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«21» հունիսի 2022թ.        ք. Երևան 
  

 

 2022 թվականի հունիսի 21-ին տեղի ունեցավ ՀՀ փաստաբանների պալատի (այսուհետ` 

Պալատ) Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Լոռու, Շիրակի, 

Սյունիքի, Տավուշի մարզերի մարզային հաշվիչ հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հաշվիչ հանձնաժողով) 

նիստը, որին հանձնաժողովի երեք անդամներից ներկա էին` 

1. Աշոտ Խլոյանը   (արտոնագիր թիվ 2018), 

2. Կարինե Ղաշանգյանը  (արտոնագիր թիվ 1999), 

3. Հեղինե Մանուկյանը  (արտոնագիր թիվ 2508): 

 
Օրակարգում 

 

1. Շիրակի մարզում մարզային համակարգողի ընտրության թեկնածուի գրանցում. 

2. Լոռու մարզում մարզային համակարգողի ընտրության թեկնածուի գրանցում. 

3. Արարատի մարզում մարզային համակարգողի ընտրության թեկնածուի գրանցում. 

4. Սյունիքի մարզում մարզային համակարգողի ընտրության թեկնածուի գրանցում. 

5. Գեղարքունիքի մարզում մարզային համակարգողի ընտրության թեկնածուի գրանցում. 

6. Տավուշի մարզում մարզային համակարգողի ընտրության թեկնածուների գրանցում. 

7. Արմավիրի մարզում մարզային համակարգողի ընտրության թեկնածուի գրանցում. 

8. Արագածոտնի մարզում մարզային համակարգողի ընտրության թեկնածուի գրանցում. 

9. Կոտայքի մարզում մարզային համակարգողի ընտրության թեկնածուի գրանցում: 

 
Օրակարգի 1-ին հարցի կապակցությամբ 
 

Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահը հայտնեց, որ այսօրվա դրությամբ Շիրակի մարզում 

մարզային համակարգողի ընտրության կապակցությամբ Պալատի նախագահի 20.01.2020թ. թիվ 15-

Լ որոշմամբ նոր խմբագրությամբ հաստատված «Մարզերում համակարգում իրականացնելու 

մասին» կարգի համաձայն ինքնաառաջադրման դիմում է ներկայացրել միայն մեկ թեկնածու՝ ՀՀ 

փաստաբանների պալատի փաստաբան Կարլեն Սողոմոնի Գրեյանը (ա րտոնագիր՝ 2492):  

 

Ինքնաառաջադրման այլ դիմում այսօրվա դրությամբ առկա չէ: 

 

Հարցը դրվեց քվեարկության: 

«Կողմ»՝ 3 ձայն: 
 

Ղեկավարվելով Պալատի կանոնադրության դրույթներով և հիմք ընդունելով Պալատի 

նախագահի 20.01.2020թ. թիվ 15-Լ որոշմամբ նոր խմբագրությամբ հաստատված «Մարզերում 

համակարգում իրականացնելու մասին» կարգի 12-րդ, 32-րդ, 36-րդ, 38-րդ և 39-րդ կետերի 

դրույթները.  
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Հաշվիչ հանձնաժողովը որոշեց՝ 
  
գրանցել Պալատի Շիրակի մարզում մարզային համակարգողի թեկնածու Կարլեն Սողոմոնի 

Գրեյանի (արտոնագիր՝ 2492) թեկնածությունը: 
 

Օրակարգի 2-րդ հարցի կապակցությամբ 

Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահը հայտնեց, որ այսօրվա դրությամբ Լոռու մարզում 

մարզային համակարգողի ընտրության կապակցությամբ Պալատի նախագահի 20.01.2020թ. թիվ 15-

Լ որոշմամբ նոր խմբագրությամբ հաստատված «Մարզերում համակարգում իրականացնելու 

մասին» կարգի համաձայն ինքնաառաջադրման դիմում է ներկայացրել միայն մեկ թեկնածու՝ ՀՀ 

փաստաբանների պալատի փաստաբան Ադելինա Ալֆրեդի Հակոբյանը (արտոնագիր՝ 253):  

Ինքնաառաջադրման այլ դիմում այսօրվա դրությամբ առկա չէ: 

 

Հարցը դրվեց քվեարկության: 

«Կողմ»՝ 3 ձայն: 
 

Ղեկավարվելով Պալատի կանոնադրության դրույթներով և հիմք ընդունելով Պալատի 

նախագահի 20.01.2020թ. թիվ 15-Լ որոշմամբ նոր խմբագրությամբ հաստատված «Մարզերում 

համակարգում իրականացնելու մասին» կարգի 12-րդ, 32-րդ, 36-րդ, 38-րդ և 39-րդ կետերի 

դրույթները.  

 

Հաշվիչ հանձնաժողովը որոշեց՝ 
  
գրանցել Պալատի Լոռու մարզում մարզային համակարգողի թեկնածու Ադելինա Ալֆրեդի 

Հակոբյանի (արտոնագիր՝ 253) թեկնածությունը: 
 

 

Օրակարգի 3-րդ հարցի կապակցությամբ 

Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահը հայտնեց, որ այսօրվա դրությամբ Արարատի մարզում 

մարզային համակարգողի ընտրության կապակցությամբ Պալատի նախագահի 20.01.2020թ. թիվ 15-

Լ որոշմամբ նոր խմբագրությամբ հաստատված «Մարզերում համակարգում իրականացնելու 

մասին» կարգի համաձայն ինքնաառաջադրման դիմում է ներկայացրել միայն մեկ թեկնածու՝ ՀՀ 

փաստաբանների պալատի փաստաբան Արթուր Պարգևի Սարգսյանը (արտոնագիր՝ 767):  

Ինքնաառաջադրման այլ դիմում այսօրվա դրությամբ առկա չէ: 

 

Հարցը դրվեց քվեարկության: 

«Կողմ»՝ 3 ձայն: 
 

Ղեկավարվելով Պալատի կանոնադրության դրույթներով և հիմք ընդունելով Պալատի 

նախագահի 20.01.2020թ. թիվ 15-Լ որոշմամբ նոր խմբագրությամբ հաստատված «Մարզերում 

համակարգում իրականացնելու մասին» կարգի 12-րդ, 32-րդ, 36-րդ, 38-րդ և 39-րդ կետերի 

դրույթները.  

 

Հաշվիչ հանձնաժողովը որոշեց՝ 
  
գրանցել Պալատի Արարատի մարզում մարզային համակարգողի թեկնածու Արթուր Պարգևի 

Սարգսյանի (արտոնագիր՝ 767) թեկնածությունը: 
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Օրակարգի 4-րդ հարցի կապակցությամբ 

Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահը հայտնեց, որ այսօրվա դրությամբ Սյունիքի մարզում 

մարզային համակարգողի ընտրության կապակցությամբ Պալատի նախագահի 20.01.2020թ. թիվ 15-

Լ որոշմամբ նոր խմբագրությամբ հաստատված «Մարզերում համակարգում իրականացնելու 

մասին» կարգի համաձայն ինքնաառաջադրման դիմում է ներկայացրել միայն մեկ թեկնածու՝ ՀՀ 

փաստաբանների պալատի փաստաբան Լիանա Սամվելի Գրիգորյանը (արտոնագիր՝ 2377):  

Ինքնաառաջադրման այլ դիմում այսօրվա դրությամբ առկա չէ: 

 

Հարցը դրվեց քվեարկության: 

«Կողմ»՝ 3 ձայն: 
 

Ղեկավարվելով Պալատի կանոնադրության դրույթներով և հիմք ընդունելով Պալատի 

նախագահի 20.01.2020թ. թիվ 15-Լ որոշմամբ նոր խմբագրությամբ հաստատված «Մարզերում 

համակարգում իրականացնելու մասին» կարգի 12-րդ, 32-րդ, 36-րդ, 38-րդ և 39-րդ կետերի 

դրույթները.  

 

Հաշվիչ հանձնաժողովը որոշեց՝ 
  
գրանցել Պալատի Սյունիքի մարզում մարզային համակարգողի թեկնածու Լիանա Սամվելի 

Գրիգորյանի (արտոնագիր՝ 2377) թեկնածությունը: 
 

 

Օրակարգի 5-րդ հարցի կապակցությամբ 

Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահը հայտնեց, որ այսօրվա դրությամբ Գեղարքունիքի 

մարզում մարզային համակարգողի ընտրության կապակցությամբ Պալատի նախագահի 

20.01.2020թ. թիվ 15-Լ որոշմամբ նոր խմբագրությամբ հաստատված «Մարզերում համակարգում 

իրականացնելու մասին» կարգի համաձայն ինքնաառաջադրման որևէ դիմում չի ներկայացվել:  

 

Հարցը դրվեց քվեարկության: 

«Կողմ»՝ 3 ձայն: 
 

Ղեկավարվելով Պալատի կանոնադրության դրույթներով և հիմք ընդունելով Պալատի 

նախագահի 20.01.2020թ. թիվ 15-Լ որոշմամբ նոր խմբագրությամբ հաստատված «Մարզերում 

համակարգում իրականացնելու մասին» կարգի 61-րդ կետի դրույթը. 

 

Հաշվիչ հանձնաժողովը որոշեց՝ 
  
հաստատել, որ Պալատի Գեղարքունիքի մարզում մարզային համակարգողի ընտրության 

կապակցությամբ թեկնածու չի գրանցվել՝ ինքնաառաջադրման որևէ դիմում ներկայացված չլինելու 
հետևանքով: 

 
 

Օրակարգի 6-րդ հարցի կապակցությամբ 

Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահը հայտնեց, որ այսօրվա դրությամբ Տավուշի մարզում 

մարզային համակարգողի ընտրության կապակցությամբ Պալատի նախագահի 20.01.2020թ. թիվ 15-

Լ որոշմամբ նոր խմբագրությամբ հաստատված «Մարզերում համակարգում իրականացնելու 

մասին» կարգի համաձայն ինքնաառաջադրման դիմում են ներկայացրել հետևյալ թեկնածուները՝ 

ՀՀ փաստաբանների պալատի փաստաբան Արտակ Ջհանի Խաչիկյանը (արտոնագիր՝ 779) և ՀՀ 

փաստաբանների պալատի փաստաբան Արշակ Կոլյայի Ղազարյանը (արտոնագիր՝ 2941):  
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Ինքնաառաջադրման այլ դիմում այսօրվա դրությամբ առկա չէ: 

 

Հարցը դրվեց քվեարկության: 

«Կողմ»՝ 3 ձայն: 
 

Ղեկավարվելով Պալատի կանոնադրության դրույթներով և հիմք ընդունելով Պալատի 

նախագահի 20.01.2020թ. թիվ 15-Լ որոշմամբ նոր խմբագրությամբ հաստատված «Մարզերում 

համակարգում իրականացնելու մասին» կարգի 12-րդ, 32-րդ, 36-րդ, 38-րդ և 39-րդ կետերի 

դրույթները.  

 

Հաշվիչ հանձնաժողովը որոշեց՝ 
  
գրանցել Պալատի Տավուշի մարզում մարզային համակարգողի թեկնածուներ Արտակ Ջհանի 

Խաչիկյանի (արտոնագիր՝ 779) և Արշակ Կոլյայի Ղազարյանի (արտոնագիր՝ 2941) 
թեկնածությունները: 
 

 

Օրակարգի 7-րդ հարցի կապակցությամբ 

Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահը հայտնեց, որ այսօրվա դրությամբ Արմավիրի մարզում 

մարզային համակարգողի ընտրության կապակցությամբ Պալատի նախագահի 20.01.2020թ. թիվ 15-

Լ որոշմամբ նոր խմբագրությամբ հաստատված «Մարզերում համակարգում իրականացնելու 

մասին» կարգի համաձայն ինքնաառաջադրման դիմում է ներկայացրել միայն մեկ թեկնածու՝ ՀՀ 

փաստաբանների պալատի փաստաբան Ցոլակ Նորիկի Մարգարյանը (արտոնագիր՝ 247):  

Ինքնաառաջադրման այլ դիմում այսօրվա դրությամբ առկա չէ: 

 

Հարցը դրվեց քվեարկության: 

«Կողմ»՝ 3 ձայն: 
 

Ղեկավարվելով Պալատի կանոնադրության դրույթներով և հիմք ընդունելով Պալատի 

նախագահի 20.01.2020թ. թիվ 15-Լ որոշմամբ նոր խմբագրությամբ հաստատված «Մարզերում 

համակարգում իրականացնելու մասին» կարգի 12-րդ, 32-րդ, 36-րդ, 38-րդ և 39-րդ կետերի 

դրույթները.  

 

Հաշվիչ հանձնաժողովը որոշեց՝ 
  
գրանցել Պալատի Արմավիրի մարզում մարզային համակարգողի թեկնածու Ցոլակ Նորիկի 

Մարգարյանի (արտոնագիր՝ 247) թեկնածությունը: 
 

 

Օրակարգի 8-րդ հարցի կապակցությամբ 

Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահը հայտնեց, որ այսօրվա դրությամբ Արագածոտնի 

մարզում մարզային համակարգողի ընտրության կապակցությամբ Պալատի նախագահի 

20.01.2020թ. թիվ 15-Լ որոշմամբ նոր խմբագրությամբ հաստատված «Մարզերում համակարգում 

իրականացնելու մասին» կարգի համաձայն ինքնաառաջադրման որևէ դիմում չի ներկայացվել:  

 

Հարցը դրվեց քվեարկության: 

«Կողմ»՝ 3 ձայն: 
 

Ղեկավարվելով Պալատի կանոնադրության դրույթներով և հիմք ընդունելով Պալատի 

նախագահի 20.01.2020թ. թիվ 15-Լ որոշմամբ նոր խմբագրությամբ հաստատված «Մարզերում 

համակարգում իրականացնելու մասին» կարգի 61-րդ կետի դրույթը. 
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Հաշվիչ հանձնաժողովը որոշեց՝ 
  
հաստատել, որ Պալատի Արագածոտնի մարզում մարզային համակարգողի ընտրության 

կապակցությամբ թեկնածու չի գրանցվել՝ ինքնաառաջադրման որևէ դիմում ներկայացված չլինելու 
հետևանքով: 
 

 

Օրակարգի 9-րդ հարցի կապակցությամբ 

Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահը հայտնեց, որ այսօրվա դրությամբ Կոտայքի մարզում 

մարզային համակարգողի ընտրության կապակցությամբ Պալատի նախագահի 20.01.2020թ. թիվ 15-

Լ որոշմամբ նոր խմբագրությամբ հաստատված «Մարզերում համակարգում իրականացնելու 

մասին» կարգի համաձայն ինքնաառաջադրման դիմում է ներկայացրել միայն մեկ թեկնածու՝ ՀՀ 

փաստաբանների պալատի փաստաբան Աստղիկ Ղազարի Ղազարյանը (արտոնագիր՝ 210):  

Ինքնաառաջադրման այլ դիմում այսօրվա դրությամբ առկա չէ: 

 

Հարցը դրվեց քվեարկության: 

«Կողմ»՝ 3 ձայն: 
 

Ղեկավարվելով Պալատի կանոնադրության դրույթներով և հիմք ընդունելով Պալատի 

նախագահի 20.01.2020թ. թիվ 15-Լ որոշմամբ նոր խմբագրությամբ հաստատված «Մարզերում 

համակարգում իրականացնելու մասին» կարգի 12-րդ, 32-րդ, 36-րդ, 38-րդ և 39-րդ կետերի 

դրույթները.  

 

Հաշվիչ հանձնաժողովը որոշեց՝ 
  
գրանցել Պալատի Կոտայքի մարզում մարզային համակարգողի թեկնածու Աստղիկ Ղազարի 

Ղազարյանի (արտոնագիր՝ 210) թեկնածությունը: 
 

 
Սպառելով օրակարգի հարցերը՝ Հաշվիչ հանձնաժողովը դադարեցրեց աշխատանքները: 

 

 

Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ`   Աշոտ Խլոյան 

Հաշվիչ հանձնաժողովի անդամներ`   Կարինե Ղաշանգյան 

        Հեղինե Մանուկյան 

 

 


