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ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի իրավաբանական բաժին 
/01.01.2017թ.-31.12.2017թ./  

 
 

2017թ. ընթացքում մարզպետի կողմից   
• ընդունվել է 520 որոշում, 
• արձակվել է 322 կարգադրություն: 

Մարզպետի որոշումները վերաբերում են հետևյալ հարցերին. 
• ՏԻՄ        6 1.2% 
• առողջապահություն և սոց. ապահովություն  37 7.1% 
• կադրային հարցեր      106 20.3% 
• կրթություն, մշակույթ և սպորտ    209 40.1% 
• հողօգտագործում      5 1.0% 
• ֆինանսական հարցեր     110 21.2% 
• քաղաքաշինություն      2 0.4% 
• տրանսպորտ      1 0.2%  
• ԱԻ և ՔՊ       11 2.1% 
• զորակոչ       2 0.4% 
• գաղտնի       4 0.8% 
• իրավական և մասնագիտական հսկողություն  1 0.2% 
• այլ        26 5.0 % 

 
Մարզպետի կարգադրությունները վերաբերում են հետևյալ հարցերին. 

• կադրային հարցեր      288 89.5% 
•  ֆինանսական հարցեր     7 2.2% 
• առողջապահություն և սոց. ապահովություն  1 0.3% 
• կրթություն       10 3.1% 
• գյուղատնտեսություն և բնապահպանություն  3 0.9% 
• հողօգտագործում      1 0.3% 
• մշակույթ և սպորտ      1 0.3% 
• զորակոչի հետ կապված հարցեր, ՔՊ և ԱԻ  1 0.3% 
• այլ         10  3.1% 

 
Մշտապես իրականացվում է կառուցվածքային ստորաբաժանումներից ստացված 

իրավական ակտերի նախագծերի իրավական փորձաքննություն, խմբագրման 
աշխատանքներ, համարակալում, գրանցում գրանցամատյաններում և էլեկտրոնային 
առաքում շահագրգիռ ստորաբաժանումներին: Մարզպետի որոշումների և 
կարգադրությունների պատճենները յուրաքանչյուր ամիս ներկայացվում է ՀՀ տարածքային 
կառավարման և զարգացման նախարարություն՝ ՀՀ օրենսդրությանը դրանց 
համապատասխանությունը ստուգելու նպատակով: ՀՀ օրենսդրության խախտումների 
հիմնավորմամբ հետ վերադարձված իրավական ակտեր չունենք: 

Մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարի կողմից 2017թ. ընթացքում արձակվել է 
351 հրաման` հիմնականում կադրային հարցերի վերաբերյալ: 

 
 



2017թ. ընթացքում բաժնի կողմից կազմվել է 245 գրություն (2016թ.՝ 212), որոնցից` 32 
դիմումի պատասխան (2016թ.՝ 16) և 213 գրություն (2016թ.՝ 196): 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում գումարի բռնագանձման պահանջով դատական 
հայցեր են ներկայացվել ընդդեմ ՀՀ Լոռու մարզի Արևածագ (960000 ՀՀ դրամ), Ծաթեր 
(260000 ՀՀ դրամ) և Դսեղ (1920000 ՀՀ դրամ) համայնքների ղեկավարների՝ 
տրամադրված աշնանացան ցորենի դիմաց հետ վերադարձման ենթակա գումարները 
բռնագանձելու համար: ՀՀ Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան ենք 
ներկայացրել նաև դիմումներ՝ Դսեղ (780000 ՀՀ դրամ), Արծնի (445840 ՀՀ դրամ), Արջուտ 
(780000 ՀՀ դրամ) համայնքների ղեկավարներից հօգուտ ՀՀ գյուղատնտեսության 
նախարարության «Սերմերի գործակալություն» ՊՈԱԿ-ի գումարներ բռնագանձելու մասին 
վճարման կարգադրություններ արձակելու խնդրանքով: Արդեն իսկ ՀՀ Լոռու մարզի 
ընդհանուր իրավասության դատարանից ստացվել է 04.12.2017թ. արձակված վճարման 
կարգադրություն, որի դեմ առարկություն չի ներկայացվել և 08.01.2018թ. այն ստացել է 
օրինական ուժի մեջ մտած վճռի ուժ: 

ՀՀ կառավարության 07.12.2017թ. թիվ 1585-Ն որոշմամբ ամբողջությամբ ներվել է ՀՀ 
Լոռու մարզի Լուսաղբյուր, Արջուտ, Արևածագ, Դսեղ, Ծաթեր, Մեծ Այրում, Ճոճկան, Տաշիր 
և Ձյունաշող համայնքներին հատկացված առաջին վերարտադրության սերմացուի դիմաց 
գոյացած պարտքերի գումարները, մասամբ ներվել է նաև ՀՀ Լոռու մարզի Պետրովկա, 
Արծնի, Շնող և Սարատովկա համայնքներին հատկացված առաջին վերարտադրության 
սերմացուի դիմաց գոյացած պարտքերի գումարների մի մասը, մասնավորապես՝ 
Պետրովկայի պարտքը 480000 դրամից դարձել է 320000 դրամ, Արծնիի պարտքը 368000 
դրամից դարձել է 208000 դրամ, Շնողինը՝ 1120000 դրամից դարձել է 960000 դրամ, 
Սարատովկայինը՝ 800000 դրամից դարձել է 640000 դրամ: Այս մասին գրություն է 
ուղարկվել ԴԱՀԿ Լոռու մարզային բաժնի պետին՝ նվազեցված գումարների մասով 
համապատասխան որոշումներ կայացնելու համար:  

ՀՀ կառավարության նույն որոշմամբ ամբողջությամբ ներվել է նաև 2015-2016թթ. 
հատկացված ազոտական պարարտանյութերի դիմաց Սվերդլով, Միխայելովկա, 
Լուսաղբյուր և Սարալանջ համայնքների պարտքը: 

«Բերրիություն» ՍՊԸ-ն ամբողջությամբ հրաժարվել է հայցից և միջնորդություն է 
ներկայացրել դատարան վարույթը կարճելու մասին, իսկ «Սերմերի գործակալություն» 
ՊՈԱԿ-ը փոխել է հայցագնի չափը այն 27 միլիոնից նվազեցնելով մինչև 4.368.200 դրամ: 

«Լոռու մարզի Ծաղկաբերի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի չկատարված հարկային 
պարտավորությունների հարցով դատաքննությունն ընթացքի մեջ է և առաջիկայում 
նշանակվել է դատական նիստ: 

2017թ. «ՀՀ Լոռու մարզի Միխայելովկայի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն 
Գ.Ռաֆայելյանի դեմ Լոռու մարզպետարանը հայց է ներկայացրել հետադարձ պահանջի 
իրավունքով (2.126.350 ՀՀ դրամ) գումարի բռնագանձման պահանջի մասին: Լոռու մարզի 
ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից հայցը բավարարվել է: Կատարողական 
թերթը ներկայացվել է ԴԱՀԿ՝ համապատասխան ընթացք տալու համար: 27.12.2017թ. 
կայացվել է որոշում կատարողական վարույթ հարուցելու, գույքի նկատմամբ հետախուզում 
հայտարարելու և արգելանք դնելու մասին: Նույն որոշման 2-րդ կետով 2277321 ՀՀ դրամի 
չափով (2.126.350 վնաս + 42.527 պետտուրք + 108.444 կատ. գործող. ծախս) արգելանք է 
դրվել Գայանե Ռաֆայելյանին պատկանող գույքի և դրամական միջոցների վրա: 
Նպատակահարմար եմ գտնում, որ գործընթացը վերահսկվի մարզպետարանի 
աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժնի կողմից, քանի որ գումարը գանձվելու է ԴԱՀԿ 
կողմից՝ հօգուտ ՊՈԱԿ-ի ,ինչի համար խնդրում եմ Ձեր հանձնարարականը: 

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի իրավաբանական վարչության պետի կողմից 
Լոռու մարզի մի շարք դպրոցների վերաբերյալ 28.09.2017թ. կայացվել են 



պարտավորության գումարների վերաբերյալ գանձման որոշումներ: Ըստ այդ որոշումների 
Լոռու մարզի թվով 12 դպրոցների պարտավորությունը կազմել է  10.653.703 ՀՀ դրամ: 
Մարզպետարանը դիմել է ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային և մաքսային մարմինների 
գանգատարկման հանձնաժողովին՝ վերը նշված բռնագանձման որոշումներն անվավեր 
ճանաչելու և բարենպաստ վարչական ակտ կայացնելու խնդրանքով: Գանգատարկման 
հանձնաժողովի կողմից 12.12.2017թ. կայացվել է թիվ 66/6 որոշումը, որով որոշվել է 
նվազեցնել ՊՈԱԿ-ների պարտավորությունները ընդհանուր թվով 10.083.872 ՀՀ դրամով 
(94.7%), ենթակա է վճարման ընդամենը 569.131 ՀՀ դրամ (5.3%): 

 

ՊՈԱԿ-ը 
Պարտավո-

րության գումար 
/ՀՀ դրամ/ 

ԱԱՀ 
Շահութա-

հարկ 
սոց. 
վճար 

Նվազեցված 
գումար 

Վճարման 
ենթակա 
գումար 

Վանաձորի N 15 714084 417877 296207 0 704841 9243 

Տաշիրի N 2 412884 412884 0 0 412718 166 

Վանաձորի N 13 839656 494488 345168 0 812694 26262 

Վանաձորի N 8 678690 406328 272349 0 644992 33698 

Վանաձորի N 6 1071349 598976 472373 0 1028854 42495 

Վանաձորի N 23 1254930 617229 637701 0 1196938 57992 

Վանաձորի N 25 928393 535485 392908 0 911537 16856 

Վանաձորի N 11 799105 472348 326757 0 727825 71280 

Վանաձորի N 27 920814 543259 373739 3816 893905 26909 

Վանաձորի N 2 589963 371346 218617 0 481184 108779 

Վանաձորի N 30 1111394 623758 487636 0 999053 112341 

Վանաձորի N 24 1332441 815363 517078 0 1269331 63110 

Ընդամենը 10.653.703 6.309.341 4.340.533 3816 10.083.872 569.131 

% 100 59.2 40.7 0.03 94.7 5.3 

 
2017թ. իրավական և մասնագիտական հսկողություն իրականացնելու 

աշխատանքային ծրագրի համաձայն նախատեսված 35 համայնքներում իրականացվել է 
իրավական և մասնագիտական հսկողություն, որի արդյունքում կազմվել են ակտեր: 
Կազմված ակտերը քննարկվել են փոխմարզպետների մոտ և հայտնաբերված 
թերությունների ու խախտումների վերացման նպատակով համայնքների ղեկավարներին 
տրվել են մեթոդական ցուցումներ: Հայտնաբերված թերությունների վերացման ուղղությամբ 
ձեռնարկված միջոցառումների մասին պարբերաբար ՀՀ տարածքային կառավարման և 
զարգացման նախարարություն է ներկայացվել ամփոփ տեղեկատվություն: 

 Համայնքներում իրականացված հսկողության արդյունքում հայտնաբերված 
խախտումների մասին պարբերաբար զեկուցվել է մարզի խորհրդի նիստերում: 

2018թ. ընթացքում նախատեսվում է իրավական և մասնագիտական հսկողություն 

իրականացնել մարզի 20 համայնքներում: 
 
Հաշվետու ողջ ժամանակահատվածում պարբերաբար իրականացվել է շուրջ 120 

քաղաքացիների ընդունելություն, անհրաժեշտության դեպքում` իրավական 
խորհրդատվություն:  



Յուրաքանչյուր աշխատանքային տարվա ավարտից հետո արխիվացվում են 
մարզպետի և աշխատակազմի ղեկավարի կողմից ընդունված իրավական ակտերի 
թղթային տարբերակները և հանձնվում մարզպետարանի արխիվ՝ մշտական 
պահպանության: 

Մշտապես մարզպետարանի համապատասխան ստորաբաժանմանը տրամադրվում է 
տեղեկատվություն մարզպետարանի կայքում տեղադրելու համար /մարզպետի որոշումներ և 
կարգադրություններ, համայնքների ավագանիների որոշումներ, իրավական և 
մասնագիտական հսկողության արդյունքում լրացված հարցաշարեր և կազմված 
արձանագրություններ, վճիռներ, այլ տեղեկատվություն/: 

Բաժնի կողմից կատարվել է նաև մարզի համայնքներից մարզպետարան 
ներկայացված իրավական ակտերի` համայնքի ղեկավարի որոշումների, 
կարգադրությունների և ավագանիների որոշումների՝ ՀՀ օրենսդրությանը 
համապատասխանության ստուգում:  

 


