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Օ Ր Ե Ն Ք Ը 

Ընդունված է 2000 թվականի հոկտեմբերի 9-ին 

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՄԱՍԻՆ 

(օրենքը խմբ. 10.06.10 ՀՕ-100-Ն)  
 

 

Հոդված 3. Օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները 

  

Սույն օրենքում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները. 

հեռուստառադիոհեռարձակում` էլեկտրամագնիսական ալիքների միջոցով 

պատկերների և (կամ) հնչյունների կամ դրանց պայմանանշանների այնպիսի 

տարածում հաղորդագծով (ներառյալ` կաբելային (մալուխային) կապով) կամ առանց 

հաղորդագծի (ներառյալ` ռադիոյով, հեռուստատեսությամբ կամ արբանյակային 

կապով եթեր հեռարձակումը), որ այդ պատկերները կամ հնչյունները հասանելի 

լինեն հասարակությանը. 

հեռուստառադիոհաղորդում՝ հեռուստատեսությամբ կամ ռադիոյով տարածվող 

պատկերներ և (կամ) հնչյուններ և (կամ) այլ տեղեկատվություն պարունակող կեն-

դանի կատարման կամ ամրագրված սահմանափակ տևողությամբ նյութ, որը բո-

վանդակության և կազմակերպչական իմաստով ինքնուրույն և ավարտուն է, համար-

վում է հեղինակային և (կամ) հարակից իրավունքի օբյեկտ. 

հեռուստառադիոծրագիր՝  հեռարձակման համար նախատեսված, հեռուստա-

ռադիոընկերության կողմից նախապես կարգավորված հաջորդականությամբ 

հեռուստառադիոհաղորդումների, գովազդի և այլ նյութերի ամբողջություն. 

հեռուստառադիոհեռարձակման լիցենզիա` գրավոր թույլտվություն, որն իրա-

վունք է տալիս իրականացնելու հեռուստառադիոծրագրերի հեռարձակում (վերահե-

ռարձակում). 

հեռուստառադիոընկերություն (հեռուստաընկերություն և (կամ) 

ռադիոընկերություն)`  իրավաբանական անձ, որը հեռարձակում կամ վերահեռար-



ձակում է հեռուստառադիոծրագրեր և պատասխանատվություն է կրում սույն օրենքի 

և իրավական այլ ակտերի կատարման համար. 

լիցենզավորված անձ` սույն օրենքի համաձայն` հեռուստառադիոհեռարձակման 

(վերահեռարձակման) լիցենզիա ստացած անձ. 

հայրենական արտադրության հեռուստառադիոհաղորդում՝ Հայաստանի Հան-

րապետությունում գործող հեռուստառադիոհաղորդումներ արտադրող ընկերություն-

ների կողմից կամ Հայաստանի Հանրապետության ֆիզիկական կամ իրավաբանա-

կան անձի պատվերով արտադրված կամ հայերեն թարգմանված հաղորդում. 

սեփական հեռուստառադիոհաղորդում՝  հաղորդում, որը տնօրինելու և օգտա-

գործելու իրավունքը պատկանում է տվյալ հեռուստառադիոընկերությանը. 

բաժանորդային հեռարձակում` հեռարձակում, որը նախատեսված և հասանելի 

է հեռարձակողի հետ պայմանագրային հարաբերությունների մեջ գտնվող անձանց 

համար. 

վերահեռարձակում`  այլ հեռուստառադիոընկերության հեռուստառադիոծրագրի 

միաժամանակյա կամ արդեն հեռարձակված և ամրագրված (ձայնագրված և (կամ) 

տեսագրված) հաղորդման հետագա հեռարձակում այլ լիցենզավորված անձի կող-

մից. 

սփռման տարածք` տարածք, որի սահմաններում հեռուստառադիոընկերություն-

ները, տեխնիկական գործող չափանիշներին համապատասխան, ապահովում են 

ձայնային, տեսաշարային և տեսաձայնաշարային լրատվության կամ տվյալների 

(լրացուցիչ տեղեկատվության) տարածում. 

լրացուցիչ տեղեկատվություն` հիմնական հաղորդմանը զուգակցող լու-

սագրային, գրաֆիկական, ձայնային այլ տեղեկատվություն. 

պաշտոնական հաղորդագրություն (տեղեկատվություն)` Հայաստանի Հանրա-

պետության Նախագահի, Ազգային ժողովի, կառավարության, պետական և տեղա-

կան ինքնակառավարման մարմինների, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

և Կենտրոնական բանկի գործունեության մասին պաշտոնապես ներկայացված, պե-

տության ներքին և արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող, հանրության շահե-

րին առնչվող, արտակարգ իրավիճակներին վերաբերող լրատվություն. 



ժեստերի լեզվով թարգմանություն` հեռուստահաղորդման համաժամանակյա 

թարգմանությունը ժեստերի լեզվով. 

փոխկապակցված անձինք` ամուսին, ծնողներ, երեխաներ, քույրեր, եղբայրներ. 

մուլտիպլեքս`  թվային տեղեկատվության միասնական հոսքում միաձուլված մի 

քանի հեռուստառադիոծրագրերի և լրացուցիչ տեղեկատվության ամբողջականու-

թյուն, որը սփռվում է հեռարձակման թվային ցանցի մեկ կապուղով. 

մուլտիպլեքսոր`  անձ, որն ապահովում է մուլտիպլեքսի (մուլտիպլեքսների) տա-

րածման և (կամ) հեռարձակման ենթակառուցվածքի (ենթակառուցվածքների) տեխ-

նիկական շահագործումը. 

հեռարձակման թվային ցանց`  մուլտիպլեքսների տարածման և (կամ) 

հեռարձակման ենթակառուցվածքի (սարքավորումների, հաղորդիչ կայանների և 

հեռարձակման ուղիների) ամբողջություն, որն ապահովում է թվային հեռարձակում 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում. 

մասնավոր մուլտիպլեքսոր՝  Ազգային հանձնաժողովի կողմից լիցենզավորված 

իրավաբանական անձ, որն ապահովում է մուլտիպլեքսի տարածման կամ 

հեռարձակման ենթակառուցվածքի տեխնիկական շահագործումը. 

Հանրային մուլտիպլեքսոր՝ իրավաբանական անձ, որն իրականացնում է 

Հանրային հեռարձակման թվային ցանցի շահագործումը. 

Հանրային հեռարձակման թվային ցանց՝ Հայաստանի Հանրապետության կամ 

Հայաստանի Հանրապետությանը 100 տոկոս պատկանող ընկերության սեփակա-

նությունը հանդիսացող հեռարձակման թվային ցանց. 

տեղական հեռուստառադիոընկերություն՝ մինչև 2015 թվականի հունվարի 

մեկը գործող և դրանից հետո իր լիցենզիայի պայմանների սահմաններում գործու-

նեությունը շարունակող հեռուստառադիոընկերություն: 

(3-րդ հոդվածը փոփ. 28.04.14 ՀՕ-12-Ն, լրաց. 18.12.15 ՀՕ-202-Ն) 

 

 

 

Գ Լ ՈՒ Խ  6.1 

(գլուխը լրաց. 18.12.15 ՀՕ-202-Ն) 
  

ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՄՈՒԼՏԻՊԼԵՔՍՈՐԻ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ 
  



Հոդված 55.1. Ընդհանուր դրույթներ մասնավոր մուլտիպլեքսորի վերաբերյալ 
  
1. Մասնավոր մուլտիպլեքսորի գործունեությունն իրականացվում է օրենքով 

սահմանված կարգով Ազգային հանձնաժողովի տված լիցենզիայի հիման վրա 

Հայաստանի Հանրապետությունում հիմնադրված իրավաբանական անձի կողմից, 

որի հիմնադրման (ստեղծման) ժամանակ կամ դրանից հետո օտարերկրյա 

կապիտալի մասնակցության բաժինը չպետք է հավասար կամ ավելի լինի 

հեռարձակող կազմակերպության որոշումների ընդունման համար անհրաժեշտ 

բաժնեմասերի 50 տոկոսից: Ավելի մեծ բաժնեմաս կարող է սահմանվել 

միջպետական պայմանագրերով: 

2. Մասնավոր մուլտիպլեքսորը պարտավոր է մուլտիպլեքսն իրականացնել 

սեփական էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի «հեռարձակման թվային 

ցանցի» միջոցով, որի սփռման տարածքը չպետք է լինի ավելի փոքր, քան 

Հայաստանի Հանրապետության հանրային հեռարձակման թվային ցանցի սփռման 

տարածքը: 

3. Մասնավոր մուլտիպլեքսորի ցանցի բաղադրիչները (ներառյալ՝ 

ռադիոկայանները, մալուխները, հեռարձակող սարքավորումները) պետք է լինեն 

մասնավոր մուլտիպլեքսորի սեփականությունը: 

4. Մասնավոր մուլտիպլեքսորն իրավունք չունի մատուցելու այլ ծառայություններ, 

քան այնպիսիները, որոնք բացառապես կապված են հաղորդակցության ցանցի 

«հեռարձակման թվային ցանցի» գործունեության և շահագործման հետ: 

5. Մասնավոր մուլտիպլեքսորը պարտավոր է իր մուլտիպլեքսի 

հեռուստառադիոծրագրերի 20 տոկոսը Ազգային հանձնաժողովի սահմանած 

ժամկետում, բայց ոչ շուտ, քան երեք ամսում տրամադրել Ազգային հանձնաժողովի 

կողմից լիցենզավորված հեռուստառադիոընկերություններին՝ հեռուստառադիոհե-

ռարձակում իրականացնելու համար, իսկ մնացած հեռուստառադիոծրագրերը 

կարող է օգտագործել անձամբ կամ տրամադրել վճարովի կամ անվճար 

հիմունքներով հեռուստառադիոընկերություններին, բացառապես սույն օրենքով 

նախատեսված կարգով վերահեռարձակում իրականացնելու նպատակով: Սույն 

հոդվածում նշված հեռուստածրագրերը Ազգային հանձնաժողովը տրամադրում է 



սույն օրենքի 48-49-րդ հոդվածներով սահմանված մրցույթ հայտարարելու միջոցով 

նոր լիցենզիա ստացած ընկերություններին: 

Սույն հոդվածում նշված հեռուստառադիոծրագրերը չեն կարող տրամադրվել 

Հանրային հեռարձակման թվային ցանցում հեռարձակման իրավունք ունեցող 

հեռուստառադիոընկերությանը, բացառությամբ եթե այդ ընկերությունը հրաժարվում 

է Հանրային հեռարձակման թվային ցանցում հեռարձակման իրավունքից: 

  
Հոդված 55.2. Մասնավոր մուլտիպլեքսորի գործունեության լիցենզիա 

ստանալու մրցույթը 
  
1. Ազգային հանձնաժողովը մասնավոր մուլտիպլեքսորի գործունեության 

լիցենզիա ստանալու առաջին մրցույթը հայտարարում է մինչև 2016 թվականի 

մայիսի 1-ը: Մրցույթը չկայանալու կամ մրցույթում հաղթող չլինելու դեպքում դրա 

հայտարարելուց մեկ տարի հետո Ազգային հանձնաժողովը հայտարարում է նոր 

մրցույթ: 

2. Մասնավոր մուլտիպլեքսորի գործունեության լիցենզիա ստանալու մրցույթը 

հայտարարելուց հետո՝ երեք «վեց» ամսվա ընթացքում, սույն օրենքի 55.1-ին 

հոդվածի պայմաններին համապատասխանող իրավաբանական անձը Ազգային 

հանձնաժողով պետք է ներկայացնի՝ 

ա) դիմում. 

բ) հեռարձակման թվային ցանցի ստեղծման նախագիծը, ներառյալ՝ ցանցի 

գործարկման ժամանակացույցը. 

գ) ապացույցներ դիմողի մոտ հեռարձակման թվային ցանցն ստեղծելու և 

շահագործելու համար անհրաժեշտ տեխնիկական և ֆինանսական 

կարողությունների առկայության մասին: 

3. Մասնավոր մուլտիպլեքսորի գործունեության լիցենզիայի համար դիմումում 

պետք է նշվեն՝ 

ա) դիմումն Ազգային հանձնաժողովին ուղղված լինելու մասին. 

բ) դիմողի գրանցման համարը, հարկ վճարողի հաշվառման համարը, 

գործունեության իրականացման հասցեն. 



գ) մասնավոր մուլտիպլեքսորի լիցենզիա ստանալու համար դիմումը 

ներկայացնելու մասին. 

դ) մուլտիպլեքսի կառուցման և գործարկման համար անհրաժեշտ 

ռադիոհաճախականությունների մասին, ընդ որում, հաճախականությունները պետք 

է ներառված լինեն Ազգային հանձնաժողովի կառավարման ներքո տրամադրված 

հաճախականություններում: 

4. Մասնավոր մուլտիպլեքսորի գործունեության լիցենզավորման համար 

դիմումների ներկայացման ժամկետի ավարտից հետո Ազգային հանձնաժողովը 

ցանցի ստեղծման նախագիծը և ժամանակացույցը իր ընտրած փորձագետներին 

ներկայացնում է տեխնիկական փորձաքննության, որը պետք է իրականացվի 

առավելագույնը վեց «երեք» ամսվա ընթացքում: 

5. Եթե վեց «երեք» ամսվա ընթացքում հանձնաժողովը չի տալիս տեխնիկական 

եզրակացությունը, ապա համարվում է, որ այն համապատասխանում է անհրաժեշտ 

պահանջներին: 

6. Տեխնիկական փորձաքննության եզրակացությունն ստանալուց հետո՝ 

առավելագույնը 15-օրյա ժամկետում, Ազգային հանձնաժողովը կազմակերպում է 

հանրային լսումներ, որոնց անցկացման վայրի և ժամի մասին հայտարարություն է 

հրապարակում Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների 

պաշտոնական կայքում (www.azdarar.am): 

7. Տեխնիկական փորձաքննության եզրակացությունն ստանալուց հետո՝ 

առավելագույնը երկու ամսվա ընթացքում, հիմք ընդունելով փորձաքննության և 

հանրային լսումների արդյունքները, Ազգային հանձնաժողովը որոշում է ընդունում 

լիցենզիա տրամադրելու կամ դիմումը մերժելու վերաբերյալ: 

8. Մրցույթի կազմակերպման առանձնահատկությունները (ներառյալ՝ 

գնահատման չափանիշները) սահմանվում են Ազգային հանձնաժողովի որոշմամբ: 

«9. Ազգային հանձնաժողովը մասնավոր մուլտիպլեքսորի գործունեության 

լիցենզավորման մրցույթը հայտարարում է չկայացած, եթե՝ 

1) սահմանված ժամկետում ոչ մի դիմում չի ներկայացվել կամ ներկայացված 

դիմումներից ոչ մեկը չի համապատասխանում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին. 



2) մրցույթի միակ մասնակցի կամ բոլոր մասնակիցների հեռարձակման թվային 

ցանցի ստեղծման նախագծի և ժամանակացույցի տեխնիկական փորձաքննության 

արդյունքում տրվել է բացասական եզրակացություն, ընդ որում այս դեպքում 

հանրային լսումներ չի անցկացվում. 

3) մրցույթի միակ մասնակցի կամ բոլոր մասնակիցների հեռարձակման թվային 

ցանցի ստեղծման նախագծով ներկայացված հեռարձակման ցանցի առաջարկվող 

սփռման տարածքի չափը չի համապատասխանում սույն օրենքի 55.1. հոդվածի 2-րդ 

մասով սահմանված պահանջին»: 

(գլուխը լրաց. 18.12.15 ՀՕ-202-Ն) 
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ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
  
 Հոդված 62. Անցումային դրույթներ 
  
1. Մինչև 2010 թվականի հուլիսի 20-ը հեռուստառադիոհեռարձակման 

լիցենզավորման մրցույթներ չեն հայտարարվում: 

2. Այն ռադիոընկերությունները, որոնց լիցենզիայի գործողության ժամկետը 

լրանում է մինչև 2011 թվականի հունվարի 20-ը, կարող են լիցենզիայի գործողության 

ժամկետի երկարաձգման հայտ ներկայացնել Ազգային հանձնաժողով: Լիցենզիայի 

գործողության ժամկետը երկարաձգվում է հայցվող ժամկետով, բայց ոչ ավելի, քան 

մինչև 2017 թվականի հուլիսի 20-ը: 

3. Մարզային հեռուստաընկերությունների (դրանց թվում չեն ներառվում Երևան 

քաղաքում գործող լիցենզավորված հեռուստաընկերությունները) անալոգային 

լիցենզիաների գործողության ժամկետը երկարաձգվում է մինչև 2016 թվականի 

հունվարի 1-ը, բացառությամբ սույն հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված դեպքի: 

4. Սույն հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված հեռուստահեռարձակողների 

լիցենզավորման մրցույթի արդյունքում լիցենզավորված մարզային 

հեռուստաընկերությունների (դրանց թվում չեն ներառվում Երևան քաղաքում գործող 



լիցենզավորված հեռուստաընկերությունները) նկատմամբ տարածվում են այդ 

մրցույթի արդյունքում լիցենզավորված բոլոր հեռուստաընկերությունների համար 

սույն օրենքով սահմանված դրույթները: 

5. 2010 թվականի հուլիսի 20-ին Ազգային հանձնաժողովը հայտարարում է 

տասնութ հեռուստահեռարձակողների լիցենզավորման մրցույթ և սույն օրենքով 

սահմանված կարգով իրականացնում լիցենզավորում: 

6. Հեռուստահեռարձակողների լիցենզավորման սույն հոդվածի 5-րդ մասում 

նշված ժամկետում հայտարարվող առաջին մրցույթում հաղթող ճանաչված 

հեռուստահեռարձակողներից յուրաքանչյուրի հետ Ազգային հանձնաժողովը 

մրցույթի արդյունքների ամփոփումից հետո` տասնօրյա ժամկետում, լիցենզիայի 

գործողության առաջին հինգ տարիների ընթացքում հեռարձակում իրականացելու 

համար համաձայնեցնում է հեռուստահաղորդումների հեռարձակման 

հաճախականությունը: Հայաստանի Հանրապետությունը մրցույթում հաղթող 

ճանաչված հեռուստահեռարձակողներին ապահովում է ազատ եթերային 

հաճախականությամբ` մինչև 2016 թվականի հունվարի 1-ը անալոգային 

հեռուստահեռարձակում իրականացնելու համար: 

7. Հեռուստահաղորդումների հեռարձակման հաճախականությունների համաձայ-

նեցումից հետո` վեցամսյա ժամկետում, լիցենզավորված հեռուստահեռարձակող-

ները պարտավոր են իրականացնել հեռուստահաղորդումների հեռարձակման հա-

մար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների ու հեռարձակման ցանցերի տե-

ղադրումը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական 

կառավարման մարմնի իրականացրած` հեռուստատեսության հեռարձակման ցան-

ցերի տեխնիկական փորձաքննության հիման վրա: 

8. Լիցենզիա ստացած հեռուստահեռարձակողի կողմից սույն հոդվածի 7-րդ մա-

սով սահմանված ժամկետում նշված պարտականությունը չկատարելը հիմք է սույն 

օրենքով սահմանված կարգով լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու համար: 

9. Լիցենզավորման մրցույթում հաղթող ճանաչված հեռուստահեռարձակողներին 

տրված լիցենզիաների գործողության ժամկետի սկիզբն է 2011 թվականի հունվարի 

20-ը: 



10. 2010 թվականի հուլիսի 20-ից մինչև 2016 թվականի հունվարի 1-ը համարվում 

է անալոգային հեռարձակումից թվային հեռարձակման անցման ժամանակաշրջան, 

որի ընթացքում պետության կողմից անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ապահով-

մամբ իրականացվում է աստիճանական (ըստ Հայաստանի Հանրապետության 

առանձին մարզերի) անցում թվային հեռարձակման: 

11. 2016 թվականի հունվարի 1-ին Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տա-

րածքում դադարեցվում է անալոգային հեռուստահեռարձակումը, և այդ պահից 

սկսած` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրականացվում է միայն թվա-

յին հեռուստահեռարձակում: 

12. 2017 թվականի հուլիսի 20-ից ռադիոյի թվային հեռարձակումն ապահովելու 

նպատակով օրենքով սահմանվում են ռադիոհեռարձակողների լիցենզավորման 

կարգն ու պայմանները, այդ թվում` ռադիոհեռարձակման լիցենզիաների համար 

մրցույթի արդյունքում լիցենզավորվող ռադիոընկերությունների թեմատիկ ուղղվա-

ծությունն ու քանակը: Մինչև թվային ռադիոհեռարձակման լիցենզիաների համար 

մրցույթի անցկացումը և համապատասխան լիցենզիաների տրամադրումը գործող 

ռադիոընկերությունները շարունակում են գործունեությունը իրենց լիցենզիաների 

պայմաններին համապատասխան: 

13. (կետն ուժը կորցրել է 18.12.15 ՀՕ-202-Ն) 

14. Սույն օրենքի 27-րդ հոդվածի 1-ին մասի երկրորդ պարբերությունն ուժի մեջ է 

մտնում սույն օրենքով սահմանված կարգով կազմավորված Հանրային հեռուստա-

ռադիոընկերության խորհրդի անդամներից որևէ մեկի պաշտոնավարման ժամկետը 

լրանալու պահից: 

15. Սույն օրենքի 51-րդ հոդվածի 2-րդ մասն ուժի մեջ է մտնում 2016 թվականի 

հունվարի 1-ից: 

16. Մինչև մասնավոր մուլտիպլեքսորի գործունեության սկիզբը Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքում թույլատրվում է տեղական հեռուստառադիոընկերու-

թյունների գործունեությունը՝ գործող լիցենզիաների՝ առանց փոփոխությունների 

երկարաձգման միջոցով: Ազգային հանձնաժողովը սահմանում է տեղական 

հեռուստառադիոընկերությունների լիցենզիաների երկարաձգման կարգը և 

պայմանները, որոնք, սակայն, չեն կարող պարունակել հավելյալ պահանջներ, բացի 



ընկերության կողմից կիրառվող հեռարձակող սարքերի, ընկերության գործունեու-

թյան (տևողության) և ընկերության մասին հանձնաժողով տեղեկատվություն ներկա-

յացնելուց: Լիցենզիան երկարաձգվում է յուրաքանչյուր տարածքում մինչև նշված 

տարածքը ներառող մարզում «թվային» հեռարձակման նոր մրցույթի անցկացումը և 

մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչելը: Սույն մասում նշված ընկերություններից լի-

ցենզիայի երկարաձգման և տարեկան պետական տուրքեր չեն գանձվում: 

(62-րդ հոդվածը փոփ. 19.06.13 ՀՕ-70-Ն, 23.06.15 ՀՕ-68-Ն, փոփ., լրաց.18.12.15 

ՀՕ-202-Ն, փոփ. 07.06.16 ՀՕ-98-Ն) 

(օրենքը խմբ. 10.06.10 ՀՕ-100-Ն) 

  
Հայաստանի Հանրապետության 

Նախագահ Ռ. Քոչարյան 

 

Երևան 

9 նոյեմբերի 2000 թ. 
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