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  Ընդունված է 2001 թվականի մայիսի 30-ին 

ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 20. Լիցենզիաների գրանցամատյանի վարումը 
 

1. Լիցենզավորող մարմինները վարում են լիցենզիաների գրանցամատյաններ: 
2. Լիցենզիաների գրանցամատյաններում պետք է նշվեն` 
1) լիցենզավորված իրավաբանական անձի անվանումը և գտնվելու վայրը, իսկ 

ֆիզիկական անձի և անհատ ձեռնարկատիրոջ համար` ազգանունը, անունը և 
բնակության վայրը. 

2) լիցենզիայի համարը. 
3) լիցենզիան տալու ամսաթիվը և գրանցման համարը. 
4) գործունեության այն տեսակը, որի իրականացման համար տրվել է լիցենզիա. 
5) գործունեության իրականացման վայրերը (հասցեն) (նշվում է, եթե սույն 

օրենքի համաձայն լիցենզավորման ենթակա գործունեությունը պետք է 
իրականացվի միայն լիցենզիայում նշված վայրում). 

6) գործողության ժամկետը. 
7) գործողության ժամկետների երկարաձգումները. 
8) տեղեկություններ՝ գրանցամատյանում լիցենզիայի վերաձևակերպման, նրա 

գործողության կասեցման, լիցենզիայի գործողության դադարեցման մասին. 
9) օրենքով կամ լիցենզավորման կարգերով նախատեսված այլ 

տեղեկություններ: 
3. Լիցենզիայի գրանցամատյանի բոլոր էջերը համարակալում և կնքում է 

լիցենզավորող մարմինը: 
 

շարադրվել է նոր խմբագրությամբ՝ 

20. Լիցենզիաների գրանցամատյանի վարումը  



Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված մարմինը 

(այսուհետ՝ Լիազոր մարմին) վարում է լիցենզիաների էլեկտրոնային միասնական 

գրանցամատյան (այսուհետ՝ էլեկտրոնային գրանցամատյան), որը բաղկացած է 

լիցենզավորող մարմինների կողմից վարվող էլեկտրոնային գրանցամատյաններից: 

2. Էլեկտրոնային գրանցամատյաններում պետք է նշվեն` 

1) լիցենզավորված իրավաբանական անձի անվանումը և գտնվելու վայրը, իսկ 

ֆիզիկական անձի և անհատ ձեռնարկատիրոջ համար` ազգանունը, անունը և բնակության 

վայրը. 

2) լիցենզիայի սերիան և համարը. 

3) լիցենզիան տալու ամսաթիվը և գրանցման համարը. 

4) գործունեության այն տեսակը, որի իրականացման համար տրվել է լիցենզիա. 

5) գործունեության իրականացման վայրերը (հասցեն) (նշվում է, եթե սույն օրենքի 

համաձայն լիցենզավորման ենթակա գործունեությունը պետք է իրականացվի միայն 

լիցենզիայում նշված վայրում). 

6) գործողության ժամկետը. 

7) գործողության ժամկետների երկարաձգումները. 

8) տեղեկություններ՝ էլեկտրոնային գրանցամատյանում լիցենզիայի վերաձևակերպման, 

նրա գործողության կասեցման, լիցենզիայի գործողության դադարեցման մասին. 

9) օրենքով կամ լիցենզավորման կարգերով նախատեսված այլ տեղեկություններ: 

3. Էլեկտրոնային գրանցամատյանում լիցենզիաների տրամադրման մասին որոշումների 

գրանցման, ինքնաշխատ կերպով լիցենզիայի սերիայի և համարի տրամադրման, 

հրապարակման, լիցենզիաների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման կարգը և 

էլեկտրոնային գրանցամատյանից անվճար օգտվող պետական մարմինների ցանկը 

սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից: 

Հոդված 22. Լիցենզավորված անձանց մասին տեղեկատվությունը 
 



1. Լիցենզիաների  էլեկտրոնային գրանցամատյաններում բովանդակվող 
տեղեկատվությունները բաց են պետական և տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար: 

2. Լիցենզավորող մարմինները պարտավոր են պետական կառավարման կամ 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների պահանջով՝ երեք օրվա ընթացքում, 
լիցենզիաների գրանցամատյաններից անվճար տրամադրել համապատասխան 
տեղեկատվություն: 
Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց՝ լիցենզիաների էլեկտրոնային 

գրանցամատյաններից այլ անձանց վերաբերյալ թղթային տարբերակով 

տեղեկատվությունը պետք է տրամադրվի նրանց դիմումն ստանալու օրվանից՝ երեք 

օրվա ընթացքում: Նշված տեղեկատվության տրամադրման համար գանձվում է 

պետական տուրք, որի չափը չի կարող գերազանցել դրա տրամադրման համար 

իրականացվելիք ծախսերի չափը: Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության կողմից սահմանած վճարի և պետական տուրքի դիմաց այլ 

անձանց վերաբերյալ էլեկտրոնային գրանցամատյանում պահվող տեղեկությունները 

կարող են տրամադրվել առցանց: 

 
Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց՝ լիցենզիաների էլեկտրոնային 

գրանցամատյաններից իրենց վերաբերյալ տեղեկատվությունը թղթային 

տարբերակով պետք է տրամադրվի նրանց դիմումն ստանալու օրվանից՝ երեք օրվա 

ընթացքում՝ անվճար: Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց լիցենզիաների 

էլեկտրոնային գրանցամատյաններից իրենց վերաբերյալ տեղեկությունները 

անվճար կարող են տրամադրվել առցանց: 

 
3. Լիցենզավորող մարմինները լիցենզիաների էլեկտրոնային 

գրանցամատյանում կատարված գրանցումների կամ դրանց փոփոխությունների 
մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով 
տեղյակ են պահում համապատասխան պետական կամ տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններին: 

4. Լիցենզավորող մարմինները լիցենզիա տալու, դրա գործողության ժամկետի 
երկարաձգման, լիցենզիայի վերաձևակերպման, լիցենզիայի գործողության 
կասեցման, դադարեցման կամ վերականգնման մասին իրենց որոշումների 



պատճենները, դրանք ընդունելու օրվանից՝ երեք օրվա ընթացքում, հրապարակման 
համար ուղարկում են գերատեսչական նորմատիվ իրավական ակտերը 
հրապարակող մարմին և համապատասխան  գրառում կատարում էլեկտրոնային 
գրանցամատյանում:  

Լիցենզավորող մարմինները լիցենզիայի գործողությունը դադարեցնելու մասին 
դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած վճիռների պատճենները դրանք ուժի մեջ 
մտնելուց հետո՝ երեք օրվա ընթացքում, հրապարակման համար ուղարկում են 
գերատեսչական նորմատիվ իրավական ակտերը հրապարակող մարմին: 

Լիցենզիա տալու, դրա գործողության ժամկետի երկարաձգման, լիցենզիայի 
վերաձևակերպման կամ լիցենզիայի գործողության կասեցման կամ 
վերականգնման, ինչպես նաև լիցենզիայի գործողության դադարեցման մասին 
որոշումները կամ վճիռները հրապարակվում են «Գերատեսչական նորմատիվ 
ակտերի տեղեկագրի» հատուկ բաժնում` դրանց ստացման օրվանից՝ տասն օրվա 
ընթացքում: 
 

Հոդված 23. Պետական տուրքը 
 

Լիցենզիայի կամ դրա կրկնօրինակի տրման, լիցենզիայի գործողության 
ժամկետի երկարաձգման, լիցենզիայի վերաձևակերպման, լիցենզիաների  
էլեկտրոնային գրանցամատյաններից այլ անձանց տեղեկությունների 
տրամադրման, ինչպես նաև այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն 
գործունեությամբ զբաղվելու, որակավորման քննությանը մասնակցելու համար 
գանձվում է պետական տուրք՝ օրենքով սահմանված կարգով և չափով: 

Լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար օրենքով 
կարող են նախատեսվել տարեկան տուրքեր: 
 

Հոդված 26. Լիցենզիայի տրամադրման ընթացակարգը 

(վերնագիրը խմբ.13.11.15 ՀՕ-121-Ն)   
1. Լիցենզիան լիցենզավորող մարմնի կողմից լիցենզավորման կարգերին 

համապատասխան տրվող գործունեություն իրականացնելու թույլտվությունն է, որով 
սահմանվում են նաև տվյալ գործունեության իրականացման համար պարտադիր 
պահանջներ կամ պայմաններ, և դրանց պահպանման նկատմամբ իրականացվում է 
օրենքով սահմանված կարգով հսկողություն: 

2. Լիցենզիան տրվում է լիցենզիա ստանալու համար սույն օրենքով 
նախատեսված բոլոր փաստաթղթերը ներկայացվելուց հետո` 23 աշխատանքային 
օրվա ընթացքում, եթե օրենքով այլ ժամկետ նախատեսված չէ: Լիցենզավորման 
կարգերով կարող են սահմանվել լիցենզիայի տրման ավելի կարճ ժամկետներ: 



3. Լիցենզիան տրվում է անժամկետ, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ: 
Ռազմական նշանակության արտադրանքի ներմուծման կամ արտահանման կամ 
տարանցիկ փոխադրման կամ ռազմական նշանակության արտադրանքի առևտրի 
միջնորդական գործունեություն իրականացնելու համար լիցենզիաները տրվում են 
երեք տարի ժամկետով, իսկ տրամադրված լիցենզիաների ժամկետը երկարաձգվում 
է հինգ տարի ժամկետով: 

4. Սույն օրենքով նախատեսված դեպքերում լիցենզիան կարող է տրվել 
մրցույթով, որն իրականացվում է լիցենզավորման կարգերին համապատասխան: 

5. Լիցենզիաները տրվում են լիցենզավորող մարմինների ստեղծած 
լիցենզավորող հանձնաժողովների եզրակացությունների հիման վրա: 
Լիցենզավորող հանձնաժողովների եզրակացությունները տրվում են սույն օրենքով 
և լիցենզավորող հանձնաժողովների կանոնադրություններով նախատեսված 
կարգով: 

6. Լիցենզիաները տրվում են միայն սույն օրենքի 43-րդ հոդվածով 
նախատեսված գործունեության համապատասխան տեսակներով զբաղվելու համար: 
       7. Լիցենզավորող մարմինը լիցենզիա տրամադրելու մասին որոշումը ընդունելուց և 

պետական տուրքի վճարման մասին  հավաստիանալուց հետո 1-օրյա ժամկետում 

լիցենզիայի մասին որոշումը գրանցում է էլեկտրոնային գրանցամատյանում, որից հետո 

էլեկտրոնային համակարգի կողմից ինքնաշխատ կերպով  տրամադրվում է լիցենզիայի 

սերիան և հերթական համարը՝  էլեկտրոնային գրանցամատյանում հրապարակելով 

լիցենզիա տրամադրելու մասին որոշումը: 

 

Հոդված 32. 

 
 
Լիցենզիայի վերաձևակերպումը 

 
1. Լիցենզավորված իրավաբանական անձի վերակազմակերպման կամ նրա 

անվանման կամ գտնվելու վայրի փոփոխման դեպքում լիցենզավորված անձը 
պարտավոր է այդ փոփոխություններն իրավական ուժ ստանալու օրվանից սկսած՝ 
15 օրվա ժամկետում, հայտ ներկայացնել լիցենզիայի վերաձևակերպման համար` 
կցելով տեղեկություններ պետական գրանցման համարի վերաբերյալ: 

2. Անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ ֆիզիկական անձի անվան կամ բնակության 
վայրի փոփոխման դեպքում լիցենզավորված անձը պարտավոր է այդ 
փոփոխություններն իրավական ուժ ստանալու օրվանից սկսած՝ 15 օրվա 
ժամկետում, հայտ ներկայացնել լիցենզիայի վերաձևակերպման մասին` անհատ 
ձեռնարկատիրոջ դեպքում կցելով տեղեկություններ պետական հաշվառման 
համարի վերաբերյալ, իսկ ֆիզիկական անձի դեպքում` նշված տեղեկությունները 
հավաստող համապատասխան փաստաթղթերը: 

3. Իրավաբանական անձի առանձնացման ձևով վերակազմակերպման 
ժամանակ լիցենզիան այդ իրավաբանական անձից առանձնացած իրավահաջորդին 



(իրավահաջորդներին) տրվում է միայն համապատասխան լիցենզիա ստանալու 
համար նախատեսված կարգին համապատասխան: 

4. Իրավաբանական անձի բաժանման ձևով վերակազմակերպման ժամանակ 
լիցենզիան բաժանված իրավաբանական անձանց տրվում է միայն 
համապատասխան լիցենզիա ստանալու համար նախատեսված կարգին 
համապատասխան: 

5. Լիցենզիայի վերաձևակերպումն իրականացվում է լիցենզավորված անձի 
համապատասխան հայտը լիցենզավորող մարմնում մուտք լինելու օրվանը 
հաջորդող երրորդ օրը: 

Լիցենզիայի վերաձևակերպման ժամանակ լիցենզավորող մարմինը լիցենզիայի 
էլեկտրոնային գրանցամատյանում կատարում է համապատասխան 
փոփոխություններ: 

6. Լիցենզիայի վերաձևակերպման մասին հայտի մերժումն իրականացվում է 
սույն օրենքի 29-րդ հոդվածով՝ լիցենզիաների հայտերի մերժման համար 
նախատեսված դեպքերում և կարգով, բացառությամբ այդ հոդվածի առաջին մասի 
5-րդ կետով նախատեսված դեպքերի: 

7. Լիցենզիայի վերաձևակերպման հայտերի վերաբերյալ որոշումները 
կայացվում են առանց լիցենզավորող հանձնաժողովի որոշման: Սակայն նշված 
հայտի մերժման հիմքի առկայության դեպքում կամ հայտատուի պահանջով պետք է 
իրականացվի հայտի քննարկում՝ լսումների կարգով, բացառությամբ պետական 
տուրքը չվճարելու հիմքով սույն օրենքի 23.1-ին հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված 
մերժման դեպքի: 

8. Սույն հոդվածը լիցենզավորված անձի գտնվելու վայրի փոփոխման մասով 
տարածվում է միայն լիցենզավորման ենթակա գործունեության այն տեսակների 
վրա, որոնք սույն օրենքի համաձայն պետք է իրականացվեն միայն լիցենզիայում 
նշված վայրում: 

9. Լիցենզիայի վերաձևակերպման հայտը կարող է լիցենզավորող մարմին 
հանձնվել առձեռն կամ փոստով կամ էլեկտրոնային համակարգի միջոցով: 
 

Հոդված 38. Լիցենզիաները, լիցենզիաների գործողության ժամկետի 
երկարաձգման որոշումները, գրանցված փոփոխություններն 
ուժի մեջ մտնելու կարգը 

 
1. Լիցենզիաները, լիցենզիաների գործողության ժամկետի երկարաձգման 

որոշումները, գրանցված փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում դրանք 
լիցենզավորված անձին պատշաճ ձևով հանձնելու կամ ուղարկելու օրվանը 
հաջորդող օրվանից: 
շարադրվել է նոր խմբագրությամբ՝ 



1. Լիցենզիաները, լիցենզիաների գործողության ժամկետի երկարաձգման, այլ վայրում 

ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու, լիցենզիայի 

վերաձևակերպման  մասին որոշումները, գրանցված փոփոխություններն ուժի մեջ են 

մտնում լիցենզավորված անձին էլեկտրոնային փոստի միջոցով դրա վերաբերյալ 

ծանուցելուց և միաժամանակ դրանք էլեկտրոնային գրանցամատյանում 

հրապարակելուց մեկ օր հետո՝ եթե Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ այլ բան նախատեսված չէ: Լիցենզիաները, լիցենզիաների 

գործողության ժամկետի երկարաձգման որոշումները, գրանցված 

փոփոխությունները հրապարակելու հետո մեկօրյա ժամկետում պատշաճ ձևով 

հանձնվում կամ ուղարկվում են լիցենզավորված անձին 

2. 2. Սույն հոդվածի առաջին մասում նշված փաստաթղթերն ուղարկվում են 
լիցենզավորված անձի գտնվելու վայրի հասցեով, եթե համապատասխան 
հայտում այլ հասցե նշված չէ:  


