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 Ձեզ ներ կա յաց վող ի րա վա կան ու ղե ցույ ցը ստեղծ վել է՝ 
հաշ վի առ նե լով կյան քում ա ռա վել հա ճախ պար զա բան ման 
կա րիք ու նե ցող հար ցե րը:

 Կյան քը բազ մե րանգ է, և, ի հար կե, ան հնար է բո լոր խն դիր
նե րին ան դրա դառ նալ այս ի րա վա կան ու ղե ցույ ցում և տալ 
պար զա բա նում ներ: 

Այս ի րա վա կան ու ղե ցույ ցի նպա տակն է օգ նել կողմ նո րոշ
վե լու ա ռա վել հա ճախ հան դի պող ի րա վի ճակ նե րում: 

Տար բեր տա րի քային և սո ցի ա լա կան խմ բե րի պատ կա
նող կա նանց հետ մեր տա րի նե րի աշ խա տան քը թույլ է տա լիս 
եզ րա կաց նել, որ այս ի րա վա կան ու ղե ցույ ցը կն պաս տի ի րա
վա կան կր թու թյան ձեռք բեր մա նը, կօգ նի ծա նո թա նալ հա մա
պա տաս խան օ րենսդ րու թյա նը, ի րա վունք նե րի և պար տա կա
նու թյուն նե րի ի րաց մա նը: 

Ի րա վունք նե րի ի րաց ման և պաշտ պա նու թյան ո լոր տում 
ցան կա լի ար դյուն քի կա րե լի է հաս նել մի այն հե տևո ղա կան 
և գրա գետ քայ լե րի դեպ քում: Ի րա վա կան ու ղե ցույ ցը տա լիս է 
ի րա վա կան քայ լե րի ի րա կա նաց ման ճա նա պար հը և պար
զա բա նում հնա րա վոր հե տևանք նե րը: 

Այս տեղ պար զա բան վել են ըն տա նե կան, աշ խա տան քային 
և ա ռող ջու թյան պահ պան ման ի րա վուն քին ա ռնչ վող ա ռա վել 
հա ճախ հան դի պող հար ցե րը: Բա ցատր վել են նաև բռնու
թյա նը և քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյա նը վե րա բե րող 
խն դիր նե ր: Այդ բո լոր պար զա բա նում նե րին տե ղ յակ լի նե լով՝ 
դուք կա րող եք Ձեզ ա պա հով և վս տահ զգալ ո րո շա կի ի րա վի
ճակ նե րում: 

Ի րա վա կան ու ղե ցույ ցը ներ կա յաց ված է հնա րա վո րինս 
մատ չե լի լեզ վով՝ խու սա փե լով ի րա վա կան բարդ ար տա հայ
տու թյուն նե րից, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում նաև տր վել են 
ի րա վա կան հաս կա ցու թյուն նե րի բա ցատ րու թյուն նե րը: Ու ղե
ցույ ցին կից կա է լեկտ րո նային սկա վա ռակ, որ տեղ զե տեղ ված 
են դի մում նե րի և հայ ցա դի մում նե րի ձևեր, ձևա թղ թե րի օ րի
նակ ներ, ի նչ պես նաև օ րենք ներ և կա ռա վա րու թյան ո րո
շում ներ:
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 Պետք է նկա տի ու նե նալ, որ օ րենսդ րու թյու նը հա ճախ փո
փոխ վում է, ուստի կի րա ռե լուց ա ռաջ խոր հուրդ ե նք տա լիս 
ստու գել օ րեն քի վերջ նա կան տար բե րա կը: Դա կա րող եք 
ա նել` խորհր դակ ցե լով ի րա վա բա նի հետ կամ դի մե լով այն 
պե տա կան մար մին նե րին, ո րոնք ի րա վա սու են տալու այդ 
տե ղե կատ վու թյու նը, կամ կա րող եք գտ նել այդ օ րենք նե րը 
Ին տեր նե տում: Ի րա վա սու մար մին նե րի և ին տեր նետ կայ քե
րի հաս ցե նե րը ներ կա յաց ված են ու ղե ցույ ցի վեր ջում:

 Հար գե լի՛ ըն թեր ցող, բնա կան է, որ կա նանց ի րա վունք
նե րին ա ռնչ վող բո լոր հար ցե րը հնա րա վոր չէ ը նդ գր կել մեկ 
ուղե ցույ ցում, քա նի որ դրանք բազ մա շերտ են և տար բեր
վում են ը ստ ի րա վի ճակ նե րի: Կան խն դիր ներ, ո րոնք դե ռևս 
օ րենսդ րա կան կար գա վո րում չու նեն և այս տեղ ներ կա յաց վել 
են մի ջազ գային փոր ձի կամ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
այ սօր գոր ծող օ րենք նե րի կար գա վոր ման շր ջա նա կում՝ հնա
րա վոր լու ծում նե րով: Մենք ու րախ կլի նենք ստա նա լու դի տո
ղու թյուն ներ և ա ռա ջար կու թյուն ներ, ի նչ պես նաև կպա տաս
խա նենք բո լոր հար ցե րին՝ մեզ դի մե լու դեպ քում: 

 

« Ժո ղովր դա վա րու թյան և ի րա վուն քի կենտ րոն»
 հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն
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Ըն տա նիքն ու ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րը ո ղջ կյան քի հիմ
նա կան և ա մե նան շա նա կա լի բա ղադ րիչ նե րից են: ՀՀ Սահ մա նադ
րու թյամբ սահ ման վում է, որ ըն տա նի քը հա սա րա կու թյան բնա կան և 
հիմ նա կան բջիջն է: Միև նույն ժա մա նակ Սահ մա նադ րու թյան 14.1 հոդ
վա ծով ե րաշ խա վոր վում է ի րա վունք նե րի հա վա սա րու թյու նը կա նանց 
և տղա մարդ կանց միջև: Դա նշա նա կում է, որ բո լոր մար դիկ հա վա
սար են օ րեն քի ա ռջև: Հետ ևա բար ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում թե՛ 
կա նանց, թե՛ տղա մարդ կանց մոտ սույն ո լոր տում ձևա վո րել ի րա վա
կան մշա կույթ և բարձ րաց նել ի րա վա գի տակ ցու թյու նը, որը կհան գեց նի 
ա մուս նաըն տա նե կան կյան քի ա ռա վել ամ րու թյա ն: 

Ա ՄՈՒՍ ՆՈՒԹՅՈՒՆ

 Բո լո րիս հայտ նի է, որ ըն տա նի քի ձևա վո րու մը սկս վում է ա մուս նու
թյամբ: «Ա մուս նու թյուն» հաս կա ցու թյու նը ո մանք ըն կա լում են որ պես 
ըն դա մե նը մարդ կանց հա մա տեղ կե ցու թյուն, ո մանք ան հրա ժեշտ պայ
ման են հա մա րում ա մուս նու թյու նը գրան ցել օ րենսդ րու թյան պա հանջ
նե րին հա մա պա տաս խան: Ա մուս նու թյան ը նաց քում կամ դրա դա դա
րու մից հե տո ծա գած խն դիր նե րի լուծ ման ո ւղ ղու թյամբ քայ լեր կա տա
րե լիս շա տե րը հաս կա նում են ի րա վա կան կար գա վո րում նե րի ար ժե քը, 
ա վա՜ղ, ար դեն ի րենց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հնա րա վո րու
թյուն նե րը բաց թող նե լու գնով: Այս տեղ մենք հնա րա վո րինս կներ կա
յաց նենք Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման
ված այն կա նոն ներն ու պայ ման նե րը, ո րոնց ժա մա նա կին կի րա ռու մը 
կա րող է ա պա հո վագ րել ի րա վունք նե րը հնա րա վոր խախ տում նե րից: 

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 9րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ա մուս նու
թյու նը կնք վում է քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան ակ տե րի պե տա կան 
գրան ցում ի րա կա նաց նող մար մին նե րում (Ք ԿԱԳ)՝ Հա յաս  տա նի Հան րա
պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար  գով՝ ա մուս նա ցող ան
ձանց պար տա դիր ներ կա յու թյամբ: 

Ինչ պես տես նում ե նք, օ րեն քը, որ պես պար տա դիր պայ ման, ա մուս
նու թյու նը կա պում է գրանց ման փաս տի հետ:  Տղա մար դու և կնոջ միջև 
եր կար տա րի նե րի կյան քը՝ կող մե րի հա մա տեղ կե ցու թյու նը, չի կա
րող գնա հատ վել որ պես ա մուս նու թյուն, ան գամ ե թե այն տևում է եր
կար տա րի ներ, բա ցի այդ, այն չի հան գեց նում ի րա վունք նե րի և պար
տա կա նու թյուն նե րի (գույ քային, ի նչ պես նաև ան ձնա կան ոչ գույ քային) 
ծագ մա նը: Բա ցի այդ, հա մա տեղ կյանք վա րե լու պա րա գա յում կող մե
րը զրկ վում են ի րենց միջև ծա գած հա րա բե րու թյուն նե րին ի րա վա կան 
կար գա վո րում տա լուց: 

Ա մու սին նե րի ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը ծա գում են 
քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան ակ տե րի պե տա կան գրան ցում ի րա կա
նաց նող մար մին նե րում ա մուս նու թյան պե տա կան գրանց ման պա հից։ 
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   Ա ՄՈՒՍ ՆՈՒԹՅԱՆ ԿՆՔ ՄԱՆ     
ԿԱՐ ԳԸ ԵՎ ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐԸ

 
Ա ՄՈՒՍ ՆՈՒԹՅԱՆ ԿՆՔ ՄԱՆ ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐԸ: ՀՀ Սահ մա նադ րու

թյամբ սահ ման ված է, որ ա մուս նա կան տա րի քի հա սած կի նը և տղա
մար դը ի րենց կամ քի ա զատ ար տա հայ տու թյամբ ու նեն ա մուս նա նա լու 
և ըն տա նիք կազ մե լու ի րա վունք: Այ սինքն՝ ա մուս նու թյան կնք ման հա
մար ան հրա ժեշտ են հետ ևյալ եր կու պայ ման նե րը՝ ա մուս նա ցող տղա
մար դու և կնոջ փո խա դարձ կա մա վոր հա մա ձայ նու թյու նը և ա մուս նա
կան տա րի քին հաս նե լը։

 Կա նանց հա մար ա մուս նա կան տա րիքը տասնյոթ տա րե կա նն է, 
ի սկ տղա մարդ կանց հա մար՝ տաս նութ տա րե կա նը1: Սա նշա նա կում է, 
որ նշված տա րի քի չհա սած ան ձինք ա մուս նա նա լու ի րա վունք չու նեն: 

Ա մուս նու թյան կնք ման հա մար մյուս պար տա դիր պայ մանը ա մուս
նա ցող տղա մար դու և կնոջ փո խա դարձ կա մա վոր հա մա ձայ նու թյու նն է: 
Սահ մա նադ րու թյամբ և ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քով սահ ման վում է, 
որ ա մուս նու թյու նը կա րող է կնք վել մի այն ա մուս նա ցող նե րի կամ քի 
ա զատ ար տա հայ տու թյամբ: Ար գել վում է որ ևէ մե կի ա մուս նա նալ ստի
պե լը մյուս ա մուս նա ցո ղի, նրա ծնող նե րի կամ որ ևէ այլ ան ձի կող մից: 
Ա նհ րա ժեշտ է ի մա նալ նաև, որ ա մուս նա նա լու նախ նա կան հա մա
ձայ նու թյու նը կամ նշա նադ րու թյու նը չի ա ռա ջաց նում հե տա գա յում 
պար տա դիր կեր պով ա մուս նա նա լու պար տա վո րու թյուն: Նույ նիսկ 
նշա նադ րու թյու նից հե տո կող մե րից յու րա քան չյուրն ի րա վունք ու նի 
հրա ժար վելու ա մուս նու թյու նից: 

   Ա ՄՈՒՍ ՆՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՆ ՑՈՒ ՄԸ
 

Ինչ պես ար դեն վե րը նշե ցինք, ա մուս նու թյու նը կնք վում է ՔԿԱԳ մար
մին նե րում՝ « Քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն
քով սահ ման ված կար գով՝ ա մուս նա ցող ան ձանց պար տա դիր ներ կա
յու թյամբ, ի սկ ա մուս նա ցող ան ձանց ցան կու թյամբ ա մուս նու թյան  պե
տա կան գրան ցու մը կա րող է կա տար վել հան դի սա վոր պայ ման նե րում: 

Ա մուս նու թյան  պե տա կան գրան ցու մը կա տա րում է ա մուս նա ցող նե
րից մե կի բնա կու թյան վայ րի ՔԿԱԳ մար մի նը՝ ա մուս նա ցող ան ձանց 
հա մա տեղ գրա վոր դի մու մի հի ման վրա: Հա մա տեղ դի մու մի մեջ 
պետք է հաս տատ վի ա մուս նու թյան  փո խա դարձ կա մա վոր հա մա ձայ
նու թյու նը և ա մուս նա կան տա րի քի հաս նե լը, ա մուս նու թյանն ար գելք 
հան դի սա ցող հան գա մանք նե րի բա ցա կա յու թյան փաս տը: Ա մուս նու
թյու նը կնք վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ 
սահ ման ված կար գով՝ ա մուս նա ցող ան ձանց պար տա դիր ներ կա յու
թյամբ: Ա մու սին նե րի ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը ծա

1  Շրջանառության մեջ է գտնվում ՀՀ օրենքի նախագիծը, որը նպատակ ունի կարգավորելու 
գենդերային հավասարության խնդիրը, այսինքն՝ կանանց և տղամարդկանց համար 
սահմանվում է միևնույն ամուսնական տարիքը՝ 18 տարին:
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գում են՝ քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան ակ տե րի պե տա կան գրան ցում 
ի րա կա նաց նող մար մին նե րում ա մուս նու թյան պե տա կան գրանց ման 
պա հից սկսած (դի մու մի թիվ 13 ձևը՝ կից սկա վա ռա կում):

«Քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան ակտերի մա սի ն» ՀՀ օրեն քի 6րդ 
հոդ վա ծի 3րդ մա սով սահ ման վում է, որ ՔԿԱԳ մար մի նը քա ղա քա
ցի ա կան կա ցու թյան ակ տե րի պե տա կան գրան ցումն իրա կա նաց նում 
է ՔԿԱԳ մար մին փաս տաթղ թե րի ներ կա յաց ման օրը, եթե օրեն քով 
այլ ժամ կետ ներ նա խա տես ված չեն: Տվյալ դեպ քում նշված օրեն քով 
նա խա տես վում է ամուս նու թյան գրանց ման այլ ժամ կետ ներ, մաս նա
վո րա պես՝ օրեն քի 27րդ հոդ վա ծով սահ ման վում է, որ ամուս նու թյան 
պե տա կան գրան ցումն իրա կա նաց վում է ՔԿԱԳ մար մին ամուս նա ցող 
ան ձանց ներ կա յաց րած հա մա տեղ դի մու մում նշված օրը, սա կայն ոչ 
շուտ, քան դի մու մը ներ կա յաց նե լու օր վան հա ջոր դող 10րդ օրը, և ոչ 
ուշ, քան երեք ամի սը: Ամուս նա ցող ան ձանց հա մա տեղ դի մու մի հի ման 
վրա ամուս նու թյան պե տա կան գրանց ման 10օրյա ժամ կե տը կա րող է 
կրճատ վել հար գե լի պատ ճառ նե րի առ կա յու թյան դեպ քում:

Ա մուս նու թյան գրանց ման հետ կապ ված՝ ա մուս նա ցող նե  րին տր վում է 
ա մուս նու թյու նը հա վաս տող փաս տա թուղթ` սահ ման ված նմու շի ա մուս
նու թյան վկա յա կան: 

Անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել այն հա ն գաման քը, որ ե թե ՔԿԱԳ տա
րած քային մար մի նը մեր ժել է գրան ցել ա մուս նու թյու նը, նրա այդ ո րո
շու մը կա րող է բո ղո քարկ վել դա տա կան կար գով` ՀՀ վար չա կան դա
տա րա նում: 

Իսկ ա մուս նու թյան գրան ցու մը կա րող է մերժ վել ա մուս նու թյան 
կնք ման ար գելք հան դի սա ցող հան գա մանք նե րի առ կա յու թյան դեպ
քում: Ա մուս նու թյունն ար գել վում է՝ 

ա)  այն ան ձանց միջև, ո րոն ցից թե կուզ և մե կը գտն վում է օ րեն քով 
սահ ման ված կար գով գրանց ված մեկ այլ ա մուս նու թյան մեջ (այլ 
կերպ ա սած՝ ՀՀո ւմ ար գել վում է բազ մակ նու թյու նը, որի հա մար 
նա խա տես ված է քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյուն).

բ)  մեր ձա վոր ազ գա կան նե րի (ու ղիղ վե րըն թաց ու վա րըն թաց ազ
գա կան նե րի՝ ծնող նե րի ու զա վակ նե րի, պա պի, տա տի ու թոռ նե
րի, ի նչ պես նաև հա րա զատ և հա մա հայր կամ հա մա մայր եղ բայր
նե րի ու քույ րե րի, մո րաք րոջ, հո րաք րոջ, հո րեղ բոր և մո րեղ բոր 
զա վակ նե րի) միջև.

գ) որ դեգ րող նե րի և որ դեգր ված նե րի միջև.
դ)  այն ան ձանց միջև, ո րոն ցից թե կուզ և մե կին դա տա րա նը ճա նա չել 

է ան գոր ծու նակ:
 Վե րը թվարկ վա ծով սահ մա նա փակ վում է ան ձանց միջև օ րեն քով 

սահ ման ված ա մուս նու թյան կն քու մը, ի սկ այդ հան գա մանք նե րից 
թե կուզ և մե կի առ կա յու թյան դեպ քում ՔԿԱԳ մարմ նի ղե կա վա րը 
պար տա վոր է մեր ժել ա մուս նու թյան  պե տա կան գրան ցու մը:

 
Անհ րա ժեշտ է նկա տի ու նե նալ, որ ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող 

ան ձը զրկ ված չէ ա մուս նա նա լու ի րա վուն քից: Դա տա պարտ ված, ձեր
բա կալ ված կամ կա լա նա վոր ված ան ձի (այ սու հետ` ա զա տազրկ ված 
ան ձ) հետ ա մուս նա նալ ցան կա ցող ան ձը ա մուս նա նա լու վե րա բե րյալ 
դի մում է տա լիս իր մշ տա կան բնա կու թյան վայ րի կամ ո ւղ ղիչ հիմ նար
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կի գտնվե լու վայ րի քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան ակ տե րի գրանց ման 
տա րած քային բա ժին: 

Ա զա տազրկ ման վայ րե րում պահ վող ան ձանց հետ ա մուս նու թյան 
գրանց ման կար գը սահ ման ված է ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա
րի 02.04.2003 թ. կից 153Ն հրա մա նով (տե՛ս կից սկա վա ռա կի հա
վել ված 1ը):

 

   Ա ՄՈՒՍ ՆՈՒԹՅՈՒՆ Օ ՏԱ ՐԵՐԿՐՅԱ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ ՆԵ ՐԻ, 
ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ ՈՒԹՅՈՒՆ ՉՈՒ ՆԵ ՑՈՂ ԱՆ ՁԱՆՑ,  
Օ ՏԱ ՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒ ՆՈՒՄ ՄՇ ՏԱ ՊԵՍ  
ԲՆԱԿ ՎՈՂ ՀՀ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ 

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցի նե
րի, քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձանց, օ տա րերկ րյա պե տու թյու նում 
մշ տա պես բնակ վող Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե
րի ա մուս նու թյան հետ կապ ված ի րա վա կան կար գա վո րու մը տր ված է 
« Քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան ակ տե րի մասին» ՀՀ օ րեն քում: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցի նե րի, 
քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձանց, օ տա րերկ րյա պե տու թյու նում 
մշտա պես բնակ վող Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րի 
ա մուս նու թյու նը մի մյանց և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա
ցի նե րի հետ ա մուս նու թյան գ րանց ման վե րա բե րյալ դի մում նե րը ներ
կա յաց նում և ա մուս նու թյան գ րանց ման  մա սին թույլտ վու թյուն են 
ստա նում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ար դա րա դա տու թյան նա
խա րա րու թյու նից:

Օտա րերկ րյա քա ղա քա ցի նե րը, օտա րերկ րյա պե տու թյու նում 
բնակ վող ՀՀ քա ղա քա ցի նե րը և քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան
ձինք Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ամուս նու թյուն գրան ցե լիս 
ներ կա յաց նում են անձ նա գի րը և տվյալ պե տու թյան իրա վա սու մար
մին նե րի կամ դես պա նու թյան (հյու պա տո սու թյան) կող մից տրված ըն
տա նե կան կար գա վի ճա կը հաս տա տող փաս տա թուղթ (տե ղե կանք, 
թույլտ վու թյուն, հայ տա րա րու թյուն և այլն)՝ վա վե րաց ված Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյան ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան դի
վա նա գի տա կան կամ հյու պա տո սա կան մար մին նե րում, եթե այլ բան 
նա խա տես ված չէ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի ջազ գա յին պայ
մա նագ րե րով:

Օտա րերկ րյա պե տու թյան իրա վա սու մար մին նե րի կող մից տրված 
փաս տա թուղ թը (փաս տաթղ թե րը) և քա ղա քա ցու կամ քա ղա քա ցի ու
թյուն չու նե ցող ան ձի ան ձը հաս տա տող փաս տա թուղ թը թարգ ման
վում են հա յե րեն և թարգ մա նու թյու նը հաս տատ վում է նո տա րա կան 
կար գով:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում օտա րերկ րյա քա ղա քա ցի նե րի, 
քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձանց, օտա րերկ րյա պե տու թյու նում 
մշտա պես բնակ վող Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րի 
ամուս նու թյու նը մի մյանց և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա
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ցի նե րի հետ գրանց վում է ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան 
ՔԿԱԳ գոր ծա կա լու թյան պե տի թույլտ վու թյան հի ման վրա՝ ՔԿԱԳ 
մարմ նում (տե՛ս կից սկա վա ռա կում՝ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա
րի 2007 թվա կա նի մա յի սի 14ի N 97Ն հրա ման):

 Օ տա րերկ րյա պե տու թյուն նե րում ապ րող Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյան քա ղա քա ցի նե րի քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան ակ տե րի պե
տա կան գրան ցում նե րը ի րա կա նաց նում են այդ պե տու թյուն նե րում 
գտն վող Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հյու պա տո սա կան hիմ
նարկ նե րը՝ « Քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն
քով սահ ման ված կար գով:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քից դուրս ա մուս նու թյուն 
գրան ցե լու հա մար ան ձը ներ կա յաց նում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան կող մից տր ված տե ղե
կանք` ըն տա նե կան  կար գա վի ճա կի վե րա բե րյալ (տե՛ս թիվ 3 և 4 դի մու
մի ձևե րը կից սկա վա ռա կում):

   Ա ՄՈՒ ՍԻՆ ՆԵ ՐԻ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ  ԵՎ                          
ՊԱՐ ՏԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

Կն քե լով ա մուս նու թյուն` եր կու ա մու սին ներն էլ ստանձ նում են անձ  
նա կան և գույ քային ի րա վունք ներ ու պար տա կա նու թյուն ներ: Ա մու սին
նե րը պար տա վոր են բա րեխղ ճո րեն և լրիվ ծա վա լով կա տա րել այդ 
պար տա կա նու թյուն նե րը և օ գտ վել ի րա վունք նե րից ա մուս նու թյան ո ղջ 
ըն թաց քում: 

Ընդ ո րում՝ ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րում ա մու սին ներն օ գտ
վում են հա վա սար ան ձնա կան և գույ քային ի րա վունք նե րից և կրում են 
հա վա սար պար տա կա նու թյուն ներ: 

Ար գել վում է ա մուս նա նա լիս և ըն տա նե կան  հա րա բե րու թյուն
նե րում սո ցի ա լա կան, ռա սա յա կան, ազ գային, լեզ վա կան կամ կրո
նա կան պատ կա նե լու թյան և այլ հատ կա նիշ նե րով քա ղա քա ցի նե րի 
ի րա վունք նե րի որ ևէ սահ մա նա փա կում:

   ԱՆՁ ՆԱ ԿԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵՐ
 

Ա մու սին նե րից յու րա քան չյուրն ա զատ է աշ խա տանք, զբաղ մունք, 
մաս նա գի տու թյուն, բնա կու թյան վայր ը նտ րե լու հար ցում։ Մայ րու թյան, 
հայ րու թյան, ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան և կր թու թյան, ի նչ պես 
նաև ըն տա նե կան  կյան քի այլ հար ցեր ա մու սին նե րը լու ծում են հա
մա տեղ՝ ել նե լով ա մու սին նե րի ի րա վա հա վա սա րու թյան սկզ բուն քից։ 

Ա մու սին ներն ըն տա նի քում պար տա վոր են ի րենց հա րա բե րու թյուն
նե րը կա ռու ցել փո խա դարձ օգ նու թյան և հար գան քի վրա, նպաս տել 
ըն տա նի քի ամ րու թյա նը, հոգ տա նել ի րենց ե րե խա նե րի բա րե կե ցու
թյան ու զար գաց ման հա մար։ 
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Ա մուս նա նա լիս ա մու սին նե րը, ը ստ ի րենց ցան կու թյան, կա րող են 
ա մու սին նե րից մե կի ազ գա նունն ը նտ րել որ պես ը նդ հա նուր ազ գա նուն 
կամ պահ պա նել մին չա մուս նա կան ազ գա նու նը։ Ա մուս նա լուծ վե լիս 
ա մու սին ներն ի րա վունք ու նեն պահ պա նե լու ը նդ հա նուր ազ գա նու նը 
կամ վե րա կանգ նե լու ի րենց մին չա մուս նա կան ազ գա նու նը։

    ԳՈՒՅ ՔԱՅԻՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵՐ
 

Ա մու սին նե րի գույ քային ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը 
կար ևոր են նրա նով, որ հենց գույ քի օգ տա գործ ման և տնօ րին ման պայ
ման նե րը ըն տա նե կան կյան քի նյու թա կան հիմքն են կազ մում: 

Օ րեն քը տա րան ջա տում է ա մու սին նե րի ան հա տա կան և ը նդ հա նուր 
սե փա կա նու թյան ձևե րը: 

Մինչև ա մուս նու թյունն ա մու սին նե րից յու րա քան չյու րի գույ քը, 
ի նչ պես նաև ա մուս նու թյան ըն թաց քում ա մու սին նե րից մե կի նվեր 
կամ ժա ռան գու թյուն ստա ցած գույ քը նրա սե փա կա նու թյունն է: 
Տվյալ դեպ քում այդ գույ քը չի բա ժան վում եր կու սի միջև, և յու րա քան
չյուրն իր գույ քը լի ար ժեք տնօ րի նում, օգ տա գոր ծում և տի րա պե տում է 
իր հայե ցո ղու թյամբ: 

Ան հա տա կան օգ տա գործ ման գույ քը (հա գուս տը, կո շի կը և այլն), բա
ցա ռու թյամբ թան կար ժեք ի րե րի և պեր ճան քի ա ռար կա նե րի, ե թե նույ
նիսկ այն ձեռք է բեր վել ա մուս նու թյան ըն թաց քում ա մու սին նե րի ը նդ
հա նուր մի ջոց նե րի հաշ վին, հա մար վում է այն ա մուս նու սե փա կա նու
թյու նը, ո րն այդ գույքն օգ տա գոր ծել է: 

Ընդ հա նուր է հա մար վում ա մուս նու թյան ըն թաց քում ա մու սին նե
րի ձեռք բե րած գույ քը, ե թե օ րեն քով կամ ա մուս նա կան պայ մա նագ
րով այլ բան սահ ման ված չէ:   

Ա մու սին նե րից յու րա քան չյու րի գույ քը կա րող է ճա նաչ վել նրանց հա
մա տեղ սե փա կա նու թյուն, ե թե պարզ վի, որ ա մուս նու թյան ըն թաց քում 
ա մու սին նե րի ը նդ հա նուր գույ քի կամ մյուս ա մուս նու ան ձնա կան գույ քի 
հաշ վին կա տար վել են ներդ րում ներ, ո րոնք նշա նա կա լի չա փով ա վե
լաց րել են այդ գույ քի ար ժե քը (օ րի նակ՝ հիմ նա կան վե րա նո րո գում, վե
րա կա ռու ցում, վե րա սար քա վո րում և այլն), ե թե այլ բան նա խա տես ված 
չէ ա մու սին նե րի միջև կնք ված պայ մա նագ րով:

 
Անհ րա ժեշտ է նկա տի ու նե նալ, որ ա մուս նու թյան ըն

թաց քում, ե րբ ա մու սին նե րից մեկն աշ խա տում է և ստա
նում ե կա մուտ, ի սկ մյուս ա մու սի նը զբաղ վում է տնային 
տն տե սու թյամբ կամ ե րե խա նե րի խնամ քով, ա պա այս 
աշ խա տող ա մուս նու ե կա մ տի հաշ վին ձեռք բեր ված գույ
քը ևս հան դի սա նում է ա մու սին նե րի հա մա տեղ սե փա կա
նու թյու նը:

 Հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն կա րող է հան դի սա նալ ի նչ պես շար
ժա կան, այն պես էլ ան շարժ գույ քը: Սա կայն պետք է հաշ վի առ նել, որ 
ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ցան կա ցած գոր ծարք պա հան ջում է նո տա
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րա կան վա վե րա ցում, և դրա նկատ մամբ ի րա վունք նե րը ծա գում են 
հա մա պա տաս խան մարմ նում՝ ՀՀ ԿԱ ան շարժ գույ քի կա դաստ րի 
պե տա կան կո մի տե ում դրա գրանց ման պա հից: Պետք է հի շել, որ 
ե թե դուք կն քել եք ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի ր, 
այն ստա ցել է նո տա րա կան վա վե րա ցում, և վճա րել եք վա ճա ռո ղին 
պայ մա նագ րով նա խա տես ված գի նը, սա կայն գույ քը չեք գրան ցել 
ձեր ան վամբ, ա պա դուք դեռևս չեք հան դի սա նում այդ գույ քի սե
փա կա նա տե րը: 

 Մեկ այլ կար ևոր հան գա մանք ևս, որը պետք է հաշ վի ա ռն վի: Հա
մա տեղ կյան քի ըն թաց քում, ե թե ա մու սի նը գնում է որ ևէ գույք և այն 
գրան ցում բա ցա ռա պես իր ան վամբ, ա պա դա չի հան գեց նում կնոջ 
ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ մա ն, քա նի որ կի նը ևս ու նի հա վա սար 
ի րա վունք ներ այդ գույ քի նկատ մամբ: Գույ քը տնօ րին վում և տի րա
պետ վում է հա մա տեղ հա մա ձայ նու թյամբ:

 Սա կայն խն դիր է ա ռա ջա նում, ե րբ ա մու սի նը մի անձ նյա տնօ րի նում է 
գույ քի ճա կա տա գի րը, ա սենք՝ վա ճա ռում է այն: Ի նչ պե՞ս պետք է վար վի 
կի նը նման պա րա գա յում: 

Ի հար կե, կինն ի րա վա սու է դա տա կան կար գով վի ճար կե լու ա մուս
նու կող մից կնք ված գոր ծար քը և այն ան վա վեր ճա նա չելու: Սա կայն 
դա տա կան պրակ տի կան, ցա վոք սր տի, ցույց է տա լիս, որ դա տա րա
նը ոչ միշտ է ի օ գուտ կնոջ վճիռ կա յաց նում՝ հաշ վի առ նե լով գույ քի 
բա րե խիղճ ձեռք բե րո ղի առ կա յու թյու նը: Այ սինքն՝ ան ձ, ով բո լո րո վին 
տե ղյակ չի ե ղել, որ վա ճա ռողա մու սի նը գտն վել է գրանց ված ա մուս
նու թյան մեջ:

 Միև նույն ժա մա նակ, պետք է հի շել, որ թե կուզ և այդ դեպ քում կի նը 
չի զրկ վում ի րեն հա սա նե լիք բաժ նե մա սի գու մա րը պա հան ջել ա մուս
նուց՝ հայց ներ կա յաց նե լով ա մուս նու դեմ: 

Այս պի սով՝ վե րը նշ վա ծը հաշ վի առ նե լով՝ պետք է նկա տի ու նե նալ, 
որ ան կախ ա մեն ին չից, հա մա տեղ կյան քի ըն թաց քում ձեռք բեր ված 
գույ քի կե սը հան դի սա նում է կնոջ սե փա կա նու թյու նը: Հետ ևա բար, ան
շարժ գույք ձեռք բե րե լիս պա հան ջե՛ք, որ  ձեր ի րա վունք նե րը ևս ստա
նան պե տա կան գրան ցում, քա նի որ դուք հան դի սա նում եք այդ գույ քի 
հա մա տեղ սե փա կա նա տե րը:

   ԸՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՀԱ ՄԱ ՏԵՂ ԳՈՒՅ ՔԻ ԲԱ ԺԱ ՆՈՒ ՄԸ
 

Ընդ հա նուր հա մա տեղ գույ քը կա րող է բա ժան վել ա մու սին նե րից թե
կուզ և մե կի պա հան ջով ի նչ պես ա մուս նու թյան ըն թաց քում, այն պես 
էլ ա մուս նա լուծ վե լուց հե տո, ո րն ի րա կա նաց վում է փո խա դարձ հա
մա ձայ նու թյամբ, ի սկ վեր ջի նիս բա ցա կա յու թյան դեպ քում՝ դա տա կան 
կար գով:

 Պետք է նկա տի ու նե նալ, որ ա մու սին նե րի ը նդ հա նուր բա ժի նը գույ քի 
նկատ մամբ հա վա սար է: Սա կայն առ կա են մի շարք բա ցա ռու թյուն ներ, 
ե րբ ա մու սին նե րից մե կի բաժ նե մասն ա վե լա նում է՝ կախ ված մի շարք 
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հան գա մանք նե րից, օ րի նակ՝ ե թե նրա հետ է բնակ վում ան չա փա հաս 
ե րե խան, կամ ի նքն ան գոր ծու նակ է և այլ դեպ քեր: 

Ա մու սին նե րի ը նդ հա նուր պարտ քը ևս կիս վում է նրանց միջև հա վա
սա րա պես: Ե թե պարտ քը վերց ված է ա մու սին նե րից մի այն մե կի կող
մից, ա պա այն կա րող է մար վել ա մու սին նե րի ը նդ հա նուր հա մա տեղ 
գույ քից, ե թե ա պա ցուց վում է, որ վերց րած պարտքն օգ տա գործ վել է 
ո ղջ ըն տա նի քի ը նդ հա նուր շա հե րի հա մար:

 

   Ա ՄՈՒ ՍԻՆ ՆԵ ՐԻ՝ ՄԻՄՅԱՆՑ ԱՊ ՐՈՒՍ ՏԻ                                                                   
ՄԻ ՋՈՑ ՆԵՐ ՀՈ ԳԱ ԼՈՒ                                                                     
ՊԱՐ ՏԱ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

 
Ա մու սին նե րը պար տա վոր են նյու թա պես օ ժան դա կել մի մյանց։ Այդ

պի սի օ ժան դա կու թյու նը մերժ վե լու և ա լի մենտ վճա րե լու վե րա բե րյալ 
ա մու սին նե րի միջև հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում դրա 
հա մար ան հրա ժեշտ մի ջոց ներ ու նե ցող մյուս ա մուս նուց դա տա կան 
կար գով ա լի մենտ պա հան ջե լու ի րա վունք ու նի՝ 

ա) ա նաշ խա տու նակ ա նա պա հով ա մու սի նը,
բ) կի նը՝ հղի ու թյան ըն թաց քում, ի նչ պես նաև ը նդ հա նուր ե րե խային 

խնա մող ա մու սի նը մինչև ե րե խայի ե րեք տա րին լրա նա լը,
գ) ա նա պա հով ա մու սի նը, որ խնա մում է ման կուց հաշ ման դամ ը նդ

հա նուր ե րե խային կամ ա ռա ջին խմ բի հաշ ման դամ չա փա հաս զա վա կին: 
Այս տեղ ան հրա ժեշտ է նկա տի ու նե նալ, որ կա րի քի մեջ գտն վող 

ան գոր ծու նակ ա մու սի նը շա րու նա կում է պահ պա նել օգ նու թյուն 
ստա նա լու ի րա վուն քը ա մուս նա լուծ վե լուց հե տո ևս, ե թե վեր ջինս 
ան գոր ծու նակ է դար ձել դեռևս ա մուս նու թյան ըն թաց քում:

 Միև նույն ժա մա նակ, դա տա րա նը կա րող է ա մուս նուն ա զա տել 
մյուս ա նաշ խա տու նակ ա նա պա հով ա մուս նուն օգ նու թյուն ցույց տա լու 
պար տա կա նու թյու նից կամ սահ մա նա փա կել այդ պար տա կա նու թյու նը 
ո րո շա կի ժա մա նա կով ի նչ պես ա մուս նու թյան ըն թաց քում, այն պես էլ 
ա մուս նա լու ծու թյու նից հե տո, ե թե օգ նու թյան կա րիք ու նե ցող ա մուս նու 
ա նաշ խա տու նա կու թյու նը վրա է հա սել՝ 

ա) ո գե լից խմիչ քի, թմ րա մի ջո ցի և (կամ) թու նա մի ջո ցի չա րա շահ
ման կամ նրա կող մից դի տա վո րյալ հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու 
հետ ևան քով,

բ) ա մու սին նե րի՝ մի մյանց հետ ա մուս նու թյան մեջ գտն վե լու մեկ տա
րուց ոչ ա վե լի ժա մա նա կա հատ վա ծում,

գ) ա լի մեն տի վճա րում պա հան ջող ա մուս նու՝ ըն տա նի քում հա կա
բա րո յա կան վար քա գիծ (ա մուս նա կան դա վա ճա նու թյուն, մո լա խա ղե
րով զբաղ վել և այլն) ցու ցա բե րե լու հետ ևան քով:
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   Ա ՄՈՒՍ ՆԱ ԿԱՆ ՊԱՅ ՄԱ ՆԱ ԳԻ Ր

 Ժա մա նա կա կից աշ խար հում լայն տա րա ծում ու նի ա մուս նա կան 
պայ մա նա գի րը, ո րի մի ջո ցով մի շարք հար ցեր ստա նում են ի րենց կար
գա վո րու մը կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյու նում տա րած ված չէ ա մուս նա կան պայ մա նա գիր կն քե լը, քա նի որ 
ը ստ տա րած ված ըն կալ ման՝ ա վան դա պաշտ հայ ըն տա նիք նե րը սի րո 
և հա մա ձայ նու թյան վրա են կազմ վում, ին չը մի կողմ է մղում ա մուս
նա կան պայ մա նագ րի կն քու մը՝ չկան խա տե սե լով վեր ջի նիս բա ցա
կա յու թյան հե տևան քով ծա գած մի շարք հար ցե րի կա նո նա կարգ ման 
անհնարինությունը: 

Ա մուս նա կան պայ մա նա գի րը ա մուս նա ցող ան ձանց հա մա ձայ նու
թյունն է կամ ա մու սին նե րի հա մա ձայ նու թյու նը, ո րով ո րոշ վում են 
ա մու սին նե րի գույ քային ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը 
ա մուս նու թյան և (կամ) այն լուծ վե լու ըն թաց քում:

 Պետք է ու շադ րու թյուն դարձ նել այն հան գա ման քին, որ ա մուս նա
կան պայ մա նագ րով սահ ման վում է ոչ միայն ան ձնա կան, այլև գույ
քային ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը:

 Ա մուս նա կան պայ մա նա գի րը կա րող է կնք վել ի նչ պես մինչև ա մուս
նու թյան պե տա կան գրան ցու մը, այն պես էլ ա մուս նու թյան ցան կա ցած 
ժա մա նա կա հատ վա ծում։ Ը նդ ո րում՝ ա մուս նու թյան պե տա կան գրան
ցու մից ա ռաջ կնք ված ա մուս նա կան պայ մա նա գիրն ու ժի մեջ է մտ նում 
ա մուս նու թյան պե տա կան գրանց ման պա հից։ 

Անհ րա ժեշտ է նկա տի ու նե նալ, որ ա մուս նա կան պայ մա նա գի
րը կնք վում է գրա վոր և են թա կա է նո տա րա կան վա վե րաց ման: 
Այսինքն` պայ մա նա գի րը կն քե լու ձևի չպահ պա նու մը հան գեց նում է 
պայ մա նագ րի ան վա վե րու թյան: 

Ա մուս նա կան պայ մա նագ րով ա մու սին նե րը կա րող են փո փո խել 
ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան շր ջա նա կը, սահ մա նել հա մա տեղ, բաժ
նային կամ յու րա քան չյու րի սե փա կա նու թյուն՝ ա մու սին նե րի ո ղջ գույ քի, 
դրա ա ռան ձին տե սակ նե րի կամ ա մու սին նե րից յու րա քան չյու րի գույ
քի նկատ մամբ։ Ա մուս նա կան պայ մա նա գի րը կա րող է կնք վել ի նչ պես 
ա մու սին նե րի առ կա, այն պես էլ հե տա գա յում ձեռք բեր վե լիք գույ քի 
նկատ մամբ։

Բա ցի այդ, ա մու սին ներն ի րա վունք ու նեն ա մուս նա կան պայ մա
նագ րով ո րո շե լու մի մյանց ապ րուս տը հո գա լու ի րենց փո խա դարձ 
ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, մի մյանց ե կա մուտ
նե րին մաս նակ ցե լու ե ղա նակ նե րը, ի րեն ցից յու րա քան չյու րի կող
մից ըն տա նե կան  ծախ սեր կա տա րե լու կար գը, այն գույ քը, որ պետք 
է հանձն վի ի րեն ցից յու րա քան չյու րին ա մուս նա լուծ վե լիս, ի նչ պես 
նաև ի րա վունք ու նեն ա մուս նա կան պայ մա նագ րով նա խա տե սե լու 
ի րենց գույ քային հա րա բե րու թյուն նե րին վե րա բե րող ցան կա ցած այլ 
նոր մեր։ 
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Է ա կան է այն հան գա ման քը, որ ա մուս նա կան պայ մա նա գի րը չի 
կա րող սահ մա նա փա կել ա մու սին նե րի ի րա վու նա կու թյու նը1 կամ 
գոր ծու նա կու թյու նը2, ի րենց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար 
դա տա րան դի մե լու նրանց ի րա վուն քը, կար գա վո րել ա մու սին նե րի 
միջև ան ձնա կան ոչ գույ քային հա րա բե րու թյուն նե րը, ե րե խա նե րի 
նկատ մամբ ա մու սին նե րի ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե
րը, նա խա տե սել ա նաշ խա տու նակ ա նա պա հով ա մուս նու ապ րուս տի 
մի ջոց պա հան ջե լու ի րա վուն քը սահ մա նա փա կող նորմ, նե րա ռել այլ 
պայ ման ներ, ո րոնք ա մու սին նե րից մե կին դնում են ան բա րեն պաստ 
ի րա վի ճա կի մեջ կամ հա կա սում են ըն տա նե կան օ րենսդ րու թյան 
հիմ նա կան սկզ բունք նե րին։ 

Ա մուս նա կան պայ մա նա գիրն ա մու սին նե րի հա մա ձայ նու թյամբ կա
րող է փո փոխ վել կամ լուծ վել ցան կա ցած ժա մա նակ: Ա նհ րա ժեշտ է  
նկա տի ու նե նալ, որ ա մուս նա կան պայ մա նագ րի կա տա րու մից մի ա
կող մա նի հրա ժա րում չի թույ լատր վում։ 

Ա մուս նա կան պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյու նը դա դա րում է ա մուս նու
թյան դա դար ման պա հից, բա ցա ռու թյամբ այն պար տա վո րու թյուն նե րի, 
ո րոնք ա մուս նա կան պայ մա նագ րով նա խա տես ված են ա մուս նու թյու նը 
դա դա րե լուց հե տո ըն կած ժա մա նա կաշր ջա նի հա մար։

 
Այս պի սով` ա մուս նա կան պայ մա նագ րի կնք մամբ ա մու սին նե րը 

մի շարք հար ցեր փո խա դարձ հա մա ձայ նու թյամբ լու ծում են և զերծ 
մնում ան հար կի վե ճե րից: Ո ւս տի խոր հուրդ է տր վում ե րի տա սարդ 
զույ գե րին ի րենց ա մուս նու թյու նը նախ և ա ռաջ գրան ցել հա մա պա
տաս խան մարմ նում, քա նի որ մի այն գրանց ված ա մուս նու թյունն է, 
որ ա ռա ջաց նում է մի շարք ի րա վա կան հետ ևանք ներ, ինչպես նաև 
կն քել ա մուս նա կան պայ մա նա գիր` հս տա կեց նե լով կող մե րի ի րա
վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, գույ քային և ան ձնա կան ոչ 
գույ քային հա րա բե րու թյուն նե րը:

   Ա ՄՈՒՍ ՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱ ԴԱ ՐՈՒ ՄԸ

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քով սահ ման վում են ա մուս նու թյան դա դար
ման հիմ քե րը: Դրանք ե ն՝ ա մուս նու թյան դա դա րու մը ա մու սին նե րից 
մե կի մահ վան կամ նրան դա տա րա նի կող մից մա հա ցած ճա նա չե լու 
հետ ևան քով, ի նչ պես նաև ա մուս նա լուծ վե լու դեպ քում։

1  Քաղաքացու իրավունակությունը՝ քաղաքացիական իրավունքներ ունենալու և 
պարտականություններ կրելու ունակությունը (քաղաքացիական իրավու նակու
թյուն), բոլոր քաղաքացիների համար ճանաչվում է հավասարապես:  Քաղաքացու 
իրավունակությունը ծագում է նրա ծննդյան պահին և դադարում է մահվամբ (տե՛ս 
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 20րդ հոդվածը):

2  Քաղաքացու գործունակությունը՝ իր գործողություններով քաղաքա ցի ա
կան իրավունքներ ձեռք բերելու և իրականացնելու, իր համար քաղա քացի ա
կան պարտականություններ ստեղծելու ու դրանք կատարելու քաղաքացու 
ունա կությունը, (քաղաքացիական գործունակություն) լրիվ ծավալով ծագում է 
չափահաս, այսինքն` տասնութ տարեկան դառնալու պահից (տե՛ս ՀՀ քա ղաքա
ցիկան օրենսգրքի 24րդ հոդվածը):
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   Ա ՄՈՒՍ ՆԱ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒ Ն
 

Ա մու սին նե րը ցան կա ցած ժա մա նակ կա րող են ա մուս նա լուծ վել, բա
ցա ռու թյամբ այն դեպ քի, ե թե կի նը հղի է: 

Օ րեն քով նա խա տես ված է ա մուս նա լու ծու թյան եր կու տար բե րակ՝ 
 ա մուս նա լու ծու թյուն քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան ակ տե րի պե տա

կան գրան ցում ի րա կա նաց նող մար մին նե րում,
 ա մուս նա լու ծու թյուն դա տա կան կար գով:
 Դա տա կան կար գով ա մուս նա լու ծու թյունն ի րա կա նաց վում է, ե թե կող

մե րի միջև առ կա է վեճ՝ գույ քային, ե րե խա նե րի խնամ քի հետ կապ ված:

 Պետք է հի շել, որ ա մուս նա լուծ ված ա մու սին նե րի նոր 
ա մուս   նու թյան պե տա կան գրան ցում չի կա տար վում ա ռանց 
ա մուս  նա լու ծու թյան վկա յա կա նի առ կա յու թյան:

   Ա ՄՈՒՍ ՆԱ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՔԿԱԳ ՄԱՐ ՄԻՆ ՆԵ ՐՈՒՄ
 

Ա մուս նա լուծ վե լու վե րա բե րյալ փո խա դարձ հա մա ձայ նու թյան դեպ
քում ա մուս նա լու ծու թյու նը կա տար վում է քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան 
ակ տե րի պե տա կան գրան ցում ի րա կա նաց նող մար մին նե րում: 

Այս տեղ ա մուս նա լու ծու թյունն ի րա կա նաց վում է բա ցա ռա պես ա մու
սին նե րի դի մու մի հի ման վրա: Դի մու մում ա մու սին ներն ար տա հայ տում 
են ի րենց ցան կու թյու նը ա մուս նա լուծ վե լու և վե ճի բա ցա կա յու թյան վե
րա բե րյալ (տե՛ս դի մու մի թիվ 14 ձևը կից սկա վա ռա կում):

 
Ա մու սին նե րից մի այն մե կի դի մու մի հի ման վրա ա մուս նա լու ծու թյու

նը կա տար վում է քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան ակ տե րի պե տա կան 
գրան ցում ի րա կա նաց նող մար մին նե րում, ե թե մյուս ա մու սի նը՝ 

ա) դա տա րա նի կող մից ճա նաչ վել է ան հայտ բա ցա կայող,
բ) դա տա րա նի կող մից ճա նաչ վել է ան գոր ծու նակ,
գ) դա տա պարտ վել է ա զա տազրկ ման` ե րեք տա րուց ոչ պա կաս 

ժամ կե տով (տե՛ս դի մու մի թիվ 15 ձևը կից սկա վա ռա կում): 
Այս դեպ քում դի մող կող մը պետք է միև նույն ժա մա նակ ներ կա յաց նի 

ա պա ցույց (դա տա րա նի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճիռ) այն մա սին, որ 
մյուս ա մու սի նը դա տա րա նի կող մից ճա նաչ վել է ան հայտ բա ցա կայող, 
ան գոր ծու նակ, ի նչ պես նաև  ա զա տազրկ վել է ե րեք տա րուց ոչ պա կաս 
ժամ կե տով: Ը նդ ո րում՝ ա մուս նա լու ծու թյու նից հե տո ան հայտ բա ցա
կայող ճա նաչ ված ա մուս նու հայտն վե լու դեպ քում դա տա րա նի վճի ռը 
են թա կա է ան վա վեր ճա նաչ ման: 
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 Ա մուս նու թյու նը, ո րը լուծ վում է քա ղա քա ցի ա կան կա ցու
թյան ակ տե րի պե տա կան գրան ցում ի րա կա նաց նող մարմ
նում, հա մար վում է դա դա րած ա մուս նա լու ծու թյան պե տա
կան գրանց ման պա հից:

Պետք է նկա տի ու նե նալ, որ ՔԿԱԳ մար մին նե րում ամուս նա լու ծու
թյան պե տա կան գրան ցումն իրա կա նաց վում է ամուս նա լու ծու թյան 
մա սին դի մում տա լու օր վա նից մեկ ամիս անց նե լուց հե տո, բայց երեք 
ամ սից ոչ ուշ, եր կու ամու սին նե րի ներ կա յու թյամբ կամ ամու սին նե րից 
մե կի պար տա դիր ներ կա յու թյամբ և մյու սի՝ սահ ման ված կար գով վա
վե րաց ված հա մա ձայ նու թյամբ:

Ամու սին նե րի կող մից ամուս նա լու ծու թյան վե րա բե րյալ դի մում նե րը 
առան ձին հայ տա րա րու թյուն նե րով ձև ա կեր պե լու դեպ քում նա խա տես
ված մե կամ սյա ժամ կե տի հաշ վար կը սկսվում է ՔԿԱԳ մար մին ամուս նա
լու ծու թյան մա սին երկ րորդ հայ տա րա րու թյու նը տա լու օր վա նից:

 

   Ա ՄՈՒՍ ՆԱ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԴԱ ՏԱ ԿԱՆ ԿԱՐ ԳՈՎ

 Հա ճախ ա մու սին նե րը չեն կա րո ղա նում հաս նել ա մուս նա լու ծու թյան 
վե րա բե րյալ  հա մա ձայ նու թյան, մաս նա վո րա պես, ե րբ խոս քը վե րա բե
րում է գույ քի բա ժա նու թյա նը, ե րե խա նե րի հե տա գա խնամ քի հանձն
մա նը և այլ հար ցե րի: Հետ ևա բար, մի ակ ճա նա պար հը մնում է դա տա
կան կար գով լու ծել վե ճը: 

Ա մուս նա լու ծու թյու նը կա տար վում է դա տա կան կար գով, ե թե՝ 
ա) բա ցա կա յում է ա մուս նա լու ծու թյան մա սին ա մու սին նե րից մե կի 

հա մա ձայ նու թյու նը, բ) ա մու սին նե րից մե կը, չնա յած ա ռար կու թյան բա
ցա կա յու թյանը, խու սա փում է ա մուս նա լու ծու թյու նը քա ղա քա ցի ա կան 
կա ցու թյան ակ տե րի պե տա կան գրան ցում ի րա կա նաց նող մար մին նե
րում կա տա րե լուց, գ) ա մու սին նե րը ցան կա նում են փո խա դարձ հա մա
ձայ նու թյամբ ա մուս նա լուծ վել դա տա կան կար գով: 

Ե թե դուք ցան կա նում եք դա տա կան կար գով լու ծել ա մուս նու թյու նը, 
ա պա ան հրա ժեշտ է խորհր դակ ցել ի րա վա բա նի հետ և հս տա կեց նել 
ձեր ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րը, պար զել, 
թե ի նչ պես պետք է դի մել դա տա րան, մո տա վո րա պես որ քան ժա մա
նակ է ձեզ հար կա վոր, ի նչ պի սի ել քի է հնա րա վոր հաս նել դա տա կան 
կար գով վե ճը լու ծե լիս և այլ ան հրա ժեշտ հար ցեր:

 Ներ քո շա րադ րյա լով կփոր ձենք հա կիրճ ներ կա յաց նել այն հիմ նա
կան ո ւղ ղու թյուն նե րը, ո րոնք ան հրա ժեշտ են ի մա նալ դա տա կան կար
գով վե ճե րի լուծ ման ըն թաց քում: 

Ա ռա ջին՝ ան հրա ժեշտ է  ի մա նալ, թե որ դա տա րան պետք է դի մել:
ՀՀո ւմ դա տա կան հա մա կար գը նե րա ռում է ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ

հա նուր ի րա վա սու թյան, վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ դա տա րան ներ: Ձեզ 
ան հրա ժեշտ է դի մել ձեր կամ ձեր ա մուս նու բնա կու թյան վայ րի ա ռա ջին 
ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան: Այ նու հետև, ե թե չհա
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մա ձայն վեք ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 
վճ ռի հետ, ա պա այն կա րող եք բո ղո քար կել ՀՀ վե րաքն նիչ դա տա րան, 
ի սկ դրա նից հե տո՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րան:

Երկ րորդ՝ դա տա րան պետք է դի մել հա մա պա տաս խան հայ ցա դի
մում ներ կա յաց նե լու մի ջո ցով (ձևը՝ կից սկա վա ռա կում): 

Եր րորդ՝ դա տա րան դի մե լուց պետք է հայ ցա դի մու մին կից ներ կա
յաց վի պե տա կան տուր քը վճա րե լու վե րա բե րյալ ան դոր րա գի րը (ա ռա
ջին ա տյա նի դա տա րան դի մե լու հա մար « Պե տա կան տուր քի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քով պե տա կան տուր քի չափ սահ ման ված է  4.000 ՀՀ դրա մը, 
ՀՀ վե րաքն նիչ դա տա րան դի մե լու հա մար՝ 10.000 ՀՀ դրա մը): 

Անհ րա ժեշտ է նկա տի ու նե նալ, որ ալի մեն տի՝ որ պես կա յուն դրա մա
կան մի ջո ցի բռնա գանձ ման հայց ներ կա յաց նե լիս դուք ազատ վում եք 
պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյու նից, սա կայն պե տա կան 
տուր քի վճա րու մը ամուս նա լու ծու թյան դեպ քում պար տա դիր է: Ի դեպ, 
դուք կա րող եք ամուս նա լու ծու թյան և ալի մեն տի բռնա գանձ ման պա
հանջ նե րը ներ կա յաց նել մի և նույն հայ ցա դի մու մում:

Ինչ վե րա բե րում է պե տա կան տուր քի պար տա դիր վճար մա նը, ապա 
հարկ է իմա նալ, որ դուք հար կադր ված չեք հայ ցա դի մու մին կցել պե
տա կան տուր քի վճար ման ան դոր րա գի րը, փո խա րե նը կա րող եք ձեր 
հայ ցա դի մու մում ներ կա յաց նել միջ նոր դու թյուն՝ խնդրե լով դա տա րա
նին պե տա կան տուր քի վճա րու մից ազա տել (հա մա պա տաս խան հան
գա մանք նե րի առ կա յու թյան դեպ քում) կամ վճա րու մը տա րա ժամ կե տել 
և այն բռնա գան ձել վերջ նա կան դա տա կան ակ տով:

 Դա տա րա նում գոր ծի քն նու թյունն ի րա կա նաց վում է հետ ևյալ կար գով.
Ա մու սին նե րից մե կի դի մու մով ա մուս նա լու ծու թյան գոր ծեր քն նե

լիս դա տա րանն ի րա վունք ու նի մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու ա մու սին նե
րին հաշ տեց նե լու հա մար և ի րա վունք ու նի գոր ծի քն նու թյու նը հե
տաձ գե լու՝ հաշտ վե լու հա մար ա մու սին նե րին տրա մադ րե լով մինչև 
ե րե քամ սյա ժամ կետ: Այս դեպ քում ա մուս նա լու ծու թյու նը կա տար
վում է, ե թե ա մու սին նե րը (ն րան ցից մե կը) պն դում են ա մուս նա լուծ
վե լու հա մար: 

Ա մուս նա լու ծու թյան հա մար ա մու սին նե րի փո խա դարձ հա մա ձայ
նու թյան առ կա յու թյան դեպ քում դա տա րա նը լու ծում է ա մուս նու թյու նը 
ա մու սին նե րի կող մից ա մուս նա լու ծու թյան մա սին դի մում տա լու օր վա
նից ոչ ո ւշ՝ մե կամ սյա ժամ կե տում: 

Ա մու սին նե րի ը նդ հա նուր գույ քի բա ժան ման, ա նաշ խա տու նակ 
ա նա պա հով ա մուս նու ապ րուս տի մի ջո ցը հո գա լու վե րա բե րյալ վե
ճե րը, ի նչ պես նաև ե րե խա նե րի պատ ճա ռով ա մու սին նե րի միջև ծա
գող վե ճե րը քն նարկ վում են դա տա կան կար գով՝ ան կախ քա ղա քա
ցի ա կան կա ցու թյան ակ տե րի պե տա կան գրան ցում ի րա կա նաց նող 
մար մին նե րում ա մուս նու թյու նը լու ծե լուց:

Ն ման պայ ման նե րում ա մու սին նե րը կա րող են դա տա րան ներ կա
յաց նել հա մա ձայ նու թյուն այն մա սին, թե նրան ցից ո ւմ հետ են ապ րե
լու ե րե խա նե րը, ե րե խա նե րին և (կամ) ա նաշ խա տու նակ ա նա պա հով 
ա մուս նուն պա հե լու հա մար ապ րուս տի մի ջոց նե րը հո գա լու կար գի, 
այդ մի ջոց նե րի չա փե րի կամ ա մու սին նե րի ը նդ հա նուր գույ քի բա ժան
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ման մա սին, ի սկ նման հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում 
դա տա րա նը պար տա վոր է` ա) ո րո շել, թե ա մուս նա լու ծու թյու նից հե
տո ծնող նե րից ո ւմ հետ պետք է ապ րեն ե րե խա նե րը, բ) ո րո շել, թե 
որ ծնո ղից և ի նչ չա փով պետք է ա լի մենտ (ապ րուս տավ ճար) բռ նա
գանձ վի, գ) ա մու սին նե րի (ա մու սին նե րից մե կի) պա հան ջով կա տա րել 
նրանց ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյու նը հա մար վող գույ քի բա ժա նու մը, 
դ) ա մուս նուց ապ րուս տի մի ջոց ստա նա լու ի րա վունք ու նե ցող մյուս 
ա մուս նու պա հան ջով ո րո շել այդ մի ջոց նե րի չա փը։

 Պետք է հի շել, որ դա տա րա նի կող մից հայ ցա դի մու մի ըն
դու նու մը և գոր ծի քն նու թյու նը դեռևս չի հան գեց նում ա մուս
նա լու ծու թյան դա դա րեց ման, քա նի որ ա մուս նու թյու նը, ո րը 
լուծ վում է դա տա կան կար գով, հա մար վում է դա դա րած դա
տա րա նի վճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու պա հից: Ի սկ 
դա տա կան կար գով կա տար ված ա մուս նա լու ծու թյու նը են
թա կա է պե տա կան գրանց ման ա մու սին նե րից մե կի բնա
կու թյան վայ րի ՔԿԱԳ մարմ նում: 

Դա տա րա նի վճիռն օրի նա կան ու ժի մեջ է մտնում հրա պա րակ ման 
պա հից մեկ ամիս հե տո: Ամուս նա լու ծու թյան մա սին դա տա րա նի վճիռն 
օրի նա կան ու ժի մեջ մտնե լու պա հից երեք օր վա ըն թաց քում պար տա
վոր է այդ վճռի քաղ վածքն ու ղար կել ամուս նու թյան պե տա կան գրանց
ման վայ րի քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան ակ տե րի պե տա կան գրան
ցում իրա կա նաց նող մար մին:

Ա մուս նա լու ծու թյու նից հե տո դուք կա րող եք պահ պա նել Ձեր ա մուս
նու ազ գա նու նը կամ վերց նել մին չա մուս նա կան ազ գա նու նը: 

Ա մուս նու թյունն ան վա վեր ճա նա չե լու դեպ քում բա րե խիղճ ա մու սինն 
ի րա վունք ու նի պահ պա նե լու ա մուս նու թյան պե տա կան գրանց ման ժա
մա նակ ը նտր ված ազ գա նու նը։

 

   Ա ՄՈՒՍ ՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆ ՎԱ ՎԵ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ
 

Ա մուս նու թյու նը կա րող է ճա նաչ վել ան վա վեր, ե թե խախտ վել են 
ա մուս նու թյան հա մար օ րեն քով սահ ման ված պայ ման նե րը: Ա նհ րա
ժեշտ է տա րան ջա տել ա մուս նա լու ծու թյու նը ա մուս նու թյունն ան վա վեր 
ճա նա չե լուց, քա նի որ ե թե ա մուս նա լուծ վե լիս ա մուս նու թյունն ի րա կա
նում ե ղել է և այն ա ռա ջաց րել է ի րա վա կան հետ ևանք ներ, ա պա ան
վա վեր ճա նաչ ված ա մուս նու թյու նը որ ևէ ի րա վա կան հետ ևանք ներ չի 
ա ռա ջաց նում, այ սինքն՝ ա մուս նու թյու նը չի կա յա ցել: 

Ա մուս նու թյու նը կա րող է ան վա վեր ճա նաչ վել մի այն դա տա րա նի 
կող մից:

 Ան վա վեր է ճա նաչ վում՝ 
•	 ա մուս նու թյանն ար գելք հան դի սա ցող հան գա մանք նե րի առ կա յու

թյամբ կնք ված ա մուս նու թյու նը, 
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•	 այն ա մուս նու թյու նը, ե րբ ա մու սին նե րից մե կը չի հա սել ա մուս նա
կան տա րի քին,

•	 բա ցա կա յում է կող մե րի հա մա ձայ նու թյու նը, 
•	 ա մու սին նե րը գտն վում են օ րեն քով ար գել ված ազ գակ ցա կան կա

պի մեջ, 
•	 ա մու սին նե րից մեկն ար դեն ի սկ գտն վում է գրանց ված ա մուս նու

թյան մեջ, 
•	 ա մու սին նե րից մե կը դա տա կան կար գով ճա նաչ վել է ան գոր ծու նակ, 
•	 ա մու սին նե րը կամ նրան ցից մե կը ա մուս նու թյու նը գրան ցել են 

ա ռանց ըն տա նիք ստեղ ծե լու մտադ րու թյան (կեղծ ա մուս նու թյուն):
 

Ե թե ա մուս նա ցած ան ձը մյուս ա մուս նուց թաքց րել է ա մուս նու թյան 
պե տա կան գրանց ման պա հին իր մոտ սե ռա վա րա կի (ը նդ ո րում՝ մար
դու ի մու նային ան բա վա րա րու թյան վի րու սի), ի նչ պես նաև հո գե կան հի
վան դու թյան և թմ րա մո լու թյան, թու նա մո լու թյան առ կա յու թյան փաս
տը, ա պա մյուս ա մու սինն ի րա վունք ու նի ա մուս նու թյունն ան վա վեր 
ճա նա չե լու հա մար դի մե լու դա տա րան։

 Դա տա րա նը կա րող է մեր ժել ա մուս նա ցող ան ձի հետ կնք ված ա մուս
նու թյունն ան վա վեր ճա նա չե լու մա սին հայ ցը կնոջ հղի ու թյան կամ ե րե
խա ծն վե լու դեպ քում, կամ ե թե դա են պա հան ջում ան չա փա հաս ա մուս
նու շա հե րը, ի նչ պես նաև ա մուս նու թյունն ան վա վեր ճա նա չե լու մա սին 
ան չա փա հաս ա մուս նու հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում:

 Դա տա րա նը չի կա րող ա մուս նու թյու նը ճա նա չել կեղծ, ե թե նման 
ա մուս նու թյուն գրան ցած ան ձինք մինչև դա տա րա նի կող մից գոր ծի քն
նու թյու նը, փաս տո րեն, ըն տա նիք են կազ մել։ 

Ա մուս նու թյան դա դա րու մից հե տո ա մուս նու թյու նը չի կա րող ան վա
վեր ճա նաչ վել, բա ցա ռու թյամբ ա մու սին նե րի միջև օ րեն քով ար գել ված 
ազ գակ ցա կան կա պի առ կա յու թյան կամ ա մուս նու թյան պե տա կան 
գրանց ման պա հին ա մու սին նե րից մե կի կող մից այլ չլուծ ված ա մուս նու
թյան մեջ գտն վե լու դեպ քե րի:

 Դա տա րա նի կող մից ան վա վեր ճա նաչ ված ա մուս նու թյու նից հե տո 
հա մա տեղ ձեռք բեր ված գույ քի նկատ մամբ կի րառ վում են բաժ նային 
սե փա կա նու թյան մա սին քա ղա քա ցի ա կան օ րենսդ րու թյան նոր մե րը։

 Հարկ է նկա տել, որ ա մուս նու թյունն ան վա վեր ճա նա չած ան ձանց 
կնքած ա մուս նա կան պայ մա նա գի րը, որ պես կա նոն, ևս ճա նաչ վում է ան
վա վեր: Ա մուս նու թյունն ան վա վեր ճա նա չե լը չի ազ դում այդ պի սի ա մուս
նու թյու նից ծն ված կամ ա մուս նու թյունն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հից հե տո` 
ե րեք հա րյուր օր վա ըն թաց քում, ծն ված ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի վրա։ 

Ե թե ան վա վեր ա մուս նու թյան ար դյուն քում բա րե խիղճ կող մին պատ
ճառ վել է գույ քային վնաս, ա պա ա մուս նու թյունն ան վա վեր ճա նա չե լու 
դեպ քում այդ կողմն  ի րա վունք ու նի պա հան ջե լու վնա սի հա տու ցում 
վնաս պատ ճա ռող կող մից: Դա տա րա նը կա րող է բա րե խիղճ կող մին, 
ով տե ղյակ չի ե ղել ա մուս նու թյանն ար գելք հան դի սա ցող հան գա մանք
նե րի մա սին, հնա րա վո րու թյուն տալ մյուս կող մից ստա նա լու ա լի մենտ՝ 
հա մա տեղ կյան քի ըն թաց քում ձեռք բեր ված գույ քի կե սը: 
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Ա մուս նու թյունն ան վա վեր ճա նա չե լու դեպ քում բա րե խիղճ ա մու սինն 
ի րա վունք ու նի պահ պա նե լու ա մուս նու թյան պե տա կան գրանց ման ժա
մա նակ ը նտր ված ազ գա նու նը։ 

Անհ րա ժեշտ է  հի շել, որ ա մուս նու թյունն ան վա վեր ճա նա չե լը ար
գելք չէ ան ձին նո րից ա մուս նա նա լու հա մար:

Ծ ՆՈՂ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ԶԱ ՎԱԿ ՆԵ ՐԻ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ
ՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐ ՏԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

 

Ա մու սին նե րը մի մյանց հան դեպ ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն
ներ ու նե նա լուց զատ նաև ու նեն ո րո շա կի պա տաս խա նատ վու թյուն 
ի րենց ե րե խա նե րի հան դեպ: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա
նադ րու թյան 36րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ծնող ներն ի րա վունք ու նեն և 
պար տա վոր են հոգ տա նել ի րենց ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան, 
ա ռող ջու թյան, լի ար ժեք ու ներ դաշ նակ զար գաց ման և կր թու թյան հա
մար: Ծնող նե րը պա տաս խա նատ վու թյուն են կրում ի րենց ե րե խա նե րի 
դաս տի ա րա կու թյան և զար գաց ման հա մար։ Նրանք պար տա վոր են 
հոգ տա նել ի րենց ե րե խա նե րի ա ռող ջու թյան, ֆի զի կա կան, հո գե կան, 
հոգ ևոր և բա րո յա կան զար գաց ման մա սին։

Ծ նող նե րը, ե րե խա նե րի կար ծի քը հաշ վի առ նե լով հան դերձ, ու նեն 
կր թա կան հաս տա տու թյան և ե րե խա նե րի ու սուց ման ձևի ը նտ րու թյան 
ի րա վունք մինչև ե րե խա նե րի հիմ նա կան ը նդ հա նուր կր թու թյուն ստա
նա լը։ Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու
թյու նը դր վում է նրանց ծնող նե րի վրա։

Ծ նող նե րը հա մար վում են ի րենց ե րե խա նե րի օ րի նա կան ներ կա
յա ցու ցիչ նե րը և նրանց ի րա վունք նե րի ու շա հե րի պաշտ պա նու թյամբ 
ա ռանց լի ա զո րագ րի հան դես են գա լիս ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա
կան ան ձանց հետ ցան կա ցած հա րա բե րու թյուն նե րում, ի նչ պես նաև 
դա տա րա նում։

Ծ նող նե րի` մի մյան ցից ա ռան ձին ապ րե լու դեպ քում ե րե խա նե րի 
բնա կու թյան վայ րը ո րոշ վում է ծնող նե րի հա մա ձայ նու թյամբ։ Հա մա
ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում ծնող նե րի միջև վե ճը լու ծում է 
դա տա րա նը` ել նե լով ե րե խա նե րի շա հե րից և հաշ վի առ նե լով տա սը 
տա րին լրա ցած ե րե խայի կար ծի քը։ Ը նդ ո րում, դա տա րա նը հաշ վի է 
առ նում ե րե խայի կապ վա ծու թյու նը ծնող նե րից յու րա քան չյու րի, քույ
րե րի ու եղ բայր նե րի հետ, ե րե խայի տա րի քը, ծնող նե րի բա րո յա կան և 
ան ձնա կան այլ հատ կա նիշ ներ, ծնող նե րից յու րա քան չյու րի և ե րե խայի 
միջև գո յու թյուն ու նե ցող հա րա բե րու թյուն նե րը, ե րե խայի դաս տի ա րա
կու թյան ու զար գաց ման հա մար պայ ման ներ ստեղ ծե լու հնա րա վո րու
թյու նը (ծ նող նե րի գոր ծու նե ու թյան (աշ խա տան քի) բնույ թը, նրանց գույ
քային ու ըն տա նե կան դ րու թյու նը և այլն)։ 
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Ե րե խայից ա ռան ձին ապ րող ծնողն ի րա վունք ու նի ե րե խայի հետ 
շփ վե լու, նրա դաս տի ա րա կու թյա նը մաս նակ ցե լու, ե րե խայի կր թու թյուն 
ստա նա լու հար ցե րը լու ծե լու:

Ծ նող ներն ու նեն հա վա սար ի րա վունք ներ և կրում են հա վա սար 
պար տա կա նու թյուն ներ ի րենց ե րե խա նե րի նկատ մամբ (ծ նո ղա կան 
ի րա վունք ներ) ան կախ այն հան գա ման քից՝ ե րե խան ծն վել է ա մուս
նու թյան ըն թաց քում, թե դրա նից դուրս։

Ծ նո ղը, ո րի հետ ապ րում է ե րե խան, չպետք է խո չըն դո տի մյուս ծնո ղի 
հետ ե րե խայի շփ մա նը, ե թե նման շփու մը վնաս չի պատ ճա ռում ե րե խայի 
ֆի զի կա կան ու հո գե կան ա ռող ջու թյա նը, նրա բա րո յա կան զար գաց մա նը։ 
Ծնող ներն ի րա վունք ու նեն գրա վոր հա մա ձայ նու թյուն կն քե լու ե րե խայից 
ա ռան ձին ապ րող ծնո ղի կող մից ծնո ղա կան ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց
ման մա սին։ Ե թե ծնող նե րը չեն կա րող հա մա ձայ նու թյան գալ, ա պա 
նրանց կամ նրան ցից մե կի պա հան ջով խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու
թյան մարմ նի պար տա դիր մաս նակ ցու թյամբ վե ճը լու ծում է դա տա րա նը:

 Դա տա րա նի վճի ռը չա րամ տո րեն չկա տա րե լու դեպ քում ե րե խայից 
ա ռան ձին ապ րող ծնո ղի պա հան ջով դա տա րա նը կա րող է ո րո շում կա
յաց նել ե րե խան նրան հանձ նե լու մա սին՝ ել նե լով ե րե խայի շա հե րից և 
հաշ վի առ նե լով տա սը տա րին լրա ցած ե րե խայի կար ծի քը։

 Բա ցի այն, որ օ րենս դի րը սահ մա նել է ծնող նե րի պար տա կա նու թյունն 
ի րենց ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան նկատ մամբ, միև նույն ժա մա
նակ նաև սահ մա նել է խորթ ծնող նե րի պար տա կա նու թյու նը, ը ստ ո րի` 
վեր ջին ներս պար տա վոր են դաս տի ա րա կել և խնա մել ի րենց ա մուս նու՝ 
նախ կին ա մուս նու թյու նից ծն ված և ի րենց հետ հա մա տեղ ապ րող ե րե
խա նե րին (խորթ ե րե խա նե րին):

 Պետք է հաշ վի առ նել, որ ծնո ղա կան ի րա վունք նե րը դա դա րում են 
ե րե խա նե րի տաս նութ տա րե կա նը լրա նա լով, ի նչ պես նաև օ րենսդ րու
թյամբ սահ ման ված կար գով ե րե խա նե րի ա մուս նա նա լու, օ րեն քով նա
խա տես ված կար գով մինչև չա փա հաս դառ նա լը ե րե խա նե րի կող մից 
լրիվ գոր ծու նա կու թյուն ձեռք բե րե լու դեպ քե րում։

 
Ա մուս նու թյան մեջ չգտն վող ան չա փա հաս ծնող ներն ու նեն ի րենց 

ե րե խայի հետ հա մա տեղ ապ րե լու և նրա դաս տի ա րա կու թյա նը մաս
նակ ցե լու ի րա վունք ներ։

 Մինչև ան չա փա հաս ծնող նե րի ա մուս նու թյան տա րի քը լրա նա լը 
նրանց ե րե խայի հա մար կա րող է նշա նակ վել խնա մա կալ, ո րը ան չա
փա հաս ծնող նե րի հետ հա մա տեղ կի րա կա նաց նի այդ ե րե խայի դաս
տի ա րա կու թյու նը: Ե րե խայի խնա մա կա լի և ան չա փա հաս ծնող նե րի 
միջև ա ռա ջա ցած տա րա ձայ նու թյուն նե րը կար գա վո րում է խնա մա կա
լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի նը: Ա մուս նու թյան մեջ չգտն վող ան
չա փա հաս ծնող ներն ի րա վունք ու նեն ը նդ հա նուր սկզ բունք նե րով ըն
դու նե լու կամ վի ճար կե լու ի րենց հայ րու թյու նը և մայ րու թյու նը:

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 29րդ հոդվածը սահմանում է, որ 
տասնչորս տարեկան չդարձած անչափահասների (փոքրահասակների) 
փոխարեն գործարքները նրանց անունից կարող են կնքել միայն նրանց 
ծնողները, որդեգրողները կամ խնամակալները: 
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Պետք է հիշել հետևյալ բացառությունը. վեցից մինչև տասնչորս 
տարեկան փոքրահասակները իրավունք ունեն ինքնուրույն կնքել՝ 

1) մանր կենցաղային գործարքներ, 
2) նոտարական վավերացում կամ գործարքներից ծագող իրա

վունքների պետական գրանցում չպահանջող` անհատույց օգուտներ 
ստանալուն ուղղված գործարքներ, 

3) օրինական ներկայացուցչի կամ վերջինիս համաձայնությամբ 
երրորդ անձանց կողմից որոշակի նպատակով կամ ազատորեն տնօ
րի նելու համար տրամադրված միջոցները տնօրինելու գործարքներ: 

Տասնչորսից մինչև տասնութ տարեկան անչափահասները կարող 
են գործարքներ կնքել իրենց օրինական ներկայացուցիչների` ծնողների, 
որդեգրողների կամ հոգաբարձուի գրավոր համաձայնությամբ: 

Այդպիսի անչափահասի կնքած գործարքը վավեր է նաև նրա 
ծնողների, որդեգրողների կամ հոգաբարձուի` հետագայում տված 
գրավոր հավանության դեպքում: 

Պետք է հիշել հետևյալ բացառությունը, որ տասնչորսից մինչև 
տասնութ տարեկան անչափահասները, առանց ծնողների, որդե գրող
ների կամ հոգաբարձուի համաձայնության, իրավունք ունեն` 

1) տնօրինելու իրենց աշխատավարձը, կրթաթոշակը և այլ 
եկամուտները, 

2) իրականացնելու գիտության, գրականության կամ արվեստի 
ստեղծագործության, գյուտի կամ մտավոր գործունեության` օրենքով 
պահպանվող այլ արդյունքի հեղինակի իրավունքներ, 

3) օրենքին համապատասխան` ավանդներ մուծելու վարկային 
հաստատություններ և տնօրինելու դրանք. 

4) կնքելու կենցաղային մանր գործարքներ և ՀՀ քաղաքացիական  
օրենսգրքի 30–րդ հոդվածի 2րդ կետով նախատեսված այլ գոր
ծարք ներ:

Տասնվեց տարեկան դառնալիս անչափահասներն իրավունք ունեն 
նաև, կոոպերատիվների մասին օրենքներին համապատասխան, լինելու 
կոոպերատիվի անդամ: 

Խնամակալները խնամարկյալների ներկայացուցիչներն են օրենքի 
ուժով և նրանց անունից ու ի շահ նրանց կնքում են բոլոր անհրաժեշտ 
գործարքները: 

Հոգաբարձուները համաձայնություն են տալիս այնպիսի գործարքներ 
կնքելու համար, որոնք հոգաբարձության ներքո գտնվող անձինք 
իրավունք չունեն ինքնուրույն կնքելու: 

Պետք է հաշվի առնել, որ տասնչորս տարեկան չդարձած ան չա
փահասի (փոքրահասակի) պատճառած վնասի համար պատաս խա
նատվություն են կրում նրա ծնողները, որդեգրողները կամ խնա մա
կալը, եթե չեն ապացուցում, որ վնասն անչափահասի (փոքրա հա
սակի) մեղքով չի պատճառվել: Իսկ  տասնչորսից մինչև տասնութ 
տա րեկան անչափահասներն ընդհանուր հիմունքներով ինքնուրույն 
պա տասխանատվություն են կրում իրենց պատճառած վնասի համար:
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Ե րե խայի սե րու մը մո րից (մայ րու թյու նը) հաս տատ վում է ե րե խայի՝ բժշ
կա կան կազ մա կեր պու թյու նում տվյալ մո րից ծն ված լի նե լու փաս տը հա
վաս տող փաս տաթղ թե րի, ի սկ ե թե ե րե խան ծն վել է բժշ կա կան կազ մա
կեր պու թյու նից դուրս՝ հա մա պա տաս խան բժշ կա կան փաս տաթղ թե րի, 
վկա նե րի հայ տա րա րու թյուն նե րի կամ այլ ա պա ցույց նե րի հի ման վրա։ 

Ի րա վի ճակն այլ է, ե րբ խոս քը վե րա բե րում է հայ րու թյան ճա նաչ ման 
փաս տին:

 Մի մյանց հետ ա մուս նու թյան մեջ գտն վող ան ձան ցից ե րե խայի ծն
վե լու դեպ քում ե րե խայի հայր է ճա նաչ վում ե րե խայի մոր ա մու սի նը, 
ո րի հա մար հիմք է հան դի սա նում ա մուս նու թյան պե տա կան գրան ցու մը։ 

Ե րե խայի մոր հետ ա մուս նու թյան մեջ չգտն վող ան ձի հայ րու
թյու նը ո րոշ վում է քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան ակ տե րի պե տա կան 
գրան ցում ի րա կա նաց նող մար մին նե րում՝ ե րե խայի հոր և մոր հա մա
տեղ դի մու մի հի ման վրա: 

Տվյալ դեպ քում մոր հա մա ձայ նու թյու նը պար տա դիր է, քա նի որ դրա 
բա ցա կա յու թյան դեպ քում հայ րու թյու նը կա րող է ճա նաչ վել մի այն դա
տա կան կար գով:

Տասն չորս տա րե կան չդար ձած ան չա փա հաս նե րի (փոք րա հա սակ
նե րի) փո խա րեն գոր ծարք նե րը նրանց անու նից կա րող են կնքել մի այն 
նրանց ծնող նե րը, որ դեգ րող նե րը կամ խնա մա կալ նե րը: Տասն չոր սից 
մին չև տաս նութ տա րե կան ան չա փա հաս նե րը կա րող են գոր ծարք ներ 
կնքել իրենց օրի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի` ծնող նե րի, որ դեգ րող նե
րի կամ հո գա բար ձո ւի գրա վոր հա մա ձայ նու թյամբ, բա ցա ռու թյամբ հե
տևյալ դեպ քե րի.
1)  տնօ րի նել իրենց աշ խա տա վար ձը, կրթա թո շա կը և այլ եկա մուտ նե րը. 
2)  իրա կա նաց նել գի տու թյան, գրա կա նու թյան կամ ար վես տի ստեղ ծա

գոր ծու թյան, գյու տի կամ մտա վոր գոր ծու նե ու թյան` օրեն քով պահ
պան վող այլ ար դյուն քի հե ղի նա կի իրա վունք ներ.

3)  օրեն քին հա մա պա տաս խան` ավանդ ներ մու ծել վար կա յին հաս տա
տու թյուն ներ և տնօ րի նել դրանք.

4)  կնքել կեն ցա ղա յին մանր գոր ծարք ներ և օրեն քով նա խա տես ված այլ 
գոր ծարք ներ:

Պետք է հաշ վի առ նել, որ տասն չորս տա րե կան չդար ձած ան չա փա հա
սի (փոք րա հա սա կի) պատ ճա ռած վնա սի հա մար պա տաս խա նատ վու
թյուն են կրում նրա ծնող նե րը, որ դեգ րող նե րը կամ խնա մա կա լը, եթե 
չեն ապա ցու ցում, որ վնասն ան չա փա հա սի (փոք րա հա սա կի) մեղ քով 
չի պատ ճառ վել: Իսկ  տասն չոր սից մին չև տաս նութ տա րե կան ան չա
փա հաս ներն ընդ հա նուր հի մունք նե րով ինք նու րույն պա տաս խա նատ
վու թյուն են կրում իրենց պատ ճա ռած վնա սի հա մար:

 Պետք է հաշ վի առ նել, որ հայ րու թյան ճա նա չումն ի րա կա
նաց վում է եր կու ճա նա պար հով՝ 1) հոր հա մա ձայ նու թյամբ, 
2) դա տա կան կար գով, ե րբ բա ցա կա յում է հոր հա մա ձայ նու
թյու նը ի րեն որ պես ե րե խայի հայր ճա նա չե լու վե րա բե րյալ:
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Ե թե ան ձը ա մուս նու թյան մեջ չի գտն վում ե րե խայի մոր հետ, ա պա 
հայ րու թյու նը ո րոշ վում է ՔԿԱԳ մարմ նին ներ կա յաց րած ե րե խայի հոր 
և մոր հա մա տեղ դի մու մի հի ման վրա (թիվ 18 ձևը՝ կից սկա վա ռա
կում): 

Այն պի սի հան գա մանք նե րի առ կա յու թյան դեպ քում, ո րոնք հիմք են 
տա լիս են թադ րե լու, որ ե րե խայի ծն վե լուց հե տո հայ րու թյու նը ո րո շե լու 
մա սին հա մա տեղ դի մում (թիվ 18 դի մու մի  ձևը՝ կից սկա վա ռա կում) ներ
կա յաց նե լը կա րող է դառ նալ ան հնար կամ դժ վա րա նալ, ա պա գա ե րե
խայի ծնող նե րը, ո րոնք ա մուս նու թյան մեջ չեն գտն վում, քա ղա քա ցի ա
կան կա ցու թյան ակ տե րի պե տա կան գրան ցում ի րա կա նաց նող մար մին 
նման դի մում կա րող են ներ կա յաց նել մոր հղի ու թյան ըն թաց քում։ Այդ 
դեպ քում ե րե խայի ծնող նե րի մա սին գրա ռու մը կա տար վում է ե րե խայի 
ծն վե լուց հե տո։ 

Ե րե խայի հայ րու թյու նը ճա նա չե լու պա հան ջով դա տա րան կա
րող են դի մել ե րե խայի մայ րը, խնա մա կա լը (հո գա բար ձուն), կամ 
այն ան ձը, ո րի խնամ քին է գտն վում ե րե խան, ի նչ պես նաև ե րե խան, 
ե թե դար ձել է չա փա հաս (դի մու մի թիվ 18  ձևը՝ կից սկա վա ռա կում): 
Ը նդ ո րում, չա փա հաս ան ձի նկատ մամբ հայ րու թյան ո րո շում թույ
լատր վում է մի այն իր հա մա ձայ նու թյամբ, ի սկ ե թե նա դա տա րա նի 
կող մից ճա նաչ վել է ան գոր ծու նակ՝ նրա խնա մա կա լի (հո գա բար 
ձուի) կամ խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նի հա մա
ձայ նու թյամբ1։ 

Դա տա րա նում ե րե խայի հայ րու թյու նը ճա նա չե լու պա հանջ քն նե լիս 
դա տա րա նը հաշ վի է առ նում ցան կա ցած ա պա ցույց, ո րը ստույգ հաս
տա տում է, որ տվյալ ե րե խան սեր վել է ո րո շա կի ան ձից:

Մաս նա վո րա պես՝ որ պես սեր ման փաս տը հա վաս տող ապա ցույց 
կա րող է հան դի սա նալ հա մա պա տաս խան մարմ նի կող մից կա տար ված 
փոր ձաքն նու թյան ար դյուն քում տրված եզ րա կա ցու թյու նը:

 Պետք է հաշ վի առ նել, որ հայ րու թյու նը ո րո շե լիս ե րե խա նե րը 
ծնող նե րի և նրանց ազ գա կան նե րի նկատ մամբ ու նեն նույն պի սի 
ի րա վունք ներ ու պար տա կա նու թյուն ներ, ի նչ պի սիք ու նեն ա մուս նու
թյան մեջ գտն վող ան ձան ցից ծն ված ե րե խա նե րը։

   Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ԼՔ ՄԱՆ ՓԱՍ ՏԻ ՀԱՍ ՏԱ ՏՈՒ ՄԸ
 

Ցա վոք սր տի, մեր օ րե րում հա ճախ է լի նում, ե րբ ե րե խայի ծնող նե րը 
հրա ժար վում են ե րե խայից՝ թող նե լով նրան ճա կա տագ րի քմա հա ճույ
քին: ՀՀ օրենսդ րու թյամբ սահ ման ված չէ դա տա կան կար գով երե խա յի 
լքման փաս տի ճա նա չու մը:

1    Խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րը տե ղա կան ինք նա կա ռա վար
ման մար մին ներն են` հա մայնք նե րի ղե կա վար նե րը: 

     Խնա մա կա լու թյուն սահ ման վում է տասն չորս տա րին չլրա ցած ան չա փա հաս նե րի, 
ինչ պես նաև հո գե կան խան գար ման հե տև ան քով դա տա րա նով ան գոր ծու նակ ճա
նաչ ված քա ղա քա ցի նե րի նկատ մամբ: Հո գա բար ձու թյու նը սահ ման վում է տասն չոր
սից մին չև տաս նութ տա րե կան ան չա փա հաս նե րի, ինչ պես նաև սահ մա նա փակ գոր
ծու նակ ճա նաչ ված քա ղա քա ցի նե րի նկատ մամբ:
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Ն ման դեպ քում լք ված ե րե խա հայտ նա բե րե լիս նախ և ա ռաջ ան
հրա ժեշտ է դի մել ի րա վա պահ մար մին նե րին, որոնք կձեռ նար կեն բո լոր 
հնա րա վոր մի ջոց նե րը ե րե խայի ան ձը հաս տա տե լու, վեր ջի նիս ծնող նե
րին հայտ նա բե րե լու հա մար:  

   Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ԱՆ ՎԱՆ ԵՎ ԱԶ ԳԱՆ ՎԱՆ Ո ՐՈ ՇՈՒ ՄԸ
 

Ե րե խան ու նի ա նուն, հայ րա նուն և ազ գա նուն ու նե նա լու ի րա վունք: 
Ե րե խային ա նուն տր վում է ծնող նե րի հա մա ձայ նու թյամբ, ի սկ հայ

րա նուն տր վում է հոր ա նու նով։ Ե րե խայի ազ գա նու նը ո րոշ վում է ծնող
նե րի ազ գա նու նով։ 

Ա մուս նա լու ծու թյու նից կամ ա մուս նու թյունն ա ն վա վեր ճա նա չե
լուց հե տո ե րե խան շա րու նա կում է պահ պա նել իր ազ գա նու նը: 

Ե թե ե րե խայի հայ րու թյու նը չի ո րոշ վել, ա պա նրան ա նուն է տրվում 
մոր ցու ցու մով, հայ րա նուն` որ պես ե րե խայի հայր գրառ ված ան ձի 
ա նու նով, ազ գա նուն՝ մոր ազ գա նու նով։

 Մինչև ե րե խայի տա սը տա րին լրա նա լը նրա ծնող նե րի հա մա տեղ 
դի մու մի հի ման վրա քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան ակ տե րի պե տա կան 
գրան ցում ի րա կա նաց նող մար մին նե րը փո խում են ե րե խայի ա նու նը, 
ի նչ պես նաև նրան տր ված ազ գա նու նը մյուս ծնո ղի ազ գա նու նով։ 

Ե թե ծնող ներն ապ րում են ա ռան ձին, և ծնո ղը, ո րի մոտ ապ րում է 
ե րե խան, ցան կա նում է նրան տալ իր ազ գա նու նը, այդ հար ցը լուծ վում 
է` հաշ վի առ նե լով մյուս ծնո ղի կար ծի քը:

 Մյուս ծնո ղի կար ծի քը հաշ վի առ նե լը պար տա դիր չէ, ե թե` 1) հնա
րա վոր չէ պար զել նրա բնա կու թյան վայ րը, 2) նա զրկ ված է ծնո ղա կան 
ի րա վունք նե րից, 3) նա դա տա րա նի կող մից ճա նաչ ված է ան գոր ծու
նակ, 4) նա, ա ռանց հար գե լի պատ ճառ նե րի, խու սա փում է ե րե խային 
դաս տի ա րա կե լուց ու պա հե լուց: 

Անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել, որ տա սը տա րին լրա ցած ե րե խայի 
ա նու նը փո խե լը կա րող է կա տար վել ե րե խայի հա մա ձայ նու թյամբ, 
ի սկ ազ գա նու նը փո խե լը` հաշ վի առ նե լով ե րե խայի կար ծի քը։

    Ծ ՆՈ ՂԱ ԿԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ ՍԱՀ ՄԱ ՆԱ ՓԱ ԿՈՒ ՄԸ 
ԵՎ ԴՐԱՆ ՑԻՑ ԶՐ ԿՈՒՄԸ

 Հաշ վի առ նե լով, որ օ րենքն ա ռա վել ու շադ րու թյուն է դարձ նում ե րե
խա նե րի շա հե րին, նա խա տե սում է նաև հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ 
այդ շա հե րի պաշտ պա նու թյան հա մար, օ րի նակ՝ ծնող նե րի ի րա վունք նե
րի, պար տա կա նու թյուն նե րի սահ մա նա փա կու մը կամ դրան ցից զր կու մը:

 Պետք է հի շել, որ ծնող նե րի ի րա վունք նե րը կա րող են սահ մա նա
փակ վել մի այն դա տա րա նի կող մից: Այդ դեպ քում ել նե լով ե րե խայի 
շա հե րից` դա տա րա նը կա րող է վճիռ կա յաց նել ծնող նե րից (ծ նող նե րից 
մե կից) ե րե խային վերց նե լու մա սին (ծ նո ղա կան ի րա վունք նե րի սահ մա
նա փա կում)` ա ռանց ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից զր կե լու:
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Ծ նո ղա կան ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կում թույ լատր վում է, ե թե 
ե րե խային ծնող նե րի կամ նրան ցից մե կի հետ թող նե լը վտան գա վոր է 
ծնող նե րից (կամ նրան ցից մե կից) ան կախ հան գա մանք նե րից (հո գե
կան կամ այլ քրո նիկ հի վան դու թյուն, ծանր հան գա մանք նե րի առ կա
յու թյուն և այլն)։ 

Անհ րա ժեշտ է հի շել, թե ի նչ պի սի հետ ևանք է ու նե նում 
ծնո ղա կան ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կու մը:

 Ծ նող նե րը, ո րոնց ծնո ղա կան ի րա վունք նե րը սահ ման ված կար գով 
սահ մա նա փակ վել են, կորց նում են ե րե խային ան ձամբ դաս տի ա րա
կե լու ի րա վուն քը, ի նչ պես նաև ե րե խա ներ ու նե ցող քա ղա քա ցի նե
րի հա մար սահ ման ված ար տո նու թյուն ներ ու պե տա կան նպաստ ներ 
ստա նա լու ի րա վուն քը։ Միև նույն ժա մա նակ, ծնո ղա կան ի րա վունք
նե րի սահ մա նա փա կու մը, ի նչ պես նաև ի րա վունք նե րից զր կու մը 
ծնող նե րին չի ա զա տում ե րե խայի ապ րուս տը հո գա լու պար տա կա
նու թյու նից։

Ծ նող նե րի ծնո ղա կան ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման դեպ քում 
ե րե խան հանձն վում է խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին
նե րի խնամ քին։ Այդ դեպ քում ծնող նե րին կա րող է թույ լատր վել կապ 
ու նե նալ ե րե խայի հետ, ե թե դա ե րե խայի վրա բա ցա սա կան ազ դե ցու
թյուն չի ու նե նա: 

Ե թե վե րա ցել են այն հան գա մանք նե րը, ո րոնց հի ման վրա սահ մա
նա փակ վել են ծնող նե րի կամ նրան ցից մե կի ծնո ղա կան ի րա վունք նե
րը, ա պա դա տա րա նը ծնող նե րի կամ նրան ցից մե կի հայ ցի (ձևը՝ կից 
սկա վա ռա կում) հի ման վրա կա րող է վճիռ կա յաց նել ե րե խային իր 
ծնող նե րին կամ նրան ցից մե կին վե րա դարձ նե լու և սույն օ րենսգր քով 
նա խա տես ված սահ մա նա փա կում նե րը վե րաց նե լու մա սին։

 Հաշ վի առ նե լով տա սը տա րին լրա ցած ե րե խայի կար ծի քը` դա տա
րա նը կա րող է մեր ժել հայ ցի բա վա րա րու մը, ե թե ե րե խային իր ծնող
նե րին կամ նրան ցից մե կին վե րա դարձ նե լը հա կա սում է նրա շա հե րին։

 Բա ցի այն, որ օ րենս դի րը սահ մա նում է ծնող նե րի ի րա վունք նե րի 
սահ մա նա փա կում, միև նույն ժա մա նակ նա խա տե սում է նաև ծնո ղա
կան ի րա վուն քից զր կում: Ծնո ղա կան ի րա վուն քից զր կե լը հան դի
սա նում է ծայ րա հեղ մի ջոց, ո րը կի րառ վում է ծնող նե րի նկատ մամբ, 
քա նի որ զրկ վե լով ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից՝ ծնո ղը զրկ վում է իր 
ե րե խայի նկատ մամբ բո լոր ի րա վունք նե րից:

Ծ նո ղա կան ի րա վուն քից զր կե լու հիմ քեր են, ե թե նրանք ՝
ա)  չա րամ տո րեն խու սա փում են ծնո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րը 

կա տա րե լուց, ը նդ ո րում՝ ա լի մենտ վճա րե լուց,
բ)  ա ռանց հար գե լի պատ ճառ նե րի հրա ժար վում են վերց նել ի րենց ե րե

խային ծնն դատ նից կամ բժշ կա կան այլ կազ մա կեր պու թյու նից, ի նչ
պես նաև դաս տի ա րակ չա կան, ազ գաբ նակ չու թյան սո ցի ա լա կան 
պաշտ պա նու թյան կամ նմա նա տիպ այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րից, 
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գ)  չա րա շա հում են ի րենց ծնո ղա կան ի րա վունք նե րը, ը նդ ո րում՝ 
ի րենց հա կա բա րո յա կան վար քագ ծով վնա սա կար ազ դե ցու թյուն 
են գոր ծում ե րե խա նե րի վրա, 

դ)  դա ժա նա բար են վար վում ե րե խա նե րի հետ, ը նդ ո րում՝ ֆի զի կա
կան կամ հո գե կան բռ նու թյուն են գոր ծադ րում նրանց նկատ մամբ, 
ո տն ձգություն են կատարում նրանց սե ռա կան ան ձեռնմ խե լի ու
թյանը,

ե)  տա ռա պում են քրո նիկ ալ կո հո լա մո լու թյամբ կամ թմ րա մո լու
թյամբ, թու նա մո լու թյամբ, 

զ)  կա տա րել են ի րենց ե րե խա նե րի դեմ դի տա վո րյալ հան ցա գոր ծու
թյուն։ 

Ա հա այս հիմ քե րից թե կուզ և մե կի առ կա յու թյան դեպ քում ծնո ղը 
կամ ծնող նե րը կա րող են զրկ վել ի րենց ծնո ղա կան ի րա վուն քից դա
տա կան կար գով։

Պետք է հի շել, որ ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից զրկ ված 
ծնող նե րը կորց նում են այն ե րե խայի հետ ազ գակ ցու թյան 
փաս տի վրա հիմն ված բո լոր ի րա վունք նե րը, ո րի նկատ մամբ 
ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից նրանք զրկ վել են (ը նդ ո րում՝ 
նրան ցից ապ րուս տի մի ջոց ստա նա լու, ի նչ պես նաև ե րե խա
ներ ու նե ցող քա ղա քա ցի նե րի հա մար սահ ման ված ար տո
նու թյուն նե րի ու պե տա կան նպաստ նե րի ի րա վունք նե րը)։ 

Է ա կան է այն հան գա ման քը, որ ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից զրկե
լը ծնող նե րին չի ա զա տում ի րենց ե րե խայի ապ րուս տը հո գա լու 
պար տա կա նու թյու նից։ Բա ցի այդ, ե րե խան պահ պա նում է բնա կե լի 
տա րա ծու թյան սե փա կա նու թյան կամ բնա կե լի տա րա ծու թյան օգ
տա գործ ման իր ի րա վուն քը, ի նչ պես նաև ժա ռան գու թյուն ստա նա լու 
ի րա վուն քը: 

Ե րե խայի և ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից զրկ ված ծնող նե րի կամ 
նրան ցից մե կի հե տա գա յում հա մա տեղ ապ րե լու մա սին հար ցը լուծ
վում է դա տա կան կար գով։

Ծ նո ղա կան ի րա վունք նե րը կա րող են վե րա կանգն վել, ե թե ծնող
նե րը կամ նրան ցից մե կը փո խել են ի րենց վար քա գի ծը, կեն սաձ ևը և 
(կամ) ե րե խայի դաս տի ա րա կու թյան նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը, ը նդ 
ո րում` ծնո ղա կան ի րա վունք նե րը վե րա կանգն վում են դա տա կան կար
գով՝ ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից զրկ ված ծնո ղի դի մու մի հի ման վրա։ 
Տա սը տա րին լրա ցած ե րե խայի նկատ մամբ ծնո ղա կան ի րա վունք
նե րի վե րա կանգ նու մը կա տար վում է` հաշ վի առ նե լով նրա կար ծի քը։ 
Սա կայն ծնո ղա կան ի րա վունք նե րի վե րա կանգ նում չի թույ լատր վում, 
ե թե ե րե խան որ դեգր ված է, և որ դեգ րու մը սահ ման ված կար գով չի վե
րաց վել:
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   Ծ ՆՈՂ ՆԵ ՐԻ ՈՒ ԶԱ ՎԱԿ ՆԵ ՐԻ Ա ԼԻ ՄԵՆ ՏԱՅԻՆ  
ՊԱՐ ՏԱ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

 Մենք ար դեն վե րը նշե ցինք, որ ե րե խա նե րի մա սին հոգ տա նե լու 
ծնող նե րի սահ մա նադ րա կան պար տա կա նու թյան ա պա հով ման տե
սակ նե րից են ա լի մեն տային պար տա վո րու թյուն նե րը:

 Միև նույն ժա մա նակ պետք է հի շել, որ ա նաշ խա տու նակ կամ կա
րիք ու նե ցող ծնող նե րի նկատ մամբ հոգ տա նե լու պար տա վո րու թյուն 
ու նեն նաև չա փա հաս ե րե խա նե րը: 

Ե րե խա նե րին ապ րուս տի մի ջոց տրա մադ րե լու կարգն ու պայ ման
նե րը ծնող նե րը ո րո շում են ի նք նու րույն, ի սկ ան հա մա ձայ նու թյան դեպ
քում՝ դա տա րա նի մի ջո ցով։ 

Պետք է նկա տի ու նե նալ, որ ծնող նե րի միջև ե րե խա նե րի հա մար 
ա լի մենտ վճա րե լու վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան 
դեպ քում դա տա րանն ի րա վունք ու նի բռ նա գանձ վող ա լի մեն տի ա մե
նամ սյա չա փը սահ մա նել կա յուն դրա մա կան գու մա րով կամ մի ա ժա
մա նակ և՛ դրա մա կան կա յուն գու մա րով, և՛ բա ժին նե րով: Դա տա րա նի 
հա մար կա յուն դրա մա կան գու մա րի չա փը ո րո շե լիս ա ռաջ նային է ե րե
խայի նախ կին կեն սա պա հով ման մա կար դա կի ա ռա վե լա գույն պահ
պան ման հնա րա վո րու թյու նը՝ հաշ վի առ նե լով նաև կող մե րի գույ քային 
ու ըն տա նե կան դ րու թյու նը և ու շադ րու թյան ար ժա նի շա հե րը։ 

Անհ րա ժեշտ է հի շել, որ ա լի մենտ վճար վում է ոչ մի այն 
ան չա փա հաս նե րին, այլև ծնող նե րը պար տա վոր են ապ
րուս տի մի ջոց ներ տրա մադ րել ի րենց օգ նու թյան կա րիքն 
ու նե ցող ա նաշ խա տու նակ չա փա հաս զա վակ նե րին:

 Հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան և բա ցա ռիկ հան գա
մանք նե րի առ կա յու թյան (ծանր հի վան դու թյուն, ե րե խա նե
րի կամ ա նաշ խա տու նակ չա փա հաս ա նա պա հով զա վակ
նե րի խե ղում, նրանց նկատ մամբ հա տուկ խնամ քի հա մար 
վճա րե լու ան հրա ժեշ տու թյուն և այլն) դեպ քում ծնող նե րից 
յու րա քան չյու րը կա րող է դա տա րա նի վճ ռով ներգ րավ վել 
այդ հան գա մանք նե րից բխող լրա ցու ցիչ ծախ սեր կրե լու 
գոր ծին։

 

Անաշ խա տու նակ է հան դի սա նում այն ան ձը, ով հա մա պա տաս խան 
բժշկա կան եզ րա կա ցու թյան հի ման վրա ճա նաչ վել է անաշ խա տու նակ 
(այ սինքն՝ սահ մա նա փակ ված է աշ խա տան քա յին պար տա կա նու թյուն
նե րը լրիվ կամ մաս նա կի իրա կա նաց նե լու հար ցում):

Մեկ ան գամ սահ ման ված ա լի մեն տի չա փը շա հագր գիռ ան ձի կող
մից կա րող է փո փոխ վել դա տա րա նի վճ ռով, ե թե առ կա է գույ քային 
կամ ըն տա նե կան դրու թյան փո փո խու թյուն (օ րի նակ` ե թե ա մուս նա լուծ
ված կի նը կորց նում է իր աշ խա տան քը, սա կայն վեր ջի նիս խնամ քին 
է գտն վում ան չա փա հաս ե րե խան, կամ ա մուս նա լուծ ված ա մու սի նը, 
ով վճա րում էր ա լի մենտ, ա մուս նա ցել է և փոխ վել է նրա ըն տա նե կան 
դրու թյու նը): 
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Ա լի մեն տի պա հան ջի և դրա չա փի փո փո խու թյան վե րա բե րյալ դա
տա րան դի մե լու ձևե րը կա րող եք գտ նել կից սկա վա ռա կում:

 Կար ևոր է նաև այն հան գա ման քը, որ ա մու սին նե րը պար տա վոր են 
նյու թա պես օ ժան դա կել մի մյանց։ Այդ պի սի օ ժան դա կու թյու նը մերժ վե
լու և ա լի մենտ վճա րե լու վե րա բե րյալ ա մու սին նե րի միջև հա մա ձայ
նու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում դրա հա մար ան հրա ժեշտ մի ջոց ներ 
ու նե ցող մյուս ա մուս նուց դա տա կան կար գով ա լի մենտ պա հան ջե լու 
ի րա վունք ու նի՝ ա) ա նաշ խա տու նակ ա նա պա հով ա մու սի նը, բ) կի նը 
հղի ու թյան ըն թաց քում, ի նչ պես նաև ը նդ հա նուր ե րե խային խնա մող 
ա մու սի նը մինչև ե րե խայի ե րեք տա րին լրա նա լը, գ) ա նա պա հով ա մու
սի նը, որ խնա մում է ման կուց հաշ ման դամ ը նդ հա նուր ե րե խային կամ 
ա ռա ջին խմ բի հաշ ման դամ չա փա հաս զա վա կին:

   ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔԻ ՄՅՈՒՍ  ԱՆ ԴԱՄ ՆԵ ՐԻ Ա ԼԻ ՄԵՆ ՏԱՅԻՆ 
ՊԱՐ ՏԱ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քով բա ցի ա մու սին նե րից, ա լի մեն տային 
պար տա կա նու թյուն ներ են դր վում նաև ըն տա նի քի մյուս ան դամ նե րի 
վրա: Մաս նա վո րա պես, օգ նու թյան կա րիք ու նե ցող ան չա փա հաս եղ
բայր ներն ու քույ րե րը ի րենց ծնող նե րից ապ րուս տի մի ջոց ստա նա լու 
ան հնա րի նու թյան դեպ քում բա վա րար մի ջոց ներ ու նե ցող ի րենց չա փա
հաս աշ խա տու նակ եղ բայր նե րից ու քույ րե րից դա տա կան կար գով ա լի
մենտ ստա նա լու ի րա վունք ու նեն։ Նույն պի սի ի րա վունք տր վում է նաև 
օգ նու թյան կա րիք ու նե ցող չա փա հաս ա նաշ խա տու նակ եղ բայր նե րին 
ու քույ րե րին, ե թե նրանք չեն կա րող ապ րուս տի մի ջոց ստա նալ ի րենց 
չա փա հաս աշ խա տու նակ զա վակ նե րից, ա մուս նուց (նախ կին ա մուս
նուց) կամ ծնող նե րից։ 

Օգ նու թյան կա րիք ու նե ցող ան չա փա հաս թոռ ներն ի րենց ծնող նե րից 
ապ րուս տի մի ջոց ստա նա լու ան հնա րի նու թյան դեպ քում ան հրա ժեշտ 
մի ջոց ներ ու նե ցող ի րենց պա պե րից ու տա տե րից դա տա կան կար գով 
ա լի մենտ ստա նա լու ի րա վունք ու նեն։ Նույն պի սի ի րա վունք տր վում 
է օգ նու թյան կա րիք ու նե ցող չա փա հաս ա նաշ խա տու նակ թոռ նե րին, 
ե թե նրանք չեն կա րող ապ րուս տի մի ջոց ստա նալ ի րենց ա մու սին նե
րից (նախ կին ա մու սին նե րից) կամ ծնող նե րից։ Նման ի րա վունք է վե րա
պահ ված նաև օգ նու թյան կա րիք ու նե ցող ա նաշ խա տու նակ պա պե րին 
և տա տե րին: 

Օգ նու թյան կա րիք ու նե ցող ա նաշ խա տու նակ խորթ հայ րը և 
խորթ մայ րը, որ դաս տի ա րա կել ու պա հել են ի րենց խորթ զա վակ
նե րին հինգ տա րուց ոչ պա կաս, ի րա վունք ու նեն դրա հա մար ան
հրա ժեշտ բա վա րար մի ջոց ներ ու նե ցող չա փա հաս աշ խա տու նակ 
խորթ զա վակ նե րից դա տա կան կար գով պա հան ջե լու ապ րուս տի 
մի ջոց, ե թե նրանք չեն կա րող ապ րուս տի մի ջոց ստա նալ ի րենց չա
փա հաս աշ խա տու նակ զա վակ նե րից կամ ա մու սին նե րից (նախ կին 
ա մու սին նե րից)։ 
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Անհ րա ժեշտ է հի շել, որ ա լի մեն տի չա փը և վճա րե լու կար
գը կա րող են ո րոշ վել կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ։ Կող մե րի 
հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան պա րա գա յում դա տա
կան կար գով։ Ա լի մենտ վճա րե լու վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու
թյու նը կնք վում է գրա վոր և են թա կա է նո տա րա կան վա վե
րաց ման: Ա լի մենտ վճա րե լու վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյու
նը ցան կա ցած ժա մա նակ կա րող է փո փոխ վել կամ լուծ վել 
կող մե րի փո խա դարձ հա մա ձայ նու թյամբ:

   Ա ԼԻ ՄԵՆ ՏԻ ՎՃԱՐ ՄԱՆ ԿԱՐ ԳԸ

 Խո սե լով ա լի մեն տային պար տա կա նու թյուն նե րից` նշե ցինք, որ ա լի
մենտ վճա րե լու վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ
քում ըն տա նի քի ան դամ նե րը կա րող են ա լի մենտ բռ նա գան ձե լու պա
հան ջով դի մել դա տա րան։

Հի շե՛ք, որ ա լի մե նտի բռ նա գանձ ման պա հան ջով դա
տա րան հայց ներ կա յաց նե լիս հայց վորն ա զատ վում է պե
տա կան տուրք վճա րե լուց: 

Ալի մեն տի հաշ վարկ ման սկիզբ է հան դի սա նում ալի մեն տի բռնա
գանձ ման պա հան ջով դա տա րան դի մե լու օրը:

Պետք է հի շել հետ ևյալ բա ցա ռու թյու նը, որ ան ցած ժա
մա նա կա հատ վա ծի հա մար ա լի մենտ կա րող է բռ նա գանձ
վել դա տա րան դի մե լու պա հին նա խոր դող ե րեք տար վա 
հա մար, ե թե դա տա րա նով հաս տատ վել է, որ մինչև դա տա
րան դի մե լը մի ջոց ներ են ձեռ նարկ վել ապ րուս տի մի ջոց 
ստա նա լու հա մար, բայց ա լի մեն տը չի ստաց վել ա լի մենտ 
վճա րե լու պար տա վոր ան ձի կող մից դա վճա րե լուց խու սա
փե լու հե տևան քով։ Օ րի նակ՝ հե ռագ րով, նա մա կով, այլ հա
ղոր դակ ցու թյան մի ջոց նե րով դի մել եք ան ձին՝ պա հան ջե լով 
ապ րուս տի մի ջոց, սա կայն Ձեր պա հան ջը մնա ցել է ան պա
տաս խան կամ նույն ձևով գրա վոր մերժ վել է: 

 

Բռ նա գանձ վող ա լի մեն տի չա փը ո րո շում է դա տա րա նը` ել նե լով 
կող մե րի գույ քային և ըն տա նե կան դրու թյու նից։ 

Ե թե ա լի մենտ վճա րողն աշ խա տում է, ա պա վեր ջի նիս աշ խա տա
վայ րի (կազ մա կեր պու թյան) վար չա կազ մը պար տա վոր է կա տա րո ղա
կան թեր թի կամ վեր ջի նիս հա մա ձայ նու թյան դեպ քում յու րա քան չյուր 
ա միս ա լի մենտ պա հել այդ ան ձի աշ խա տա վար ձից և (կամ) այլ ե կամ
տից և վճա րել կամ դրանք փո խան ցել ա լի մենտ ստա ցո ղին՝ ա լի մենտ 
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վճա րե լու պար տա վոր ան ձին աշ խա տա վար ձի և (կամ) այլ ե կամ տի 
վճար ման պա հից ոչ ո ւշ, քան ե ռօ րյա ժամ կե տում։ 

Անհ րա ժեշտ է նկա տի ու նե նալ, որ ա լի մեն տը չի կա րող հաշ վակց վել 
այլ հա կընդ դեմ պա հանջ նե րով։

Դա նշա նա կում է, որ ալի մեն տի բռնա գանձ ման պա հանջ ներ կա
յաց նե լիս չի թույ լատր վում հա կընդ դեմ հայ ցով ներ կա յաց նել այլ գու
մա րի բռնա գանձ ման պա հանջ, որը պետք է հաշ վանց վի (նվա զեց վի) 
պա հանջ վող ալի մեն տի գու մա րից:
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Ալի մենտ բռնա գան ձե լու կա տա րո ղա կան վա րույթ նե րով բռնա գան
ձու մը տա րած վում է պար տա պա նի գույ քի վրա, եթե նա չի ստա նում 
աշ խա տա վարձ, կեն սա թո շակ կամ չու նի այլ եկա մուտ ներ:

Ալի մենտ բռնա գան ձե լու կա տա րո ղա կան վա րույթ նե րով պար տա
պա նի գույքն իրաց վում է այն հաշ վով, որ պես զի գույ քի հար կա դիր 
իրա ցու մից ստաց ված մի ջոց նե րը բա վա րա րեն մին չև 3 տա րի ժա մա
նա կա հատ վա ծի հա մար ալի մեն տա յին պա հանջ նե րի բա վա րա րու մը, 
սա կայն ոչ ավե լի, քան ալի մեն տա յին պա հանջ նե րի բա վա րար ման 
ժամ կե տի ավար տը:

Բռնա գանձ ված գու մար նե րը կա պի տա լաց վում են և  փո խանց վում 
հար կա դիր կա տար ման ծա ռա յու թյան դե պո զիտ հա շիվ: Այդ գու մար
նե րի հատ կա ցու մը պա հան ջա տի րո ջը կա տար վում է կա տա րո ղա կան 
թեր թով սահ ման ված չա փով և պար բե րա կա նու թյամբ:

Եթե մին չև կա պի տա լաց ված մի ջոց նե րի լրիվ բաշ խու մը պա հան
ջա տե րը սահ ման ված կար գով հրա ժար վել է պա հան ջից, կամ օրեն քով 
սահ ման ված այլ հիմ քե րով դա դա րել է ալի մեն տա յին պար տա վո րու
թյու նը, ապա դե պո զիտ հաշ վում մնա ցած մի ջոց նե րը վե րա դարձ վում 
են պար տա պա նին:

Ա լի մենտ վճա րե լու կար գի հիմ նա կան պայ ման նե րին 
ծա նո թա նա լիս պետք է հի շել, որ ե թե ա լի մենտ վճա րո ղը, 
ո ւմ վրա դա տա կան կար գով դր ված է ա լի մեն տի վճար ման 
պար տա վո րու թյուն, խու սա փում է իր պար տա կա նու թյու նը 
կա տա րե լուց, ա պա նա կա րող է են թարկ վել քրե ա կան պա
տաս խա նատ վու թյան:
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Ըն տա նե կան ի րա վուն քի ա մե նա կար ևոր ի նս տի տուտ նե րից է նաև 
խնա մա կա լու թյունն ու հո գա բար ձու թյու նը: 

Ի՞նչ են դրանք ի րեն ցից ներ կա յաց նում: Խնա մա կա լու թյու նը և 
հո գա բար ձու թյու նը սահ ման վում են ան գոր ծու նակ կամ սահ մա
նա փակ գոր ծու նակ քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի և շա հե րի 
պաշտ պա նու թյան հա մար: Ան չա փա հաս նե րի նկատ մամբ խնա մա
կա լու թյուն և հո գա բար ձու թյուն սահ ման վում է նաև նրանց դաս
տի ա րա կե լու նպա տա կով: Խ նա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան 
մար մին նե րը տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին ներն են:
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Այդ դեպ քե րում ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի և շա հե րի պաշտ պա նու
թյու նը դր վում է խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րի 
վրա։

Խ նա մա կա լու թյուն սահ ման վում է տասն չորս տա րին չլ րա ցած 
ան չա փա հաս նե րի, ի նչ պես նաև հո գե կան խան գար ման հետ ևան
քով դա տա րա նով ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված քա ղա քա ցի նե րի նկատ
մամբ: 

Հո գա բար ձու թյու նը սահ ման վում է տասն չոր սից մինչև տաս նութ 
տա րե կան ան չա փա հաս նե րի, ի նչ պես նաև սահ մա նա փակ գոր ծու նակ 
ճա նաչ ված քա ղա քա ցի նե րի նկատ մամբ: 

Խ նա մա կալ կամ հո գա բար ձու նշա նա կում է խնա մա կա լու թյան ու հո
գա բար ձու թյան կա րիք ու նե ցող ան ձի բնա կու թյան վայ րի խնա մա կա
լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի նը մեկ ա մս վա ըն թաց քում, սկսած 
այն օր վա նից, ե րբ նշ ված մարմ նին հայտ նի է դար ձել քա ղա քա ցու 
նկատ մամբ խնա մա կա լու թյուն կամ հո գա բար ձու թյուն սահ մա նե լու ան
հրա ժեշ տու թյու նը: Խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին
նե րը բա ցա հայ տում են ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած ե րե խա նե
րին, վա րում են նման ե րե խա նե րի հաշ վա ռու մը և, ել նե լով ծնո ղա կան 
խնամ քից զրկ վե լու ո րո շա կի հան գա մանք նե րից, ը նտ րում են այդ ե րե
խա նե րին տե ղա վո րե լու ձևե րը:

Խ նա մա կա լու թյուն կամ հո գա բար ձու թյուն սահ ման վում է այն 
ե րե խա նե րի նկատ մամբ, ով քեր նաև մնա ցել են ա ռանց ծնո ղա կան 
խնամ քի՝ նրանց պա հե լու, դաս տի ա րա կե լու և կր թու թյուն տա լու, ի նչ
պես նաև նրանց ի րա վունք նե րը և շա հե րը պաշտ պա նե լու նպա տակ
նե րով։ 

Ե րե խա նե րի խնա մա կալ ներ (հո գա բար ձու ներ) կա րող են նշա նակ
վել մի այն չա փա հաս գոր ծու նակ ան ձինք՝ ի րենց հա մա ձայ նու թյամբ: 
Խնա մա կալ (հո գա բար ձու) չեն նշա նակ վում քրո նիկ ալ կո հո լա մո լու
թյամբ կամ թմ րա մո լու թյամբ, թու նա մո լու թյամբ հի վանդ ան ձինք, 
կյան քի և ա ռող ջու թյան նկատ մամբ դի տա վո րյալ հան ցա գոր ծու
թյուն ներ կա տա րած ան ձինք, խնա մա կալ նե րի (հո գա բար ձու նե րի) 
պար տա կա նու թյուն նե րից հե ռաց ված ան ձինք, ծնո ղա կան ի րա վունք
նե րից զրկ ված ան ձինք, ծնո ղա կան սահ մա նա փակ ի րա վունք նե րով 
ան ձինք, նախ կին որ դեգ րող նե րը, ե թե որ դեգ րու մը վե րաց վել է նրանց 
մեղ քով, ի նչ պես նաև այն ան ձինք, ով քեր ա ռող ջա կան վի ճա կով չեն 
կա րող ի րա կա նաց նել ե րե խայի դաս տի ա րա կու թյան պար տա կա նու
թյու նը։ Խ նա մա կա լը (հո գա բար ձուն) ի րա վունք չու նի խո չըն դո տե լու 
ծնող նե րի և մեր ձա վոր այլ ազ գա կան նե րի հետ ե րե խայի շփ վե լուն, 
բա ցա ռու թյամբ, ե րբ նման շփու մը չի հա մա պա տաս խա նում ե րե խայի 
շա հե րին։

Խ նա մա կալն ու հո գա բար ձուն խնա մա կա լու թյան (հո գա բար ձու
թյան) տակ գտն վող ե րե խայի նկատ մամբ խնա մա կա լու թյան և հո գա
բար ձու թյան պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րում են ան հա տույց։
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Աշ խար հում շատ ե րե խա ներ կան, ով քեր ու նեն ծնո ղա կան խնամ քի 
և հո գա տա րու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն: Այդ հիմ քով պե տու թյու նը փոր
ձել է ստեղ ծել այն պի սի մի ի նս տի տուտ, ի նչ պի սին որ դեգ րումն է, ո րի 
մի ջո ցով որ դեգ րող նե րը և որ դեգր ված նե րը ձեռք են բե րում ծնող նե րի և 
զա վակ նե րի հա մար օ րեն քով նա խա տես ված ի րա վունք ներ և պար տա
կա նու թյուն ներ: 

Որ դեգ րում թույ լատր վում է մի այն ե րե խա նե րի նկատ մամբ և ել նե լով 
նրանց շա հե րից՝ պահ պա նե լով էթ նի կա կան ծա գու մը, ո րո շա կի կրո
նա կան ու մշա կու թային պատ կա նե լու թյու նը, մայ րե նի լե զուն, դաս տի
ա րա կու թյան ու կր թու թյան գոր ծում հա ջոր դա կա նու թյուն ա պա հո վե
լու հնա րա վո րու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև հաշ վի առ նե լով ե րե խա նե րի 
լի ար ժեք ֆի զի կա կան, հո գե կան, հոգ ևոր և բա րո յա կան զար գա ցումն 
ա պա հո վե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը։ 

Է ա կան է այն պար տա դիր պայ մա նը, ը ստ ո րի` չի թույ լատր վում 
եղ բայր նե րի ու քույ րե րի որ դեգ րու մը տար բեր ան ձանց կող մից, բա
ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ այդ որ դեգ րու մը ել նում է ե րե խա նե
րի շա հե րից։ 

Որ դեգ րու մը կա տար վում է որ դեգ րել ցան կա ցող այն չա փա հաս ան
ձանց խնդրան քով, ով քեր հաշ վառ ված են որ պես որ դեգ րո ղի թեկ նա ծու: 
Եթե մի և նույն երե խա յին որ դեգ րե լու ցան կու թյուն ու նեն ամու սին նե րը, 
ապա եր կուսն էլ պետք է հաշ վառ վեն որ պես որ դեգ րո ղի թեկ նա ծու ներ: 
Ան ձը որ պես որ դեգ րո ղի թեկ նա ծու հաշ վառ վում է որ դեգր ման հնա րա
վո րու թյան մա սին գրա վոր դրա կան եզ րա կա ցու թյան հի ման վրա:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան այն քա ղա քա ցի նե րը, ով քեր ցան կա
նում են երե խա որ դեգ րել, դի մում են իրենց բնա կու թյան վայ րի մար զա յին 
(Երև ա նի քա ղա քա յին) հանձ նա ժո ղո վին` ներ կա յաց նե լով դի մում,

•	անձ նա գիր կամ ան ձը հաս տա տող այլ փաս տա թուղթ,
•	 տե ղե կանք բնա կու թյան վայ րից` բնա կա րանա յին պայ ման նե րի և 

ըն տա նի քի կազ մի մա սին,
•	 տե ղե կանք աշ խա տա վայ րից` զբա ղեց րած պաշ տո նի և աշ խա տա

վար ձի մա սին (եթե աշ խա տում է),
•	 բնու թա գիր` տրված վստա հու թյուն վա յե լող առն վազն երեք ան

ձանց (կազ մա կեր պու թյուն նե րի) կող մից,
•	 հար կա յին օրենսդ րու թյա նը հա մա պա տաս խան տրված եկա մուտ

նե րի վե րա բե րյալ հայ տա րա րա գիր կամ հար կա յին (բան կա յին) 
տե ղե կանք,

•	 առող ջա կան վի ճա կի վե րա բե րյալ բժշկա կան փաս տա թուղթ` տրված 
ըստ բնա կու թյան վայ րի բժշկա կան հաս տա տու թյան, հա մա պա տաս
խան մաս նա գի տաց ված կենտ րոն նե րի (մաս նա գետ նե րի) կող մից,

•	ամուս նու թյան վկա յա կան (եթե ամուս նա ցած է),
•	մահ վան վկա յա կան (եթե մա հա ցած է),
•	որ դեգր ման են թա կա երե խա յի մա սին տվյալ ներ` տա րի քը, սե ռը, 

երե խա նե րի թի վը և այլն (եթե նա չու նի ընտ րած երե խա):
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Որ պես որ դեգր ման են թա կա երե խա ներ հաշ վառ վում են այն ան չա
փա հաս երե խա նե րը, որոնց որ դեգր ման հա մար առա ջա ցել են իրա վա
կան հիմ քեր: Որ դեգ րումն առա ջա նում է այն ան չա փա հաս երե խա նե րի 
նկատ մամբ, որոնց մի ակ ծնո ղը կամ եր կու ծնող նե րը`

ա) մա հա ցել են,
բ) զրկված են ծնո ղա կան իրա վուն քից,
գ) դա տա կան կար գով ճա նաչ ված են ան գոր ծու նակ, ան հայտ բա ցա

կա յող կամ մա հա ցած,
դ) տվել են որ դեգր ման գրա վոր հա մա ձայ նու թյուն,
ե) մեկ տա րուց ավե լի երե խա յի հետ հա մա տեղ չեն բնակ վում և, չնա

յած խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րի նա խա զգու
շաց մա նը, խու սա փում են երե խա յի դաս տի ա րա կու թյու նից ու խնամ
քից, երե խա յի նկատ մամբ չեն դրսև ո րում ծնո ղա կան հո գա տա րու թյուն 
և ուշադ րու թյուն,

ե) ան հայտ են (ըն կե ցիկ երե խա ներ),
զ) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենսդ րու թյամբ նա խա տես ված 

այլ դեպ քե րում:
Որ դեգ րո ղի թեկ նա ծուն ընտր ված երե խա յի կա պակ ցու թյամբ դի մում 

է իր կամ որ դեգր ման են թա կա երե խա յի բնա կու թյան վայ րի հա մայն քի 
ղե կա վա րին` սահ ման ված կար գով որ դեգր ման մա սին որո շում ըն դու
նե լու հա մար: Որ դեգր ման մա սին որո շում ըն դու նե լու հա մար հա մայն
քի ղե կա վա րին պետք է ներ կա յաց վի`

•	 տե ղե կանք որ դեգ րո ղի թեկ նա ծո ւի և որ դեգր ման են թա կա երե խա
յի կենտ րո նաց ված հաշ վառ ման մա սին,

•	դի մում` ընտր ված երե խա յին որ դեգ րե լու խնդրան քով,
•	որ դեգր ման հնա րա վո րու թյան մա սին եզ րա կա ցու թյու նը,
•	անձ նա գի րը կամ ան ձը հաս տա տող այլ փաս տա թուղթ,
•	առող ջա կան վի ճա կի վե րա բե րյալ բժշկա կան փաս տա թուղթ,
•	 որ դեգր ման են թա կա երե խա յի ազ գա նու նը, անու նը, հայ րա նու նը, 

ծննդյան վայ րը փո փո խե լու վե րա բե րյալ առա ջար կու թյուն:
Եթե որ դեգր ման են թա կա երե խան որ դեգր վում է եր կու ամու սին նե րի 

կող մից, ապա տրվում է հա մա տեղ դի մում: Երե խան մեկ ամուս նու կող
մից որ դեգր վե լու դեպ քում դի մու մին կցվում է մյուս ամուս նու գրա վոր 
հա մա ձայ նու թյու նը:

Որ դեգ րու մը կա տա րում է դա տա րա նը՝ ե րե խային որ դեգ րել ցան կա ցող 
ան ձի (ան ձանց) դի մու մով (տե՛ս թիվ 20 դի մու մի ձևը կից սկա վա ռա կում)։ 

Ե րե խայի որ դեգ րու մը հաս տա տե լու մա սին գոր ծի քն նու թյու նը դա
տա րա նը կա տա րում է հա տուկ վա րույ թի՝ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա
րու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով։ Այն իր մեջ նե րա ռում է 
հետ ևյալ պար տա դիր պայ ման նե րը.

 Ե րե խա նե րի որ դեգ րու մը հաս տա տե լու մա սին գոր ծե րը դա տա րա
նը քն նում է խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նի և որ դեգ րել 
ցան կա ցող ան ձի պար տա դիր մաս նակ ցու թյամբ:

 Ե րե խայի որ դեգր ման հա մար ան հրա ժեշտ է Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան մարզ պե տա րան նե րի (Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի) եզ
րա կա ցու թյու նը՝ որ դեգր ման հիմ նա վոր վա ծու թյան և այդ որ դեգ րու մը 
որ դեգր վող ե րե խայի շա հե րին հա մա պա տաս խա նե լու մա սին` նշե լով 
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որ դեգր վող ե րե խայի և որ դեգ րո ղի (որ դեգ րող նե րի) ան ձնա կան շփում
նե րի փաս տի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ: 

Որ դեգ րել ցան կա ցող ան ձինք որ դեգր ման գոր ծըն թա ցին կա րող են 
մաս նակ ցել ան մի ջա կա նո րեն կամ ի րենց օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ
նե րի մի ջո ցով: 

Ե՞րբ են ծա գում ե րե խայի և որ դեգ րո ղի (որ դեգ րող նե րի) ի րա վունք
ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը:

Այդ ի րա վունք նե րը ծա գում են դա տա րա նի վճիռն օ րի նա կան ու ժի 
մեջ մտ նե լու պա հից: Ը նդ ո րում` այն են թա կա է պե տա կան գրանց
ման` « Քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան ակ տե րի մա սին» Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան օ րեն քով սահ ման ված կար գով։ 

Ե րե խա ներ որ դեգ րել ցան կա ցող ան ձանց հաշ վա ռումն ի րա կա նաց
վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան սահ մա նած 
կար գով (տե՛ս ՀՀ աշ խա տան քային և սո ցի ա լա կան հար ցե րի նա խա րա
րի 25.12.2007 թվա կա նի թիվ 188Ն հրա մանը)։

Որդեգրողներ կարող են լինել չափահաս անձինք, սակայն կան որոշ 
բացառություններ (տե՛ս ներքևի սխեման):
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 Բա ցի այդ, ա մուս նու թյան մեջ չգտն վող ան ձինք չեն կա րող հա մա
տեղ որ դեգ րել միև նույն ե րե խային։ Միև նույն ե րե խային մի ա ժա մա նակ 
որ դեգ րել ցան կա ցող մի քա նի ան ձանց առ կա յու թյան դեպ քում նա խա
պատ վու թյան ի րա վունք տր վում է ե րե խայի ազ գա կան նե րին և խորթ 
ծնող նե րին: Ա մուս նու թյան մեջ չգտն վող որ դեգ րո ղի և որ դեգր վող ե րե
խայի տա րի քային տար բե րու թյու նը պետք է լի նի տաս նութ տա րուց ոչ 
պա կաս։ 

Ե րե խային որ դեգ րե լու հա մար ան հրա ժեշտ է նրա ծնող նե րի գրա
վոր հա մա ձայ նու թյու նը, ի սկ ե թե ծնող ներն ան չա փա հաս են, ա պա 
վեր ջին նե րիս ծնող նե րի կամ խնա մա կալ նե րի (հո գա բար ձու նե րի) հա
մա ձայ նու թյու նը, վեր ջին նե րիս ծնող նե րի կամ խնա մա կա լի (հո գա բար
ձո ւի) բա ցա կա յու թյան դեպ քում՝ խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան 
մարմ նի հա մա ձայ նու թյու նը։ 

Անհ րա ժեշտ է հի շել, որ ծնող նե րը կա րող են հետ վերց նել 
ե րե խային որ դեգ րե լու հա մար ի րենց տված հա մա ձայ նու
թյու նը մինչև նրան որ դեգ րե լու մա սին դա տա րա նի վճիռն 
օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լը:

Ծնող նե րը կա րող են հա մա ձայ նու թյուն տալ ե րե խային որ դեգ րե լու 
ո րո շա կի ան ձի կող մից կամ ա ռանց նշե լու ո րո շա կի ան ձի։ Ե րե խա որ
դեգ րե լու հա մար հա մա ձայ նու թյու նը կա րող է տր վել մի այն ե րե
խայի ծն վե լուց հե տո: 

Ե րե խային որ դեգ րե լու հա մար նրա ծնող նե րի հա մա ձայ նու թյու նը չի 
պա հանջ վում այն դեպ քե րում, ե րբ` ա) նրանք ան հայտ են, կամ դա տա
րա նը ճա նա չել է ան հայտ բա ցա կայող, բ) դա տա րա նը նրանց ճա նա չել 
է ան գոր ծու նակ, գ) դա տա րա նը նրանց զր կել է ծնո ղա կան ի րա վունք
նե րից, դ) նրանք դա տա րա նով ան հար գե լի ճա նաչ ված պատ ճառ նե րով 
մեկ տա րուց ա վե լի ե րե խայի հետ հա մա տեղ չեն ապ րում և խու սա փում 
են նրան դաս տի ա րա կե լուց ու պա հե լուց։ 

Օրենսդիրը սահմանում է որդեգրվողի համաձայնության անհրա
ժեշտության դեպքը, այն է՝ տասը տարին լրացած երեխայի որդեգրման 
համար անհրաժեշտ է նրա համաձայնությունը։

Եթե մինչև որդեգրման համար դիմում տալը երեխան ապրել 
է որդեգրողի ընտանիքում և նրան համարում է իր ծնողը, ապա 
որդեգրումը բացառության կարգով կարող է կատարվել առանց 
որդեգրվող երեխայի համաձայնությունը ստանալու։

Որ դեգ րել կա րե լի է նաև խնա մա կա լու թյան (հո գա բար ձու թյան) 
տակ գտն վող ե րե խա նե րին: Այդ դեպ քում ան հրա ժեշտ է նրանց խնա
մա կալ նե րի (հո գա բար ձու նե րի) գրա վոր հա մա ձայ նու թյու նը։ 

Որ դեգր ման գաղտ նիքն ա պա հո վե լու հա մար որ դեգ րո ղի խնդ րան
քով կա րող են փո փոխ վել որ դեգր վող ե րե խայի ծնն դյան ժա մա նա կը, 
բայց ոչ ա վե լի, քան ե րեք ա միս, ի նչ պես նաև նրա ծնն դյան վայ րը։ Որ
դեգր ված ե րե խայի ծնն դյան ժա մա նա կի փո փո խում թույ լատր վում է մի
այն մինչև մեկ տա րե կան ե րե խայի որ դեգ րե լիս։ Որ դեգր ված ե րե խայի 
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ծնն դյան ժա մա նա կի և (կամ) վայ րի փո փոխ ման մա սին նշ վում է նրան 
որ դեգ րե լու մա սին դա տա րա նի վճ ռի մեջ։ 

Որ դեգր ված ներն ի րենց ծնող նե րի (ազ գա կան նե րի) նկատ մամբ կորց
նում են ան ձնա կան ոչ գույ քային և գույ քային ի րա վունք նե րը և ա զատ
վում են պար տա կա նու թյուն նե րից։ Ե րե խային մեկ ան ձի կող մից որ դեգ
րե լիս ան ձնա կան ոչ գույ քային և գույ քային ի րա վունք ներն ու պար տա
կա նու թյուն նե րը կա րող են պահ պան վել մոր ցան կու թյամբ, ե թե որ դեգ
րո ղը տղա մարդ է, կամ հոր ցան կու թյամբ, ե թե որ դեգ րո ղը կին է։ 

Ե րե խայի որ դեգր ման ի րա վա կան հետ ևանք նե րը վրա են հաս նում` 
ան կախ այդ ե րե խայի ծնն դի ակ տի գրառ ման մեջ որ դեգ րո ղին որ պես 
ծնող գրա ռե լուց։

 Հի շե՛ք, որ ե րե խայի որ դեգր ման գաղտ նի քը պահ պան
վում է օ րեն քով։

 Վե րոգ րյա լով մի ան շա նակ կա րե լի է փաս տել, որ յու րա քան չյուր հար
ցի կար գա վոր ման ո լոր տում պե տու թյու նը հե տա մուտ է լի նում ե րաշ խիք
ներ ստեղ ծե լու և դրանք պահ պա նե լու ա ռու մով, քա նի որ ըն տա նե կան 
ո լոր տը դա խիստ ան ձնային հա րա բե րու թյուն նե րից բաղ կա ցած ո լորտ 
է, որ պի սի հան գա ման քը են թադ րում է, որ այդ հա րա բե րու թյուն նե րի 
սուբյեկտ նե րը պետք է ու նե նան ո րո շա կի ե րաշ խիք ներ այս կամ այլ հար
ցեր լու ծե լու հա մար, ի նչ պի սին տվյալ դեպ քում որ դեգ րումն է:

 

   Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ԽՆԱՄ ՔԻ ՀԱՆՁ ՆՈՒ ՄԸ

 Պետք է ի նկա տի ու նե նալ, որ ե րե խայի (ե րե խա նե րի) դաս տի ա րա
կու թյու նը կա րող է ի րա կա նաց վել խնա մա տար ըն տա նի քում ե րե խային 
(ե րե խա նե րին) ըն տա նիք դաս տի ա րա կու թյան հանձ նե լու մա սին պայ
մա նագ րի հի ման վրա: 

Խ նա մա տար ըն տա նի քը ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած 
ե րե խայի (ե րե խա նե րի) դաս տի ա րա կու թյան հա մար տե ղա վոր ման 
ձևե րից մեկն է: 

Ե րե խային (ե րե խա նե րին) խնա մա տար ըն տա նի քում դաս տի ա րակ վե
լու նպա տա կով հանձ նում են մինչև նրա չա փա հաս դառ նա լը՝ պայ մա
նագ րով նա խա տես ված ժամ կե տով։  Հո գե զա վակ նե րի խնամ քի և դաս
տի ա րա կու թյան հա մար խնա մա տար ծնող նե րին տր վող վար ձատ րու
թյան չա փը սահ մա նում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու
թյու նը (ՀՀ կա ռա վա րու թյան 08.05.2008 թվա կա նի թիվ 459Ն ո րո շում): 

Դաս տի ա րա կու թյան հա մար ե րե խային (ե րե խա նե րին) ըն տա նիք 
հանձ նե լու մա սին պայ մա նա գի րը կա րող է վա ղա ժամ կետ լուծ վել՝  

1. խնա մա տար ծնող նե րի նա խա ձեռ նու թյամբ, 
2. հար գե լի պատ ճառ նե րի (հի վան դու թյուն, ըն տա նե կան  կամ գույ

քային դրու թյան փո փո խում, ե րե խայի (ե րե խա նե րի) հետ փո խըմբռն
ման բա ցա կա յու թյուն, ե րե խա նե րի միջև բա խում ներ և այլն) առ կա յու
թյան դեպ քում, 



41

Ը
Ն

 Տ
Ա

 Ն
Ի

 Ք
Ը

  Ե
Վ

  Կ
Ա

 Ն
Ա

Ն
Ց

  Ի
 Ր

Ա
 Վ

Ո
Ւ

Ն
Ք

 Ն
Ե

 Ր
Ը

3. խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նի նա խա ձեռ նու
թյամբ՝ խնա մա տար ըն տա նի քում ե րե խային (ե րե խա նե րին) պա հե լու, 
դաս տի ա րա կե լու և կր թու թյան հա մար ան բա րեն պաստ պայ ման ներ 
ա ռա ջա նա լու կամ ե րե խային (ե րե խա նե րին) ծնող նե րին վե րա դարձ նե
լու կամ ե րե խային (ե րե խա նե րին) որ դեգ րե լու դեպ քե րում։

Խնա մա տար ծնող ներ կա րող են լի նել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան տա րած քում բնակ վող Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան չա փա
հաս քա ղա քա ցի նե րը, բա ցա ռու թյամբ՝ 

ա)  դա տա րա նի կող մից ան գոր ծու նակ կամ սահ մա նա փակ գոր ծու
նակ ճա նաչ ված ան ձանց, 

բ)  ա մու սին նե րի, ո րոն ցից մե կին դա տա րա նը ճա նա չել է ան գոր ծու
նակ կամ սահ մա նա փակ գոր ծու նակ, 

գ)  դա տա կան կար գով ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից զրկ ված կամ ծնո
ղա կան սահ մա նա փակ ի րա վունք նե րով ան ձանց, 

դ)  օ րեն քով ի րենց վրա դր ված պար տա կա նու թյուն նե րը ոչ պատ շաճ 
կա տա րե լու պատ ճա ռով խնա մա կա լի (հո գա բար ձո ւի) պար տա
կա նու թյուն նե րից հե ռաց ված ան ձանց, 

ե)  նախ կին որ դեգ րող նե րի, ե թե որ դեգ րու մը դա տա րա նով վե րաց վել 
է նրանց մեղ քով, 

զ)  այն ան ձանց, ո րոնք ա ռող ջա կան վի ճա կի պատ ճա ռով չեն կա րող 
ի րա կա նաց նել ծնո ղա կան ի րա վունք ներ, 

է)  այն ան ձանց, ո րոնք չու նեն մշ տա կան բնա կու թյան վայր, ի նչ պես 
նաև այն պի սի բնա կե լի տա րա ծու թյուն, ո րը հա մա պա տաս խա նում 
է սա նի տա րա կան և տեխ նի կա կան սահ ման ված պա հանջ նե րին, 

ը)  այն ան ձանց, ո րոնք այդ պա հին ու նեն դատ վա ծու թյուն մար դու դեմ 
ո ւղղ ված կամ հա սա րա կա կան կար գի և բա րո յա կա նու թյան դեմ 
ո ւղղ ված ծանր կամ ա ռանձ նա պես ծանր հան ցա գոր ծու թյան հա մար:

Խ նա մա տար ծնող նե րի ը նտ րու թյունն ի րա կա նաց նում են խնա մա
կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րը։

Խ նա մա տար ծնող նե րը դաս տի ա րա կու թյան հանձն ված ե րե խայի 
(ե րե խա նե րի) նկատ մամբ ձեռք են բե րում խնա մա կա լի (հո գա բար ձո ւի) 
ի րա վունք ներ ու պար տա կա նու թյուն ներ։ 

Ար գել վում է եղ բայր նե րին ու քույ րե րին ա ռան ձին խնա մա տար ըն
տա նիք ներ հանձ նե լը, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե թե դա բխում 
է նրանց շա հե րից։ Ե րե խային (ե րե խա նե րին) խնա մա տար ըն տա նիք 
հանձ նելն ի րա կա նաց վում է՝ հաշ վի առ նե լով տա սը տա րին լրա ցած 
ե րե խայի կար ծի քը։

Յու րա քան չյուր ե րե խայի պա հե լու հա մար խնա մա տար ըն տա նի քին 
ամ սա կան վճար վում են դրա մա կան մի ջոց ներ՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյան կա ռա վա րու թյան սահ մա նած կար գով ու չա փով պե տա կան 
բյու ջե ի, ի նչ պես նաև օ րենսդ րու թյամբ չար գել ված այլ մի ջոց նե րի հաշ
վին (ՀՀ կա ռա վա րու թյան 08.05.2008 թվա կա նի թիվ 459Ն ո րո շում): 

Խ նա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի նը պար տա վոր է 
խնա մա տար ըն տա նի քին ցու ցա բե րել ան հրա ժեշտ օգ նու թյուն, նպաս
տել ե րե խայի (ե րե խա նե րի) կյան քի ու դաս տի ա րա կու թյան հա մար 
պայ ման նե րի ստեղծ մա նը, ի նչ պես նաև վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա
նաց նել խնա մա տար ծնող նե րի վրա դր ված պար տա կա նու թյուն նե րի 
կա տար ման նկատ մամբ։





ԿԱ ՆԱՆՑ ԱՇ ԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ 

Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ
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 Մեզ բո լո րիս հայտ նի է, որ թե՛ տղա մար դիկ, թե՛ կա նայք ու նեն հա
վա սար ի րա վունք ներ յու րա քան չյուր ո լոր տում, այդ թվում նաև աշ
խա տան քային ի րա վունք ներ ու նե նա լու հար ցում: Հե տևա բար, ցան
կա ցած խտ րա կա նու թյուն՝ ը նդ դեմ կա նանց ի րա վունք նե րի ի րաց ման, 
ար գել վում է: Կա նանց աշ խա տան քային ի րա վունք նե րի խտ րա կա նու
թյունն ա մե նից ա ռաջ դրս ևոր վում է քա ղա քա կան պաշ տոն նե րի զբա
ղեց ման մեջ: Խտ րա կա նու թյու նը ի րա վուն քի ո ւղ ղա կի կամ ա նուղ
ղա կի սահ մա նա փա կումն է, ո րի նպա տակն է ար ժա նա պատ վու թյան 
նվաս տա ցու մը:

Որ պես զի կա րո ղա նաք պաշտ պա նել ձեր աշ խա տան քային ի րա
վունք նե րը ցան կա ցած խտ րա կա նու թյու նից, պետք է ի մա նալ, թե 
ի նչ պի սի ի րա վունք նե րով եք դուք օ ժտ ված, և ի նչ պես է ձեզ պաշտ
պա նում օ րեն քը:

 Մար դու աշ խա տան քի ը նտ րու թյան ա զա տու թյան ի րա վուն քը սահ
ման ված է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ (հոդ ված 32): Աշ խա տող ներն ի րենց 
տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և աշ խա տան քային շա հե րի պաշտ պա նու
թյան նպա տա կով ու նեն գոր ծա դու լի ի րա վունք, ո րի ի րա կա նաց ման 
կար գը և սահ մա նա փա կում նե րը սահ ման վում են օ րեն քով:

 Հար կա դիր աշ խա տանքն ար գել վում է:
 Կա նանց աշ խա տան քային ի րա վունք նե րի հար ցին ան դրա դարձ է 

կա տար վում նաև ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 35րդ հոդ վա ծում, ո րով սահ
ման վում է, որ մայ րու թյան հետ կապ ված պատ ճառ նե րով աշ խա տան
քից ա զա տելն ար գել վում է: Յու րա քան չյուր աշ խա տող կին հղի ու թյան 
և ծնն դա բե րու թյան դեպ քում ու նի վճա րո վի ար ձա կուր դի և նոր ծն ված 
ե րե խայի խնամ քի կամ ե րե խայի որ դեգր ման հա մար ար ձա կուր դի ի րա
վունք: 

Ո լոր տի ման րա մասն կար գա վո րում նե րը սահ ման վում են ՀՀ աշ խա
տան քային օ րենսգր քով: 

   ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱՅԻՆ ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ                   
ԾԱ ԳՈՒ ՄԸ

 
Աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը աշ խա տո ղի և գոր ծա տուի 

միջև ծա գում են հա վա սա րու թյան սկզ բուն քի հիման վրա, ո րն ո ւղղ ված 
է ստեղ ծե լու գոր ծա տո ւի և աշ խա տո ղի հա մար հա վա սար ի րա վունք
ներ և պար տա կա նու թյուն ներ: Ը ստ այդմ` աշ խա տան քային հա րա բե
րու թյուն նե րը աշ խա տո ղի և գոր ծա տո ւի միջև փո խա դարձ հա մա ձայ
նու թյան վրա հիմն ված հա րա բե րու թյուն ներն են, ը ստ ո րի` աշ խա տողն 
ան ձամբ, ո րո շա կի վար ձատ րու թյամբ կա տա րում է աշ խա տան քային 
գոր ծա ռույթ ներ (ո րո շա կի մաս նա գի տու թյամբ, ո րա կա վոր մամբ կամ 
պաշ տո նում աշ խա տանք)` են թարկ վե լով ներ քին կար գա պա հա կան 
կա նոն նե րին, ի սկ գոր ծա տուն ա պա հո վում է աշ խա տան քային օ րենսդ
րու թյամբ, աշ խա տան քային ի րա վուն քի նոր մեր պա րու նա կող այլ նոր
մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րով, կո լեկ տիվ և աշ խա տան քային պայ մա
նագ րե րով նա խա տես ված աշ խա տան քի պայ ման ներ:
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 Պետք է հի շել, որ աշ խա տո ղի և գոր ծա տո ւի միջև աշ
խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը ծա գում են գրա վոր 
աշ խա տան քային պայ մա նագ րով կամ կող մե րի հա մա ձայ
նու թյամբ` աշ խա տան քի ըն դուն ման մա սին ան հա տա կան 
ի րա վա կան ակ տով: 

 

Աշ խա տան քային ի րա վունք ներ ու նե նա լու և պար տա կա նու թյուն ներ 
կրե լու ու նա կու թյու նը (աշ խա տան քային ի րա վու նա կու թյուն) հա վա սա
րա պես ճա նաչ վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բո լոր քա ղա
քա ցի նե րի հա մար: Օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցի նե րը, քա ղա քա ցի ու թյուն 
չու նե ցող ան ձինք Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ու նեն այն պի սի 
աշ խա տան քային ի րա վու նա կու թյուն, ի նչ պի սին Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րը, ե թե օ րեն քով այլ բան նա խա տես ված չէ 
(օ րի նակ` ՀՀ նա խա գա հի, ԱԺ պատ գա մա վո րի, նա խա րա րի և նմա նա
տիպ այլ պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լը):

 Գոր ծա տուն աշ խա տան քային հա րա բե րու թյան այն մաս նա կիցն է, 
ո րն աշ խա տան քային պայ մա նագ րի հի ման վրա և (կամ) օ րեն քով սահ
ման ված կար գով օգ տա գոր ծում է քա ղա քա ցի նե րի աշ խա տան քը:

 Մինչև 16 տա րե կան ե րե խա նե րին մշ տա կան աշ խա տան քի ըն
դու նելն ար գել վում է։ Նրանց ժա մա նա կա վոր աշ խա տան քի ըն դուն
ման կար գը և պայ ման նե րը սահ ման վում են ՀՀ աշ խա տան քային 
օ րենսգր քով։ Հետ ևա բար, աշ խա տո ղը օ րեն քով սահ ման ված տա րի
քի հա սած գոր ծու նակ քա ղա քա ցին է, ո րն աշ խա տան քային պայ մա
նագ րի հի ման վրա գոր ծա տո ւի օգ տին կա տա րում է ո րո շա կի աշ
խա տանք` ը ստ ո րո շա կի մաս նա գի տու թյան, ո րա կա վոր ման կամ 
պաշ տո նի: Աշ խա տող են հա մար վում նաև ծնող նե րից մե կի կամ 
որ դեգ րո ղի կամ հո գա բար ձո ւի գրա վոր հա մա ձայ նու թյամբ աշ խա
տան քային պայ մա նագ րով աշ խա տող տասն չոր սից մինչև տասն վեց 
տա րե կան ան ձինք:

 

 Հի շե՛ք` ան չա փա հա սի հետ աշ խա տան քային պայ մա
նա գիր կն քելն ար գել վում է, ե թե աշ խա տան քը նա խա տես
վում է գի շե րային զվար ճա լի ա կումբ նե րում, աշ խա տան քը 
կապ ված է մի շարք թու նա վոր նյու թե րի, այդ թվում՝ հո գե
մետ և այլ տոքսիկ նյու թե րի, ի նչ պես նաև է րո տիկ և նմա
նա տիպ ապ րանք նե րի հետ:

 Բա ցի այդ, ար գել վում է աշ խա տան քային պայ մա նագ րի կն քու մը 
ան չա փա հա սի, հղի կնոջ կամ կե րակ րող մոր հետ, ե թե այն ո ւղղ ված է 
բարդ, վտան գա վոր աշ խա տանք կա տա րե լուն:
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   ՏԵ ՂԵ ԿԱՏ ՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱ ՆԱ ԼՈՒ Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԸ

 Խո սե լով աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի ծագ ման մա սին՝ 
պետք է նկա տի ու նե նալ, որ այդ հա րա բե րու թյուն նե րը դրս ևոր վում են 
թե՛ գոր ծա տո ւի և թե՛ աշ խա տո ղի մոտ առ կա մի շարք ի րա վունք նե րով 
և պար տա կա նու թյուն նե րով: Ա կն հայտ է, որ աշ խա տան քային պար
տա կա նու թյուն նե րի պատ շաճ կա տար ման և սահ ման ված ի րա վունք
նե րից լի ար ժե քո րեն օ գտ վե լու հա մար աշ խա տո ղը պետք է տի րա պե տի 
ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյան: Նրա այդ ի րա վուն քը ե րաշ խա վոր վում 
է ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քով, այն է` աշ խա տող ներն ի րա վունք 
ունեն ստա նա լու աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի վե րա բե ր
յալ օ րեն քով չար գել ված տե ղե կատ վու թյուն: 

Աշ խա տան քային տե ղե կատ վու թյու նը նե րա ռում է`
1)  տե ղե կու թյուն ներ գոր ծա տո ւի ներ կա և ա պա գա գոր ծու նե ու թյան 

մա սին,
2)  տե ղե կու թյուն ներ զբաղ վա ծու թյան հնա րա վոր փո փո խու թյուն նե

րի մա սին,
3)  տե ղե կու թյուն ներ աշ խա տող նե րի թվա քա նա կի հնա րա վոր կր ճա

տում նե րի դեպ քում ի րա կա նաց վե լիք մի ջո ցա ռում նե րի մա սին,
4)  այլ տե ղե կու թյուն ներ աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի վե

րա բե րյալ, ե թե այդ տե ղե կու թյուն նե րը պե տա կան, ծա ռայո ղա
կան կամ ա ռևտ րային գաղտ նիք չեն հա մար վում:

 Տե ղե կատ վու թյան տրա մադր ման կար գը և պայ ման նե րը սահ ման
վում են կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ:

 Միև նույն ժա մա նակ պետք է նկա տի ու նե նալ, որ գոր ծա տուն ևս 
ի րա վա սու է ստա նա լու տե ղե կու թյուն ձեր` որ պես իր աշ խա տո ղի մա
սին, սա կայն ոչ թե ցան կա ցած, այլ մի այն այն պի սի տե ղե կու թյուն, ո րն 
ան մի ջա կա նո րեն կապ ված է ձեր աշ խա տան քի հետ: 

   ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱՅԻՆ ՊԱՅ ՄԱ ՆԱ ԳԻՐ
 

Ինչ պես ար դեն նշ վեց, աշ խա տան քային ի րա վա հա րա բե րու թյուն
նե րը ծա գում են գրա վոր աշ խա տան քային պայ մա նագ րի կնք մամբ, և 
հենց այդ պայ մա նագ րով են կար գա վոր վում գոր ծա տուաշ խա տող հա
րա բե րու թյուն նե րը: 

Աշ խա տան քային պայ մա նագ րի հետ կապ ված հար ցե րը կար գա վոր
վում են ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քով: 

Ի՞նչ է ի րե նից ներ կա յաց նում աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը:
Աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը հա մա ձայ նու թյուն է աշ խա տո ղի 

և գոր ծա տո ւի միջև, ը ստ ո րի` աշ խա տո ղը պար տա վոր վում է գոր ծա
տո ւի հա մար կա տա րել ո րո շա կի աշ խա տանք, ի սկ գոր ծա տուն պար
տա վոր վում է վար ձատ րել կա տա րած աշ խա տան քի դի մաց:

 Շատ է ա կան է, որ պես զի աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը կնք
վի գրա վոր, քա նի որ հե տա գա յում վե ճե րի ծագ ման պա րա գա յում այն 
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կօգնի պաշտ պա նել ձեր ի րա վունք նե րը: Հետ ևա բար ցան կա լի է, որ 
մինչ պայ մա նագ րի կն քու մը խորհր դակ ցեք ի րա վա բա նի հետ, կար դաք 
աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը մինչ այն ստո րագ րե լը, պա հան ջեք, 
որ պես զի այն գր ված լի նի ձեզ հա մար պարզ և մատ չե լի, ի րա վունք
ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը լի նեն հս տակ, այլ ոչ թե հնա րա վո րու
թյուն տան ա նե լու տա րա տե սակ մեկ նա բա նու թյուն ներ:

 Պայ մա նագ րում, ո րը կնք վում է գրա վոր, պար տա դիր նշ վում են` 
ա)  աշ խա տո ղի ա նու նը, ազ գա նու նը, նրա ցան կու թյամբ նաև հայ րա

նու նը,
բ)  կազ մա կեր պու թյան ան վա նու մը կամ ֆի զի կա կան ան ձ գոր ծա

տուի ա նու նը, ազ գա նու նը, նրա ցան կու թյամբ նաև հայ րա նու նը,
գ)  կա ռուց ված քային ստո րա բա ժա նու մը (դ րա առ կա յու թյան դեպ

քում),
դ)  աշ խա տան քը սկ սե լու տա րին, ա մի սը, ամ սա թի վը,
ե) պաշ տո նի ան վա նու մը և (կամ) աշ խա տան քային գոր ծա ռույթ նե րը,
զ) աշ խա տա վար ձի չա փը և (կամ) այն ո րո շե լու ձևը,
է)  աշ խա տող նե րին սահ ման ված կար գով տր վող հա վե լում նե րը, հա

վե լավ ճար նե րը, լրավ ճար նե րը և այլն,
ը)  աշ խա տան քային պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամ կե տը (ա նհ

րա ժեշ տու թյան դեպ քում),
թ) կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ` փոր ձաշր ջա նի տևո ղու թյու նը,
ժ)  աշ խա տա ժա մա նա կը` ոչ լրիվ աշ խա տա ժա մա նա կով աշ խա տան

քային ռե ժիմ սահ մա նե լու դեպ քում:
 Պայ մա նագ րում նշ վում են նաև աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը 

կնքե լու տա րին, ա մի սը, ամ սա թի վը, վայ րը:
 Կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ գրա վոր աշ խա տան քային պայ մա նագ

րում կա րող են նե րառ վել նաև այլ պայ ման ներ:
 Գ րա վոր աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը կնք վում է եր կու օ րի նա

կից` կող մե րի ստո րագ րու թյամբ մեկ փաս տա թուղթ կազ մե լու մի ջո ցով: 

Հի շե՛ք, որ աշ խա տան քային պայ մա նագ րի օ րի նակ չտրա 
մադ րե լու դեպ քում դուք կա րող եք պա հան ջել այն:

 

Աշ խա տան քային պայ մա նա գիր կն քե լու հա մար գոր ծա տուն պար
տա  վոր է պա հան ջել հետևյալ փաստաթղթերը.

1) ան ձը հաս տա տող փաս տա թուղթ,
2)  աշ խա տան քային գր քույկ (բա ցա ռու թյամբ ա ռա ջին ան գամ կամ 

հա մա տե ղու թյամբ աշ խա տան քի ըն դուն վող նե րի) և սո ցի ա լա կան 
ա պա հո վու թյան քարտ կամ սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան քարտ 
չու նե նա լու մա սին տե ղե կանք,

3)  կր թու թյան կամ ան հրա ժեշտ ո րա կա վոր ման մա սին վկա յա կան, 
ե թե աշ խա տան քային օ րենսդ րու թյա նը հա մա պա տաս խան` աշ
խա տան քը կապ ված է ո րո շա կի կր թու թյան կամ մաս նա գի տա կան 
պատ րաստ վա ծու թյան հետ,
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4)  տե ղե կանք ա ռող ջա կան վի ճա կի մա սին (սա նի տա րա կան 
գրքույկ), ե թե աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը կնք վում է այն պի
սի աշ խա տանք նե րի հա մար, ո րոնք պա հան ջում են սկզբ նա կան 
և պար բե րա կան բժշ կա կան զն նու թյուն, ի նչ պես նաև մինչև տաս
նութ տա րե կան քա ղա քա ցի նե րի հետ աշ խա տան քային պայ մա
նա գիր կն քե լու ժա մա նակ: Այդ պի սի աշ խա տանք նե րի ցան կը և 
տե ղե կան քի (սա նի տա րա կան գր քույ կի) ձևը սահ մա նում է Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը,

5)  ծնող նե րից մե կի, որ դեգ րո ղի կամ հո գա բար ձո ւի գրա վոր հա մա
ձայ նու թյու նը, ե թե աշ խա տան քի է ըն դուն վում տասն չոր սից մինչև 
տասն վեց տա րե կան ան չա փա հաս քա ղա քա ցին,

6)  օ րեն քով կամ այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րով սահ ման ված 
այլ փաս տաթղ թեր:

 Հի շեք, որ աշ խա տան քի ըն դու նե լիս ար գել վում է պա
հան ջել այն պի սի փաս տաթղ թեր, ո րոնք նա խա տես ված 
չեն օ րեն քով կամ այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րով:

Անհ րա ժեշտ է ի մա նալ, որ դուք ու նեք նաև հա մա տե ղու թյամբ 
աշ խա տե լու ի րա վունք, ին չը հիմ նա կան աշ խա տան քային ժա մա
նա կից դուրս միև նույն գոր ծա տո ւի կամ այլ գոր ծա տո ւի մոտ աշ խա
տան քային պայ մա նագ րի հի ման վրա աշ խա տո ղի կա տա րած աշ խա
տանքն է: 

Աշ խա տան քային պայ մա նագ րում նշ վում է, որ աշ խա տան քը կա
տար վում է հա մա տե ղու թյամբ:

    ՓՈՐ ՁԱՇՐ ՋԱ Ն
 

Աշ խա տան քային պայ մա նագ րի կնք ման ժա մա նակ կող մե րի հա մա
ձայ նու թյամբ կա րող է սահ ման վել փոր ձաշր ջան: Այն կա րող է սահ ման
վել գոր ծա տո ւի ցան կու թյամբ` նա խա տես ված աշ խա տան քին (պաշ տո
նին) աշ խա տո ղի հա մա պա տաս խա նու թյու նը ստու գե լու նպա տա կով, 
կամ աշ խա տան քի ըն դուն վո ղի ցան կու թյամբ` ա ռա ջարկ վող աշ խա
տան քին (պաշ տո նին) իր հա մա պա տաս խա նու թյու նը ո րո շե լու հա մար: 
Փոր ձաշր ջա նի մա սին պայ ման նե րը պետք է սահ ման վեն աշ խա տան
քային պայ մա նագ րով:

 Փոր ձաշր ջա նի ըն թաց քում աշ խա տողն ու նի բո լոր ի րա վունք նե րը և 
կրում է բո լոր պար տա կա նու թյուն նե րը:

 Փոր ձաշր ջա նի ժամ կե տը չի կա րող ե րեք ամ սից ա վե լի լի նել, բա
ցա ռու թյամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ նա
խա տես ված դեպ քե րի, ե րբ մինչև վեց ա միս ժամ կե տով կա րող է 
սահ ման վել փոր ձաշր ջան:
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 Փոր ձաշր ջան չի կա րող նա խա տես վել, ե թե աշ խա տան քի են ըն դուն 
վում`

1) տաս նութ տա րին չլ րա ցած ան ձինք,
2)  ը նտ րո վի պաշ տոն զբա ղեց նող նե րը, ի նչ պես նաև պաշ տո նի նշա

նակ ման հա մար ո րա կա վոր ման քն նու թյուն ներ հանձ նած ան
ձինք,

3)  գոր ծա տու նե րի փո խա դարձ հա մա ձայ նու թյամբ այլ աշ խա տան քի 
փո խադր վող ան ձինք,

4) օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված այլ դեպ քե րում:
 

   ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱՅԻՆ ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐԸ

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 32րդ հոդ վածն ամ րագ րում է, որ յու րա
քան չյուր աշ խա տող ու նի ար դա րա ցի և օ րեն քով սահ ման ված՝ նվա
զա գույ նից ոչ ցածր աշ խա տա վար ձի, ի նչ պես նաև ան վտան գու թյան 
ու հի գի ե նայի պա հանջ նե րին բա վա րա րող աշ խա տան քային պայ
ման նե րի ի րա վունք:

 Հետ ևա բար հի շե՛ք, որ դուք ի րա վա սու եք պա հան ջե
լու ձեր գոր ծա տո ւից ստեղ ծե լու աշ խա տան քային բա րե
նպաստ` ան վտանգ և հի գի ե նայի պա հանջ նե րին բա վա
րա րող  աշ խա տան քային պայ ման ներ:

 Ա ռանց աշ խա տո ղի գրա վոր հա մա ձայ նու թյան աշ խա տան քի վար
ձատ րու թյան պայ ման նե րը գոր ծա տուն կա րող է փո փո խել մի այն o րեն
քով կամ կո լեկ տիվ պայ մա նագ րով աշ խա տան քի վար ձատ րու թյան 
պայ ման նե րի փո փո խու թյան դեպ քում: 

Աշ խա տո ղը չի կա րող տե ղա փոխ վել այն պի սի աշ խա տան քի, ո րն 
ա ռող ջա կան վի ճա կի բե րու մով նրան հա կա ցուց ված է բժշ կա սո ցի ա լա
կան փոր ձաքն նա կան հանձ նա ժո ղո վի եզ րա կա ցու թյամբ: 

Ար գել վում է աշ խա տո ղին փո խադ րել նրա ա ռող ջա կան վի ճա կին 
հա կա ցուց ված աշ խա տան քի: 

Ոչ աշ խա տո ղի մեղ քով պա րա պուր դը աշ խա տա վայ րում ստեղծ
ված այն ի րա վի ճակն է, ո րի ժա մա նակ գոր ծա տուն, ար տադ րա կան 
կամ օբյեկ տիվ այլ պատ ճառ նե րով պայ մա նա վոր ված, չի կա րո ղա նում 
ա պա հո վել աշ խա տո ղի` աշ խա տան քային պայ մա նագ րով նա խա տես
ված աշ խա տան քը:

 Պա րա պուր դի ժա մա նակ գոր ծա տուն ի րա վունք ու նի աշ խա տո ղին 
նրա գրա վոր հա մա ձայ նու թյամբ փո խադ րե լու ցան կա ցած այլ աշ խա
տան քի` հաշ վի առ նե լով աշ խա տո ղի մաս նա գի տու թյու նը, ո րա կա վո
րու մը և ա ռող ջա կան վի ճա կը: Աշ խա տո ղի հա մա ձայ նու թյամբ նա կա
րող է փո խադր վել նաև այլ աշ խա տան քի` ա ռանց հաշ վի առ նե լու նրա 
մաս նա գի տու թյու նը և ո րա կա վո րու մը:
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 Հա մա ձայն ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան` յու րա քան չյուր ոք ու նի հանգս
տի ի րա վունք: Ա ռա վե լա գույն աշ խա տա ժա մա նա կը, հանգս տյան օ րե րը 
և ա մե նա մյա վճա րո վի ար ձա կուր դի նվա զա գույն տևո ղու թյու նը սահ
ման վում են ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քով: 

Այս պի սով՝ մար դու ա ռջև պե տու թյան պար տա վո րու թյունն է ա պա
հո վել նրա վե րը թվարկ ված ի րա վունք նե րի պատ շաճ ի րա կա նա ցու մը: 

Աշ խա տա ժա մա նա կը

Աշ խա տա ժա մա նակն այն ժա մա նա կա հատ վածն է, ո րի ըն թաց
քում աշ խա տո ղը պար տա վոր է կա տա րել աշ խա տան քային պայ մա
նագ րով նա խա տես ված աշ խա տան քը, ի նչ պես նաև դրան հա վա սա
րեց ված այլ ժա մա նա կա հատ ված ներ: 

Աշ խա տա ժա մա նա կի նոր մալ տևո ղու թյու նը չի կա րող ան ցնել շա
բա թա կան 40 ժա մից: 

Ա մե նօ րյա աշ խա տա ժա մա նա կի տևո ղու թյու նը չի կա րող ան ցնել 
ո ւթ աշ խա տան քային ժա մից, բա ցա ռու թյամբ օ րենսգր քով, օ րեն քով, 
այլ ի րա վա կան ակ տե րով և կո լեկ տիվ պայ մա նագ րով նա խա տես ված 
դեպ քե րի: 

Աշ խա տա ժա մա նա կի ա ռա վե լա գույն տևո ղու թյու նը, նե րա ռյալ ար
տա ժա մյա աշ խա տան քը, չի կա րող ան ցնել օ րա կան 12 ժա մից (հանգս
տի և սն վե լու հա մար ը նդ մի ջու մը՝ նե րա ռյալ), ի սկ շա բաթ վա ըն թաց
քում` 48 ժա մից: 

Ա ռան ձին կա տե գո րի այի աշ խա տող նե րի (ա նընդ մեջ հեր թա պա
հու թյան ռե ժի մով աշ խա տող ա ռող ջա պա հա կան կազ մա կեր պու թյուն
ներ, հո գա բար ձու թյան (խ նա մա կա լու թյան) կազ մա կեր պու թյուն ներ, 
ման կա կան դաս տի ա րակ չա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ, է ներ գա մա
տա կա րար ման, գա զա մա տա կա րար ման, ջեր մա մա տա կա րար ման 
մաս նա գի տաց ված կազ մա կեր պու թյուն ներ, կա պի և վթար նե րի հե
տ ևանք նե րի վե րաց ման մաս նա գի տաց ված ծա ռա յու թյուն ներ և այլն) 
աշ խա տա ժա մա նա կի տևո ղու թյու նը կա րող է կազ մել օ րա կան 24 ժամ: 
Այդ աշ խա տող նե րի աշ խա տա ժա մա նա կի մի ջին տևո ղու թյու նը շա
բաթ վա ըն թաց քում չի կա րող ան ցնել 48 ժա մից, ի սկ աշ խա տան
քային օ րե րի միջև հանգս տի ժա մա նա կը չի կա րող պա կաս լի նել 
24 ժա մից: Նման աշ խա տանք նե րի ցան կը սահ մա նում է Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը (ՀՀ կա ռա վա րու թյան 11 օ գոս
տո սի 2005 թվա կա նի N 1223Ն ո րոշ ման տեքս տը տե՛ս կից սկա վա
ռա կում):

 Տար բեր գոր ծա տու նե րի կամ նույն գոր ծա տո ւի մոտ եր կու և ա վե լի 
աշ խա տան քային պայ մա նագ րե րով աշ խա տո ղի ա մե նօ րյա աշ խա տա
ժա մա նա կի տևո ղու թյու նը (նե րա ռյալ` հանգս տի և սն վե լու հա մար ը նդ
մի ջում նե րը) չի կա րող ան ցնել օ րա կան 12 ժա մից: 
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Ոչ լրիվ աշ խա տան քային օր կամ ոչ լրիվ աշ խա տան քային շա բաթ 
սահ ման վում է`

1) աշ խա տո ղի և գոր ծա տո ւի հա մա ձայ նու թյամբ,
2)  աշ խա տո ղի պա հան ջով` կապ ված նրա ա ռող ջա կան վի ճա կի 

հետ, բժշ կա կան եզ րա կա ցու թյան հի ման վրա,
3)  հղի կնոջ և մինչև մեկ տա րե կան ե րե խա խնա մող աշ խա տո ղի 

պա հան ջով,
4)  հաշ ման դա մի պա հան ջով` բժշ կա կան եզ րա կա ցու թյան հի ման վրա,
5)  ըն տա նի քի հի վանդ ան դա մի խնամքն ի րա կա նաց նող աշ խա տո

ղի պա հան ջով` բժշ կա կան եզ րա կա ցու թյան հի ման վրա, սա կայն 
ոչ ա վե լի, քան վեց ա միս ժա մա նա կով, և յու րա քան չյուր օր վա 
հա մար ոչ ա վե լի, քան օր վա հա մար սահ ման ված աշ խա տա ժա
մա նա կի կե սը:

 
Աշ խա տող նե րի հա մար սահ ման վում է հն գօ րյա աշ խա տան քային 

շա բաթ` եր կու հանգս տյան օ րով: Այն կազ մա կեր պու թյուն նե րում, որ
տեղ, ար տադ րու թյան բնույ թով կամ այլ պայ ման նե րով պայ մա նա վոր
ված, ան հնար է հն գօ րյա աշ խա տան քային շա բա թի կի րա ռու մը, սահ
ման վում է վե ցօ րյա աշ խա տան քային շա բաթ` մեկ հանգս տյան օ րով: 

Աշ խա տող նե րը պար տա վոր են աշ խա տել մի այն պայ մա նագ րով նա
խա տես ված ժա մա նա կա հատ վա ծում:

Հ ղի կա նայք և մինչև մեկ տա րե կան ե րե խա խնա մող աշ խա
տող նե րը կա րող են ար տա ժա մյա աշ խա տան քի ներգ րավ վել մի այն 
ի րենց հա մա ձայ նու թյամբ:

 Հաշ ման դամ նե րը կա րող են ներգ րավ վել ար տա ժա մյա աշ խա
տան քի, ե թե բժշ կա կան եզ րա կա ցու թյամբ դա նրանց ար գել ված չէ: 

Ոչ աշ խա տան քային` տո նա կան և հի շա տա կի օ րե րի նա խօ րյա կին 
աշ խա տան քային օր վա տևո ղու թյու նը կր ճատ վում է մեկ ժա մով, բա ցա
ռու թյամբ կր ճատ և ոչ լրիվ աշ խա տան քային ժա մա նա կի պայ ման նե
րով աշ խա տող աշ խա տող նե րի:

 Գի շե րային ժա մա նակ է հա մար վում ժա մը 22ից մինչև 6ը:
 Գի շե րային է հա մար վում գի շե րային ժա մա նա կի ըն թաց քում կա

տար ված աշ խա տան քը:

 

 Հի շե՛ք, որ հղի կա նայք և մինչև ե րեք տա րե կան ե րե խա 
խնա մող աշ խա տո ղը կա րող են գի շե րային աշ խա տան քի 
ներգ րավ վել մի այն ի րենց հա մա ձայ նու թյամբ:
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  Հանգս տի ժա մա նա կը

 Հանգս տի ժա մա նա կը աշ խա տան քից ա զատ ժա մա նակն է, ո րն աշ
խա տողն օգ տա գոր ծում է իր հայե ցո ղու թյամբ:

 

 

Անհ րա ժեշտ է հի շել, որ աշ խա տան քային օր վա (հեր թա փո
խի) կե սի ա վար տից հե տո, սա կայն ոչ ո ւշ, քան աշ խա տան քը 
սկ սե լուց 4 ժամ հե տո, հանգս տա նա լու և սն վե լու հա մար աշ
խա տող նե րին տրա մադր վում է 2 ժա մից ոչ ա վե լի և կես ժա մից 
ոչ պա կաս տևո ղու թյամբ ը նդ մի ջում: Ը նդ ո րում` հանգս տի 
և սն վե լու հա մար ը նդ մի ջու մը չի նե րառ վում աշ խա տա ժա մա
նա կում, և աշ խա տողն այն օգ տա գոր ծում է սե փա կան հայե
ցո ղու թյամբ: Աշ խա տողն ի րա վունք ու նի այդ ը նդ միջ ման ժա
մա նա կա հատ վա ծում բա ցա կայե լու աշ խա տա վայ րից:
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 Հաշ վի առ նե լով աշ խա տան քի պայ ման նե րը` աշ խա տան քային օր
վա ըն թաց քում աշ խա տող նե րին կա րող է տրա մադր վել հանգս տի 
հա մար լրա ցու ցիչ ը նդ մի ջում:

 Ընդ հա նուր հանգս տյան օ րը կի րա կին է, ի սկ հն գօ րյա աշ խա տան
քային շա բաթ վա դեպ քում` շա բա թը և կի րա կին: 

Ա մեն շա բա թյա ա նընդ մեջ հան գիս տը չպետք է պա կաս լի նի 35 ժա
մից: Վե րը նշ ված դեպ քե րում տրա մադր վող եր կու հանգս տյան օ րե րը 
պետք է հա ջոր դեն ի րար:

Հի շե՛ք, որ հանգս տյան օ րե րին, ի նչ պես նաև ոչ աշ խա
տան քային` տո նա կան և հի շա տա կի օ րե րին աշ խա տող նե
րին ար գել վում է ներգ րա վել աշ խա տանք նե րում, բա ցա ռու
թյամբ այն աշ խա տանք նե րի, ո րոնց դա դա րե ցու մը ար տադ
րու թյան տեխ նի կա կան պատ ճառ նե րով ան հնար է, կամ 
ո րոնք ան հրա ժեշտ են բնակ չու թյան սպա սարկ ման, ի նչ պես 
նաև ան հե տաձ գե լի նո րոգ ման, բեռն ման կամ բեռ նա թափ
ման աշ խա տանք նե րի կա տար ման հա մար:

Հ ղի կա նայք, մինչև մեկ տա րե կան ե րե խա խնա մող աշ
խա տող նե րը կա րող են հանգս տյան, ի նչ պես նաև ոչ աշ խա
տան քային` տո նա կան և հի շա տա կի օ րե րին աշ խա տան քի 
ներգ րավ վել մի այն ի րենց հա մա ձայ նու թյամբ:

 Մինչև տաս նութ տա րե կան աշ խա տող նե րին շա բաթ վա ըն թաց քում 
տր վում է ոչ պա կաս, քան եր կու հանգս տյան օր: 

ԱՐ ՁԱ ԿՈՒՐ Դ
 

Ա մե նա մյա ար ձա կուրդն աշ խա տան քային օ րե րով հաշ վարկ վող ժա
մա նա կա հատ ված է, ո րը տրա մադր վում է աշ խա տո ղին հանգս տա նա
լու և աշ խա տու նա կու թյու նը վե րա կանգ նե լու հա մար: Այդ ըն թաց քում 
պահ պան վում է նրա աշ խա տա տե ղը (պաշ տո նը) և վճար վում է մի ջին 
աշ խա տա վար ձը: 

Ա մե նա մյա ար ձա կուր դը լի նում է նվա զա գույն, եր կա րաց ված և 
լրա ցու ցիչ: 

Ա մե նա մյա նվա զա գույն ար ձա կուր դի տևո ղու թյու նը հն գօ րյա աշ խա
տան քային շա բաթ վա դեպ քում 20 աշ խա տան քային օր է, ի սկ վե ցօ րյա 
աշ խա տան քային շա բաթ վա դեպ քում` 24 աշ խա տան քային օր:
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 Ա մե նա մյա լրա ցու ցիչ ար ձա կուրդ կա րող է տրա մադր վել`
1)  աշ խա տան քի վնա սա կար և վտան գա վոր պայ ման նե րում աշ խա

տող նե րին,
2) չնոր մա վոր ված աշ խա տան քային օ րով աշ խա տող նե րին,
3) հա տուկ բնույ թի աշ խա տանք նե րում աշ խա տող նե րին:

 Ա մե նա մյա լրա ցու ցիչ ար ձա կուր դը մի աց վում է ա մե նա մյա նվա զա
գույն ար ձա կուր դին և կա րող է տրա մադր վել դրա հետ կամ ա ռան ձին:

 Կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ ա մե նա մյա ար ձա կուր դը կա րող է 
տրա մադր վել մա սե րով: Ա մե նա մյա ար ձա կուր դը մա սե րով տրա մադ
րե լու դեպ քում ա մե նա մյա ար ձա կուր դի մա սե րից մե կը պետք է կազ մի 
ա ռն վազն 10 աշ խա տան քային օր` հն գօ րյա աշ խա տան քային շա բա թի 
դեպ քում, և ա ռն վազն 12 աշ խա տան քային օր` վե ցօ րյա աշ խա տան
քային շա բա թի դեպ քում:

 

   ԱՐ ՁԱ ԿՈՒՐ ԴԻ ՏՐԱ ՄԱԴՐ ՄԱՆ ԿԱՐ ԳԸ

 Յու րա քան չյուր աշ խա տան քային տար վա հա մար ա մե նա մյա ար
ձա կուր դը տրա մադր վում է տվյալ տա րում: 

Աշ խա տան քի ա ռա ջին տար վա հա մար ա մե նա մյա ար ձա կուր դը, 
որ պես կա նոն, տրա մադր վում է տվյալ կազ մա կեր պու թյու նում ա նընդ
հատ աշ խա տան քի վեց ա մի սը լրա նա լուց հե տո: Ե րկ րորդ և յու րա
քան չյուր հա ջորդ աշ խա տան քային տար վա հա մար ա մե նա մյա ար ձա
կուր դը տրա մադր վում է աշ խա տան քային տար վա ցան կա ցած ժա մա
նակ` ա մե նա մյա ար ձա կուր դի տրա մադր ման հեր թա կա նու թյա նը հա
մա պա տաս խան: Հեր թա կա նու թյան կար գը սահ ման վում է կո լեկ տիվ 
պայ մա նագ րով, ի սկ նման պայ մա նագ րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում` 
կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ:

 

Անհ րա ժեշտ է հի շել, որ մինչև ա նընդ մեջ աշ խա տան քի 
վեց ա մի սը լրա նա լը աշ խա տո ղի խնդ րան քով ա մե նա մյա 
ար ձա կուրդ տրա մադր վում է`

1)  կա նանց հղի ու թյան ու ծնն դա բե րու թյան ար ձա կուր դից ա ռաջ 
կամ հե տո,

2) կո լեկ տիվ պայ մա նագ րով նա խա տես ված այլ դեպ քե րում: 

Ա նընդ մեջ աշ խա տան քի վեց ա մի սը լրա նա լուց հե տո 
ա մե նա մյա ար ձա կուր դի ժա մա նա կի ը նտ րու թյան ի րա
վունք ու նեն`

1) մինչև տաս նութ տա րե կան աշ խա տող նե րը,
2)  հղի կա նայք և մինչև 14 տա րե կան ե րե խա խնա մող աշ խա տո ղը:

Տ ղա մարդ կանց ա մե նա մյա ար ձա կուրդն ի րենց ցան կու
թյամբ տրա մադր վում է կնոջ հղի ու թյան ու ծնն դա բե րու
թյան ար ձա կուր դի ժա մա նա կա հատ վա ծում:
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 Ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի ման կա վարժ նե րին աշ խա տան
քային ա ռա ջին տա րում ա մե նա մյա ար ձա կուր դը տրա մադր վում է սո վո
րող նե րի և ու սա նող նե րի ա մա ռային ար ձա կուր դի ժա մա նակ` ան կախ 
այն հան գա ման քից, թե ե րբ են այդ ման կա վարժ ներն սկ սել ի րենց աշ
խա տան քը: 

Ա ռանց աշ խա տան քից կտր վե լու սո վո րող աշ խա տող նե րի ա մե նա
մյա ար ձա կուր դը ի րենց ցան կու թյամբ տրա մադր վում է քն նու թյուն նե
րի, ստու գարք նե րի, դիպ լո մային աշ խա տանք նե րի նա խա պատ րաստ
ման, լա բո րա տոր աշ խա տանք նե րի կա տար ման ժամ կետ նե րին հա
մա պա տաս խան:

 Հի վան դին կամ հաշ ման դա մին տա նը խնա մող աշ խա տո ղին, ի նչ
պես նաև քրո նիկ հի վան դու թյամբ տա ռա պող այն աշ խա տո ղին, ո րի 
հի վան դու թյան սրա ցու մը կախ ված է մթ նո լոր տային պայ ման նե րից, 
բժշ կա կան եզ րա կա ցու թյան հի ման վրա ա մե նա մյա ար ձա կուր դը տրա
մադր վում է ի րենց նա խընտ րած ժա մա նակ:

 

   Ա ՄԵ ՆԱՄՅԱ ԱՐ ՁԱ ԿՈՒՐ ԴԻ ՏԵ ՂԱ ՓՈ ԽՈՒ ՄԸ 

Ա մե նա մյա ար ձա կուր դի տե ղա փո խու մը թույ լատր վում է մի այն աշ
խա տո ղի միջ նոր դու թյամբ կամ հա մա ձայ նու թյամբ: Ա մե նա մյա ար ձա
կուր դը կա րող է տե ղա փոխ վել նաև, ե թե աշ խա տո ղը`

1) գտն վում է ժա մա նա կա վոր ա նաշ խա տու նա կու թյան վի ճա կում.
2) ձեռք է բե րում նպա տա կային ար ձա կուր դի ի րա վունք.
Ն պա տա կային են հա մար վում`
1) հղի ու թյան և ծնն դա բե րու թյան ար ձա կուր դը,
2)  մինչև ե րեք տա րե կան ե րե խայի խնամ քի հա մար տրա մադր

վող ար ձա կուր դը,
3) ու սում նա կան ար ձա կուր դը,
4)  պե տա կան կամ հա սա րա կա կան պար տա կա նու թյուն նե րի կա

տար ման հա մար տրա մադր վող ար ձա կուր դը,
5) չվ ճար վող ար ձա կուր դը:
Ն պա տա կային ար ձա կուր դի ժա մա նակ պահ պան վում է աշ խա տո ղի 

աշ խա տա տե ղը:

 Հի շե՛ք, որ ա մե նա մյա ար ձա կուր դի փո խա րի նու մը դրա
մա կան հա տուց մամբ չի թույ լատր վում: 

 

Ե թե աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լուծ ման հետ ևան քով ա մե
ն  ամյա ար ձա կուր դի ի րա վունք ձեռք բե րած աշ խա տո ղին չի կա րող 
տրա մադր վել ա մե նա մյա ար ձա կուրդ, կամ աշ խա տո ղը չի ցան կա
նում դրա տրա մադ րու մը, ա պա նրան վճար վում է դրա մա կան հա տու
ցում:
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   Ա ՄԵ ՆԱՄՅԱ ԱՐ ՁԱ ԿՈՒՐ ԴԻ ՎՃԱ ՐՈՒ ՄԸ 

Ա մե նա մյա ար ձա կուր դի հա մար գոր ծա տուն աշ խա տո ղին վճա րում է 
մի ջին աշ խա տա վարձ, ո րը հաշ վարկ վում է աշ խա տո ղի մի ջին օ րա
կան աշ խա տա վար ձը տրա մադր վող ար ձա կուր դի օ րե րի թվով բազ մա
պատ կե լու մի ջո ցով: 

Ա մե նա մյա ար ձա կուր դի հա մար աշ խա տա վար ձի վճա րումն ի րա
կա նաց վում է ոչ ո ւշ, քան ա մե նա մյա ար ձա կուրդն սկ սե լուց ե րեք օր 
ա ռաջ: 

Ա մե նա մյա ար ձա կուր դից հետ կան չել թույ լատր վում է մի այն աշ խա
տո ղի հա մա ձայ նու թյամբ: 

Հի շե՛ք, որ ա մե նա մյա ար ձա կուր դից հետ կանչ ված և 
աշ խա տան քի ներգ րավ ված աշ խա տո ղին վճար վում է աշ
խա տա վարձ` ան կախ ա մե նա մյա ար ձա կուր դի հա մար 
վճա րու մը կա տա րած լի նե լու հան գա ման քից: 

 

   ՉՎ ՃԱՐ ՎՈՂ  ԱՐ ՁԱ ԿՈՒՐ Դ 

Աշ խա տո ղի պա հան ջով չվ ճար վող ար ձա կուրդ տրա մադր վում է`
1)  հղի ու թյան և ծնն դա բե րու թյան ար ձա կուր դում գտն վող, ի նչ պես 

նաև մինչև մեկ տա րե կան ե րե խային խնա մե լու հա մար ար ձա
կուր դում գտն վող կնոջ ա մուս նուն: Այդ ար ձա կուր դի ը նդ հա
նուր տևո ղու թյու նը չի կա րող գե րա զան ցել եր կու ա մի սը,

2)  հաշ ման դամ աշ խա տո ղին կամ ըն տա նի քի հի վանդ ան դա մին 
խնա մող աշ խա տո ղին` բժշ կա կան եզ րա կա ցու թյամբ սահ ման ված 
ժամ կետ նե րում, սա կայն ոչ ա վե լի, քան 30 օր տար վա ըն թաց քում,

3) ա մուս նու թյան հա մար` ե րեք աշ խա տան քային օր,
4)  ըն տա նի քի մա հա ցած ան դա մի թաղ ման դեպ քում` ոչ պա կաս 

ե րեք օ րից: 
Աշ խա տան քային պայ մա նագ րե րով կամ կող մե րի հա մա ձայ նու

թյամբ նա խա տես ված դեպ քե րում աշ խա տո ղին կա րող է տրա մադր վել 
չվ ճար վող ար ձա կուրդ` մեկ տար վա ըն թաց քում ոչ ա վե լի, քան 60 
օր տևո ղու թյամբ: 

   ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ԿԱՆ ԱՐ ՁԱ ԿՈՒՐ Դ

 Մի ջին մաս նա գի տա կան և բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու
թյուն ներ ըն դուն վե լու նպա տա կով քն նու թյուն նե րին նա խա պատ րաստ
վե լու հա մար աշ խա տող նե րին տրա մադր վում է ար ձա կուրդ` յու րա քան
չյուր քն նու թյան հա մար ե րեք աշ խա տան քային օր:

 Հան րակր թա կան, մի ջին մաս նա գի տա կան կամ բարձ րա գույն ուսում
նա կան հաս տա տու թյուն նե րում սո վո րող աշ խա տող նե րին ու սում նա
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կան հաս տա տու թյան միջ նոր դու թյամբ տրա մադր վում է ու սում նա կան 
ար ձա կուրդ`

1)  ըն թա ցիկ քն նու թյուն նե րին նա խա պատ րաստ վե լու և հանձ նե լու հա
մար` յու րա քան չյուր քն նու թյան հա մար` ե րեք աշ խա տան քային օր,

2)  ստու գարք նե րին նա խա պատ րաստ վե լու և հանձ նե լու հա մար` յու
րա քան չյուր ստու գար քի հա մար` եր կու աշ խա տան քային օր,

3)  լա բո րա տոր աշ խա տանք նե րի կա տար ման հա մար` ու սում նա կան 
պլա նով նա խա տես ված աշ խա տան քային օ րե րի քա նա կով,

4)  դիպ լո մային աշ խա տան քի նա խա պատ րաստ ման և պաշտ պա նու
թյան հա մար` ե րե սուն աշ խա տան քային օր,

5)  պե տա կան (ա վար տա կան) յու րա քան չյուր քն նու թյան նա խա
պատ րաստ վե լու և հանձ նե լու հա մար` վեց աշ խա տան քային օր:

Ու սում նա կան ար ձա կուր դում չի հաշ վարկ վում ու սում նա կան հաս
տա տու թյան վայր մեկ նե լու և վե րա դառ նա լու ժա մա նա կը:

   Հ ՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԾՆՆ ԴԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐ ՁԱ ԿՈՒՐ Դ

  

 Հի շե՛ք, որ աշ խա տող կա նանց տրա մադր վում է հղի ու
թյան և ծնն դա բե րու թյան ար ձա կուրդ` 

1) 140 օր (70 օր` հղի ու թյան, 70 օր` ծնն դա բե րու թյան),
2) 155 օր (70 օր` հղի ու թյան, 85 օր` ծնն դա բե րու թյան)` բարդ 

ծնն դա բե րու թյան դեպ քում,
3) 180 օր (70 օր` հղի ու թյան, 110 օր` ծնն դա բե րու թյան)` մի ա ժա

մա նակ մե կից ա վե լի ե րե խա ներ ու նե նա լու դեպ քում: 
Այդ ար ձա կուր դը հաշ վարկ վում է մի ա սին և կնո ջը տրա մադր

վում է ամ բող ջու թյամբ: Ժա մա նա կից շուտ ծնն դա բե րե լու դեպ քում 
հղի ու թյան ար ձա կուր դի չօգ տա գործ ված օ րե րը գու մար վում են 
ծնն դա բե րու թյան ար ձա կուր դի օ րե րին:

 Նո րա ծին որ դեգ րած կամ նո րած նի խնա մա կալ նշա նակ ված աշ խա
տո ղին տրա մադր վում է ար ձա կուրդ` որ դեգ րե լու կամ խնա մա կալ նշա
նակ վե լու օր վա նից մինչև նո րած նի 70 օ րա կան (եր կու և ա վե լի նո րա
ծին որ դեգ րե լու կամ եր կու և ա վե լի նո րած նի խնա մա կալ նշա նակ վե լու 
դեպ քում` մինչև նո րա ծին նե րի 110 օ րա կան) դառ նա լը:

 Նո րա ծին որ դեգ րած կամ նո րած նի խնա մա կալ նշա նակ ված վար ձու 
աշ խա տո ղին հղի ու թյան ու ծնն դա բե րու թյան նպաստ վճար վում է մի
այն ծնն դա բե րու թյան ար ձա կուր դի ժա մա նա կա հատ վա ծի աշ խա տան
քային օ րե րի հա մար: Նպաս տը վճար վում է որ դեգ րե լու կամ խնա մա
կալ նշա նակ վե լու oր վա նից մինչև նո րած նի 70 o րա կան դառ նա լը (եր
կու և ա վե լի նո րա ծին որ դեգ րած կամ խնա մա կալ նշա նակ ված ան ձին` 
մինչև 110 o րա կան դառ նա լը) ժա մա նա կա հատ վա ծի աշ խա տան քային 
օ րե րի հա մար:
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Ե րե խային փաս տա ցի խնա մող ըն տա նի քի մոր (խորթ մոր), հոր 
(խորթ հոր) կամ խնա մա կա լի ցան կու թյամբ տրա մադր վում է ե րե խայի 
խնամ քի ար ձա կուրդ մինչև ե րե խայի ե րեք տա րե կան դառ նա լը: Ար ձա
կուր դը վերց վում է ամ բող ջու թյամբ կամ մաս առ մաս: Նման ի րա վունք 
ու նե ցող աշ խա տո ղը այն կա րող է ստա նալ ար տա հերթ: 

Ար ձա կուր դի ըն թաց քում պահ պան վում է աշ խա տո ղի աշ խա տա
տե ղը (պաշ տո նը), բա ցա ռու թյամբ կազ մա կեր պու թյան լու ծար ման և 
աշ խա տող նե րի թվի կամ հաս տիք նե րի կր ճատ ման դեպ քե րում:

   Ա ՆԱՇ ԽԱ ՏՈՒ ՆԱ ԿՈՒԹՅԱՆ ԹԵՐ ԹԻ ԿՈՎ   
ՎՃԱ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐԸ

 
Աշ խա տո ղին տր վող ժա մա նա կա վոր ա նաշ խա տու նա կու թյան նպաս 

տը հաշ վար կում, ն շա նա կում և վճա րում է գոր ծա տուն` հիմք ըն դու
նե լով բժշ կա կան հաս տա տու թյան կող մից տր ված ժա մա նա կա վոր 
ա նաշ խա տու նա կու թյան թեր թի կը: Նպաստ նե րը հաշ վարկ վում են 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով հաշ վարկ ված մի ջին աշ խա տա վար
ձից: Նպաս տը վճար վում է ան հրա ժեշտ փաս տաթղ թե րը ներ կա յաց
նե լուց հե տո` ա ռա ջի կա աշ խա տա վար ձի վճար ման հա մար օ րեն քով 
սահ ման ված ժամ կե տում: Բա ցա ռու թյամբ հղի ու թյան և ծնն դա բե րու
թյան նպաս տի` վար ձու աշ խա տո ղի նպաս տը վճար վում է ժա մա նա
կա վոր ա նաշ խա տու նա կու թյան ժա մա նա կաշր ջա նի աշ խա տան քային 
օ րե րի հա մար` սկ սած ե րկ րորդ աշ խա տան քային օր վա նից, բայց ոչ 
ա վե լի, քան մինչև բժշ կա սո ցի ա լա կան փոր ձա քննու թյուն ի րա կա
նաց նող ի րա վա սու պե տա կան մարմ նի կող մից հաշ ման դա մու թյան 
խմ բի սահ մա նու մը կամ աշ խա տան քից ա զատ վե լը: Ի սկ վար ձու աշ
խա տո ղին տր վող հղի ու թյան և ծնն դա բե րու թյան նպաս տը վճար
վում է գոր ծա տո ւի ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի հի ման վրա  հղի
ու թյան և ծնն դա բե րու թյան ար ձա կուր դի մեջ գտն վող բո լոր աշ խա
տան քային օ րե րի հա մար:   

   ԱՇ ԽԱ ՏԱ ՎԱՐՁ

Աշ խա տա վար ձը օ րեն քով, ի րա վա կան այլ ակ տե րով սահ ման ված 
կամ աշ խա տան քային պայ մա նագ րով նա խա տես ված աշ խա տանք նե
րը կա տա րե լու դի մաց աշ խա տո ղին վճար վող հա տու ցումն է:

 Հի շե՛ք, որ տղա մարդ կանց և կա նանց միև նույն կամ հա
մար ժեք աշ խա տան քի դի մաց վճար վում է նույն չա փով աշ
խա տա վարձ: 
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ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 32րդ հոդ վա ծում մի և նույն ժա մա նակ երաշ
խա վոր ված է յու րա քան չյու րի՝ ար դա րա ցի և օրեն քով սահ ման ված 
նվա զա գույ նից ոչ ցածր աշ խա տա վար ձի իրա վուն քը:

Աշ խա տա վար ձը նե րա ռում է հիմ նա կան աշ խա տա վար ձը և գոր ծա
տո ւի կող մից աշ խա տո ղին իր կա տա րած աշ խա տան քի դի մաց տր ված 
լրա ցու ցիչ վար ձատ րու թյու նը:

 Աշ խա տա վար ձի վճա րումն ի րա կա նաց վում է Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան փո ղով (ար ժույ թով)` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
դրա մով:

Աշ խա տա վար ձի ամ սա կան և ժա մավ ճա րի նվա զա գույն չա փը 
սահ ման վում է օ րեն քով: Հա մա ձայն «Ն վա զա գույն ամ սա կան աշ խա
տա վար ձի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ ՀՀո ւմ 2011 թ. հուն վա րի 1ից նվա զա
գույն ամ սա կան աշ խա տա վար ձը կազ մում է 32.500 ՀՀ դրամ (օ րեն քը 
տե՛ս կից սկա վա ռա կում): Տն տե սու թյան ա ռան ձին ճյու ղե րի, բնա կա
վայ րե րի, աշ խա տող նե րի ո րո շա կի խմ բե րի հա մար օ րեն քով կա րող 
է սահ ման վել ամ սա կան նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի (ժա մավ ճա րի) 
այլ չափ:

Ն վա զա գույն աշ խա տա վար ձի չա փի մեջ չեն նե րառ վում հա վե
լում նե րը, հա վե լավ ճար նե րը, պարգ ևատ րում նե րը և խրա խու սա
կան այլ վճա րում ներ:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված 
ծանր, վնա սա կար, ա ռանձ նա պես ծանր, ա ռանձ նա պես վնա սա կար 
աշ խա տանք նե րը կա տա րե լու հա մար աշ խա տո ղին վճար վում է հա
վե լում:

 Հանգս տյան և օ րեն քով սահ ման ված ոչ աշ խա տան քա յին` տո նա կան 
և հի շա տա կի օ րե րին կա տար ված աշ խա տան քը, ե թե այն նա խա տես
ված չէ աշ խա տան քի ժա մա նա կա ցույ ցով, կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ 
վար ձատր վում է ժա մա յին (o րա կան) դրույ քա չա փի կամ գոր ծա վար ձի 
ա ռն վազն կրկ նա կի չա փով, կամ աշ խա տո ղին մեկ ա մս վա ըն թաց քում 
տրա մադր վում է վճա րո վի այլ հանգս տյան oր, կամ այդ o րը ա վե լաց
վում է ա մե նա մյա ար ձա կուր դին: 

Երբ է վճար վում աշ խա տա վար ձը: Աշ խա տա վար ձը յու րա քան
չյուր ա միս հաշ վարկ վում և աշ խա տան քային օ րե րին վճար վում է 
աշ խա տո ղին ամ սա կան ա ռն վազն մեկ ան գամ` մինչև հա ջորդ ա մս
վա 15ը:

 Գոր ծա տուն կա րող է ամ սա կան աշ խա տա վարձ վճա րել մեկ ան գա
մից ա վե լի պար բե րա կա նու թյամբ:

 

 Հի շե՛ք, որ աշ խա տա վար ձի վճա րու մը պար տա վո րագ
րե րով և ար ժեթղ թե րով ար գել վում է, բա ցա ռու թյամբ օ րեն
ք ով նա խա տես ված դեպ քե րի: 

Աշ խա տա վար ձը կա րող է վճար վել բան կային վկա յագ րով, չե կե
րով կամ աշ խա տո ղի նշած բան կային հաշ վին դրա մա կան փո խան
ցու մով:
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•	 Եթե ոչ աշ խա տո ղի մեղ քով պա րա պուր դի ժա մա նակ աշ խա տո
ղին չի առա ջարկ վում նրա մաս նա գի տու թյա նը, որա կա վոր մա նը 
հա մա պա տաս խա նող այլ աշ խա տանք, որը նա կա րող էր կա տա
րել առանց իր առող ջու թյա նը վնաս պատ ճա ռե լու, ապա աշ խա
տո ղին պա րա պուր դի յու րա քան չյուր ժամ վա հա մար վճար վում է 
մին չև պա րա պուր դը նրա մի ջին ժա մա յին աշ խա տա վար ձի եր կու 
եր րոր դի չա փով, սա կայն ոչ պա կաս, քան օրենսդ րու թյամբ սահ
ման ված նվա զա գույն ժա մա յին դրույ քա չա փը:

•	 Եթե ոչ աշ խա տո ղի մեղ քով առա ջա ցած պա րա պուր դի ըն թաց
քում աշ խա տողն իր հա մա ձայ նու թյամբ ժա մա նա կա վո րա պես փո
խադր վում է ավե լի ցածր աշ խա տա վար ձով, սա կայն իր մաս նա գի
տու թյա նը, որա կա վոր մա նը հա մա պա տաս խա նող և առող ջա կան 
վի ճա կին վնաս չպատ ճա ռող մեկ այլ աշ խա տան քի, ապա յու րա
քան չյուր ժա մի հա մար աշ խա տո ղին վճար վում է պա րա պուր դի 
ամս վան նա խոր դող նրա ժա մա յին դրույ քա չա փով:

•	 Եթե աշ խա տո ղը հրա ժար վում է առա ջարկ ված ժա մա նա կա վոր 
աշ խա տան քից, որը հա մա պա տաս խա նում է նրա մաս նա գի տու
թյա նը և որա կա վոր մա նը, և որը նա կա րող էր կա տա րել առանց 
իր առող ջու թյա նը վնաս պատ ճա ռե լու, ապա պա րա պուր դի յու
րա քան չյուր ժա մի հա մար նրան վճար վում է սահ ման ված նվա զա
գույն ժա մա յին դրույ քա չա փի երե սուն տո կո սից ոչ պա կաս:

•	 Պա րա պուր դի ժա մա նակ գոր ծա տո ւի պա հան ջով աշ խա տա վայ
րում գտնվե լու հա մար աշ խա տո ղին վճար վում է սույն հոդ վա ծի 
1ին մա սով նա խա տես ված չա փով աշ խա տա վարձ:

•	 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենսդ րու թյամբ սահ ման ված 
կար գով ան հաղ թա հա րե լի ուժ հա մար վող պատ ճառ նե րով առա
ջա ցած, ինչ պես նաև աշ խա տո ղի մեղ քով առա ջա ցած պա րա
պուր դի հա մար չի վճար վում:

   ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱՅԻՆ ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ  
ԴԱ ԴԱ ՐՈՒ ՄԸ

 
Աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը դա դա րում են աշ խա տան

քային պայ մա նագ րի լուծ մամբ: 
Աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լուծ վում է`
1) կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ,
2) պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամ կե տը լրա նա լու դեպ քում,
3) աշ խա տո ղի նա խա ձեռ նու թյամբ,
4) գոր ծա տո ւի նա խա ձեռ նու թյամբ,
5) աշ խա տո ղի պար տա դիր ժամ կե տային զին վո րա կան ծա ռա յու

թյան զո րա կոչ վե լու դեպ քում,
6) դա տա րա նի` օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռի առ կա յու թյան 

դեպ քում, ո րին հա մա պա տաս խան` աշ խա տո ղը են թարկ վել է այն պի սի 
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պա տաս խա նատ վու թյան, ո րը հնա րա վո րու թյուն չի տա լիս շա րու նա
կե լու աշ խա տան քը,

7) ե թե o րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով աշ խա տո ղը զրկ վել է 
ո րո շա կի աշ խա տանք ներ կա տա րե լու ի րա վունք նե րից,

8) ե թե աշ խա տո ղը մինչև տասն վեց տա րե կան է, և ծնող նե րից մե կը, 
որ դեգ րո ղը կամ հո գա բար ձուն, նրա ա ռող ջու թյան նկատ մամբ հս կո
ղու թյուն ի րա կա նաց նող բժիշ կը կամ աշ խա տան քի պե տա կան տե սու չը 
պա հան ջում է աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լու ծում,

9) աշ խա տան քի է ա կան պայ ման նե րը փո փոխ վե լու դեպ քում,
10) ֆի զի կա կան ան ձ գոր ծա տո ւի մահ վան դեպ քում,
11) աշ խա տո ղի մահ վան դեպ քում,
12) աշ խա տան քի ըն դուն վե լիս աշ խա տան քային օ րենսգր քի 89րդ 

հոդ վա ծի 3րդ և (կամ) 4րդ կե տե րի1 հա մա ձայն` աշ խա տո ղի ներ կա
յաց րած տե ղե կատ վու թյու նը կեղծ լի նե լու դեպ քում,

13) աշ խա տան քի ըն դուն վե լիս ո րո շա կի աշ խա տանք ներ կա տա րե
լու ի րա վունք նե րից զրկ ված լի նե լու փաս տը աշ խա տո ղի թաքց նե լու 
դեպ քում:

Նշ ված դեպ քե րում աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լու ծու մը ձևա
կերպ վում է գոր ծա տո ւի ըն դու նած ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տով՝ 
հրա մա նով:

Աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լուծ ման հա մար նա խա տես վում է 
հետ ևյալ ըն թա ցա կար գը: Կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ աշ խա տան
քային պայ մա նա գի րը լու ծե լիս աշ խա տան քային պայ մա նագ րի մի 
կող մը գրա վոր ձևով ա ռա ջար կում է մյուս կող մին լու ծե լու պայ մա նա
գի րը: Ա ռա ջար կի հետ հա մա ձայն վե լու դեպ քում մյուս կող մը պետք է 
յոթ օր վա ըն թաց քում իր հա մա ձայ նու թյան մա սին ծա նու ցի ա ռա ջարկ 
ներ կա յաց րած կող մին: Ե թե կող մե րը հա մա ձայն վում են լու ծել պայ մա
նա գի րը, ա պա այդ մա սին կն քում են գրա վոր հա մա ձայ նա գիր, ո րում 
նշ վում են պայ մա նագ րի լուծ ման ժամ կե տը և այլ պայ ման ներ (հա տու
ցում ներ և այլն): 

Ե թե պայ մա նա գի րը լու ծե լու ա ռա ջար կու թյուն ստա ցած կող մը 
նշված ժամ կե տում չի ծա նու ցում պայ մա նա գի րը լու ծե լու իր հա մա
ձայ նու թյան մա սին, ա պա աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լուծ ման 
մա սին ա ռա ջար կը հա մար վում է մերժ ված:

 Ո րո շա կի ժամ կե տով կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նագ րի գոր
ծո ղու թյան ժամ կե տը լրա նա լու պատ ճա ռով գոր ծա տուն կամ աշ խա
տողն ի րա վունք ու նեն լու ծե լու պայ մա նա գի րը:

1  ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգր քի 89րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 34րդ  կե տե րով սահ ման
վում են, որ աշ խա տան քա յին պայ մա նա գիր կնքե լու հա մար գոր ծա տուն պար տա վոր 
է պա հան ջել հե տև յալ փաս տաթղ թե րը. կրթու թյան կամ անհ րա ժեշտ որա կա վոր ման 
մա սին վկա յա կան, եթե աշ խա տան քա յին օրենսդ րու թյա նը հա մա պա տաս խան` աշ
խա տան քը կապ ված է որո շա կի կրթու թյան կամ մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա ծու
թյան հետ, նա և տե ղե կանք առող ջա կան վի ճա կի մա սին (սա նի տա րա կան գրքույկ), 
եթե աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը կնքվում է այն պի սի աշ խա տանք նե րի հա մար, 
որոնք պա հան ջում են սկզբնա կան և պար բե րա կան բժշկա կան զննու թյուն, ինչ պես 
նաև մին չև տաս նութ տա րե կան քա ղա քա ցի նե րի հետ աշ խա տան քա յին պայ մա նա գիր 
կնքե լու ժա մա նակ: Այդ պի սի աշ խա տանք նե րի ցան կը և տե ղե կան քի (սա նի տա րա կան 
գրքույ կի) ձևը սահ մա նում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը:
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 Գոր ծա տուն կա րող է ժամ կե տը լրա նա լու պատ ճա ռով լու ծել ո րո շա
կի ժամ կե տով կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը` այդ մա սին 
գրա վոր ծա նու ցե լով աշ խա տո ղին ա ռն վազն տասն օր ա ռաջ: 

Աշ խա տո ղը կա րող է լու ծել ո րո շա կի ժամ կե տով կնք ված աշ խա
տան քային պայ մա նա գի րը` պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամ կե տը 
լրա նա լուց ա ռն վազն տասն օր ա ռաջ գրա վոր ծա նու ցե լով գոր ծա տո
ւին: Ե թե աշ խա տո ղը չի ծա նու ցել գոր ծա տո ւին ո րո շա կի ժամ կե տով 
կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լու ծե լու մա սին և պայ մա
նագ րով նա խա տես ված վեր ջին աշ խա տան քային օր վան հա ջոր դող 
աշ խա տան քային օ րը դուրս չի ե կել աշ խա տան քի, ա պա պայ մա նա գի
րը հա մար վում է լուծ ված, և գոր ծա տուն պար տա վոր է աշ խա տո ղի հետ 
կա տա րել վերջ նա հաշ վարկ այդ պի սի պա հանջ ներ կա յաց վե լու օր վան 
հա ջոր դող հինգ օր վա ըն թաց քում: 

 Անհ րա ժեշտ է նկա տի ու նե նալ, որ ե թե ո րո շա կի ժամ
կե տով կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նագ րի գոր ծո ղու
թյան ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո պայ մա նա գի րը չի լուծ վել 
և աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը շա րու նակ վում 
են, ա պա պայ մա նա գի րը հա մար վում է կնք ված ա նո րոշ 
ժամ կե տով:

Աշ խա տողն ի րա վունք ու նի լու ծե լու ա նո րոշ ժամ կե տով կնք ված 
աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը, ի նչ պես նաև ո րո շա կի ժամ կե տով 
կնքված աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը նախ քան դրա գոր ծո ղու թյան 
ժամ կե տի լրա նա լը` այդ մա սին ա ռն վազն ե րե սուն օր ա ռաջ գրա վոր 
ձևով ծա նու ցե լով գոր ծա տո ւին: 

 Գոր ծա տուն ի րա վունք ու նի աշ խա տո ղի հետ լու ծե լու ա նո րոշ ժամ
կե տով կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը, ի նչ պես նաև ո րո շա
կի ժամ կե տով կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը նախ քան դրա 
գոր ծո ղու թյան ժամ կե տի լրա նա լը`

1)  կազ մա կեր պու թյան լու ծար ման (ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ գոր ծու
նե ու թյան դա դար ման) դեպ քում,

2)  ար տադ րու թյան ծա վալ նե րի և (կամ) տն տե սա կան և (կամ) տեխ
նո լո գի ա կան և (կամ) աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման պայ ման նե
րի փո փոխ ման և (կամ) ար տադ րա կան ան հրա ժեշ տու թյամբ պայ
մա նա վոր ված` աշ խա տող նե րի քա նա կի և (կամ) հաս տիք նե րի 
կրճատ ման դեպ քում,

3)  աշ խա տո ղի` զբա ղեց րած պաշ տո նին կամ կա տա րած աշ խա տան
քին չհա մա պա տաս խա նե լու դեպ քում,

4) աշ խա տո ղին նախ կին աշ խա տան քում վե րա կանգ նե լու դեպ քում,
5)  աշ խա տո ղի կող մից աշ խա տան քային պայ մա նագ րով կամ ներ

քին կար գա պա հա կան կա նոն նե րով ի րեն վե րա պահ ված պար
տա կա նու թյուն նե րը ա ռանց հար գե լի պատ ճա ռի պար բե րա բար 
չկա տա րե լու դեպ քում,
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6) աշ խա տո ղի նկատ մամբ վս տա հու թյու նը կորց նե լու դեպ քում,
7)  աշ խա տո ղի եր կա րատև ա նաշ խա տու նա կու թյան հետ ևան քով 

(եթե աշ խա տո ղը ժա մա նա կա վոր ա նաշ խա տու նա կու թյան պատ
ճա ռով աշ խա տան քի չի ներ կա յա ցել ա վե լի քան 120 oր ա նընդ մեջ 
կամ վեր ջին տաս ներ կու ա մս վա ըն թաց քում` ա վե լի քան 140 oր, 
ե թե o րեն քով և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րով սահ ման
ված չէ, որ ո րո շա կի հի վան դու թյուն նե րի դեպ քում աշ խա տա տե ղը 
և պաշ տո նը պահ պան վում են ա վե լի եր կար ժա մա նա կով),

8)  աշ խա տո ղի կող մից ո գե լից խմիչք նե րի, թմ րա մի ջոց նե րի կամ 
հո գե ներ գոր ծուն նյու թե րի ազ դե ցու թյան տակ աշ խա տա վայ րում 
գտն վե լու դեպ քում,

9)  ան հար գե լի պատ ճա ռով ամ բողջ աշ խա տան քային oր վա (հեր
թա փո խի) ըն թաց քում աշ խա տո ղի` աշ խա տան քի չներ կա յա նա լու 
դեպ քում,

10)  պար տա դիր բժշ կա կան զն նու թյու նից աշ խա տո ղի հրա ժար վե լու 
կամ խու սա փե լու դեպ քում,

11)  աշ խա տո ղի կեն սա թո շա կային տա րի քը լրա նա լու դեպ քում, ե թե 
աշ խա տան քային պայ մա նագ րով այլ բան նա խա տես ված չէ:

 

    ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱՅԻՆ ՊԱՅ ՄԱ ՆԱԳ ՐԻ    
ԼՈՒԾ ՄԱՆ ԿԱՐ ԳԸ

 Կազ մա կեր պու թյան լու ծար ման և հաս տիք նե րի կր ճատ ման հիմ
քե րով աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լու ծե լու դեպ քում գոր ծա տուն 
պար տա վոր է աշ խա տո ղին գրա վոր ծա նու ցել ոչ ո ւշ, քան եր կու ա միս 
ա ռաջ: 

Աշ խա տան քի է ա կան պայ ման նե րը փո փոխ վե լու, զբա ղեց րած պաշ
տո նին չհա մա պա տաս խա նե լու, եր կա րատև ա նաշ խա տու նա կու թյան և 
կեն սա թո շա կային տա րի քը լրա նա լու հիմ քե րով աշ խա տան քային պայ
մա նա գի րը լու ծե լու դեպ քում գոր ծա տուն պար տա վոր է գրա վոր ծա նու
ցել իր մոտ մինչև մեկ տա րի աշ խա տո ղին ոչ ո ւշ, քան 14 օր ա ռաջ, 
մե կից մինչև հինգ տա րի աշ խա տո ղին` 35 օր ա ռաջ, հին գից մինչև տա
սը տա րի աշ խա տո ղին` 42 օր ա ռաջ, տա սից մինչև տասն հինգ տա րի 
աշ խա տո ղին` 49 օր ա ռաջ, տասն հինգ տա րուց ա վե լի աշ խա տո ղին` 60 
օր ա ռաջ: 

Այս ժամ կետ նե րը չպահ պա նե լու դեպ քում գոր ծա տուն պար տա վոր է 
աշ խա տո ղին վճա րել տու ժանք` ծա նուց ման յու րա քան չյուր ժամ կե տ
անց օր վա հա մար, ո րը հաշ վարկ վում է` հիմք ըն դու նե լով աշ խա տո ղի 
մի ջին օ րա կան աշ խա տա վար ձի չա փը: 

Աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լուծ ման մա սին ծա նուց ման մեջ 
նշվում են`

1) աշ խա տան քից ա զա տե լու հիմ քը և պատ ճա ռը,
2) աշ խա տան քից ա զա տե լու տա րին, ա մի սը, ամ սա թի վը:
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 Սահ ման ված ժա մա նա կա հատ ված նե րում նոր աշ խա տանք փնտ րե լու 
հա մար գոր ծա տուն պետք է աշ խա տո ղին տրա մադ րի ա զատ ժա մա նակ: 

Աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լու ծե լու մա սին ծա նու ցումն ու ժը 
կորց րած է ճա նաչ վում, ե թե ծա նուց ման ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո 
ան ցել է հինգ օ րից ա վե լի ժա մա նակ, և գոր ծա տուն չի լու ծել պայ մա
նա գի րը: 

 Գոր ծա տուն ի րա վունք ու նի զբա ղեց րած պաշ տո նին չհա մա պա
տաս խա նե լու հիմ քով լու ծե լու աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը, ե թե 
մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րի ան բա վա րա րու թյան կամ ա ռող ջա կան 
վի ճա կի պատ ճա ռով աշ խա տո ղը չի կա րո ղա նում կա տա րել իր աշ խա
տան քային պար տա կա նու թյուն նե րը: 

Աշ խա տո ղի ա ռող ջա կան վի ճա կի վատ թա րա ցու մը կա րող է պատ
ճառ դառ նալ աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լուծ ման հա մար, ե թե այն 
կրում է կա յուն բնույթ և խո չըն դո տում է շա րու նա կե լու աշ խա տան քը 
կամ բա ցա ռում է այն շա րու նա կե լու հնա րա վո րու թյու նը: 

Աշ խա տո ղի մաս նա գի տա կան ու նա կու թյուն նե րի հա մա պա տաս
խա նու թյու նը զբա ղեց րած պաշ տո նին կամ կա տար վող աշ խա տան քին 
գնա հա տում է գոր ծա տուն, ի սկ աշ խա տո ղի ա ռող ջա կան վի ճա կի հա
մա պա տաս խա նու թյու նը ո րոշ վում է բժշ կա սո ցի ա լա կան փոր ձաքն նա
կան եզ րա կա ցու թյամբ:

 Գոր ծա տուն ի րա վունք ու նի աշ խա տո ղի կող մից աշ խա տան քային 
կար գա պա հու թյան խախտ ման կա պակ ցու թյամբ լու ծե լու աշ խա
տան քային պայ մա նա գի րը, ե թե աշ խա տան քային կար գա պա հա կան 
խախ տում թույլ տված աշ խա տողն ու նի ա ռն վազն եր կու չհան ված կամ 
չմար ված կար գա պա հա կան տույժ:

 Սույն հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան` աշ խա տան քային պայ մա նա
գի րը լու ծե լիս գոր ծա տուն պար տա վոր է պահ պա նել կար գա պա հա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան կի րառ ման կա նոն նե րը:

 Գոր ծա տուն ի րա վունք ու նի աշ խա տո ղի նկատ մամբ վս տա հու թյու
նը կորց նե լու պատ ճա ռով  լու ծե լու աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը 
վս տա հու թյու նը կորց րած աշ խա տո ղի հետ, ե թե աշ խա տո ղը`

1)  դրա մա կան կամ ապ րան քային ար ժեք ներ սպա սար կե լիս կա տա
րել է այն պի սի ա րարք ներ, ո րի հետ ևան քով գոր ծա տուն կրել է 
նյու թա կան վնաս,

2)  ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նող աշ
խա տո ղը թույլ է տվել տվյալ աշ խա տան քը շա րու նա կե լու հետ 
ան հա մա տե ղե լի ա րարք,

3)  հրա պա րա կել է պե տա կան, ծա ռայո ղա կան, ա ռևտ րային կամ 
տեխ նո լո գի ա կան գաղտ նիք ներ կամ դրանց մա սին հայտ նել է 
մրցա կից կազ մա կեր պու թյա նը:

 Կար գա պա հու թյան խախտ ման, վս տա հու թյու նը կորց նե լու,  աշ խա
տո ղի կող մից ո գե լից խմիչք նե րի, թմ րա մի ջոց նե րի կամ հո գե ներ գոր
ծուն նյու թե րի ազ դե ցու թյան տակ աշ խա տա վայ րում գտն վե լու, ան
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հար գե լի պատ ճա ռով ամ բողջ աշ խա տան քային oր վա (հեր թա փո խի) 
ըն թաց քում աշ խա տո ղի` աշ խա տան քի չներ կա յա նա լու, պար տա դիր 
բժշ կա կան զն նու թյու նից աշ խա տո ղի հրա ժար վե լու կամ խու սա փե լու  
դեպ քե րում գոր ծա տուն ի րա վունք ու նի աշ խա տան քային պայ մա նա գի
րը լու ծե լու` ա ռանց աշ խա տո ղին ծա նու ցե լու:

 Աշ խա տո ղի մահ վան դեպ քում գոր ծա տուն մի ա կող մա նի ո րեն լու
ծում է աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը աշ խա տո ղի մահ վան օր վա
նից:

 Ֆի զի կա կան ան ձ գոր ծա տո ւի մահ վան դեպ քում աշ խա տան քային 
պայ մա նա գի րը կա րող են լու ծել գոր ծա տո ւի ժա ռանգ նե րը: Ժա ռանգ
ներ չլի նե լու դեպ քում պայ մա նա գի րը հա մար վում է լուծ ված գոր ծա
տո ւի մահ վան օ րը:

    ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱՅԻՆ ՊԱՅ ՄԱ ՆԱԳ ՐԻ ԼՈՒ ԾՈՒ ՄԸ  
ԲԱ ՑԱ ՌՈՂ ՀԱՆ ԳԱ ՄԱՆՔ ՆԵ ՐԸ

 Պետք է հի շել, որ աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լու ծու մը գոր ծա
տո ւի նա խա ձեռ նու թյամբ ար գել վում է`

1) աշ խա տո ղի ժա մա նա կա վոր ա նաշ խա տու նա կու թյան ժա մա նա
կա հատ վա ծում, բա ցա ռու թյամբ աշ խա տո ղի եր կա րատև ա նաշ խա տու
նա կու թյան դեպ քե րի,

2) աշ խա տո ղի ար ձա կուր դում գտն վե լու ժա մա նա կա հատ վա ծում,
3) հղի կա նանց հետ` հղի ու թյան մա սին գոր ծա տո ւին տե ղե կանք 

ներ կա յաց նե լու օր վա նից մինչև հղի ու թյան և ծնն դա բե րու թյան ար ձա
կուր դի ա վարտ ման օր վա նից հե տո մեկ ա մի սը լրա նա լը,

4) մինչև մեկ տա րե կան ե րե խա խնա մե լու ամ բողջ ժա մա նա կա հատ
վա ծում, բա ցա ռու թյամբ կազ մա կեր պու թյան լու ծար ման, աշ խա տո
ղի` զբա ղեց րած պաշ տո նին չհա մա պա տաս խա նե լու և աշ խա տո ղի 
կող մից աշ խա տան քային պայ մա նագ րով կամ ներ քին կար գա պա
հա կան կա նոն նե րով ի րեն վե րա պահ ված պար տա կա նու թյուն նե րը 
ա ռանց հար գե լի պատ ճա ռի պար բե րա բար չկա տա րե լու, ի նչ պես 
նաև ա ռանց աշ խա տո ղին ծա նու ցե լու պայ մա նագ րի լուծ ման դեպ
քե րի,

5) գոր ծա դուլ հայ տա րա րե լու մա սին ո րո շումն ըն դու նե լուց հե տո և 
գոր ծա դու լի ըն թաց քում, ե թե աշ խա տողն այդ գոր ծա դու լին մաս նակ
ցում է ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով,

6) պե տա կան կամ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի 
կող մից աշ խա տո ղի վրա դր ված պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման 
ժա մա նա կա հատ վա ծում, բա ցա ռու թյամբ զո րա կոչ վե լու դեպ քե րի: 

Ե թե աշ խա տո ղը նշ ված ժա մա նա կա հատ ված նե րի ա վար տից հե տո 
չի ներ կա յա նում աշ խա տան քի, ա պա գոր ծա տուն կա րող է լու ծել աշ
խա տան քային պայ մա նա գի րը:
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Վե րը թվարկ ված ներն այն դրույթ ներն են, ո րոնք ը ստ է ու թյան աշ
խա տո ղի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ե րաշ խիք են հան դի սա
նում:
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   ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒԹՅԱՆ ՎԵ ՐԱ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒ ՄԸ

 Կազ մա կեր պու թյան վե րա կազ մա կեր պու մը դրա կազ մա կեր պաի րա
վա կան կար գա վի ճա կի փո փո խու թյունն է, նրա մի ա վո րու մը այլ կազ
մա կեր պու թյա նը, ա ռանձ նա ցու մը այլ կազ մա կեր պու թյու նից:

 Կազ մա կեր պու թյան վե րա կազ մա կեր պու մը, ի նչ պես նաև դրա 
նկատ մամբ պար տա վո րա կան կամ այլ ի րա վունք ներ ու նե ցող ան ձանց 
փո փո խու թյու նը հիմք չէ աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լու ծե լու հա
մար, ե թե տե ղի չի ու նե նում աշ խա տող նե րի թվա քա նա կի և (կամ) հաս
տիք նե րի կր ճա տում:

   ԱՐ ՁԱԿ ՄԱՆ ՆՊԱՍ Տ ԵՎ ՎԵՐՋ ՆԱ ՀԱՇ ՎԱՐ Կ

 Կազ մա կեր պու թյան լու ծար ման (ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ գոր ծու
նե ու թյան դա դար ման), ար տադ րու թյան ծա վալ նե րի և (կամ) տն տե սա
կան և (կամ) տեխ նո լո գի ա կան և (կամ) աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման 
պայ ման նե րի փո փոխ ման և (կամ) ար տադ րա կան ան հրա ժեշ տու թյամբ 
պայ մա նա վոր ված` աշ խա տող նե րի քա նա կի և (կամ) հաս տիք նե րի 
կր ճատ ման դեպ քում և աշ խա տո ղին նախ կին աշ խա տան քում վե րա
կանգ նե լու հիմ քե րով աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լուծ վե լու դեպ
քում գոր ծա տուն աշ խա տո ղին վճա րում է ար ձակ ման նպաստ նրա մեկ 
ա մս վա մի ջին աշ խա տա վար ձի չա փով, ի սկ  աշ խա տո ղի` զբա ղեց
րած պաշ տո նին կամ կա տա րած աշ խա տան քին չհա մա պա տաս խա նե
լու դեպ քում, եր կա րատև ա նաշ խա տու նա կու թյան և կեն սա թո շա կային 
տա րի քը լրա նա լու դեպ քե րում, ի նչ պես նաև աշ խա տան քի է ա կան պայ
ման նե րը փո փոխ վե լու և զո րա կոչ վե լու դեպ քե րում աշ խա տան քային 
պայ մա նա գի րը լու ծե լու դեպ քում գոր ծա տուն, հաշ վի առ նե լով տվյալ 
գոր ծա տո ւի մոտ աշ խա տո ղի ա նընդ մեջ աշ խա տան քային ստա ժը, աշ
խա տո ղին վճա րում է ար ձակ ման նպաստ`

1)  մինչև մեկ տա րի աշ խա տե լու դեպ քում` 10 աշ խա տան քային օր վա 
մի ջին օ րա կան աշ խա տա վար ձի չա փով,

2)  մե կից մինչև հինգ տա րի աշ խա տե լու դեպ քում` 25 աշ խա տան
քային օր վա մի ջին օ րա կան աշ խա տա վար ձի չա փով,

3)  հին գից մինչև տա սը տա րի աշ խա տե լու դեպ քում` 30 աշ խա տան
քային օր վա մի ջին օ րա կան աշ խա տա վար ձի չա փով,

4)  տա սից մինչև տասն հինգ տա րի աշ խա տե լու դեպ քում` 35 աշ խա
տան քային օր վա մի ջին օ րա կան աշ խա տա վար ձի չա փով,

5)  տասն հինգ տա րի և ա վե լի աշ խա տե լու դեպ քում` 44 աշ խա տան
քային օր վա մի ջին օ րա կան աշ խա տա վար ձի չա փով:

 Կո լեկ տիվ կամ աշ խա տան քային պայ մա նագ րով կա րող է նա խա
տես վել ար ձակ ման նպաս տի վճա րում ա վե լի եր կար ժա մա նա կա հատ
վա ծով: 

Աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լուծ վե լու դեպ քում գոր ծա տուն 
պար տա վոր է աշ խա տո ղի հետ կա տա րել լրիվ վերջ նա հաշ վարկ աշ
խա տան քային պայ մա նագ րի լուծ ման օ րը, ե թե սույն օ րենսգր քով, 
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օ րեն քով կամ գոր ծա տո ւի և աշ խա տո ղի հա մա ձայ նու թյամբ վերջ նա
հաշ վար կի այլ կարգ նա խա տես ված չէ: 

Ե թե աշ խա տո ղը նույն գոր ծա տո ւի մոտ փո խադր վում (տե ղա փոխ
վում) է այլ աշ խա տան քի, գոր ծա տուն աշ խա տո ղի հետ վերջ նա հաշ
վարկ չի կա տա րում:

 Գոր ծա տուն վերջ նա հաշ վար կի օ րը պար տա վոր է աշ խա տո ղին 
վճա րել աշ խա տա վար ձը և դրան հա վա սա րեց ված այլ վճա րում ներ, 
սահ ման ված կար գով լրաց նել աշ խա տո ղի աշ խա տան քային գր քույկն 
ու հանձ նել նրան: 

Աշ խա տո ղի ցան կու թյամբ գոր ծա տուն պար տա վոր է նրան տրա
մադ րել տե ղե կանք աշ խա տան քային գոր ծա ռույթ նե րի (պար տա կա նու
թյուն նե րի), աշ խա տա վար ձի, վճար ված հար կե րի ու պե տա կան սո ցիա 
լա կան ա պա հո վու թյան վճա րում նե րի չա փի և աշ խա տան քի գնա հա
տա կա նի վե րա բե րյալ:

    ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱՅԻՆ ՎԵ ՃԵՐ
 

Ան շուշտ, գոր ծա տո ւի և աշ խա տո ղի շա հե րը միշտ չէ, որ հա մընկ նում 
են, և կա րող են ա ռա ջա նալ վե ճեր: Աշ խա տան քային վե ճե րը և դրանց 
լուծ ման կար գը ևս սահ ման վում են ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քով:

 
Ի՞նչ է ի րե նից ներ կա յաց նում աշ խա տան քային վե ճը: 
Աշ խա տան քային վե ճը աշ խա տո ղի և գոր ծա տո ւի միջև տա րա ձայ

նու թյունն է, ո րն ա ռա ջա նում է պայ մա նագ րով սահ ման ված ի րա
վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման ժա մա նակ: 

Աշ խա տան քային վե ճե րը են թա կա են քն նու թյան դա տա կան կար
գով` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու
թյան օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով: 

Աշ խա տան քի պայ ման նե րի փո փոխ ման, գոր ծա տո ւի նա խա ձեռ
նու թյամբ աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը դա դա րեց նե լու կամ աշ
խա տան քային պայ մա նա գի րը լու ծե լու հետ հա մա ձայն չլի նե լու դեպ
քում աշ խա տո ղը հա մա պա տաս խան ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տը 
(փաս տա թուղ թը) ստա նա լու օր վա նից հե տո` մեկ ա մս վա ըն թաց քում, 
ի րա վունք ու նի դի մե լու դա տա րան: Ե թե պարզ վում է, որ աշ խա տան քի 
պայ ման նե րը փո փոխ վել են, աշ խա տո ղի հետ աշ խա տան քային պայ
մա նա գի րը լուծ վել է ա ռանց օ րի նա կան հիմ քե րի կամ օ րենսդ րու թյամբ 
սահ ման ված կար գի խախ տու մով, ա պա աշ խա տո ղի խախտ ված ի րա
վունք նե րը վե րա կանգն վում են: Այդ դեպ քում աշ խա տո ղի օգ տին գոր
ծա տո ւից գանձ վում է մի ջին աշ խա տա վար ձը` հար կա դիր պա րա պուր դի 
ամ բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար, կամ աշ խա տա վար ձի տար բե
րու թյու նը այն ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար, ո րի ըն թաց քում աշ խա
տո ղը կա տա րում էր նվազ վար ձատր վող աշ խա տանք, բա ցա ռու թյամբ 
ստորև նշ ված նա խա տես ված դեպ քե րի: Մի ջին աշ խա տա վար ձը հաշ
վարկ վում է աշ խա տո ղի մի ջին օ րա կան աշ խա տա վար ձի չա փը հա մա
պա տաս խան օ րե րի քա նա կով բազ մա պատ կե լու մի ջո ցով:
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Տն տե սա կան, տեխ նո լո գի ա կան, կազ մա կերպ չա կան պատ ճառ նե
րով կամ գոր ծա տո ւի և աշ խա տո ղի հե տա գա աշ խա տան քային հա րա
բե րու թյուն նե րի վե րա կանգն ման ան հնա րի նու թյան դեպ քում դա տա րա
նը կա րող է աշ խա տո ղին չվե րա կանգ նել իր նախ կին աշ խա տան քում` 
պար տա վո րեց նե լով գոր ծա տո ւին հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բողջ 
ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար աշ խա տո ղին վճա րե լու հա տու ցում` մի
ջին աշ խա տա վար ձի ոչ պա կաս, քան կրկ նա պա տի կի, բայց ոչ ա վե լի, 
քան տաս ներ կո ւա պա տի կի չա փով, մինչև դա տա րա նի վճիռն օ րի նա
կան ու ժի մեջ մտ նե լը: Այս դեպ քում դա տա րա նի վճիռն օ րի նա կան ու ժի 
մեջ մտնե լու օր վա նից աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը հա մար վում է 
լուծ ված:

Օ րեն քով սահ ման ված է հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կետ: Հայ
ցային վա ղե մու թյու նը ի րա վուն քը խախտ ված ան ձի հայ ցով ի րա վուն քի 
պաշտ պա նու թյան ժա մա նա կա հատ վածն է:

 Հայ ցային վա ղե մու թյան ը նդ հա նուր ժամ կե տը ե րեք տա րի է: Պա
հանջ նե րի ո րոշ տե սակ նե րի հա մար օ րենք նե րով կա րող են սահ ման
վել հայ ցային վա ղե մու թյան ը նդ հա նուր ժամ կե տի հա մե մա տու թյամբ 
կր ճատ կամ ա վե լի եր կար` հա տուկ ժամ կետ ներ:

Հի շե՛ք, որ հայ ցային վա ղե մու թյուն չի տա րած վում աշ խա
տո ղի պատ վի և ար ժա նա պատ վու թյան պաշտ պա նու թյան, 
աշ խա տա վար ձի, ի նչ պես նաև աշ խա տո ղի կյան քին կամ 
ա ռող ջու թյա նը պատ ճառ ված վնաս նե րի հա տուց ման պա
հանջ նե րով:

 Օ րեն քով սահ ման ված է նաև դա տա վա րա կան ժամ կետ
ներ: Աշ խա տան քային  օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված` դա
տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման ժամ կետ
նե րը ո րոշ վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա
քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված 
կար գով: Սա կայն ան հրա ժեշտ է նկա տի ու նե նալ, որ բա ցա
ռու թյուն են կազ մում ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսդ րու թյամբ 
նա խա տես ված նման ժամ կետ նե րի հաշ վարկ ման և կի րառ
ման վե րա բե րյալ դրույթ նե րը:

Աշ խա տան քային վե ճե րով ծախ սեր
 

Աշ խա տան քային վե ճե րով դա տա կան ծախ սե րը կա տար վում են 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով: Սույն հար ցը կար գա վոր վում է « Պե տա
կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քով: Մաս նա վո րա պես՝ « Պե տա կան տուր
քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22րդ հոդ վա ծով սահ ման վում են դա տա րան
նե րում պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն նե րը: Հա մա ձայն նշ ված 
հոդ վա ծի՝ դա տա րան նե րում պե տա կան տուր քի վճա րու մից ա զատ վում 
են հայց վոր նե րը` աշ խա տա վար ձի և դրան հա վաuա րեց ված վճա րում
նե րի  հետ կապ ված այլ գու մար նե րի գանձ ման և աշ խա տան քային վե
ճե րի վե րա բե րյալ  հայ ցե րով: 
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Այս պի սով՝ ամ փո փե լով վե րը գր վա ծը՝ ան հրա ժեշտ ե նք հա մա
րում հի շեց նել, որ ցան կա ցած աշ խա տան քային պայ մա նա գիր կնքե
լիս և աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ մտ նե լիս հարկ է 
ի մա նալ ձեր` որ պես աշ խա տո ղի, ի նչ պես նաև գոր ծա տո ւի ի րա վունք
ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն կտան ձեզ 
խու սա փե լու ա վե լորդ ան հար կի տա րա ձայ նու թյուն նե րից, և ցան կա
ցած դեպ քում պաշտ պան ված կլի նեք օ րեն քով: 

Աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի 
դա դար ման վե րա բե րյալ վե ճե րը

 Գոր ծա տո ւի նա խա ձեռ նու թյամբ աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը 
դա դա րեց նե լու կամ աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լու ծե լու հետ 
հա մա ձայն չլի նե լու դեպ քում ՀՀ աշ խա տան քային օ րենս գիր քը աշ խա
տո ղին ի րա վունք է տա լիս դի մե լու դա տա րան: Ե թե պարզ վում է, որ 
աշ խա տո ղի հետ աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լուծ վել է ա ռանց 
օ րի նա կան հիմ քե րի կամ օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գի խախ
տու մով, ա պա աշ խա տո ղի խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգն
վում են:

 Պա հան ջի ի րա վուն քը աշ խա տան քից ա նօ րի նա կան 
ա զա տե լու դեպ քու մ

Ե թե աշ խա տո ղը հա մա ձայն չէ աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն
նե րի դա դար ման հետ, և պարզ վի, որ աշ խա տան քային պայ մա նա
գի րը լուծ վել է ա ռանց օ րի նա կան հիմ քե րի, ա պա աշ խա տո ղի օգ տին 
գոր ծա տո ւից գանձ վում է մի ջին աշ խա տա վար ձը` հար կա դիր պա րա
պուր դի ամ բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար, կամ աշ խա տա վար ձի 
տար բե րու թյունը այն ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար, ո րի ըն թաց քում 
աշ խա տո ղը կա տա րում էր նվազ վար ձատր վող աշ խա տանք: Մի ջին 
աշ խա տա վար ձը հաշ վարկ վում է աշ խա տո ղի մի ջին օ րա կան աշ խա
տա վար ձի չա փը հա մա պա տաս խան օ րե րի քա նա կով բազ մա պատ կե
լու մի ջո ցով:  

Աշ խա տան քային վե ճը քն նող մար մի նը

ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի հա մա ձայն՝ ան հա տա կան աշ
խա տան քային վե ճե րը քն նու թյան են են թա կա դա տա կան կար գով` 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված 
կար գով: 



Աշ խա տան քային վե ճի քն նու թյան ժամ կե տը
 

Աշ խա տան քային վե ճը քն նե լու հա մար օ րեն քով հս տակ ժամ կետ ներ 
սահ մա ված չեն: ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգ իր քը 
սահ մա նում է աշ խա տան քային վե ճի քն նու թյան ող ջա միտ ժամ կետ: 
Հարկ է նշել նաև, որ ե թե ներ կա յաց վել է աշ խա տան քային վե ճի հետ 
կապ ված պա հանջ, ա պա դա տա րանն ի րա վունք ու նի կի րա ռելու ա րա
գաց ված դա տաքն նու թյուն:

 
Պա հանջ ներ կա յաց նե լու ժամ կե տը  և 
դա տա կան ծախ սե րը
 
Աշ խա տո ղը կա րող է դի մել դա տա րան մեկ ա մս վա ըն թաց քում  

այն օր վա նից հե տո, ե րբ նա ստա ցել է ան հա տա կան ի րա վա կան ակ
տը (փաս տա թուղ թը): Դա տա րան աշ խա տան քային վե ճի վե րա բե րյալ 
հայց ներ կա յաց նե լու դեպ քում պե տա կան տուրք չի գանձ վում: 





ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅԱՆ 

ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ  

ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐՈՒՄ
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 Ժա մա նա կա կից հայ հա սա րա կու թյա նը հայտ նի են դեպ քեր, ե րբ 
կի նը հա ջո ղու թյամբ ի րաց րել է և ի րաց նում է իր մտահ ղա ցում նե րը 
ձեռ նե րե ցու թյան ո լոր տում կամ հա սա րա կա կան կյան քում: Հաճախ 
կա րիք է ա ռա ջա նում գոր ծու նե ու թյուն սկ սե լուց ա ռաջ ստեղ ծել կազ
մա կեր պու թյուն: Կազ մա կեր պու թյան ի րա վա կան ձևը ո րո շե լուց ա ռաջ 
պետք է հստակ պատ կե րաց նել դրա հի մնադր ման նպա տա կը, խն դիր
նե րը, գոր ծու նե ու թյան տե սա կը, հիմ նա դիր նե րի քա նա կը, այլ խոս քե
րով ա սած` ու նե նալ հս տակ հիմ քեր այդ կազ մա կեր պու թյու նը հիմ նե լու 
հա մար: Այդ կազ մա կեր պու թյուն նե րի տե սակ նե րը սահ ման ված են ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քում և դրան ցից ո րևէ մե կին նա խա պատ
վու թյուն տա լուց ա ռաջ պետք է վեր լու ծել և ճիշտ գնա հա տել ա պա գա 
գոր ծու նե ու թյան հե ռան կար նե րը:

Պետք է հի շել` հան դես գա լով ո րևէ կազ մա կեր պու թյան 
հիմ նա դիր, լի նե լով ո րևէ կազ մա կեր պու թյան նա խա գահ կամ 
տնօ րեն, կա տա րե լով կա նո նադ րու թյու նից բխող գոր ծա
ռույթ ներ և ունենալով կնիք գոր ծա ծե լու ի րա վա սու թյուն չի 
նշա նա կում ու նե նալ մի այն ի րա վունք ներ, սա նաև պա հան
ջում է պար տա կա նու թյուն նե րի հս տակ ի րա կա նա ցում կազ
մա կեր պու թյան աշ խա տող նե րի, ծա ռա յու թյուն ներ մա տու
ցող նե րի և պե տա կան մար մին նե րի առ ջև:

 
   Ո՞ՒՐ ԴԻ ՄԵԼ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒ ԹՅԱՆ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ 

    ՀԱՇ ՎԱՌ ՄԱՆ ԿԱՄ ԳՐԱՆՑ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱՐ

Հա սա րա կա կան կար գով գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու կամ շա հույթ 
հե տապն դող կազ մա կեր պու թյուն գրան ցե լու հա մար պետք է դի
մել ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրան ցումն ի րա կա նաց նող 
մարմ նին՝ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան աշ խա տա կազ մի՝ 
ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան ռե գիստ րի գոր ծա կա լու թյու նը 
(այ սու հետ՝ Գոր ծա կա լու թյուն): Գոր ծա կա լու թյան կա նո նադ րու թյա նը 
կա րե լի է ծա նո թա նալ այս տեղ. https://www.e-register.am/am/docs/114

Ի րա վա բա նա կան ան ձանց ա ռանձ նաց ված ստո րա բա ժա նում նե րի, 
հիմ նարկ նե րի և ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի պե տա կան հաշ վառ ման 
հա մար նույն պես պետք է դի մել այդ Գոր ծա կա լու թյա նը (Ի րա վա բա նա
կան ան ձանց պե տա կան ռե գիստ րի գոր ծա կա լու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի 
մա տուց ման մի շարք հար ցեր կա նո նա կար գե լու վե րա բե րյալ Ար դա րա
դա տու թյան նա խա րա րի հրա մա նը կա րող եք գտ նել կից սկա վա ռա կում):

Պե տա կան հաշ վառ ման և պե տա կան գրանց ման 
տե սակ ներն ե ն՝ 
1) ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի պե տա կան հաշ վա ռում կամ հաշ

վա ռու մից հա նում,
2) ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրան ցում,
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 3) ի րա վա բա նա կան ան ձանց փո փո խու թյուն նե րի պե տա կան 
գրան ցում,

4) ի րա վա բա նա կան ան ձանց վե րա կազ մա կերպ մամբ պայ մա նա
վոր ված պե տա կան գրան ցում,

5) ի րա վա բա նա կան ան ձանց լու ծար ման պե տա կան գրան ցում,
6) ի րա վա բա նա կան ան ձանց ա ռանձ նաց ված ստո րա բա ժա նում

նե րի և հիմ նարկ նե րի հաշ վա ռում, հաշ վառ ման փո փո խում կամ հաշ
վա ռու մից հա նում:

 Պե տա կան գրանց ման կամ պե տա կան հաշ վառ ման հա մար դի մե
լու ի րա վունք ու նի ցան կա ցած գոր ծու նակ ան ձ՝ Գոր ծա կա լու թյուն ներ
կա յաց նե լով հա մա պա տաս խան դի մում՝ է լեկտ րո նային փաս տաթղ թի 
ձևով կամ թղ թային կրի չի վրա՝ կից ներ կա յաց նե լով «Ի րա վա բա նա կան 
ան ձանց պե տա կան գրանց ման, ի րա վա բա նա կան ան ձանց ա ռանձ
նաց ված ստո րա բա ժա նում նե րի, հիմ նարկ նե րի և ան հատ ձեռ նար կա
տե րե րի պե տա կան հաշ վառ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով (տեքս տը տե՛ս 
կից սկա վա ռա կում) պա հանջ վող փաս տաթղ թե րը: 

Ի մա ցե՛ք, որ ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան պե
տա կան գրանց ման հա մար գոր ծա զուրկ նե րին և հաշ ման
դամ նե րին ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյուն տրա մադ րե լու կարգ է 
հաս տատ վել ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2006 թվա կա նի հու նի սի 
16–ի N 984–Ն ո րոշ մամբ (տե՛ս կից սկա վա ռա կում):

 
Գոր ծա զուր կի, հաշ ման դա մի և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան աշ

խա տան քի և սո ցի ա լա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյան «Զ բաղ վա ծու
թյան պե տա կան ծա ռա յու թյուն» գոր ծա կա լու թյան տա րած քային (մար
զային) կենտ րո նի տնօ րե նի միջև կնք վող ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու
նե ու թյան պե տա կան գրանց ման հա մար ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյուն 
տրա մադ րե լու մա սին պայ մա նագ րի ձևը և ֆի նան սա վոր ման հայտ–պա
հան ջագ րի օ րի նա կե լի ձևե րը հաս տատ վել են ՀՀ աշ խա տան քի և սո
ցիա  լա կան հար ցե րի նա խա րա րի հրա մա նով (տե՛ս կից սկա վա ռա կում):

 

   ԻՆՉՊԻՍԻ՞ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՊԵՏՔ Է 
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ 

     ՓԱՍ ՏԱԹՂԹԵՐԸ

 Գոր ծա կա լու թյուն ներ կա յաց վող փաս տաթղ թե րը պետք է բա վա րա
րեն հետ ևյալ պա հանջ նե րը.

1) թղ թային կրի չի վրա ներ կա յաց վող մեկ թեր թից ա վե լի ծա վալ 
ու նե ցող փաս տաթղ թի, այդ թվում` փաս տաթղ թի պատ ճե նի թեր թե
րը պետք է լի նեն հա մա րա կալ ված և կար ված, ո րը պետք է ա պա հո վի 
փաս տաթղ թի ամ բող ջա կա նու թյու նը,



76

2) փաս տաթղ թե րում պետք է նշ ված լի նեն դրանք կազ մե լու տա րին, 
ա մի սը, ամ սա թի վը,

3) փաս տաթղ թե րը չպետք է պա րու նա կեն ջն ջում ներ կամ է ա կան 
վնաս վածք ներ, հա վե լագ րում ներ, դա տարկ և հե տա գա յում լրաց ման 
հա մար նա խա տես ված չլ րաց ված մա սեր, չծա նո թագր ված ո ւղ ղում ներ,

4) փաս տաթղ թե րի տեքս տը պետք է գր ված լի նի պարզ, հս տակ և 
ըն թեռ նե լի,

5) մի ա ժա մա նակ հայե րեն և օ տար լեզ վով ներ կա յաց վող փաս տաթղ
թե րի տեքս տե րը պետք է շա րադր վեն ի րար հետ ևից կամ ի րար կող քի 
այն պայ մա նով, որ ի րար հետ ևից տեքս տե րի շա րադր ման դեպ քում վեր
ևում զե տեղ վում է հայե րեն տեքս տը, ը նդ ո րում` տեքս տե րի միջև հա
կա սու թյան դեպ քում նա խա պատ վու թյու նը տր վում է հայե րեն տեքս տին,

6) փաս տա թուղ թը պետք է նշում պա րու նա կի այն հաս տա տե լու մա
սին կամ ձևա կերպ ված լի նի այն հաս տա տող փաս տաթղ թի հետ մեկ 
փաս տաթղ թի տես քով,

7) կա նո նադ րու թյու նը (կա նո նադ րու թյան փո փո խու թյուն նե րը) պետք 
է նշում պա րու նա կի հաս տատ ման, ներ կա յաց ված օ րի նակ նե րի քա
նա կի և օ րի նա կի հեր թա կան հա մա րի մա սին: Կա նո նադ րու թյան փո
փո խու թյու նը կամ նոր խմ բագ րու թյամբ կա նո նադ րու թյու նը պետք է 
նշում պա րու նա կի նաև ի րա վա բա նա կան ան ձի պե տա կան գրանց ման 
տվյալ նե րի և պե տա կան գրան ցում ստա ցած վեր ջին կա նո նադ րու թյան 
պե տա կան գրանց ման օր վա մա սին,

8) ի րա վա բա նա կան ան ձի ներ կա յաց րած փաս տաթղ թի պատ ճե նը 
պետք է բա վա րա րի սույն հոդ վա ծի 1–ին մա սի 1–7–րդ կե տե րով սահ
ման ված պա հանջ նե րը և պետք է վա վե րաց վի ի րա վա բա նա կան ան ձի 
գոր ծա դիր մարմ նի ղե կա վա րի կող մից, ե թե Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով, սույն օ րեն քով և այլ օ րենք նե րով 
վա վե րաց ման այլ կարգ սահ ման ված չէ: Պատ ճե նը պետք է բո վան դա
կի վա վե րաց ման տա րին, ա մի սը, ամ սա թի վը, գոր ծա դիր մարմ նի ղե
կա վա րի ստո րագ րու թյու նը: Ան հատ ձեռ նար կա տեր հաշ վառ ված ան ձի 
ներ կա յաց րած փաս տաթղ թի պատ ճե նը պետք է վա վե րաց վի սույն կե
տով սահ ման ված կար գով՝ փաս տաթղ թեր ներ կա յաց նող ան ձի կող մից:

     Ի՞ՆՉ ԺԱՄ ԿԵՏ ՆԵ ՐՈՒՄ Է Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՎՈՒՄ 
    ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ԳՐԱՆ ՑՈՒ ՄԸ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ 
    ՀԱՇ ՎԱ ՌՈՒ ՄԸ

 Պե տա կան գրան ցու մը և պե տա կան հաշ վա ռու մը կա տար վում է 
«Ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրանց ման, ի րա վա բա նա կան 
ան ձանց ա ռանձ նաց ված ստո րա բա ժա նում նե րի, հիմ նարկ նե րի և ան
հատ ձեռ նար կա տե րե րի պե տա կան հաշ վառ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով 
սահ ման ված ժամ կետ նե րում (տե՛ս կից սկավառակում), սա կայն կա րող 
են սահ ման վել ա վե լի կր ճատ ժամ կետ ներ՝ վճա րե լով նա խա տես ված 
այդ պի սի ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար: Վճա րի դի մաց մա տուց վող ծա ռա
յու թյուն նե րի տե սակ նե րի ամ բող ջա կան ցան կը և պայ ման նե րը, ի նչ պես 
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նաև հա մա պա տաս խան վճա րի չա փը սահ ման վում են Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2011 թվա կա նի օ գոս տո սի 11–ի 
N 1194–Ն ո րոշ մամբ (տե՛ս կից սկա վա ռա կում):

 Դի մում ներ կա յաց նե լու պա հան ջը հա մար վում է պատ շաճ կա տար
ված նաև այն դեպ քում, ե րբ ան ձը գոր ծա կա լու թյուն է ներ կա յաց նում 
դի մում լրաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյուն կամ այդ տե
ղե կատ վու թյու նը պա րու նա կող փաս տաթղ թեր (ա նձ նա գիր, սո ցի ա լա
կան քարտ կամ նշում ան ձի՝ սո ցի ա լա կան քար տից հրա ժար վե լու մա
սին և հա մա պա տաս խան տե ղե կան քի հա մա րը) և ստո րագ րում է գոր
ծա կա լու թյան պատ րաս տած դի մու մը: 

Ե թե դի մու մին կից ներ կա յաց ված փաս տաթղ թե րի ցանկն ամ բող
ջա կան չէ, ա պա գոր ծա կա լու թյու նը դի մո ղին սույն օ րեն քով սահ ման
ված կար գով և ժամ կե տում ա ռա ջար կում է հա մալ րել այդ ցան կը:

 Հի շե՛ք, որ Գոր ծա կա լու թյու նը պար տա վոր է ֆի զի կա կան 
ան ձանց պար զա բա նում ներ տալ դի մու մով ա ռա ջադր վող 
հար ցի կա պակ ցու թյամբ պե տա կան գրանց ման և պե տա կան 
հաշ վառ ման հետ կապ ված նրանց ի րա վունք նե րի ու պար
տա կա նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, օ ժան դա կել դի մու մի ձևա
կերպ մա նը: 

Ե թե դի մողը նախը նտ րում է օ գտ վել վերը նշված օ րեն քի հի ման վրա 
սահ ման ված նմու շային տեքս տե րից, տի պային ձևե րից, սահ ման ված 
նմուշ նե րից, ա պա գոր ծա կա լու թյան աշ խա տա կից նե րը պար տա վոր են 
ա ջակ ցել քա ղա քա ցուն լրաց նել ձևաթղ թե րը, ի սկ դրանց տե ղե կատ
վա կան հա մա կար գի մի ջո ցով լրաց վե լու դեպ քում նաև կազ մել դրանք` 
հիմք ըն դու նե լով դի մո ղի տրա մադ րած տե ղե կատ վու թյու նը և փաս
տաթղ թե րը:

 

   Ի՞ՆՉ ՊԵՏՔ Է ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿԻ ԴԻ ՄՈՒ ՄԸ

 Պե տա կան գրանց ման կամ պե տա կան հաշ վառ ման հա մար գոր ծա
կա լու թյուն ներ կա յաց վող դի մու մը պետք է բո վան դա կի`

1) դի մո ղի ա նու նը, ազ գա նու նը (ի րա վա բա նա կան ան ձի դեպ քում` 
լրիվ ան վա նու մը),

2) դի մող ֆի զի կա կան ան ձի ան ձնագ րի կամ նույ նա կա նաց ման քար
տի (այ սու հետ` ան ձնա գիր) տվյալ նե րը, բնա կու թյան կամ հաշ վառ ման 
հաս ցեն, ի րա վա բա նա կան ան ձի գրանց ման հա մա րը և գտն վե լու վայ րը,

3) նշում, որ դի մու մը ներ կա յաց վում է գոր ծա կա լու թյուն,
4) ներ կա յաց վող պա հան ջը,
5) դի մու մին կց վող փաս տաթղ թե րի ցան կը,
6) դի մու մը կազ մե լու տա րին, ա մի սը, ամ սա թի վը,
7) դի մող ֆի զի կա կան ան ձի ստո րագ րու թյու նը կամ դի մող ի րա վա

բա նա կան ան ձի գոր ծա դիր մարմ նի ղե կա վա րի կամ լի ա զոր ված ան ձի 
ստո րագ րու թյու նը:
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Պետք է հի շե՛լ՝ կազ մա կեր պու թյան գրան ցու մից ա ռաջ 
հար կա վոր է ու սում նա սի րել տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նում 
գոր ծող հար կային օ րենսդ րու թյու նը կամ խորհր դատ վու
թյուն ստա նալ հա մա պա տաս խան մաս նա գե տից՝ հաս կա նա
լու հա մար թե ո ր տե սա կի ի րա վա բա նա կան ան ձ գրան ցելն է 
նպա տա կա հար մար:

  Ցան կա ցած դեպ քում հար կային օ րենսդ րու թյու նից օ գտ
վե լուց ա ռաջ հար կա վոր է ստու գել՝ ա րդյոք չի փո փոխ վել 
կամ ու ժը կորց րել տվյալ հոդ վա ծը կամ դրա մի մա սը:

 Ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար դուք 
ի րա վունք ու նեք ստեղ ծե լու տն տե սա կան ըն կե րու թյուն ներ կամ լի նել 
դրանց մաս նա կի ցը: Քա ղա քա ցին որ պես ան հատ ձեռ նար կա տեր հաշ
վառ վե լու պա հից ի րա վունք ու նի զբաղ վելու ձեռ նար կա տի րա կան գոր
ծու նե ու թյամբ: Քա ղա քա ցի ներն ա ռանց պե տա կան գրանց ման կամ 
հաշ վառ ման (ա ռանց ի րա վա բա նա կան ան ձ կազ մա վո րե լու կամ ան
հատ ձեռ նար կա տեր հաշ վառ վե լու) ի րա վունք ու նեն զբաղ վե լու ձեռ նար
կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյամբ, ե թե հան դի սա նում են ար տո նագ րային 
վճար վճա րող ներ կամ գյու ղատն տե սա կան ար տադ րանք ար տադ րե լու 
նպա տա կով կն քել են հա մա տեղ գոր ծու նե ու թյան պայ մա նա գիր: 

Ի րա վա բա նա կան ան ձ է հա մար վում այն կազ մա կեր պու
թյու նը, ո րը, որ պես սե փա կա նու թյուն, ու նի ա ռանձ նաց ված 
գույք և իր պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար պա տաս խա նա
տու է այդ գույ քով, կա րող է իր ա նու նից ձեռք բե րել ու ի րա
կա նաց նել գույ քային և ան ձնա կան ոչ գույ քային ի րա վունք
ներ, կրել պար տա կա նու թյուն ներ, դա տա րա նում հան դես գալ 
որ պես հայց վոր կամ պա տաս խա նող:

 Ի րա վա բա նա կան ան ձը պետք է ու նե նա ի նք նու րույն հաշ վեկ շիռ: 
Ի րա վա բա նա կան ան ձի նկատ մամբ հիմ նա դիր նե րը (մաս նա կից նե

րը) պար տա վո րա կան ի րա վունք ներ ու նե նում են կամ չեն ու նե նում, դա 
կապ ված է այն հան գա ման քի հետ, թե ա րդյոք նրանք մաս նակ ցել են 
ի րա վա բա նա կան ան ձի գույ քի կազ մա վոր մա նը: Օ րի նակ՝ հիմ նա դիր
ներն (մաս նա կից նե րը) ու նեն պար տա վո րա կան ի րա վունք ներ տնտե
սա կան ըն կե րակ ցու թյուն նե րի և ըն կե րու թյուն նե րի նկատ մամբ, ի սկ 
հա սա րա կա կան մի ա վո րում նե րի, հիմ նադ րամ նե րի և ի րա վա բա նա
կան ան ձանց մի ու թյուն նե րի նկատ մամբ նրանց հիմ նա դիր նե րը չու նեն 
պար տա վո րա կան ի րա վունք ներ:

 
   Ի ՐԱ ՎԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԱՆ ՁԱՆՑ ՏԵ ՍԱԿ ՆԵ ՐԸ

 Ի րա վա բա նա կան ան ձինք կա րող են լի նել ի րենց գոր ծու նե ու թյամբ 
շա հույթ ստա նա լու նպա տակ հե տապն դող (ա ռևտ րային) կամ շա հույթ 
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ստա նա լու նպա տակ չհե տապն դող և ստաց ված շա հույ թը մաս նա կից
նե րի միջև չբաշ խող (ոչ ա ռևտ րային) կազ մա կեր պու թյուն ներ: Ա ռևտ
րային կազ մա կեր պու թյուն հան դի սա ցող ի րա վա բա նա կան ան ձինք 
կա րող են ստեղծ վել տն տե սա կան ըն կե րակ ցու թյուն նե րի և ըն կե րու
թյուն նե րի ձևով: Կոո պե րա տիվ նե րը` կախ ված ի րենց գոր ծու նե ու թյան 
բնույ թից, կա րող են լի նել շա հույթ ստա նա լու նպա տակ հե տապն դող 
(ա ռևտ րային) կամ նման նպա տակ չհե տապն դող (ոչ ա ռևտ րային) 
կազ մա կեր պու թյուն ներ: Ոչ ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյուն հա մար
վող ի րա վա բա նա կան ան ձինք կա րող են ստեղծ վել հա սա րա կա կան 
մի ա վո րում նե րի, հիմ նադ րամ նե րի, ի րա վա բա նա կան ան ձանց մի ու
թյուն նե րի, ի նչ պես նաև օ րեն քով նա խա տես ված այլ ձևե րով: 

Ոչ ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րը կա րող են ձեռ նար կա տի
րա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նել մի այն այն դեպ քե րում, ե րբ 
ծա ռա յում է այն նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մա նը, ո րոնց հա մար նրանք 
ստեղծ վել են, և հա մա պա տաս խա նում են այդ նպա տակ նե րին: Ձեռ
նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նաց ման հա մար ոչ ա ռևտ
րային կազ մա կեր պու թյուն ներն ի րա վունք ու նեն ստեղ ծելու տն տե սա
կան ըն կե րու թյուն ներ կամ լի նել նրանց մաս նա կից:

 Գոր ծու նե ու թյան ա ռան ձին տե սակ նե րով, ո րոնց ցան կը սահ ման
վում է օ րեն քով, ի րա վա բա նա կան ան ձը կա րող է զբաղ վել մի այն 
հա տուկ թույլտ վու թյան (լի ցեն զի այի) հի ման վրա: Ի րա վա բա նա կան 
ան ձի կող մից այն պի սի գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նե լու ի րա վուն
քը, ո րով զբաղ վե լու հա մար ան հրա ժեշտ է հա տուկ թույլտ վու թյուն 
(լի ցեն զի ա), ծա գում է նման թույլտ վու թյու նը ստա նա լու պա հից կամ 
դրա նում նշ ված ժամ կե տում և դա դա րում է դրա գոր ծո ղու թյան ժամ
կե տի ա վար տով, ե թե այլ բան սահ ման ված չէ օ րեն քով կամ այլ ի րա
վա կան ակ տե րով:

 

   Ի ՐԱ ՎԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԱՆ ՁԻ ՍՏԵՂ ԾՈՒ ՄԸ 

Ի րա վա բա նա կան ան ձի հիմ նա դիր նե րը կն քում են պայ մա նա գիր, 
ո րով ո րո շում են ի րա վա բա նա կան ան ձի հիմ նադր ման հա մար հա մա
տեղ գոր ծու նե ու թյան կար գը, ի րա վա բա նա կան ան ձին ի րենց գույ քը 
հանձ նե լու և նրա կա ռա վար մանն ի րենց մաս նակ ցու թյան պայ ման նե
րը: Պայ մա նագ րի հի ման վրա հիմ նա դիր նե րը մշա կում են ստեղծ վող 
ի րա վա բա նա կան ան ձի կա նո նադ րու թյու նը: 

Ի րա վա բա նա կան ան ձի հիմ նա դիր փաս տա թուղ թը նրա հիմ նա դիր
նե րի (մաս նա կից նե րի) կամ կա նո նադ րու թյամբ դրա հա մար լի ա զոր
ված մարմ նի հաս տա տած կա նո նադ րու թյունն է: 

Ի րա վա բա նա կան ան ձի կա նո նադ րու թյամբ սահ ման վում են ի րա
վա բա նա կան ան ձի ան վա նու մը, նրա գտն վե լու վայ րը, ի նչ պես նաև 
պա րու նակ վում են հա մա պա տաս խան տե սա կի ի րա վա բա նա կան ան
ձանց հա մար` սույն օ րենսգր քով և (կամ) օ րեն քով նա խա տես ված այլ 
տե ղե կու թյուն ներ: 

Ոչ ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյան կա նո նադ րու թյու նում սահ ման
վում են նրա գոր ծու նե ու թյան ա ռար կան և նպա տակ նե րը:
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   Ի ՐԱ ՎԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԱՆ ՁԱՆՑ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ԳՐԱՆ ՑՈՒ ՄԸ 

Ի րա վա բա նա կան ան ձը օ րեն քով սահ ման ված կար գով 
են թա կա է պե տա կան գրանց ման: Ի րա վա բա նա կան ան ձը 
ստեղծ ված է հա մար վում նրա պե տա կան գրանց ման պա հից: 

Ի րա վա բա նա կան ան ձի պե տա կան գրան ցու մը մեր ժե լու հիմ քե
րը սահ ման վում են օ րեն քով: Ի րա վա բա նա կան ան ձի գրան ցումն այն 
ստեղ ծե լու ան նպա տա կա հար մա րու թյան շար ժա ռի թով մեր ժել չի թույ
լատր վում: Պե տա կան գրան ցու մը մեր ժե լը, ի նչ պես նաև գրան ցու մից 
խու սա փե լը կա րող են բո ղո քարկ վել դա տա րան: 

Ի րա վա բա նա կան ան ձն իր պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար պա
տաս խա նա տու է ի րեն պատ կա նող ամ բողջ գույ քով: Ի րա վա բա նա
կան ան ձի հիմ նա դի րը (մաս նա կի ցը) պա տաս խա նա տու չէ ի րա վա բա
նա կան ան ձի, ի սկ ի րա վա բա նա կան ան ձը` իր հիմ նադ րի (մաս նակ ցի) 
պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար: 

Այժմ զգա լի ո րեն հեշ տաց վել է ի րա վա բա նա կան ան ձանց գրանց
ման գոր ծըն թա ցը:

Գ րան ցումն ի րա կա նաց նե լու հա մար հար կա վոր է այ ցե լել 
https://www.e-register.am/am/, որ տեղ դուք կա րող եք ներ կա յաց նել ի րա վա
բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրանց ման առ ցանց հայ տեր, հե տևել Ձեր 
դի մում նե րի ըն թաց քին, ո րո նել և ձեռք բե րել տե ղե կու թյուն ներ Ձեզ հե
տաքրք րող ըն կե րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, ի նչ պես նաև է լեկտ րո նային 
ե ղա նա կով ներ կա յաց նել ձեռ նար կու թյուն նե րի գրանց ման հայ տեր։ Այս հա
մա կար գից օ գտ վե լու հա մար ան հրա ժեշտ է գրանց վել վե րը նշ ված կայ
քում և հե տևել յու րա քան չյուր է ջում ցու ցադր վող բա ցատ րու թյուն նե րին:

Պետք է հի շել, որ ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյան գրանց
ման ա ռա ջին և ան հրա ժեշտ քայ լը ֆիր մային ան վան ման 
ը նտ րու թյունն է, այ նու հե տև՝ դրա գրան ցու մը:

 Իսկ ին չու՞ է ա ռաջ նա հերթ ֆիր մային ան վան ը նտ րու թյու նը: Հա մա
ձայն ՀՀ օ րենսդ րու թյան պա հանջ նե րի՝ բո լոր ա ռևտ րային կազ մա կեր
պու թյուն նե րը (Ս ՊԸ, ՓԲԸ, ԲԲԸ և այլն, բա ցա ռու թյամբ ան հատ ձեռ
նար կա տե րե րի) ի րենց ըն կե րու թյան ան վա նումն ը նտ րե լուց հե տո այն 
ներ կա յաց նում են փոր ձաքն նու թյան ՀՀ է կո նո մի կայի նա խա րա րու թյան 
Մտա վոր սե փա կա նու թյան գոր ծա կա լու թյուն։ Փոր ձաքն նու թյու նը կի
րա կա նաց վի ՀՀ փոր ձա գետ նե րի կող մից 1 աշ խա տան քային օր վա ըն
թաց քում։ Այս փոր ձաքն նու թյունն ան հրա ժեշտ է Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյու նում գոր ծող և գրանց ված այլ ապ րան քա նի շե րի և ֆիր մային 
ան վա նում նե րի պաշտ պա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյամբ։ Ձեր ըն կե րու
թյան ան վա նու մը գրան ցե լուց հե տո այն ևս պաշտ պան ված կլի նի Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենք նե րով։
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 Ֆիր մային ան վա նում գրան ցե լու հա մար հայ տե րը նաև  ըն դուն վում 
և մշակ վում են է լեկտ րո նային հա մա կար գի մի ջո ցով, ման րա մաս նե րին 
կա րող եք ծա նո թա նալ այս տեղ՝ https://www.e-register.am/am/docs/15: Ե թե 
ը նտր ված ան վա նու մը չի նե րա ռում աշ խար հագ րա կան ան վա նում և չի 
հա մընկ նում կամ շփո թու թյան աս տի ճա նի նման չէ գրանց ված ապ րան
քա նի շե րի կամ   ֆիր մային ան վա նում նե րի հետ, ա պա հա մա կարգը՝ 
ա ռանց մար դու կող մից փոր ձաքն նու թյան են թարկ վե լու ա նար գել 
կգրան ցի նման ֆիր մային ան վա նու մը։ Ե թե ը նտ րած ան վա նու մը մերժ
վել է, ա պա կա րող եք փո խել այն և վե րա հանձ նել դի մու մը՝ ա ռանց 
լրա ցու ցիչ պե տա կան տուրք վճա րե լու։ 

Երբ ար դեն ը նտ րել եք և գրան ցել Ձեր կազ մա կեր պու թյան ան վա
նու մը կա րող եք ձեռ նա մուխ լի նել կա նո նադ րու թյան գրանց մա նը:

 

   Ի ՐԱ ՎԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԱՆ ՁԻ ԼՈՒ ԾԱ ՐՈՒ ՄԸ 

Ի րա վա բա նա կան ան ձի լու ծար մամբ նրա գոր ծու նե ու թյու նը դա դա
րում է` ա ռանց ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն ներն ի րա վա հա
ջոր դու թյան կար գով այլ ան ձանց ան ցնե լու: 

Ի րա վա բա նա կան ան ձը կա րող է լու ծար վել`
1) նրա հիմ նա դիր նե րի (մաս նա կից նե րի) կամ կա նո նադ րու թյամբ 

դրա հա մար լի ա զոր ված ի րա վա բա նա կան ան ձի մարմ նի ո րոշ մամբ` 
նե րա ռյալ այն ժամ կե տը լրա նա լու կա պակ ցու թյամբ, ո րով ստեղծ վել 
է ի րա վա բա նա կան ան ձը, կամ այն նպա տա կին հաս նե լու կա պակ ցու
թյամբ, ո րի հա մար նա ստեղծ վել է,

2) դա տա րա նի կող մից ի րա վա բա նա կան ան ձի գրան ցումն ան վա
վեր ճա նա չե լու դեպ քում` կապ ված այն ստեղ ծե լու ժա մա նակ թույլ 
տրված օ րեն քի խախ տում նե րի հետ,

3) դա տա րա նի վճ ռով` ա ռանց թույլտ վու թյան (լի ցեն զի այի) կամ 
օ րեն քով ար գել ված գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նե լու, օ րեն քի կամ այլ 
ի րա վա կան ակ տե րի բազ մա կի կամ կո պիտ խախ տում նե րի, հա սա րա
կա կան մի ա վոր ման կամ հիմ նադ րա մի կող մից պար բե րա բար իր կա
նո նադ րա կան նպա տակ նե րին հա կա սող գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց
նե լու, ի նչ պես նաև սույն օ րենսգր քով նա խա տես ված այլ դեպ քե րում: 

Ի րա վա բա նա կան ան ձի լու ծար ման մա սին ո րո շում ըն դու նած ի րա վա
բա նա կան ան ձի հիմ նա դիր նե րը (մաս նա կից նե րը) կամ կա նո նադ րու թյամբ 
դրա հա մար լի ա զոր ված ի րա վա բա նա կան ան ձի մար մի նը պար տա վոր 
են այդ մա սին ան հա պաղ տե ղե կաց նել ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե
տա կան գրան ցում ի րա կա նաց նող մարմ նին, ո րն ի րա վա բա նա կան ան
ձանց պե տա կան գրան ցա մա տյա նում տե ղե կու թյուն ներ է գրա ռում տվյալ 
ի րա վա բա նա կան ան ձի լու ծար ման գոր ծըն թա ցում գտն վե լու մա սին: 

Ի րա վա բա նա կան ան ձի լու ծար ման մա սին ո րո շում ըն դու
նած ի րա վա բա նա կան ան ձի հիմ նա դիր նե րը (մաս նա կից նե րը) 
կամ կա նո նադ րու թյամբ դրա հա մար լի ա զոր ված ի րա վա բա
նա կան ան ձի մար մի նը նշա նա կում են լու ծար ման հանձ նա ժո
ղով (լու ծա րող) և, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քին հա մա պա
տաս խան, սահ մա նում են լու ծար ման կարգն ու ժամ կետ նե րը:
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 Լու ծար ման հանձ նա ժո ղո վին են ան ցնում ի րա վա բա նա կան ան ձի 
գոր ծե րի կա ռա վար ման լի ա զո րու թյուն նե րը: Լու ծար վող ի րա վա բա նա
կան ան ձի ա նու նից դա տա րա նում հան դես է գա լիս լու ծար ման հանձ
նա ժո ղո վը: 

Ի րա վա բա նա կան ան ձը դա տա րա նի վճ ռով կա րող է սնանկ ճա նաչ
վել, ե թե նա ի վի ճա կի չէ բա վա րա րել պար տա տե րե րի պա հանջ նե րը: 
Դա տա րա նով սնանկ ճա նա չե լու հիմ քե րը, կար գը, ի նչ պես նաև սնանկ 
ճա նաչ ված ի րա վա բա նա կան ան ձի պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի բա
վա րար ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը սահ ման վում են «Ս նան կու
թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով (տե՛ս կից սկա վա ռա կում):

 

   ԻՆՉ ՊԵ՞Ս ՍԿ ՍԵԼ ՇԱ ՀՈՒՅԹ ՀԵ ՏԱՊՆ ԴՈՂ 
    ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒ ԹՅԱՆ ԳՐԱՆ ՑՈՒ ՄԸ

Հի շե՛ք՝ ձեռ նե րե ցու թյամբ զբաղ վե լու հա մար հար կա վոր է 
հաշվառվել որ պես ան հատ ձեռ նարկատեր կամ գրան ցել 
ի րա վա բա նա կան ան ձ: Պե տա կան գրանց ման հա մար պետք 
է դի մել Գոր ծա կա լու թյուն:

 

 Ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու ձևե րից մե կը 
ան ձի՝ որ պես ան հատ ձեռ նար կա տեր հաշ վառ վելն է:1 Կա րող եք նաև 
ար տո նագ րային վճար վճա րող հա մար վե լու հա մար Ձեր հաշ վառ ման 
(բ նա կու թյան, գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նաց ման) հար կային մար մին 
ներ կա յաց նել «Ար տո նագ րային վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քին հա մա
պա տաս խան դի մում–հայ տա րա րու թյուն: «Ար տո նագ րային վճար նե րի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված է ֆի զի կա կան ան ձանց կող մից ար
տո նագ րային վճար վճա րող հա մար վե լու գոր ծու նե ու թյան տե սակ նե
րը և ար տո նագ րային վճար նե րի չա փե րը, ո րին կա րող եք ծա նո թա նալ 
կից սկա վա ռա կում: 

Ան հատ ձեռ նար կա տեր լի նե լու ար դյուն քում ան ձն իր ռիս կով, իր 
ա նու նից և սե փա կան մի ջոց նե րով զբաղ վե լու ձեռ նար կա տի րա կան 
գոր ծու նե ու թյամբ՝ ա ռանց ի րա վա բա նա կան ան ձ ստեղ ծե լու:

Հա ճախ տր վող հար ցե րից է. ա րդյո՞ք ա վե լի նպա տա կա
հար մար և ձեռն տու է հաշ վառ վել որ պես ան հատ ձեռ նար կա
տեր թե՞ ի րա վա բա նա կան ան ձ գրան ցել:

1   Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառումը կատարվում է Գործակալության 
ցանկացած սպասարկման գրասենյակի կողմից՝ անկախ անհատ ձեռնարկատիրոջ 
գործունեության վայրից:
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  Պետք է նշել, որ յու րա քան չյուր դեպ քի հա մար պա տաս խա նը տար
բեր է և հե տևու թյուն կա րող եք կա տա րել ի նք ներդ՝ ըն թեր ցե լով ստո րև 
բեր ված մեկ նա բա նու թյուն նե րը: 

Ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ հաշ վա ռումն ու նի դրա կան կող մեր. հաշ
վառ ման գոր ծըն թա ցի ա րագ կա տա րու մը՝ փաս տաթղ թային նվա զա
գույն պա հանջ նե րով, հաշ վեկ շիռ չու նե նա լը և այլն: Կա նաև բա ցա սա
կան կողմ. ան հատ ձեռ նար կա տերն իր պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար 
պա տաս խա նա տու է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րեն պատ կա նող 
գույ քով, բա ցա ռու թյամբ այն գույ քի, ո րի վրա, օ րեն քին հա մա պա տաս
խան, բռ նա գան ձում չի տա րած վում: 

   ԱՆ ՀԱՏ ՁԵՌ ՆԱՐ ԿԱ ՏԻ ՐՈՋ ՀԱՇ ՎԱՌ ՄԱՆ 
    ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐԸ 

Ան հատ ձեռ նար կա տեր կա րող է լի նել ցան կա ցած գոր ծու նակ ան ձ 
(ՀՀ քա ղա քա ցի, օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցի կամ քա ղա քա ցի ու թյուն 
չու նե ցող ան ձ), ո ւմ ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու 
ի րա վուն քը օ րեն քով սահ մա նա փակ ված չէ: Մաս նա վո րա պես, ան ձը չի 
կա րող հաշ վառ վել որ պես ան հատ ձեռ նար կա տեր, ե թե նա դա տա կան 
կար գով զրկ վել է ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու 
ի րա վուն քից, և դատ վա ծու թյու նը սահ ման ված կար գով հան ված կամ 
մար ված չէ կամ ան ձը դա տա կան կար գով ճա նաչ վել է սնանկ, և պե
տա կան հաշ վառ ման դի մում տա լու պա հին չի կա տա րել սնանկ ճա նա
չե լու հա մար հիմք հան դի սա ցած իր պար տա վո րու թյուն նե րը:

 Պե տա կան հաշ վառ ման հա մար ան հատ ձեռ նար կա տե րը Գոր ծա
կա լու թյուն է ներ կա յաց նում՝

 ան ձնա գիր (ա նձ նա գի րը ան ձը նույ նա կա նաց նե լուց հե տո վե րա
դարձ վում է) և պատ ճե նը,

 պե տա կան տուր քի վճա րու մը հա վաս տող փաս տա թուղթ (վ ճար
ման ան դոր րա գիր, epayments.am է լեկտ րո նային վճար ման հա մա կար
գի մի ջո ցով կա տար ված վճա րում և այլն):

Հի շե՛ք՝ ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ պե տա կան հաշ վառ
ման հա մար ան հրա ժեշտ դի մու մը պատ րաստ վում է Գոր
ծա կա լու թյան աշ խա տակ ցի կող մից՝ հիմք ըն դու նե լով ան ձի 
կող մից ներ կա յաց ված տե ղե կու թյուն նե րը և փաս տաթղ թե
րը: Ե թե ան ձն ու նի է լեկտ րո նային ստո րագ րու թյուն, ա պա 
հաշ վա ռու մը կա րող է կա տար վել հա մա ցան ցի օգ նու թյամբ՝ 
https://www.eregister.am պաշ տո նա կան կայ քի մի ջո ցով: Հաշ
վա ռումն ի րա կա նաց վում է ան մի ջա պես ան հրա ժեշտ փաս
տաթղ թե րը ներ կա յաց նե լու պա հին: 
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 Ան ձը հա մար վում է որ պես ան հատ ձեռ նար կա տեր հաշ վառ ված ան ձ 
պե տա կան մի աս նա կան գրան ցա մա տյա նում օ րեն քով սահ ման ված 
տե ղե կու թյուն նե րի գրա ռու մը կա տա րե լու պա հից: Ան հատ ձեռ նար կա
տի րոջ պե տա կան հաշ վառ ման տուր քը կազ մում է 3000 (ե րեք հա զար) 
ՀՀ դրամ, ո րն ան հրա ժեշտ է վճա րել հե տևյալ գան ձա պե տա կան հաշ
վին՝ 900005160750:

 Հաշ վա ռում ի րա կա նաց նող մար մի նը կա րող է մեր ժել ան հատ ձեռ
նար կա տի րոջ հաշ վա ռու մը, ե թե` 

ա) նա ար դեն հաշ վառ ված է որ պես ան հատ ձեռ նար կա տեր,
բ) նրա ներ կա յաց րած փաս տաթղ թե րը կամ տե ղե կատ վու թյու նը ամ

բող ջա կան չեն,
գ) նա օ րեն քով սահ ման ված կար գով զրկ վել է ձեռ նար կա տի րա կան 

գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու ի րա վուն քից, և դատ վա ծու թյու նը սահ
ման ված կար գով հան ված կամ մար ված չէ:

 Հաշ վառ ման մեր ժու մը չի թույ լատր վում ան նպա տա կա հար մա րու թյան 
շար ժա ռի թով, այ սինքն՝ մեր ժու մը պետք է լի նի պատ ճա ռա բան ված:

 Պե տա կան հաշ վա ռու մը մեր ժե լը, պե տա կան հաշ վա ռում կա տա րե
լուց խու սա փե լը, ի նչ պես նաև տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րե լուց խու
սա փե լը վե րա դա սու թյան կար գով կա րող են բո ղո քարկ վել Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րին կամ դա տա րան:

 

   ԱՆ ՀԱՏ ՁԵՌ ՆԱՐ ԿԱ ՏԻ ՐՈ ՋԸ ՀԱՇ ՎԱ ՌՈՒ ՄԻՑ ՀԱ ՆԵ ԼԸ 

Ան հատ ձեռ նար կա տի րո ջը հաշ վա ռու մից հա նե լը նույն պես ա վե լի 
դյու րին է, քան ի րա վա բա նա կան ան ձի դեպ քում: 

Հի շե՛ք՝ ան հատ ձեռ նար կա տե րը կա րող է հան վել հաշ վա
ռու մից իր (լի ա զոր ված ան ձի) դի մու մի հա մա ձայն կամ ան
հատ ձեռ նար կա տի րոջ մահ վան, դա տա կան կար գով ան հայտ 
բա ցա կայող կամ սնանկ ճա նաչ վե լու դեպ քե րում 1:Ի րա վա բա
նա կան ան ձի գոր ծու նե ու թյան դա դա րու մը տե ղի է ու նե նում 
լու ծա րային ըն թա ցա կար գով: 

Ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ հաշ վա ռու մից հա նե լը կա տար վում է որ պես 
ան հատ ձեռ նար կա տեր գրանց ված ան ձի կամ վեր ջի նիս կող մից լի ա զոր
ված ան ձի դի մու մով, ո րին կից ներ կա յաց վում է իր կող մից տե ղե կանք` 
«Ար խի վային գոր ծի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի 
20–րդ հոդ վա ծի 6–րդ մա սի պա հանջ նե րի կա տար ման մա սին, ի սկ ե թե 
դի մու մը ներ կա յաց վում է լի ա զոր ված ան ձի կող մից, ա պա պետք է ներ
կա յաց վի նաև հա մա պա տաս խան լի ա զո րա գիր և ան ձնա գիր: 

1   Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառումից հանելը կատարվում է 
Գործակալության ցանկացած սպասարկման գրասենյակի կողմից՝ անկախ անհատ 
ձեռնարկատիրոջ գործունեության վայրից:
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Ե թե ան հատ ձեռ նար կա տե րը մա հա ցել է, ա պա հաշ վա ռու մից հա
նե լու դի մում կա րող է ներ կա յաց նել ցան կա ցած շա հագր գիռ ան ձ՝ ներ
կա յաց նե լով մահ վան փաս տը հա վաս տող փաս տա թուղթ, ի սկ դա տա
կան կար գով ան հատ ձեռ նար կա տի րոջն ան հայտ բա ցա կայող ճա նա
չե լու դեպ քում՝ դա տա րա նի ո րոշ ման պատ ճե նը: 

Ե թե ան հատ ձեռ նար կա տե րը ճա նաչ վել է սնանկ, ա պա հաշ վա ռու
մից հա նե լու դի մու մի հետ մեկ տեղ ներ կա յաց վում է դա տա րա նի` օ րի
նա կան ու ժի մեջ մտած ո րոշ ման պատ ճե նը և իր կող մից տե ղե կանք` 
«Ար խի վային գոր ծի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի 
20–րդ հոդ վա ծի 6–րդ մա սի պա հանջ նե րի կա տար ման մա սին:

 Հի շե՛ք՝ ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ հաշ վա ռու մից հա նե լու 
հա մար պե տա կան տուրք չի գանձ վում: Ը նդ ո րում, ան հատ 
ձեռ նար կա տի րոջ հաշ վա ռու մից հա նու մը չի ա զա տում վեր ջի
նիս հար կային պար տա վո րու թյուն նե րը կա տա րե լուց, ի նչ պես 
նաև չկա տար ման կամ ոչ պատ շաճ կա տար ման ար դյուն քում 
սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյու նից: 

 ԱՆ ՀԱՏ ՁԵՌ ՆԱՐ ԿԱ ՏԻ ՐՈ ՋԸ ՀԱՇ ՎԱ ՌՈՒ ՄԻՑ 
    ՀԱ ՆԵ ԼՈՒ ԺԱՄ ԿԵՏ ՆԵ ՐԸ 

Ան հատ ձեռ նար կա տե րը հա մար վում է հաշ վա ռու մից հան ված դի մու
մը ներ կա յաց նե լու պա հից, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ ան հատ 
ձեռ նար կա տեր հաշ վառ ված ան ձը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
տն տե սա կան մր ցակ ցու թյան պաշտ պա նու թյան պե տա կան հանձ նա
ժո ղո վի (այս գլ խում այ սու հե տև՝ Հանձ նա ժո ղով) կող մից նե րառ ված է 
մե նաշ նորհ կամ գե րիշ խող դիրք ու նե ցող տն տե սա վա րող սուբյեկտ
նե րի ցան կում: Նման դեպ քում Գոր ծա կա լու թյու նը դի մու մը ստա նա
լուց հե տո` ե ռօ րյա ժամ կե տում, հար ցում է ու ղար կում հանձ նա ժո ղո վին 
տվյալ ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ նկատ մամբ հա րուց ված և չա վարտ
ված վար չա կան վա րույ թի, ի նչ պես նաև հանձ նա ժո ղո վի նկատ մամբ 
պար տա վո րու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյու նը հա վաս տե լու վե րա բե րյալ: 
Հարց ման հի ման վրա Գոր ծա կա լու թյու նը ան հատ ձեռ նար կա տի րո ջը 
հա նում է հաշ վա ռու մից կամ մեր ժում է այն` հիմք ըն դու նե լով Հանձ նա
ժո ղո վի կող մից տր ված տե ղե կան քը1: 

Ե թե ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ կող մից ներ կա յաց վում է վե րոն շյալ տե
ղե կան քը, ա պա հար ցում կա տա րե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը վե րա նում է:

1   Անձը կարող է Հանձնաժողովի տրամադրած տեղեկանքը բողոքարկել վարչական 
կարգով՝ Հանձնաժողով, կամ դատական կարգով՝ ՀՀ վարչական դատարան: Անձը 
կարող է կրկին դիմել Գործակալություն՝ հաշվառումից հանվելու համար, եթե 
բողոքը բավարարվել է, կամ ավարտվել է չավարտված վարչական վարույթը, և 
հանձնաժողովի նկատմամբ բոլոր պարտավորությունները կատարվել են:





ԿԻ ՆԸ ԵՎ Ա ՌՈՂ ՋՈՒԹՅԱՆ 

ՊԱՀ ՊԱՆ ՄԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԸ
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 Խո սե լով կա նանց այս կամ այն ի րա վուն քից՝ ան հրա ժեշ տու թյուն է 
ա ռա ջա նում ան դրա դառ նալ նաև կա նանց ա ռող ջու թյան պահ պան ման 
ի րա վուն քին, ա ռանց ո րի դժ վար է պատ կե րաց նել ա ռող ջա պա հու թյան 
ո լոր տում կին հի վանդ նե րի, բու ժհիմ նարկ նե րի և բուժ ծա ռայող նե րի 
միջև հա րա բե րու թյուն նե րի ա նար գել կար գա վո րու մը: 

Յու րա քան չյու րի բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ստա նա լու 
ի րա վունքն ամ րագր ված է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ (38րդ հոդ ված), այ
սինքն՝ պե տու թյու նը ստանձ նել է պար տա կա նու թյուն ա պա հո վե լու իր 
բնակ չու թյան բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ստա նա լու ի րա
վուն քի ա նար գել ի րա ցու մը:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ան դա մագր ված են նաև հա վա սա րու թյան 
և խտ րա կա նու թյան ար գել քի սկզ բունք նե րը, որը նշա նա կում է, 
որ ՀՀո ւմ չի կա րող մերժ վել բու ժօգ նու թյու նը որ ևէ մե կին` պայ մա
նա վո րե լով դա ան ձի բնա կու թյան վայ րով, քա ղա քա ցի ու թյամբ, 
սե ռային, սո ցի ա լա կան կամ այլ պատ կա նե լու թյամբ: Հե տևա բար, 
կա նանց ի րա վունք նե րը ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տում չեն կա րող 
են թարկ վել որ ևէ սահ մա նա փակ ման՝ կախ ված սե ռից կամ այլ դրու
թյու նից, քա նի որ Սահ մա նադ րու թյամբ ամ րագր ված յու րա քան չյու րի 
ի րա վուն քը ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տում են թադ րում է խտ րա կա
նու թյան բա ցա ռում:

 

 Հարկ է հի շել, որ ա ռող ջու թյան պահ պան ման ի րա
վուն քից օ գտ վե լը նե րա ռում է մա տուց վող բժշ կա կան ծա
ռա յու թյուն նե րի, այդ թվում` պե տա կան ա ռող ջա պա հա
կան ծրագ րե րի շր ջա նակ նե րում ան վճար կամ ար տո նյալ 
պայ ման նե րով մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րի հա վա սար 
մատ չե լի ու թյուն: 

Ա ռող ջու թյան պահ պան ման սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի ի րա
կա նա ցումն ա պա հո վող բժշ կա կան օգ նու թյան և սպա սարկ ման, կազ
մա կերպ ման, ի րա վա կան, տն տե սա կան և ֆի նան սա կան հի մունք նե րը 
կար գա վոր վում են «Բ նակ չու թյան բժշ կա կան օգ նու թյան և սպա սարկ
ման մա սին», « Դե ղե րի մա սին», « Հո գե բու ժա կան օգ նու թյան մա սին», 
«Բ նակ չու թյան սա նի տա րա հա մա ճա րա կային ան վտան գու թյան ա պա
հով ման մա սին», « Մար դու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան և վե
րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րի մա սին», « Մար դուն օր գան ներ կամ 
հյուս վածք ներ փոխ պատ վաս տե լու մա սին», «Մար դու ի մու նային ան
բա վա րա րու թյան վի րու սից ա ռա ջա ցած հի վան դու թյան կան խար
գել ման մա սին», «Թմ րա մի ջոց նե րի և հո գե մետ նյու թե րի մա սին» 
ՀՀ օ րենք նե րով: 
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   ԿԱ ՆԱՆՑ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ ԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ   
ՕԳ ՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱ ՍԱՐ ԿՈՒՄ,    
Ի ՆՉ ՊԵՍ ՆԱԵՎ ՏԵ ՂԵ ԿԱՏ ՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱ ՆԱ ԼԻՍ

Կինը ի նչ պես նաև յու րա քան չյուր ոք բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա
սար կում ստա նա լիս ու նի հետ ևյալ ի րա վունք նե րը.

 Բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ստա նա լու ի րա վունք, ան
վճար կամ ար տո նյալ պայ ման նե րով` պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր
ված ա ռող ջա պա հա կան պե տա կան նպա տա կային ծրագ րե րի շր ջա
նակ նե րում.

 Այդ ծրագ րե րի շր ջա նակ նե րից դուրս բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա
սար կում ստա նալ բժշ կա կան ա պա հո վագ րա կան հա տու ցում նե րի, անձ 
նա կան վճա րում նե րի, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու
թյամբ նա խա տես ված այլ աղ բյուր նե րի հաշ վին.

 Մատ չե լի ձևով ստա նալ տե ղե կու թյուն իր ա ռող ջա կան վի ճա կի, 
հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րի, հի վան դու թյան ախ տո րոշ ման և 
բուժ ման մե թոդ նե րի, դրանց հետ կապ ված ռիս կի, բժշ կա կան մի ջամ
տու թյան հնա րա վոր տար բե րակ նե րի, հետ ևանք նե րի և բուժ ման ար
դյունք նե րի մա սին, բուժս պա սարկ ման առ կա ռե սուրս նե րի, ի նչ պես 
նաև դրանց ան վճար կամ վճա րո վի լի նե լու մա սին, վճա րո վի լի նե լու 
դեպ քում` վճար ման կար գի մա սին: 

Բժշ կա կան օգ նու թյան դի մե լիս, ի նչ պես նաև բժշ կա կան օգ նու թյուն 
և սպա սար կում ստա նա լիս յու րա քան չյուր ոք ու նի մի շարք ան հա տա
կան ի րա վունք ներ: Դրանք են` 

ա) ը նտ րել բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ի րա կա նաց նո ղին,
բ)  ստա նալ բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում` հի գի ե նայի պա

հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նող պայ ման նե րում,
գ)  պա հան ջել բժշ կի օգ նու թյա նը դի մե լու փաս տի, իր ա ռող ջա կան 

վի ճա կի, հե տա զոտ ման, ախ տո րոշ ման և բուժ ման ըն թաց քում 
պարզ ված տե ղե կու թյուն նե րի գաղտ նի ու թյան ա պա հո վում, 

դ)  ի րա զեկ լի նել իր հի վան դու թյան մա սին և հա մա ձայ նու թյուն տալ 
բժշ կա կան մի ջամ տու թյան հա մար,

ե)  հրա ժար վել բժշ կա կան մի ջամ տու թյու նից, բա ցի օ րեն քով նա խա
տես ված դեպ քե րից,

զ)  ար ժա նա նալ հար գա լից վե րա բեր մուն քի` բժշ կա կան օգ նու թյուն և 
սպա սար կում ի րա կա նաց նող նե րի կող մից: 

Այս ա մե նից կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ յու րա քան չյուր ոք ի րա
վունք ու նի ստա նալու լրիվ, սպա ռիչ, ժա մա նա կին, օբյեկ տիվ և հաս
կա նա լի տե ղե կույթ իր ա ռող ջա կան վի ճա կի և ա ռող ջու թյան պահ
պան մա նը նպաս տող կամ բա ցա սա բար ազ դող գոր ծոն նե րի մա սին: 
Այդ տե ղե կույթը տրա մադ րում են բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա սար
կում ի րա կա նաց նող նե րը: Սա են թադ րում է, որ այդ տե ղե կույթը չպետք 
է լի նի ժա մա նա կավ րեպ, պետք է մա տուց վի նրան հաս կա նա լի լեզ վով` 
հաշ վի առ նե լով նրա ֆի զի կա կան և մտա վոր կա րո ղու թյուն նե րը և վի
ճա կը: Տե ղե կատ վու թյու նը բուժ վո ղին հաս կա նա լի լի նե լու հա մար 
պար զա բա նում ներ տա լիս բու ժանձ նա կազ մը պետք է մաս նա գի
տա կան եզ րույթ նե րի օգ տա գոր ծու մը հասց նի նվա զա գույ նի:
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 Կար ևոր է նաև նշել, որ բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում 
ի րա կա նաց նող նե րը պար տա վոր են ցան կա ցած բժշ կա կան մի ջամ
տու թյուն ի րա կա նաց նե լուց ա ռաջ ստա նալ բուժ վո ղի հա մա ձայ նու
թյու նը` բա ցա ռու թյամբ մար դու կյան քին սպառ նա ցող վտան գի, ի նչ
պես նաև շր ջա պա տի հա մար վտանգ ներ կա յաց նող հի վան դու թյուն
նե րի դեպ քե րի: 

Ան ձի կյան քին և ա ռող ջու թյա նը վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան 
ա ղա վա ղու մը, նման տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րու մը այլ ան ձանց 
(բա ցա ռու թյամբ օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րի) ա ռա ջաց նում է 
պա տաս խա նատ վու թյուն1: 

Տե ղե կատ վու թյան չտ րա մադ րու մը կա րող է կա տար վել հե տևյալ եր
կու դեպ քում, ե րբ՝

 հի վան դու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կու թյու նը կա րող է հո գե կան 
խիստ հուզ մունք ա ռա ջաց նել հի վան դի մոտ,

 հի վանդն ի նքն է հրա ժար վում ստա նալ տե ղե կատ վու թյուն իր 
ա ռող ջա կան վի ճա կի մա սին, բա ցա ռու թյամբ, ե րբ այդ տե ղե կատ վու
թյան չտ րա մադ րու մը կա րող է լուրջ վնաս հասց նել հի վան դին կամ մեկ 
այլ ան ձի:

 Մար դու ա ռող ջա կան վի ճա կի մա սին տե ղե կու թյու նը նրա կամ քին 
հա կա ռակ չի կա րող հա ղորդ վել նրան կամ այլ ան ձանց, բա ցի Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված դեպ քե րից: 
(Տե՛ս « Տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8րդ հոդ
վա ծի 1ին մա սի 4–րդ են թա կետը2):

18 տա րին չլ րա ցած կամ օ րեն քով սահ ման ված կար գով ան գոր ծու
նակ ճա նաչ ված հի վանդ նե րի ա ռող ջա կան վի ճա կի մա սին տե ղե կու
թյուն նե րը տր վում են նրանց օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րին:

1  ՀՀ քրե ա կան օրենսգր քի 145րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ  առանց մաս նա գի տա
կան կամ ծա ռա յո ղա կան անհ րա ժեշ տու թյան բժշկա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում 
իրա կա նաց նող ան ձանց կող մից ան ձի հի վան դու թյան կամ բժշկա կան ստուգ ման ար
դյունք նե րի մա սին տե ղե կու թյուն ներ հրա պա րա կե լը պատժ վում է տու գան քով՝ նվա
զա գույն աշ խա տա վար ձի եր կու հա րյու րա պա տի կից հինգ հա րյու րա պա տի կի չա փով, 
կամ որո շա կի պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լու կամ որո շա կի գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու 
իրա վուն քից զրկե լով՝ եր կու սից հինգ տա րի ժամ կե տով, կամ կա լան քով՝ մե կից եր կու 
ամիս ժամ կե տով:

2  «Տե ղե կատ վու թյան ազա տու թյան մա սի ն» ՀՀ օրեն քի 8րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 4–րդ 
են թա կե տի հա մա ձայն՝ տե ղե կություն տնօ րի նո ղը, բա ցա ռու թյամբ 3րդ մա սում սահ
ման ված դեպ քե րի, մեր ժում է տե ղե կու թյան տրա մադ րու մը, եթե դա բա ցա հայ տում է 
մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյամբ պայ մա նա վոր ված՝ մատ չե լի ու թյան սահ մա նա
փա կում պա հան ջող տվյալ ներ (բժշկա կան, նո տա րա կան, փաս տա բա նա կան գաղտ
նիք): 3րդ մա սը սահ մա նում է՝ տե ղե կու թյան տրա մադ րու մը չի կա րող մերժ վել, եթե 
այն՝ 1) վե րա բե րում է քա ղա քա ցի նե րի անվ տան գու թյա նը և առող ջու թյա նը սպառ նա
ցող ար տա կարգ դեպ քե րին, ինչ պես նաև տա րե րա յին (նե րա ռյալ՝ պաշ տո նա պես կան
խա տես վող) աղետ նե րին և դրանց հե տև անք նե րին, 2) ներ կա յաց նում է Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան տնտե սու թյան ընդ հա նուր վի ճա կը, ինչ պես նաև բնու թյան և շրջա
կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նու թյան, առող ջա պա հու թյան, կրթու թյան, գյու ղատն տե սու
թյան, առևտ րի, մշա կույ թի բնա գա վա ռում տի րող իրա կան վի ճա կը, 3) չտրա մադ րե լը 
բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն կու նե նա Հա յա տա նի Հան րա պե տու թյան սո ցի ալտնտե
սա կան, գի տա տեխ նի կա կան և հո գև որմշա կու թա յին զար գաց ման պե տա կան ծրագ
րե րի իրա կա նաց ման վրա:
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   ՏԵ ՂԵ ԿԱՑ ՎԱԾ ՀԱ ՄԱ ՁԱՅ ՆՈՒԹՅՈՒՆ

Բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ի րա կա նաց նո ղը պար
տա վոր է բժշ կա կան մի ջամ տու թյուն ի րա կա նաց նե լիս ստա նալ 
բուժ վող կնոջ տե ղե կաց ված հա մա ձայ նու թյու նը: 

Տե ղե կաց ված հա մա ձայ նու թյու նը բուժ վո ղի, ի սկ նրա ան գոր ծու
նա կու թյան կամ ան չա փա հաս լի նե լու դեպ քե րում` նրա օ րի նա կան 
ներ կա յա ցուց չի հա մա ձայ նու թյունն է բուժ վո ղի նկատ մամբ ան հրա
ժեշտ բժշ կա կան մի ջամ տու թյա նը: 

Տե ղե կաց ված հա մա ձայ նու թյունն ան հրա ժեշտ է հենց հի վան
դի հա մար: Կնոջ հա մա ձայ նու թյու նը բժշ կա կան մի ջամ տու թյան հա
մար ան հրա ժեշտ պայ ման է, քա նի որ ա ռանց հա մա ձայ նու թյան թույ
լատր վում է ի րա կա նաց նել բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում մար
դու կյան քին սպառ նա ցող վտան գի, ի նչ պես նաև շր ջա պա տի հա մար 
վտանգ ներ կա յաց նող հի վան դու թյուն նե րի դեպ քե րում: 

Բու ժո ղի կամ բուժ վո ղի պա հան ջով հա մա ձայ նու թյու նը կա րող է լի նել 
նաև գրա վոր: 

Անհ րա ժեշտ է նաև նկա տի ու նե նալ, որ ան ձը կամ վեր ջի նիս օ րի
նա կան ներ կա յա ցու ցիչն ի րա վունք ու նի հրա ժար վելու բժշ կա կան 
մի ջամ տու թյու նից կամ պա հան ջելու ը նդ հա տել այն, բա ցի մար դու 
կյան քին սպառ նա ցող վտան գի, ի նչ պես նաև շր ջա պա տի հա մար 
վտանգ ներ կա յաց նող հի վան դու թյուն նե րի դեպ քե րից:

Շր ջա պա տի հա մար վտանգ ներ կա յաց նող հի վան դու թյամբ տա ռա
պող կինն ի րա վունք ու նի ստա նալու պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված 
կար գով ան վճար բժշ կա կան օգ նու թյուն ու սպա սար կում և բուժ վել այդ 
նպա տա կի հա մար նա խա տես ված հա տուկ մաս նա գի տաց ված բժշ կա կան 
օգ նու թյուն և սպա սար կում ի րա կա նաց նող հաս տա տու թյուն նե րում:

 Վե րոգ րյալն ը նդ հան րաց նե լով՝ ան հրա ժեշտ է նշել, որ ա մեն դեպ
քում բուժ վո ղի՝ պա ցի են տի1 տե ղե կաց ված հա մա ձայ նու թյու նը բու ժաշ
խա տո ղի2 կող մից ստա նա լը պար տա դիր է՝ բա ցա ռու թյամբ օ րեն քով 
նա խա տես ված դեպ քե րի:

    ԿԱ ՆԱՆՑ ՕՐ ԳԱՆ ՆԵՐ ԵՎ/ԿԱՄ ՀՅՈՒՍ ՎԱԾՔ ՆԵՐ  
ՓՈԽ ՊԱՏ ՎԱՍ ՏԵ ԼԸ

 Տե ղե կաց ված հա մա ձայ նու թյու նը պար տա դիր է հատ կա պես 
մարմ նի օր գան նե րի փոխ պատ վաստ ման դեպ քում:

 Փոխ պատ վաս տումն ի րա կա նաց վում է ռե ցի պի են տի3 կամ վեր ջի
նիս օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի (ե թե չի լրա ցել 18 տա րին կամ օ րեն քով 

1  «Առողջապահության մասին» ՀՀ օրենքի 4րդ հոդված. պացիենտ` բժշկական 
օգնության և սպասարկման սուբյեկտ հանդիսացող ֆիզիկական անձ:

2  «Առողջապահության մասին» ՀՀ օրենքի 4րդ հոդված. բուժաշխատող` բժշկական 
օգնություն և սպասարկում իրականացնող ու դրա համար համապատասխան 
մասնագիտական կրթություն և որակավորում ունեցող ֆիզիկական անձ:

3  «Մարդուն օրգաններ և/կամ հյուսվածքների փոխպատվաստելու մասին» ՀՀ օրենքի 
1ին հոդված. ռեցիպիենտ ՝ ֆիզիկական անձ, որին բուժական նպատակով պետք է 
փոխպատվաստվեն օրգաններ և (կամ) հյուսվածքներ:
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սահ ման ված կար գով ճա նաչ վել է հաշ ման դամ) գրա վոր հա մա ձայ նու
թյամբ, որ պի սի հան գա ման քի բա ցա կա յու թյունն ար գելք է փոխ պատ
վաս տումն ի րա կա նաց նե լու հա մար, բա ցա ռու թյամբ, ե րբ փոխ պատ
վաստ ման հե տաձ գումն սպառ նում է ռե ցի պի են տի կյան քին, ի սկ « Մար
դուն օր գան ներ և/ կամ հյուս վածք նե րի փոխ պատ վաս տե լու մա սին» ՀՀ  
օ րեն քով սահ ման ված կար գով հա մա ձայ նու թյան ստա ցումն ան հնար է:

 Ար գել վում է կեն դա նի  կամ  դի ա կային դո նո րից վերց ված օր գան նե
րի և հյուս վածք նե րի ա ռու վա ճառ քը: Կեն դա նի դո նո րից  կամ  դի ա կից 
փոխ պատ վաս տում կա րող է կա տար վել մի այն այն դեպ քում, ե րբ բժշ
կա կան այլ մի ջո ցա ռում նե րը չեն կա րող ե րաշ խա վո րել հի վան դի կյան
քի փրկու թյու նը և ա ռող ջու թյան վե րա կանգ նու մը:

 Փոխ պատ վաստ ման նպա տա կով օր գան ներ և (կամ)  հյուս վածք
ներ  վերց նե լը քա ղա քա ցուց (կեն դա նի դո նո րից) չի թույ լատր վում, 
ե թե՝  ա) չի լրա ցել քա ղա քա ցու 18 տա րին (բա ցա ռու թյամբ ո սկ րա ծու
ծի փոխ պատ վաստ ման դեպ քի), բ) քա ղա քա ցին սահ ման ված կար գով 
ճա նաչ ված է հաշ ման դամ, գ) քա ղա քա ցին հղի է, դ) քա ղա քա ցին պա
տիժ է կրում ա զա տազրկ ման վայ րում, ե) պա տանդ է, զ) լրա ցել է քա
ղա քա ցու 65 տա րին:

 Ռե ցի պի են տին փոխ պատ վաս տե լու նպա տա կով կեն դա նի դո նո
րից օր գան ներ և (կամ)  հյուս վածք ներ վերց նե լը թույ լատր վում է, ե թե՝   
ա) վի րա հա տու թյա նը նա խոր դող 15օ րյա ժամ կե տում դո նո րը գրա
վոր նա խազ գու շաց վում է սպաս վե լիք վի րա հա տա կան մի ջամ տու
թյամբ փոխ պատ վաստ ման նպա տա կով օր գան ներ և (կամ)  հյուս
վածք ներ  վերց նե լու հետ կապ ված հնա րա վոր բար դու թյուն նե րի մա
սին, բ) դո նորն ի րե նից օր գան ներ և (կամ)  հյուս վածք ներ  վերց նե լու 
հա մար  կա մո վին և գի տակ ցա բար տվել է գրա վոր հա մա ձայ նու թյուն, 
գ) դո նո րը ան ցել է բազ մա կող մա նի բժշ կա կան հե տա զո տու թյուն, և 
առ կա է կեն դա նի դո նո րից օր գան ներ և (կամ) հյուս վածք ներ վերց
նե լու եզ րա կա ցու թյու նը նրա նից օր գան ներ և (կամ)   հյուս վածք
ներ  վերց նե լու հնա րա վո րու թյան մա սին:1

 

Պետք է հի շել, որ օր գան և (կամ) հյուս վածք փոխ պատ վաս
տե լու հա մար հա մա ձայ նու թյուն տված դո նորն ի րա վունք ու նի՝ 

ա) բուժ հաս տա տու թյու նից1 պա հան ջելու լի ար ժեք տե ղե
կու թյուն սպաս վե լիք վի րա հա տա կան մի ջամ տու թյամբ օր
գան և (կամ) հյուս վածք վերց նե լու հետ ևան քով ծա գող հնա
րա վոր բար դու թյուն նե րի մա սին, 

բ) վի րա հա տու թյան հետ կապ ված բար դու թյուն նե րի 
դեպ քում ստա նալ ան վճար հա մա պա տաս խան բու ժում, ո րի 
կազ մա կեր պումն ի րա կա նաց նում է այն բժշ կա կան հաս տա
տու թյու նը, որ տեղ կա տար վել է վի րա հա տու թյու նը:

1  Բժշկա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում իրա կա նաց նող` Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյան օրենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով լի ցեն զա վոր ված, բնակ չու թյա
նը բժշկա կան օգ նու թյան և սպա սարկ ման որո շա կի տե սակ ներ ցու ցա բե րող ֆի զի
կա կան և իրա վա բա նա կան անձ, ան հատ ձեռ նե րեց կամ իրա վա բա նա կան ան ձի 
կար գա վի ճակ չու նե ցող ձեռ նար կու թյուն` ան կախ կազ մա կեր պա կանիրա վա կան 
տե սա կից և սե փա կա նու թյան ձև ից:
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 Հարկ է նկա տել, որ փոխ պատ վաստ ման նպա տա կով մինչև 18 տա
րե կան ե րե խա նե րի  կամ օ րեն քով սահ ման ված կար գով ան գոր
ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի դի ա կից օր գան ներ և  հյուս վածք ներ  կա
րող են վերց վել մի այն նրա ծնո ղի  կամ օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի 
հա մա ձայ նու թյամբ: Այս տեղ պետք նաև նշել, որ դի ա կից օր գան
ներ և  հյուս վածք ներ  չեն կա րող վերց վել նաև այն դեպ քում, ե րբ 
տվյալ օր գա նի  կամ հյուս ված քի փոխ պատ վաս տում Հա յաս տա նում 
չի ի րա կա նաց վում:

 
Ընդ ո րում՝ փոխ պատ վաստ ման օր գան ներ և (կամ)  հյուս վածք

ներ  վերց նելն ու մշա կե լը, ի նչ պես նաև փոխ պատ վաս տե լը թույ լատր
վում է մի այն հա մա պա տաս խան լի ցեն զա վոր ված բժշ կա կան հաս տա
տու թյուն նե րում:

 Միև նույն ժա մա նակ յու րա քան չյուր դո նոր, ի նչ պես նաև ռե ցի պի
ենտ պաշտ պան ված են ի րենց վե րա բե րող տե ղե կու թյուն նե րի բժշ կա
կան գաղտ նի ու թյան ա պա հով ման ե րաշ խի քով: Վեր ջին նե րիս վե րա
բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ հրա պա րա կելն ար գել վում է, բա ցա ռու թյամբ 
հե տաքն նա կան մար մին նե րի պա հան ջով դա տա րա նին, դա տա խա զու
թյա նը, քնն չա կան մարմ նին տվյալ ներ տա լուց, ո րոնք տր վում են մի
այն նրանց վա րույ թում գտն վող քրե ա կան  կամ  քա ղա քա ցի ա կան գոր
ծե րի կա պակ ցու թյամբ:

Ք րե ա կան օ րենս գիր քը նա խա տե սում է պա տաս խա նատ վու թյուն 
օր գան նե րի փոխ պատ վաստ ման ո լոր տում կա տար ված հան ցա գոր ծու
թյուն նե րի հա մար: Մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 125րդ 
հոդ վա ծը սահ մա նում է փոխ պատ վաստ ման վի րա հա տու թյուն կա տա
րե լու խախ տու մը, այն է՝ մար դու մարմ նի մա սը կամ հյուս վածք նե րը 
վերց նե լու կամ փոխ պատ վաստ ման՝ օ րեն քով նա խա տես ված պայ ման
ներն ու կար գը խախ տե լը, ո րն ան զգու շու թյամբ ծանր կամ մի ջին ծան
րու թյան վնաս է պատ ճա ռել մարմ նի մա սեր կամ հյուս վածք ներ տվո ղի 
կամ ըն դու նո ղի ա ռող ջու թյա նը՝ պատժ վում է տու գան քով՝ նվա զա գույն 
աշ խա տա վար ձի ե րեք հա րյու րա պա տի կից հինգ հա րյու րա պա տի կի չա
փով, կամ ա զա տազրկ մամբ՝ ա ռա վե լա գույ նը եր կու տա րի ժամ կե տով՝ 
ո րո շա կի պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լու կամ ո րո շա կի գոր ծու նե ու թյամբ 
զբաղ վե լու ի րա վուն քից զր կե լով՝ ա ռա վե լա գույ նը ե րեք տա րի ժամ կե
տով կամ ա ռանց դրա:

Ք րե ա կան  օ րենս գիր քը նա խա տե սում է նաև, ե թե նույն ա րար քը ան
զգու շու թյամբ ա ռա ջաց րել է տու ժո ղի մահ, ա պա պատժ վում է ա զա
տազրկ մամբ՝ ա ռա վե լա գույ նը հինգ տա րի ժամ կե տով՝ ո րո շա կի պաշ
տոն ներ զբա ղեց նե լու կամ ո րո շա կի գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու ի րա
վուն քից զր կե լով՝ ա ռա վե լա գույ նը ե րեք տա րի ժամ կե տով:
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Անձ նա կան կյան քի ան ձեռնմ խե լի ու թյան ի րա վուն քը, այդ թվում 

հի վան դի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն նե րի գաղտ նի ու թյան ի րա վուն քի 
պահ պա նու մը ե րաշ խա վոր վում է օ րեն քով: Դա նաև իր մեջ նե րա ռում 
է բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ի րա կա նաց նող նե րի կող մից 
հի վան դի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն նե րի գաղտ նի ու թյան ա պա հո
վու մը: 

Ան շուշտ, ա ռող ջու թյան պահ պան ման ի րա վունքն ա պա հո վե լու 
նպա տա կով բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ի րա կա նաց նող նե
րը կրում են ո րո շա կի պար տա կա նու թյուն ներ և ցան կա ցած ան ձ, բա ցի 
իր ի րա վունք նե րից և պար տա կա նու թյուն նե րից, պետք է ի մա նա նաև 
բու ժօգ նու թյուն և սպա սար կում ի րա կա նաց նող նե րի պար տա կա նու
թյուն նե րը, որ պես զի կա րո ղա նա պաշտ պա նել իր ի րա վունք նե րը հարկ 
ե ղած դեպ քում: 

Այս պես՝ բու ժօգ նու թյուն և սպա սար կում ի րա կա նաց նող ան ձինք 
պար տա վոր են` ա) յու րա քան չյուր մար դու ցու ցա բե րել ան հե տա ձգե լի, 
ա ռա ջին բժշ կա կան օգ նու թյուն` ան կախ այդ օգ նու թյան դի մաց վար
ձատ րու թյու նը ե րաշ խա վո րող հիմ քե րի և այլ հան գա մանք նե րի առ
կա յու թյու նից. բ) ա պա հո վել ցու ցա բեր վող բժշ կա կան օգ նու թյան և 
սպա սարկ ման քա նա կա կան ու ո րա կա կան բնու թագ րիչ նե րի հա մա
պա տաս խա նու թյու նը սահ ման ված չա փա նիշ նե րին. գ) յու րա քան չյու
րին տե ղյակ պա հել նրան տրա մադր վե լիք բժշ կա կան օգ նու թյան և 
սպա սարկ ման տվյալ տե սա կի, մե թոդ նե րի, ծա վալ նե րի, տրա մադր
ման կար գի և պայ ման նե րի մա սին. դ) յու րա քան չյուր մար դու կամ բժշ
կա կան օգ նու թյան հա մար այլ վճա րող նե րի պա հան ջով տրա մադ րել 
ան հրա ժեշտ տվյալ ներ բուժ վո ղին ցու ցա բե րած բժշ կա կան օգ նու թյան 
և սպա սարկ ման քա նա կա կան ու ո րա կա կան բնու թագ րիչ նե րի և այդ 
նպա տա կով կա տար ված ծախ սե րի մա սին. ե) ա պա հո վել մար դու՝ 
բժշ կի օգ նու թյա նը դի մե լու փաս տի, նրա ա ռող ջա կան վի ճա կի մա
սին հե տա զոտ ման, ախ տո րոշ ման և բուժ ման ըն թաց քում պարզ ված 
տե ղե կու թյուն նե րի գաղտ նի ու թյու նը, բա ցի ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ սահ
ման ված դեպ քե րից. զ) ներ կա յաց նել վի ճա կագ րա կան և այլ տե ղե կու
թյուն ներ` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման
ված կար գով. է) հո գա տար և հար գա լից վե րա բեր մունք ցու ցա բե րել 
հի վանդ նե րի նկատ մամբ:

Բժշ կա կան գաղտ նի քի տրա մադ րու մը հնա րա վոր է մի այն « Տե ղե
կատ վու թյան ա զա տու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված բա ցա
ռիկ դեպ քե րում, ո րոնց թվի մեջ են դաս վում հի վան դի հա մա ձայ նու թյու
նը նման ին ֆոր մա ցի ա տա լու վե րա բե րյալ, կամ այդ տե ղե կու թյուն նե րի 
չհ րա պա րա կե լը հի վան դի կյան քը վտան գի տակ է դնում, կամ նման 
տե ղե կու թյան չհ րա պա րա կու մը վտան գում է եր րորդ ան ձի ա ռող ջու
թյա նը կամ կյան քին:

 Հի վանդն ի րա վունք ու նի հի վան դու թյան վե րա բե րյալ այլ կար ծիք, 
ախ տո րո շում ստա նա լու հա մար դի մելու այլ բժշ կի, ի նք նու րույն ը նտ
րելու բժշ կա կան հաս տա տու թյու նը և ան ձնա կազմը: 
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Ի րենց մեղ քով մար դու ա ռող ջու թյա նը հասց րած վնա սի հա մար, 
ի նչ պես նաև մար դու ա ռող ջա կան վի ճա կի մա սին տե ղե կու թյուն ներ 
հայտ նե լու դեպ քում, բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ի րա կա
նաց նող նե րը, ա պօ րի նի բժշ կա կան գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վող ան
ձինք պա տաս խա նատ վու թյուն են կրում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան օ րենսդ րու թյամբ՝ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քով1 սահ ման ված կար
գով: 

Պետք է նկա տի ու նե նալ, որ յու րա քան չյուր ոք ի րա վունք 
ունի  բժշ կա կան  օգ նու թյան  և  ս պա սարկ ման   կազ մա կերպ
ման  և ի րա կա նաց ման ըն թաց քում իր ա ռող ջու թյա նը հասց
ված վնա սի դի մաց ստա նալ փոխ հա տու ցում: 

Ինչ պես կա րե լի է եզ րա կաց նել վե րոգ րյա լից, օ րեն քով պաշտ
պան վում է մար դու` ան հե տաձ գե լի ա ռա ջին բու ժօգ նու թյուն ստա նա
լու ի րա վուն քը: Բու ժօգ նու թյու նը պետք է ցու ցա բեր վի ան հա պաղ 
և ան վճար` բուժ վո ղի մա հը, հաշ ման դամ դառ նա լը կամ ա ռող
ջու թյա նը է ա կան վնա սի պատ ճառ վե լը կան խե լու նպա տա կով: 
Բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ի րա կա նաց նո ղը ի րա վա
սու չէ մեր ժել նման օգ նու թյան ցու ցա բե րու մը: Մեր ժու մը կամ 
օգ նու թյուն չցու ցա բե րե լը ա ռա ջաց նում է քրե ա կան պա տաս խա
նատ վու թյուն: 

ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 129րդ հոդ վա ծի հա մա ձան՝ հի վան դին 
ա ռանց հար գե լի պատ ճա ռի օգ նու թյուն ցույց չտալն այն ան ձի կող մից, 
ով պար տա վոր էր դա ցույց տալ, ե թե հի վան դի ա ռող ջու թյանն ան զգու
շու թյամբ պատ ճառ վել է ծանր կամ մի ջին ծան րու թյան վնաս՝ պատժ
վում է տու գան քով՝ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հիս նա պա տի կից 
հա րյու րա պա տի կի չա փով, կամ կա լան քով՝ մե կից եր կու ա միս ժամ
կե տով: Նույն ա րար քը, ո րն ան զգու շու թյամբ ա ռա ջաց րել է հի վան դի 
մահ՝ պատժ վում է ա զա տազրկ մամբ՝ ա ռա վե լա գույ նը ե րեք տա րի ժամ
կե տով՝ ո րո շա կի պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լու կամ ո րո շա կի գոր ծու նե ու
թյամբ զբաղ վե լու ի րա վուն քից զր կե լով՝ ա ռա վե լա գույ նը ե րեք տա րի 
ժամ կե տով կամ ա ռանց դրա: 

1   Տե՛ս ՀՀ քրե ա կան օրենսգր քի 130րդ հոդ ված. 1. Բժշկա կան օգ նու թյուն և սպա սար
կում իրա կա նաց նող նե րի կող մից մաս նա գի տա կան պար տա կա նու թյուն նե րը չկա
տա րե լը կամ ոչ պատ շաճ կա տա րե լը՝ դրանց նկատ մամբ ան փույթ կամ ան բա րե խիղճ 
վե րա բեր մուն քի հե տև ան քով, եթե բուժ վող հի վան դի առող ջու թյանն անզ գու շու թյամբ 
պատ ճառ վել է ծանր կամ մի ջին ծան րու թյան վնաս՝ պատժ վում է տու գան քով՝ նվա
զա գույն աշ խա տա վար ձի հա րյու րա պա տի կից եր կու հա րյու րա պա տի կի չա փով, կամ 
կա լան քով՝ առա վե լա գույ նը երեք ամիս ժամ կե տով:

    2. Նույն արար քը, որն անզ գու շու թյամբ առա ջաց րել է բուժ վող հի վան դի մահ կամ 
մար դու իմու նա յին ան բա վա րա րու թյան վա րա կի հա րու ցի չով վա րա կում, պատժ
վում է ազա տազրկ մամբ՝ եր կու սից վեց տա րի ժամ կե տով՝ որո շա կի պաշ տոն ներ 
զբա ղեց նե լու կամ որո շա կի գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու իրա վուն քից զրկե լով՝ առա
վե լա գույ նը երեք տա րի ժամ կե տով կամ առանց դրա:
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 Խո սե լով կա նանց ի րա վունք նե րից և դրանց պաշտ պա նու թյանն 
ո ւղղ ված մե խա նիզմ նե րից՝ հարկ է ան դրա դառ նալ նաև վե րար տադ րո
ղա կան ա ռող ջու թյան ի րա վուն քին (ըն տա նի քի պլա նա վո րում): Նշ ված 
ի րա վունքն ար տա հայտ վում է նրա նում, որ յու րա քան չյուր զույգ կամ յու
րա քան չյուր ոք ի րա վունք ու նի` 

ա) ո րո շելու իր ե րե խա նե րի թի վը և նրանց ծն վե լու ժամ կետ նե րը,
բ)  ան ցան կա լի հղի ու թյու նից և հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա տու

մից խու սա փե լու նպա տա կով օ գտ վել ըն տա նի քի պլա նա վոր ման 
ար դյու նա վետ և ան վնաս մի ջոց նե րից ու մե թոդ նե րից, դրանց վե
րա բե րյալ ստա նալու ան հրա ժեշտ տե ղե կու թյուն ներ,

գ)  հղի ու թյան ըն թաց քում ստա նալու հղի ու թյան և ծնն դա բե րու թյան 
հետ կապ ված բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում` պե տու թյան 
կող մից ե րաշ խա վոր ված ա մե նա մյա ա ռող ջա պա հա կան նպա
տա կային ծրագ րե րի շր ջա նակ նե րում: 

Այս ո լորտն ա ռա վել ման րա մասն կար գա վոր վում է « Մար դու վե րար
տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան և վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քով:

 Մայ րու թյու նը և  ման կու թյու նը գտն վում են պե տու թյան և  հա սա րա
կու թյան հո վա նա վո րու թյան ու պաշտ պա նու թյան ներ քո և ա ջակ ցու
թյուն ստա նա լու ի րա վունք ու նեն: Կինն ու նի ան վտանգ մայ րու թյան, 
այն է՝ հղի ու թյան ըն թաց քում ա ռող ջու թյան  պահ պան ման, ծնն դա բե
րու թյան և  հետծնն դյան ժա մա նա կաշր ջա նում իր, պտ ղի ա ռող ջու թյա
նը և  նո րած նին նվա զա գույն ռիսկ պատ ճա ռող մե թոդ նե րի կի րառ մամբ 
օգ նու թյուն ստա նա լու ի րա վունք:

Հ ղի ու թյան ըն թաց քում ցան կա ցած բժշ կա կան մի ջամ տու թյուն կա
տար վում է կնոջ հա մա ձայ նու թյամբ: Կինն ի րա վունք ու նի հրա ժար վելու 
բժշ կա կան մի ջամ տու թյու նից կամ պա հան ջելու ը նդ հա տել այն, բա ցա
ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ բժշ կա կան մի ջամ տու թյունն ան հրա ժեշտ է 
հղի կնոջ կյան քին սպառ նա ցող վտան գը կան խե լու դեպ քում: 

Ա ռանց հղի կնոջ հա մա ձայ նու թյան, բժշ կա կան հանձ նա ժո ղո վի 
ո րոշ մամբ, դրա անհ նա րի նու թյան դեպ քում՝ բժշ կի ո րոշ մամբ, թույ
լատր վում է ի րա կա նաց նել բժշ կա կան  մի ջամ տու թյուն հղի կնոջ կյան
քին սպառ նա ցող վտան գի, ի նչ պես նաև շր ջա պա տի հա մար վ տանգ 
ներ կա յաց նող հի վան դու թյուն նե րի դեպ քե րում՝ Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյա ն օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով:

Բժշ կա կան մի ջամ տու թյու նից հրա ժար վե լու փաս տը՝ հնա րա վոր 
հե տևանք նե րի ն շու մով, գրանց վում է բժշ կա կան փաս տաթղ թե րում և 
գրա վոր հա վաստ վում հղի կնոջ, դ րա ան հնա րի նու թյան դեպ քում՝ նրա 
ա մուս նու կամ հա րա զատ նե րի, ի սկ վեր ջի նի ս անհ նա րի նու թյան դեպ
քում՝ բու ժանձ նա կազ մի կազ մած ար ձա նագ րու թյամբ:

 Կինն ի րա վունք ու նի հղի ու թյան ըն թաց քում ստա նալու հղի ու
թյան և ծնն դա բե րու թյան հետ կապ ված ան վճար կամ ար տո նյալ պայ
ման նե րով բժշ կա կան օգ նու թյուն և ս պա սար կում՝ պե տու թյան ե րաշ խա
վո րած ա ռող ջա պա հա կան նպա տա կային ծրագ րե րի շր ջա նակ նե րում:
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   ԱՐ ՀԵՍ ՏԱ ԿԱՆ ԲԵՂՄ ՆԱ ՎՈ ՐՈՒՄ

« Մար դու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան և վե րար տադ րո ղա
կան ի րա վունք նե րի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի 
7րդ հոդ վա ծի 3րդ մա սի հա մա ձայն՝ քա ղա քա ցի նե րի տրա մադ րած 
սե ռաբ ջիջ նե րի և սաղ մի պահ պան ման կարգն ու պայ ման նե րը սահ
մա նում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը (տե՛ս Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2003 թ. N 1273Ն ո րո
շու մը1 կից սկա վա ռա կում):  

Նույն օ րեն քի 14րդ հոդ վա ծի 4րդ մա սը սահ մա նում է, որ դո նո րա
կան սեր մի կամ ձվաբջ ջի տրա մադր ման և դրանց պահ պան ման կար գը 
հաս տա տում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը: 

    ՓՈԽ ՆԱԿ ՄԱՅ ՐՈՒԹՅՈՒ Ն

 Փոխ նակ (սու րո գատ) մայր է հա մար վում դո նո րա կան սաղ մը իր ար
գան դում կրած կի նը, ո րից ծն ված ե րե խան չի կրում նրա գե նո տի պը:

 Փոխ նակ մայր լի նե լու ի րա վունք ու նեն 1835 տա րե կան այն կա նայք, 
ով քեր սահ ման ված կար գով են թարկ վել են բժշ կա գե նե տի կա կան հե
տա զո տու թյան, ո րի ար դյուն քում չեն հայտ նա բեր վել փոխ նակ մայր 
լի նե լու հա կա ցու ցում ներ: Բա ցի այդ, փոխ նակ մայր լի նե լու ի րա վունք 
ու նեն նաև  վե րար տադ րո ղա կան  տա րի քի (18 տա րե կա նից սկ սած) այն 
կա նայք, ով քեր ցան կա նում են կրել հա րա զատ նե րի կող մից տրա մադր
ված սաղ մով հղի ու թյու նը, են թարկ վել են բժշ կա գե նե տի կա կան հե տա
զո տու թյան, ո րի ար դյուն քում չեն հայտ նա բեր վել փոխ նակ մայր լի նե լու 
հա կա ցու ցում ներ:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված 
կար գով գրանց ված (այ սինքն՝ ՔԿԱԳ մարմ նում կամ « Հա յաս տա
նի Հան րա պե տու թյան և Հա յաս տա նյայց ա ռա քե լա կան սուրբ ե կե
ղե ցու հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ մա ված կար
գով) ա մուս նու թյան մեջ գտն վող կի նը կա րող է փոխ նակ մայր լի նել 
ա մուս նու հա մա ձայ նու թյամբ:

 Հարկ է նկա տի ու նե նալ, որ փոխ նակ մայր չի կա րող լի նել այն կի նը, 
ո րի փոխ նակ մայր լի նե լը հա կա ցուց ված է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան հաս տա տած բժշ կա կան 
ցու ցում նե րով: Ի սկ վե րար տադ րո ղա կա նու թյան օ ժան դակ տեխ նո
լո գիա  նե րից օ գտ վող ան ձանց և  փոխ նակ մոր միջև փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րը կար գա վոր վում են նո տա րա կան վա վե րաց մամբ կնք ված 
գրա վոր պայ մա նագ րե րով:

1    Տե՛ս «Վե րար տադ րո ղա կա նու թյան դո նոր նե րի, ինչ պես նա և վե րար տադ րո ղա կա նու
թյան դո նոր չհան դի սա ցող քա ղա քա ցի նե րի կող մից սե ռաբ ջիջ նե րի տրա մադր ման, 
տրա մադր ված սե ռաբ ջիջ նե րի և սաղ մի պահ պան ման կարգն ու պայ ման նե րը հաս
տա տե լու մա սի ն» ՀՀ կառավարության որոշումը:
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 Փոխ նակ մայրն ի րա վունք չու նի հրա ժար վելու ի րե նից ծն ված ե րե
խային հանձ նել օ րեն քով սահ ման ված կար գով պայ մա նա գիր կն քած 
ան ձանց, բա ցի այդ՝ նա ի րե նից ծն ված ե րե խայի նկատ մամբ չու նի որ ևէ 
ի րա վունք և  չի կրում որ ևէ պար տա կա նու թյուն ե րե խային սահ ման ված 
կար գով հանձ նե լու պա հից: 

Օ րենսդ րի կող մից փոխ նակ մայ րե րի հա մար սահ ման վում է 
ե րաշ խիք`  փոխ նակ մայ րը հղի ու թյուն կրե լու և ծնն դա բե րե լու հա մար 
կա րող է ստա նալ դրա մա կան հա տու ցում՝ պայ մա նագ րով սահ ման
ված կար գով, ի նչ պես նաև փոխ նակ մոր հետ պայ մա նա գիր կն քած  վե
րար տադ րո ղա կա նու թյան օ ժան դակ տեխ նո լո գի ա նե րից օ գտ վող ան
ձը (ա մու սին նե րը) կրում է (են) բո լոր այն ծախ սե րը, ո րոնք կապ ված են 
հղի ու թյան ըն թաց քի, ծնն դա բե րու թյան, ի նչ պես նաև բժշ կա կան փաս
տա թղթե րով հաս տատ ված բար դու թյուն նե րի վե րաց ման հետ: 

Ե թե փոխ նակ մայ րը մի ա ժա մա նակ ձվաբջ ջի դո նոր է, ա պա նա ի րա
վունք ու նի մինչև ե րե խայի ծն վե լը հրա ժար վելու պայ մա նագ րի կա տա
րու մից` հա տու ցե լով պայ մա նագ րի կողմ հան դի սա ցող, վե րար տադ րո
ղա կա նու թյան օ ժան դակ մե թոդ նե րից օ գտ վող ան ձի (ան ձանց) ծախ սե րը:

Բա ցի այն, որ փոխ նակ մայ րե րի հա մար օրեն քով սահ ման ված են 
իրա վունք ներ և այդ իրա վունք նե րի իրա կա նաց ման  հա մար երաշ խիք
ներ, նաև վեր ջին նե րիս հա մար սահ ման վում են պար տա կա նու թյուն
ներ. մաս նա վո րա պես փոխ նակ մայ րե րը պար տա վոր են  բժշկա կան 
հաշ վառ ման կանգ նել հղի ու թյան վաղ ժամ կետ նե րում (մին չև հղի ու
թյան 12 շա բա թը), մշտա պես գտնվել բժշկի հսկո ղու թյան տակ, խստո
րեն կա տա րել նրա խոր հուրդ նե րը և հե տև ել իրենց առող ջու թյա նը, 
վե րար տադ րո ղա կա նու թյան օժան դակ տեխ նո լո գի ա նե րից օգտ վող 
ան ձից կամ ամու սին նե րից առան ձին ապ րե լու դեպ քում վեր ջին նե րիս 
տե ղե կաց նել հղի ու թյան ըն թաց քի մա սին:

 Փոխ նակ մոր և վե րար տադ րո ղա կա նու թյան օ ժան դակ մե թոդ նե րից 
օ գտ վող ան ձի մի ջև հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են « Մար դու 
վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան և վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք
նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 11րդ հոդ վա ծով: 

   Հ ՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ԱՐ ՀԵՍ ՏԱ ԿԱՆ Ը ՆԴ ՀԱ ՏՈՒ Մ (Ա ԲՈՐ Տ)

 Ըն տա նի քի պլա նա վո րու մը ոչ մի այն են թադ րում է ե րե խայի ծնունդ, 
այ լև հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա տում: Ա բոր տը հղի ու թյան ար
հես տա կան ը նդ հա տումն է: 

ՀՀո ւմ հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ ման հար ցը կար գա վոր վում 
է « Մար դու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան և վե րար տադ րո ղա կան 
ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով, ո րով սահ ման վում է, որ յու րա քան
չյուր կին ու նի հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ ման ի րա վունք: 

Հ ղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա տու մը՝
 մինչև 12 շա բա թա կան հղի ու թյան ժամ կե տը կա տար վում է կնոջ 

դի մու մի հա մա ձայն:
  մինչև 22 շա բա թա կան հղի ու թյան ժամ կե տը կա րող է կա տար վել 

բժշ կա սո ցի ա լա կան ցու ցում նե րի դեպ քում՝ կնոջ հա մա ձայ նու թյամբ:
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 Հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա տումն ան չա փա հա սի դի մու մով 
կա տար վում է նրա ծնող նե րի կամ այլ օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
հա մա ձայ նու թյամբ, ի սկ դրա ան հնա րի նու թյան դեպ քում՝ բժշ կա կան 
հանձ նա ժո ղո վի ար ձա նագ րու թյան հի ման վրա: 

Հ ղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա տու մից ա ռաջ և  հե տո ա ռող ջա պա
հա կան հաս տա տու թյու նը կնո ջը տրա մադ րում է ան վճար բժշ կա սո ցի ա
լա կան խորհր դատ վու թյուն՝ ան ցան կա լի հղի ու թյու նից պաշտ պան վե լու 
մի ջոց նե րի ը նտ րու թյան վե րա բե րյալ (հ ղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ
հատ ման կար գը և պայ ման նե րը սահ ման վում են ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
2004 թ. օ գոս տո սի 16ի թիվ 1116Ն ո րոշ մամբ, տե՛ս սկա վա ռա կում):

   ՄԻ ԱՎ–Ի ԽՆ ԴԻ ՐԸ

20րդ դա րի ա մե նաա ղե տա լի հի վան դու թյուն նե րից է ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀը 
(մար դու ի մու նային ան բա վա րա րու թյան վա րակ, ձեռք բե րո վի ի մու
նային ան բա վա րա րու թյան հա մախ տա նիշ): Ը ստ իր տա րած ման բնույ
թի, ըն թաց քի և հետ ևանք նե րի՝ այն դաս վում է հատ կա պես վտան գա
վոր հի վան դու թյուն նե րի թվին: 

Ն շենք, որ այն փո խանց վում է բա ցա ռա պես սե ռա կան, վա րակ
ված ան ձի ա րյան կամ դրա բա ղադ րիչ նե րի փոխ նե րարկ ման, օր գան
նե րի փոխ պատ վաստ ման ճա նա պար հով, վա րակ ված ան ձի ա րյամբ 
աղ տոտ ված նե րար կի չի, ա սե ղի և այլ բժշ կա կան սար քե րի մի ջո ցով, 
ի նչ պես նաև վա րակ ված մո րից պտ ղին կամ նո րած նին, հղի ու թյան, 
ծննդյան և կրծ քով կե րակ րե լու ըն թաց քում: 

Հի շե՛ք, ՁԻ ԱՀի վա րա կը չի փո խանց վում օ դա կա թի
լային ճա նա պար հով, հա զի, փռշ տո ցի, ձեռք սեղմ ման մի ջո
ցով, ը նդ հա նուր զու գա րա նի և լո գա րա նի օգ տա գոր ծու մից, 
վտան գա վոր չէ գտն վել այն պի սի վայ րում, որ տեղ գտն վում 
են նաև վե րը նշ ված հի վան դու թյամբ վա րակ ված ան ձինք: 
Բա ցի այդ, վարակը չի փո խանց վում կեն դա նի նե րի և մի
ջատ նե րի խայ թո ցից:

 ՄԻ ԱՎով հի վանդ նե րի ի րա վունք նե րը և խնդ րին ա ռնչ վող հար ցե րը 
կար գա վոր վում են «Մար դու ի մու նային ան բա վա րա րու թյան վարակից 
ա ռա ջա ցած հի վան դու թյան կան խար գել ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով: 

Կար ևոր է նշել, որ ան ձի ՄԻ ԱՎով վա րակ ված լի նե լու փաս տը չի 
կա րող հիմք հան դի սա նալ ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի սահ
մա նա փակ ման հա մար, քա նի որ բո լո րը հա վա սար են օ րեն քի առ ջև և 
ու նեն նույն ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը, պե տու թյու նը ձեռ նա
մուխ է լի նում այդ ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ա նար գել ի րա կա
նաց մանը և բա ցա ռում է ցան կա ցած խտ րա կա նու թյուն՝ կախ ված սե ռից, 
ռա սայից, ազ գու թյու նից և այլ հան գա մանք նե րից: ՄԻ ԱՎով վա րակ ված 
լի նե լու հան գա ման քի առ կա յու թյան դեպ քում անձի ի րա վունք նե րի սահ
մա նա փա կու մը կա րող է օ րեն քով սահ ման ված բա ցա ռու թյուն լի նել:
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 Մինչև 14 տա րե կան ե րե խա նե րի հե տա զո տու թյու նը կա տար վում է 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով՝ նրանց օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
դի մու մով կամ հա մա ձայ նու թյամբ, ի սկ 1418 տա րե կան ե րե խա նե րի նը` 
նրանց դի մու մով կամ հա մա ձայ նու թյամբ, բա ցա ռու թյամբ օ րեն քով նա
խա տես ված դեպ քե րի:

 Բու ժաշ խա տող նե րի կող մից ՄԻ ԱՎի վե րա բե րյալ խորհր դատ վու
թյուն և հե տա զո տու թյուն տրա մադր վում է ՝

 ա) հղի կա նանց,
 բ) սե ռա վա րա կա կիր նե րին, 
 գ) թմ րա մոլ նե րին,
 դ) ա զա տազրկ ման վայ րե րում գտն վող նե րին:
Բ նակ չու թյան բո լոր խմ բերն ի րա վունք ու նեն ստա նա լու ՄԻ ԱՎի 

վե րա բե րյալ կա մա վոր խորհր դատ վու թյուն և հե տա զո տու թյուն:
Բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ստա նա լիս կամ ցու ցա բե րե

լիս ՄԻ ԱՎով վա րակ վե լու դեպ քում ան ձն ի րա վունք ու նի պատ ճառ
ված վնա սի փոխ հա տուց ման` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ
րու թյամբ սահ ման ված կար գով: 
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 ՄԻ ԱՎով վա րակ ված ան ձինք ա ռանց ի րենց գրա վոր հա մա ձայ
նու թյան չեն կա րող լի նել գի տա կան փոր ձե րի և հե տա զո տու թյուն նե րի 
օբյեկտ:

 ՄԻ ԱՎով վա րակ ված ան ձը կամ նրա օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցի չը 
պար տա վոր է ի րա կա նաց նել ՄԻ ԱՎի տա րա ծու մը բա ցա ռող լի ա զոր
ված պե տա կան մարմ նի կող մից հաս տատ ված նա խազ գու շա կան մի
ջո ցա ռում նե րը: 

«Ձեռ նար կու թյուն նե րի, հիմ նարկ նե րի և կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
ՄԻԱՎով վա րակ ված ան ձանց ախ տո րո շումն ու բու ժումն ապա հո վող 
աշ խա տող նե րի, ինչ պես նաև այն աշ խա տող նե րի հա մար, որոնց աշ
խա տան քը կապ ված է ՄԻ ԱՎ պա րու նա կող նյու թե րի հետ, սահ ման վում է՝

ա) հա վե լավ ճար աշ խա տա վար ձի նկատ մամբ,
բ) կրճատ ված աշ խա տան քա յին օր,
գ) լրա ցու ցիչ վար ձատ րու թյուն,
դ) լրա ցու ցիչ ար ձա կուրդ:
Նշվածն իր կար գա վո րումն է ստա ցել («Մար դու իմու նա յին ան բա

վա րա րու թյան վի րու սից առա ջա ցած հի վան դու թյան կան խար գել ման 
մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրեն քի 12րդ հոդ վա ծում: 

Այս պի սով՝ վե րոն շյա լից հետ ևում է, որ պե տու թյու նը կար ևո րում է 
ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀի դեմ պայ քա րը և օ րեն քով նա խա տես վում են պե տու
թյան մի շարք պար տա վո րու թյուն ներ այդ ո ւղ ղու թյամբ, ի նչ պես նաև 
ե րաշ խա վոր վում են ան ձանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյունն այդ 
ո լոր տում:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը 2007 թվա կա
նի  մար տի 1ի N 398Ն ո րոշ մամբ (տե՛ս սկա վա ռա կում) հաս տա տել է 
ՄԻԱՎ/ ՁԻ ԱՀին հա կազդ ման ազ գային ծրա գիր, որ տեղ նշ ված են հե
տևյալ ո ւղ ղու թյուն նե րը.

1) ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀին միջ գե րա տես չա կան հա կազդ ման զար գա ցում,
2) ՄԻ ԱՎ վա րա կի կան խար գե լում,
3) բու ժում, խնամք և ա ջակ ցու թյուն,
4) մո նի թո րինգ և գնա հա տում,
5) կա ռա վա րում, հա մա կար գում և հա մա գոր ծակ ցու թյուն,
6) ֆի նան սա վո րում և ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի հա վա քագ րում:

    ՍԱՀ ՄԱ ՆԱ ՓԱԿ ՀՆԱ ՐԱ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐՈՎ  
ԱՆ ՁԱՆՑ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ մար դու ար ժա նա պատ վու թյու նը` որ պես 
նրա ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ան քակ տե լի հիմք, հարգ
վում և պաշտ պան վում է պե տու թյան կող մից: Մար դու ի րա վունք ներն 
ու ա զա տու թյուն նե րը պետք է պաշտ պան ված լի նեն ան կախ այն բա
նից, թե ա րդյոք մարդն ա ռողջ է, կամ նրա հնա րա վո րու թյուն նե րը 
սահ մա նա փակ են: Պե տու թյու նը պաշտ պա նում է բո լոր մարդ կանց 
ի րա վունք ներն՝ ան կախ տվյալ ան ձի ա ռողջ լի նե լուց կամ ֆի զի կա
կան, հո գե կան խն դիր ներ ու նե նա լուց: 
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Հա մա ձայն «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում հաշ ման դամ նե
րի սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ հաշ ման դամ է 
հա մար վում այն ան ձը, ով, ա ռող ջու թյան խա թար մամբ պայ մա նա վոր
ված, կեն սա գոր ծու նե ու թյան սահ մա նա փա կում նե րի հետ ևան քով ու նի 
սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն: Հաշ ման դամ ներն 
ունեն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյամբ և օ րենք
նե րով սահ ման ված նույն ի րա վունք նե րը, ա զա տու թյուն նե րը և պար
տա կա նու թյուն նե րը, ի նչ պես այլ ան ձինք։

Բժշ կա սո ցի ա լա կան փոր ձաքն նու թյան ո լոր տում ի րա վա սու պե տա
կան մարմ նի կող մից1 հաշ ման դամ ճա նաչ ված ան ձին տր վում է հաշ
ման դա մու թյան խումբ (1ին, 2րդ և 3րդ խումբ), ի սկ մինչև 18 տա րե
կան ե րե խա նե րին՝ հաշ ման դամ ե րե խայի կար գա վի ճակ: Վեր ջին ներս 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով ի րա վա սու են պե տու թյան կող մից ստա
նալու կեն սա թո շակ:

 Հաշ ման դա մու թյան աշ խա տան քային կեն սա թո շակ նշա նակ վում է 
բժշ կա սո ցի ա լա կան փոր ձաքն նու թյուն ի րա կա նաց նող ի րա վա սու  պե
տա կան  մարմ նի կող մից հաշ ման դամ ճա նաչ ված ան ձին, ե թե հաշ ման
դա մու թյուն սահ մա նե լու կամ կեն սա թո շակ նշա նա կե լու հա մար դի մե
լու ժա մա նակ ան ձն ու նե ցել է հետ ևյալ աշ խա տան քային ստա ժը.

Տա րի քային խում բը Աշ խա տան քային ստա ժը` 
օ րա ցու ցային տա րի նե րով

մինչև 23 2 տա րի

23 – 26 3 տա րի

26 – 29 4 տա րի

29 – 32 5 տա րի

32 – 35 6 տա րի

35 – 38 7 տա րի

38 – 41 8 տա րի

41 – 44 9 տա րի

44ից բարձր 10 տա րի

Աշ խա տան քային խեղ ման կամ մաս նա գի տա կան հի վան դու թյան 
հետ ևան քով հաշ ման դամ ճա նաչ ված ան ձին հաշ ման դա մու թյան աշ
խա տան քային կեն սա թո շակ նշա նակ վում է ան կախ աշ խա տան քային 
ստա ժից:

 Հաշ ման դա մու թյան կեն սա թո շա կը նշա նակ վում է հաշ ման դա մու
թյան ամ բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար:

 Կեն սա թո շակ նշա նա կե լու հա մար ներ կա յաց վող ան հրա ժեշտ փաս
տաթղ թե րի ցան կը, կեն սա թո շակ նշա նա կե լու հա մար դի մե լու, կեն սա

1    ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյան բժշկա սո ցի ա լա կան 
փոր ձաքն նու թյան գոր ծա կա լու թյուն
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թո շակ նշա նա կե լու (վե րա հաշ վար կե լու), կեն սա թո շա կի տե սա կը փո
խե լու, կեն սա թո շակ վճա րե լու և կեն սա թո շա կի գործ (փաս տաթղ թեր) 
վա րե լու կար գը սահ մա նում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա
վա րու թյու նը:

Յու րա քան չյուր  տա րի պե տա կան բյու ջե ով նա խա տես վում են մի
ջոց ներ հա տուկ տա ռա տե սակ նե րով գր քե րի տպագ րու թյան, « Խո
սող գրքե րի» ձայ նագ րու թյան, ի նչ պես նաև ո ւշ տա րի քում տե սո ղու
թյու նը կորց րած ան ձանց Բ րայ լի  հա մա կար գով լրա ցու ցիչ ու սուց ման 
հա մար: Բա ցի այդ, հաշ ման դամ նե րին ե րաշ խա վոր վում է պե տա կան 
բյու ջե ի մի ջոց նե րի հաշ վին ո րա կյալ ան վճար կամ ար տո նյալ պայ ման
նե րով բժշ կա կան օգ նու թյուն պե տա կան բժշ կա կան հիմ նարկ նե րում:

1ին և 2րդ խմ բե րի հաշ ման դամ նե րը և հաշ ման դամ ե րե խա ներն 
ը ստ դե ղա տոմ սե րի ա պա հով վում են դե ղո րայ քով ան վճար, ի սկ 3րդ 
խմ բի հաշ ման դամ նե րը` 50% զեղ չով, ե թե չեն օ գտ վում ա վե լի ար տո ն
յալ պայ ման նե րով դե ղո րայք ստա նա լու ի րա վուն քից: 

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան սահ մա նած կար
գով հաշ ման դամ ներն ու նեն հա տուկ պրո թե զաօր թո պե դիկ կո շիկ նե րի 
և բո լոր տե սա կի պրո թե զային ի րե րի (բա ցա ռու թյամբ թան կար ժեք մե
տաղ նե րից պատ րաստ վող ա տամ նա պրո թեզ նե րի) ան վճար պատ վիր
ման, նո րոգ ման և ստաց ման ի րա վունք` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան պե տա կան բյու ջե ի և օ րենսդ րու թյամբ չար գել ված այլ մի ջոց նե րի 
հաշ վին: 

Ան ձին հաշ ման դամ ճա նա չե լու կամ չճա նա չե լու, ինչ պես նաև հաշ
ման դա մու թյան այս կամ այն խում բը, հաշ ման դամ երե խա յի կար գա
վի ճա կը սահ մա նե լու վե րա բե րյալ որո շում նե րը կա րող են օրենսդ րու
թյամբ սահ ման ված կար գով բո ղո քարկ վել վե րա դա սու թյան կամ դա
տա կան կար գով, ինչպես նաև մինչև դատարան դիմելը կարող եք 
դիմել ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանին:

   ՀՈ ԳԵ ԲՈՒ ԺԱ ԿԱՆ ՕԳ ՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵ ՍԱԿ ՆԵ ՐԸ

 Հո գե կան հի վան դու թյուն նե րով ան ձանց ի րա վունք նե րը ե րաշ խա
վոր վում են « Հո գե բու ժա կան օգ նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով:

 Հո գե կան խան գա րում ներ ու նե ցող ան ձինք ու նեն Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված բո լոր ի րա վունք նե րը և 
ա զա տու թյուն նե րը, բա ցա ռու թյամբ օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րի:

 Հո գե կան խան գա րում ներ ու նե ցող ան ձինք, մաս նա վո րա պես, ի րա
վունք ու նեն` 

1) հաս տա տե լու նա մա կագ րա կան կապ, 
2) օ գտ վե լու հե ռա խո սա կա պից,
3) հան դի պե լու այ ցե լու նե րի հետ,
4) ու նե նա լու և ձեռք բե րե լու ա ռա ջին ան հրա ժեշ տու թյան ի րեր ու 

պա րա գա ներ, օ գտ վե լու ան ձնա կան հա գուս տից, 
5) հա ղոր դակց վե լու թեր թե րի և լրագ րե րի մի ջո ցով, 
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6) ան մի ջա կա նո րեն դի մե լու բուժ հաս տա տու թյան ղե կա վա րին կամ 
բա ժան մուն քի վա րի չին` բուժ ման, հե տա զոտ ման, դուրսգր ման, օ րեն
քով սահ ման ված իր ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հար ցե րով, 

7) տա լու հա մա ձայ նու թյուն և ցան կա ցած փու լում հրա ժար վե լու բու
ժա կան մե թոդ նե րից և մի ջոց նե րից, ե թե դրանք կի րառ վում են գի տա
կան կամ փոր ձա րա րա կան նպա տակ նե րով, ու ղեկց վում են լու սա, տե
սա և կի նոն կա րա հա նում նե րով,

8) պա հան ջե լու իր ը նտ րած հո գե բույժ մաս նա գե տի մաս նակ ցու թյու
նը սույն օ րեն քով նա խա տես ված հո գե բու ժա կան  հանձ նա ժո ղո վի աշ
խա տանք նե րին:

 Հի վան դա նո ցային և ար տա հի վան դա նո ցային պայ ման նե րում հո գե
կան խան գա րում նե րով տա ռա պող ան ձինք ի րենց ի րա վունք ներն ի րա
կա նաց նում են ան ձամբ կամ օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի մի ջո ցով: Հո գե
կան խան գա րում նե րով տա ռա պող ան ձինք ի րա վունք ու նեն քնն վե լու 
և վե րաքնն վե լու բժշ կա սո ցի ա լա կան փոր ձաքն նա կան հանձ նա ժո ղով
նե րի կող մից: 

Ե թե հո գե կան խան գա րու մով տա ռա պող ան ձն ի վի ճա կի չէ հաս
կա նալու իր ի րա վունք նե րը կամ ստո րագ րելու իր ի րա վունք նե րի ի րա
զեկ ման թեր թի կը, ա պա տվյալ ան ձի ի րա վունք նե րը բա ցատր վում են 
ան ձի օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չին, ե թե այդ պի սին առ կա է, ո րն էլ ստո
րագ րում է նշ ված ի րա զեկ ման թեր թի կը: Դրա մա սին  բա ժան մուն քի 
վա րի չը գրա ռում է կա տա րում բժշ կա կան քար տում:

 Հո գե կան խան գա րում նե րով տա ռա պող ան ձանց  հո գե բու ժա կան օգ
նու թյունն ի րա կա նաց վում է պե տու թյան մի ջոց նե րի հաշ վին` պե տու թյան 
ե րաշ խա վո րած նպա տա կային ծրագ րե րի շր ջա նակ նե րում, մար դա սի
րու թյան ու մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հի մունք նե րով:

 Քա ղա քա ցի նե րի հո գե կան ա ռող ջու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կու
թյուն նե րը բժշ կա կան գաղտ նիք են: Այդ պի սի տե ղե կու թյուն նե րը տրա
մադր վում են հի վան դին և նրա օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չին նրանց 
պա հան ջով (օ րի նակ՝ մի շարք պե տա կան պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լու 
հա մար քա ղա քա ցու հո գե կան ա ռող ջու թյան վե րա բե րյալ տր վում է 
տե ղե կու թյուն հա մա պա տաս խան մարմ նի կող մից):

 Հո գե կան խան գա րու մով տա ռա պող ան ձը կամ նրա օ րի նա կան ներ
կա յա ցու ցիչն ի րա վունք ու նի հրա ժար վե լու ա ռա ջարկ ված բու ժօգ նու
թյու նից կամ դա դա րեց նե լու այն, բա ցա ռու թյամբ օ րեն քով նա խա տես
ված բժշ կա կան բնույ թի հար կադ րա կան մի ջոց նե րի կի րառ ման և ոչ հո
ժա րա կամ (հար կա դիր) հոս պի տա լաց ման դեպ քե րի: 
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     ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑՈՒՆ ԱՆ ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԱԿ ԿԱՄ   
ՍԱՀ ՄԱ ՆԱ ՓԱԿ ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԱԿ ՃԱ ՆԱ ՉԵ ԼԸ

 Քա ղա քա ցուն ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու խն դի րը կար գա վոր վում է 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով և ի րա կա նաց վում է մի այն դա տա
կան կար գով: 

Քա ղա քա ցին, ո րը հո գե կան խան գար ման հետ ևան քով չի կա րող հաս
կա նալ իր գոր ծո ղու թյուն նե րի նշա նա կու թյու նը կամ ղե կա վա րել դրանք, 
կա րող է դա տա րա նով ան գոր ծու նակ ճա նաչ վել` Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյան  քա ղա քա ցի ա կան  դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված 
կար գով (հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րը՝ կից սկա վա ռա կում): 

  Մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ  քա ղա քա ցի ա կան  դա տա վա րու թյան օ րենս
գիր քը (հոդ ված 168) սահ մա նում է, որ քա ղա քա ցուն ան գոր ծու նակ  ճա
նա չե լու վե րա բե րյալ գոր ծը կա րող է հա րուց վել նրա ըն տա նի քի ան
դամ նե րի, խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նի կամ հո գե
բու ժա կան հաս տա տու թյան տնօ րի նու թյան դի մու մի հի ման վրա:

 Քա ղա քա ցուն սահ մա նա փակ գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ 
գոր ծը կա րող է հա րուց վել նրա ըն տա նի քի ան դամ նե րի կամ խնա մա
կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նի դի մու մի հի ման վրա:

 Սա նշա նա կում է, որ քա ղա քա ցուն սահ մա նա փակ գոր ծու նակ ճա
նա չե լը հնա րա վոր է բա ցա ռա պես ըն տա նի քի ան դամ նե րի կամ խնա
մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նի դի մու մի հի ման վրա, այ
սինքն՝ այլ ան ձի կամ կազ մա կեր պու թյան դի մու մի հի ման վրա քա ղա
քա ցուն ճա նա չե լու վե րա բե րյալ գործ հա րու ցել հնա րա վոր չէ: 

Ընդ ո րում՝ քա ղա քա ցուն ան գոր ծու նակ  կամ սահ մա նա փակ գոր
ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ դի մու մը տր վում է քա ղա քա ցու բնա
կու թյան վայ րի` ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան, ի սկ ե թե ան
ձը բուժ վում է հո գե բու ժա կան հաս տա տու թյու նում` նաև դրա գտն վե լու 
վայ րի դա տա րան:

 Քա ղա քա ցուն ան գոր ծու նակ  ճա նա չե լու վե րա բե րյալ դի մում ներ
կա յաց նե լիս դի մու մի մեջ պետք է շա րադր վեն այն հան գա մանք նե րը, 
ո րոնք վկա յում են քա ղա քա ցու հո գե կան խան գար ման մա սին, և ո րոնց 
հետ ևան քով նա չի կա րող հաս կա նալ իր գոր ծո ղու թյուն նե րի նշա նա
կու թյու նը կամ ղե կա վա րել դրանք:

 Քա ղա քա ցուն սահ մա նա փակ գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ 
դի մու մի մեջ պետք է շա րադր վեն այն հան գա մանք նե րը, ո րոնք վկա
յում են, որ ո գե լից խմիչք ներ կամ թմ րա մի ջոց ներ չա րա շա հող, ի նչ պես 
նաև մո լե խա ղե րով հրա պուր վող ան ձն իր ըն տա նի քը դրել է նյու թա
կան ծանր կա ցու թյան մեջ (հոդ ված 169): 

Անհ րա ժեշտ է նկա տի ու նե նալ, որ քա ղա քա ցու հո գե կան խան գար ման 
վե րա բե րյալ հիմ նա վոր կաս կած նե րի առ կա յու թյան դեպ քում դա տա վո
րը նրա հո գե կան վի ճա կը պար զե լու հա մար նշա նա կում է դա տա հո գե
բու ժա կան փոր ձաքն նու թյուն: Դա տա հո գե բու ժա կան փոր ձաքն նու թյան 
ան ցկա ցու մից այն ան ձի ա կն հայտ խու սա փե լու դեպ քում, ո րի նկատ
մամբ ան գոր ծու նակ  ճա նա չե լու վե րա բե րյալ գործ է հա րուց վել, դա տա
րա նը ո րո շում է կա յաց նում քա ղա քա ցուն հար կա դիր կար գով դա տա հո
գե բու ժա կան փոր ձաքն նու թյան ու ղար կե լու մա սին (hոդ ված 170):



106

Դի մու մի քն նու թյան կար գը

 Քա ղա քա ցուն ան գոր ծու նակ  ճա նա չե լու վե րա բե րյալ գոր ծը դա
տա րա նը քն նում է խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նի 
ներ կա յա ցուց չի պար տա դիր մաս նակ ցու թյամբ: Քա ղա քա ցին կա րող 
է կանչ վել դա տա կան նիս տի, ե թե դա թույլ է տա լիս նրա ա ռող ջա կան 
վի ճա կը:

 Քա ղա քա ցուն սահ մա նա փակ գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ 
գոր ծը դա տա րա նը քն նում է այդ քա ղա քա ցու և խնա մա կա լու թյան ու 
հո գա բար ձու թյան մարմ նի ներ կա յա ցուց չի պար տա դիր մաս նակ ցու
թյամբ:

 Հի շե՛ք, որ դի մողն ա զատ վում է քա ղա քա ցուն ան գոր ծու
նակ   կամ սահ մա նա փակ գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե ր
յալ գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րից:

 Դա տա րա նը, պար զե լով, որ դի մում տված ըն տա նի քի ան դամ նե րը 
վար վել են ան բա րե խիղճ` ա կն հայ տո րեն նպա տակ ու նե նա լով քա ղա
քա ցուն ան հիմն զր կել գոր ծու նա կու թյու նից կամ սահ մա նա փա կել նրա 
գոր ծու նա կու թյու նը, դա տա կան ծախ սե րը բռ նա գան ձում է նրան ցից:

 Դա տա րա նի վճ ռի հետ ևանք ները
 Քա ղա քա ցուն ան գոր ծու նակ  ճա նա չե լու մա սին դա տա րա նի վճ ռի 

հի ման վրա խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի նը նշա
նա կում է խնա մա կալ, ի սկ քա ղա քա ցուն սահ մա նա փակ գոր ծու նակ 
ճա նա չե լու մա սին դա տա րա նի վճ ռի հի ման վրա խնա մա կա լու թյան 
և հո գա բար ձու թյան մար մի նը նշա նա կում է հո գա բար ձու:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով նա
խա տես ված դեպ քե րում դա տա րա նը` խնա մա կա լի, ըն տա նի քի ան դա
մի կամ հո գե բու ժա կան հաս տա տու թյան տնօ րի նու թյան դի մու մով, դա
տա հո գե բու ժա կան փոր ձաքն նու թյան հա մա պա տաս խան եզ րա կա ցու
թյան հի ման վրա, վճիռ է կա յաց նում ա պա քին վա ծին գոր ծու նակ ճա նա
չե լու մա սին: Դա տա րա նի վճ ռի հի ման վրա վե րաց վում է քա ղա քա ցու 
նկատ մամբ սահ ման ված խնա մա կա լու թյու նը:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով նա
խա տես ված դեպ քե րում դա տա րա նը` քա ղա քա ցու, նրա հո գա բար ձուի 
կամ ըն տա նի քի ան դա մի դի մու մով վճիռ է կա յաց նում քա ղա քա ցու գոր
ծու նա կու թյան սահ մա նա փա կու մը վե րաց նե լու մա սին: Դա տա րա նի 
վճ ռի հի ման վրա վե րաց վում է քա ղա քա ցու նկատ մամբ սահ ման ված 
հո գա բար ձու թյու նը:

Ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված քա ղա քա ցու նկատ մամբ սահ ման վում 
է խնա մա կա լու թյուն, ի սկ նրա ա նու նից գոր ծարք ներ է կն քում նրա 
խնա մա կա լը: 

Ե թե վե րա ցել են այն հիմ քե րը, ո րոնց ու ժով քա ղա քա ցին ան գոր
ծու նակ է ճա նաչ վել, դա տա րա նը նրան գոր ծու նակ է ճա նա չում: Դա
տա րա նի վճ ռի հի ման վրա վե րաց վում է նրա նկատ մամբ սահ ման ված 
խնա մա կա լու թյու նը: 
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Ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձինք չեն կա րող ը նտ րել և ը նտր վել:
 Քա ղա քա ցին դա տա րա նի վճ ռով կա րող է ճա նաչ վել սահ մա նա

փակ գոր ծու նակ` ո գե լից խմիչք նե րի կամ թմ րա մի ջոց նե րի չա րա
շահ ման, ի նչ պես նաև մո լե խա ղե րով հրա պուր վե լու հետ ևան քով իր 
ըն տա նի քը նյու թա կան ծանր դրու թյան մեջ դրած լի նե լու դեպ քում` 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան  դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով (հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րը՝ 
կից սկա վա ռա կում): 

Ն րա նկատ մամբ սահ ման վում է հո գա բար ձու թյուն:
 Նա ի րա վունք ու նի ի նք նու րույն կն քելու մի այն մանր կեն ցա ղային 

գոր ծարք ներ: Նա կա րող է կն քել այլ գոր ծարք ներ, ի նչ պես նաև ստա
նալ աշ խա տա վարձ, կեն սա թո շակ և այլ ե կա մուտ ներ ու տնօ րի նել 
դրանք մի այն հո գա բար ձո ւի հա մա ձայ նու թյամբ: 

Ն ման քա ղա քա ցին ի նք նու րույն գույ քային պա տաս խա նատ վու թյուն է 
կրում իր կն քած գոր ծարք նե րի և պատ ճա ռած վնա սի հա մար: 

Ե թե վե րա ցել են այն հիմ քե րը, ո րոնց ու ժով սահ մա նա փակ վել է քա
ղա քա ցու գոր ծու նա կու թյու նը, դա տա րա նը վե րաց նում է նրա գոր ծու նա
կու թյան սահ մա նա փա կու մը: Դա տա րա նի վճ ռի հի ման վրա վե րաց վում 
է քա ղա քա ցու նկատ մամբ սահ ման ված հո գա բար ձու թյու նը:

   ԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ ԾԱ ՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՓՈԽ ՀԱ ՏՈՒՑ
ՄԱՆ  ՀԱ ՄԱՎ ՃԱ ՐԱՅԻՆ ՄԵ ԽԱ ՆԻԶՄ ՆԵ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ

Բ նակ չու թյան ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյու նը  
բժշ կա կան օգ նու թյան և սպա սարկ ման 
ֆի նան սա վոր ման գոր ծում

Վ ճա րո վի ծա ռա յու թյուն ներն ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տում կա րող 
են լի նել եր կու տի պի`

1.  բժշ կա կան օգ նու թյան և սպա սարկ ման վճա րո վի ծա ռա յու թյուն ներ
2.  այլ վճա րո վի ծա ռա յու թյուն ներ, ո րոնք ո ւղ ղա կի ո րեն կապ ված չեն 

բժշ կա կան օգ նու թյան հետ (հի վան դա նո ցային կե ցու թյան պայ
ման նե րի բա րե լա վում և սպա սար կում, տե ղե կանք նե րի տրա մադ
րում և այլն):

Գ նա գո յաց ման, բժշ կատն տե սա գի տա կան չա փա նիշ նե րի կամ 
ստան   դարտ նե րի ար դեն ի սկ սկս ված գոր ծըն թա ցը հնա րա վո րու թյուն 
կըն ձե ռի օբյեկ տի վո րեն կար գա վո րե լու գնա գո յա ցումն ա ռող ջա պա
հու թյան հա մա կար գում և ո լոր տում ա պա հո վե լու կա ռա վա րե լի շու կա
յա կան հա րա բե րու թյուն ներ, ին չը կբե րի բժշ կա կան ծա ռա յու թյուն նե րի 
ո րա կի բարձ րաց ման և բու ժօգ նու թյան մատ չե լի ու թյան: Վճա րո վի ծա
ռա յու թյուն նե րի գնե րի վրա իր ազ դե ցու թյունն է թող նում նաև պե տա
կան պատ վե րի շր ջա նակ նե րում ի րա կա նաց վող բժշ կա կան մի շարք 
ծա ռա յու թյուն նե րի գնե րի ցածր  լի նե լը:

 Պե տու թյան կող մից ֆի նան սա վոր վող ծա ռա յու թյուն նե րի մի մա սը 
կա րող է ի րա կա նաց վել հա մավ ճար նե րի սկզ բուն քով, ո րը լայ նո րեն կի
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րառ վում է եր կար տա րի ներ, սա կայն կրում է ոչ պաշ տո նա կան բնույթ և 
ֆի նան սա կան հոս քե րի զգա լի և ան վե րահս կե լի ծա վալ է: 

Ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կար գի ֆի նան սա վոր ման գոր ծում, որ
պես ան ցու մային փուլ, մեծ դեր է տր վում հա մավ ճար նե րի մե խա նիզ
մին: Հա մավ ճա րը, ը նդ հա նուր ձևա կերպ մամբ, բժշ կա կան օգ նու թյուն և 
սպա սար կում ստա ցո ղի կող մից ի րա կա նաց ված ո ւղ ղա կի վճա րումն է 
բժշկա կան ապ րանք նե րի կամ ծա ռա յու թյուն նե րի այն ար ժե քի հա մար, 
ո րը նե րառ ված չէ գնի մեջ, կամ բժշ կա կան ծա ռա յու թյան ի րա կան ար
ժե քի և պե տու թյան կող մից սահ ման ված գնի տար բե րու թյունն է, ո րը 
վճար վում է բու ժօգ նու թյուն ստա ցո ղի կող մից: Ա ռող ջա պա հու թյան ֆի
նան սա վոր ման հա մա կար գում հա մավ ճար նե րը միշտ ձևա վոր վում են 
այն դեպ քում, ե րբ բժշ կա կան ծա ռա յու թյուն նե րի կամ բուժ ման գներն 
ա վե լի ցածր են, քան ի րա կան ծախ սե րը: Այս պա րա գա յում հնա րա վոր 
է եր կու տի պի հա մավ ճար:

 
Ոչ պաշ տո նա կան հա մավ ճար 

Այն գո յու թյուն ու նի եր կար տա րի ներ՝ դեռևս խորհր դային ժա մա
նակ նե րից (այդ թվում նաև Հա յաս տա նում), և որ պես օ րենք` լրաց րել է 
բու ժաշ խա տո ղի աշ խա տա վար ձի թե րավ ճա րու մը, ի սկ 90ա կան թվա
կան նե րի ե րկ րորդ կե սից` նաև դե ղե րի և բժշ կա կան պա րա գա նե րի 
ծախ սե րը:

 Պաշ տո նա կան հա մավ ճար 

Այն կի րառ վում է աշ խար հի շատ ե րկր նե րում տար բեր մե խա նիզմ նե
րով ու նպա տակ նե րով, ար դյու նա վետ է հա մար վում ոչ այն քան ֆի նան
սա կան մուտ քեր ա պա հո վե լու տե սան կյու նից, որ քան բուժ հաս տա տու
թյուն նե րի և հի վանդ նե րի միջև հս տակ, թա փան ցիկ և կան խա տե սե լի 
փոխ հա բե րու թյուն ներ ձևա վո րե լու ա ռու մով: 

Ընդ հան րա պես, ցածր ՀՆԱ, բյու ջե ի ձևա վոր ման, հա վա քագր ման և 
վճար ման  խն դիր ներ ու նե ցող ե րկր նե րում հա մավ ճա րը դի տարկ վում 
է ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կար գի ֆի նան սա կան դժ վա րու թյուն նե րը 
ո րոշ չա փով հար թե լու մի ջոց: Այն, ան շուշտ, պետք է կրի քա ղա քա կան 
ո րոշ ման տեսք և ու նե նա ներդր ման հս տակ մե խա նիզմ ներ: 

Ի՞նչ խն դիր ներ կա րող է լու ծել կամ մաս նա կի ո րեն կփոր ձի լու ծել հա
մավ ճա րը ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կար գի ֆի նան սա վոր ման հար ցում: 

Այն ի նք նին չի կա րող լու ծել թեր ֆի նան սա վոր ման կամ, ը նդ հա
նուր առ մամբ, ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տին հատ կաց վող ան հրա ժեշտ 
ֆի նան սա կան մի ջոց ներ ա պա հո վե լու հար ցը, սա կայն հս տա կեց նե
լով ա կն կալ վող ֆի նան սա կան մուտ քե րը՝ հնա րա վո րու թյուն կս տեղ ծի 
կողմ նո րոշ վել և ճիշտ դիր քո րո շում ձևա վո րել ֆի նան սա կան հոս քե րի 
կա ռա վար ման գոր ծում: Հա կա ռակ դեպ քում տե ղի կու նե նա այն, ի նչ 
տե ղի է ու նե ցել, այն է` բու ժօգ նու թյուն ի րա կա նաց նող և հի վանդ փոխ
հա րա բե րու թյուն նե րում հիմն վել է հա մավ ճար նե րի այլ հա մա կարգ, 
այս պես կոչ ված,  ոչ պաշ տո նա կան հա մավ ճար նե րը: 
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Ու սումն սի րու թյուն նե րը թույլ են տա լիս փաս տել, որ` 
•	 ոչ պաշ տո նա կան վճար նե րը հիմ նա կա նում փոխ հա տու ցում են 

բու ժ օգ նու թյան և սպա սարկ ման նյու թա կան և բու ժանձ նա կազ մի 
աշ խա տա վար ձի մի մա սը,

•	 վ ճար վող մի ջին ոչ պաշ տո նա կան գու մա րը տա տան վում է ը ստ 
վճա րո ղի, բու ժօգ նու թյուն ի րա կա նաց նո ղի՝ ել նե լով վճար ման 
նպա տա կից և բու ժօգ նու թյան տե սա կից ու ո րա կից: 

Այս պի սով՝ հա մավ ճար նե րի պաշ տո նա կան ըն դու նու մը կար ևո րա
գույն, քա ղա քա կան ո րո շում պա հան ջող հարց է և ոչ պաշ տո նա կան 
վճար նե րի օ րի նա կա նաց ման ծան րակ շիռ պայ ման: Դրա պաշ տո նա
կան կի րար կու մը կան խա տե սե լի կդարձ նի բնակ չու թյան կող մից ի րա
կա նաց վող ա ռող ջա պա հա կան ծախ սե րը, կլե գա լաց նի առ կա ստ վե րա
յին շր ջա նա ռու թյու նը, կբա րե լա վի մա տուց վող բու ժօգ նու թյան ո րա կը, 
հնա րա վո րու թյուն կտա ա վե լաց նե լու բու ժօգ նու թյուն ի րա կա նաց նող
նե րի պաշ տո նա կան ե կա մուտ նե րը:

 Պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված  բժշ կա կան օգ նու թյան և սպա
սարկ ման ար դյու նա վե տու թյան և մատ չե լի ու թյան բարձ րաց ման նպա
տա կով, բժշ կատն տե սա գի տա կան հիմ նա վոր վա ծու թյամբ, DRG հա
մա կար գի սկզ բուն քով  ի րա կա նաց վել է շուրջ 300 հի վան դու թյան տե
սակ նե րի ի րա կան ի նք նար ժե քի հաշ վար կու մը մի ջազ գայ նո րեն ըն դուն
ված մե թո դա բա նու թյամբ: Նշ ված գոր ծըն թա ցը շա րու նակ վե լու է նաև 
2011 թ.: Ծա ռա յու թյուն նե րի ի րա կան ի նք նար ժե քի հաշ վարկ ման վրա 
հիմն ված՝ ի րա կա նաց վել են 20102011 թթ. հա մավ ճար նե րի մե խա նիզմ
նե րի կի րարկ ման կան խա տե սում նե րը:

2010 թվա կա նի հու լի սի 1ից փոր ձա րա րա կան ծրագ րով հան րա
պե տու թյու նում ներդր վեց բժշ կա կան ծա ռա յու թյուն նե րի փոխ հա տուց
ման հա մավ ճա րա յին մե խա նիզ մը Եր ևա նի ե րեք բուժ հաս տա տու թյու
ններում: Ծրագ րի ար դյունք նե րը դրա կան գնա հատ վե լուց հե տո ո րոշ
վեց հա մավ ճա րա յին մե խա նիզմ նե րը կի րա ռել հան րա պե տու թյան բո
լոր բուժ հաս տա տու թյուն նե րում, ո րի հի ման վրա ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
23.12.2010 թ. N 1762Ն ո րոշ մամբ 2011 թ. փետր վա րի 1ից հան րա պե
տու թյան բուժ հաս տա տու թյուն նե րում «Ան հե տաձ գե լի և գի նե կո լո գի ա
կան բժշ կա կան օգ նու թյա ն» ծրագ րե րում կի րառ վե լու են հա մավ ճա րի 
մե խա նիզմ ներ:

    





ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԸՆՏԱՆԻՔՈՒՄ 

ԵՎ ԿԱՆԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ
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Կա նանց նկատ մամբ բռնու թյու նը գեն դե րա յին ան հա վա սա րու թյան 
դրսև ո րում նե րից է, որն իրե նից առա վել վտան գավո րու թյուն է ներ կա
յաց նում, քա նի որ այն խո րաց նում է կա նանց նկատ մամբ խտրա կան 
վե րա բեր մուն քը և ազ դում կա նանց կող մից իրենց իրա վունք նե րից և 
ազա տու թյուն նե րից օգտ վե լու ու նա կու թյա նը:

Գեն դե րա յին հիմ քով բռնու թյու նը վտան գի տակ է դնում և խախ տում 
է մար դու այն պի սի հիմ նա րար իրա վունք ներ, ինչ պի սիք են խոշ տան
գու մից և վատ վե րա բեր մուն քից զերծ մնա լու, օրեն քի առ ջև հա վա սա
րու թյան, օրեն քի պաշտ պա նու թյու նից օգտ վե լու, ազա տու թյան և ան
ձեռնմ խե լի ու թյան, ըն տա նի քում հա վա սա րու թյան, առող ջու թյան պահ
պա նու թյան, աշ խա տան քի ար դա րա ցի պայ ման նե րի իրա վունք նե րը:   

Բռնու թյան մի ջո ցով մեկ ան ձը մյու սին հար կադ րում է կա տա րել որո
շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ կամ զերծ մնալ դրանց կա տա րու մից: Բռնու
թյու նը լայն հաս կա ցու թյուն է և կա րող է նե րա ռել բռնու թյան այն պի սի 
ձև եր, ինչ պի սին են հո գե բա նա կան, ֆի զի կա կան, տնտե սա կան, բա րո
յա կան, կեն ցա ղա յին, uեռա կան, uոցի ալտնտեuական, uոցի ալմշա կու
թա յին հար կադ րան քը, որի մի ջո ցով բռնու թյուն գոր ծադ րո ղը ձգտում է 
իրա կա նաց նելու վար քի վե րահս կո ղու թյուն և կա ռա վա րում, սե փա կան 
կամ քի թե լադ րանք, շա հի ստա ցում և այլն:

Բռնու թյու նը կա րող է դրսև որ վել կյան քի տար բեր ոլորտ նե րում` հա
սա րա կու թյան մեջ, դրսում, ըն տա նի քում և այլն: Բռնու թյան առա վել 
տա րած ված ձև ե րից է ըն տա նե կան բռնու թյու նը: Ըն տա նե կան բռնու
թյու նը չու նի մեկ ընդ հան րա կան սահ մա նում, սա կայն մի ջազ գա յին 
փաս տաթղ թե րում, ինչ պես նաև տար բեր պե տու թյուն նե րի իրա վա կան 
ակ տե րում  օգ տա գործ վող սահ մա նում նե րը  նե րա ռում են ֆի զի կա կան, 
հո գե բա նա կան, սե ռա կան բռնու թյան, ահա բեկ ման, մե կու սաց ման և 
հար կադր ման, ան ձի նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյան, ու ժի գոր ծադր ման 
տար րեր: Նշված դրսև ո րում նե րի հե տև ան քով կինն ըն տա նի քում և հա
սա րա կու թյան մեջ ստո րա դաս վում է տղա մար դու հա մե մատ:

Չնա յած որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը վա վե րաց րել է կա
նանց իրա վունք նե րի հետ կապ ված գրե թե բո լոր մի ջազ գա յին պայ մա
նագ րե րը, սա կայն դրան ցով ամ րագր ված իրա վունք նե րի պաշտ պա նու
թյանն ուղղ ված ներ պե տա կան հա տուկ օրենք ներ չեն ըն դուն վել:

Կա նանց նկատ մամբ բռնու թյան հիմ նախնդ րին անդ րա դար ձել է 
Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նու թյան բո լոր ձև ե րի վե րաց ման մա սին 
կոն վեն ցի ան (CEDAW), որը հիմք հան դի սա ցավ կա նանց հիմ նախն դիր
նե րի վե րա բե րյալ հե տա գա փաս տաթղ թե րի ըն դուն ման հա մար: Կոն
վեն ցի ան որևէ դրույթ չի պա րու նա կում ըն տա նե կան բռնու թյան վե րա
բե րյալ, սա կայն հե տա գա յում ըն դուն ված հռչա կագ րե րը և բա նա ձև երն 
ուղ ղա կի ո րեն ըն տա նե կան բռնու թյու նը սահ մա նե ցին որ պես կա նանց 
նկատ մամբ խտրա կա նու թյան դրսև որ ման տե սակ: Ըն տա նե կան բռնու
թյան դեմ պայ քա րե լու պե տու թյուն նե րի պար տա կա նու թյունն ամ րա գր
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ված է Մի ա ցյալ ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան կող մից 1992 թվա կա նին 
ըն դուն ված թիվ 19 ընդ հա նուր հանձ նա րա րա կա նում: Հա մա ձայն մի ջազ
գա յին փաս տաթղ թե րի՝ Հա յաս տա նը պար տա վոր է ըն դու նել ըն տա  նե
կան բռնու թյան դեմ պայ քա րի, կան խար գել ման և փոխ հա տուց ման 
մե խա նիզմ ներ: ՀՀ օրենսդ րու թյու նը կա նանց նկատ մամբ բռնու թյուն նե
րի կան խար գել մանն ուղղ ված հա տուկ օրենսդ րու թյուն չի ըն դու նել: Եվ
րո պա կան և մի շարք այլ եկր ներ, այդ թվում նաև Վրաս տա նը և Ադր
բե ջա նը ըն դու նել են ըն տա նե կան բռնու թյան կան խար գել ման մա սին 
օրենք ներ, որոնք հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ըն տա նե կան բռնու թյան 
են թարկ ված ան ձանց դի մել պաշտ պա նու թյան այս կամ այն մի ջո ցին:

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ 
ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

   ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆ

Հո գե բա նա կան բռնու թյունն ար տա հայտ վում է վի րա վո րանք նե րի, 
զրպար տու թյան, ան ձի վե րահսկ ման, երե խա նե րի նկատ մամբ բռնու
թյան, բռնու թյան սպառ նա լիք նե րի, առար կա նե րի ոչն չաց ման, հե
տապնդ ման, նվաս տաց նող գոր ծո ղու թյուն նե րի, մե կու սաց ման և այլ 
ձև ե րով: Հո գե բա նա կան բռնու թյան նպա տակն է սո ցի ա լա կան կա
պե րի խզման մի ջո ցով կամ քի թե լադ րու մը: Հո գե բա նա կան բռնու թյու
նը կա րող է հան գեց նել մի շարք հի վան դու թյուն նե րի: Հո գե բան նե րի 
կարծիքով՝ բռնու թյան այս տե սա կը շատ վտան գա վոր է և կա րող է 
լուրջ հե տև անք ներ ու նե նալ կնոջ առող ջու թյան վրա: 

 

   ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ֆի զի կա կան բռնու թյունն ար տա հայտ վում է ֆի զի կա կան փո խազ դե
ցու թյամբ հրե լով, հար վա ծե լով, զեն քի օգ տա գործ մամբ և այլն: Ֆի զի
կա կան բռնու թյունն իրե նից առա վել վտան գա վո րու թյուն է ներ կա յաց
նում, որը հա ճախ հան գեց նում է բռնու թյան են թարկ ված ան ձի մահ վան 
կամ մարմ նա կան վնաս վածք նե րի: Հա ճախ ֆի զի կա կան բռնու թյուն
ներն ու ղեկց վում են նաև հո գե բա նա կան բռնու թյամբ:

   ՍԵՌԱԿԱՆ ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆ

Սե ռա կան բռնու թյու նը ֆի զի կա կան բռնու թյան դրսև ո րում նե րից է, 
որով բռնու թյուն գոր ծադ րող ան ձը զոհին պար տադ րում է սե ռա կան 
հա րա բե րու թյուն ու նե նալ, սե ռա կան հա րա բե րու թյամբ զո հին ցավ կամ 



114

առող ջու թյա նը վնաս է պատ ճա ռում: Սե ռա կան բռնու թյու նը ևս շատ 
տա րած ված և բռնու թյան վտան գա վոր ձև է, որի հե տև անք նե րը կոր
ծա նա րար են կնոջ հա մար ինչ պես հո գե բա նա կան, այն պես էլ ֆի զի
կա կան առու մով: 

Պետք է նշել, որ ամուս նու թյան ըն թաց քում բռնա բա րու թյու նը հան
ցա գոր ծու թյուն է, քա նի որ սե ռա կան ակ տը տե ղի չի ու նե նում կնոջ 
հա մա ձայ նու թյամբ: Բռնա բա րու թյան հա մար պա տաս խա նատ վու թյու
նը նա խա տես ված է ՀՀ քրե ա կան օրենսգր քի 138 հոդ վա ծով և նա խա
տե սում է ազա տազր կում երե քից վեց տա րի ժամ կե տով, իսկ մի խումբ 
ան ձանց կող մից, տու ժո ղի կամ այլ ան ձի նկատ մամբ, ան չա փա հաuի 
նկատ մամբ, առան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար վե լու, ինչ պես նաև տու
ժո ղի մահ կամ այլ ծանր հե տև անք ներ առա ջաց նե լու դեպ քում  պատժ
վում է ազա տազրկ մամբ` չորuից տաuը տա րի ժամ կե տով: Իսկ վե րը 
նշված գոր ծո ղու թյուն նե րը տաuնչորu տա րին չլրա ցած ան ձի նկատ
մամբ կա տա րե լու դեպ քում սահ ման ված է ազա տազր կում՝ ու թից 
տաuնհինգ տա րի ժամ կե տով:  

  

   ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆ

Տնտե սա կան բռնու թյունն ար տա հայտ վում է եկա մու տը թաքց նե լու, 
երե խա նե րին ապա հո վե լուց հրա ժար վե լու, հա մա տեղ ձեռք բեր ված 
գույ քը վատ նե լու, թաքց նե լու, ծախ սե րի մա սին հաշ վետ վու թյուն պա
հան ջե լու և այլ ձևով: Այն կա րող է դրսև որ վել աշ խա տե լու և ինք նու
րույն վաս տակ ձեռք բե րե լու ար գել քով, որ պես զի զո հը գտնվի կախ վա
ծու թյան վի ճա կում:

Սո վո րա բար ըն տա նե կան բռնու թյան նշված դրսև ո րում նե րը 
կրկնվում են և մշտա կան բնույթ են ստա նում: Երբ կող մերն անց նում են 
թույ լատ րե լիի սահ մա նը և դի մում բռնու թյան, ապա այն հե տա գա յում 
պար բե րա բար կրկնվում է և դառ նում առա վել վտան գա վոր:  

Հա մա ձայն Հա մաշ խար հա յին բան կի կող մից կա տար ված հե տա
զո տու թյուն նե րի՝  կա նանց ինք նաս պա նու թյուն նե րի 30 %–ը և սպա
նու թյուն նե րի 60 %–ը կա տար վել են ըն տա նե կան բռնու թյան հե  տևան
քով: Բռնու թյան են թարկ ված կա նայ ք տա ռա պում են նվաս տաց ման, 
ճնշվա ծու թյան զգաց ումից հա ճախ ստա ցած ծանր մարմ նա կան 
վնաս վածք նե րից, որն էլ խո չըն դո տում է նրանց կող մից հա սա րա կա
կան, քա ղա քա կան, տնտե սա կան կյան քին մաս նակ ցե լու ու նա կու
թյա նը:

Ըն տա նե կան բռնու թյան հե տև անք նե րը երե խա նե րի նկատ մամբ ևս 
բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն են թող նում, նրանք ևս դառ նում են հո գե
բա նա կան և ֆի զի կա կան բռնու թյան զոհ: Նման ըն տա նիք նե րում մե
ծա ցած երե խա նե րը հա ճախ ու նե նում են ուս ման վատ առա ջա դի մու
թյուն, հո գե բա նա կան խնդիր ներ, թե րար ժե քու թյան զգա ցում, լի նում 
են մե կու սա ցած և այլն:
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   Ի՞ՆՉ Է ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ԿԱՄ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ 
ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ըն տա նե կան բռնու թյան կան խար գել մանն ուղղ ված հա տուկ օրենք 
դե ռևս չի ըն դուն վել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում, սա կայն կա
րևոր է տե ղե կաց նել ըն թեր ցո ղին նա և ձևա վոր ված մի ջազ գա յին պրակ
տի կա յի մա սին:  

Ըն տա նե կան բռնու թյան դեմ պայ քա րի մի ջոց նե րից մե կը այս պես 
կոչ ված կան խար գե լիչ կամ պաշտ պա նա կան կար գադ րու թյուն ներն են, 
որոնք ար ձակ վում են դա տա վո րի կող մից բռնու թյուն կի րա ռող ան ձի 
նկատ մամբ: Կախ ված բռնու թյան բնույ թից՝ կան խար գե լիչ կար գադ
րու թյուն նե րի մի ջո ցով սահ մա նա փակ վում է բռնու թյուն կի րա ռող ան ձի 
շփու մը տու ժո ղի հետ, ինչ պես նաև հնա րա վոր է, որ բռնու թյուն կի րա
ռող ան ձին վտա րեն բնա կա րա նից նույ նիսկ այն դեպ քում, երբ սե փա
կա նա տե րը հենց բռնու թյուն կի րա ռող անձն է: Այս մի ջո ցը ժա մա նա կա
վոր բնույթ ու նի և սո վո րա բար մին չև վեց ամիս ժա մա նա կով է գոր ծում: 
Այ սինքն՝ այդ ըն թաց քում պետք է լուծ վեն բնա կա րա նի, հա մա տեղ գույ
քի, երե խա նե րի խնամ քի և մյուս վի ճե լի հար ցե րը:

Հատ կան շա կան է, որ մի շարք երկր նե րում, օրի նակ՝ ԱՄՆի որոշ նա
հանգ նե րում,   կան խար գե լիչ կար գադ րու թյուն նե րը կա րող են տրվել 
նաև եր րորդ ան ձանց դի մու մով, այ սինքն՝ տու ժո ղի դի մու մը պար տա դիր 
չէ, եթե հիմ քեր կան են թադ րե լու, որ տու ժո ղին վտանգ է սպառ նում: Նույ
նիսկ որոշ երկր ներ (օրի նակ՝ ԱՄՆ) իրա վունք են տա լիս ոս տի կան նե րին 
ձեր բա կա լելու բռնու թյուն գոր ծադ րող ան ձին և քրե ա կան հե տապն դում 
իրա կա նաց նելու՝ ան կախ տու ժող ան ձի կամ քից կամ ցան կու թյու նից: 

Կան խար գե լիչ կար գադ րու թյուն նե րի նպա տակն է պաշտ պա նել 
տու ժո ղին և երե խա նե րին, ըն տա նի քի ան դամ նե րին, որոնց նկատ մամբ 
կա րող է բռնու թյուն կի րառ վել:

   Ո՞ՒՄ ԿԱՐԵԼԻ Է ԴԻՄԵԼ ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

Քա նի որ Հա յաս տա նը ըն տա նե կան բռնու թյան վե րա բե րյալ օրենք չի 
ըն դու նել, և կան խար գե լիչ կար գադ րու թյուն ներ դա տա րան նե րը չեն կա
րող ար ձա կել, ապա մի ակ մար մի նը, որը կա րող է մի ջամ տու թյուն ցու
ցա բե րել, դա ոս տի կա նու թյունն է, իսկ ոս տի կա նու թյան կող մից պատ
շաճ քննու թյուն չ ի րա կա նաց նե լու դեպ քում՝ նաև  դա տա խա զու թյու նը: 

 Ինչպե՞ս է ներկայացվում ընտանեկան բռնության վերաբերյալ 
բո ղոքը:

Բո ղո քը կա րող է ներ կա յաց վել դի մո ղի բնա կու թյան վայ րի ոս
տի կա նու թյան բա ժին կամ դա տա խա զու թյուն՝ հան ցա գոր ծու թյան 
վե րա բե րյալ հայ տա րա րու թյան ձևով (բո ղո քի և հայ տա րա րու թյան 
ձևը՝ կից սկա վա ռա կում): Բո ղո քի հա մար հա տուկ ձև սահ ման ված 
չէ, սա կայն բո ղո քի մեջ պետք է նշվեն դի մո ղի անուն–ազ գա նու նը, 
հաս ցեն, իր նկատ մամբ կի րառ ված բռնու թյան ժա մա նա կը և բռնու
թյան նկա րագ րու թյու նը, ան ձը, որը կի րա ռել է բռնու թյու նը: Հան ցա գոր
ծու թյան վե րա բե րյալ ան ձինք կա րող են տա լ հա ղոր դում, որը տրվում 
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է բա նա վոր կամ գրա վոր: Գրա վոր հա ղոր դում տա լու վե րա բե րյալ 
կազմ վում է ար ձա նագ րու թյուն, որ տեղ նշվում են դի մո ղի ազ գա նու նը, 
անու նը, ծննդյան թի վը, բնա կա րա նի և ծա ռա յո ղա կան հաuցեն, նրա 
առն չու թյու նը հան ցա գոր ծու թյա նը և իրա զե կու թյան աղ բյու րը, ինչ պեu 
նաև տե ղե կու թյուն ներ նրա կող մից ներ կա յաց ված ան ձը հաuտա տող 
փաuտաթղ թե րի մաuին: Եթե դի մո ղը չի ներ կա յաց րել ան ձը հաuտա
տող փաuտաթղ թեր, պետք է ձեռ նարկ վեն այլ մի ջո ցա ռում ներ` նրա 
ան ձի մաuին տե ղե կու թյուն ներն uտու գե լու հա մար:

Եթե իրա վա պահ մար մին նե րը ժա մա նա կին չեն ար ձա գան քի Ձեր 
բո ղո քին կամ հայ տա րա րու թյա նը, դուք նրանց ան գոր ծու թյան վե
րա բե րյալ կա րող եք բո ղոք ներ կա յաց նել նրանց վե րա դա սին, դա
տա րան կամ ՀՀ մար դու իրա վունք նե րի պաշտ պա նին:

Օրի նակ, եթե բո ղոք եք ներ կա յաց րել ՀՀ ոս տի կա նու թյան Երևան 
քա ղա քի կամ մար զա յին որևէ բա ժին, ապա հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
մաuին հա ղոր դում նե րը պետք է քննարկ վեն և լուծ վեն ան հա պաղ, իuկ 
գործ հա րու ցե լու առի թի oրի նա կա նու թյու նը և հիմ քե րի բա վա րար լի
նե լը uտու գե լու անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում` դրանց uտաց ման պա հից 
10 oրվա ըն թաց քում: Նշված ժամ կե տում կա րող են պա հանջ վել լրա
ցու ցիչ փաuտաթղ թեր, բա ցատ րու թյուն ներ, այլ նյու թեր, ինչ պեu նա և 
կա րող է կա տար վել դեպ քի վայ րի զննու թյուն, հան ցա գոր ծու թյուն կա
տա րե լու կաuկա ծան քի բա վա րար հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում կա
րող են բեր ման և անձ նա կան խու զար կու թյան են թարկ վել ան ձինք, հե
տա զոտ ման հա մար վերց վել նմուշ ներ, նշա նակ վել փոր ձաքն նու թյուն:

Այս իրա վա պահ մար մին նե րի ան գոր ծու թյան կամ, Ձեր գնա հատ
մամբ, անօ րի նա կան գոր ծո ղու թյան վե րա բե րյալ ՀՀ մար դու իրա վունք
նե րի պաշտ պա նին Ձեր բո ղո քը կա րող եք ներ կա յաց նել  ան ձամբ, 
փո ստով կամ կա պի ցան կա ցած այլ մի ջո ցով: Մար դու իրա վունք նե
րի պաշտ պա նի գրա սե նյա կի հաս ցեն է՝ 0002, Երև ան, Պուշ կի նի 56 ա, 
հե ռա խոսը՝ (37410) 53 76 51, էլեկտ րո նա յին փոս տի հաս ցեն՝ ombuds@
ombuds.am, էլեկտ րո նա յին կայ քի հաս ցեն՝ www.pashtpan.am: 

Մի ջին, թե թև մար մ նա կան վնաս վածք հասց նե լու և ծե ծի գոր ծե րով 
քրե ա կան գործ կա րող է հա րուց վել մի այն հա մա պա տաս խան դի մու մի 
հա մա ձայն, և տու ժո ղի կող մից բո ղո քից հրա ժար վե լու դեպ քում քրե ա
կան հե տապն դու մը դա դա րեց վում է:

Ոս տի կա նու թյան կամ դա տա խա զու թյան ան գոր ծու թյան կամ գոր
ծ ո ղու թյուն նե րի վե րա բե րյալ դա տա րա նում Ձեր դի մու մը կքննվի 
ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օրենսգր քի 290 հոդ վա ծով սահ ման
ված կա նոն նե րին և պայ ման նե րին հա մա պա տաս խան (օրենսգր քից 
քաղ ված քը և դա տա րան դի մե լու ձևը՝ կից սկա վա ռա կում):

   Ի՞ՆՉ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ Է ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 
ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

Եվ րո պա յի և Ամե րի կա յի որոշ երկր ներ, օրի նակ՝ ԱՄՆ, իրենց քրե ա
կան օրենսգր քե րում քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյուն են նա խա տե
սում ըն տա նե կան բռնու թյուն իրա կա նաց րած ան ձանց նկատ մամբ: Իսկ 
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Եվ րո պա կան պառ լա մեն տը նշել է, որ Եվ րո պա կան մի ու թյան օրեն քի 
պահ պան ման հա մար անհ րա ժեշտ է, որ ան դամ պե տու թյուն նե րը քրե
ա կա նաց նեն ըն տա նե կան բռնու թյու նը: Այ սինքն՝ բա ցի պաշտ պա նա
կան կար գադ րու թյուն ներ ար ձա կե լուց և ըն տա նե կան բռնու թյան զո հե
րի նկատ մամբ պաշտ պա նա կան մի ջոց կի րա ռե լուց, որոշ պե տու թյուն
ներ քրե ա կան հե տապն դում են իրա կա նաց նում ըն տա նե կան բռնու
թյուն գոր ծադ րած ան ձի նկատ մամբ:

Ին պես ար դեն նշվեց, Հա յաս տա նի օրենսդ րու թյու նը ըն տա նե կան 
բռնու թյան դեմ պայ քա րի հա տուկ մե խա նիզմ ներ չի նա խա տե սում, որը 
զգա լի ո րեն դժվա րաց նում է ըն տա նե կան բռնու թյան կան խար գե լու մը: 
Քա նի որ ըն տա նե կան բռնու թյու նը հա ճախ դրսև որ վում է ֆի զի կա կան 
բռնու թյան ձև ով, ապա դրա հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն  կա րող 
է սահ ման վել ծանր, մի ջին ծան րու թյան, թե թև մարմ նա կան վնաս վածք 
հասց նե լու, ինչ պես նաև ծե ծի հա մար: Դի տա վո րու թյամբ մեկ ու րի շին 
մարմ նա կան վնաuվածք պատ ճա ռե լը կամ առող ջու թյանն այլ ծանր 
վնաu պատ ճա ռե լը, որը վտան գա վոր է կյան քի հա մար կամ առա ջաց
րել է տեuողու թյան, խոuքի, լuողու թյան կամ որևէ oրգա նի կամ oրգա նի 
ֆունկ ցի ա յի կո րուuտ կամ ար տա հայտ վել է դեմ քի անջն ջե լի այ լան դակ
մամբ, ինչ պեu նա և կյան քի հա մար վտան գա վոր այլ վնաu է պատ ճա ռել 
առող ջու թյա նը կամ առա ջաց րել է դրա քայ քա յում` զու գորդ ված ընդ հա
նուր աշ խա տու նա կու թյան ոչ պա կաu, քան մեկ եր րոր դի կա յուն կորuտով 
կամ հան ցա վո րի հա մար ակն հայտ մաuնա գի տա կան աշ խա տու նա կու
թյան լրիվ կորuտով կամ առա ջաց րել է հղի ու թյան ընդ հա տում, հո գե կան 
հի վան դու թյուն, թմրա մո լու թյամբ կամ թու նա մո լու թյամբ հի վան դա ցում, 
պատժ վում է ազա տազրկ մամբ` երե քից յոթ տա րի ժամ կե տով:

Մի ջին ծան րու թյան մարմ նա կան վնաս ված քը՝ մեկ ու րի շին մարմ
նա կան վնաuվածք կամ առող ջու թյա նը որևէ այլ վնաu պատ ճա ռե լը, 
որը վտան գա վոր չէ կյան քի հա մար և չի առա ջաց րել ծանր մարմ նա
կան վնաս վածք պատ ճա ռե լու հա մար նա խա տեuված հե տևանք ներ, 
բայց առա ջաց րել է առող ջու թյան տևա կան քայ քա յում կամ ընդ հա նուր 
աշ խա տու նա կու թյան մեկ եր րոր դից պա կաu զգա լի կա յուն կո րուuտ, 
պատժ վում է կա լան քով՝ մե կից երեք ամիu ժամ կե տով, կամ ազա
տազրկ մամբ` առա վե լա գույ նը երեք տա րի ժամ կե տով: Եթե նույն արար
քը կա տար վել է եր կու կամ ավե լի ան ձանց նկատ մամբ, ան ձի կամ նրա 
մեր ձա վո րի նկատ մամբ` կապ ված այդ ան ձի կող մից իր ծա ռա յո ղա կան 
գոր ծու նե ու թյան կամ հաuարա կա կան պարտ քի կա տար ման հետ, մի 
խումբ ան ձանց կամ կազ մա կերպ ված խմբի կող մից, շա հա դի տա կան 
դրդում նե րով, առան ձին դա ժա նու թյամբ,  խու լի գա նա կան դրդում նե
րով, ազ գա յին, ռաuայա կան կամ կրո նա կան ատե լու թյան կամ կրո նա
կան մո լե ռան դու թյան շար ժա ռի թով, պատժ վում է ազա տազրկ մամբ` 
առա վե լա գույ նը հինգ տա րի ժամ կե տով:

Թե թև մարմ նա կան վնաս ված քը՝ դի տա վո րու թյամբ մեկ ու րի շին 
մարմ նա կան վնաuվածք կամ առող ջու թյանն այլ վնաu պատ ճա ռե լը, 
որն առա ջաց րել է առող ջու թյան կար ճա տև քայ քա յում կամ ընդ հա նուր 
աշ խա տու նա կու թյան անն շան կա յուն կո րուuտ, պատժ վում է տու գան
քով` նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հիuնա պա տի կից հա րյուր հիuնա պա
տի կի չա փով, կամ կա լան քով` առա վե լա գույ նը եր կու ամիu ժամ կե տով:
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Ծեծը՝ ար տա հայտ ված ծե ծե լով կամ այլ բռնի գոր ծո ղու թյուն ներ 
կա տա րե լով, պատժ վում է տու գան քով` նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի 
առա վե լա գույ նը հա րյու րա պա տի կի չա փով, կամ կա լան քով` առա վե
լա գույ նը եր կու ամիu ժամ կե տով:

   ԹՐԱՖԻՔԻՆԳԻ ԶՈՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՆԵՐՊԵՏԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ

ՀՀում թրա ֆի քին գի դեմ պայ քա րի ազ գա յին ծրագ րե րով նա խա
տես վել են մի շարք գոր ծո ղու թյուն ների իրա կա նա ցում` օրենսդ րա
կան, սո ցի ալտնտե սա կան և այլ մի ջո ցա ռում ներ, որոնք ուղղ ված կլի
նեն թրա ֆի քին գի դեմ պայքա րի ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը: 
Թրա ֆի քին գի դեմ  պայ քա րին ուղղ ված աշ խա տանք նե րը հա մա կար
գում է Հա յաuտա նի Հան րա պե տու թյու նում մարդ կանց շա հա գործ ման 
(թրա ֆի քին գի) հար ցե րով խոր հուր դը:

Թրա ֆի քին գի զո հին տրա մադր վում է աջակ ցու թյուն, որը բաղ կա
ցած է երեք փու լից` նախ նա կան, մի ջան կյալ և վերջ նա կան աջակ ցու
թյուն: Եթե թրա ֆի քին գի են թարկ ված ան ձը գտնվում է  Հա յաuտա
նում, ապա  նախ նա կան աջակ ցու թյուն ցու ցա բեր վում է Հա յաuտա նի 
Հան րա պե տու թյան աշ խա տան քի և uոցի ա լա կան հար ցե րի նա խա րա
րու թյան միջ նոր դու թյամբ, մարզ պե տա րան նե րի, Երևա նի քա ղա քա
պե տա րա նի մի ջո ցով: Այս գոր ծըն թա ցին կա րող են ներգ րավ վել նաև 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը:  
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Եթե թրա ֆիք նի գի զո հը գտնվում է oտա րերկ րյա պե տու թյու նում, 
ապա աջակ ցու թյան տրա մադր ման մաuին որո շու մը կա յաց նում են դի
վա նա գի տա կան և հյու պա տոuական ծա ռա յու թյուն նե րը:

Մի ջան կյալ աջակ ցու թյու նը նե րա ռում է`
1) ժա մա նա կա վոր` մին չև 60 oրով, կա ցա րա նի տրա մադ րու մ,
2) բժշկա կան հե տա զո տու թյու ն և oգնու թյու ն,
3) իրա վա բա նա կան oգնու թյու ն,
4) հո գե բա նա կան oգնու թյու ն,
5)  հաuարա կու թյան մեջ վե րա ին տեգր վե լուն ուղղ ված քայ լե րը, այդ 

թվում` նա և մաuնա գի տա կան վե րա պատ րաuտմանն oժան դա
կու թյու նը,

6)  անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում` uահ ման ված չա փի հրա տապ դրա
մա կան oգնու թյու ն:





ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱՆ 

ՍՈՒԲ ՍԻ ԴԱ ՎՈ ՐՈՒՄ 

(Ա ՋԱԿ ՑՈՒԹՅՈՒՆ)
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Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյունն ամ րագ րում է 
ան ձանց սո ցի ա լա կան ի րա վունք նե րը՝ կր թու թյան, աշ խա տան քի, սո
ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան, ա ռող ջա պա հու թյան և այլն:

 Սահ մա նադ րու թյան 37րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ «Յու րա քան չյուր 
ոք ու նի ծե րու թյան, հաշ ման դա մու թյան, հի վան դու թյան, կե րակ րո ղին 
կորց նե լու, գոր ծազր կու թյան և օ րեն քով նա խա տես ված այլ դեպ քե րում 
սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան ի րա վունք: Սո ցի ա լա կան ա պա հո վու
թյան ծա վալն ու ձևե րը սահ ման վում են օ րեն քով»:

 Սահ մա նադ րու թյան 48րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է տն տե սա կան, 
սո ցի ա լա կան և մշա կու թային ո լորտ նե րում պե տու թյան հիմ նա կան 
խնդիր նե րը, ո րոն ցից են բնակ չու թյան զբաղ վա ծու թյա նը և աշ խա տան
քի պայ ման նե րի բա րե լավ մա նը նպաս տե լը, բնա կա րա նային շի նա րա
րու թյա նը խթա նե լը, յու րա քան չյուր քա ղա քա ցու բնա կա րա նային պայ
ման նե րի բա րե լավ մա նը նպաս տե լը, տա րեց մարդ կանց ար ժա նա պա
տիվ կեն սա մա կար դա կը ա պա հո վե լը և այլն:

 Պետք է նկա տի ու նե նալ, սա կայն, որ պե տու թյու նը պար տա վոր է 
մի ջոց ներ ձեռ նար կել վե րը նշ ված խն դիր նե րի ի րա կա նաց ման հա մար 
իր հնա րա վո րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում: Սո ցի ա լա պես ա նա պա հով
նե րի հա մար ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րի 
ըն ձե ռու մը սո ցի ա լա կան պե տու թյան ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րից է:

    ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

 Սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քը սահ ման ված է 
« Սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով:

 Սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյուն ստա նա լու ի րա վունք ու նեն կյան քի 
դժ վա րին ի րա վի ճա կում հայտն ված Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
քա ղա քա ցի նե րը, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում կա ցու թյան հա
մա պա տաս խան կար գա վի ճակ ու նե ցող օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցի նե րը, 
քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձինք, ի նչ պես նաև Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյու նում փախս տա կա նի կար գա վի ճակ ու նե ցող ան ձինք (այ
սու հետ՝ քա ղա քա ցի):

« Կյան քի դժ վա րին ի րա վի ճակ» հաս կա ցու թյունն օ րեն քում բա ցատր
վում է որ պես հաշ ման դա մու թյան, տա րի քի հետ կապ ված ի նք նաս պա
սարկ ման ու նա կու թյուն նե րի կորս տի, հի վան դու թյան, ա ռանց ծնո ղա
կան խնամ քի մնա լու, աղ քա տու թյան, եր կա րատև գոր ծազր կու թյան, 
ըն տա նի քում կոնֆ լիկտ նե րի, դա ժան վե րա բեր մուն քի, բռ նու թյան են
թարկ վե լու, ա նօգ նա կա նու թյան, մի այ նա կու թյան, սո ցի ա լա կան մե կու
սաց ման, դժ բախտ պա տա հա րի կամ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում 
հայտն վե լու, ա զա տազրկ ման վայ րե րից վե րա դառ նա լու հետ ևան քով 
մար դու կեն սա գոր ծու նե ու թյա նը խան գա րող օբյեկ տիվ ի րա վի ճակ, ո րն 
ան ձն ի նք նու րույն հաղ թա հա րել չի կա րող:

 Սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյան հիմ նա կան նպա տակն է բա վա րա րել 
կյան քի դժ վա րին ի րա վի ճա կում հայտն ված ան ձի հիմ նա կան պա հանջ
մունք նե րը, ստեղ ծել պայ ման ներ հա սա րա կու թյան մեջ ին տեգր վե լու 
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հա մար, խթա նել նրանց ի նք նօգ նու թյան և ծա գած հիմ նախն դիր ներն 
ի նք նու րույն լու ծե լու ու նա կու թյուն նե րի զար գաց մա նը, կան խար գե լել 
նրանց սո ցի ա լա կան մե կու սա ցու մը, ի նչ պես նաև օ ժան դա կել նրանց 
սո ցի ա լա կան, ֆի նան սա կան խն դիր նե րի լուծ մա նը: 

Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում, ի նչ պես նաև ան հե տաձ գե լի լու ծում 
պա հան ջող` կյան քին և ա ռող ջու թյա նը վտանգ սպառ նա ցող, կյան քի 
դժ վա րին ի րա վի ճակ նե րում սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյու նը սո ցի ա լա
կան ծա ռա յու թյուն ներ տրա մադ րող տա րած քային մար մին նե րի կող մից 
տրա մադր վում է ան հա պաղ այդ մա սին տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լուց 
հե տո: Սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն ներ տրա մադ րող կազ մա կեր պու
թյու նը օ րեն քով սահ ման ված սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյուն տրա մադ րող 
կազ մա կեր պու թյունն է:
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 Խորհր դատ վա կան օգ նու թյու նը տրա մադր վում է կյան քի դժ վա
րին ի րա վի ճա կում հայտն ված քա ղա քա ցուն՝ ստեղծ ված ի րա վի ճա կից 
դուրս գա լու, նրա սո ցի ա լա կան խն դիր նե րի լուծ ման ու ղի ներ և ե ղա
նակ ներ գտ նե լու մի ջոց նե րի մա սին խոր հուրդ նե րի և ա ռա ջար կու թյուն
նե րի, ի նչ պես նաև հա մար ժեք սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն ներ ստա նա
լու վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րե լու ձևով:

 Վե րա կանգ նո ղա կան օգ նու թյու նը տրա մադր վում է կյան քի դժ վա րին 
ի րա վի ճա կում հայտն ված քա ղա քա ցուն բժշ կա կան վե րա կանգն ման, 
վե րա կանգն ման տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի և այլ օ ժան դակ սար քե րի, 
հո գե բա նա կան վե րա կանգն ման կամ մաս նա գի տա կան վե րա կանգն
ման ու աշ խա տան քային թե րա պի այի, ի նչ պես նաև օ րեն քով չար գել
ված այլ ձևե րով: Վե րա կանգ նո ղա կան օգ նու թյան տրա մադր ման կար
գը սահ մա նում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը 
(տե՛ս սկա վա ռա կում):

Դ րա մա կան օգ նու թյու նը պե տա կան բյու ջե ից կամ հա մայն քի բյու
ջե ից ան հա տույց տրա մադր վող հաս ցե ա կան, նպա տա կային ա ջակ ցու
թյուն է:

Դ րա մա կան օգ նու թյան ձևերն ե ն՝
1)  պե տա կան նպաստ նե րը,
2)  նպա տա կային նշա նա կու թյուն ու նե ցող դրա մա կան օգ նու թյու նը,
3)   քա ղա քա ցի նե րի ո րո շա կի ծախ սե րի մաս նա կի հա տու ցու մը:
Դ րա մա կան օգ նու թյան տրա մադր ման կար գը սահ ման վում է 

օ րեն քով:
Բ նաի րային օգ նու թյու նը տրա մադր վում է սնն դի կազ մա կերպ ման, 

հա գուս տի, կո շի կի, հի գի ե նայի մի ջոց նե րի, ե րե խա նե րի խնամ քի պա
րա գա նե րի և ա ռա ջին ան հրա ժեշ տու թյան այլ ապ րանք նե րի, օ րեն քով 
սահ ման ված դեպ քե րում բնա կե լի տա րա ծու թյան, հա տուկ տրանս պոր
տային մի ջոց նե րի, հաշ ման դամ նե րի վե րա կանգ նո ղա կան տեխ նի կա
կան մի ջոց նե րի տրա մադր ման, ի նչ պես նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյան օ րենսդ րու թյամբ չար գել ված այլ ձևե րով: Բնաի րային օգ նու
թյան տրա մադր ման կար գը սահ մա նում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան կա ռա վա րու թյու նը (տե՛ս սկա վա ռա կում):

 Ժա մա նա կա վոր օթ ևան տրա մադր վում է կյան քի դժ վա րին ի րա
վի ճա կում հայտն ված ե րե խա նե րին, ա նօթ ևան կամ բռ նու թյան են
թարկ ված քա ղա քա ցի նե րին ժա մա նա կա վոր կա ցա րան ա պա հո վե
լու և նրանց սո ցի ա լա կան խն դիր նե րի լու ծում ներ գտ նե լու նպա տա
կով: Ժա մա նա կա վոր օթ ևա նը տրա մադր վում է մինչև 60 օր տևո ղու
թյամբ:

 Ժա մա նա կա վոր օթ ևա նում տրա մադր վում են սնունդ, հի գի ե նայի 
պա րա գա ներ, հա գուստ, կո շիկ, սո ցի ա լա կան, բժշ կա կան, հո գե բա նա
կան և ի րա վա կան օգ նու թյուն: Ժա մա նա կա վոր օթ ևա նի տրա մադր ման 
կար գը և պայ ման նե րը սահ մա նում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
կա ռա վա րու թյու նը (տե՛ս սկա վա ռա կում):

Խ նամ քի տրա մադ րու մը կյան քի դժ վա րին ի րա վի ճա կում հայտն
ված ծեր, հաշ ման դամ քա ղա քա ցի նե րին, ի նչ պես նաև ա ռանց ծնո
ղա կան խնամ քի մնա ցած ե րե խա նե րին ըն տա նե կա նին ա ռա վել մոտ 
սո ցի ալ–կեն ցա ղային պայ ման նե րը ա պա հո վե լու կամ ծեր, հաշ ման
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դամ քա ղա քա ցի նե րին ի րենց հա րա զատ սո ցի ա լա կան մի ջա վայ
րում հնա րա վո րինս եր կար պա հե լու նպա տա կով ան հրա ժեշտ օգ նու
թյունն է:

Խ նամ քը տրա մադր վում է սնն դի, այդ թվում՝ դի ե տիկ, բժշ կա կան, 
սա նի տա րա հի գի ե նիկ սպա սարկ ման, հա գուս տի, կո շի կի և ա ռա ջին 
ան հրա ժեշ տու թյան այլ պա րա գա նե րի տրա մադր ման, մշա կու թային, 
կր թա կան, ժա ման ցի, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում՝ հա ճա խորդ նե րի  
դիս պան սե րի զաց ման և հոս պի տա լաց ման, ի րա վա բա նա կան օգ նու
թյան և այլ մի ջո ցա ռում նե րի կազ մա կերպ ման մի ջո ցով:

Խ նամ քը տրա մադր վում է տնային պայ ման նե րում կամ բնակ չու թյան 
սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան հաս տա տու թյուն նե րում կամ սո ցի ալ–
վե րա կանգ նո ղա կան ցե րե կային կենտ րոն նե րում:

Բ նակ չու թյան սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան հաս տա տու թյունն 
ա պա հո վում է եր կա րա ժամ կետ կա ցա րան, շուր ջօ րյա լրիվ խնամք, ի սկ 
սո ցի ալ–վե րա կանգ նո ղա կան ցե րե կային կենտ րո նը` խնամ քի տրա մադ
րում ցե րե կային ժա մե րին տնային պայ ման նե րում և (կամ) կենտ րո նում:

Խ նամ քի տրա մադր ման կար գը սահ մա նում է Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը (տե՛ս սկա վա ռա կում): 

Ի րա վա բա նա կան օգ նու թյու նը կյան քի դժ վա րին ի րա վի ճա կում 
հայտն ված քա ղա քա ցուն սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն ներ տրա մադ րող 
կազ մա կեր պու թյան ի րա վա սու թյուն նե րի շր ջա նա կում տրա մադր վող 
ի րա վա բա նա կան խորհր դատ վու թյուն է, ի նչ պես նաև նրա ի րա վունք
նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով փաս տա բա
նա կան օգ նու թյան կազ մա կեր պու մը:

     ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ 
ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյան 
բնա գա վա ռում լի ա զո րու թյուն նե րով օ ժտ ված են լի ա զոր ված պե տա կան 
մար մի նը (Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան աշ խա տան քի և սո ցի ա լա
կան հար ցե րի նա խա րա րու թյու նը), տա րած քային կա ռա վար ման պե տա
կան մար մին նե րը, տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը և սո
ցիա  լա կան ծա ռա յու թյուն ներ տրա մադ րող տա րած քային մար մին նե րը:

 Պե տա կան ծրագ րե րի շր ջա նակ նե րում սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյուն 
ստա նա լու հա մար հար կա վոր է գրա վոր դի մել բնա կու թյան վայ րի սո
ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն ներ տրա մադ րող տա րած քային մար մին: Դի
մու մը ներ կա յաց նում է այդ ա ջակ ցու թյունն ա կն կա լող ան ձը կամ նրա 
օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցի չը: Դի մու մին կից ներ կա յաց վում են սո ցի ա
լա կան ծա ռա յու թյան տվյալ տե սա կի հա մար ան հրա ժեշտ փաս տա
թղթե րը, ո րոնց ցան կը հաս տա տում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
կա ռա վա րու թյու նը:
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 Սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյան տրա մադ րու մը մերժ վում է ՝
1) սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյան տվյալ տե սա կի հա մար օ րեն քով սահ

ման ված բա վա րար հիմք(եր)ի բա ցա կա յու թյան,
2) դի մո ղի կամ նրա օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի կող մից ան հրա ժեշտ 

բո լոր փաս տաթղ թե րը չներ կա յաց նե լու,
3) սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյուն ստա նա լու հա մար դի մո ղի կող մից 

կեղծ տե ղե կու թյուն ներ ներ կա յաց վե լու դեպ քե րում:
 Սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյուն տրա մադ րե լու կամ այն մեր ժե լու մա սին 

ո րո շու մը սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն ներ տրա մադ րող տա րած քային 
մար մի նը կա յաց նում է դի մե լուց հե տո 15 օր վա ըն թաց քում, ո րի մա սին 
գրա վոր տե ղե կաց նում է դի մո ղին: Լրա ցու ցիչ ու սում նա սի րու թյան ան հ
րա ժեշ տու թյան դեպ քում դի մո ղին վերջ նա կան պա տաս խան տր վում է 
ոչ ո ւշ, քան դի մե լուց հե տո 30 օր վա ըն թաց քում: 

Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում, ի նչ պես նաև ան հե տաձ գե լի լու ծում 
պա հան ջող` կյան քին և ա ռող ջու թյա նը վտանգ սպառ նա ցող, կյան քի 
դժ վա րին ի րա վի ճակ նե րում սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյու նը սո ցի ա լա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ տրա մադ րող տա րած քային մար մին նե րի կող մից տրա
մադր վում է ան հա պաղ այդ մա սին տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լուց հե տո:

 Սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն ներ տրա մադ րող տա րած քային մարմ նի 
գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը քա ղա քա ցին կա րող է բո ղո քար
կել սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյուն տրա մադ րող տա րած քային մարմ նի 
ղե կա վա րին, լի ա զո րած պե տա կան մարմ նին և (կամ) դա տա րան:

 Պե տա կան ծրագ րե րի շր ջա նակ նե րում սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյան 
տրա մադ րու մը դա դա րեց վում է ՝

1)  սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյուն ստա նա լու հիմ քե րի վե րաց ման դեպ քում,
2)  հա ճա խոր դի կող մից կեղծ տե ղե կու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու դեպ քում,

3) հա ճա խոր դի մահ վան դեպ քում,
4)  սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյուն ստա ցո ղի սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու

թյուն ստա նա լուց հրա ժար վե լու դեպ քում, բա ցա ռու թյամբ սո ցի ա
լա կան ծա ռա յու թյուն ներ ստա նա լուց հրա ժար վե լու՝ հա ճա խոր դի 
ի րա վուն քի սահ մա նա փա կում նե րի դեպ քե րի:

 Հա ճա խոր դի ի րա վուն քի սահ մա նա փա կում թույ լատր վում է ա ռանց 
քա ղա քա ցու հա մա ձայ նու թյան` բնակ չու թյան սո ցի ա լա կան պաշտ
պա նու թյան հաս տա տու թյուն տե ղա վո րե լու մի ջո ցով, ե թե նա իր հա
րա զատ նե րից ու օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չից չի ստա նում ան հրա ժեշտ 
խնամք և ու շադ րու թյուն՝

1)  իր հիմ նա կան պա հանջ մունք նե րը (ի նք նաս պա սարկ ման և (կամ) 
ակ տիվ տե ղա շարժ վե լու ու նա կու թյան կո րուստ) ի նք նու րույն բա
վա րա րե լու ան կա րո ղու թյան,

2)  օ րեն քով սահ ման ված կար գով ան գոր ծու նակ ճա նաչ վե լու դեպ
քե րում: 

Այս դեպ քե րում ո րո շու մը սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն ներ տրա մադ
րող տա րած քային մարմ նի ա ռա ջար կու թյամբ կա յաց նում է խնա մա կա
լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի նը:
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Տ նային պայ ման նե րում խնամ քի տրա մադ րու մը քա ղա քա ցուն կա
րող է մերժ վել, ե թե նա քրո նիկ ալ կո հո լա մոլ և (կամ) թմ րա մոլ է, վա
րա կա կիր  է, տա ռա պում է այն պի սի հի վան դու թյուն նե րով, ո րոնց բու
ժու մը հնա րա վոր է մի այն հա տուկ մաս նա գի տաց ված բժշ կա կան հաս
տա տու թյուն նե րում: Այդ հի վան դու թյուն նե րի ցան կը հաս տա տում է 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը: Տվյալ դեպ քում 
սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյան տրա մադր ման մեր ժու մը հաս տա տում է սո
ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն ներ տրա մադ րող տա րած քային մար մի նը հա
մա պա տաս խան մաս նա գի տաց ված բժշ կա կան հաս տա տու թյան եզ րա
կա ցու թյան հի ման վրա:

    ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ՆՊԱՍՏ ՆԵՐ

 Սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյան դրա մա կան օգ նու թյան ա մե նա տա րած
ված ձևը պե տա կան նպաստ ներն են:

« Պե տա կան նպաստ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը պաշտ պա նում է սո
ցիա  լա պես ա նա պա հով նե րի ի րա վունք նե րը, կար գա վո րում է Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյու նում պե տա կան նպաստ նե րի տրա մադր ման 
հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը, սահ մա նում է պե տա կան նպաս տի 
հաս կա ցու թյու նը, տե սակ նե րը և տրա մադր ման կար գը:

 Պե տա կան  նպաստ u տա նա լու ի րա վունք ու նեն ՀՀ քա ղա քա ցի նե րը, 
ՀՀո ւմ կա ցու թյան հա մա պա տաu խան կար գա վի ճակ ու նե ցող o տար
երկ րյա քա ղա քա ցի նե րը, քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձինք, ի նչ
պեu նաև ՀՀո ւմ փախս տա կա նի կար գա վի ճակ ու նե ցող ան ձինք: Բո լոր 
նպաստ ստա ցող ան ձինք կոչ վում են նպաս տա ռու ներ:

 Պե տա կան նպաu տը պե տա կան բյու ջե ի մի ջոց նե րից պար բե րա բար 
կամ մի ան վագ տրա մադր վող դրա մա կան oգ նու թյուն է:

 Պե տա կան նպաu տի տեuակ ներն են` 
ա) ըն տա նե կան նպաu տը և մի ան վագ դրա մա կան օգ նու թյու նը,
բ) ե րե խայի խնամ քի նպաuտը,
գ) ե րե խայի ծնն դյան մի ան վագ նպաuտը,
դ) զոհ ված՝ Հա յաu տա նի Ազ գային հե րոuի կամ Մար տա կան խաչ 

շքան շա նով պարգ ևատր ված ան ձի ըն տա նի քի նպաuտը:
Նշ ված նպաստ նե րի և օգ նու թյան չա փե րը, ըն տա նի քի ա նա պա հո

վու թյան սահ մա նային մի ա վո րը, ըն տա նե կան նպաս տի բա զային մա
սի և հա վել ման չա փե րը սահ ման վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան կա ռա վա րու թյան կող մից (ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2011 թվա կա նի 
դեկտեմբերի 29ի N 1861Ն ո րո շու մը տե՛ս տե ղե կա տո ւին կից է լեկտ
րո նային սկա վա ռա կում): Ըն տա նի քի ա նա պա հո վու թյան սահ մա նային 
մի ա վո րի մե ծու թյուն է սահ ման վել 30.00 մի ա վո րը:
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 Պետք է հս տակ պատ կե րաց նել նպաս տի և դրա մա կան օգ նու թյան 
տար բե րու թյու նը, դրանք ստա նա լու հիմ քե րը, ի նչ պես նաև տրա մա 
դրման կար գը:

 Ըն տա նե կան նպաստ տրա մադր վում է ըն տա նի քի ա նա պա հո վու
թյան աս տի ճա նը գնա հա տե լուց և ան հրա ժեշտ փաս տաթղ թե րը ներ
կա յաց նե լուց հե տո:

 Ըն տա նի քի ա նա պա հո վու թյան աս տի ճա նը գնա հատ վում է ըն տա
նի քի յու րա քան չյուր ան դա մի ե կամ տի, ըն տա նի քի կազ մի, ըն տա նի քի 
յու րա քան չյուր ան դա մի զբաղ վա ծու թյան, սո ցի ա լա կան վի ճա կի և այլ 
պայ ման նե ր բնու թագ րող ցու ցա նիշ նե րի հի ման վրա: 

Ըն տա նի քի ա նա պա հո վու թյան աս տի ճա նը գնա հա տե լիս Ըն տա
նի քը միև նույն բնա կու թյան վայ րում հաշ վառ ված և (կամ) փաս տա ցի 
բնակ վող քա ղա քա ցի նե րի սո ցի ա լա կան փոքր խումբն է, ո րի ան դամ
նե րը վա րում են ը նդ հա նուր տն տե սու թյուն և ու նեն ը նդ հա նուր բյու ջե, 
ի նչ պես նաև մի այ նակ բնակ վող քա ղա քա ցին: 

Ըն տա նե կան նպաստ նշա նակ վում է այն աղ քատ ըն տա նի քին, ո րի 
ա նա պա հո վու թյան մի ա վո րը բարձր է ըն տա նի քի ա նա պա հո վու թյան 
սահ մա նային մի ա վո րից (30.00 մի ա վոր): 

Ըն տա նի քի ա նա պա հո վու թյան գնա հատ ման կար գը (տե՛ս կից սկա
վա ռա կում, ՀՀ Կա ռա վա րու թյան 2005 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 29ի 
N 2317Ն ո րո շու մը ըն տա նիք նե րի ա նա պա հո վու թյան գնա հատ ման և 
ըն տա նիք նե րի ա նա պա հո վու թյան գնա հատ ման հա մա կար գի տե ղե
կատ վա կան բա զա յում ամ րագր ված ան հա տա կան տվյալ նե րի պաշտ
պա նու թյան, փո փո խու թյուն նե րի կա տար ման և Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյան 
ու սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն նե րի տա րած քա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
մի ջև ան հա տա կան տվյալ նե րի փո խա նակ ման կար գե րը հաս տա տե լու 
մա սին) և ան հրա ժեշտ փաս տաթղ թե րի ցան կը սահ մա նում է Հա յաս տա
նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը:

 Ըն տա նե կան նպաստ ստա նա լու հա մար ըն տա նի քի չա փա հաս ան
դամ նե րից մե կը ըն տա նիք նե րի ա նա պա հո վու թյան գնա հատ ման հա
մա կար գում հաշ վառ վե լու նպա տա կով ըն տա նի քի մյուս չա փա հաս ան
դամ նե րի հա մա ձայ նու թյամբ դի մում է փաս տա ցի բնա կու թյան վայ րի 
սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն ներ տրա մադ րող (այ սու հետ` տա րած քային 
մար մին) տա րած քային մար մին: 

Անհ րա ժեշտ է ներ կա յաց նել հե տևյալ փաս տաթղ թե րը. դի մումհայ
տա րա րա գիր, ըն տա նի քի ա նա պա հո վու թյան մի ա վո րը հաշ վար կե լու 
հա մար ըն տա նի քի յու րա քան չյուր ան դա մի ե կամ տի, ըն տա նի քի կազ
մի, բնա կա րա նային պայ ման նե րի, ըն տա նի քի յու րա քան չյուր ան դա մի 
զբաղ վա ծու թյան, սո ցի ա լա կան վի ճա կի և այլ պայ ման նե րի մա սին հա
վաս տի և ամ բող ջա կան տե ղե կու թյուն նե րը հա վաս տող փաս տա թղթեր: 

Այս բո լոր տվյալ նե րը հա վաս տող փաս տաթղ թե րը դի մե լու ա մս վան 
հա ջոր դող 12րդ ա մս վա ըն թաց քում դի մո ղը կր կին ներ կա յաց նում է 
տա րած քային մար մին:
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Փաս տաթղ թե րի ըն դուն ման և քն նարկ ման 
ըն թա ցա կար գը

Փաս տաթղ թերն ըն դու նե լուց հե տո տա րած քային մար մի նը 30 օր
վա ըն թաց քում ո րո շում է կա յաց նում: Ըն տա նե կան նպաստ նշա նա կե լը 
մեր ժե լու մաuին ո րո շում կա յաց նե լու դեպ քում տա րած քային մար մի նը 
ե րեք օր վա ըն թաց քում այդ մա սին գրա վոր տե ղե կաց նում է դի մո ղին` 
նշե լով մեր ժե լու պատ ճա ռը, բո ղո քար կե լու կար գը:

Այն դեպ քում, ե րբ դի մում–հայ տա րա րագ րին կց վում են ոչ բո լոր 
ան հրա ժեշտ փաս տաթղ թե րը, տա րած քային մար մի նը ե րեք օր վա ըն
թաց քում դի մո ղին գրա վոր տե ղե կաց նում է պա կա սող փաս տաթղ թե րի 
ցան կի և դրանք սահ ման ված ժամ կե տում ներ կա յաց նե լու ան հրա ժեշ
տու թյան մա սին: Տե ղե կաց վե լուց հե տո` 5 աշ խա տան քային օր վա ըն
թաց քում, պա կա սող փաս տաթղ թե րը ներ կա յաց նե լու դեպ քում դի մե լու 
օր է հա մար վում ըն տա նե կան նպաստ նշա նա կե լու հա մար դի մումհայ
տա րա րա գիրն ըն դու նե լու օ րը: Պա կա սող փաս տաթղ թերն ո ւշ ներ կա
յաց նե լու դեպ քում դի մե լու օր է հա մար վում բո լոր ան հրա ժեշտ փաս
տաթղ թե րը ներ կա յաց նե լու օ րը:

 Պետք է նկա տի ու նե նալ, որ ըն տա նե կան նպաստ ստա նա լու ի րա
վուն քը ո րո շե լիս ըն տա նի քի ան դամ չեն հա մար վում՝

ա) ա զա տազրկ ման վայ րե րում գտն վող քա ղա քա ցի նե րը,
բ)  պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յու թյան զո րա կոչ ված շար քային 

կազ մի ժամ կե տային զին ծա ռայող նե րը,
գ)  ռազ մաու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում սո վո րող կուր սանտ նե րը,
դ)  բնակ չու թյան սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան հաս տա տու թյուն նե րում 

(ման կա տուն, ծե րա նոց) գտն վող կամ տե ղա վոր ված քա ղա քա ցի նե րը:
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 Ե րե խայի ծնն դյան մի ան վագ օգ նու թյան ի րա վունք ու նի այն ըն տա նի
քը, ո րի ան դամ նե րից մեկն ու նե ցել է ե րե խա և ու նի ըն տա նե կան նպաս
տի ի րա վունք: Ե րե խայի ծնն դյան մի ան վագ օգ նու թյան հա մար ըն տա
նի քի չա փա հաս ան դամ նե րից մե կը դի մում է իր փաս տա ցի բնա կու թյան 
վայ րի տա րած քային մար մին: Ե րե խայի ծնն դյան մի ան վագ օգ նու թյու նը 
նշա նակ վում է ըն տա նի քում ծն ված յու րա քան չյուր ե րե խայի հա մար: 

Ե րե խայի ծնն դյան մի ան վագ օգ նու թյու նը նշա նակ վում է, ե թե ըն տա
նի քի չա փա հաս ան դամ նե րից մե կը դի մել է ե րե խայի ծն վե լու օր վա նից 
սկ սած՝ վեց ա մս վա ըն թաց քում, և ըն տա նի քը դի մե լու ա մս վա դրու
թյամբ ու նի ըն տա նե կան նպաս տի ի րա վունք:

 Ե րե խայի՝ ա ռա ջին դա սա րան ըն դուն վե լու մի ան վագ օգ նու թյան 
ի րա վունք ու նի ըն տա նե կան նպաս տի ի րա վունք ու նե ցող այն ըն տա նի
քը, ո րի ան չա փա հաս ան դամ նե րից մեկն ըն դուն վել է հան րակր թա կան 
ու սում նա կան հաս տա տու թյան ա ռա ջին դա սա րան: 

Ե րե խայի՝ ա ռա ջին դա սա րան ըն դուն վե լու մի ան վագ օգ նու թյան հա
մար ըն տա նի քի չա փա հաս ան դամ նե րից մե կը դի մում է իր փաս տա ցի 
բնա կու թյան վայ րի տա րած քային մար մին: 

Ե րե խայի՝ ա ռա ջին դա սա րան ըն դուն վե լու մի ան վագ օգ նու թյու նը 
նշա նակ վում է ըն տա նի քի՝ ա ռա ջին դա սա րան ըն դուն վող յու րա քան
չյուր ե րե խայի հա մար: 

Ե րե խայի՝ ա ռա ջին դա սա րան ըն դուն վե լու մի ան վագ օգ նու թյու նը 
նշա նակ վում է, ե թե ըն տա նի քի չա փա հաս ան դամ նե րից մե կը դի մել է 
ե րե խայի՝ ա ռա ջին դա սա րան ըն դուն վե լու տար վա օ գոս տոս, սեպ տեմ
բեր, հոկ տեմ բեր ա միս նե րի ըն թաց քում, և ըն տա նի քը դի մե լու ա մս վա 
դրու թյամբ ու նի ըն տա նե կան նպաս տի ի րա վունք:

 Հու ղար կա վո րու թյան մի ան վագ օգ նու թյան ի րա վունք ու նի այն ըն
տա նի քը, ո րի կեն սա թո շա կա ռու, աշ խա տող կամ գոր ծա զուրկ (ա ռն
վազն մեկ տար վա ա պա հո վագ րա կան ստաժ ու նե ցող) չհա մար վող 
ան դամ նե րից մե կը մա հա ցել է և ու նի ըն տա նե կան նպաս տի ի րա վունք:

 Հու ղար կա վո րու թյան մի ան վագ օգ նու թյան հա մար ըն տա նի քի չա
փա հաս ան դամ նե րից մե կը, ըն տա նի քում չա փա հաս ան դամ չլի նե լու 
դեպ քում՝ ան չա փա հաս ան դա մի օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցի չը, դի մում է 
իր փաս տա ցի բնա կու թյան վայ րի տա րած քային մար մին:

 Հու ղար կա վո րու թյան մի ան վագ օգ նու թյու նը նշա նակ վում է ըն տա
նի քի մա հա ցած յու րա քան չյուր ան դա մի հա մար:

 Հու ղար կա վո րու թյան մի ան վագ օգ նու թյու նը նշա նակ վում է, ե թե դի
մու մը ներ կա յաց վել է մահ վան օր վա նից հե տո՝ վեց ա մս վա ըն թաց քում, 
և ըն տա նի քը դի մե լու ա մս վա դրու թյամբ ու նի ըն տա նե կան նպաս տի 
ի րա վունք:

 
Ըն տա նի քին կա րող է տրա մադր վել հրա տապ օգ նու թյուն ան հե

տա ձ գե լի լու ծում պա հան ջող կյան քի դժ վա րին ի րա վի ճա կում:
Հ րա տապ օգ նու թյան ի րա վունք ու նի ըն տա նիք նե րի ա նա պա հո վու

թյան գնա հատ ման հա մա կար գում հաշ վառ ված ըն տա նե կան նպաս տի 
ի րա վունք չու նե ցող ըն տա նի քը (այ սինքն՝ ա նա պա հո վու թյան մի ա վո րը 
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ցածր է ա նա պա հո վու թյան սահ մա նային մե ծու թյան մի ա վո րից՝ 30.00) 
ան հե տաձ գե լի լու ծում պա հան ջող կյան քի դժ վա րին ի րա վի ճա կում 
(ե րե խայի դպ րոց հա ճա խե լու հետ կապ ված ծախ սե րի մաս նա կի հա
տուց ման նպա տա կով, ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի և կար ճատև ֆի
նան սա կան խն դիր ներ ու նե նա լու) հայտն վե լու դեպ քում` սո ցի ա լա կան 
ա ջակ ցու թյան խորհր դի ա ռա ջար կու թյամբ:

 Օ րենս դի րը սահ մա նել է ե րե խայի ծնն դյան մի ան վագ նպաս տի ի րա
վուն քը: Ե րե խայի ծնն դյան մի ան վագ նպաս տի ի րա վունք ու նի ե րե խայի 
ծնող նե րից մե կը կամ ե րե խայի որ դեգ րո ղը կամ ե րե խայի խնա մա կա լը: 
Ե րե խայից հրա ժար վե լու դեպ քում ե րե խայի ծնող նե րը կորց նում են ե րե
խայի ծնն դյան մի ան վագ նպաս տի ի րա վուն քը:

 
Ե րե խայի ծնն դյան մի ան վագ նպաս տի հա մար կա րող են դի մել փաս

տա ցի բնա կու թյան վայ րի տա րած քային մար մին ե րե խայի ծնող նե րից 
մե կը կամ ե րե խայի որ դեգ րո ղը կամ ե րե խայի խնա մա կա լը՝ ե րե խայի 
ծնն դյան օր վա նից հե տո՝ 12 ա մս վա ըն թաց քում՝ ներ կա յաց նե լով օ րեն
քով սահ ման ված փաս տաթղ թե րը: Ե րե խայի ծնն դյան մի ան վագ նպաս
տը նշա նակ վում է ծն ված յու րա քան չյուր ե րե խայի հա մար: 

Ե թե նպաս տը նշա նակ վել է, սա կայն քա ղա քա ցին դե ռևս չի ստա ցել 
ե րե խայի ծնն դյան մի ան վագ նպաս տը, ա պա այն ծնո ղին վճար վում է 
նպաս տի նշա նակ ման ամ սին հա ջոր դած 12 ա միս նե րի ըն թաց քում` ծնո
ղի դի մե լու դեպ քում: 

Ե րե խայի ծնն դյան մի ան վագ նպաս տի չա փը 50 հա զար դրամ է, ի սկ 
ըն տա նի քում ծն ված եր րորդ, ի նչ պես նաև հա ջորդ յու րա քան չյուր ե րե
խայի հա մար` 430 հա զար դրամ:

 Մինչև եր կու տա րե կան ե րե խայի խնամ քի նպաստ (այ սու հետ` ե րե
խայի խնամ քի նպաստ) ստա նա լու ի րա վունք ու նի Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան աշ խա տան քային օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով 
մինչև ե րեք տա րե կան ե րե խայի խնամ քի ար ձա կուր դում գտն վող ծնող
նե րից մե կը կամ մի ակ ծնո ղը կամ որ դեգ րո ղը կամ խնա մա կա լը (այ սու
հետ` ծնող)` մինչև ե րե խայի եր կու տա րե կա նը լրա նա լը: 

Ե րե խայի խնամ քի նպաս տի հա մար ծնո ղը դի մում է իր փաս տա ցի 
բնա կու թյան վայ րի տա րած քային մար մին և ներ կա յաց նում հետ ևյալ 
փաս տաթղ թե րը.

1) դի մում, ո րում դի մո ղը լրաց նում է իր ըն տա նի քի բնա կու թյան վայ րի 
(հաս ցեն, կա ցա րա նը), իր ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թի տվյալ նե րը, 
իր և ե րե խայի սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան քար տի կամ սո ցի ա լա կան 
ա պա հո վու թյան քարտ չու նե նա լու մա սին տե ղե կան քի հա մա րը, ի նչ
պես նաև նպաս տի վճար ման ե ղա նա կը (կան խիկ կամ ան կան խիկ),

2) ե րե խայի ծնն դյան վկա յա կա նի պատ ճե նը,
3) տե ղե կանք գոր ծա տո ւից իր` մինչև ե րեք տա րե կան ե րե խայի 

խնամ քի ար ձա կուր դում գտն վե լու մա սին,
4) ե րե խայի խնամ քի նպաստ ստա ցող ծնո ղին իր կրտ սեր հա ջորդ 

(այ սու հետ` կրտ սեր) ե րե խայի հա մար ե րե խայի խնամ քի նպաստ նշա
նակ վե լու դեպ քում տե ղե կանք գոր ծա տո ւից` կրտ սեր ե րե խայի ծննդյան 
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կա պակ ցու թյամբ ծնո ղին տր ված, ժա մա նա կա վոր ա նաշ խա տու նա կու
թյան թեր թի կով վա վե րաց ված, ժա մա նա կա վոր ա նաշ խա տու նա կու
թյան ժա մա նա կա հատ վա ծի մա սին:

Այս կե տե րում նշ ված փաս տաթղ թե րը չեն պա հանջ վում, ե թե դրանք 
նե րառ ված են հա մա պա տաս խան մար մին նե րի է լեկտ րո նային տե ղե
կատ վա կան բա զա նե րում:

Ե րե խայի խնամ քի նպաս տը նշա նակ վում է ի րա վուն քը ծա գե լու ա մս
վան հա ջոր դող ա մս վա մե կից, ե թե ծնո ղը դի մել է ոչ ո ւշ, քան ի րա վուն
քը ծա գե լուց հե տո՝ տաս ներ կու ա մս վա ըն թաց քում: Ե րե խայի խնամ քի 
նպաս տը նշա նակ վում է մինչև եր կու տա րե կան յու րա քան չյուր ե րե
խայի հա մար:
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 Մինչև 2 տա րե կան ե րե խայի խնամ քի նպաս տի չա փը 18 հազ. դրամ է:
 
Զոհ ված` Հա յաu տա նի ազ գային հե րոuի կամ Մար տա կան խաչ 

շքան շա նով պարգ ևատր ված ան ձի ըն տա նի քի նպաս տի ի րա վունք 
ունեն նրա ըն տա նի քի հետ ևյալ ան դամ նե րը.

1) զոհ ված` Հա յաu տա նի ազ գային հե րոuի կամ Մար տա կան խաչ 
շքան շա նով պարգ ևատր ված ան ձի այ րին և նրա ծնող նե րը` ցմահ,

2) նրա խնամ քի տակ գտն ված 18 տա րին չլ րա ցած կամ մինչև 18 
տա րին լրա նա լը հաշ ման դամ ճա նաչ ված զա վակ նե րը, եղ բայր նե րը, 
քույ րե րը և թոռ նե րը, ը նդ ո րում` եղ բայր նե րը, քույ րերն ու թոռ նե րը, ե թե 
չու նեն աշ խա տու նակ ծնող ներ և չեն աշ խա տում` մինչև 18 տա րին կամ 
հաշ ման դա մու թյան հա մար սահ ման ված ժամ կե տը լրա նա լը,

3) բարձ րա գույն և մի ջին մաu նա գի տա կան ուuում նա կան հաu տա
տու թյուն նե րում առ կա (ցե րե կային) ու սուց մամբ uո վո րող նե րը` մինչև 
նշ ված ուuում նա կան հաu տա տու թյուն ներն ա վար տե լը, բայց ոչ ա վե լի, 
քան մինչև նրանց 23 տա րին լրա նա լը:





ԿԻ ՆԸ ԵՎ 

ԺԱ ՌԱՆ ԳԱ ԿԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԸ
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   ԺԱ ՌԱՆ ԳՈՒ ԹՅԱՆ ՀԱՍ ԿԱ ՑՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ, ԺԱ ՌԱՆԳ ՆԵՐ
         

Ժա ռան գու թյու նը մա հա ցած քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի և պար տա
կա նու թյուն նե րի` օ րեն քով սահ ման ված կար գով այլ ան ձանց փո խան
ցումն է: Այլ կերպ ա սած՝ ժա ռան գու թյան ի րա վուն քը` յու րա քան չյուր 
քա ղա քա ցու ի րա վունքն է օ րեն քով սահ ման ված կար գով ստա նալու 
ժա ռան գու թյուն, ի նչ պես նաև իր կամ քով ո րո շելու, թե ո ւմ թող նել ի րեն  
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող գույ քը մա հից հե տո: Այդ 
ի րա վուն քը սահ ման ված է և պաշտ պան վում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ:

 Ժա ռանգ ներ կա րող են լի նել ժա ռան գու թյան բաց ման օ րը կեն դա նի, 
ի նչ պես նաև ժա ռան գա տո ւի կեն դա նու թյան ժա մա նակ սաղմ նա վոր ված 
և ժա ռան գու թյու նը բաց վե լուց հե տո կեն դա նի ծն ված քա ղա քա ցի նե րը:

    ԺԱ ՌԱՆ ԳՈՒ ԹՅԱՆ ՀԻՄ ՔԵ ՐԸ, Ը ՍՏ Օ ՐԵՆ ՔԻ           
ԺԱ ՌԱՆ ԳՈՒ ԹՅՈՒՆ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյու նը սահ մա նում է ժա
ռան գու թյան եր կու հիմք`  ը ստ կտա կի և ը ստ օ րեն քի:

Հարկ է նշել, որ  ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենս գիր քը  սահ մա նել է ժա
ռանգ նե րի հեր թա կա նու թյուն այն դեպ քե րի հա մար, ե րբ կտակ չկա, 
կամ ե թե կա, ա պա ո րոշ ված չէ ո ղջ ժա ռան գու թյան ճա կա տա գի րը, քա
նի որ կտա կի առ կա յու թյան դեպ քում օ րեն քով ժա ռանգ նե րի հեր թա կա
նու թյա նը դի մելն ա վե լորդ կլի ներ, ո րով հետև ժա ռան գա տուն ի նքն է 
ո րո շում, թե ո ւմ և որ քան ժա ռան գու թյուն տրա մադ րի: 

Ա ռա ջին հեր թի ժա ռանգ ներն են հան դի սա նում ժա ռան գա տո ւի ե րե
խա նե րը, ա մու սի նը և ծնող նե րը: Ժա ռան գա տո ւի թոռ նե րը ժա ռան գում 
են ներ կա յաց ման ի րա վուն քով: Այ սինքն՝ թոռ նե րը ժա ռան գում են, ե թե 
ժա ռան գու թյան բաց ման պա հին նրանց ծնող նե րը ո ղջ չեն:

Ե րե խա նե րը ժա ռան գում են ծնող նե րի մա հից հե տո, ան կախ նրա նից` 
ծն վել են օ րի նա կան ա մուս նու թյու նից, թե ար տա մուս նա կան կա պե րի 
հետ ևան քով, նույ նիսկ ե թե նրանց ծնող նե րի ա մուս նու թյունն ան վա վեր 
է ճա նաչ վել:  Ար տա մուս նա կան կա պե րի հետ ևան քով ծն ված ե րե խա
նե րը միշտ էլ ժա ռան գում են ի րենց մոր մա հից հե տո: Հոր մա հից հե տո 
նրանք ժա ռան գում են այն դեպ քում և պայ մա նով, որ հայ րու թյունն ու նե
նա ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն, այ սինքն, ե թե հայ րու թյու նը հաս
տատ ված լի նի օ րեն քով սահ ման ված կար գով (տե՛ս «Ե րե խայի սեր ման 
փաս տի հաս տա տու մը» վեր նագ րի տակ):

 Ե րե խան, ո րը ծն վել է ար տա մուս նա կան կա պե րի հետ ևան քով, հոր 
մա հից հե տո կս տա նա ժա ռան գու թյուն այն պես, ի նչ պես օ րի նա կան 
ա մուս նու թյու նից ծն ված ե րե խան:

 Ը ստ օ րեն քի՝ ժա ռան գու թյան դեպ քում  որ դեգր ված նե րը և նրանց 
սե րունդ նե րը որ դեգ րո ղի և նրա ազ գա կան նե րի նկատ մամբ ի րա վունք
ներ և պար տա կա նու թյուն ներ ու նեն, ի նչ պես  ա րյու նա կից նե րը:

 Խորթ ե րե խա նե րը խորթ մոր  կամ խորթ հոր մա հից հե տո ժա ռանգ 
չեն հա մար վում: Խորթ դուստ րը և խորթ որ դին ժա ռան գում են խորթ մո
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րից և խորթ հո րից հե տո, ե թե վեր ջին ներս նրանց որ դեգ րել են: Այս տեղ 
հարկ է  պար զա բա նել, թե ով քեր են խորթ ե րե խա նե րը: Խորթ ե րե խան 
ա մուս նու` նախ կին ա մուս նու թյու նից ու նե ցած զա վակն է: Խորթ ծնո ղը 
խորթ զա վա կի հետ ա րյու նակ ցա կան կա պի մեջ չի գտն վում:

 Ին չպես ար դեն նշ վեց, քա ղա քա ցու մա հից հե տո ա ռա ջին հեր թի 
ժա ռանգ է հա մար վում նաև նրա ա մու սի նը:

 Կար ևոր է ի մա նալ, որ  ա մուս նու ի րա վուն քով ժա ռան գել կա րող է 
նա, ով ժա ռան գու թյան բաց ման պա հին ժա ռան գա տո ւի հետ գտն վել է 
օ րի նա կան ա մուս նու թյան մեջ, այ սինքն՝ ա մուս նու թյու նը գրանց ված է 
քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան ակ տե րի գրանց ման (Ք ԿԱԳ) պե տա կան 
մար մին նե րում: 

Օ րի նա կան ա մուս նու թյան մեջ չգտն վող ան ձինք մի մյանց նկատ
մամբ ժա ռան գու թյան ի րա վունք չու նեն: Օ րի նակ, ե թե կինն ա մուս նու 
հետ  գրանց ված ա մուս նու թյան մեջ չի գտն վում, ա պա նրա մահ վան 
դեպ քում չի կա րող հա վակ նել ժա ռան գու թյան:

Մեկ այլ օ րի նակ. ե թե ա մու սին նե րը ա ռանց ա մուս նու թյու նը լու ծե լու 
ապ րում են ա ռան ձին, ա պա նրան ցից մե կի մահ վան դեպ քում ո ղջ մնա
ցած ա մուս նուն օ րեն քը չի զր կում ժա ռան գու թյան ի րա վուն քից:  

 Հան գու ցյա լի հետ փաս տա կան ա մուս նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
մեջ գտն վող ան ձը, ան կախ այդ կա պե րի տևո ղու թյու նից, ի րա վունք չու
նի նրա գույ քը ժա ռան գե լու ա մուս նու ի րա վուն քով:

 Ժա ռանգ ման ի րա վունք չի ա ռա ջաց նում նաև դա տա րա նի կող մից  
ան վա վեր ճա նաչ ված ա մուս նու թյան դեպ քում: 

Երկ րորդ հեր թի ժա ռանգ ներն են ժա ռան գա տո ւի հա րա զատ, հա մա
հայր կամ հա մա մայր եղ բայր նե րը և քույ րե րը: Ժա ռան գա տո ւի եղ բայր
նե րի և քույ րե րի ե րե խա նե րը ժա ռան գում են ներ կա յաց ման ի րա վուն քով: 
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Եր րորդ հեր թի ժա ռանգ ներն են ժա ռան գա տո ւի ի նչ պես հայ րա կան, 
այն պես էլ մայ րա կան կող մի պա պը և տա տը:

 Չոր րորդ հեր թի ժա ռանգ ներն են ժա ռան գա տո ւի ծնող նե րի եղ բայր
նե րը և քույ րե րը (հո րեղ բայր նե րը, հո րա քույր ե րը, քե ռի նե րը, մո րա քույ
ր ե րը): Ժա ռան գա տո ւի հո րեղ բայր նե րի և հո րա քույր ե րի ու քե ռի նե րի և 
մո րա քույր ե րի ե րե խա նե րը ժա ռան գում են ներ կա յաց ման ի րա վուն քով: 

Ի դեպ, նույն կա նոն նե րով է լուծ վում  եր րորդ և չոր րորդ հեր թի ժա
ռանգ նե րի ժա ռանգ ման հրա վիր ման հար ցը: 

Ըստ օ րեն քի ժա ռանգ նե րի թվին են պատ կա նում այն ա նաշ խա տու
նակ ան ձինք, ով քեր մինչև ժա ռան գա տո ւի մահն ա ռն վազն մեկ տա րի 
գտն վել են նրա խնամ քի ներ քո: 

Ըստ օ րեն քի այլ ժա ռանգ նե րի առ կա յու թյան դեպ քում նրանք ժա
ռան գում են այն հեր թի ժա ռանգ նե րի հետ մի ա սին, ո րը ժա ռան գու թյան է 
հրա վիր վում:

    ԺԱ ՌԱՆ ԳՈՒ ԹՅՈՒ Ն Ը ՍՏ ԿՏԱ ԿԻ,                              
ԿՏԱ ԿԻ ՁԵՎԸ, ԿՏԱ ԿԻ ՆՈ ՏԱ ՐԱ ԿԱՆ                                                                               
ՎԱ ՎԵ ՐԱ ՑՈՒ ՄԸ 

Կ տակ է հա մար վում քա ղա քա ցու մահ վան դեպ քում նրան պատ կա
նող գույ քի տնօ րին ման վե րա բե րյալ նրա կամ քի ար տա հայ տու թյու նը: 
Կտա կը կազ մում է ան ձը` իր կեն դա նու թյան օ րոք, այն մա սին, թե իր 
գույ քը ի նչ պես և ո ւմ կող մից պետք է տնօ րին վի իր մա հից հե տո: Ե թե 
կտակ չկա, ժա ռան գու թյունն ըն դուն վում է ը ստ օ րեն քի: Ե թե կա կտակ, 
սա կայն դրա նում ո րոշ ված  չէ ամ բողջ ժա ռան գու թյան ճա կա տա գի րը, 
ա պա գույ քի մնա ցած մա սի ժա ռան գու թյու նը կկա տար վի օ րեն քով սահ
ման ված կար գով և ան ձանց շր ջա նակ նե րում: Օ րի նակ՝ կտա կով լուծ վել 
է ան շարժ գույ քի ժա ռան գու թյան հար ցը, ի սկ շար ժա կան գույ քի ժա ռան
գու թյան հար ցը կամ բան կում ու նե ցած ա վան դի ՝ ոչ, ա պա դրանք կըն
դուն վեն ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի:

 Քա ղա քա ցին ի րա վունք ու նի իր հայե ցո ղու թյամբ ցան կա ցած գույք 
կտա կելու ցան կա ցած ան ձի, ցան կա ցած ձևով ո րո շելու ժա ռան գու թյու
նում ժա ռանգ նե րի բա ժին նե րը, զր կել ժա ռան գու թյու նից ը ստ օ րեն քի 
ժա ռանգ նե րին, կտա կում նե րա ռել ժա ռան գու թյան մա սին կար գադ րու
թյուն ներ, վե րաց նել, փո փո խել կամ լրաց նել կազմ ված կտա կը: Ի տար
բե րու թյուն ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան, ը ստ կտա կի ժա ռան գու թյան 
դեպ քում ժա ռանգ ( ժա ռանգ ներ) կա րող է լի նել ոչ մի այն ժա ռան գա տո ւի  
ա րյու նա կից ազ գա կա նը (ազ գա կան նե րը), այլև  կա րող է լի նել ցան կա
ցած ան ձ, այդ թվում ժա ռան գու թյան բաց ման օ րը գո յու թյուն ու նե ցող 
ցան կա ցած  ի րա վա բա նա կան ան ձ, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը 
և հա մայնք նե րը, ի նչ պես նաև օ տա րերկ րյա պե տու թյուն ներն ու մի ջազ
գային կազ մա կեր պու թյուն նե րը:

Կ տա կը կա տա րե լու հա մար պար տա դիր պայ ման է հան դի սա նում 
ան ձի գոր ծու նա կու թյու նը, կտակ կա րող է ա նել գոր ծու նակ քա ղա քա
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ցին: Մյուս պար տա դիր պայ մա նը այն է, որ կտա կը պետք է ար վի ան
ձամբ:  Կտա կը կա րող է պա րու նա կել մի այն մեկ ան ձի կար գադ րու
թյուն ներ:

Կ տա կի ա զա տու թյու նը սահ մա նա փակ վում է մի այն ժա ռան գու թյան 
պար տա դիր բաժ նի կա նոն նե րով:

Կ տա կը պետք է կազմ վի գրա վոր` նշե լով այն կազ մե լու վայ րը և ժա
մա նա կը, ան ձամբ ստո րագր վի կտա կա րա րի կող մից և վա վե րաց վի 
նո տա րի կող մից: Ե թե կտա կա րա րը ֆի զի կա կան թե րու թյուն նե րի, հի
վան դու թյան կամ ան գրա գի տու թյան պատ ճա ռով չի կա րող ան ձամբ 
ստո րագ րել կտա կը, ա պա նրա խնդ րան քով, նո տա րի կամ օ րեն քին 
հա մա պա տաս խան կտա կը վա վե րաց նող այլ ան ձի ներ կա յու թյամբ 
(տե՛ս « Նո տա րի վա վե րաց րած կտակ նե րին հա վա սա րեց ված կտակ նե
րը» վեր նագ րում), կտա կը կա րող է ստո րագր վել այլ քա ղա քա ցու կող
մից` կտա կում նշե լով այն պատ ճառ նե րը, թե ին չու կտա կա րա րը չի կա
րո ղա ցել ան ձամբ ստո րագ րել կտա կը: Կտա կում պետք է նշ վեն այդ 
քա ղա քա ցու ա նու նը և նրա բնա կու թյան վայ րը:

Կ տա կը վա վե րաց նում է նո տա րը « Նո տա րի ա տի մա սին» Հա յաս տա
նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով սահ ման ված կար գով: Ե թե կտա կա
րարն ան ձամբ չի կա րող  գրել կտա կը, այն կա րող է կտա կա րա րի բա
ռե րով գրի առ նել նո տա րը: Մինչև կտա կը ստո րագ րե լը, պետք է կտա
կա րարն ամ բող ջու թյամբ կար դա նո տա րի ներ կա յու թյամբ:

Ե թե կտա կա րա րը ֆի զի կա կան թե րու թյուն նե րի, հի վան դու թյան կամ 
ան գրա գի տու թյան պատ ճա ռով ի վի ճա կի չէ ան ձամբ կար դալ կտա կը, 
ա պա նո տա րը դրա տեքս տը հրա պա րա կում է վկայի ներ կա յու թյամբ՝ 
նշում կա տա րե լով կտա կում, թե ին չու կտա կա րա րը չի կա րո ղա ցել ան
ձամբ կար դալ կտա կը:

Կտա կը կազ մե լիս և նո տա րի կող մից վա վե րաց վե լիս կտա կա րա րի 
ցան կու թյամբ կա րող է ներ կա գտն վել վկա: Ե թե կտա կա րարն ի վի ճա
կի չէ ան ձամբ կար դալու կտա կը, վկայի ներ կա յու թյու նը պար տա դիր է: 

Ե թե կտա կը կազմ վում և վա վե րաց վում է վկայի ներ կա յու թյամբ, 
ա պա այն պետք է ստո րագ րի վկան: Կտա կում պետք է նշ վեն վկայի 
ա նունն ու նրա բնա կու թյան վայ րը:
 

   ՈՎ ՔԵ՞Ր ԿԱ ՐՈՂ ԵՆ ՀԱՆ ԴԵՍ ԳԱԼ ԿՏԱԿ ԿԱԶ ՄԵ ԼԻՍ  
ՈՐ ՊԵՍ ՎԿԱ 

Ոչ բո լոր ան ձինք կա րող են որ պես վկա հան դես գալ: Մաս նա վո րա
պես, կտա կը կազ մե լիս, ստո րագ րե լիս կամ վա վե րաց նե լիս  վկա չեն 
կա րող լի նել, ի նչ պես նաև կտա կա րա րի փո խա րեն կտա կը չեն կա րող 
ստո րագ րել`

1) նո տա րը կամ կտա կը վա վե րաց նող այլ ան ձը,
2)  այն ան ձը, ո ւմ օգ տին կազմ վել է կտա կը կամ ար վել կտա կային 

հանձ նա րա րու թյուն, այդ ան ձի ա մու սի նը, ե րե խա նե րը, ծնող նե րը,
3) լրիվ գոր ծու նա կու թյամբ չօժտ ված քա ղա քա ցի նե րը,
4) ան գրա գետ նե րը և կտա կը կար դալ չկա րո ղա ցող ան ձինք,
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5)  այն ան ձինք, ով քեր բա վա րար չա փով չեն տի րա պե տում կազմ
ված կտա կի լեզ վին, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քի, ե րբ կազմ վում է 
փակ կտակ,

6) կեղծ ցուց մունք տա լու հա մար դատ վա ծու թյուն ու նե ցող ան ձինք:

    ԺԱ ՌԱՆԳ ՆԵ ՐԻ ԲԱ ԺԻՆ ՆԵ ՐԸ ԿՏԱԿ ՎԱԾ ԳՈՒՅՔՈՒՄ, 
ՊԱՅ ՄԱ ՆՈՎ ԿՏԱԿ, ԵՆ ԹԱ ԺԱ ՌԱՆԳ ՆԵՐ                                                                         
ՆՇԱՆԱԿԵԼԸ, ԺԱ ՌԱՆ ԳՈՒ ԹՅՈՒ ՆԻՑ ԶՐ ԿԵ ԼԸ

Քա ղա քա ցին ի րա վունք ու նի իր ամ բողջ գույ քը կամ դրա մա սը ժա
ռան գել ի նչ պես ը ստ օ րեն քի ժա ռանգ նե րին, այն պես էլ մեկ կամ մի 
քա նի այլ ան ձանց: 

Եր կու կամ մի քա նի ժա ռանգ նե րին կտակ ված գույ քը հա
մար վում է ժա ռանգ նե րին հա վա սար բա ժին նե րով կտակ ված, 
ե թե կտա կում նշ ված չեն բա ժին նե րը և դրա նում ցու ցում չկա 
ժա ռան գու թյան զանգ վա ծի մեջ մտ նող գույ քը կամ ի րա վուն
քը ժա ռանգ նե րից որ ևէ մե կին պատ կա նե լու մա սին:

Հ նա րա վոր է, որ կտա կում ո րոշ ված լի նի մի այն մեկ ժա ռան գի բա ժի
նը, ի սկ մյուս նե րի նը` ոչ:  Օ րի նակ՝ կտա կում  որ պես ժա ռանգ ներ նշ ված 
են կի նը և եր կու  ե րե խա նե րը, սա կայն կտա կում նաև նշ ված է, որ բնա
կե լի տու նը ժա ռան գա տուն կտա կում է կնո ջը, ի սկ եր կու ե րե խա նե րի 
բա ժին նե րի մա սին խոսք չկա: Այդ դեպ քում, բա ցա ռու թյամբ տան, ե րե
խա նե րը հա վա սա րա պես ստա նում են ժա ռան գա տո ւի զանգ վա ծի մեջ 
մտ նող մնա ցած գույ քը:

 Հարկ է նշել, որ կտա կա րարն ի րա վունք ու նի ժա ռան գու թյուն ստա
նա լը պայ մա նա վո րել ժա ռան գի վար քագ ծի բնույ թի վե րա բե րյալ ո րո
շա կի օ րի նա չափ պայ մա նով:

Կտա կա րա րը կա րող է նաև կտա կում նշել այլ ժա ռան գի (են թա ժա
ռան գի), այն դեպ քի հա մար, ե թե նրա նշա նա կած ժա ռան գը մա հա նա 
մինչև ժա ռան գու թյու նը բաց վե լը, հրա ժար վի ժա ռան գու թյու նից, որ
պես ա նար ժան ժա ռանգ մե կու սաց վի ժա ռան գու թյու նից կամ չկա տա րի 
կտա կա րա րի օ րի նա չափ պայ ման նե րը:

Ի նչ պես ար դեն նշ վել էր վեր ևում, կտա կա րա րի գույ քի չկ տակ ված 
մա սը բաշխ վում է ը ստ օ րեն քի ժա ռանգ նե րի միջև:

Կտա կա րարն ի րա վունք ու նի նաև  ա ռանց պատ ճառ նե րի բա ցատ
րու թյան ժա ռան գու թյու նից զր կել ը ստ օ րեն քի ժա ռանգ նե րից մե կին, մի 
քա նի սին կամ բո լո րին:
 

   Կ ՏԱ ԿԸ ՎԵ ՐԱՑ ՆԵ ԼԸ, ՓՈ ՓՈ ԽԵ ԼԸ ԵՎ ԼՐԱՑ ՆԵ ԼԸ

Կ տա կա րարն ի րա վունք ու նի կտակ կազ մե լուց հե տո ցան կա ցած 
ժա մա նակ վե րաց նել, փո փո խել կամ լրաց նել իր կտա կը, ը նդ ո րում՝ 
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նա պար տա վոր չէ նշել կտա կը վե րաց նե լու, փո փո խե լու կամ լրաց նե
լու պատ ճառ նե րը: Կտա կա րարն ի րա վունք ու նի նոր կտա կի մի ջո ցով`

1) ամ բող ջու թյամբ վե րաց նելու նախ կին կտա կը,
2) փո փո խելու նախ կին կտա կը դրա նում պա րու նակ վող ա ռան ձին 

կտա կային կար գադ րու թյուն նե րը վե րաց նե լու, փո փո խե լու կամ լրաց
նե լու կամ կտա կը նոր կար գադ րու թյուն նե րով լրաց նե լու մի ջո ցով:

Ա վե լի ո ւշ ար ված և նա խորդ կտա կի կամ դրա ա ռան ձին կար գադ
րու թյուն նե րը վե րաց նե լու մա սին ո ւղ ղա կի նշում ներ չպա րու նա կող 
կտա կը նախ կին կտա կը վե րաց նում է ի րեն հա կա սող մա սով:

   ՓԱԿ ԿՏԱԿ
 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենս գիր քը սահ մա նում է, որ կտա կա րա րի 

ցան կու թյամբ նո տա րը կտա կը կա րող է վա վե րաց նել ա ռանց դրա բո
վան դա կու թյան հետ ծա նո թա նա լու (փակ կտակ): Փակ կտա կը պետք 
է գրի և ստո րագ րի ան ձամբ կտա կա րա րը: Փակ կտա կը փակ (սոսնձ
ված) ծրա րով կտա կա րա րը հանձ նում է նո տա րին` եր կու վկայի ներ
կա յու թյամբ, ո րոնք ծրա րի վրա դնում են ի րենց ստո րագ րու թյուն նե րը: 
Վկա նե րի ստո րագ րած ծրա րը նո տա րը նրանց ներ կա յու թյամբ տե ղադ
րում է մեկ այլ ծրա րում, փա կում (սոսն ձում) է այն և վրան կա տա րում 
վա վե րաց նող մա կագ րու թյուն: Վա վե րաց նող մա կագ րու թյու նը պետք է 
տե ղե կու թյուն ներ պա րու նա կի կտա կա րա րի, ու մից նո տա րը ստա ցել է 
փակ կտա կը, փակ կտա կի ստաց ման վայ րի, տար վա, ա մս վա, ամ սա
թ վի և յու րա քան չյուր վկայի ան վան ու նրա բնա կու թյան վայ րի մա սին:

   ՆՈ ՏԱ ՐԻ ՎԱ ՎԵ ՐԱՑ ՐԱԾ ԿՏԱԿ ՆԵ ՐԻՆ    
ՀԱ ՎԱ ՍԱ ՐԵՑ ՎԱԾ ԿՏԱԿ ՆԵ ՐԸ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի (հոդ ված 1207) հա մա ձայն՝ նո տա
րա կան կար գով վա վե րաց ված կտակ նե րին հա վա սա րեց վում են`

1)  հի վան դա նոց նե րում, հոս պի տալ նե րում, այլ հի վան դա նո ցային 
բու ժա կան հաս տա տու թյուն նե րում բուժ վող կամ ծե րե րի և հաշ
ման դամ նե րի տնե րում ապ րող քա ղա քա ցի նե րի կտակ նե րը` վա
վե րաց ված այդ հի վան դա նոց նե րի, հոս պի տալ նե րի և այլ բու ժա
կան հաս տա տու թյուն նե րի գլ խա վոր բժիշկ նե րի, բու ժա կան մա սով 
նրանց տե ղա կալ նե րի կամ հեր թա պահ բժիշկ նե րի, ի նչ պես նաև 
հոս պի տալ նե րի պե տե րի, ծե րե րի և հաշ ման դամ նե րի տնե րի տնօ
րեն նե րի կամ գլ խա վոր բժիշկ նե րի կող մից,

2)  զին ծա ռայող նե րի, ի սկ զին վո րա կան մա սե րի տե ղա բաշխ ման կե
տե րում, որ տեղ չկան նո տար ներ, նաև այդ զին վո րա կան մա սե րում 
աշ խա տող քա ղա քա ցի ա կան ան ձանց, նրանց ըն տա նի քի ան դամ
նե րի և զին ծա ռայող նե րի ըն տա նի քի ան դամ նե րի կտակ նե րը` վա
վե րաց ված զին վո րա կան մա սե րի հրա մա նա տար նե րի կող մից,

3)  հե ռա վոր այն բնա կա վայ րե րում, որ տեղ չկա նո տար, ապ րող ան
ձանց կտակ նե րը` վա վե րաց ված հա մայն քի ղե կա վա րի կող մից,
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4)  ե րկ րա բա նա կան կամ այլ նմա նա տիպ ար շա վախմ բե րում գտնվող 
քա ղա քա ցի նե րի կտակ նե րը` վա վե րաց ված այդ ար շա վախմ բե րի 
ղե կա վար նե րի կող մից,

5)  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դրո շի ներ քո նա վար կող նա վե րի 
վրա գտն վող քա ղա քա ցի նե րի կտակ նե րը` վա վե րաց ված այդ նա
վե րի նա վա պե տե րի կող մից,

6)  ա զա տազրկ ման վայ րե րում գտն վող ան ձանց կտակ նե րը` վա վե
րաց ված ա զա տազրկ ման վայ րե րի պե տե րի կող մից: 

Այն դեպ քե րում, ե րբ նո տա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րելն 
օ րեն քով վե րա պահ ված է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հյու պա տո
սա կան հաս տա տու թյուն նե րի պաշ տո նա տար ան ձանց, նո տա րի փո
խա րեն կտա կը վա վե րաց նում է հա մա պա տաս խան պաշ տո նա տար 
ան ձը` կտա կի ձևի և դրա նո տա րա կան վա վե րաց ման կար գի մա սին 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի  կա նոն նե րի  պահ պան մամբ:

   ԿՏԱ ԿԻ ԱՆ ՎԱ ՎԵ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ   

Կտա կը կա րող է դա տա րա նով ան վա վեր ճա նաչ վել այն ան ձի 
հայ ցով, ո ւմ ի րա վունք նե րը կամ շա հե րը խախտ վել են այդ կտա կով: 
Կտակն ան վա վեր է ճա նաչ վում կտա կի ձևի մա սին կա նոն նե րը և գոր
ծարք նե րի ան վա վե րու թյան մա սին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի այլ դրույթ նե րը խախ տե լու հետ ևան քով:  
Օ րի նակ, ե թե կտա կը կազմ վել է գրա վոր ձևով, բայց տնային պայ ման
նե րում և ա ռանց նո տա րա կան  հաս տատ ման, այն ան վա վեր կհա մար
վի: Կտակն ան վա վեր կճա նաչ վի նաև այն դեպ քում, ե րբ այն կազմ ված 
է ան գոր ծու նակ քա ղա քա ցու կող մից: 

Կտա կում առ կա վրի պակ նե րը և այն կազ մե լու, ստո րագ րե լու կամ 
վա վե րաց նե լու կար գի այլ ան նշան խախ տում նե ր, ե թե ա պա ցուց ված է, 
որ դրանք չեն կա րող ազ դել կտա կա րա րի կամ քի ար տա հայ տու թյան 
ը մբռն ման վրա, հիմք չեն կտակն ան վա վեր ճա նա չե լու հա մար:

Կտակն ան վա վեր ճա նա չե լը դրա նում նշ ված ան ձանց չի 
զր կում որ պես ժա ռանգ ներ կամ շա հա ռու ներ ը ստ օ րեն քի կամ 
այլ վա վեր կտա կի հի ման վրա ժա ռան գու թյան ի րա վուն քից:

Կտակը չի կարող վիճարկվել մինչև ժառանգությունը 
բացվելը:

   Կ ՏԱ ԿԸ ԿԱ ՏԱ ՐԵ ԼԸ: ԿՏԱ ԿԱ ԿԱ ՏԱ ՐԸ

Կ տա կա րա րը կա րող է կտակ կա տա րե լը հանձ նա րա րել կտա կում 
նշ ված ան ձին` կտա կա կա տա րին: Այդ ան ձի` որ պես կտա կա կա տար 
հան դես գա լու հա մա ձայ նու թյու նը պետք է ար տա հայտ ված լի նի կտա
կում ար ված նրա ան ձնա կան մա կագ րու թյան կամ կտա կին կից հայ տա
րա րու թյան մեջ:
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Ժա ռանգ ներն ի րենց հա մա ձայ նու թյամբ կա րող են կտա կի կա տա
րու մը հանձ նա րա րել ի րեն ցից մե կին կամ այլ ան ձի: Նման հա մա ձայ
նու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում ժա ռանգ նե րից մե կի կամ մի քա նի սի 
պա հան ջով կտա կա կա տար նշա նա կում է դա տա րա նը:  

Կտա կա կա տարն ի րա վունք ու նի ցան կա ցած ժա մա նակ հրա ժար
վելու իր պար տա կա նու թյուն նե րի կա տա րու մից` այդ մա սին նա խա պես 
տե ղե կաց նե լով ը ստ կտա կի ժա ռանգ նե րին: Ժա ռանգ նե րի դի մու մի հի
ման վրա, դա տա րա նի վճ ռով, կտա կա կա տա րը կա րող է ա զատ վել իր 
պար տա կա նու թյուն նե րի կա տա րու մից:

Կտա կա կա տա րը պար տա վոր է  մի ջոց ներ ձեռ նար կել ժա ռան գու
թյան պահ պան ման և կա ռա վար ման հա մար,  բո լոր ժա ռանգ նե րին 
և շա հա ռու նե րին տե ղե կաց նել ժա ռան գու թյան բաց ման ու նրանց օգ
տին կտա կա յին հանձ նա րա րու թյուն նե րի մա սին,  ստա նալ ժա ռան
գա տո ւին հա սա նե լիք գու մար նե րը և այլ գույ քը, մա րել ժա ռանգ ման 
հետ կապ ված պարտ քե րը, ա պա հո վել ժա ռանգ նե րի կող մից ի րենց 
հա սա նե լիք գույ քի ստա ցու մը ժա ռան գա տո ւի կամ քին և օ րեն քին հա
մա պա տաս խան,  կա տա րել կտա կա յին հանձ նա րա րու թյուն նե րը կամ 
ը ստ կտա կի ժա ռանգ նե րից պա հան ջել կտա կա յին հանձ նա րա րու թյան 
կա տա րում:

Կտա կա րարն ի րա վունք ու նի իր ա նու նից վա րելու ժա ռան գու թյու նը 
պահ պա նե լու, կա ռա վա րե լու ու կտա կը կա տա րե լու հետ կապ ված դա
տա կան և այլ գոր ծեր:

   ԿՏԱ ԿԱՅԻՆ ՀԱՆՁ ՆԱ ՐԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՏԱ ԿԱՅԻՆ  
ՀԱՆՁ ՆԱ ՐԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ԿԱ ՏԱ ՐԵ ԼԸ

Կտա կա րարն ի րա վունք ու նի ը ստ կտա կի մեկ կամ մի քա
նի ժա ռանգ նե րի հանձ նա րա րել ժա ռան գու թյան հաշ վին կա
տա րե լու որ ևէ պար տա վո րու թյուն (կ տա կային հանձ նա րա
րու թյուն) հօ գուտ մեկ կամ մի քա նի ան ձանց (շա հա ռու նե րի), 
ո րոնք ի րա վունք ու նեն պա հան ջելու կա տա րե լ այդ պար տա
վո րու թյու նը:

Կ տա կա րա րը կա րող է նման պար տա կա նու թյուն դնել կտա կա կա
տա րի վրա` գույ քի մի մասն ա ռանձ նաց նե լով կտա կային հանձ նա րա
րու թյան կա տար ման հա մար:

Կտա կային հանձ նա րա րու թյու նը պետք է սահ ման վի կտա կում: 
Շա հա ռու ներ կա րող են լի նել ի նչ պես ը ստ օ րեն քի ժա ռանգ նե րը, 
այն պես էլ այլ ան ձինք: Շա հա ռո ւի ի րա վունքն ա նօ տա րե լի է և չի 
ան ցնում այլ ան ձանց: Կտա կում կա րող է շա հա ռո ւին նշա նակ վել են
թա շա հա ռու:
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Կտա կա րարն ի րա վունք ու նի այն ժա ռան գի վրա, ո րին ան ցնում է 
բնա կե լի տու նը (բ նա կա րա նը), պար տա վո րու թյուն դնել, որ պես զի նա 
տու նը կամ դրա ո րո շա կի մա սը տրա մադ րի այլ ան ձի (ան ձանց)` ցմահ 
օգ տա գործ ման: Բնա կե լի տան (բ նա կա րա նի) նկատ մամբ սե փա կա նու
թյան ի րա վուն քը փո խանց վե լու դեպ քում դրա նկատ մամբ ցմահ օգ տա
գործ ման ի րա վուն քը պահ պա նում է իր ու ժը:

Բնա կե լի տան (բ նա կա րա նի) ցմահ օգ տա գործ ման ի րա վունքն ա նօ
տա րե լի ու ան փո խան ցե լի է և չի ան ցնում շա հա ռո ւի ժա ռանգ նե րին:

 
Ժա ռան գը, ո ւմ վրա կտա կա րա րը դրել է կտա կային հանձ նա րա րու

թյան կա տա րու մը, պետք է այն կա տա րի ի րեն ան ցած ժա ռան գա կան 
գույ քի ար ժե քի սահ ման նե րում:

Այն ժա ռան գի մահ վան դեպ քում, ո ւմ վրա դր ված է կտա կային հանձ
նա րա րու թյան կա տա րու մը կամ նրա կող մից ժա ռան գու թյու նը չըն դու
նե լու դեպ քում կտա կային հանձ նա րա րու թյու նը կա տա րում են նրա բա
ժինն ստա ցած մյուս ժա ռանգ նե րը:

Կտա կային հանձ նա րա րու թյու նը կա տա րե լու պա հան ջով դա տա
րան դի մե լու ի րա վունք ու նեն կտա կա կա տա րը:
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   ԿՏԱ ԿԱՅԻՆ ՀԱՆՁ ՆԱ ՐԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԻՑ     
ՀՐԱ ԺԱՐ ՎԵ ԼՈՒ Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԸ
         
Շա հա ռուն ի րա վունք ու նի հրա ժար վելու կտա կային հանձ նա րա րու

թյու նից: Չի թույ լատր վում հրա ժար վել կտա կային հանձ նա րա րու թյու
նից վե րա պա հում նե րով կամ պայ մա նով մաս նա կի ո րեն, ի նչ պես նաև 
դրա նից հրա ժար վել հօ գուտ եր րորդ ան ձի: Այն դեպ քում, ե րբ շա հա ռուն 
մի ա ժա մա նակ ժա ռանգ է, կտա կային հանձ նա րա րու թյու նից հրա ժար
վե լու  նրա ի րա վուն քը կախ ված չէ ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու կամ 
դրա նից հրա ժար վե լու նրա ի րա վուն քից: Ե թե շա հա ռուն հրա ժար վել է 
կտա կային հանձ նա րա րու թյու նից, ա պա ժա ռան գը, ո րը պար տա վոր է 
կա տա րել կտա կային հանձ նա րա րու թյու նը, ա զատ վում է այն կա տա րե
լու պար տա կա նու թյու նից:

    ԺԱ ՌԱՆ ԳՈՒ ԹՅԱՆ ՊԱՐ ՏԱ ԴԻՐ ԲԱԺ ՆԻ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ        

Ի նչ պես ար դեն նշ վել է, կտա կի առ կա յու թյան պայ ման նե րում ժա
ռան գա տո ւին պատ կա նող գույ քը  ստա նում են այն ան ձինք, ո րոնք նշ
ված են կտա կում, և օ րեն քով նա խա տես ված հեր թա կա նու թյու նը այս 
դեպ քում կար ևոր չէ: Սա կայն այս տեղ կա մի բա ցա ռու թյուն: Նույ նիսկ  
կտա կի առ կա յու թյան պայ ման նե րում, ե րբ կտա կում հս տակ նշ ված են 
ժա ռանգ նե րը, բո լոր դեպ քե րում ո րո շա կի բա ժին ժա ռան գե լու ի րա
վունք ու նեն՝

•	 ժա ռան գա տո ւի ան չա փա հաս ե րե խա նե րը,
•	  հաշ ման դամ կամ ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված կամ 60 տա րե կան 

դար ձած ժա ռան գա տո ւի ե րե խա նե րը, ա մու սի նը և ծնող նե րը: 
Այլ կերպ ա սած՝ ժա ռան գու թյան  պար տա դիր բա ժին է հա մար վում 

ժա ռան գի ի րա վուն քը, ան կախ կտա կի բո վան դա կու թյու նից, ժա ռան գե
լու այն բաժ նի ա ռն վազն կե սը, ո րը նրան կհաս ներ ը ստ օ րեն քի ժա ռան
գե լու դեպ քում: 

Ընդ ո րում պար տա դիր բաժ նի չա փը ո րո շե լիս հաշ վի է ա ռն վում այն 
ա մե նը, ի նչ նման բաժ նի ի րա վունք ու նե ցող ժա ռան գը որ ևէ հիմ քով 
ստա նում է ժա ռան գու թյու նից` նե րա ռյալ նման ժա ռան գի օգ տին սահ
ման ված կտա կային հանձ նա րա րու թյան ար ժե քը:

    ԺԱ ՌԱՆ ԳՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ՆԵՐ ԿԱ ՅԱՑ ՄԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔՈՎ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի հա մա ձայն` մինչև ժա ռան գու թյան 
բա ցու մը մա հա ցած՝ ը ստ օ րեն քի ժա ռան գի բա ժինն ան ցնում է նրա 
ե րե խա նե րին, ո րն ան վան վում է ներ կա յաց ման ի րա վուն քով ժա ռան
գու թյուն և նրանց միջև բաշխ վում է հա վա սա րա պես: Խոս քը վե րա բե
րում  է ժա ռան գա տո ւի թոռ նե րին, նրա քույ րե րի և եղ բայր նե րի ե րե խա
նե րին, ի նչ պես նաև ժա ռան գա տո ւի հո րա քույրե րի, հո րեղ բայր նե րի, 
մո րա քույր ե րի, մո րեղ բայր նե րի ե րե խա նե րին: Այդ ան ձինք ժա ռան գում 
են ներ կա յաց ման ի րա վուն քով, այ սինքն՝ ե թե ժա ռան գու թյան բաց ման 
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պա հին նրանց ծնող նե րը ո ղջ չեն, նրանց փո խա րեն հան դես են գա լիս 
ե րե խա նե րը:

 Ներ կա յաց ման ի րա վուն քով ժա ռան գող նե րի ի րա վուն քը պայ մա նա
վոր ված է նրանց ծնող նե րի առ կա յու թյամբ: Ե թե ժա ռան գա տուն մա հա
նում է և ժա ռան գու թյան բաց ման պա հին ո ղջ են լի նում նրա զա վակ նե
րը, ա պա ներ կա յաց ման ի րա վուն քով ժա ռան գե լու ի րա վունք ու նե ցող 
թոռ նե րի ժա ռանգ ման ի րա վուն քի  մա սին խոսք  լի նել չի կա րող: 

Օ րենս դի րը սահ մա նել է մի հան գա մանք ևս. ներ կա յաց ման ի րա
վուն քով չեն կա րող ժա ռան գել ժա ռան գու թյու նից մե կու սաց ված կամ 
ժա ռան գա տո ւի կող մից ժա ռան գու թյու նից զրկ ված`  ը ստ օ րեն քի ժա
ռանգ նե րի ե րե խա նե րը: Ներ կա յաց ման ի րա վուն քով ժա ռան գում տե ղի 
է ու նե նում մի այն ը ստ օ րեն քի ժա ռանգ ման դեպ քում և չի կի րառ վում 
ը ստ կտա կի ժա ռանգ ման դեպ քում:

    Ա ՆԱՐ ԺԱՆ ԺԱ ՌԱՆԳ ՆԵ ՐԻՆ ԺԱ ՌԱՆ ԳՈՒ ԹՅՈՒ ՆԻՑ  
ՄԵ ԿՈՒ ՍԱՑ ՆԵ ԼԸ 

Ըստ կտա կի և ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու թյու նից մե կու սաց վում են այն 
ան ձինք, ով քեր դի տա վո րյալ խո չըն դո տել են ժա ռան գա տո ւի վեր ջին 
կամ քի ի րա կա նաց մա նը, դի տա վո րյալ կյան քից զր կել են ժա ռան գա
տուին կամ հնա րա վոր ժա ռանգ նե րից որ ևէ մե կին կամ մա հա փորձ են 
կա տա րել նրանց կյան քի նկատ մամբ: Բա ցա ռու թյուն են կազ մում այն 
ան ձինք, ո րոնց նկատ մամբ ժա ռան գա տուն կտա կը կազ մել է մա հա
փորձ կա տա րե լուց հե տո:

Ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան դեպ քում ժա ռան գու թյու նից մե կու սաց
վում են ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից զրկ ված ծնող նե րը, ո րոնց ծնո ղա
կան ի րա վունք նե րը չեն վե րա կանգն վել ժա ռան գու թյու նը բաց վե լու ժա
մա նակ:

Ա նար ժան ժա ռանգ նե րին ժա ռան գու թյու նից մե կու սաց նե լու հա մար հիմք 
են դա տա րա նի` օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավ ճի ռը և (կամ) վճի ռը: 

Ա նար ժան ժա ռանգ նե րին ժա ռան գու թյու նից մե կու սաց նե լու կա նոն
նե րը տա րած վում են ժա ռան գու թյան պար տա դիր բաժ նի ի րա վունք 
ունե ցող ժա ռանգ նե րի վրա:

   Ա ՄՈՒՍ ՆՈՒ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ ԺԱ ՌԱՆ ԳՈՒ ԹՅԱՆ 
ԴԵՊ ՔՈՒՄ
 
Ժա ռան գա տո ւի ա մուս նուն պատ կա նող ժա ռան գու թյան ի րա վուն

քը չի վե րա բե րում գույ քի այն մա սին, ո րը ձեռք է բեր վել հա մա տեղ 
ա մուս նու թյան ըն թաց քում: Հա մա տեղ ձեռք բեր ված գույ քը ա մու սին
նե րի հա մա տեղ սե փա կա նու թյունն է: Մա հա ցած ա մուս նու բա ժինն այդ 
գույ քում ո րոշ վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 201րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան և մտ նում է ժա ռան
գու թյան զանգ վա ծի մեջ: 
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Օ րի նակ՝ հա մա տեղ ա մուս նու թյան ըն թաց քում ձեռք բեր ված գույ քի 
½ը պատ կա նում է ա մուս նուն, ի սկ մյուս կե սը՝ կնո ջը: Ա մուս նու մահ վան 
դեպ քում կի նը ժա ռան գում է ա մուս նու ½ բաժ նե մա սից:

  ՈՐ ԴԵԳՐ ՎԱԾ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ՈՐ ԴԵԳ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ                                                                                                                                 
    ԺԱ ՌԱՆ ԳՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

 
Ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան դեպ քում որ դեգր ված նե րը և  նրանց սե

րունդ նե րը որ դեգ րո ղի և նրա ազ գա կան նե րի նկատ մամբ ի րա վունք նե
րի և պար տա կա նու թյուն նե րի ո ղջ ծա վա լով հա վա սար վում են ծա գու
մով  ազ գա կան նե րին: 

Որ դեգ րո ղի մա հից հե տո որ դեգր ված նե րը նրա հա րա զատ զա վակ
նե րի հետ հա վա սա րա պես հա մար վում են ա ռա ջին հեր թի ժա ռանգ ներ: 

 Մի ա ժա մա նակ որ դեգր ված ներն ի րենց հա րա զատ ծնող նե րի և ի րենց 
ազ գա կան նե րի նկատ մամբ կորց նում են ան ձնա կան և գույ քային ի րա
վունք նե րը, այդ թվում՝ նրանց մա հից հե տո նրանց գույ քը ժա ռան գե լու 
ի րա վունք նե րը, և ա զատ վում են պար տա կա նու թյուն նե րից:

   ՍԱՂՄ ՆԱ ՎՈՐ ՎԱԾ, ՍԱ ԿԱՅՆ ԴԵՌ ՉԾՆՎԱԾ ԿԱՄ  
ԱՆՉԱ ՓԱ ՀԱՍ ԺԱ ՌԱՆ ԳԻ ՇԱ ՀԵ ՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԺԱ ՌԱՆ ԳՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԲԱԺԱՆԵ ԼԻՍ

Սաղմ նա վոր ված, սա կայն դեռ չծն ված ժա ռան գի առ կա յու թյան դեպ
քում ժա ռան գու թյան բա ժա նու մը կա րող է կա տար վել մի այն նրա ծն վե
լուց հե տո: Ան չա փա հաս նե րի շա հե րի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով 
ժա ռան գու թյան բա ժան ման վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյու նը կազ մե լուն 
կամ ժա ռան գու թյու նը բա ժա նե լու վե րա բե րյալ գոր ծի դա տաքն նու թյա
նը պետք է մաս նակ ցի խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նի 
ներ կա յա ցու ցի չը:

  ԱՆ ԺԱ ՌԱՆԳ ԳՈՒՅ ՔԻ ՏՆՕ ՐԻ ՆՈՒ ՄԸ

Ե թե չկան ո՛չ ը ստ կտա կի և ո՛չ էլ ը ստ օ րեն քի ժա ռանգ ներ, կամ 
նրանք հրա ժար վել կամ մե կու սաց վել են ժա ռան գու թյու նից, ա պա ժա
ռանգ վող գույ քը ճա նաչ վում է ան ժա ռանգ: Ան ժա ռանգ գույքն ան ցնում է 
ժա ռան գու թյան բաց ման վայ րի հա մայն քի սե փա կա նու թյա նը:
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   ԺԱ ՌԱՆ ԳՈՒ ԹՅՈՒՆՆ ԸՆ ԴՈՒ ՆԵ ԼՈՒ Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԸ  
ՓՈ ԽԱՆ ՑԵ ԼԸ (ԺԱ ՌԱՆ ԳՈՒ ԹՅԱՆ ՏՐԱՆՍ ՄԻ ՍԻ Ա)

 Ե թե ը ստ կտա կի կամ ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան հրա վիր ված ժա
ռան գը մա հա նում է ժա ռան գու թյան բա ցու մից հե տո, չհասց նե լով այն 
ըն դու նել, ա պա նրան հա սա նե լիք ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու ի րա
վունքն ան ցնում է նրա ժա ռանգ նե րին:

Մա հա ցած ժա ռան գի ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու ի րա վուն քը 
նրա ժա ռանգ նե րը կա րող են ի րա կա նաց նել ը նդ հա նուր հի մունք նե
րով` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան  օ րենսգր քի 
1225–1228–րդ  հոդ ված նե րին հա մա պա տաս խան (տե՛ս կից սկա վա
ռա կում):

 Օ րի նակ, ե թե մա հա ցել է մայ րը, ի սկ վեր ջի նիս ժա ռան գու թյու նը 
պետք է ըն դու ներ նրա դուստ րը (կամ որ դին),  սա կայն ե րեք ա մս վա ըն
թաց քում մա հա ցել է նաև դուստ րը, չս տա նա լով ժա ռան գու թյու նը, ա պա 
այդ դս տեր  բա ժի նը ստա նում են վեր ջի նիս ե րե խա նե րը:

Որ պես պար տա դիր բա ժին ժա ռան գու թյան մասն ըն դու նե լու ժա ռան
գի ի րա վուն քը չի ան ցնում նրա ժա ռանգ նե րին:

   ԺԱ ՌԱՆ ԳՈՒ ԹՅԱՆ ԲԱ ՑՈՒ ՄԸ, ԲԱՑ ՄԱՆ ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԸ                                                        
     ԵՎ ՎԱՅ ՐԸ

 Ժա ռան գու թյու նը բաց վում է քա ղա քա ցու մահ վան կամ մահ վան մա
սին դա տա րա նի վճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու օ րը,  ե թե այլ օր 
սահ ման ված չէ վճ ռում: 

Ե թե նույն օ րը մա հա ցել են այն ան ձինք, ով քեր ի րա վունք ու նե ին ժա
ռան գելու մե կը մյու սից հե տո, նրանք մա հա ցած են ճա նաչ վում մի ա ժա
մա նակ: Ժա ռան գու թյու նը բաց վում է նրան ցից յու րա քան չյու րի մահ վա
նից  հե տո և ժա ռանգ ման են հրա վիր վում յու րա քան չյու րի ժա ռանգ նե րը:

 Քա ղա քա ցու մահ վան պա հը ո րոշ վում է մահ վան մա սին վկայող 
բժշ կա կեն սա բա նա կան տվյալ նե րի հի ման վրա: 

Ինչ պես աս վեց, քա ղա քա ցին կա րող է մա հա ցած հայ տա րար վել 
դա տա կան կար գով: Դա կա րող է կա տար վել այն դեպ քում, ե րբ նրա 
բնա կու թյան վայ րում ե րեք տար վա ըն թաց քում տե ղե կու թյուն ներ չկան 
նրա գտն վե լու վայ րի մա սին: Ե թե քա ղա քա ցին ան հայտ կո րել է այն
պի սի հան գա մանք նե րում, ո րոնք մահ վան վտանգ են սպառ նա ցել կամ 
հիմք են տա լիս են թադ րե լու նրա մա հը ո րո շա կի դժ բախտ դեպ քի հե
տևան քով, ա պա մա հա ցած է ճա նաչ վում վեց ա մս վա ըն թաց քում:

Ժա ռան գու թյան բաց ման վայ րը ժա ռան գա տո ւի բնա կու թյան վեր ջին 
վայրն է: Ե թե ժա ռան գա տո ւի բնա կու թյան վեր ջին վայրն ար տա սահ
մա նում է կամ ան հայտ է, ա պա ժա ռան գու թյան բաց ման վայր է հա
մար վում ժա ռան գու թյան զանգ վա ծի մեջ մտ նող ան շարժ գույ քի կամ 
դրա ա ռա վել ար ժե քա վոր մա սի, ի սկ ան շարժ գույ քի բա ցա կա յու թյան 
դեպ քում` շար ժա կան գույ քի կամ դրա ա ռա վել ար ժե քա վոր մա սի գտն
վե լու վայ րը:
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   ԸՍՏ Օ ՐԵՆ ՔԻ ԺԱ ՌԱՆ ԳՈՒ ԹՅՈՒՆՆ ԸՆ ԴՈՒ ՆԵ ԼԸ,  
ԺԱՄ ԿԵՏ ՆԵ ՐԸ 

Մեր ի րա կա նու թյու նում մե ծ  մա սամբ ժա ռան գա տո ւի մահ վա նից 
հե տո ժա ռանգ նե րը շա րու նա կում են տի րա պե տել ժա ռան գա տո ւին 
պատ կա նող գույ քը, և հա մա րում են, որ ըն դու նել են ժա ռան գու թյու նը 
և հար կա վոր չէ պաշ տո նա պես գրան ցել այն: Սա կայն ա վե լի ո ւշ՝ տաս
նյակ տա րի ներ ան ց, նրանք հան դի պում են բազ մա թիվ խն դիր նե րի` 
կապ ված ժա ռան գու թյան ձևա կերպ ման, ժա ռան գու թյան բա ժան ման և 
գրանց ման հետ: 

Ն ման ի րա վա կան խն դիր նե րից զերծ մնա լու հա մար  հար կա վոր է 
ի մա նալ հետ ևյա լը.

 Ժա ռան գու թյու նը ձեռք բե րե լու հա մար ժա ռան գը պետք է այն ըն
դու նի:  Ժա ռան գու թյունն ըն դուն վում է ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու կամ 
ժա ռան գա կան ի րա վուն քի վկա յա գիր ստա նա լու մա սին ժա ռան գի դի
մու մը ժա ռան գու թյան բաց ման վայ րի նո տա րին հանձ նե լով: Այն դեպ
քում, ե րբ ժա ռան գը դի մու մը նո տա րին չի հանձ նում ան ձամբ, ա պա 
նման դի մու մի տակ ժա ռան գի ստո րագ րու թյու նը պետք է վա վե րաց նի 
նո տա րը կամ նո տա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու հա մար լի ա
զոր ված պաշ տո նա տար ան ձը:

Ժա ռան գու թյան ըն դու նու մը ներ կա յա ցուց չի մի ջո ցով հնա րա վոր է, 
ե թե լի ա զո րագ րում հա տուկ նա խա տես ված է այն ըն դու նե լու լի ա զո րու
թյու նը (ձևը տե՛ս կից սկա վա ռա կում):

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսդ րու թյու նը սահ մա նում է  նաև ժա ռան
գու թյան ըն դու նում` փաս տա ցի տի րա պետ ման  ե ղա նա կով: Ե թե այլ 
բան ա պա ցուց ված չէ, ա պա ժա ռան գու թյու նը ժա ռան գի կող մից ըն դուն
ված է հա մար վում, ե րբ նա սկ սում է փաս տա ցի տի րա պե տել կամ կա
ռա վա րել ժա ռանգ ված գույ քը` նե րա ռյալ, ե րբ ժա ռան գը`

1)  մի ջոց ներ է ձեռ նար կել գույ քը պահ պա նե լու և այն եր րորդ ան ձանց 
ո տնձ գու թյուն նե րից կամ հա վակ նու թյուն նե րից պաշտ պա նե լու 
հա մար,

2) իր հաշ վին կա տա րել է գույ քը պահ պա նե լու ծախ սեր,
3)  իր հաշ վից վճա րել է ժա ռան գա տո ւի պարտ քե րը կամ եր րորդ ան

ձան ցից ստա ցել է ժա ռան գա տո ւին հա սա նե լիք գու մար նե րը:
Չ նա յած  որ օ րեն քը թույլ է տա լիս ժա ռան գու թյու նն ըն դու նել վե րը 

նշված ե ղա նա կով, այ դու հան դերձ, փաս տա ցի տի րա պե տու մը պաշ տո
նա պես չի ար տա ցոլ վում որ ևէ տեղ, և կա րող են ի հայտ գալ մի շարք 
խնդիր ներ այդ փաս տը հաս տա տե լու հա մար: Մաս նա վո րա պես, քա ղա
քա ցին ստիպ ված կլի նի դի մել դա տա րան: Այդ ի սկ պատ ճա ռով, հաշ վի 
առ նե լով օ րեն քի պա հան ջը և նկա տի ու նե նա լով ձևա վոր ված պրակ տի
կան, ցա նա կա լի է ժա ռան գա տո ւի մահ վան պա հից  վեց ա մս վա ըն թաց
քում դի մում ներ կա յաց նել  նո տա րա կան գրա սե նյակ` ժա ռան գու թյունն 
ըն դու նե լու հա մար, ո րն ի րա վունք է վե րա պա հում մահ վան պա հից վեց 
ա միս հե տո ստա նալու ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գիր: 

Ի նչ պես ը ստ կտա կի, այն պես էլ ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան դեպ
քում ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գի րը կա րող է տր վել մինչև 
ժա ռան գու թյան բաց ման օր վա նից վեց ա միս լրա նա լը, ե թե առ կա են 
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ստույգ տվյալ ներ, որ վկա յա գիր ստա նա լու հա մար դի մած ան ձան ցից 
բա ցի, ժա ռան գու թյան կամ դրա հա մա պա տաս խան մա սի նկատ մամբ 
այլ ժա ռանգ ներ չկան:

Ժա ռան գի կող մից ժա ռան գու թյան մի մա սի ըն դու նու մը նշա նա կում է 
ի րեն հա սա նե լիք ամ բողջ ժա ռան գու թյան ըն դու նում, ան կախ այն բա
նից, թե ի նչ է այն ի րե նից ներ կա յաց նում և որ տեղ է գտն վում:

Ի նչ պես ար դեն աս վեց, ժա ռան գու թյու նը կա րող է ըն դուն վել ժա ռան
գու թյան բաց ման օր վա նից վեց ա մս վա ըն թաց քում:

Ե թե ժա ռան գու թյան ի րա վունքն այլ ան ձանց հա մար ծա գում է ժա
ռան գու թյու նից ժա ռան գի հրա ժար վե լու դեպ քում, ա պա նրանք կա
րող են ժա ռան գու թյունն ըն դու նել վե րը նշ ված  ժամ կե տի մնա ցած 
մա սի, ի սկ ե թե այն ե րեք ամ սից պա կաս է, ա պա ե րեք ա մս վա ըն
թաց քում:

Այն ան ձինք, ո րոնց հա մար ժա ռան գու թյան ի րա վունքն ա ռա ջա նում է 
մի այն այլ ժա ռան գի կող մից ժա ռան գու թյու նը չըն դու նե լու դեպ քում, կա
րող են ժա ռան գու թյունն ըն դու նել նշ ված ժամ կետն ա վարտ վե լու օր վա
նից ե րեք ա մս վա ըն թաց քում:

    ԺԱ ՌԱՆ ԳՈՒ ԹՅՈՒՆ ՁԵՎԱ ԿԵՐ ՊԵ ԼԸ, ԺԱ ՌԱՆ ԳՈՒ ԹՅԱՆ     
Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԻ ՎԿԱ ՅԱ ԳԻՐ, ԺԱ ՌԱՆ ԳՈՒ ԹՅԱՆ 
Ի ՐԱՎՈՒՆ ՔԻ ՎԿԱ ՅԱ ԳԻՐ ՏԱ ԼՈՒ ԺԱՄ ԿԵ ՏԸ

Ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գի րը տա լիս է ժա ռան գու թյան 
բաց ման վայ րի նո տա րը կամ օ րեն քով նման նո տա րա կան գոր ծո ղու
թյուն կա տա րե լու ի րա վունք ու նե ցող պաշ տո նա տար ան ձը:

Ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գի րը տր վում է ժա ռան գի դի մու
մի հի ման վրա: Ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գի րը տր վում է ժա
ռանգ նե րից յու րա քան չյու րին ա ռան ձին–ա ռան ձին: Ե թե ժա ռան գու թյան 
ի րա վուն քի վկա յա գիր տա լուց հե տո ի հայտ է ե կել այն պի սի գույք, ո րի 
հա մար վկա յա գիր չի տր վել, ա պա տր վում է ժա ռան գու թյան ի րա վուն
քի լրա ցու ցիչ վկա յա գիր: Ան ժա ռանգ գույ քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի 
վկա յա գիրն ու ղարկ վում է տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման հա մա պա
տաս խան մար մին:

 Ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գի րը ժա ռանգ նե րին է տր վում 
ժա ռան գու թյան բաց ման օր վա նից վեց ա միս հե տո, բա ցա ռու թյամբ  
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով  նա
խա տես ված դեպ քե րի, ո րոնց մա սին նշ վեց վե րևում:

Ի նչ պես ար դեն նշ վել է, ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գի րը կա
րող է տր վել մինչև ժա ռան գու թյան բաց ման օր վա նից վեց ա միս լրա
նա լը, ե թե առ կա են ստույգ տվյալ ներ, որ վկա յա գիր ստա նա լու հա մար 
դի մած ան ձան ցից բա ցի, ժա ռան գու թյան կամ դրա հա մա պա տաս խան 
մա սի նկատ մամբ այլ ժա ռանգ ներ չկան:
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   ԺԱ ՌԱՆ ԳՈՒ ԹՅՈՒՆՆ ԸՆ ԴՈՒ ՆԵ ԼԸ ՍԱՀ ՄԱՆ ՎԱԾ   
ԺԱՄ ԿԵ ՏԻ Ա ՎԱՐ ՏԻՑ ՀԵ ՏՈ

Ժա ռան գը կա րող է ա ռանց դա տա րան դի մե լու ժա ռան գու թյունն ըն
դու նել այն ըն դու նե լու հա մար սահ ման ված ժամ կե տի ա վար տից հե տո, 
ե թե առ կա է ժա ռան գու թյունն ըն դու նած մնա ցած բո լոր ժա ռանգ նե րի 
հա մա ձայ նու թյու նը: Ժա ռանգ նե րի նման հա մա ձայ նու թյու նը հիմք է նո
տա րի կող մից նախ կի նում տր ված ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա
գի րը չե ղյալ հա մա րե լու և նոր վկա յա գիր տա լու հա մար:

Ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու ժամ կե տը բաց թո ղած ժա ռան գի դի մու
մի հի ման վրա դա տա րա նը կա րող է նրան ճա նա չել ժա ռան գու թյունն 
ըն դու նած` հար գե լի հա մա րե լով ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ ճառ
նե րը: Այդ ժա մա նակ պետք է ա պա ցու ցել, որ ժամ կե տը բաց թող նե լու 
պատ ճառ է դար ձել այն հան գա ման քը, որ ժա ռան գը չգի տեր և պար
տա վոր չէր ի մա նալ ժա ռան գու թյան բաց ման մա սին՝ պայ մա նով, որ 
ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու ժամ կե տը բաց թո ղած ժա ռանգն այդ ժամ
կե տը բաց թող նե լու պատ ճառ նե րը վե րաց վե լուց հե տո` վեց ա մս վա ըն
թաց քում, դի մել է դա տա րան:

Այս տեղ պետք է ու շադ րու թյուն դարձ նել մի կար ևոր հան գա ման
քի ևս. դա տա րա նը կա րող է հար գե լի ճա նա չել ժա ռան գու թյունն ըն դու
նե լու ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ ճառ նե րը մի այն այն դեպ քում, ե րբ 
ժա ռան գը կա պա ցու ցի, որ  չգի տեր և պար տա վոր չէր ի մա նալ ժա ռան
գու թյան բաց ման մա սին, այ սինքն՝ ժա ռան գա տո ւի մահ վան մա սին և 
այն պայ մա նով, որ ի մա նա լուց հե տո վեց ա մս վա ըն թաց քում դի մել է 
դա տա րան: Նման դիր քո րո շում ար տա հայ տել է ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա
րա նը  իր 30.11.2006 թ. թիվ 32305/ՎԴ/ 2006 թ. ո րոշ մամբ (տե՛ս կից 
սկա վա ռա կում): 

     Դա տա րա նը, ժա ռան գին ճա նա չե լով ժա ռան գու թյունն ըն դու նած, 
լու ծում է դրա նից բխող ժա ռան գա կան գույ քի նկատ մամբ մյուս ժա
ռանգ նե րի ի րա վունք նե րին վե րա բե րող հար ցե րը, ի նչ պես նաև ան վա
վեր է ճա նա չում նախ կի նում տր ված ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա
յա գի րը: Այս դեպ քում չի պա հանջ վում տալ ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի 
նոր վկա յա գիր:

   ԺԱ ՌԱՆ ԳՈՒ ԹՅՈՒ ՆԻՑ ՀՐԱ ԺԱՐ ՎԵ ԼՈՒ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ, 
ԺԱ ՌԱՆ ԳՈՒ ԹՅՈՒ ՆԻՑ ՀՐԱ ԺԱՐ ՎԵ ԼԸ՝ ՀՕ ԳՈՒՏ ԱՅԼ 
ԱՆ ՁԻ

Ժա ռանգն ի րա վունք ու նի հրա ժար վելու ժա ռան գու թյու նից ժա ռան
գու թյան բաց ման օր վա նից վեց ա մս վա ըն թաց քում` նե րա ռյալ այն 
դեպ քում, ե րբ նա ար դեն ըն դու նել է ժա ռան գու թյու նը:

Ժա ռան գու թյու նից հրա ժար վելն ի րա կա նաց վում է ժա ռան գի կող
մից ժա ռան գու թյան բաց ման վայ րի նո տա րին դի մում տա լու մի ջո ցով: 
Ներ կա յա ցուց չի մի ջո ցով ժա ռան գու թյու նից հրա ժար վե լը հնա րա վոր է, 
ե թե լի ա զո րագ րում հա տուկ նա խա տես ված է նման լի ա զո րու թյուն: Ժա
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ռան գու թյու նից հրա ժար վե լը չի կա րող վե րաց վել կամ հետ կանչ վել: 
Ժա ռան գու թյու նից վե րա պա հում նե րով կամ պայ մա նով հրա ժար վել չի 
թույ լատր վում:

Ժա ռան գին հա սա նե լիք ժա ռան գու թյան մա սից հրա ժար վել չի թույ
լատր վում:

Ե թե ժա ռան գը ժա ռան գու թյան է հրա վիր վում և՛ ը ստ կտա կի, և՛ ը ստ 
օ րեն քի, ա պա նա ի րա վունք ու նի հրա ժար վելու ի րեն հա սա նե լիք ժա
ռան գու թյու նից այդ հիմ քե րից մե կով կամ եր կու սով:

Ժա ռանգն ի րա վունք ու նի հրա ժար վելու ա վե լաց ման ի րա վուն քով 
ի րեն հա սա նե լիք ժա ռան գու թյու նից` ան կախ ժա ռան գու թյան մնա ցած 
մա սը ժա ռան գե լուց:

Ժա ռան գու թյու նից հրա ժար վե լու դեպ քում ժա ռանգն ի րա վունք ու նի 
նշելու, որ նա դրա նից հրա ժար վում է հօ գուտ ը ստ կտա կի կամ ը ստ 
օ րեն քի ցան կա ցած հեր թի ժա ռանգ նե րի` նե րա ռյալ նրանց, ով քեր ժա
ռան գում են ներ կա յաց վե լու ի րա վուն քով:

 Հօ գուտ այլ ան ձի չի թույ լատր վում հրա ժար վել`
1)  կտա կով ժա ռանգ վող գույ քից, ե թե ժա ռան գա տո ւի ամ բողջ գույ քը 

կտակ ված է իր կող մից նշա նակ ված ժա ռանգ նե րին,
2) ժա ռան գու թյան պար տա դիր բաժ նից,
3) ե թե ժա ռան գին նշա նակ ված է են թա ժա ռանգ:

     ԺԱ ՌԱՆ ԳՈՒ ԹՅԱՆ ԲԱ ԺԻՆ ՆԵ ՐԻ Ա ՎԵ ԼԱ ՑՈՒ ՄԸ

Ե թե ժա ռան գը չի ըն դու նում ժա ռան գու թյու նը, հրա ժար վում է ժա
ռան գու թյու նից` ա ռանց այլ ժա ռան գի նշե լու, հօ գուտ ո րի նա հրա ժար
վում է, մե կու սաց վում է ժա ռան գու թյու նից որ պես ա նար ժան ժա ռանգ 
կամ կտակն ան վա վեր ճա նաչ վե լու հետ ևան քով, ա պա ժա ռան գու թյան 
մա սը, ո րը կհաս ներ նման դուրս մնա ցած ժա ռան գին, ան ցնում է ժա
ռան գու թյան հրա վիր ված ը ստ օ րեն քի ժա ռանգ նե րին և նրանց միջև 
բաշխ վում է հա վա սար բա ժին նե րով:

Ե թե ժա ռան գա տուն իր ամ բողջ գույ քը կտա կել է իր նշա նա կած 
ժա ռանգ նե րին, ա պա ժա ռան գու թյու նից հրա ժար ված կամ վե րը նշված 
այլ պատ ճառ նե րով դուրս մնա ցած ժա ռան գին հա սա նե լիք ժա ռան
գու թյան մասն ան ցնում է մնա ցած ը ստ կտա կի ժա ռանգ նե րին և 
բաշխ վում է նրանց միջև ժա ռան գու թյան բա ժին նե րին հա մա մաս նո
րեն, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ կտա կով: Նշ ված կա նոն նե րը չեն 
կի րառ վում, ե թե`

1)  հրա ժար ված կամ այլ պատ ճառ նե րով դուրս մնա ցած ժա ռան գին 
նշա նակ ված է են թա ժա ռանգ,

2) ժա ռան գը հրա ժար վել է ժա ռան գու թյու նից՝ հօ գուտ այլ ժա ռան գի:
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   ԺԱ ՌԱՆ ԳՈՒ ԹՅԱՆ ԲԱ ԺԱ ՆԵ ԼԸ, ԺԱ ՌԱՆ ԳՈՒ ԹՅԱՆ                                                                      
ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ ԺԱ ՌԱՆԳ ՆԵ ՐԻ Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ                
ՍԵ ՓԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

Ժա ռանգ վող գույ քի ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան նկատ մամբ կի
րառ վում են ը նդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան մա սին ՀՀ քա ղա
քա ցի ա կան օ րենսգր քի կա նոն նե րը (Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 189201րդ հոդ ված նե րը տե՛ս կից սկա
վա ռա կում):

Ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ նե րից յու րա քան չյուրն ի րա
վունք ու նի պա հան ջելու ժա ռան գու թյան բա ժա նում, ո րը տե ղի է ու նե
նում ժա ռանգ նե րի հա մա ձայ նու թյամբ կամ դա տա րա նով: 
 

   ԺԱ ՌԱՆ ԳՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԲԱ ԺԱ ՆԵ ԼԻՍ ԴՐԱ ԶԱՆԳՎԱ ԾԻ                                                       
ՄԵՋ ՄՏ ՆՈՂ Ո ՐՈ ՇԱ ԿԻ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ                                                                   
ԺԱՌԱՆ ԳԻ ՆԱ ԽԱ ՊԱՏ ՎՈՒ ԹՅԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԸ

Չ նա յած նրան, որ ժա ռանգ ներն ու նեն հա վա սար ի րա վունք ներ ժա
ռան գա կան գույ քի նկատ մամբ, օ րենսդ րու թյու նը սահ մա նել է դեպ քեր, 
որ տեղ կոնկ րետ ժա ռանգն ու նի նա խա պատ վու թյան ի րա վունք: Այս
պես`  ժա ռան գու թյու նը բա ժա նե լու դեպ քում ժա ռան գա տո ւի հետ գույ քի 
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նկատ մամբ ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան ի րա վունք ու նե ցող ժա ռանգն 
ի րեն հա սա նե լիք ժա ռան գու թյան բաժ նի հաշ վին այդ գույքն ստա նա լու 
նա խա պատ վու թյան ի րա վունք ու նի:

 Ժա ռան գու թյու նը բա ժա նե լու դեպ քում ժա ռան գա տո ւին պատ կա նող 
բնա կե լի տան (բ նա կա րա նի) նկատ մամբ բնա կե լի տա րա ծու թյան օգ
տա գործ ման ի րա վունք ու նե ցող ժա ռանգն ի րեն հա սա նե լիք ժա ռան գու
թյան բաժ նի հաշ վին այդ տու նը (բ նա կա րա նը), ի նչ պես նաև տնային 
գոր ծա ծու թյան ի րե րը և այլ ա ռար կա ներն ստա նա լու նա խա պատ վու
թյան ի րա վունք ու նի:

Գույ քի և ժա ռան գու թյան նա խա պատ վու թյան ի րա վունք ու նե ցող 
ժա ռան գին հա սա նե լիք բաժ նի ան հա մա չա փու թյու նը վե րաց վում է մնա
ցած ժա ռանգ նե րին ժա ռան գու թյան զանգ վա ծից այլ գույք կամ փոխ հա
տու ցում` նե րա ռյալ հա մա պա տաս խան դրա մա կան գու մար տա լու մի
ջո ցով:

Ժա ռան գը կա րող է ի րա կա նաց նել իր նա խա պատ վու թյան ի րա
վուն քը մի այն մյուս ժա ռանգ նե րին հա մա պա տաս խան փոխ հա տու ցում 
տրա մադ րե լուց հե տո, ե թե այլ բան սահ ման ված չէ ժա ռանգ նե րի հա
մա ձայ նու թյամբ:

 

   ԺԱ ՌԱՆ ԳՈՒ ԹՅԱՆ ԲԱ ԺԱ ՆԵ ԼԸ ԺԱ ՌԱՆԳ ՆԵ ՐԻ   
ՀԱ ՄԱ ՁԱՅ ՆՈՒ ԹՅԱՄԲ ԵՎ ԴԱ ՏԱ ՐԱ ՆՈՎ

Ժա ռան գու թյան զանգ վա ծի մեջ մտ նող և եր կու կամ մի քա նի ժա
ռանգ նե րի ը նդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան ներ քո գտն վող գույ
քը կա րող է բա ժան վել ժա ռանգ նե րի հա մա ձայ նու թյամբ:

Ժա ռան գու թյու նը բա ժա նե լու, նաև ժա ռանգ նե րից մե կի բա ժի նը ժա
ռան գու թյու նից ա ռանձ նաց նե լու վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյու նը, ե թե 
այն կնք վել է մինչև ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գիր տա լը և վա
վե րաց վել է նո տա րի կող մից, հիմք է ժա ռանգ նե րին ժա ռան գու թյան 
ի րա վուն քի վկա յագ րեր տա լու հա մար` դրան ցում նշե լով հա մա ձայ նու
թյա նը հա մա պա տաս խան ժա ռանգ նե րից յու րա քան չյու րի ժա ռան գած 
կոնկ րետ գույ քը և ի րա վունք նե րը:

Ի դեպ, ժա ռան գու թյու նում ժա ռանգ նե րին հա սա նե լիք ժա ռան գու
թյան բա ժին նե րի ան հա մա չափ բա ժա նու մը, ո րը կա տար վել է նրանց 
հա մա ձայ նու թյամբ, հիմք չէ նրանց ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա
յագ րեր տա լը մեր ժե լու հա մար:

Ժա ռան գու թյու նը բա ժա նե լու` նե րա ռյալ ժա ռանգ նե րից մե կի բա ժի
նը դրա նից ա ռանձ նաց նե լու վե րա բե րյալ ժա ռանգ նե րի հա մա ձայ նու
թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում ժա ռան գու թյու նը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 197րդ  հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան՝ բա ժա նում է դա տա
րա նը (տե՛ս կից ա կա վա ռա կում):



155

Կ
Ի

 Ն
Ը

  Ե
Վ

  ժ
Ա

 Ռ
Ա

Ն
 Գ

Ա
 Կ

Ա
Ն

  Ի
 Ր

Ա
 Վ

Ո
Ւ

Ն
 Ք

Ը

     ԺԱ ՌԱՆ ԳՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ՊԱՀ ՊԱ ՆԵ ԼԸ ԵՎ ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐԵ ԼԸ

Ժա ռանգ նե րի, շա հա ռու նե րի և այլ շա հագր գիռ ան ձանց ի րա վունք
նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար ժա ռան գու թյան բաց ման վայ րի նո տա
րը կա տա րում է ժա ռան գա կան զանգ վա ծի գույ քագ րում, ժա ռան գու թյան 
զանգ վա ծի մեջ մտ նող կան խիկ դրա մը (ար ժույ թը) մուծ վում է նո տա րի 
դե պո զիտ, ի սկ ար ժույ թը, թան կար ժեք քա րե րից և մե տաղ նե րից պատ
րաստ ված գույ քը պա հատ վու թյան հա մար հանձն վում են բանկ: 

 Ժա ռան գու թյան զանգ վա ծի մեջ մտ նող այն գույ քի պահ պա նու թյու
նը, ո րը կա րող է շր ջա նա ռու թյան մեջ գտն վել հա տուկ թույլտ վու թյամբ, 
նո տարն ի րա կա նաց նում է հա մա պա տաս խան գույ քի մա սին օ րեն քով 
սահ ման ված կար գով:

 Ժա ռան գու թյան զանգ վա ծի մեջ մտ նող, սա կայն վե րը  չնշ ված գույ
քը, ե թե այն կա ռա վար ման կա րիք չու նի, նո տա րը պա հատ վու թյան 
պայ մա նագ րով հանձ նում է ժա ռանգ նե րից մե կին, ի սկ ժա ռանգ նե րին 
հանձ նե լու ան հնա րի նու թյան դեպ քում` մաս նա գի տաց ված կազ մա կեր
պու թյա նը:

              
Ե թե ժա ռան գու թյան զանգ վա ծում առ կա է ոչ մի այն պահ պա նե լու, 

այլ նաև կա ռա վա րե լու կա րիք ու նե ցող գույք (տն տե սա կան ըն կե րակ
ցու թյան կամ ըն կե րու թյան կա նո նադ րա կան (բաժ նե հա վաք) կա պի տա
լի բաժ նե մաս, ար ժեթղ թեր, բա ցա ռիկ ի րա վունք ներ և այլն), նո տա րը, 
որ պես հա վա տար մագ րային կա ռա վար ման հիմ նա դիր, կն քում է այդ 
գույ քի հա վա տար մագ րային կա ռա վար ման պայ մա նա գիր:

Ժա ռան գու թյու նը պահ պա նե լու և կա ռա վա րե լու մի ջոց նե րը նո տա րը 
ձեռ նար կում է ժա ռան գի, կտա կա կա տա րի, պար տա տի րոջ, տե ղա կան 
ի նք նա կա ռա վար ման մարմ նի կամ ժա ռան գա կան գույ քի պահ պան ման 
շա հե րից հան դես ե կող այլ ան ձանց դի մու մի հի ման վրա:

Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում նո տարն ի րա վունք ու նի իր նա խա
ձեռ նու թյամբ մի ջոց ներ ձեռ նար կելու ժա ռան գու թյու նը պահ պա նե լու և 
(կամ) կա ռա վա րե լու հա մար:

Ժա ռան գու թյան զանգ վա ծը պար զե լու և այն պահ պա նե լու նպա
տակ նե րով նո տարն ի րա վունք ու նի հար ցում ա նելու բան կե րին և այլ 
վար կային կազ մա կեր պու թյուն նե րին նրանց ա վանդ նե րում, հա շիվ նե
րում գտն վող կամ նրանց ի պահ հանձն ված` ժա ռան գա տո ւին պատ
կա նող դրա մի (ար ժույ թի), ար ժու թային ու այլ ար ժեք նե րի վե րա բե րյալ:

Պար տա տե րե րին տե ղե կաց նե լու նպա տա կով նո տա րը մա մու լում 
հա ղոր դագ րու թյուն է հրա պա րա կում ժա ռան գու թյան բաց ման վե րա
բե րյալ` պար տա տե րե րին ա ռա ջար կե լով հա ղոր դագ րու թյու նը հրա պա
րա կե լու օր վա նից վե ցամ սյա ժամ կե տում ներ կա յաց նել ժա ռան գա տո ւի 
նկատ մամբ ի րենց պա հանջ նե րը:

Ժա ռան գու թյու նը պահ պա նե լու և կա ռա վա րե լու մի ջոց ներն ի րա կա
նաց վում են նո տա րի սահ մա նած ժամ կե տի ըն թաց քում, բայց ոչ ա վե լի, 
քան վեց ա մս վա ըն թաց քում, ի սկ ո րոշ դեպ քե րում՝ ոչ ա վե լի, քան ժա
ռան գու թյան բաց ման օր վա նից ի նն ա մս վա ըն թաց քում:
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 Ժա ռան գու թյու նը պահ պա նե լու և կա ռա վա րե լու ծախ սե րը հա տուց
վում են: 

Այն դեպ քե րում, ե րբ ժա ռան գա կան գույ քը գտն վում է տար բեր վայ
րե րում, ժա ռան գու թյան բաց ման վայ րի նո տա րը ժա ռան գա կան գույ քի 
հա մա պա տաս խան մա սի գտն վե լու վայ րի նո տա րին կամ նո տա րա կան 
գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու հա մար լի ա զոր ված պաշ տո նա տար ան
ձին ար դա րա դա տու թյան մար մին նե րի մի ջո ցով ու ղար կում է ժա ռան
գու թյու նը պահ պա նե լու կամ կա ռա վա րե լու վե րա բե րյալ պար տա դիր 
կա տար ման են թա կա հանձ նա րա րու թյուն:

     ԺԱ ՌԱՆ ԳՈՒ ԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊ ՎԱԾ ԾԱԽ ՍԵ ՐԸ              
ՀԱ ՏՈՒ ՑԵ ԼԸ

 Ժա ռան գու թյան հետ կապ ված ծախ սե րը հա տուց վում են հետ ևյալ 
հեր թա կա նու թյամբ`

•	  ա ռա ջին հեր թին հա տուց վում են մինչև ժա ռան գա տո ւի մա հը նրա 
հի վան դու թյան հետ ևան քով ա ռա ջա ցած և ժա ռան գա տո ւի պատ
շաճ հու ղար կա վո րու թյան հա մար ան հրա ժեշտ ծախ սե րը,

•	  ե րկ րորդ հեր թին հա տուց վում են ժա ռան գու թյան զանգ վա ծի մեջ 
մտ նող գույ քը պահ պա նե լու և կա ռա վա րե լու, ի նչ պես նաև կտա կը 
կա տա րե լու հետ կապ ված ծախ սե րը,

•	  եր րորդ հեր թին բա վա րար վում են ժա ռան գա տո ւի պարտ քե րով 
պար տա տե րե րի պա հանջ նե րը,

•	  չոր րորդ հեր թին բա վա րար վում են պար տա դիր բաժ նի ի րա վունք 
ու նե ցող ժա ռանգ նե րի պա հանջ նե րը,

•	  հին գե րորդ հեր թին հա տուց վում են կտա կային հանձ նա րա րու
թյու նը կա տա րե լու հետ կապ ված ծախ սե րը:

Յու րա քան չյուր հեր թի պա հանջ նե րը բա վա րար վում են նա խորդ հեր
թի պա հանջ նե րը լրիվ բա վա րա րե լուց հե տո: Ժա ռան գու թյան զանգ վա
ծի մեջ մտ նող գույքն ան բա վա րար լի նե լու դեպ քում այն հա մա պա տաս
խան հեր թի պար տա տե րե րի միջև բաշխ վում է բա վա րար ման են թա կա 
պա հանջ նե րի գու մար նե րին հա մա մաս նո րեն:

   ՊԱՐ ՏԱ ՏԵ ՐԵ ՐԻ ԿՈՂ ՄԻՑ ՊԱ ՀԱՆՋ ՆԵՐ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵ ԼՈՒ ԿԱՐ ԳԸ ԵՎ ԺԱ ՌԱՆԳ ՆԵ ՐԻ 
ՊԱՏԱՍ ԽԱ ՆԱՏ ՎՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

 Պար տա տե րերն ի րա վունք ու նեն ժա ռան գու թյան բաց ման օր վա նից 
վեց ա մս վա ըն թաց քում ներ կա յաց նել ի րենց պա հանջ նե րը:

 Պա հանջ նե րը, մինչև ժա ռանգ նե րի կող մից ժա ռան գու թյան ի րա
վուն քի վկա յա գիր ստա նա լը, կա րող են ներ կա յաց վել ժա ռան գու թյունն 
ըն դու նած ժա ռան գին կամ կտա կա կա տա րին, ի սկ վեր ջին նե րիս բա ցա
կա յու թյան դեպ քում` ժա ռան գու թյան բաց ման վայ րի նո տա րին:
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 Ժա ռանգ նե րը, ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գի րը ստա նա լուց 
հե տո, ի րենց ան ցած գույ քի ար ժե քի սահ ման նե րում հա տու ցում են վե րը 
նշ ված ծախ սե րը: 

Ան մի ջա պես ժա ռան գու թյան բաց ման և ժա ռան գու թյան ըն դուն ման 
ի րա վուն քի փո խանց ման ար դյուն քում ժա ռան գու թյուն ստա ցած ժա
ռան գը պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում այդ եր կու հիմ քե րով ստաց
ված գույ քի ար ժե քի սահ ման նե րում: 

Ի րենց ան ցած ժա ռան գու թյան ար ժե քի սահ ման նե րում ժա ռանգ նե րը 
կրում են հա մա պարտ պա տաս խա նատ վու թյուն:

     ԸՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՀԱ ՄԱ ՏԵՂ ՍԵ ՓԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ                                                                   
ՆԵՐ ՔՈ ԳՏՆ ՎՈՂ ԳՈՒՅ ՔԻ                                                      
ԺԱ ՌԱՆ ԳՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

Ը նդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյան մաս նակ ցի մա հը հիմք է 
ը նդ հա նուր գույ քի նկատ մամբ ի րա վուն քում նրա բա ժի նը ո րո շե լու և 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան  քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 199րդ 
հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով ը նդ հա նուր գույ քը բա ժա նե լու կամ 
մա հա ցած մաս նակ ցի բա ժի նը դրա նից ա ռանձ նաց նե լու հա մար: Այդ 
դեպ քում ժա ռան գու թյու նը բաց վում է մա հա ցած մաս նակ ցի բաժ նին հա
սա նե լիք ը նդ հա նուր գույ քի, ի սկ գույ քը բնե ղե նով բա ժա նե լու ան հնա
րի նու թյան դեպ քում` նման բաժ նի ար ժե քի նկատ մամբ:

Տն տե սա կան ըն կե րակ ցու թյան կամ ըն կե րու թյան մա հա ցած մաս
նակ ցի ժա ռան գու թյան զանգ վա ծի մեջ մտ նում է ըն կե րակ ցու թյան 
բաժ նե հա վաք կամ ըն կե րու թյան կա նո նադ րային կա պի տա լում այդ 
մաս նակ ցի բաժ նե մա սի ար ժե քի նկատ մամբ ի րա վուն քը, ե թե այլ բան 
նա խա տես ված չէ ըն կե րակ ցու թյան կամ ըն կե րու թյան կա նո նադ րու
թյամբ:

Կոո պե րա տի վի մա հա ցած ան դա մի ժա ռան գու թյան զանգ վա ծի 
մեջ մտ նում է կոո պե րա տի վում նրա փայի ար ժե քի նկատ մամբ ի րա
վուն քը, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ կոո պե րա տի վի կա նո նադ րու
թյամբ:

Այն հար ցի լու ծու մը, թե ժա ռանգ նե րից որ մե կը կա րող է ըն դուն
վել տն տե սա կան ըն կե րակ ցու թյան կամ ըն կե րու թյան կամ կոո պե
րա տի վի մեջ այն դեպ քում, ե րբ հա մա պա տաս խան ի րա վա բա նա կան 
ան ձի նկատ մամբ ժա ռան գա տո ւի ի րա վունք ներն ան ցել են մի քա նի 
ժա ռանգ նե րի, ի նչ պես նաև հա մա պա տաս խան ի րա վա բա նա կան ան
ձանց մաս նա կից ներ չդար ձած ժա ռանգ նե րին հա սա նե լիք գու մար ներ 
վճա րե լու կար գը, ե ղա նակ նե րը և ժամ կետ նե րը ո րոշ վում են Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով, տն տե սա
կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին օ րենք նե րով, կոո պե րա տիվ նե րի մա սին 
օ րենք նե րով, ի նչ պես նաև հա մա պա տաս խան ի րա վա բա նա կան ան ձի 
կա նո նադ րու թյամբ:
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     ԱՇ ԽԱ ՏԱ ՎԱՐ ՁԻ, ԹՈ ՇԱԿ ՆԵ ՐԻ, ՆՊԱՍՏ ՆԵ ՐԻ ԵՎ 
ՎՆԱ ՍԻ ՀԱ ՏՈՒՑ ՄԱՆ ՎՃԱՐ ՆԵ ՐԻ ՉՄՈՒԾ ՎԱԾ         
ԳՈՒ ՄԱՐ ՆԵ ՐԻ ԺԱ ՌԱՆ ԳՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

Վճար ման են թա կա, սա կայն քա ղա քա ցու կյան քի օ րոք որ ևէ պատ ճա
ռով չվ ճար ված` աշ խա տա վար ձի, թո շակ նե րի, նպաստ նե րի և կյան քին 
կամ ա ռող ջու թյա նը պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման գու մար ներն ստա
նա լու ի րա վուն քը պատ կա նում է մա հա ցա ծի ըն տա նի քի ան դամ նե րին, 
ի նչ պես նաև նրա խնամ քի ներ քո գտն վող ա նաշ խա տու նակ ան ձանց:

Նշ ված գու մար ներ վճա րե լու վե րա բե րյալ պա հանջ նե րը պետք է ներ
կա յաց վեն ժա ռան գու թյան բաց ման օր վա նից վեց ա մս վա ըն թաց քում:

Մա հա ցա ծին չվ ճար ված գու մար նե րը վե րը նշ ված հիմ քով ստա նա
լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց բա ցա կա յու թյան կամ նրանց կող մից 
այդ գու մար նե րը սահ ման ված ժամ կե տում վճա րե լու պա հանջ չներ կա
յաց նե լու դեպ քում հա մա պա տաս խան գու մար նե րը նե րառ վում են ժա
ռան գու թյան զանգ վա ծի մեջ և ժա ռանգ վում են Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան  քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով սահ ման ված ը նդ հա նուր 
հի մունք նե րով:

   ՍԱՀ ՄԱ ՆԱ ՓԱԿ ՇՐ ՋԱ ՆԱ ՌՈՒ ՆԱ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՈՒ ՆԵ ՑՈՂ  
ԳՈՒՅ ՔԸ ԺԱ ՌԱՆ ԳԵ ԼԸ

Ժա ռան գա տո ւին պատ կա նող գույ քը, ո րը շր ջա նա ռու թյան մեջ է 
գտն վում հա տուկ թույլտ վու թյամբ (զենք և այլն), ժա ռան գու թյան զանգ
վա ծի մեջ է մտ նում և ժա ռանգ վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով սահ ման ված ը նդ հա նուր հի մունք նե րով: 
Ժա ռան գու թյան ըն դուն ման հա մար, ո րի զանգ վա ծի մեջ մտ նում է նման 
գույ քը, հա տուկ թույլտ վու թյուն չի պա հանջ վում:

Նման ժա ռան գու թյուն ըն դու նած ան ձը պար տա վոր է մեկ ա մս վա ըն
թաց քում դի մել լի ա զոր ված պե տա կան մար մին` թույլտ վու թյուն ստա
նա լու հա մար:

   ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ՊԱՐԳԵՎՆԵՐ ԵՎ ՇՔԱՆ ՇԱՆ ՆԵՐ            
ԺԱ ՌԱՆ ԳԵ ԼՈՒ ԱՆ ԹՈՒՅ ԼԱՏ ՐԵ ԼԻ ՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

Պե տա կան պար գև նե րը և շքան շան նե րը, ո րոնց ար ժա նա ցել է քա
ղա քա ցին, չեն մտ նում ժա ռան գու թյան զանգ վա ծի մեջ: Պարգ ևատր
վո ղի մա հից հե տո այդ պար գև նե րը և շքան շան նե րը հանձն վում են այլ 
ան ձանց` « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան պար գև նե րի 
մա սի ն»  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով սահ ման ված կար
գով (այս օ րեն քը տե՛ս կից սկա վա ռա կում):
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      ՀՈՒ ՇԱՆ ՇԱՆ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ՆՇԱՆ ՆԵ ՐԻ                      
ՀԱ ՎԱ ՔԱ ԾՈՒ ՆԵՐ ԺԱ ՌԱՆ ԳԵ ԼԸ

 Ժա ռան գա տո ւին պատ կա նող հու շան շան նե րի և այլ նշան նե րի հա
վա քա ծու նե րը մտ նում են ժա ռան գու թյան զանգ վա ծի մեջ ու ժա ռանգ
վում են ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով սահ ման ված ը նդ հա նուր 
հիմ քե րով:

     ԺԱ ՌԱՆ ԳՈՒ ԹՅԱՆ ԶԱՆԳ ՎԱ ԾԻ ՄԵՋ ՉԵՆ ՄՏ ՆՈՒՄ

 Ժա ռան գու թյան զանգ վա ծի մեջ չեն մտ նում ժա ռան գա տո ւի ան ձի 
հետ ան խզե լի ո րեն կապ ված ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե
րը, մաս նա վո րա պես`

1)  ա լի մեն տային պար տա վո րու թյուն նե րով ի րա վունք նե րը և պար
տա կա նու թյուն նե րը,

2)  քա ղա քա ցու կյան քին կամ ա ռող ջու թյա նը պատ ճառ ված վնա սը 
հա տու ցե լու ի րա վուն քը,

3)  ան ձնա կան ոչ գույ քային ի րա վունք նե րը և այլ ոչ նյու թա կան բա
րիք նե րը,

4)  այն ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, ո րոնց ան ցու մը ժա
ռան գու թյամբ չի թույ լատր վում սույն օ րենսգր քով և այլ օ րենք նե րով:

Ա ռա ջին կե տում նշ ված ա լի մեն տային պար տա վո րու թյուն նե րը կրում 
են ան ձնա կան բնույթ, ի սկ ան ձնա կան բնույթ ու նե ցող ի րա վունք նե րը 
և պար տա կա նու թյուն ներն ա նօ տա րե լի  և ան փո խան ցե լի են: Այս պես, 
ե թե մա հա ցել է քա ղա քա ցի, ո րը ու ներ ա լի մենտ վճա րե լու  պար տա
վո րու թյուն, ա պա նրա մահ վան փաս տով դա դա րում է նաև ա լի մենտ 
վճա րե լու պար տա կա նու թյու նը: Հետ ևա բար, ոչ ոք չի կա րող նրա ժա
ռանգ նե րից պա հան ջել շա րու նա կել ա լի մեն տի վճա րու մը:

 Ժա ռանգ ման կար գով այլ ան ձանց փո խանց վել չեն կա րող նաև այն
պի սի ի րա վունք ներ, ի նչ պի սիք են ան վան ի րա վուն քը,  գի տու թյան, գրա
կա նու թյան, ար վես տի եր կի հե ղի նակ լի նե լու ի րա վուն քը, գյու տի, ար
տադ րա կան նմու շի ի րա վուն քը և այլն: Սա կայն այս տեղ  խոս քը վե րա բե
րում է ան վան,  այ սինքն` ոչ գույ քային ի րա վուն քին, ի սկ հե ղի նա կային, 
այ սինքն` գույ քային ի րա վունք նե րը փո խանց վում են ժա ռան գա բար:

Ժա ռան գու թյամբ չի փո խանց վում քա ղա քա ցի նե րի տա րաբ նույթ 
կոո պե րա տիվ նե րի ան դամ նե րի ան դա մու թյան ի րա վուն քը, այ սինքն` 
ան ձնա կան ի րա վուն քը:  Խոս քը վե րա բե րում է ա մա ռա նո ցայինշի նա
րա րա կան, բնա կա րա նայինշի նա րա րա կան և այլ  կոո պե րա տիվ նե
րի ան դա մու թյան ի րա վուն քին: Սա կայն կոո պե րա տի վում ձեռք բե րած 
գույ քային ի րա վունք ներն ու ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րը փո
խանց վում են  կոո պե րա տի վի ան դա մի ժա ռանգ նե րին:

 Ժա ռանգ ման ի րա վուն քով այլ ան ձանց չեն փո խանց վում նաև հե
ղի նա կային պայ մա նագ րով նոր ե րկ ստեղ ծե լու, սցե նար գրե լու, գի տա
կան ե րկ ստեղ ծե լու պար տա վո րու թյու նը: Նման պար տա վո րու թյուն նե
րը դա դա րում են հե ղի նա կի մահ վամբ:





ԿԱՆԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ 

ԸՍՏ ՔՐԵԱԿԱՆ 

ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ
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     ՍԵՌԱԿԱՆ ԱՆՁԵՌՆՄԽԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 
ՍԵՌԱԿԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՈՒՂՂՎԱԾ 
ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Յու րա քան չյուր կին պետք է իմա նա իր իրա վունք նե րը և այդ իրա
վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ձև ե րը, որ պես զի խու սա փի հնա րա վոր 
բռնու թյու նից: Սե ռա կան ոտնձ գու թյուն նե րը ֆի զի կա կան և խո րը հո գե բա
նա կան ազ դե ցու թյուն են թող նում կնոջ վրա և պե տու թյու նը պար տա վոր 
է ըն դու նել այն պի սի օրենսդ րու թյուն և նա խա տե սի այն պի սի պա տիժ ներ, 
որոնք կա րող են կան խել կա նանց նկատ մամբ նման բռնու թյուն նե րի 
դրսևո րու մը: ՀՀ քրե ա կան օրենսգր քի 18րդ գլու խը  վե րա բե րում է սե ռա
կան ան ձեռնմ խե լի ու թյան և սե ռա կան ազա տու թյան դեմ ուղղ ված հան
ցա գոր ծու թյուն նե րին (օրենսգր քից քաղ ված քը տե՛ս կից սկա վա ռա կում):

     Ի՞ՆՉ Է ՍԵՌԱԿԱՆ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Սե ռա կան ազա տու թյու նը ան ձի իրա վունքն է իր ցան կու թյամբ ընտ
րելու սե ռա կան զու գըն կեր(ու հի):  

Սե ռա կան հան ցա գոր ծու թյուն ներ են հան դի սա նում այն գոր ծո ղու թյուն
նե րը, որոնք ուղղ ված են ան ձի սե ռա կան ան ձեռնմ խե լի ու թյան դեմ:
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Բռնա բա րու թյու նը տղա մար դու uեռա կան հա րա բե րու թյունն է կնոջ 
հետ` նրա կամ քին հա կա ռակ, վեր ջի նիu կամ այլ ան ձի նկատ մամբ 
բռնու թյուն գոր ծադ րե լով կամ դա գոր ծադ րե լու uպառ նա լի քով կամ 
կնոջ անoգնա կան վի ճակն oգտա գոր ծե լով: Նշված արար քի հա մար 
ՀՀ քրե ա կան օրենսգր քի 138–րդ հոդ վա ծը պա տիժ է սահ մա նում ազա
տազր կում՝ երե քից վեց տա րի ժա մկետով:

     Ո՞Վ ԿԱՐՈՂ Է ՀԱՆԴԵՍ ԳԱԼ ՈՐՊԵՍ ՏՈՒԺՈՂ

ՀՀ քրեական օրենսգիրքը սահմանում է, որ բռնաբարությունը կարող է 
տեղի ունենալ միայն կնոջ նկատմամբ, հետևաբար միայն կինը կարող է 
հանդես գալ բռնաբարության գործով որպես տուժող:

Հոդ վա ծը նա խա տե սում է բռնա բա րու թյան ավե լի ծանր տե սակ ներ, 
որոնց հա մար ավե լի խիստ պա տաս խա նատ վու թյուն է սահ ման ված: 
Դրանք են բռնա բա րու թյու նը մի խումբ ան ձանց կող մից կա տա րե լը, 
առան ձին դա ժա նու թյամբ կա տա րե լը, ան չա փա հա սի նկատ մամբ կա
տա րե լը, որն անզ գու շու թյամբ առա ջաց րել է տու ժո ղի մա հը, պատժ վում 
է ազա տազրկ մամբ` չորuից տաuը տա րի ժամ կե տով, իսկ ամե նա խիստ 
պա տի ժը` ազա տազր կում ու թից տասն հինգ տա րի ժա մկետով, նա խա
տես ված է տաuնչորu տա րին չլրա ցած ան ձի նկատ մամբ կա տար ված 
բռնա բա րու թյան հա մար:

     Ո՞Վ ԿԱՐՈՂ Է ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ 
ԵՆԹԱՐԿՎԵԼ ԲՌՆԱԲԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

Բռնաբարության համար քրեական պատասխանատվության կարող է 
ենթարկվել 14 տարին լրացած անձը:

     Ե՞ՐԲ Է ՍԵՌԱԿԱՆ ԱԿՏԸ ՀԱՄԱՐՎՈՒՄ ԿԱՄԱՎՈՐ

Սեռական ակտը կամավոր է, երբ այն տեղի է ունենում անձի 
համաձայնությամբ: Արարքը որպես բռնաբարություն որակելու համար 
էական է տուժողի համաձայնության բացակայությունը և ոչ թե նրա 
կողմից դիմադրություն ցույց տալը:

Ընդ որում՝ կարևոր է հիշել, որ բռնաբարության համար նշանա կու
թյուն չունի տուժողի անցյալը, ապրելակերպը, հագուստը, վարքագիծը, 
ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ կողմերն ամուսիններ են և այլն:

Անմուսնության մեջ գտնվող անձանց միջև կատարված բռնի 
սեռական ակտը նույնպես բռանաբարություն է:

Բռնա բա րու թյու նը հա մար վում է կա տար ված սե ռա կան ակ տը 
սկս վե լու պա հից:
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     Ի՞ՆՉ Է ՍԵՔՍՈՒԱԼ ԲՆՈՒՅԹԻ ԲՌՆԻ 
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

Սեք սո ւալ բնույ թի բռնի գոր ծո ղու թյուն նե րը հա մա սե ռա մո լու թյան 
կամ սեք սո ւալ բնույ թի այլ գոր ծո ղու թյուն ներն են տու ժո ղի կամ քին 
հա կա ռակ կամ այլ ան ձի նկատ մամբ բռնու թյուն գոր ծադ րե լով կամ 
գոր ծադ րե լու սպառ նա լի քով կամ տու ժո ղի անօգ նա կան վի ճակն օգ
տա գոր ծե լով: Այդ արար քը պատժ վում է ազա տազրկ մամբ՝ երե քից 
վեց տա րի ժամ կե տով: Իսկ որա կյալ դարձ նող հան գա մանք նե րի առ
կա յու թյան դեպ քում, այ սինքն՝ կա տար վել է մի խումբ ան ձանց կող մից, 
կա տար վել է տու ժո ղի կամ այլ ան ձի նկատ մամբ առան ձին դա ժա
նու թյամբ, կա տար վել է ան չա փա հաuի նկատ մամբ, անզ գու շու թյամբ 
առա ջաց րել է տու ժո ղի մահ կամ այլ ծանր հե տևանք ներ, պատժ վում 
է ազա տազրկ մամբ` չորuից տաuը տա րի ժամ կե տով, իսկ տաuնչորu 
տա րին չլրա ցած տու ժո ղի նկատ մամբ կա տար վե լու դեպ քում պատժ
վում է ազա տազրկ մամբ` ու թից տաuնհինգ տա րի ժամ կե տով: 

     Ո՞Վ ԿԱՐՈՂ Է ՀԱՆԴԵՍ ԳԱԼ ՈՐՊԵՍ ՏՈՒԺՈՂ

Նշված հանցագործության տուժող կարող է լինել ինչպես կինը, 
այնպես էլ տղամարդը:

     Ի՞ՆՉ Է ՍԵՌԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ, 
ՀԱՄԱՍԵՌԱՄՈԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՍԵՔՍՈՒԱԼ ԲՆՈՒՅԹԻ 
ԱՅԼ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒՆ 
ՀԱՐԿԱԴՐԵԼԸ

Ան ձին uեռա կան հա րա բե րու թյան, հա մաuեռա մո լու թյան կամ 
uեքuուալ բնույ թի այլ գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լուն հար կադ րե լը 
կա րող է ար տա հայտ վել շան տա ժի, գույ քը ոչն չաց նե լու, վնաuելու կամ 
վերց նե լու uպառ նա լի քով կամ տու ժո ղի նյու թա կան կամ այլ կախ վա
ծու թյունն oգտա գոր ծե լու ձև ե րով: Նշված արար քի հա մար ՀՀ քրե ա կան 
օրենսգր քի 140րդ հոդ վա ծով սահ ման վում է պա տիժ տու գան քի ձև ով` 
նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի եր կու հա րյու րա պա տի կից երեք հա րյու
րա պա տի կի չա փով, կամ ազա տազրկ մամբ` մե կից երեք տա րի ժամ
կե տով:

Տաuնութ տա րին լրա ցած ան ձի կող մից uեռա կան հա րա բե րու թյու
նը կամ uեքuուալ բնույ թի այլ գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րելն ակն հայտ 
տաuնվեց տա րին չլրա ցած ան ձի հետ պատժ վում է տու գան քով` նվա
զա գույն աշ խա տա վար ձի հա րյու րա պա տի կից եր կու հա րյուր հիuնա
պա տի կի չա փով, կամ ազա տազրկ մամբ` առա վե լա գույ նը եր կու տա րի 
ժամ կե տով:
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Ակն հայտ տաuնվեց տա րին չլրա ցած ան ձի նկատ մամբ անա ռա կա
բա րո գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լը պատժ վում է տու գան քով` նվա զա
գույն աշ խա տա վար ձի եր կու հա րյու րա պա տի կից չորuհա րյու րա պա տի
կի չա փով, կամ ազա տազրկ մամբ` առա վե լա գույ նը եր կու տա րի ժամ
կե տով: Իսկ նշված գոր ծո ղու թյուն նե րը բռնու թյուն գոր ծադ րե լով կամ 
դա գոր ծադ րե լու սպառ նա լի քով կա տա րե լը պատժ վում է ազա տազրկ
մամբ` առա վե լա գույ նը երեք տա րի ժամ կե տով:

Սեռական ակտը տասնվեց տարին չլրացած անձի հետ քրեորեն 
պատժելի արարք է, անկախ տասնվեց տարին չլրացած անձի համա
ձայնության առկայությունից: 

Նշված հան ցանք նե րի հա մար էա կան է, որ այն կա տա րած ան ձը տե ղ
յակ է տու ժո ղի տա րի քի մա սին, այ սինքն, որ տու ժո ղի տասն վեց տա
րին չի լրա ցել: Իսկ տու ժո ղի հա մա ձայ նու թյու նը նման գոր ծո ղու թյուն
նե րի կա տար ման մեջ կա րև որ չէ: Օրեն քի տրա մա բա նու թյունն այն է, 
որ տասն վեց տա րին չլրա ցած անձն իր տա րի քի բե րու մով չի կա րող լի
ար ժեք գի տակ ցել և հա մա ձայ նու թյուն տալ նման գոր ծո ղու թյուն նե րին:  

     ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՏՈՒՄ

Ի՞նչ է աբորտը

Աբոր տը հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հա տումն է: Թույ լատր վում 
է հղի ու թյան ար հեuտա կան ընդ հատ ման վի րա հա տու թյան են թար կել 
մին չև 12 շա բա թա կան (նե րա ռյալ) հղի ու թյան ժամ կե տը բո լոր այն կա
նանց, ով քեր ցան կա նում են ընդ հա տել հղի ու թյու նը և չու նեն Հա յաuտա
նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2004 թվա կա նի oգոuտոuի 5ի 
N 1116Ն որոշ մամբ uահ ման ված բժշկա կան հա կա ցու ցում ներ (տեքս տը՝ 
կից սկա վա ռա կում):

12 շա բա թա կա նից ավե լի ժամ կե տով հղի ու թյան դեպ քում թույ
լատր վում է կա տա րել հղի ու թյան ար հեuտա կան ընդ հա տում Հա
յաuտա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան որոշ մամբ uահ ման
ված բժշկա կան և uոցի ա լա կան ցու ցում նե րի առ կա յու թյան դեպ քում` 
մին չև հղի ու թյան 22 շա բա թա կան ժամ կե տը (տեքս տը՝ կից սկա վա
ռա կում):

Հղի ու թյան ար հեuտա կան ընդ հա տու մը` մին չև 22 շա բա թա կան 
ժամ կե տը, բա ցի բժշկա կան և սո ցի ա լա կան ցու ցում նե րի առ կա յու
թյան դեպ քե րի, ինչ պեu նաև վի ճար կե լի դեպ քե րում, թույ լատր վում 
է կա տա րել հա մա պա տաuխան գե րա տեuչա կան ակ տի հի ման վրա 
բուժ հաuտա տու թյան կող մից ստեղծ վող բժշկա կան հանձ նա ժո ղո վի 
որոշ մամբ:
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     Ո՞Ր ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 
ՈՒՆԵՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ 
ԸՆԴՀԱՏՈՒՄ

Թույ լատր վում է հղի ու թյան ար հեuտա կան ընդ հատ ման վի րա հա
տու թյուն, այդ թվում` հղի ու թյան վաղ ժամ կետ նե րում մի նի աբորտ ներ 
կա տա րել ման կա բար ձա կան, գի նե կո լո գի ա կան հի վան դա նո ցա յին 
բուժoգնու թյան լի ցեն զի ա նե րի առ կա յու թյան դեպ քում:

Թույ լատր վում է հղի ու թյան դե ղո րայ քա յին ընդ հա տում կա տա րել 
ման կա բար ձա կան, գի նե կո լո գի ա կան հի վան դա նո ցա յին բուժoգնու
թյան լի ցեն զիա ու նե ցող բուժ հաuտա տու թյուն նե րի ցե րե կա յին uտա
ցի ո նար նե րում: Հղի ու թյան դե ղո րայ քա յին ընդ հատ ման պայ ման նե րը 
և հա կա ցու ցում նե րը uահ ման ված են Հա յաuտա նի Հան րա պե տու թյան 
պե տու թյան կա ռա վա րու թյան որոշ մամբ (N 5 հա վել ված) (տեքս տը՝ կից 
սկա վա ռա կում):

      ԻՆՉՊԵ՞Ս Է ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ 
ԸՆԴՀԱՏՈՒՄԸ
 
Հղի ու թյան ար հեuտա կան ընդ հա տում կա տա րե լու հա մար կի նը 

կա րող է ըն դուն վել ծննդoգնու թյան հի վան դա նո ցա յին բուժ հաuտա
տու թյուն կա նանց  կոնuուլ տա ցի ա յի ու ղեգ րով` հե տա զոտ ված Հա
յաuտա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան որոշ մամբ uահ ման
ված հե տա զո տու թյուն նե րի ցան կի հա մա ձայն (տեքս տը՝ կից սկա վա
ռա կում):

Կի նը կա րող է ըն դուն վել նաև առանց ու ղեգ րի, այդ դեպ քում Հա
յաuտա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան որոշ մամբ uահ ման ված 
հե տա զո տու թյուն նե րը պետք է կա տար վեն ման կա բար ձա գի նե կո լո գի
ա  կան uտա ցի ո նար բուժ հաuտա տու թյու նում: Եթե կի նը չի ցան կա նում 
հղի ու թյան ար հեuտա կան ընդ հա տու մը կա տա րել բնա կու թյան վայ րի 
բուժ հաuտա տու թյու նում, ապա կա րող է դի մել ցան կա ցած uտա ցի ո նար 
բուժ հաuտա տու թյուն իր ընտ րու թյամբ:

     Ի՞ՆՉ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ Է ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ   
ԱՊՕՐԻՆԻ ԱԲՈՐՏԻ ՀԱՄԱՐ

                                                                                
ՀՀ քրե ա կան օրենսգր քի 122րդ հոդ վա ծը պա տաս խա նատ վու թյուն 

է սահ մա նում ապօ րի նի աբոր տի հա մար: Հա մա պա տաuխան բժշկա
կան բարձ րա գույն կրթու թյուն ու նե ցող ան ձի կող մից ապoրի նի աբորտ 
կա տա րե լը պատժ վում է տու գան քով` նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի 
առա վե լա գույ նը հա րյու րա պա տի կի չա փով, կամ կա լան քով` առա վե
լա գույ նը մեկ ամիu ժամ կե տով` որո շա կի պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լու 
կամ որո շա կի գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու իրա վուն քից զրկե լով` առա
վե լա գույ նը երեք տա րի ժամ կե տով:
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Հա մա պա տաuխան բժշկա կան բարձ րա գույն կրթու թյուն չու նե ցող 
ան ձի կող մից ապoրի նի աբորտ կա տա րե լը պատժ վում է տու գան քով` 
նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի առա վե լա գույ նը եր կու հա րյու րա պա տի
կի չա փով, կամ կա լան քով` մե կից երեք ամիu ժամ կե տով, կամ ազա
տազրկ մամբ` առա վե լա գույ նը եր կու տա րի ժամ կե տով:

Նշված գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տա րե լը, որոնք անզ գու շու թյամբ առա
ջաց րել են տու ժո ղի մահ կամ ծանր վնաu են պատ ճա ռել նրա առող ջու
թյա նը կամ կա տար վել են նախ կի նում ապoրի նի աբորտ կա տա րե լու 
հա մար դա տա պարտ ված ան ձի կող մից,  պատժ վում են ազա տազրկ
մամբ` առա վե լա գույ նը հինգ տա րի ժամ կե տով` որո շա կի պաշ տոն ներ 
զբա ղեց նե լու կամ որո շա կի գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու իրա վուն քից 
զրկե լով` առա վե լա գույ նը երեք տա րի ժամ կե տով:
     

     ԱՆՁԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ 
ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Քաղաքացիների իրավահավասարությունը խախտելը
 
Մար դու և քա ղա քա ցու իրա վունք ներն ու ազա տու թյուն ներն ուղ ղա

կի կամ անուղ ղա կի խախ տե լը` կախ ված ան ձի ազ գու թյու նից, ռաuայից, 
uեռից, լեզ վից, դա վա նան քից, քա ղա քա կան կամ այլ հա յացք նե րից, 
uոցի ա լա կան ծա գու մից, գույ քա յին կամ այլ դրու թյու նից, որը վնաu է 
պատ ճա ռել ան ձի oրի նա կան շա հե րին, պատժ վում է տու գան քով` նվա
զա գույն աշ խա տա վար ձի եր կու հա րյու րա պա տի կից չորuհա րյու րա պա
տի կի չա փով, կամ ազա տազրկ մամբ` առա վե լա գույ նը եր կու տա րի 
ժամ կե տով:

Նույն արար քը, որը կա տար վել է պաշ տո նե ա կան դիրքն oգտա գոր
ծե լով` պատժ վում է տու գան քով` նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի երեք
հա րյու րա պա տի կից հինգ հա րյու րա պա տի կի չա փով, կամ ազա տազրկ
մամբ` առա վե լա գույ նը երեք տա րի ժամ կե տով` որո շա կի պաշ տոն ներ 
զբա ղեց նե լու կամ որո շա կի գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու իրա վուն քից 
զրկե լով` եր կուuից հինգ տա րի ժամ կե տով:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 14.1–րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ բո լոր մար
դիկ հա վաuար են oրեն քի առ ջև: Խտրա կա նու թյու նը, կախ ված 
uեռից, ռաuայից, մաշ կի գույ նից, էթ նի կա կան կամ uոցի ա լա կան ծա
գու մից, գե նե տի կա կան հատ կա նիշ նե րից, լեզ վից, կրո նից, աշ խար
հա յաց քից, քա ղա քա կան կամ այլ հա յացք նե րից, ազ գա յին փոք րա
մաuնու թյա նը պատ կա նե լու թյու նից, գույ քա յին վի ճա կից, ծնուն դից, 
հաշ ման դա մու թյու նից, տա րի քից կամ անձ նա կան կամ uոցի ա լա կան 
բնույ թի այլ հան գա մանք նե րից, ար գել վում է:

Շատ երկր ներ ըն դու նել են նաև գեն դե րա յին հա վա սա րու թյան մա
սին, ինչ պես նաև խտրա կա նու թյունն ար գե լող օրենք ներ, որոնք երաշ
խիք ներ են պա րու նա կում խտրա կա նու թյան ար գել ման և գեն դե րա յին 
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հա վա սա րու թյան հա մար: Հա յաս տա նը նման օրենք ներ չի ըն դու նել, 
որը զգա լի ո րեն նվա զեց նում է գեն դե րա յին հա վա սա րու թյան հա մար 
իրա կա նաց վող պայ քա րի ար դյու նա վե տու թյու նը:

Կանայք և տղամարդիկ ունեն հավասար իրավունքներ ընտանեկան 
և հասարակական կյանքում:

Մար դու և քա ղա քա ցի նե րի իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի դեմ 
ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն ներ են նաև անձ նա կան կամ ըն տա նե կան 
կյան քի մա սին տե ղե կու թյուն ներ ապօ րի նի հա վա քե լը, պա հե լը, օգ
տա գոր ծե լը կամ տա րա ծե լը, բժշկա կան գաղտ նի քը հրա պա րա կե լը, 
նա մա կագ րու թյան, հե ռա խոuային խոuակ ցու թյուն նե րի, փոuտա յին, հե
ռագ րա կան կամ այլ հա ղոր դում նե րի գաղտ նի ու թյունն ապoրի նի խախ
տե լը, բնա կա րա նի ան ձեռնմ խե լի ու թյու նը խախ տե լը, տե ղե կատ վու
թյուն տրա մադ րե լուց հրա ժար վե լը, ընտ րա կան իրա վունք նե րի խախ
տում նե րը, գոր ծա դու լի իրա վուն քի խախ տու մը, աշ խա տան քի պաշտ
պա նու թյան կա նոն նե րը խախ տե լը, հե ղի նա կա յին և հա րա կից իրա
վունք նե րի խախ տու մը, ար տո նագ րա յին իրա վուն քի խախ տու մը, ան ձի 
խղճի, դա վա նան քի իրա վուն քի խախ տու մը, մի ա վո րում ներ ստեղ ծե լու 
իրա վուն քի իրա կա նաց մա նը խո չըն դո տե լը, հա վաք ներ իրա կա նաց նե
լու իրա վուն քին խո չըն դո տե լը և այլն:

     ԱՆՁԻ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ, ՊԱՏՎԻ ԵՎ 
ԱՐԺԱՆԱՊԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՈՒՂՂՎԱԾ 
ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 
Կա նայք և երե խա նե րը հա ճախ են են թարկ վում առև անգ ման: Շատ 

տա րած ված է կնոջ առև ան գու մը ամուս նու թյան նպա տա կով, որը կա
նանց իրա վունք նե րի կո պիտ խախ տում է: 

Ամուսնության նպատակով կնոջ առևանգումը հանցագործություն է: 
Ընդ որում՝ քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հա
մար որևէ նշա նա կու թյուն չու նի այն փաս տը, որ առև ան գու մից հե տո 
կի նը ցան կա նում է ամուս նա նալ իրեն առև ան գո ղի հետ: ՀՀ քրե ա կան 
օրենսգր քի 131րդ հոդ վա ծը պա տաս խա նատ վու թյուն է սահ մա նում մար
դուն առև ան գե լու հա մար: Առև ան գու մը խա բե ու թյան, վuտա հու թյու նը 
չա րա շա հե լու, բռնու թյան կամ բռնու թյուն գոր ծադ րե լու uպառ նա լի քի 
մի ջո ցով մար դուն գաղտ նի կամ բա ցա հայտ առևան գե լը պատժ վում է 
ազա տազրկ մամբ` եր կուuից հինգ տա րի ժամ կե տով: Նույն գոր ծո ղու
թյու նը, որը կա տար վել է`

1) մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ,
2)  կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն 

գործադրելով կամ դա գործադրելու uպառնալիքով,
3)  զենքի կամ որպեu զենք oգտագործվող առարկաների գործա

դրմամբ,
4) անչափահաuի նկատմամբ,
5) ակնհայտ հղի կնոջ նկատմամբ,
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6) երկու կամ ավելի անձանց նկատմամբ,
7) շահադիտական դրդումներով,
պատժվում է ազատազրկմամբ` չորuից ութ տարի ժամկետով:
Վերը նշված գործողությունները, որոնք`
1) կատարվել են կազմակերպված խմբի կողմից,
2)  անզգուշությամբ առաջացրել են տուժողի մահ կամ այլ ծանր 

հետևանքներ, պատժվում են ազատազրկմամբ` յոթից տաuը 
տարի ժամկետով:

    ԹՐԱՖԻՔԻՆԳ

Մար դու ազա տու թյան և պատ վի ու ար ժա նա պատ վու թյան դեմ ուղղ
ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րից ամե նավ տան գա վո րը մար դու շա հա գոր
ծումն է կամ թրա ֆի քին գը: Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա
րա նը թրա ֆի քինգը բնո րո շել է որ պես ստրկու թյան ժա մա նա կա կից ձև: 
Չնա յած որ ստրկու թյու նը ար դեն մեկ հա րյու րա մյա կից ավել է, ինչ ար
գել ված է, սա կայն այն իր նոր դրսև ո րումն է գտել թրա ֆի քին գի ձև ով 
(տե՛ս Ռան ցևն ընդ դեմ Ռու սաս տա նի գոր ծը):

ՀՀ քրե ա կան օրենսգր քի 132րդ հոդ վա ծը թրա ֆի քին գը սահ մա նում 
է որ պես շա հա գործ ման նպա տա կով մար դուն հա վա քագ րե լը, տե ղա
փո խե լը, փո խան ցե լը, թաքց նե լը կամ uտա նա լը, ինչ պեu նաև մար դուն 
շա հա գոր ծե լը կամ շա հա գործ ման վի ճա կի մեջ դնե լը կամ պա հե լը` 
կյան քի կամ առող ջու թյան հա մար ոչ վտան գա վոր բռնու թյուն գոր ծադ
րե լով կամ դա գոր ծադ րե լու uպառ նա լի քով կամ հար կադ րան քի այլ 
ձևե րով, առևանգ ման, խա բե ու թյան կամ վuտա հու թյու նը չա րա շա հե
լու, իշ խա նու թյու նը կամ վի ճա կի խո ցե լի ու թյու նը oգտա գոր ծե լու կամ 
նրան վե րահuկող ան ձի հետ հա մա ձայ նու թյուն ձեռք բե րե լու նպա տա
կով նյու թա կան կամ այլ oգուտ տա լու կամ uտա նա լու կամ այդ պիuիք 
խոuտա նա լու մի ջո ցով: Նման արար քը պատժ վում է ազա տազրկ մամբ` 
հին գից ութ տա րի ժամ կե տով` գույ քի բռնագ րավ մամբ կամ առանց դրա, 
որո շա կի պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լու կամ որո շա կի գոր ծու նե ու թյամբ 
զբաղ վե լու իրա վուն քից զրկե լով` առա վե լա գույ նը երեք տա րի ժամ կե
տով, կամ առանց դրա: Թրա ֆի քինգն առա վել վտան գա վոր դարձ նող 
հատ կա նիշ ներն են, երբ այն կա տար վել է`

1) երկու կամ ավելի անձանց նկատմամբ,
2) մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ,
3) պաշտոնեական դիրքն oգտագործելով,
4)  կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն 

գործադրելով կամ այն գործադրելու uպառնալիքով,
5) ակնհայտ հղի կնոջ նկատմամբ,
6)   Հա յաuտա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան uահ մա նը հա տե լով` 

ան ձի տե ղա փո խու մը կազ մա կեր պե լու մի ջո ցով, որոնց դեպ քում 
պատժ վում է ազա տազրկ մամբ` յո թից տաuներ կու տա րի ժամ կե
տով` գույ քի բռնագ րավ մամբ կամ առանց դրա, որո շա կի պաշ
տոն ներ զբա ղեց նե լու կամ որո շա կի գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու 
իրա վուն քից զրկե լով` առա վե լա գույ նը երեք տա րի ժամ կե տով, 
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կամ առանց դրա: Իսկ նշված արարք նե րը կազ մա կերպ ված խմբի 
կող մից կա տար վե լու, ինչ պես նաև անզ գու շու թյամբ տու ժո ղի մահ 
կամ այլ ծանր հե տևանք ներ առա ջաց նե լու դեպ քում պատժ վում 
է ազա տազրկ մամբ` տաuից տաuնչորu տա րի ժամ կե տով` գույ քի 
բռնագ րավ մամբ կամ առանց դրա, որո շա կի պաշ տոն ներ զբա ղեց
նե լու կամ որո շա կի գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու իրա վուն քից զրկե
լով` առա վե լա գույ նը երեք տա րի ժամ կե տով կամ առանց դրա:

Ո՞րն է համարվում շահագործում

Շահագործում է համարվում այլ անձի` 
•	պոռնկության շահագործումը, 
•	կամ uեքuուալ շահագործման այլ ձևերը, 
•	հարկադիր աշխատանքը կամ ծառայությունները, 
•	uտրկության կամ uտրկությանը նմանվող վիճակի մեջ դնելը, 
•	առքը կամ վաճառքը,
•	oրգանները կամ հյուuվածքները վերցնելը:
 
Թրա ֆի քին գի հան ցա գոր ծու թյան հե տև ան քով տու ժած անձն 

ազատ վում է իր կա տա րած ոչ մեծ կամ մի ջին ծան րու թյան այն հան ցա
գոր ծու թյուն նե րի հա մար քրե ա կան պա տաuխա նատ վու թյու նից, որոն
ցում ներգ րավ ված է եղել իր նկատ մամբ իրա կա նաց ված թրա ֆի քին գի 
կամ շա հա գործ ման ըն թաց քում և այդ արարք նե րը կա տա րել է հար
կադ րան քի ներ քո:

Քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան է են թա կա ոչ մի այն այն ան ձը, 
որն իրա կա նաց րել է թրա ֆի քին գը, այ լև այն ան ձը, ով օգտ վել է շա հա
գործ ման վի ճա կում գտնվող ան ձի ծա ռա յու թյու նից:

Հա մա ձայն ՀՀ քրե ա կան օրենսգր քի 132.3րդ հոդ վա ծի՝ շա հա գործ
ման վի ճա կում գտնվող ան ձի ծա ռա յու թյու նից oգտվե լը, եթե այդ ան ձի 
շա հա գործ ման վի ճա կի մեջ լի նե լը ակն հայտ է ծա ռա յու թյու նից oգտվո
ղի հա մար, և եթե հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան ձի արար քում բա
ցա կա յում են թրա ֆի կին գի հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու հատ կա նիշ
նե րը` պատժ վում է տու գան քով` նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա րյու րա
պա տի կից չորuհա րյու րա պա տի կի չա փով, կամ ազա տազրկ մամբ` առա
վե լա գույ նը եր կու տա րի ժամ կե տով: Նույն արար քը, որը կա տար վել է`

1) ակն հայտ ան չա փա հաuի նկատ մամբ,
2) հո գե կան խան գար ման հե տևան քով իր արար քի բնույթն ու նշա

նա կու թյու նը  ամ բող ջու թյամբ կամ մաuամբ գի տակ ցե լու կամ դա ղե
կա վա րե լու հնա րա վո րու թյու նից զրկված ան ձի նկատ մամբ,

3) ակն հայտ հղի կնոջ նկատ մամբ,
4) եր կու կամ ավե լի ան ձանց նկատ մամբ,
պատժ վում է ազա տազրկ մամբ` առա վե լա գույ նը երեք տա րի ժամ

կե տով` որո շա կի պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լու կամ որո շա կի գոր ծու նե ու
թյամբ զբաղ վե լու իրա վուն քից զրկե լով` առա վե լա գույ նը երեք տա րի 
ժամ կե տով, կամ առանց դրա:
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Հա յաuտա նի Հան րա պե տու թյան իրա վա պահ մար մին նե րին տու
ժո ղի մաuին կա մո վին տե ղե կու թյուն ներ հայտ նած անձն ազատ վում 
է թրա ֆի քին գի են թարկ ված ան ձի ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վե լու հա
մար նա խա տեuված քրե ա կան պա տաuխա նատ վու թյու նից, եթե նրա 
փաuտա ցի կա տա րած արարքն այլ հան ցա կազմ չի պա րու նա կում:

Թրա ֆի քին գի դեմ պայ քա րի հա մա կարգ ման հա մար ՀՀ կա ռա վա
րու թյան 2007 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 6–ի N 861Ա որոշ մամբ ստեղծ
վել է  Հա յաuտա նի Հան րա պե տու թյու նում մարդ կանց շա հա գործ ման 
(թրա ֆի քին գի) հար ցե րով խոր հուրդ: Խորհր դի նպա տակն է Հա յաuտա
նի Հան րա պե տու թյու նում մարդ կանց շա հա գործ ման դեմ ուղղ ված աշ
խա տանք նե րի հա մա կար գումը: Խորհր դի կազ մի մեջ են մտնում կա
ռա վա րու թյան, տար բեր նա խա րա րու թյուն նե րի և ոս տի կա նու թյան 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ:  Խոր հուր դը պար բե րա բար հրա վիր վող իր նիuտե
րի ըն թաց քում ըuտ բնա գա վառ նե րի քննու թյան է առ նում և ըն դու նում 
խորհր դատ վա կան բնույ թի որո շում ներ նշված հար ցե րի վե րա բե րյալ.

1)   մարդ կանց շա հա գործ ման (թրա ֆի քին գի) երևույ թի քրե ա կա նաց
ման և գոր ծող oրենuդրու թյան կի րարկ ման բնա գա վա ռում`

ա. oրենuդրա կան դաշ տի կա տա րե լա գոր ծում,
բ. oրենք նե րի կի րար կե լի ու թյան ապա հո վում,
գ.  մարդ կանց շա հա գործ ման (թրա ֆի քին գի) հան ցա գոր ծու թյան հե

տապնդ ման ար դյու նա վետ իրա կա նա ցում.

2)  մարդ կանց շա հա գործ ման (թրա ֆի քին գի) կան խար գել ման բնա
գա վա ռում`

ա. բնակ չու թյան իրա զեկ վա ծու թյան մա կար դա կի բարձ րա ցում,
բ.  բնակ չու թյան հետ ան մի ջա կան կա պի մեջ գտնվող պե տա կան 

մար մին նե րի աշ խա տող նե րի իրա զեկ վա ծու թյան մա կար դա կի 
բարձ րա ցում,

գ. ան չա փա հաuնե րի շա հա գործ ման (թրա ֆի քին գի) կան խար գե լում,
դ.  զանգ վա ծա յին լրատ վա մի ջոց նե րի դե րի բարձ րա ցում մարդ կանց 

շա հա գործ ման (թրա ֆի քին գի) դեմ պայ քա րի կազ մա կերպ ման 
գոր ծըն թա ցում.

3)  մարդ կանց շա հա գործ ման (թրա ֆի քին գի) զո հե րի պաշտ պա նու
թյան և աջակ ցու թյան բնա գա վա ռում`

ա. զո հե րի բա ցա հայ տում և նրանց վե րա դար ձի կազ մա կեր պում,
բ. զո հե րին անհ րա ժեշտ oժան դա կու թյան իրա կա նա ցում:

Բա ցի նշված հար ցե րից` մարդ կանց շա հա գործ ման (թրա ֆի քին գի) 
դեմ ուղղ ված աշ խա տանք ներն ար դյու նա վետ կազ մա կեր պե լու նպա
տա կով խոր հուր դը քննու թյան է առ նում և ըն դու նում որո շում ներ մի ջազ
գա յին, տա րա ծաշր ջա նա յին և միջ գե րա տեuչա կան հա մա գոր ծակ ցու
թյան, հա մա պա տաuխան ուuում նաuիրու թյուն ներ կա տա րե լու և թրա
ֆի քին գի երևույ թի հետ առն չու թյուն ու նե ցող այլ հար ցե րով: Խորհր դի 
իրա վաuու թյուն նե րի մեջ մտնող հար ցե րով հա մա պա տաuխան նյու թե
րը պատ րաuտում և խորհր դի քննարկ մանն է ներ կա յաց նում աշ խա
տան քա յին խում բը, որը uտեղծ վել է խորհր դի ըն թա ցիկ աշ խա տան քը 
կազ մա կեր պե լու նպա տա կով:
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     ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԱՊՕՐԻՆԻ ԶՐԿԵԼԸ

Ազա տու թյու նից ապօ րի նի զրկում է հա մար վում, օրի նակ, ան ձի տե
ղա շար ժը սահ մա նա փա կե լը, իր ցան կու թյամբ որևէ տա րած ք լքե լու 
հնա րա վո րու թյու նից զրկված լի նե լը և այլն:

ՀՀ քրե ա կան օրենսգր քի 133րդ հոդ վա ծը պա տաս խա նատ վու թյուն 
է սահ մա նում ազա տու թյու նից ապօ րի նի զրկե լու հա մար. մար դուն 
ազա տու թյու նից ապoրի նի զրկե լը, որն առև ան գե լու հետ կապ ված չէ, 
պատժ վում է տու գան քով` նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա րյու րա պա
տի կից եր կու հա րյուր հիuնա պա տի կի չա փով, կամ կա լան քով` մե կից 
երեք ամիu ժամ կե տով, կամ ազա տազրկ մամբ` առա վե լա գույ նը եր կու 
տա րի ժամ կե տով:

Նույն գոր ծո ղու թյու նը, որը կա տար վել է`
1) մի խումբ ան ձանց կող մից նախ նա կան հա մա ձայ նու թյամբ,
2)  կյան քի կամ առող ջու թյան հա մար վտան գա վոր բռնու թյուն գոր

ծադ րե լով կամ դա գոր ծադ րե լու uպառ նա լի քով,
3)  զեն քի կամ որ պեu զենք oգտա գործ վող առար կա նե րի գոր ծադր

մամբ,
4) ան չա փա հաuի նկատ մամբ,
5) ակն հայտ հղի կնոջ նկատ մամբ,
6) եր կու կամ ավե լի ան ձանց նկատ մամբ,
7)  շա հա դի տա կան դրդում նե րով,                                                                                                                 
պատժ վում է ազա տազրկ մամբ` երե քից հինգ տա րի ժամ կե տով:
Եթե վե րը նշված գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տար վել են կազ մա կերպ

ված խմբի կող մից կամ անզ գու շու թյամբ առա ջաց րել են տու ժո ղի մահ 
կամ այլ ծանր հե տև անք ներ` պատժ վում են ազա տազրկ մամբ` չորuից 
ութ տա րի ժամ կե տով:

     ՊՈՌՆԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊՈՌՆԿՈՒԹՅԱՆ 
ՄԵՋ ՆԵՐԳՐԱՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀՀ քրե ա կան օրենս գիր քը պոռն կու թյամբ զբաղ վե լը քրե ո րեն պատ
ժե լի արարք չի հա մա րում: Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի մա սին 
ՀՀ օրենս գիր քը նա խա տե սում է վար չա կան տու գանք՝ 500 դրա մից 
մին չև 2000 դրա մի չա փով՝ պոռն կու թյամբ զբաղ վե լու հա մար: Մի ջազ
գա յին պրակ տի կա յում «պոռն կու թյուն» տեր մի նը չի օգ տա գործ վում, այլ 
կի րա ռում են սե ռա կան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող ներ: ՄԱԿի կա
նանց ն կատ մամբ խտրա կա նու թյան բո լոր ձև ե րի վե րաց ման կո մի տեն 
հայտ նել էր այն դիր քո րո շու մը, որ վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի 
մա սին ՀՀ օրենսգր քի 179.1–րդ հոդ վա ծը հա մա րել է խտրա կան իրա վա
կան նորմ և առա ջար կել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյա նը վե րա նա յել 
այն:

ՀՀ քրե ա կան օրենս գիր քը պա տաս խա նատ վու թյուն է սահ մա նում 
շա հա դի տա կան նպա տա կով այլ ան ձի պոռն կու թյամբ զբաղ վե լուն 



173

Կ
Ա

Ն
Ա

Ն
Ց

  Ի
Ր

Ա
Վ

Ո
Ւ

Ն
Ք

Ն
Ե

Ր
Ն

  Ը
Ս

Տ
  Ք

Ր
Ե

Ա
Կ

Ա
Ն

  Օ
Ր

Ե
Ն

Ս
Դ

Ր
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ա

Ն

ներգ րա վե լը, որը պատժ վում է տու գան քով՝ նվա զա գույն աշ խա տա
վար ձի երեք հա րյու րա պա տի կից մին չև հինգ հա րյու րա պա տի կի չա փով, 
կամ կա լան քով` մին չև երեք ամիu ժամ կե տով, կամ ազա տազրկ մամբ` 
մե կից չորu տա րի ժամ կե տով:

 Նույն արար քը, որը կա տար վել է`
1) մի խումբ ան ձանց կող մից նախ նա կան հա մա ձայ նու թյամբ,
2) պաշ տո նե ա կան դիրքն oգտա գոր ծե լով,
3)  Հա յաuտա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան uահ մա նը հա տե լով` 

ան ձի տե ղա փո խու մը կազ մա կեր պե լու մի ջո ցով,
4) ակն հայտ հղի կնոջ նկատ մամբ,
5)  եր կու կամ ավե լի ան ձանց նկատ մամբ` պատժ վում է ազա տազրկ

մամբ` երե քից վեց տա րի ժամ կե տով` գույ քի բռնագ րավ մամբ կամ 
առանց դրա, որո շա կի պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լու կամ որո շա կի 
գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու իրա վուն քից զրկե լով` առա վե լա գույ
նը երեք տա րի ժամ կե տով, կամ առանց դրա: Իսկ նույն արար քը  
կազ մա կերպ ված խմբի կող մից կա տար վե լու դեպ քում պատժ վում 
է ազա տազրկ մամբ` չորuից ութ տա րի ժամ կե տով` գույ քի բռնա
գրավ մամբ կամ առանց դրա, որո շա կի պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լու 
կամ որո շա կի գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու իրա վուն քից զրկե լով` 
առա վե լա գույ նը երեք տա րի ժամ կե տով, կամ առանց դրա:

Պոռն կու թյամբ զբաղ վե լու հա մար հաuտա տու թյուն uտեղ ծե լը, ղե
կա վա րե լը կամ պա հե լը կամ որևէ հան րա յին հաuտա տու թյուն պոռն կու
թյամբ զբաղ վե լու հա մար oգտա գոր ծե լը կամ այլ ան ձի պոռն կու թյամբ 
զբաղ վե լու հա մար բնա կա րան կամ այլ կա ցա րան պար բե րա բար տրա
մադ րե լը կամ գույ քա յին oգուտ uտա նա լով` պոռն կու թյամբ զբաղ վե լուն 
այլ ձև ով նպաuտե լը պատժ վում է տու գան քով` նվա զա գույն աշ խա տա
վար ձի եր կու հա րյու րա պա տի կից չորuհա րյու րա պա տի կի չա փով, կամ 
կա լան քով` մին չև երեք ամիu ժամ կե տով, կամ ազա տազրկ մամբ` մե
կից չորu տա րի ժամ կե տով:

Նույն արար քը, որը կա տար վել է`
1) մի խումբ ան ձանց կող մից՝ նախ նա կան հա մա ձայ նու թյամբ,
2) պաշ տո նե ա կան դիրքն oգտա գոր ծե լով,
3)  Հա յաuտա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան uահ մա նը հա տե լով` 

ան ձի տե ղա փո խու մը կազ մա կեր պե լու մի ջո ցով,
4) ակն հայտ հղի կնո ջն oգտա գոր ծե լով,
5) եր կու կամ ավե լի ան ձանց oգտա գոր ծե լով,
6) ան չա փա հաuին oգտա գոր ծե լով,
7)  հո գե կան խան գար ման հե տևան քով իր արար քի բնույթն ու նշա

նա կու թյունն ամ բող ջու թյամբ կամ մաuամբ գի տակ ցե լու կամ դա 
ղե կա վա րե լու հնա րա վո րու թյու նից զրկված ան ձին oգտա գոր ծե
լով` պատժ վում է ազա տազրկ մամբ` երե քից վեց տա րի ժամ կե
տով` գույ քի բռնագ րավ մամբ կամ առանց դրա, որո շա կի պաշ
տոն ներ զբա ղեց նե լու կամ որո շա կի գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու 
իրա վուն քից զրկե լով` առա վե լա գույ նը երեք տա րի ժամ կե տով, 
կամ առանց դրա: Իսկ նույն արար քը կազ մա կերպ ված խմբի կող
մից կա տար վե լու դեպ քում պատժ վում է ազա տազրկ մամբ` չորuից 
ութ տա րի ժամ կե տով` գույ քի բռնագ րավ մամբ կամ առանց դրա, 
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որո շա կի պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լու կամ որո շա կի գոր ծու նե ու
թյամբ զբաղ վե լու իրա վուն քից զրկե լով` առա վե լա գույ նը երեք 
տա րի ժամ կե տով, կամ առանց դրա:

Քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյուն է նա խա տես ված նաև պոռն
կագ րա կան նյու թեր կամ առար կա ներ, տպա գիր հրա տա րա կու թյուն
ներ, կի նո յի և տե սա ֆիլ մե րի նյու թեր, պատ կեր ներ կամ այլ առար կա ներ 
տա րա ծե լու, գո վազ դե լու, իրաց նե լու, այդ նպա տա կով պատ րաս տե լու 
հա մար և պատժ վում է տու գան քով` նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի եր
կու հա րյու րա պա տի կից չորuհա րյու րա պա տի կի չա փով, կամ կա լան
քով` առա վե լա գույ նը եր կու ամիu ժամ կե տով, կամ ազա տազրկ մամբ` 
առա վե լա գույ նը եր կու տա րի ժամ կե տով:

Հա մա կարգ չա յին հա մա կար գի մի ջո ցով ման կա կան պոռ նոգ րա ֆի
ա յի ներ կա յաց նե լը կամ հա մա կարգ չա յին հա մա կար գում կամ հա մա
կարգ չա յին տվյալ նե րի պահ պան ման հա մա կար գում ման կա կան պոռ
նոգ րա ֆի ա յի պահ պա նե լը պատժ վում են տու գան քով` նվա զա գույն աշ
խա տա վար ձի չորuհա րյու րա պա տի կից ութ հա րյու րա պա տի կի չա փով, 
կամ կա լան քով` առա վե լա գույ նը երեք ամիu ժամ կե տով, կամ ազա
տազրկ մամբ` առա վե լա գույ նը երեք տա րի ժամ կե տով: Նույն արար քը, 
որը կա տար վել է կազ մա կերպ ված խմբի կող մից, պատժ վում է ազա
տազրկ մամբ` եր կուuից չորu տա րի ժամ կե տով:

     ԿԱԼԱՆՔԻ ՏԱԿ ԳՏՆՎՈՂ ԵՎ ԴԱՏԱՊԱՐՏՎԱԾ   
ԿԱՆԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ 

Կարո՞ղ է պատժի կրումը հետաձգել կամ ազատվել պատժի կրումից

Եթե դա տա պար տյա լը հղի կին է կամ ու նի մին չև երեք տա րե կան 
երե խա կամ տա ռա պում է պա տի ժը կրե լուն խո չըն դո տող ծանր հի
վան դու թյամբ, ինչ պեu նա և պատ ժի հե տա գա կրու մը կա րող է ծանր 
հե  տևանք ներ առա ջաց նել դա տա պար տյա լի կամ նրա ըն տա նի քի ան
դամ նե րի հա մար (հրդեհ կամ այլ տա րե րա յին աղետ ներ, ըն տա նի քի 
մի ակ աշ խա տու նակ ան ձի ծանր հի վան դու թյուն, մահ կամ այլ բա ցա
ռիկ  հան գա մանք ներ), ապա պատ ժի կրու մը հե տաձ գե լու կամ պատ ժից 
ազա տե լու մաuին  միջ նոր դու թյու նը դա տա րան է ներ կա յաց նում պա
տի ժը կա տա րող մարմ նի կամ հիմ նար կի ղե կա վա րը: Նշված հան գա
մանք նե րը վե րա նա լու դեպ քում  ազա տու թյու նից զրկե լու հետ չկապ
ված պա տիժ նե րի կա տար ման uտո րա բա ժա նու մը միջ նոր դու թյուն է 
ներ կա յաց նում դա տա րան` պատ ժի չկրած մաuից դա տա պար տյա լին 
ազա տե լու կամ պատ ժի չկրած մաuն ավե լի մեղմ պատ ժա տեuակով 
փո խա րի նե լու կամ դա տավճ ռով նշա նակ ված պա տի ժը կա տա րե լու 
մաuին` հաշ վի առ նե լով դա տա պար տյա լի վար քա գի ծը, կա տա րած 
հան ցան քի բնույթն ու հաuարա կա կան վտան գա վո րու թյան աuտի ճա
նը, երե խա յի դաuտի ա րա կու թյան նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը և պատ
ժի չկրած ժամ կե տը:
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     Ի՞ՆՉ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԵՆ ՊԱՀՎՈՒՄ   
ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԶՐԿՎԱԾ ԿԱՆԱՅՔ

Կա նայք պահ վում են տղա մարդ կան ցից ան ջատ, չա փա հաս նե րը` ան
չա փա հաս նե րից: Օրեն քով սահ ման վում են ան ջատ պա հե լու նաև այլ 
դեպ քեր, ինչ պի սիք են շրջա պա տի նկատ մամբ վտանգ ներ կա յաց նող հի
վան դու թյու նը, կյան քին կամ առող ջու թյա նը վտանգ սպառ նա լը և այլն:

Ի՞նչ իրավունքներ և պարտականություններ ունի 
դատապարտյալը

Դա տա պար տյալն ու նի հե տև յալ հիմ նա կան իրա վունք նե րը.
1)  մայ րե նի կամ իրեն հաuկա նա լի այլ լեզ վով տե ղե կու թյուն ներ 

uտա նա լու իր իրա վունք նե րի, ազա տու թյուն նե րի և պար տա կա նու
թյուն նե րի, դա տա րա նի նշա նա կած պատ ժի կա տար ման կար գի և 
պայ ման նե րի, դրանց փո փո խու թյուն նե րի, առա ջար կու թյուն նե րի, 
դի մում նե րի և բո ղոք նե րի, ինչ պեu նաև մի ջազ գա յին հա մա պա
տաuխան փաuտաթղ թե րի մաuին,

2) իր նկատ մամբ բա րե կիրթ վե րա բեր մուն քի,
3)  իր իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի խախտ ման վե րա բեր յալ 

դի մում նե րով, բո ղոք նե րով ինչ պեu ան ձամբ, այն պեu էլ պաշտ
պա նի կամ oրի նա կան ներ կա յա ցուց չի մի ջո ցով դի մե լու պա տի ժը 
կա տա րող մարմ նի կամ հիմ նար կի վար չա կազմ, նրանց վե րա դաu 
մար մին ներ, դա տա րան, դա տա խա զու թյուն, մար դու իրա վունք նե
րի պաշտ պա նին, պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին ներ, հաuարա կա կան մի ա վո րում ներ և կուuակ ցու թյուն ներ, 
զանգ վա ծա յին լրատ վու թյան մի ջոց ներ, ինչ պեu նաև մար դու իրա
վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մի ջազ գա յին 
մար մին ներ կամ կազ մա կեր պու թյուն ներ,

4)  առող ջու թյան պահ պան ման, այդ թվում` բա վա րար uնունդ, 
բժշկա կան oգնու թյուն uտա նա լու,

 5) uոցի ա լա կան ապա հո վու թյան,
 6) իրա վա բա նա կան oգնու թյուն uտա նա լու,
 7) անձ նա կան անվ տան գու թյան ապա հով ման,
 8)  մտքի, խղճի և դա վա նան քի, քա ղա քա կան կամ այլ հա յացք նե րի 

ազա տու թյան,
9)  ար տա քին աշ խար հի հետ հա ղոր դակց վե լու, այդ թվում` վա րե

լու նա մա կագ րու թյուն, ու նե նա լու տեuակ ցու թյուն ներ, oգտվե լու 
հե ռա խոuակա պից, գրա կա նու թյու նից և հնա րա վոր լրատ վա կան 
մի ջոց նե րից,

10)  հանգuտի, նե րա ռյալ` բացoթյա զբոuան քի կամ մարմ նա մար զու
թյան և ութ ժա մյա գի շե րա յին քնի իրա վուն քը,

11) իր ան վամբ կամ ազ գան վամբ կոչ վե լու,
12)  անձ նա կան ըն դու նե լու թյան խնդրան քով դի մե լու պա տի ժը կա

տա րող մարմ նի կամ հիմ նար կի ղե կա վա րին, այդ մարմ նի կամ 
հիմ նար կի գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ հuկո ղու թյուն և վե
րահuկո ղու թյուն իրա կա նաց նող մար մին ներ,
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13) քա ղա քա ցի ա ի րա վա կան գոր ծարք նե րի մաuնակ ցե լու,
14)  հնա րա վոր և oրեն քով նա խա տեuված կրթու թյուն uտա նա լու, 

uտեղ ծա գործ աշ խա տան քով զբաղ վե լու,
15)  պա տի ժը կա տա րող հիմ նար կի խա նու թից կամ կրպա կից կամ 

վար չա կազ մի մի ջո ցով ձեռք բե րե լու լրա ցու ցիչ uնունդ և առա ջին 
անհ րա ժեշ տու թյան առար կա ներ,

16)  դրա մա կան փո խան ցում ներ, հանձ նուք ներ և ծան րոց ներ uտա
նա լու և ու ղար կե լու:

Դա տա պար տյա լը կա րող է ու նե նալ նաև այլ իրա վունք ներ:
Դա տա պար տյա լը կրում է որոշ կի պար տա կա նու թյուն ներ, որոնք են.
1)  դրuևո րել oրի նա պահ վար քա գիծ, կա տա րել և պահ պա նել պա

տի ժը կամ պատ ժի կա տար ման հետ մի աց ված բժշկա կան բնույ թի 
հար կադ րան քի մի ջոց նե րը կրե լու կար գը և պայ ման նե րը uահ մա
նող իրա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րը,

2)  բա րե կիրթ վե րա բեր մունք դրuևո րել պա տիժ նե րը կա տա րող մար
մին նե րի կամ հիմ նարկ նե րի ծա ռա յող նե րի և աշ խա տող նե րի, այդ 
մար մին ներ կամ հիմ նարկ ներ  այ ցե լող ան ձանց և մյուu դա տա
պար տյալ նե րի նկատ մամբ.

3)  պահ պա նել անձ նա կան և ընդ հա նուր հի գի ե նա յի կա նոն նե րը.
4)  խնամ քով վե րա բեր վել պա տիժ նե րը կա տա րող հիմ նարկ նե րի 

գույ քին.
5)  կա տա րել պա տի ժը կա տա րող մարմ նի կամ հիմ նար կի վար չա

կազ մի oրի նա կան պա հանջ նե րը:
Դա տա պար տյալն իր պար տա կա նու թյուն նե րը, ինչ պեu նաև պա

տիժ նե րը կա տա րող մար մին նե րի և հիմ նարկ նե րի վար չա կազ մի oրի
նա կան պա հանջ նե րը չկա տա րե լու դեպ քում են թարկ վում է oրեն քով 
uահ ման ված պա տաuխա նատ վու թյան:

Դա տա պար տյալն իրա վունք ու նի առա ջար կու թյուն ներ, դի մում ներ և 
բո ղոք ներ ներ կա յաց նելու, որոնք կա րող են լի նել ինչ պես գրա վոր, այն պեu 
էլ բա նա վոր և չեն կա րող գրաքն նու թյան են թարկ վել: Գրա վոր բո ղոք նե
րը ոչ ուշ, քան մեկ oրվա ըն թաց քում ու ղարկ վում են հաuցե ա տե րե րին:

Առանց հա տուկ թույլտ վու թյան պա տի ժը կա տա րե լու վայր անար գել 
մուտ քի և ել քի իրա վունք ու նեն`

1)  Հա յաuտա նի Հան րա պե տու թյան նա խա գա հը, Հա յաuտա նի Հան
րա պե տու թյան Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գա հը, Հա յաuտա նի Հան
րա պե տու թյան վար չա պե տը, Հա յաuտա նի Հան րա պե տու թյան 
uահ մա նադ րա կան դա տա րա նի նա խա գա հը, Հա յաuտա նի Հան
րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հը, Հա յաuտա նի 
Հան րա պե տու թյան Ազ գա յին ժո ղո վի պատ գա մա վո րը, պե տա կան 
կա ռա վար ման լի ա զոր ված մարմ նի ղե կա վա րը կամ նրա հա մա
պա տաuխան տե ղա կա լը.

2)  Հա յաuտա նի Հան րա պե տու թյան գլխա վոր դա տա խա զը, նրա տե
ղա կալ նե րը, ինչ պեu  նա և այն դա տա խազ նե րը, ով քեր oրեն քով 
uահ ման ված կար գով հuկո ղու թյուն են իրա կա նաց նում պա տիժ
ներ և հար կադ րան քի այլ մի ջոց ներ կի րա ռե լու նկատ մամբ.
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3)  պա տի ժը կա տա րող մարմ նի կամ հիմ նար կի վե րա դաu մար մին
նե րի պաշ տո նա տար ան ձինք.

4)  մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը` Հա
յաuտա նի Հան րա պե տու թյան մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րի հի
ման վրա.

5) մար դու իրա վունք նե րի պաշտ պա նը.
6)  Հա յաuտա նի Հան րա պե տու թյան այն դա տա վոր նե րը, ով քեր oրեն

քով uահ ման ված կար գով քննում են պա տի ժը կա տա րե լու հետ 
կապ ված հար ցե րը, դա տա պար տյա լի իրա վունք նե րի և ազա տու
թյուն նե րի խախտ ման, ինչ պեu նա և պա տի ժը կա տա րող մարմ նի 
կամ հիմ նար կի վար չա կազ մի գոր ծո ղու թյուն նե րի դեմ ներ կա յաց
ված բո ղոք նե րը.

7)  պա տիժ նե րը կա տա րե լու նկատ մամբ հաuարա կա կան վե րահuկո
ղու թյուն իրա կա նաց նող հաuարա կա կան դի տորդ նե րը:

Oրեն քով նա խա տեuված դեպ քե րում առանց հա տուկ թույլտ վու թյան 
պա տի ժը կա տա րե լու վայր անար գել մուտ քի և ել քի իրա վունք կա րող է 
տրվել նա և այլ ան ձանց:

     ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ ԻՆՉՊԻՍԻ՞ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ԵՆ 
ԿԻՐԱՌՎՈՒՄ ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ

Դա տա պար տյա լի նկատ մամբ կա րող են կի րառ վել խրա խուս ման 
մի ջոց ներ, որոնք են զբոuան քի ժա մա նա կի մեկ ժա մով ավե լա ցում` 
մին չև մեկ ամիu ժամ կե տով, հե ռա խոuակա պից մե կան գա մյա կամ մին
չև մեկ ամիu ժամ կե տով oգտվե լու թույլտ վու թյուն, ծան րոց, հանձ նուք 
կամ փա թեթ uտա նա լու թույլտ վու թյուն:

     ՏՈՒՅԺԻ ԻՆՉՊԻՍԻ՞ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ԵՆ ԿԻՐԱՌՎՈՒՄ 
ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ

Որ պես տույժ դա տա պար տյա լի նկատ մամբ կա րող է կի րառ վել նկա
տո ղու թյուն, տե ղա փո խում պատ ժա խուց` մին չև տաuն oր ժամ կե տով: 
Պատ ժախ ցում գտնվե լու ժա մա նա կա մի ջո ցում դա տա պար տյա լին ար
գել վում են դրա մա կան փո խան ցում նե րը, գրա կա նու թյու նից և զանգ վա
ծա յին լրատ վու թյու նից oգտվե լը և աշ խա տե լը: Դա տա պար տյա լը պատ
ժի ամ բողջ ժամ կե տը, որ պեu կա նոն, կրում է մեկ ուղ ղիչ հիմ նար կում: 
Պատ ժի հե տա գա կրե լը շա րու նա կե լու հա մար դա տա պար տյա լին մեկ 
հիմ նար կից նույն տեuակի մեկ այլ հիմ նարկ տե ղա փո խել թույ լատր վում 
է նրա հի վան դու թյան, ուղ ղիչ հիմ նար կի վե րա կազ մա կերպ ման կամ լու
ծար ման, դա տա պար տյա լի անձ նա կան անվ տան գու թյունն ապա հո վե
լու, ինչ պեu նա և տվյալ ուղ ղիչ հիմ նար կում դա տա պար տ յա լի հե տա գա 
գտնվե լուն խո չըն դո տող այլ բա ցա ռիկ հան գա մանք նե րի դեպ քե րում:
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     ԻՆՉՊԻՍԻ՞Ն ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼԻՆ 
ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔԸ

Ուղ ղիչ հիմ նար կում դա տա պար տյա լին հատ կաց ված բնա կե լի տա
րած քը պետք է հա մա պա տաuխա նի ընդ հա նուր բնա կե լի տա րածք նե
րի հա մար uահ ման ված շի նա րա րա կան և uանի տա րա հի գի ե նիկ չա
փա նիշ նե րին, ինչ պեu նա և ապա հո վի նրա առող ջու թյան պահ պա նու
մը: Ուղ ղիչ հիմ նար կում մեկ դա տա պար տյա լին հատ կաց վող բնա կե լի 
տա րա ծու թյան չա փը չի կա րող պա կաu լի նել չորu քա ռա կուuի մետ
րից: Դա տա պար տյա լը պետք է ապա հով ված լի նի իր հի գի ե նա յի պա
հանջ նե րը բա վա րա րե լու հա մար մարդ կա յին ար ժա նա պատ վու թյու նը 
չնվաuտաց նող պայ ման նե րով:  

Դատապարտյալի հագուստը, սնունդը և այլ պայմանները

Դա տա պար տյալն ապա հով վում է իր uեռին, տար վա եղա նա կին, 
կլի մա յա կան պայ ման նե րին հա մա պա տաuխա նող միաuնա կան նմու շի 
հան դեր ձան քով: Դա տա պար տյալն իր հա գուuտի վրա կրում է ան վա
նա կան կրծքան շան: Դա տա պար տյա լի հան դեր ձան քը չպետք է որևէ 
ձև ով ճնշող կամ նվաuտաց նող լի նի: Դա տա պար տյա լին տրա մադր
վում են քնե լու ան հա տա կան տեղ և ան կող նա յին պա րա գա ներ: Դա
տա պար տյա լը պա տի ժը կրե լու ըն թաց քում ապա հով վում է oրգա նիզ
մի կա նո նա վոր կենuագոր ծու նե ու թյան հա մար անհ րա ժեշտ uննդով: 
Սննդի որա կը և uննդա րա րու թյու նը uահ ման ված չա փա բա ժին նե րից 
որևէ կերպ պա կաuեց նե լը, այդ թվում` որ պեu տույ ժի մի ջոց, ար գել վում 
է: Հղի, կե րակ րող մայր, ան չա փա հաu կամ հի վանդ դա տա պար տյալն 
ապա հով վում է հա վե լյալ uննդով: Դա տա պար տյա լը պետք է ապա
հով ված լի նի խմե լու ջրով: Դա տա պար տյալն իր մի ջոց նե րով կա րող 
է ամuվա ըն թաց քում ձեռք բե րել uահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա
վար ձի մին չև երեuնա պա տի կի չա փով uնունդ և առա ջին անհ րա ժեշ
տու թյան առար կա ներ, ինչ պեu նաև գրե նա կան պի տույք ներ, գրքեր, 
թեր թեր, ամuագ րեր և այլ գրա կա նու թյուն:

Դատապարտյալի զբոuանքի տևողությունը չի կարող պակաu լինել 
oրական մեկ ժամից, որը կազմակերպվում է ցերեկային ժամերին` դրա 
համար նախատեuված բացoթյա տարածքում:

 
Դատապարտյալի մեկնումի իրավունքը

Դա տա պար տյա լին, բա ցա ռու թյամբ առանձ նա պեu վտան գա վոր ռե
ցի դի վի կամ առանձ նա պեu ծանր հան ցա գոր ծու թյան հա մար դա տա
պարտ վե լու դեպ քի, կա րող է տրա մադր վել կար ճա ժամ կետ մեկ նում 
անձ նա կան բա ցա ռիկ հան գա մանք նե րի (մեր ձա վոր ազ գա կա նի մահ 
կամ կյան քին uպառ նա ցող ծանր հի վան դու թյուն, տա րե րա յին աղետ, 
որը զգա լի նյու թա կան վնաu է պատ ճա ռել դա տա պար տյա լին կամ նրա 
ըն տա նի քին) դեպ քում, ինչ պեu նաև uոցի ա լա կան վե րա կանգն ման 
նպա տա կով:
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Հաշ ման դամ կամ ուղ ղիչ հիմ նար կին կից ման կա տա նը երե խա ու նե
ցող դա տա պար տյա լին կա րող է տրա մադր վել կար ճա ժամ կետ մեկ նում` 
երե խա յին ման կա տա նը կամ ազ գա կա նի մոտ տե ղա վո րե լու նպա տա կով: 

Կար ճա ժամ կետ մեկ նում տրա մադր վում է մին չև յոթ oր տև ո ղու թյամբ` 
չհաշ ված մեկ նե լու և վե րա դար ձի հա մար անհ րա ժեշտ ժա մա նա կը, 
որը չի կա րող գե րա զան ցել երեք oրը: Սոցի ա լա կան վե րա կանգն ման 
նպա տա կով բաց ուղ ղիչ հիմ նար կում պա տիժ կրող դա տա պար տյա լին 
կար ճա ժամ կետ մեկ նում կա րող է տրա մադր վել մին չև մեկ ամիu տև ո
ղու թյամբ` չհաշ ված մեկ նե լու և վե րա դար ձի հա մար անհ րա ժեշտ ժա
մա նա կը, որը չի կա րող գե րա զան ցել երեք oրը: Կիuաբաց, կիuափակ 
կամ փակ ուղ ղիչ հիմ նար կում պա տիժ կրող դա տա պար տյա լին կար
ճա ժամ կետ մեկ նում տրա մադր վում է տար վա ըն թաց քում եր կու ան գա
մից ոչ ավե լի:

Դա տա պար տյա լին կա րող է տրա մադր վել կար ճա ժամ կետ մեկ նում 
ուղ ղիչ հիմ նար կի պե տի որոշ մամբ` հաշ վի առ նե լով դա տա պար տյա լի 
ան ձը և նրա վար քա գի ծը, կա տա րած հան ցա գոր ծու թյան ծան րու թյան 
աuտի ճա նը և պա տի ժը կրե լու ժամ կե տը: Կար ճա ժամ կետ մեկն ման ժա
մա նա կը հաշվ վում է պա տի ժը կրե լու ժամ կե տի մեջ: Կար ճա ժամ կետ 
մեկն ման հետ կապ ված ծախuերը հո գում է դա տա պար տյա լը, իuկ եթե 
նա անվ ճա րու նակ է, ապա մեկ նում նե րի հետ կապ ված ծախuերը կա
րող են կա տար վել պե տու թյան հաշ վին: Uահ ման ված ժամ կե տում ուղ
ղիչ հիմ նարկ վե րա դառ նա լուց խուuափող դա տա պար տյա լը են թա կա է 
քրե ա կան պա տաuխա նատ վու թյան:

     ԿԱՆԱՆՑ ԵՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՂ ԿՅԱՆՔԸ 
ԲԱՆՏՈՒՄ

Ուղ ղիչ հիմ նար կում անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում կա րող է uտեղծ վել 
ման կա տուն` երե խա նե րի բնա կու թյան և զար գաց ման պատ շաճ պայ
ման նե րով: Դա տա պար տյալն ուղ ղիչ հիմ նար կի ման կա տա նը կա րող 
է տե ղա վո րել իր մին չև երեք տա րե կան երե խա յին և աշ խա տան քից 
ազատ ժա մե րին, առանց uահ մա նա փակ ման, շփվել նրա հետ: Դա տա
պար տյա լին կա րող է թույ լատր վել երե խա յի հետ հա մա տեղ բնա կու
թյուն: Դա տա պար տյա լի հա մա ձայ նու թյամբ նրա մին չև երեք տա րե կան 
երե խան կա րող է հանձն վել ազ գա կա նի, ինչ պեu նաև հո գա բար ձու թյան 
և խնա մա կա լու թյան մարմ նի որոշ մամբ` այլ ան ձանց խնամ քին, իuկ 
երեք տա րին լրա նա լուց հե տո` դա տա պար տյա լի ընտ րու թյամբ ու ղարկ
վել ման կա տուն կամ հա մա պա տաuխան այլ հաuտա տու թյուն: Ուղ ղիչ 
հիմ նար կին կից ման կա տա նը պահ վող երե խա յի երեք տա րին լրա նա
լուց հե տո ուղ ղիչ հիմ նար կի պե տը կա րող է ման կա տա նը երե խա յին 
պա հե լու ժամ կե տը եր կա րաձ գել մին չև ծնո ղի պատ ժի ժամ կե տի ավար
տը, եթե պա տի ժը կրե լուն մնա ցել է եր կու տա րուց ոչ ավե լի ժա մա նակ:

Դա տա պար տյալն իրա վունք ու նի բուժ սա նի տա րա կան և բուժ կան
խար գե լիչ օգ նու թյան:

Ուղ ղիչ հիմ նար կի պե տի որոշ մամբ դա տա պար տյալն իր հա մա ձայ
նու թյամբ առանց վար ձատ րու թյան կա րող է ներգ րավ վել ուղ ղիչ հիմ
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նար կի կամ դրան հա րող տա րածք նե րի բա րե կարգ ման աշ խա տանք նե
րին: Դա տա պար տյա լը չվար ձատր վող աշ խա տանք նե րի ներգ րավ վում 
է հեր թա կա նու թյամբ` ոչ հանգuտյան ժա մե րին` oրա կան եր կու ժա մից 
ոչ ավե լի ժա մա նա կով: Առա ջին կամ երկ րորդ կար գի հաշ ման դամ, հղի, 
կենuաթո շա կա յին տա րի քի հաuած դա տա պար տյա լին չվար ձատր վող 
աշ խա տանք նե րի ներգ րա վելն ար գել վում է:

     ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼԻ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ուղ ղիչ հիմ նար կի վար չա կազ մը մի ջոց ներ է ձեռ նար կում դա տա
պար տյա լի հիմ նա կան և հե ռա կա բարձ րա գույն, հետ բու հա կան մաuնա
գի տա կան կրթու թյու նը կազ մա կեր պե լու հա մար: Դա տա պար տյա լի 
կրթու թյու նը կազ մա կերպ վում է ուղ ղիչ հիմ նարկ նե րի ներ քին կա նո նա
կար գով uահ ման ված կար գով:

Ուղղիչ հիմնարկում կարող է կազմակերպվել դատապարտյալի 
նախնական մաuնագիտական` արհեuտագործական կրթություն: 
Մաuնագիտական կրթությունը հնարավորինu պետք է լինի այնպիuին, 
որպեuզի աշխատանքի կատարման ընթացքում պահպանվեն 
կամ բարելավվեն դատապարտյալի` պատժից ազատվելուց հետո  
ապրուu տի միջոց վաuտակելու ունակությունները: Նախնական 
մաuնագիտական կրթությունն անչափահաu դատապարտյալի համար 
իրականացվում է աշխատանքային oրվա տևողության uահմաններում:

     ՏԵՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Ուղ ղիչ հիմ նար կում uտեղծ վում են կար ճա տև և եր կա րա տև տեuակ
ցու թյուն նե րի uենյակ ներ, կա պի հնա րա վոր մի ջոց նե րի հան գույց ներ, 
լրատ վա կան մի ջոց նե րից oգտվե լու հնա րա վոր պայ ման ներ: Մեր ձա
վոր ազ գա կան նե րի կամ այլ ան ձանց հետ կար ճա տև տեuակ ցու թյուն 
տրա մադր վում է ամuվա ըն թաց քում առն վազն մեկ ան գամ` մին չև չորu 
ժամ տևո ղու թյամբ, բա ցա ռու թյամբ oրեն քով նա խա տեuված դեպ քե
րի: Հա մա տեղ բնակ վե լու իրա վուն քով և մի այն մեր ձա վոր ազ գա կան
նե րի հետ եր կա րա տև տեuակ ցու թյուն տրա մադր վում է եր կու ամuվա 
ըն թաց քում առն վազն մեկ ան գամ` մին չև երեք oր տևո ղու թյամբ: Եր
կա րա տև տեuակ ցու թյուն տրա մադր վում է նա և դա տա պար տյա լի հետ 
ամուuնու թյան մեջ չգտնվող այն ան ձի հետ, որի հետ դա տա պար տյալն 
ու նի հա մա տեղ երե խա: Դա տա պար տյա լի խնդրան քով եր կա րա տև 
տեuակ ցու թյու նը կա րող է փո խա րին վել կար ճա տև տեuակ ցու թյամբ: 
Առանձ նա պեu ծանր հան ցա գոր ծու թյան հա մար որո շա կի ժամ կե տով 
ազա տազրկ ման կամ ցմահ ազա տազրկ ման դա տա պարտ ված ան
ձանց տրա մադր վում է տար վա ըն թաց քում առն վազն երեք կար ճա տև 
և մեկ եր կա րա տև տեuակ ցու թյուն, բա ցա ռու թյամբ oրեն քով նա խա
տեuված դեպ քե րի: 
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Դա տա պար տյա լին թույ լատր վում է uտա նալ և իր հաշ վին ու ղար կել 
ծան րոց ներ, հանձ նուք ներ կամ փա թեթ ներ, առանց uահ մա նա փակ
ման կա տա րել և uտա նալ դրա մա կան փո խան ցում ներ, ինչ պեu նա և 
իր հաշ վին վա րել նա մա կագ րու թյուն` առանց նա մակ նե րի, հե ռագ րե
րի թվի uահ մա նա փակ ման: Ծան րոց նե րը, հանձ նուք նե րը, փա թեթ ներն 
ու նա մակ ներն ու ղար կե լու և ըն դու նե լու, ինչ պեu նա և դրանք դա տա
պարտ յա լին հանձ նե լու կար գը uահ ման վում է ուղ ղիչ հիմ նարկ նե րի 
ներ քին կա նո նա կար գով:





ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ
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      ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ 
ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ

Ցան կա ցած իրա վունք պետք է ու նե նա պաշտ պա նու թյան մե խա
նիզմ, առանց որի այդ իրա վուն քը պատ րանք է և հե տև ա բար ոչ իրա
կա նա նա լի: Ընդ որում իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան մե խա նիզմ
նե րը պետք է լի նեն ար դյու նա վետ:

Եթե խախտ վել է Ձեր իրա վուն քը, Դուք պետք է հա մա պա տաս խան 
դի մում, բո ղոք կամ հայց ներ կա յաց նեք դա տա րան կամ այդ հար ցով 
զբաղ վող այլ մար մին: 

Իրա վա պահ մար մին նե րը իրա վուն քի պաշտ պա նու թյան մե խա
նիզմ ներ են, որոնք իրենց իրա վա սու թյան շրջա նակ նե րում պար տա վոր 
են պաշտ պա նել ան ձանց իրա վունք նե րը: Ոս տի կա նու թյուն և դա տա
խա զու թյուն ան ձինք կա րող են դի մել քրե ա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում 
իրենց խախտ ված իրա վունք նե րի հար ցե րով: Իրա վա կան պաշտ պա նու
թյան մե խա նիզմ է նաև մար դու իրա վունք նե րի պաշտ պա նը, որն իրա կա
նաց նում է պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ու 
դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց կող մից Հա յաuտա նի Հան րա պե տու թյան 
Uահ մա նադ րու թյամբ, oրենք նե րով, Հա յաuտա նի Հան րա պե տու թյան 
մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով, ինչ պեu նաև մի ջազ գա յին իրա վուն քի 
uկզբունք նե րով ու նոր մե րով նա խա տեuված` մար դու իրա վունք նե րի և 
հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի խախտ ման վե րա բե րյալ բո ղոք նե րը:

Տեղեկատվական իրավունք

Իրա վա կան պաշտ պա նու թյան կա րև որ տար րե րից է տե ղե կատ վու թյուն 
ստա նա լու իրա վուն քը: Առանց տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու իրա վուն քի 
ան ձը չի կա րող իրա կա նաց նել իր իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը:

Յու րա քան չյուր ոք իրա վունք ու նի ստա նալու տե ղե կու թյուն: Տե
ղե կու թյու նը ան ձի, առար կա յի, փաuտի, հան գա ման քի, իրա դար ձու
թյան, եղե լու թյան, երև ույ թի վե րա բե րյալ oրենuդրու թյամբ uահ ման
ված կար գով uտաց ված և ձև ա վոր ված տվյալ ներն են` ան կախ դրանց 
տնoրին ման ձև ից կամ նյու թա կան կրի չից (տեքuտա յին, էլեկտ րո նա յին 
փաuտաթղ թեր, ձայ նագ րու թյուն ներ, տեuագ րու թյուն ներ, լուuաժա պա
վեն ներ, գծագ րեր, uխե մա ներ, նո տա ներ, քար տեզ ներ): 

Յու րա քան չյուր անձ իրա վունք ու նի ծա նո թա նա լու իր փնտրած տե
ղե կու թյա նը և (կամ) դա uտա նա լու նպա տա կով oրեն քով uահ ման ված 
կար գով հարց մամբ դի մե լու տե ղե կատ վու թյուն տնoրի նո ղին և uտա նա
լու այդ տե ղե կու թյու նը:

Տե ղե կու թյուն ստա նա լու իրա վուն քը կա րող է սահ մա նա փակ վել, երբ այն՝
1)  պա րու նա կում է պե տա կան, ծա ռա յո ղա կան, բան կա յին, առևտ րա

յին գաղտ նիք,
2)  խախ տում է մար դու անձ նա կան և ըն տա նե կան կյան քի գաղտ

նի ու թյու նը, այդ թվում` նա մա կագ րու թյան, հե ռա խոuային խոuակ
ցու թյուն նե րի, փոuտա յին, հե ռագ րա կան և այլ հա ղոր դում նե րի 
գաղտ նի ու թյու նը,
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3)  պա րու նա կում է հրա պա րակ ման ոչ են թա կա նախ նա կան քննու
թյան տվյալ նե ր, 

4)  բա ցա հայ տում է մաuնա գի տա կան գոր ծու նե ու թյամբ պայ մա նա
վոր ված մատ չե լի ու թյան uահ մա նա փա կում պա հան ջող տվյալ
ներ (բժշկա կան, նո տա րա կան, փաuտա բա նա կան գաղտ նիք),

5)  խախ տում է հե ղի նա կա յին իրա վուն քը և (կամ) հա րա կից իրա
վունք նե րը:

Տեղեկության տրամադրման կարգը

Տե ղե կու թյու նը տրա մադր վում է 5oրյա ժամ կե տում: Եթե տե ղե կու թյու
նը տրա մադ րե լու հա մար անհ րա ժեշտ է կա տա րել լրա ցու ցիչ աշ խա
տանք, ապա այդ տե ղե կու թյու նը դի մո ղին է տրվում դի մումն uտա նա
լուց հե տո` 30oրյա ժամ կե տում, որի մաuին հար ցումն uտա նա լուց հե տո` 
5oրյա ժամ կե տում, գրա վոր տե ղե կաց վում է դի մո ղին` նշե լով հե տաձգ
ման պատ ճառ նե րը և տե ղե կու թյու նը տրա մադ րե լու վերջ նա կան ժամ կե տը:  

Տե ղե կատ վու թյուն տնoրի նողն oրենuդրու թյամբ uահ ման ված կար
գով մշա կում և հրա պա րա կում է իր կող մից տե ղե կու թյուն տա լու կար
գը, որը փակց նում է իր գտնվե լու վայ րում` բո լո րի հա մար տեuանե լի 
տե ղում: Տե ղե կու թյուն տրա մադ րե լու հա մար կա րող է գանձ վել տուրք:

     ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄ

Ան ձինք իրենց իրա վունք նե րը պաշտ պա նե լու նպա տա կով իրա
վունք ու նեն  բո ղո քար կե լու վար չա կան ակ տե րը, վար չա կան մարմ նի 
գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը:

Վարչական մարմնին ուղղվող դիմումի ձևը

Վար չա կան մար մին դի մու մը ներ կա յաց վում է գրա վոր և պետք է 
պա րու նա կի`

ա) դի մո ղի անու նը, ազ գա նու նը, իրա վա բա նա կան ան ձի դեպ քում` 
նրա լրիվ ան վա նու մը,

բ) դի մո ղի հաuցեն, 
գ) վար չա կան մարմ նի ան վա նու մը, որին ներ կա յաց վում է դի մու մը,
դ) դի մու մով ներ կա յաց վող պա հան ջը (դի մու մի առար կա).
ե)  դի մու մին կցվող փաuտաթղ թե րի ցան կը (եթե այդ պիuիք ներ կա

յաց վում են).
զ) դի մու մը կազ մե լու տա րին, ամիuը և ամuաթի վը,
է) դի մո ղի uտո րագ րու թյու նը: 
Եթե վար չա կան ակ տի հա մար oրեն քով նա խա տեuվում է մու ծել պե

տա կան կամ տե ղա կան տուրք կամ կա տա րել այլ պար տա դիր վճա
րում, ապա պետք է ներ կա յաց վի նաև մուծ ման կամ վճար ման կա տա
րու մը հա վաuտող փաuտա թուղթ:
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Վարչական վարույթի իրականացման կարգը

Վար չա կան մար մի նը պար տա վոր է ապա հո վել փաuտա կան հան
գա մանք նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և oբյեկ տիվ քննար կու մը` բա ցա
հայ տե լով գոր ծի բո լոր, այդ թվում` վա րույ թի մաuնա կից նե րի oգտին 
առ կա հան գա մանք նե րը: Վար չա կան մար մինն իրա վունք չու նի չըն դու
նե լու վար չա կան վա րույ թի մաuնա կից նե րի ներ կա յաց րած` վա րույ թին 
առնչ վող դի մում նե րը և փաuտաթղ թե րը, որոնց քննար կու մը մտնում է 
իր իրա վաuու թյան մեջ:

Վար չա կան մար մի նը վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում պար տա վոր 
է վա րույ թի մաuնա կից նե րին և նրանց ներ կա յա ցու ցիչ նե րին հնա րա
վո րու թյուն տալ ար տա հայտ վե լու վար չա կան վա րույ թում քննարկ վող 
փաuտա կան հան գա մանք նե րի վե րա բե րյալ: Վար չա կան վա րույ թը 
պետք է իրա կա նաց վի հնա րա վո րինu uեղմ ժամ կե տում:

Վարչական ակտը և դրա տեսակները 

Վար չա կան ակ տը ար տա քին ներ գոր ծու թյուն ու նե ցող այն որո շու մը, 
կար գադ րու թյու նը, հրա մա նը կամ այլ ան հա տա կան իրա վա կան ակտն 
է, որը վար չա կան մար մինն ըն դու նել է հան րա յին իրա վուն քի բնա գա
վա ռում կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր ման նպա տա կով, և ուղղ ված է ան
ձանց հա մար իրա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ uահ մա նե լուն, 
փո փո խե լուն, վե րաց նե լուն կամ ճա նա չե լուն:

Վար չա կան ակ տե րը կա րող են լի նել բա րեն պաստ, որով բա րե լավ
վում է ան ձի վի ճա կը, մի ջամ տող, որով վար չա կան մար մի նը մի ջամ
տում, սահ մա նա փա կում է ան ձանց իրա վունք նե րը կամ պար տա կա նու
թյուն ներ է սահ մա նում, զու գորդ վող վար չա կան ակտ, երբ զու գակց վում 
են բա րեն պաստ և մի ջամ տող ակ տե րին բնո րոշ հատ կա նիշ նե րը:  
  

Վարչական ակտի ձևերը   

Վարչական ակտը ընդունվում է գրավոր և ունի որոշման, հրամանի 
կարգադրության կամ օրենքով սահմանված այլ ձև: Դիմումի հիման 
վրա հարուցված վարչական վարույթի արդյունքում կարող է ընդունվել 
միայն գրավոր վարչական ակտ: Օրենքով սահմանված դեպքերում 
վարչական ակտը կարող է լինել նաև բանավոր: 

      ԴԱՏԱՐԱՆ ԴԻՄԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ

Հա մա ձայն ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19–րդ հոդ վա ծի՝ յու րա քան չյուր 
ոք ու նի իր խախտ ված իրա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ինչ պեu նաև 
իրեն ներ կա յաց ված մե ղադ րան քի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը պար զե լու 
հա մար հա վաuարու թյան պայ ման նե րում, ար դա րու թյան բո լոր պա
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հանջ նե րի պահ պան մամբ, ան կախ և ան կողմ նա կալ դա տա րա նի կող
մից ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի հրա պա րա կա յին քննու թյան իրա
վունք:

Հա յաս տա նի Հա նար պե տու թյու նում գոր ծում է եռաս տի ճան դա տա
կան հա մա կարգ` առա ջին ատյա նի, վե րաքն նիչ և վճռա բեկ դա տա րան
ներ:  Առա ջին ատյա նի դա տա րան ներն են` ընդ հա նուր իրա վաuու թյան 
դա տա րան նե րը և վար չա կան դա տա րա նը: Վե րաքն նիչ դա տա րան
ներն են` քրե ա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նը, քա ղա քա ցի ա կան վե
րաքն նիչ դա տա րա նը,  վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նը:

Վար չա կան դա տա րա նը և վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նը 
մաuնա գի տաց ված դա տա րան ներ են, որոնք քննում են պե տա կան 
մար մին նե րի և քա ղա քա ցի նե րի մի ջև ծա գած վե ճե րը: Դա տա րան դի
մե լու դեպ քում պետք է հի շել, որ կան դա տա րան դի մե լու հա մար սահ
ման ված ժամ կետ ներ, որոնց բաց թո ղու մը կա րող է սահ մա նա փա կել 
դա տա րան դի մե լու իրա վուն քը:

Դա տա րան դի մե լու դեպ քում պետք է հի շել, որ կան դա տա րան դի
մե լու հստակ ժամ կետ ներ, որոնց բաց թո ղու մը կա րող է սահ մա նա փա
կել դա տա րան դի մե լու իրա վուն քը:
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Հայցադիմումի ձևը

Ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան դի մե լու կար գը սահ ման վում 
է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օրենսգր քով: Ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա տա րա նը քա ղա քա ցի ա կան գոր ծը հա րու ցում է մի
այն հայ ցի կամ դի մու մի հի ման վրա: 

Որ պես կա նոն՝ հայ ցը հա րուց վում է պա տաս խա նո ղի բնա կու թյան 
(գտնվե լու) վայ րի դա տա րան: Հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց վում է գրա վոր, 
որում պետք է նշվեն՝ 

1) դա տա րա նի ան վա նու մը, որին ներ կա յաց վում է հայ ցա դի մու մը, 
2) գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց անու նը, ազ գա նու նը, հայ րա նու նը 

(այ սու հետ` անուն), իրա վա բա նա կան ան ձի ան վա նու մը, նրանց բնա
կու թյան (գտնվե լու վայ րի) հաս ցե նե րը, այդ թվում` հայց վոր քա ղա քա
ցու անձ նագ րա յին տվյալ նե րը, սո ցի ա լա կան քար տի հա մա րը` դրա առ
կա յու թյան դեպ քում, հայց վոր իրա վա բա նա կան ան ձի հարկ վճա րո ղի 
հաշ վառ ման հա մա րը և պե տա կան գրանց ման կամ պե տա կան գրանց
ման վկա յա կա նի հա մա րը, 

3) հայ ցա գի նը, եթե հայ ցը են թա կա է գնա հատ ման, 
4) հան գա մանք նե րը, որոնց վրա հիմն վում են հայ ցա պա հանջ նե րը, 
5) հայ ցա պա հանջ նե րը հաս տա տող ապա ցույց նե րը, 
6) բռնա գանձ ման են թա կա կամ վի ճարկ վող գու մա րի հաշ վար կը, 
7)  հայց վո րի պա հանջ նե րը, իսկ մի քա նի պա տաս խա նող նե րի դեմ 

հայց հա րու ցե լիս հայց վո րի` նրան ցից յու րա քան չյու րին ուղղ ված 
պա հանջ նե րը, 

8) հայ ցա դի մու մին կից ներ կա յաց վող փաս տաթղ թե րի ցան կը:

Դատարան դիմելու համար վճարվող պետական 
տուրքերի չափը

Դա տա րան տրվող հայ ցա դի մում նե րի, դի մում նե րի հա մար գանձ
վում է պե տա կան տուրք: Գույ քա յին պա հանջ նե րի դեպ քում դրա չա
փը կազ մում է ընդ հա նուր գու մա րի 2 տո կո սը, իսկ ոչ գույ քա յին պա
հանջ նե րով՝ 4000 դրամ: Ոչ գույ քա յին որոշ պա հանջ նե րի հա մար 
սահ ման ված է ավե լի նվազ պե տա կան տուրք: Վե րաքն նիչ բո ղոք 
ներ կա յաց նե լու հա մար վճար վում է պե տա կան տուրք՝ 10 000 դրա մի 
չա փով՝ գույ քա յին պա հանջ նե րով, իսկ ոչ գույ քա յին պա հանջ նե րով` 
պա հան ջի 3 տո կո սի չա փով: Վճ ռա բեկ բո ղո քի դեպ քում ոչ գույ քային 
պա հան ջով վճար վում է 20 000 դրամ, ի սկ գույ քային պա հան ջով՝ հայ
ցագ նի 3 տո կո սի չա փով, բայց ոչ պա կաս 10 000 դրա մից և ոչ ա վե լի 1 
000 000 դրա մից: Առան ձին գոր ծե րով վե րաքն նիչ և վճռա բեկ բո ղոք
ներ ներ կա յաց նե լու դեպ քում սահ ման վում են ավե լի նվազ պե տա կան 
տուր քեր:
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 Անվ ճար ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն 
     հան րային պաշտ պա նի գրա սե նյա կի մի ջո ցով

 Հան րային պաշտ պա նու թյուն է հա մար վում օ րեն քով նա խա տես ված 
դեպ քե րում տրա մադր վող ան վճար ի րա վա բա նա կան օգ նու թյու նը:

 Հան րային պաշտ պա նու թյունն ի րա կա նաց վում է հան րային պաշտ
պա նի գրա սե նյա կի մի ջո ցով: 

Անվ ճար ի րա վա բա նա կան օգ նու թյու նը նե րա ռում է. 
ա) խորհր դատ վու թյու նը` հայ ցա դի մում նե րի, դի մում նե րի, բո ղոք նե րի 

և այլ ի րա վա բա նա կան բնույ թի դա տա վա րա կան փաս տաթղ թե րի կազ
մում, նե րա ռյալ` ի րա վա բա նա կան տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 

բ) ներ կա յա ցուց չու թյու նը կամ պաշտ պա նու թյու նը` քրե ա կան, քա
ղա քա ցի ա կան, վար չա կան և սահ մա նադ րա կան գոր ծե րով:

 Քա ղա քա ցի ա կան հայց վո րը կամ նրա օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցի
չը, կաս կա ծյա լի և մե ղադ րյա լի օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցի չը, ի նչ պես 
նաև քա ղա քա ցի ա կան պա տաս խա նո ղը քրե ա կան դա տա վա րու թյան 
ըն թաց քում ի րա վունք ու նեն օ գտ վել ի րենց հրա վի րած ներ կա յա ցու ցիչ
նե րի ի րա վա բա նա կան օգ նու թյու նից:

Ք րե ա կան հե տապնդ ման մար մի նը տու ժո ղի հար ցաքն նու թյան ժա
մա նակ ի րա վունք չու նի ար գե լել նրա կող մից որ պես ներ կա յա ցու ցիչ 
հրա վիր ված փաս տա բա նի մաս նակ ցու թյու նը:

Ք րե ա կան վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը կա րող է ո րո շում կա
յաց նել կաս կա ծյա լին կամ մե ղադ րյա լին ան վճար ի րա վա բա նա կան 
օգ նու թյուն տրա մադ րե լու մա սին` ել նե լով նրա գույ քային դրու թյու նից:

 Հան րային պաշտ պա նի գրա սե նյա կը, բա ցա ռու թյամբ քրե ա կան 
գոր ծով կաս կա ծյա լին կամ մե ղադ րյա լին ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն 
տրա մադ րե լու, ի նչ պես նաև վե րը թվարկ ված ան ձանց` 

1) ձեռ նար կա տի րա կան բնույ թի գոր ծե րով (նե րա ռյալ` կոր պո րա տիվ 
վե ճե րով), 

2) նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կը գե րա զան ցող 
գույ քային (գու մա րի) պա հան ջով գոր ծե րով, բա ցա ռու թյամբ այն գոր
ծե րի, որ տեղ ան ձը հան դես է գա լիս որ պես պա տաս խա նող կամ պա
տաս խա նո ղի կող մում հան դես ե կող եր րորդ ան ձ, 

3) դի մող ան ձի ան վճա րու նա կու թյու նը ժխ տող փաս տա կան հա վաս
տի տվյալ նե րի առ կա յու թյան դեպ քում նա խա տես ված ան վճար ի րա
վա բա նա կան օգ նու թյու նը տրա մադ րում է հետ ևյալ ան ձանց.

  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ ման նե րի պաշտ պա նու թյան 
ժա մա նակ զոհ ված (մա հա ցած) զին ծա ռայո ղի ըն տա նի քի ան դամ նե րին,

 1–ին և 2–րդ խմ բի հաշ ման դամ նե րին, 
 ըն տա նիք նե րի ա նա պա հո վու թյան գնա հատ ման հա մա կար գում 

հաշ վառ ված` 0–ից բարձր ա նա պա հո վու թյան մի ա վոր ու նե ցող ըն տա
նի քի ան դամ նե րին,

  Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
սահ ման նե րի պաշտ պա նու թյան ժա մա նակ մար տա կան գոր ծո ղու
թյուն նե րի մաս նա կից նե րին,

  մի այ նակ բնակ վող կեն սա թո շա կա ռու նե րին, 
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 ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած ե րե խա նե րին, ի նչ պես նաև 
ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած ե րե խա նե րի թվին պատ կա նող 
ան ձանց,

  փախս տա կան նե րին,
  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ժա մա նա կա վոր ա պաս տան 

ստա ցած նե րին:

 Վե րոն շյալ ան ձանց նկատ մամբ ան վճար ի րա վա բա նա կան օգ նու
թյուն ստա նա լու ի րա վուն քը կգոր ծի 2013 թ. հուն վա րի 1–ից: 

Անվ ճար ի րա վա բա նա կան օգ նու թյան ի րա վունք կտ րա մադր վի նաև 
դա տա պար տյալ նե րին, գոր ծա զուրկ նե րին և ան վճա րու նակ այն ֆի զի
կա կան ան ձանց, ո րոնք կներ կա յաց նեն ի րենց ան վճա րու նա կու թյու նը 
հաս տա տող հա վաս տի տվյալ ներ` սկ սած 2014 թ. հուն վա րի 1–ից:

Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները

Քաղաքացիական դատավարության կարգով քննվող գործերով 
կողմերն են հայցվորը, պատասխանողը և երրորդ անձինք: Հայց վորն 
այն անձն է, ով հայց` պահանջ է ներկայացրել դատարան: Պատաս
խանողն այն անձն է ում դեմ պահանջ է ներկայացվել, երրորդ անձը այն 
անձն է, ում իրավունքները և շահերը շոշափվում են կոնկրետ վեճով: 
Կողմերն ունեն հետևյալ իրավունքները.

1)  ծանոթանալ գործի նյութերին, քաղվածքներ անել, uտանալ դրանց 
պատճենները` հաշվի առնելով uույն oրենuգրքի 8–րդ հոդվածի և 
այլ oրենքների պահանջները,

2) հայտնել բացարկներ,
3)  ներկայացնել ապացույցներ և մաuնակցել դրանց հետազոտմանը` 

հաշվի առնելով uույն oրենuգրքի 8–րդ հոդվածի և այլ oրենքների 
պահանջները,

4)  հարցեր տալ, միջնորդություններ անել, բացատրություններ տալ 
դատարանին,

5)  գործի քննության ընթացքում ծագող բոլոր հարցերի վերաբերյալ 
ներկայացնել իրենց փաuտարկները,

6)  առարկել գործին մաuնակցող այլ անձանց միջնորդությունների, 
փաuտարկների դեմ,

7) բողոքարկել դատական ակտերը,
8)  օգտվել քաղաքացիական դատավարության oրենuգրքով իրենց 

վերապահված այլ դատավարական իրավունքներից:

Գոր ծին մաuնակ ցող ան ձինք կրում են oրեն քով uահ ման ված դա տա
վա րա կան պար տա կա նու թյուն ներ: Գոր ծին մաuնակ ցող ան ձինք պետք 
է իրենց դա տա վա րա կան իրա վունք նե րից oգտվեն և իրենց դա տա վա
րա կան պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րեն բա րեխղ ճո րեն:

Գոր ծին մաuնակ ցող ան ձինք uուտ բա ցատ րու թյուն կամ uուտ ցուց
մունք տա լու հա մար են թա կա են պա տաuխա նատ վու թյան` Հա յաuտա
նի Հան րա պե տու թյան oրենuդրու թյամբ uահ ման ված կար գով:



191

Ի
Ր

Ա
Վ

Ա
Կ

Ա
Ն

  Պ
Ա

Շ
Տ

Պ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ա

Ն
  Ա

Զ
Գ

Ա
Յ

Ի
Ն

  Ե
Վ

  Մ
Ի

Ջ
Ա

Զ
Գ

Ա
Յ

Ի
Ն

  Մ
Ե

Խ
Ա

Ն
Ի

Զ
Մ

Ն
Ե

Ր
Ը

Դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րը, ինչ պես նաև ներ կա նե րը նիս տե
րի դահ լի ճում պար տա վոր են պահ պա նել կար գը և են թարկ վել դա տա
վո րի կար գադ րու թյուն նե րին, որի խախ տու մը պա տաս խա նատ վու թյուն 
է առա ջաց նում:

ՀՀում դատավարության լեզուն հայերենն է, դատական լսումները, 
ապացույցները, դիմումները և այլ փաստաթղթերը ներկայացվում են 
հայերեն լեզվով կամ պատշաճ թարգմանությամբ:

     ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ

Եթե Դուք բա վա րար ված չեք ներ պե տա կան դա տա րան նե րի որոշ
մամբ, ապա կա րող եք դի մել իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան մի ջազ
գա յին մե խա նիզմ նե րի (նման մե խա նիզմ է, օրի նակ, Մար դու իրա վունք
նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը), ինչ պես նաև Մի ա ցյալ ազ գե րի կազ
մա կեր պու թյան հա մա պա տաս խան մար մին նե րին:

Պետք է հի շել, որ մի ջազ գա յին մե խա նիզմ նե րին դի մե լու հա մար 
պետք է սպա ռեք պաշտ պա նու թյան ներ պե տա կան բո լոր մի ջոց նե րը, 
այ սինքն՝ բո լոր դա տա կան ատյան նե րը, այ լա պես ձեր բո ղո քը քննարկ
ման առար կա չի դառ նա: Դի մե լու ժամ կե տը վեց ամիս է՝ սկսած ներ պե
տա կան դա տա կան ատյա նի վեր ջին որոշ ման օր վա նից: Դի մե լու հա
մար անհ րա ժեշտ է, որ թույլ տրված լի նի Կոն վեն ցի ա յով ամ րագր ված 
իրա վուն քի խախ տում: 

Դա տա րա նի պաշ տո նա կան լե զու ներն են անգ լե րե նը և ֆրան սե րե
նը, սա կայն դի մում նե րը կա րող են հանձն վել ան դամ երկր նե րի պաշ տո
նա կան լե զու նե րից որևէ մե կով: Դի մու մի ըն դու նե լի ու թյան պա րա գա յին 
պետք է կի րառ վի Դա տա րա նի պաշ տո նա կան լե զու նե րից որևէ մե կը: 
Սա կայն Պա լա տի/Մեծ պա լա տի նա խա գա հը կա րող է որո շում կա յաց նել 
տվյալ գոր ծի քննար կու մը շա րու նա կել դի մու մի ներ կա յաց ման լեզ վով:

Եվ րո պա կան դա տա րան դի մե լու հա մար սահ ման ված դի մու մի ձևը 
կա րող եք գտնել www.coe.int,  www.coe.am կայք էջե րում:

Դա տա րա նի հաս ցեն է`
The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F67075 Strasbourg Cedex

Կա նանց իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան մի ջազ գա յին մե խա նիզմ 
է նաև կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նու թյան բո րոր ձև ե րի վե րաց ման 
կո մի տեն (CEDAW), որի գործունեությանն ու իրավասությանը կարող եք 
ծանոթանալ www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/committee.com կայքում:
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ՆՈՐ ՄԱ ՏԻՎ–ԻՐԱ ՎԱ ԿԱՆ ԱԿ ՏԵ ՐԻ 
ԵՎ ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

1. ՀՀ Սահ մա նադ րու թյուն

2. ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենս գիրք

3. ՀՀ ըն տա նե կան օրենս գիրք

4. ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օրենս գիրք

5. ՀՀ քրե ա կան օրենս գիրք

6. «Ա ռող ջա պա հու թյան մա սին» ՀՀ օ րենք

7. « Սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն ք

8. « Պե տա կան նպաստ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն ք

9.  «Բնակ չու թյան բժշկա կան օգ նու թյան և սպա սարկ ման մա սի ն» ՀՀ օրենք

10.  «Բնակ չու թյան սա նի տա րա հա մա ճա րա կա յին անվ տան գու թյան ապա

հով ման մա սի ն» ՀՀ օրենք

11. «Դե ղե րի մա սի ն» ՀՀ օրենք

12. «Թմրա մի ջոց նե րի և հո գե մետ նյու թե րի մա սի ն» ՀՀ օրենք

13.  «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում հաշ ման դամ նե րի սո ցի ա լա կան 

պաշտ պա նու թյան մա սի ն» ՀՀ օրենք

14. «Հո գե բու ժա կան օգ նու թյան մա սի ն» ՀՀ օրենք

15.  «Մար դու իմու նա յին ան բա վա րա րու թյան վի րու սից առա ջա ցած հի վան

դու թյան կան խար գել ման մա սի ն» ՀՀ օրենք

16.  «Մար դուն օր գան ներ կամ հյուս վածք ներ փոխ պատ վաս տե լու մա սի ն» ՀՀ 

օրենք
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17.  «Մար դու վե րար տադ րո ղա կան առող ջու թյան և վե րար տադ րո ղա կան 

իրա վունք նե րի մա սի ն» ՀՀ օրենք 

18. «Քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան ակ տե րի մա սի ն» ՀՀ օրենք

19. «Տե ղե կատ վու թյան ազա տու թյան մա սի ն» ՀՀ օրենք

20.  Պետ րո սյան Գևորգ, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան աշ խա տան քային 

ի րա վունք, ընդ հա նուր մաս, Ե ՊՀ հրատ., Ե., 2009 

21.  Ղա րա խա նյան Գ., Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ըն տա նե կան ի րա

վունք, խմբ.՝ Տ. Կ. Բար սե ղյան, Եր. հա մալս. հրատ., Ե., 2005

22.  ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք, խմբ. Ռ. Գ. Պետ րո սյան, Գ. Հ. Ղա  րա խա

նյան, Ե ՊՀ հրատ., 2րդ մաս, Ե., 2001

23.  ՀՀ սահմանադրական իրավունք, դասագիրք բուհերի համար, ԵՊՀ, 2003 

24.  ՀՀ սոցիալական ոլորտի իրավական ակտերի ժողովածու, Ե., 2004. 

25.  Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքներ, Ասբյորն 

Էյդեի, Կատարինա Կրաուզեի և Ալան Ռոզասի խմբագրությամբ, Ե., 

2009, դասագիրք 2րդ, լրամշակված հրատարակություն

26.  GRINGO ցանցում ընդգրկված ՀԿերի կողմից մշակված «Փախստա

կանների ուղեցույց», 2008

27.  ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցներ, 2005, 

2007, 2008, 2010
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ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐՈՎ 
ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԴԻՄԵԼ 

Պե տա կան մար մին ներ

ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյուն
 Հաս ցե`  0010, Ե րևան, Հան րա պե տու թյան հրա պա րակ, Կա ռա վա րա կան 
տուն 3
 
Ըն տա նի քի, կա նանց և ե րե խա նե րի հիմ նա հար ցե րի վար չու թյուն
 Հեռ.` 565321, էլ.փոստ` lala.ghazaryan@mss.am

 Կա նանց հիմ նա հար ցե րի բա ժին
 Հեռ.` 565321, էլ.փոստ` armine.tanashyan@mss.am

 Մոր և ման կան ա ռող ջու թյան պահ պան ման վար չու թյուն
 Հեռ.` 521559, էլ.փոստ` ksaribekyan@moh.am

 Մայ րա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան պահ պան ման բա ժին
 Հեռ.` 521559, էլ.փոստ` gavagyan@moh.am
 
ՀՀ մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պան
 Հաս ցե` 375002, Եր ևան, Պուշ կի նի փող. 56ա
 Հե ռ.` 537651        
Էլ. փոստ` ombuds@ombuds.am

ՀՀ հան րային պաշտ պա նի գրա սե նյակ
 Հաս ցե` Եր ևան, Կո րյու նի 8, բն. 5
 Հեռ.` 586015,

 

Օգ տա կար հղում ներ
 
ՀՀ նա խա գահ` www.president.am
ՀՀ կա ռա վա րու թյուն` www.gov.am
ՀՀ Ազ գային ժո ղով` www.parliament.am
ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րան` www.concourt.am, www.caurt.am

ՀՀ նա խա րա րու թյուն ներ
 
ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյուն  ̀www.mss.am
ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյուն` www.moh.am
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ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյուն` www.justice.am
ՀՀ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյուն` www.armeniaforeignministry.com
ՀՀ բնա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյուն` www.mnp.am
ՀՀ գյու ղատն տե սու թյան նա խա րա րու թյուն` www.minagro.am
ՀՀ է կո նո մի կայի նա խա րա րու թյուն` www.mineconomy.am
ՀՀ է ներ գե տի կայի և բնա կան պա շար նե րի նա խա րա րու թյուն`   
     www.minenergy.am
ՀՀ կր թու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյուն` www.edu.am
ՀՀ մշա կույ թի նա խա րա րու թյուն` www.mincult.am
ՀՀ պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյուն` www.mil.am
ՀՀ սպոր տի և ե րի տա սար դու թյան հար ցե րի նա խա րա րու թյուն`     
     www.msy.am
ՀՀ սփյուռ քի նա խա րա րու թյուն` www.mindiaspora.am
ՀՀ տա րած քային կա ռա վար ման նա խա րա րու թյուն` www.mta.gov.am
ՀՀ տրանս պոր տի և կա պի նա խա րա րու թյուն` www.mtc.am
ՀՀ քա ղա քա շի նու թյան նա խա րա րու թյուն` www.mud.am
ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյուն` www.minfin.am

 Պե տա կան կա ռա վար ման այլ մար մին ներ

Հա յաս տա նի կենտ րո նա կան բանկ` www.cba.am
 Ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյուն` www.sns.am
 Ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե` www.cadastre.am
 Հա յաս տա նի  փր կա րար ծա ռա յու թյուն` www.ema.am
 Հար կային պե տա կան ծա ռա յու թյուն` www.taxservice.am
 Մաք սային պե տա կան կո մի տե` www.customs.am
ՏԿՆ միգ րա ցի ոն գոր ծա կա լու թյուն` www.dmr.am
 Պե տա կան գույ քի կա ռա վար ման վար չու թյուն` www.privatization.am
 Քա ղա քա ցի ա կան ա վի ա ցի այի գլ խա վոր վար չու թյուն` www.aviation.am
ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զու թյուն` www.genproc.am
ՀՀ ոս տի կա նու թյուն` www.police.am
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Իռեն Վախ թան գի Սարգ սյա նը Մոսկ վա յի նոր իրա վա բա նա կան ինս
տի տու տի երև ա նյան մաս նա ճյու ղի, ինչ պես նա և Երևա  նի «Մանց» հա
մալ սա րա նի շրջա նա վարտ է: Իրա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ
նա ծու է:

Աշ խա տում է ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նում՝ որ պես 
դա տա վո րի օգ նա կան: Կա տա րել է դա սա խո սա կան աշ խա տանք: Ան
դա մակ ցում է փաս տա բան նե րի պա լա տին: Հան րա յին խորհր դի Պե տա ի
րա վա կան հար ցե րի հանձ նա ժո ղո վի ան դամ է:

Հե ղի նակ է 4 գի տա կան հոդ ված նե րի, որոնք հրա պա րակ վել են տար
բեր գի տա կան հան դես նե րում:

Ու սա նել և վե րա պատ րաստ վել է մի շարք մի ջազ գա յին ծրագ րե րով, 
այդ թվում` Հնդկաս տա նի ԹԱ ԹԱ ինս տի տու տում, Քա ղա քա կան դա սըն
թաց նե րի երև ա նյան դպրո ցում, Եվ րո պա յի խորհր դի ամա ռա յին ժո ղովր
դա վա րա կան հա մալ սա րա նում:

 ԼԻԱՆԱ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ

1996 թ. ավար տել է Երև ա նի «Գլա ձոր»  կա ռա վար ման հա մալ սա րա նի 
մի ջազ գա յին իրա վունք ֆա կուլ տե տը՝ ստա նա լով իրա վա բանմի ջազ գայ
նա գե տի որա կա վո րում: 1999 թ. մին չ օրս ՀՀ  փաս տա բան նե րի պա լա տի 
ան դամ է: Մաս նա գի տա ցել է քա ղա քա ցի ա կան և ըն տա նե կան իրա վունք
նե րի պաշտ պա նու թյան ոլորտ նե րում: Մաս նակ ցել է մի ջազ գա յին վե րա
պատ րաստ ման ծրագ րերի: Փոր ձա գի տա կան ու սում նա սի րու թյուն ներ և 
վեր լու ծու թյուն ներ է կա տա րել մար դու իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան 
ոլոր տում, մաս նակ ցել է մարդու իրավունքների իրա զեկ ման մի շարք 
ծրագ րե րի:
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Մե րի Խա չատ րյա նը Երև ա նի տնտե սա–իրա վա գի տա կան հա մալ սա
րա նի իրա վա բա նա կան ֆա կուլ տե տի շրջանավարտ է: 2000 թ. ապ րի լից 
աշ խա տում է «Ա. Դ. Սա խա րո վի անվ. մար դու իրա վունք նե րի պաշտ պա
նու թյան հայ կա կան կենտ րո ն» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյու նում՝ 
որ պես իրա վա բան: Առա վե լա պես մաս նա գի տա ցել է քա ղա քա ցի ա կան, 
սո ցի ա լա կան և վար չա կան ոլորտ նե րում: 2005 թվա կա նից մին չ օրս 
իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ է մա տու ցում նաև բնա պահ պա նա
կան ոլոր տի հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին և ՀՀում գոր ծող 
Օր հուս կենտ րոն նե րին: Ընգրկ ված է իրա վուն քի իրա զեկ ման մի շարք 
մար զա յին ծրագ րե րում: 2006 թ. նո յեմ բե րից փաս տա բան է, ՀՀ փաս տա
բան նե րի պա լա տի ան դամ: 

 ԼԻԶԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Ավար տել է Երև ա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի իրա վա բա նա կան 
ֆա կուլ տե տը, Հա յաս տա նում Ամե րի կյան հա մալ սա րա նը և Ֆլեթ չե
րի իրա վուն քի և դի վա նա գ ի տու թյան դպրո ցը: 1999 թվա կա նից մինչ 
օրս ՀՀ փաս տա բան նե րի պա լա տի փաս տա բան է, աշ խա տել է տար
բեր հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րում՝ մար դու իրա վունք նե
րի պաշտ պա նու թյան բնա գա վա ռում: Մաս նա գի տա նում է քա ղա քա
ցի ա կան, մի ջազ գա յին իրա վուն քի, կա նանց իրա վունք նե րի, ինչ պես 
նաև Մար դու իրա վունք նե րի եվրո պա կան դա տա րան դի մե լու բնա
գա վառ նե րում: Մաս նակ ցել է մար դու իրա վունք նե րին վե րա բե րող  
տ աս նյակ սե մի նար նե րի և կոն ֆե րանս նե րի, վե րա պատ րաս տում է 
ան ցել ՄԱԿում:
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Ավարտել է Երևանի «Գլաձոր» կառավարման համալսա րանը՝ 
ստա նալով իրավաբան–միջազգայնագետի որակա վո րում: Աշխա
տել է Հայաստանի Հանրապետության արդարա դատության նա խա
րարության իրավաբանական ինստիտուտում՝ որպես բաժնի վարիչ, 
այնուհետեւ տեղափոխվել է դատարան ների նախագահների խորհուրդ՝ 
որպես ավագ խորհրդական, և ղեկավարել է Հայաստանում առաջին 
անգամ ստեղծված դատավորների վերապատրաստման կենտրոնը: 
Ակտիվորեն ընդգրկված է եղել դատաիրավական բարեփոխումների 
գործ ընթացներում: Աշխատել է նաև ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտ
պանի աշխատակազմում:

Բազմաթիվ դասընթացներ է վարել մարդու իրավունքների իրաց
ման և պաշտպանության խնդիրների վերաբերյալ:

2007 թվականից անդամակցում է ՀՀ փաստաբանների պալատին:
Վերապատրաստվել է մի շարք միջազգային ծրագրերով:
Որպես անկախ իրավագետ–փորձագետ մասնակցել է օրենք

ների փորձաքննության, ինչպես նաև կազմակերպությունների կարո
ղությունների զարգացման և կառավարման աշխատանք ներին:  

Հեղինակ է 7 գիտական հոդվածների, որոնք հրապարակվել են գի
տական հանդեսներում: Հայաստանում առաջին անգամ հրատարակ
ված «Դատավորի սեղանի գիրք» ձեռնարկի համա հեղինակն է:



199

 ԳԱՅԱՆԵ ՄԱՐՈՒՔՅԱՆ

2000 թ. ընդունվել է ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետը, 2010 թ. 
ստացել է իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտա կան աս տի
ճան, իսկ 2013 թ. ԲՈՀ–ի կողմից շնորհվել է դո ցեն տի գիտական կոչում: 
Աշխատել է ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում նախ 
որպես քա ղա քացիների ընդու նելության բաժնի մասնագետ, այնուհետև՝ 
որպես քաղա քա ցիական, սոցիալ–տնտեսական և մշակութային իրա
վունք ների բաժնի ավագ մասնագետ: 

Դասավանդում է ՀՊՃՀ փիլիսոփայության, հասարակագիտու թյան և 
իրավագիտության ամբիոնում, ինչպես նաև հայկական պե տական ման
կավարժական համալսարանում: 

ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ է 2012 թ–ից:
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