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Հոդված 7. Պետական տուրքի գանձման օբյեկտները 

 Հայաստանի Հանրապետությունում պետական տուրքը գանձվում է` 

ա) դատարան տրվող հայցադիմումների, դիմումների, դատարանի դատական 
ակտերի դեմ վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքների համար, ինչպես նաև դատարանի 
կողմից տրվող փաստաթղթերի պատճեններ (կրկնօրինակներ) տալու համար. 

ա1) Սահմանադրական դատարան ներկայացվող անհատական դիմումների 
համար. 

ա2) դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցով 
Բարձրագույն դատական խորհուրդ ներկայացվող դիմումների համար. 

բ) (կետը հանվել է 28.12.98 ՀՕ-277) 

գ) նոտարի կողմից նոտարական գործողություններ կատարելու համար. 

դ) քաղաքացիական կացության ակտեր գրանցելու, դրանց մասին 
քաղաքացիներին կրկնակի վկայականներ, քաղաքացիական կացության ակտերում 
կատարված գրառումների փոփոխությունների, լրացումների, ուղղումների և 
վերականգնման վկայականներ տալու համար. 

ե) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու և Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացիությունը փոխելու համար. 

զ) հյուպատոսական ծառայություններ կամ գործողություններ իրականացնելու 
համար. 

է) պետական գրանցման համար. 

ը) մշակութային արժեքները արտահանելու կամ ժամանակավոր արտահանելու 
իրավունքի եզրակացություն (թույլատրող փաստաթուղթ) տալու համար. 

թ) գյուտերի, օգտակար մոդելների, արդյունաբերական նմուշների, բույսերի 
սորտերի, ապրանքային նշանների, աշխարհագրական նշումների, ծագման 
տեղանունների, երաշխավորված ավանդական արտադրանքի, ֆիրմային 
անվանումների (արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների), ինտեգրալ 
միկրոսխեմաների տոպոլոգիաների իրավական պահպանության հետ կապված 
իրավաբանական նշանակություն ունեցող գործողությունների համար. 



ժ) ֆիզիկական անձանց տրվող իրավաբանական նշանակություն ունեցող 
փաստաթղթերի, որոշակի ծառայությունների կամ գործողությունների համար. 

ժա) լիցենզավորման ենթակա գործունեություն իրականացնելու նպատակով 
լիցենզիաներ տալու համար. 

ժբ) սույն օրենքի 14.2-րդ հոդվածով, 19-րդ հոդվածի 15.4-րդ ենթակետով, 191, 192, 
194, 19.7, 19․8 և 20 հոդվածներով սահմանված ծառայությունների կամ 
գործողությունների համար. 

ժգ) օրենքով սահմանված դեպքերում ծանուցման ենթակա գործունեությամբ 
զբաղվելու իրավունք ձեռք բերելու համար. 

ժդ) մաքսային մարմինների կողմից օրենքով սահմանված դեպքում մաքսային 
գործառնությունների իրականացման, մաքսային ուղեկցման, ապրանքների 
ժամանակավոր պահպանության, ինչպես նաև նախնական որոշումների տրամադրման 
համար: 

Հոդված 9.2. Դատավորին կարգապահական պատասխանատվության
ենթարկելու հարցով Բարձրագույն դատական խորհուրդ
ներկայացվող դիմումների համար պետական տուրքի
դրույքաչափերը 

 Դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցով 
Բարձրագույն դատական խորհուրդ  դիմելու համար պետական տուրքը գանձվում է 
հետևյալ դրույքաչափով. 

1.Դատավորին կարգապահական
պատասխանատվության ենթարկելու հարցով Բարձրագույն
դատական խորհուրդ դիմելու համար` 

բազային տուրքի
տասնապատիկի չափով 

 

Հոդված 31. Առանձին վճարողների կամ վճարողների խմբերի համար
պետական տուրքի գծով արտոնությունների սահմանումը 

 Առանձին վճարողների կամ վճարողների խմբերի համար պետական տուրքի 
գծով արտոնություններ կարող են սահմանել` 

ա) Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը` սույն օրենքի 14 հոդվածի 8-րդ 
կետի «գ» ենթակետով նախատեսված դեպքում. 

բ) Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը և տեղական 
ինքնակառավարման մարմինները` պետական տուրքերի բոլոր տեսակների գծով` 
վճարողի փոխարեն պետական տուրքը վճարելու միջոցով. 



գ) դատարանները կամ դատավորները` սույն օրենքի 9 հոդվածում նշված 
առանձին գործերով` ելնելով կողմերի գույքային դրությունից. 

գ1) Սահմանադրական դատարանը` ելնելով դիմողի գույքային դրությունից. 

գ2) Բարձրագույն դատական խորհուրդը՝ ելնելով դիմողի գույքային դրությունից. 

դ) Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը, դեսպանը 
կամ հյուպատոսական հիմնարկի ղեկավարը` սույն օրենքի 15 հոդվածում նշված 
առանձին գործերով` ելնելով վճարողի գույքային դրությունից. 

ե) պետական տուրքի վճարման գծով այլ արտոնությունները սահմանվում են 
օրենքով: 

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկն ազատվում է սույն 
օրենքով սահմանված բոլոր տեսակի պետական տուրքերի վճարումից: 

Համահայկական բանկն ազատվում է գրանցման և լիցենզավորման համար սույն 
օրենքով սահմանված պետական տուրքի վճարումից: 

«Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների 
կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հիման ստեղծված հատուցման հիմնադրամն 
ազատվում է սույն օրենքով սահմանված բոլոր տեսակի պետական տուրքերի 
վճարումից: 

 

Հոդված 38. Պետական տուրքը վերադարձնելը

 Պետական տուրքը ենթակա է վերադարձման մասնակի կամ լրիվ` 

ա) եթե պետական տուրքը վճարվել է ավելի, քան պահանջվում է գործող 
օրենսդրությամբ. 

ա1) Սահմանադրական դատարանի կողմից դիմումը վերադարձնելու, գործի 
քննությունը մերժելու կամ գործի վարույթը կարճելու դեպքում. 

ա2) Բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից դիմումը վերադարձնելու, գործի 
քննությունը մերժելու կամ գործի վարույթը կարճելու դեպքում. 

բ) դատարանների կողմից դիմումները (բողոքները) վերադարձվելու կամ դրանց 
ընդունումը մերժվելու, ինչպես նաև նոտարի կողմից նոտարական գործողությունների 
կատարումը մերժվելու, քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմինների 
կողմից քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումը և ուրիշ գործողությունների 
ու ծառայությունների կատարումը մերժվելու դեպքում, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-
րդ մասով նախատեսված դեպքի. 



գ) տվյալ գործով վարույթը կարճելու կամ հայցն առանց քննության թողնելու 
դեպքում, եթե գործը ենթակա չէ դատարանում քննության, կամ հայցվորը չի 
պահպանել տվյալ կատեգորիայի գործի համար վեճը լուծելու սահմանված նախնական 
արտադատարանական կարգը, կամ հայցը ներկայացրել է անգործունակ անձը. 

դ) եթե հայցի ենթադրական գինը, որից դատարանը գանձել են պետական 
տուրքը, գործի քննության ընթացքում ճշտվել է, որի հետևանքով պակասել է հայցի 
ընդհանուր գինը. 

ե) գույքն արգելանքից ազատելու մասին հայցը բավարարելու դեպքում. 

զ) պետական տուրք գանձող պետական մարմնի կողմից այս կամ այն 
գործողության կատարումը մերժելու դեպքում, եթե օրենքով այլ բան սահմանված չէ. 

է) մինչև համապատասխան գործողությունների կատարման կամ 
ծառայությունների մատուցման ավարտման պահը, պետական տուրքը վճարողի 
կողմից համապատասխան ծառայություններ ստանալուց կամ գործողություններ 
կատարելուց հրաժարվելու դեպքում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ պետական 
տուրք գանձող մարմնի կողմից, սահմանված կարգով, արդեն սկսվել է տևական բնույթ 
կրող համապատասխան գործողության կատարումը կամ ծառայության մատուցումը, 
ինչպես նաև սույն օրենքի 20.1-ին հոդվածի 1-ին կետի 5.1-ին և 11.1-ին ենթակետերով 
սահմանված գործունեության իրավունք ձեռք բերելու համար վճարված պետական 
տուրքը. 

ը) անչափահաս երեխաներ չունեցող ամուսինների փոխադարձ 
համաձայնությամբ ամուսնալուծության ակտի գրանցման փոխարենուղղ. մուծված 
պետական տուրքը, եթե գրանցումը չի կատարվել ամուսինների հաշտվելու կամ 
նրանցից որևէ մեկի չներկայանալու պատճառով. 

թ) քաղաքացիական կացության ակտերը կամ նոտարական կարգով 
վավերացված պայմանագրերը, ժառանգության իրավունքի մասին վկայականները և 
այլ փաստաթղթերը դատական կարգով անվավեր ճանաչվելու դեպքում. 

ժ) արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների գրանցման հայտերով 
փորձաքննության կայացրած որոշումը բողոքարկման խորհրդի կամ դատարանի 
կողմից անվավեր ճանաչելու դեպքում բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու 
համար վճարված պետական տուրքը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա 
կատարվում է փորձաքննության որոշումն ընդունումից հետո ի հայտ եկած նոր 
հանգամանքների հիմքերով. 

ժա) Հայաստանի Հանրապետությունից մեկնելու փաստաթղթեր ստանալու 
համար քաղաքացիների վճարած պետական տուրքերը` մինչև մեկնելու թույլտվություն 
ստանալը արտասահման մեկնելուց հրաժարվելու դեպքում: 



Սույն օրենքի 18 հոդվածով նախատեսված և վերադարձման ենթակա պետական 
տուրքի գումարները վճարողի կողմից, պետական տուրք գանձող մարմնի սահմանած 
կարգով, կարող են օգտագործվել նույն մարմնի կողմից այլ գործողություն կատարելու 
կամ ծառայություն մատուցելու համար, եթե վերադարձման ենթակա պետական 
տուրքի գումարները վճարված են այն հաշվին, որին վճարվում են տվյալ գործողության 
կատարման կամ ծառայության մատուցման համար սահմանված պետական տուրքի 
գումարները: 

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 
397-րդ հոդվածի 1-ին մասի հիմքով Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ 
դատարանի կողմից վճռի դեմ բերված վերաքննիչ բողոքի քննության արդյունքով 
վերաքննիչ դատարանի կայացրած դատական ակտերի դեմ բերված վճռաբեկ բողոքը 
վարույթ ընդունելը մերժվելու կամ Հայաստանի Հանրապետության վարչական 
դատավարության օրենսգրքի 162 հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի հիմքով Հայաստանի 
Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի կողմից գործն ըստ էության լուծող 
դատական ակտերի դեմ բերված վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը մերժվելու 
դեպքում պետական տուրքը, բայց ոչ ավելի, քան քսան հազար Հայաստանի 
Հանրապետության դրամ, չի վերադարձվում: 

 

Հոդված 39. Պետական տուրքը վերադարձնելու կարգը 

 Ֆինանսական մարմինների պետական տուրքը վերադարձնում են այն բյուջեից, 
որին հաշվանցվել է գումարը` ոչ ուշ, քան սույն հոդվածով սահմանված փաստաթղթերը 
ստանալուց հետո 30 օրվա ընթացքում, բացառությամբ օդային տրանսպորտի 
միջոցներով ֆիզիկական անձանց ելքի համար վճարված տուրքի գումարների: Օդային 
տրանսպորտային միջոցներով ֆիզիկական անձանց ելքի համար վճարված պետական 
տուրքը ֆիզիկական անձանց է վերադարձվում Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության սահմանած կարգով: 

Պետական տուրքը վերադարձվում է վճարողի դիմումի համաձայն, եթե այն 
ներկայացվել է ֆինանսական մարմին` պետական տուրքի կամ նրա մի մասը 
վերադարձնելու իրավունքի առաջացման օրվանից երեք տարուց ոչ ուշ ժամկետում: 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս իրականացված 
ծառայությունների կամ գործողությունների համար գանձված պետական տուրքը 
վերադարձվում է գանձող մարմնի կողմից ընթացիկ ամսում գանձված պետական 
տուրքի այն գումարներից, որոնք օրենքով սահմանված կարգով դեռ չեն փոխանցվել 
պետբյուջե: Այս դեպքում կազմվում և վճարողի դիմումին է կցվում նաև ակտ, որի 
օրինակելի ձևը և պետական տուրքի վերադարձի փաստաթղթավորման կարգը 
սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը: 



Պետական տուրքը կամ նրա մի մասը վերադարձնելու մասին ֆինանսական 
մարմին դիմում տալը կասեցնում է վերոհիշյալ ժամկետի ընթացքը: 

Պետական տուրքը վերադարձնելու մասին դիմումին կցվում են Սահմանադրական 
դատարանի, Բարձրագույն դատական խորհրդի դատարանի և պետական տուրք 
գանձող մյուս հիմնարկների տեղեկանքները` պետական տուրքը մասնակի կամ լրիվ 
վերադարձնելու հանգամանքների հիմնավորման մասին, ինչպես նաև պետական 
տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթղթերը: 

 


