
Մասնագիտական փորձառություն. 

Արմավիրի զարգացման կենտրոն ՀԿ-ն 2009թ.-ից Արմավիրում հիմնել է 

Հակակոռուպցիոն կենտրոն, որը մարզի բնակչությանը մատուցում է անվճար 

իրավաբանական խորհրդատվություն և տեղեկատվություն, կազմակերպում 

իրազեկման քարոզարշավներ մարզի քաղաքային և գյուղական համայնքներում, 

ինչպես նաև իրականացնում ընթացակարգային և համակարգային բարեփոխումներ, 

այդ թվում՝ հանդես եկել օրենսդրական առաջարկներով, մասնավորապես 

արդարադատության ոլորտում: Դրանք եղել են հետևյալը.  

 «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում առաջարկվել է կատարել փոփոխություն` 

ուղղված ժամկետանց հարկերի դուրս գրման կարգի սահմանմանը: 

Առաջարկվող փոփոխությունը կնախատեսեր պարտավորություն` հարկ 

գանձողին հաշվարկելու և ժամկետանց հարկային պարտավորությունները 

դուրս գրելու վերաբերյալ: Բարեփոխման նպատակով 2012թ. փետրվար 

ամսվա ընթացքում նամակ էր հղվել Արդարադատության նախարարություն` 

ուղղված ժամկետանց հարկերի դուրս գրման կարգի սահմանմանը: Ի 

պատասխան հղված նամակի 2012թ. սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացվեց 

պատասխան նամակ, ըստ որի այդ հարկերը  սառեցվել են: 

 Արմավիրի հակակոռուպցիոն կենտրոնը եկել էր այն եզրակացության, որ ՀՀ 

քաղ.դատ.օր-ի 140-րդ հոդվածի 2-րդ կետը ենթակա է լրացման, ըստ որի գործն 

ըստ էության լուծող դատական ակտերը, որոնք ուժի մեջ են մտնում 

հրապարակման պահից, պետք է վերաբերեն իրավաբանական նշանակություն 

ունեցող փաստերի հաստատման վերաբերյալ քաղաքացիական գործով 

ընդունվող դատական ակտերին: 2012թ. փետրվար ամսվա ընթացքում նամակ 

էր ուղարկվել Արդարադատության նախարարություն բարեփոխման 

նպատակով: Այնուհետև, 2012թ. մայիս ամսվա ընթացում Արդարադատության 

նախարարությունը պատասխանեց, որ մինչև տարեվերջ նախատեսված է ՀՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի և նոտարիատի ոլորտի 

օրենսդրության լայնածավալ բարեփոխումների իրականացում (առնվազն 

համապատասխան առաջին փուլերը), ինչի ենթատեքստում քննարկվում է 

իրավաբանական փաստերի հաստատման այլ, այլընտրանքային 

մեխանիզմներ: 2012թ.սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացանք պատասխան, 

որ կառավարությունը հավանություն է տվել նախագծին, ըստ որի 

իրավաբանական փաստի հաստատումը մտնելու է նոտարի գործառույթների 

մեջ: 

 Արմավիրի հակակոռուպցիոն կենտրոնի կողմից նամակ է ուղարկվել ՀՀ 

Արդարադատության նախարարին, որը նպատակ ուներ նախարարի կողմից 

ստանալ աջակցություն ՔԿԱԳ տարածքային ստորաբաժանումներում ստեղծել 



և պարբերաբար թարմացնել հայտարարությունների և տեղեկատվությունների 

անկյուններ, որտեղ հստակորեն կզտեղվեն պետ.տուրքերի չափերն ըստ 

գործառույթների:  Ի պատասխան հղված նամակի` նախարարի կողմից 

նկատվեց անմիջական հետաքրքրվածություն, մասնավորապես բնակչությանը 

մատուցվող ծառայությունների արդյունավետությունը բարձրացնելու, 

քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանելու, իրականացվող 

գործառույթների թափանցիկությունը և տեղեկատվության մատչելիությունն 

ապահովելու, կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու նպատակով նախարարի 

կողմից հանձնարարվեց`ՔԿԱԳ բաժիններում` քաղաքացիների համար 

տեսանելի վայրերում փակցնել. 

 «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված քաղաքացիական 

ակտերի գրանցման և տեղեկանքների տրամադրման համար 

նախատեսված պետական տուրքի դրույքաչափերը, 

 ՀՀ կառավարության որոշումներով հաստատված քաղաքացիական 

կացության ակտերի գրառման դիմումների ձևաթղթերի նմուշները, 

 ՔԿԱԳ բաժնի աշխատանքի օրերը և ժամերը: 

 2012թ. փետրվար ամսվա ընթացքում նամակ է հղվել Արդարադատության 

նախարարություն, որով Արմավիրի հակակոռուպցիոն կենտրոնն 

առաջարկում էր ալիմենտի բռնագանձման վերաբերյալ կատարողական 

թերթը կատարման ներկայացնելու ժամկետը վերացնել: Մայիս ամսվա 

ընթացքում ՀՀ Արդարադատության նախարարությունը պատասխանեց, որ 

նշված խնդրի լուծման համար ՀՀ արդարադատության նախարարության 

կողմից արդեն մշակվել է Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին 

ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի 

նախագիծը և ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն քննարկման: 

 


