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Հոդված 1. «Գույքահարկի մասին» 2003 թվականի նոյեմբերի 26-ի ՀՕ-72 օրենքի  15-րդ 

հոդվածում` 

1)1-ին մասի 3-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությունով. 

«Գույքահարկից ազատվում են նաև Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու 

Արցախի թեմին սեփականության իրավունքով պատկանող` հուշարձանի կարգավիճակ 

չունեցող եկեղեցիները, հոգևոր-մշակութային, կրթադաստիարակչական, եկեղեցական և 

ծիսական պարագաների արտադրության և իրացման համար օգտագործվող շենքերն ու 

շինությունները, որոնց ցանկը սահմանում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը.». 

2)1-ին մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3.1-ին կետով. 

«3.1)Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Արցախի թեմն ազատվում է նաև իրեն 

սեփականության իրավունքով պատկանող` սույն մասի 3-րդ կետում նշված շենքերի և 

շինությունների համար 2019 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հաշվարկված գույքահարկի, 

ինչպես նաև այդ գումարները օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներում չվճարելու 

համար հաշվարկված՝ հարկային օրենսդրությամբ սահմանված տույժերի և տուգանքների 

գումարների վճարումից: Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Արցախի թեմին 

սեփականության իրավունքով պատկանող` սույն կետում նշված շենքերի և շինությունների 

մասով սահմանված հարկային արտոնությունների տրամադրման հետևանքով համայնքների 

եկամուտների նվազեցումը պետության կողմից փոխհատուցման ենթակա չէ.»: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը: 

Սույն օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ կետով սահմանվող արտոնությունը տարածվում է նաև 

2019 թվականի հունվարի 1-ից մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը ծագած 

հարաբերությունների վրա: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ                  Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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ՕՐԵՆՔԸ 
«ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 1.«Հողի հարկի մասին» 1998 թվականի հոկտեմբերի 19-ի ՀՕ-28 օրենքի 10-րդ 

հոդվածում՝ 

1) «զ» կետում «:» կետադրական նշանը փոխարինել «.» կետադրական նշանով. 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «է» կետով. 

«է)Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Արցախի թեմին սեփականության և 

անհատույց մշտական օգտագործման իրավունքով պատկանող` Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դասակարգմանը համապատասխան 

կրոնական, պաշտամունքային շենքերի ու շինությունների, Հայաստանյայց Առաքելական 

Սուրբ Եկեղեցու Արցախի թեմին պատկանող` հուշարձանի կարգավիճակ չունեցող 

եկեղեցիների, հոգևոր-մշակութային, կրթադաստիարակչական, եկեղեցական և ծիսական 

պարագաների արտադրության և իրացման համար օգտագործվող կառույցների, 

Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Արցախի թեմի ներքին սպասարկումն 

իրականացնող արհեստանոցների զբաղեցրած, ինչպես նաև դրանց սպասարկման և 

օգտագործման համար անհրաժեշտ հողամասերը: Սույն կետում նշված շենքերի և 

շինությունների, ինչպես նաև դրանց սպասարկման և օգտագործման համար անհրաժեշտ 

հողամասերի ցանկը սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:». 

3) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության» բառերից առաջ լրացնել 

հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերություն. 

«Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Արցախի թեմն ազատվում է նաև իրեն 

սեփականության և անհատույց մշտական օգտագործման իրավունքով պատկանող` սույն 

հոդվածի «է» կետով սահմանված շենքերի ու շինությունների զբաղեցրած, ինչպես նաև 

դրանց սպասարկման և օգտագործման համար անհրաժեշտ հողամասերի համար 2019 

թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հաշվարկված հողի հարկի, ինչպես նաև այդ գումարները 

օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներում չվճարելու համար հաշվարկված՝ հարկային 

օրենսդրությամբ սահմանված տույժերի և տուգանքների գումարների վճարումից: 

Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Արցախի թեմին հարկային 

արտոնությունների տրամադրման հետևանքով համայնքների եկամուտների նվազեցումը 

պետության կողմից փոխհատուցման ենթակա չէ:»: 
  
Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը: 

Սույն օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ կետով սահմանվող արտոնությունը տարածվում է նաև 

2019 թվականի հունվարի 1-ից մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը ծագած 

հարաբերությունների վրա: 
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«ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ»  

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՎՈՂ ՀՈԴՎԱԾԻ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 15. Գույքահարկի գծով արտոնությունները 

  
1. Գույքահարկից ազատվում են՝ 

1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան՝ 

գծային ինժեներատրանսպորտային շինությունները, եթե դրանցից օգտվելու համար վճար 

չի գանձվում. 

2) ջրամբարները. 

3) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պետական 

սեփականություն հանդիսացող պատմամշակութային նշանակության հարկվող օբյեկտ 

համարվող շինությունները՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

սահմանած ցանկին համապատասխան, ինչպես նաև կրոնական կազմակերպություններին 

սեփականության իրավունքով պատկանող՝ մինչև 1991 թվականը կառուցված Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դասակարգմանը 

համապատասխան՝ կրոնական, պաշտամունքային շենքերն ու շինությունները: Կրոնական 

կազմակերպություններն ազատվում են նաև իրենց սեփականության իրավունքով 

պատկանող՝ սույն կետում նշված շենքերի և շինությունների համար 2007 թվականի հուլիսի 

1-ի դրությամբ հաշվարկված գույքահարկի, ինչպես նաև այդ գումարները օրենսդրությամբ 

սահմանված ժամկետներում չվճարելու համար հաշվարկված՝ հարկային օրենսդրությամբ 

սահմանված տույժերի և տուգանքների գումարների վճարումից: Կրոնական 

կազմակերպություններին սեփականության իրավունքով պատկանող` սույն կետում նշված 

շենքերի և շինությունների մասով սահմանված հարկային արտոնությունների տրամադրման 

հետևանքով համայնքների եկամուտների նվազեցումը պետության կողմից փոխհատուցման 

ենթակա չէ. 

Գույքահարկից ազատվում են նաև Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու 

Արցախի թեմին սեփականության իրավունքով պատկանող` հուշարձանի կարգավիճակ 

չունեցող եկեղեցիները, հոգևոր-մշակութային, կրթադաստիարակչական, եկեղեցական և 

ծիսական պարագաների արտադրության և իրացման համար օգտագործվող շենքերն ու 

շինությունները, որոնց ցանկը սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը. 

3.1)Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Արցախի թեմն ազատվում է նաև իրեն 

սեփականության իրավունքով պատկանող` սույն մասի 3-րդ կետում նշված շենքերի և 

շինությունների համար 2019 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հաշվարկված գույքահարկի, 

ինչպես նաև այդ գումարները օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներում չվճարելու 

համար հաշվարկված՝ հարկային օրենսդրությամբ սահմանված տույժերի և տուգանքների 



գումարների վճարումից: Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Արցախի թեմին 

սեփականության իրավունքով պատկանող` սույն կետում նշված շենքերի և շինությունների 

մասով սահմանված հարկային արտոնությունների տրամադրման հետևանքով համայնքների 

եկամուտների նվազեցումը պետության կողմից փոխհատուցման ենթակա չէ. 

 4) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության մարտական 

գործողությունների ընթացքում զոհված (մահացած), ծառայողական պարտականությունները 

կատարելիս անհայտ կորած և օրենքով սահմանված կարգով անհայտ բացակայող կամ 

մահացած ճանաչված անձանց (կամ ընտանիքի անդամներին) պատկանող գույքը՝ մինչև 

այդ անձանց զավակներից մեկի 18 տարին լրանալը. 

 5) սոցիալական ապահովության մարմիններից արտոնյալ պայմաններով 

ավտոմեքենաներ ստացած հաշմանդամները` այդ ավտոմեքենաների մասով: 

Հաշմանդամներին սեփականության իրավունքով պատկանող` սույն կետում նշված 

ավտոմեքենաների մասով սահմանված հարկային արտոնությունների տրամադրման 

հետևանքով համայնքների եկամուտների նվազեցումը պետության կողմից փոխհատուցման 

ենթակա չէ. 

6) փոստային կապի ազգային օպերատորը: 

2. Ծառայության ընթացքում գույքահարկից ազատվում են Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով դաշնակից երկրների, ինչպես նաև 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զինված ուժերում և այլ զորքերում պարտադիր 

ժամկետային զինվորական ծառայության մեջ գտնվող անձինք` 

1) սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող գույքահարկով հարկվող օբյեկտ 

համարվող` հասարակական և (կամ) արտադրական նշանակության շինություն 

չհանդիսացող շենքերի և շինությունների և (կամ) փոխադրամիջոցների մասով. 

2) ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող` սույն մասի 1-

ին կետում նշված` գույքահարկով հարկվող օբյեկտի դեպքում հարկվող օբյեկտի իրենց 

բաժնի մասով. 

3) ընդհանուր համատեղ սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող` սույն մասի 1-

ին կետում նշված` գույքահարկով հարկվող օբյեկտի մասով, եթե մյուս 

համասեփականատերերն անչափահաս կամ անաշխատունակ անձինք են: 

Սույն մասի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կետերին համապատասխան, պարտադիր ժամկետային 

ծառայության ժամկետի ավարտից հետո, գույքահարկից ազատվում են նաև Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության զինված ուժերում և այլ զորքերում ծառայություն անցած` 

ռազմաուսումնական հաստատություններն ավարտած անձինք` հասարակական և (կամ) 

արտադրական նշանակության շինություն չհանդիսացող մեկ շինության մասով, որի 

հարկման բազան չի գերազանցում 40.0 մլն դրամը (չգերազանցող մասով) և մեկ 

փոխադրամիջոցի մասով, որի հարկման բազան չի գերազանցում 150 ձիաուժը 

(չգերազանցող մասով): 

Սույն մասում նշված` սեփականության իրավունքով հարկ վճարողին մեկից ավելի 

շինություն պատկանելու դեպքում արտոնությունը կիրառվում է հարկ վճարողի կողմից 

ընտրված շինության նկատմամբ, իսկ արտոնությունների կիրառման համար հիմք է 

ընդունվում անշարժ գույքի կադաստր վարող լիազոր մարմնի կողմից տրված տեղեկանքը` 

անձին սեփականության իրավունքով պատկանող շինությունների թվաքանակի և գտնվելու 

վայրերի մասին, ինչպես նաև շինության գտնվելու վայրի (վայրերի) հաշվառող մարմնի 

կողմից տրված տեղեկանքը` այլ շինության մասով արտոնություն կիրառված չլինելու մասին: 



Սույն մասով նշված սեփականության իրավունքով հարկ վճարողին մեկից ավելի 

փոխադրամիջոց պատկանելու դեպքում արտոնությունները կիրառվում են հարկ վճարողի 

կողմից ընտրված փոխադրամիջոցի մասով, իսկ արտոնությունների կիրառման համար հիմք 

է ընդունվում ոստիկանության լիազոր մարմնի կողմից տրված տեղեկանքը` անձին 

սեփականության իրավունքով պատկանող փոխադրամիջոցի թվաքանակի մասին և (կամ) 

փոխադրամիջոցի գրանցման վայրի հաշվառող մարմնի կողմից տրամադրված տեղեկանքը` 

այլ փոխադրամիջոցների մասով արտոնություններ կիրառված չլինելու մասին: 

Սույն մասով սահմանված արտոնությունները չեն կիրառվում, եթե հարկվող օբյեկտ 

համարվող գույքը ծառայության ընթացքում կամ ծառայության ավարտից հետո հանձնվել է 

վարձակալության կամ հավատարմագրային կառավարման, ինչպես նաև եթե հարկվող 

օբյեկտ համարվող գույքը ձեռք է բերվել ծառայության ժամկետի ավարտից հետո: 

Սույն մասով սահմանված հարկային արտոնությունների տրամադրման հետևանքով 

համայնքների եկամուտների նվազեցումը պետության կողմից փոխհատուցման ենթակա չէ: 

3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով 

համայնքի ավագանին կարող է սահմանել գույքահարկի գծով արտոնություններ: 

Համայնքի ավագանու սահմանած արտոնության գումարը չի կարող գերազանցել տվյալ 

տարվա համար գույքահարկի գծով համայնքի բյուջեում հաստատված եկամուտների 10 

տոկոսը: 

Համայնքի ավագանու կողմից գույքահարկի գծով սահմանված արտոնությունների 

գումարի դիմաց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեից համայնքի 

բյուջեին լրացուցիչ դոտացիաներ չեն տրամադրվում: 

4. Օրենքով կարող են սահմանվել գույքահարկի գծով այլ արտոնություններ: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                   Գ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

 

«ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՎՈՂ ԵՎ  ԼՐԱՑՎՈՂ ՀՈԴՎԱԾԻ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 10. Հողի հարկից ազատվում են՝ 

ա) բյուջետային հիմնարկներն ու կազմակերպությունները, ինչպես նաև պետական 

արգելանոցները և արգելավայրերը, ազգային և ծառաբանական զբոսայգիները, 

բուսաբանական այգիները և պատմամշակութային նշանակության հողերը, բացառությամբ 

վարձակալության և ծառայողական օգտագործման տրված հողերի, 



բ) բնակավայրերում պետական սեփականություն հանդիսացող ընդհանուր 

օգտագործման հողերը (հրապարակներ, փողոցներ, անցումներ, ճանապարհներ, 

զբոսայգիներ, պուրակներ, ջրամբարներ և այլն), 

գ) մասնագիտական տեխնիկական ուսումնարաններին և դպրոցներին կից 

ուսումնաարտադրական և փորձարարական հողամասերը, 

դ) նոր հիմնված և երիտասարդ խաղողի և պտղատու այգիները, մինչև տնկարկների լրիվ 

պտղաբերությունը (յուրաքանչյուր սորտի համար ագրոտեխնիկական ցուցումներով 

սահմանված ժամկետում)՝ դրանց տարածքը 0,1 հեկտար և ավելի լինելու դեպքում. 

ե) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում վերաբնակվող ընտանիքներին 

մշտական օգտագործման իրավունքով տրամադրված գյուղատնտեսական նշանակության 

հողերը՝ 5 տարի ժամկետով. 

զ) փոստային կապի ազգային օպերատորը. 

է)Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Արցախի թեմին սեփականության և 

անհատույց մշտական օգտագործման իրավունքով պատկանող` Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված դասակարգմանը համապատասխան կրոնական, 

պաշտամունքային շենքերի ու շինությունների, Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ 

Եկեղեցու Արցախի թեմին պատկանող` հուշարձանի կարգավիճակ չունեցող եկեղեցիների, 

հոգևոր-մշակութային, կրթադաստիարակչական, եկեղեցական և ծիսական պարագաների 

արտադրության և իրացման համար օգտագործվող կառույցների, Հայաստանյայց 

Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Արցախի թեմի ներքին սպասարկումն իրականացնող 

արհեստանոցների զբաղեցրած, ինչպես նաև դրանց սպասարկման և օգտագործման 

համար անհրաժեշտ հողամասերը: Սույն կետում նշված շենքերի և շինությունների, ինչպես 

նաև դրանց սպասարկման և օգտագործման համար անհրաժեշտ հողամասերի ցանկը 

սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 

Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Արցախի թեմն ազատվում է նաև իրեն 

սեփականության և անհատույց մշտական օգտագործման իրավունքով պատկանող` սույն 

հոդվածի «է» կետով սահմանված շենքերի ու շինությունների զբաղեցրած, ինչպես նաև 

դրանց սպասարկման և օգտագործման համար անհրաժեշտ հողամասերի համար 2019 

թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հաշվարկված հողի հարկի, ինչպես նաև այդ գումարները 

օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներում չվճարելու համար հաշվարկված՝ հարկային 

օրենսդրությամբ սահմանված տույժերի և տուգանքների գումարների վճարումից: 

Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Արցախի թեմին հարկային 

արտոնությունների տրամադրման հետևանքով համայնքների եկամուտների նվազեցումը 

պետության կողմից փոխհատուցման ենթակա չէ: 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով 

համայնքի ավագանին կարող է սահմանել հողի հարկի գծով արտոնություններ: 

Համայնքի ավագանու սահմանած արտոնության գումարը չի կարող գերազանցել տվյալ 

տարվա համար հողիհարկի գծով համայնքի բյուջեում հաստատված եկամուտների 10 

տոկոսը: 

Համայնքի ավագանու կողմից հողի հարկի գծով սահմանված արտոնությունների 

գումարի դիմաց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեից համայնքի 

բյուջեին լրացուցիչ դոտացիաներ չեն տրամադրվում: 



Օրենքով կարող են սահմանվել հողի հարկի գծով այլ արտոնություններ: 
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ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 

 

««ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՎ 

««ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓԱԹԵԹԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 

 

 

 

 

 

 

1. Ընթացիկ իրավիճակը և անհրաժեշտությունը 

 
Ներկայումս «Գույքահարկի մասին» օրենքի համաձայն` գույքահարկից 

ազատվում են կրոնական կազմակերպություններին սեփականության 

իրավունքով պատկանող` մինչև 1991 թվականը կառուցված Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դասակարգմանը 

համապատասխան` կրոնական, պաշտամունքային շենքերն ու շինությունները: 

««Գույքահարկի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» և ««Հողի 

հարկի մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 

օրենքների նախագծերի մշակման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 18-րդ հոդվածով, համաձայն 

որի` Արցախի Հանրապետությունը ճանաչում է Հայաստանյայց Առաքելական 

Սուրբ Եկեղեցու` որպես ազգային եկեղեցու բացառիկ առաքելությունը հայ 

ժողովրդի հոգևոր կյանքում, նրա ազգային մշակույթի զարգացման և ազգային 

ինքնության պահպանման գործում: 
  

2. Առաջարկվող կարգավորման բնույթը 

 ««Գույքահարկի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» և ««Հողի 

հարկի մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 

օրենքների նախագծերով առաջարկվում է, գործող օրենսդրության նորմերին 

համապատասխան`  սահմանել արտոնություն Հայաստանյայց Առաքելական 
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Սուրբ Եկեղեցու Արցախի թեմին սեփականության իրավունքով պատկանող` 

հուշարձանի կարգավիճակ չունեցող եկեղեցիների, հոգևոր-մշակութային, 

կրթադաստիարակչական, եկեղեցական և ծիսական պարագաների 

արտադրության և իրացման համար օգտագործվող շենքերի ու շինությունների 

համար հաշվարկվող գույքահարկից և դրանց սպասարկման ու օգտագործման 

համարա անհրաժեշտ հողամասերի հողի հարկից, ինչպես նաև ազատել մինչև 

2019 թվականի հունվարի 1-ը հաշվարկված գույքահարկի և հողի հարկի գծով 

առաջացած պարտավորություններից: 

 

3. Ակնկալվող արդյունքը 

 Նախագծի ընդունումը հնարավորություն կտա ցույց տալ արցախահայության 

հոգևոր կյանքում Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու առաքելության 

կարևորությունը: 

4. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և 

անձինք 

 Նախագիծը մշակվել է Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտի 

քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի և 

Ստեփանակերտի քաղաքային տեսչության եկամուտների բաժնի կողմից: 

 

5. Նախագծի նորմատիվ բնույթի հիմնավորվածությունը 

 Նախագիծը նորմատիվ բնույթի իրավական ակտ է, քանի որ համաձայն 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 2-րդ հոդվածի` նորմատիվ 

իրավական ակտը Արցախի  Հանրապետության ժողովրդի, ինչպես նաև Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ և օրենքներով նախատեսված 

մարմինների կամ պաշտոնատար անձանց ընդունած գրավոր իրավական ակտ է, 

որը պարունակում է վարքագծի պարտադիր կանոններ անորոշ թվով անձանց 

համար: 

6. Այլ տեղեկություններ 

 Նախագիծն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով դրվել է հանրային 

քննարկման Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի պաշտոնական  կայքէջում, 

որի արդյունքում առաջարկություններ չեն եղել: 

 


