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ՆԱԽԱԳԻԾ 

ԵՐԿՐՈՐԴ  ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ 
 

Պ-9101-26.03.2021-ԳԿ-011                                                     
 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԸ 

 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 1985 

թվականի դեկտեմբերի 6-ի օրենսգիրքը (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 

189.25-րդ հոդվածով. 

«Հոդված 189.25. Ամսական ֆիլմերի ցուցադրման ընդհանուր քանակի մեջ ազգային ֆիլմերի 

մասնաբաժնի պահանջը խախտելը 

1. Ազգային ֆիլմերի մասնաբաժինն ամսական ֆիլմերի ցուցադրման ընդհանուր քանակի մեջ 

առնվազը 15 տոկոս կազմելու պահանջը խախտելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում ֆիլմ ցուցադրողի պաշտոնատար անձի 

նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով: 

2. Նույն խախտումը, որը կատարվել է վարչական տույժի միջոց կիրառելուց հետո՝ կրկին անգամ 

մեկ տարվա ընթացքում՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում ֆիլմ ցուցադրողի պաշտոնատար անձի 

նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկի չափով:»: 

 

Հոդված 2. Օրենսգիրքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 189.26-րդ հոդվածով. 

«Հոդված 189.26. Ազգային ֆիլմի հեռարձակման և կինոթատրոնում ցուցադրման, ինչպես նաև դրա 

ընթացքում գովազդի տեղադրման արդյունքում ստացվող եկամուտների վերաբերյալ տեղեկություններ 

տրամադրելու պահանջը խախտելը 

1. Ազգային ֆիլմի հեռարձակման և կինոթատրոնում ցուցադրման, ինչպես նաև դրա ընթացքում 

գովազդի տեղադրման արդյունքում ստացվող եկամուտների վերաբերյալ տեղեկություններ 

տրամադրելու կարգը խախտելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում ֆիլմ ցուցադրողի պաշտոնատար անձի նկատմամբ` 

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկի չափով: 

2. Ազգային ֆիլմի հեռարձակման և կինոթատրոնում ցուցադրման, ինչպես նաև դրա ընթացքում 

գովազդի տեղադրման արդյունքում ստացվող եկամուտների վերաբերյալ կեղծ տեղեկություններ 
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տրամադրելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում ֆիլմ ցուցադրողի պաշտոնատար անձի նկատմամբ` 

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով:»։ 

 

Հոդված 3. Օրենսգիրքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 189.27-րդ հոդվածով. 

«Հոդված 189.27. Առանց վարձութային վկայականի ֆիլմի տարածում իրականացնելը 

1. Առանց վարձութային վկայականի ֆիլմի տարածում իրականացնելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում ֆիլմ տարածողի պաշտոնատար անձի նկատմամբ` 

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով: 

2. Նույն խախտումը, որը կատարվել է վարչական տույժի միջոց կիրառելուց հետո՝ կրկին անգամ 

մեկ տարվա ընթացքում՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում ֆիլմ տարածողի պաշտոնատար անձի նկատմամբ`  

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկի չափով:»: 

 

Հոդված 4. Օրենսգրքի 223-րդ հոդվածի 1-ին կետը «189.9-189.10 հոդվածներով,» բառերից հետո 

լրացնել «189.25-189.27 հոդվածներով,» բառերով: 

 

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 

տասներորդ օրը:  

 
 

 

 

 

Տեղեկանք 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

ՀՈԴՎԱԾ 189.26. ԱՄՍԱԿԱՆ ՖԻԼՄԵՐԻ ՑՈՒՑԱԴՐՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՆԱԿԻ ՄԵՋ ԱԶԳԱՅԻՆ 

ՖԻԼՄԵՐԻ ՄԱՍՆԱԲԱԺՆԻ ՊԱՀԱՆՋԸ ԽԱԽՏԵԼԸ 

 

1. Ազգային ֆիլմերի մասնաբաժինն ամսական ֆիլմերի ցուցադրման ընդհանուր քանակի մեջ 

առնվազը 15 տոկոս կազմելու պահանջը խախտելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում ֆիլմ ցուցադրողի պաշտոնատար անձի 

նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով: 

2. Նույն խախտումը, որը կատարվել է վարչական տույժի միջոց կիրառելուց հետո՝ կրկին անգամ 

մեկ տարվա ընթացքում՝ 
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առաջացնում է տուգանքի նշանակում ֆիլմ ցուցադրողի պաշտոնատար անձի 

նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկի չափով: 

 

ՀՈԴՎԱԾ 189.27. ԱԶԳԱՅԻՆ ՖԻԼՄԻ ՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ ԵՎ ԿԻՆՈԹԱՏՐՈՆՈՒՄ ՑՈՒՑԱԴՐՄԱՆ, 

ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԴՐԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԳՈՎԱԶԴԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՍՏԱՑՎՈՂ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՊԱՀԱՆՋԸ ԽԱԽՏԵԼԸ 

 

1. Ազգային ֆիլմի հեռարձակման և կինոթատրոնում ցուցադրման, ինչպես նաև դրա ընթացքում 

գովազդի տեղադրման արդյունքում ստացվող եկամուտների վերաբերյալ տեղեկություններ 

տրամադրելու կարգը խախտելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում ֆիլմ ցուցադրողի պաշտոնատար անձի նկատմամբ` 

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկի չափով: 

2. Ազգային ֆիլմի հեռարձակման և կինոթատրոնում ցուցադրման, ինչպես նաև դրա ընթացքում 

գովազդի տեղադրման արդյունքում ստացվող եկամուտների վերաբերյալ կեղծ տեղեկություններ 

տրամադրելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում ֆիլմ ցուցադրողի պաշտոնատար անձի նկատմամբ` 

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով: 

 

ՀՈԴՎԱԾ 189.28. ԱՌԱՆՑ ՎԱՐՁՈՒԹԱՅԻՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՖԻԼՄԻ ՏԱՐԱԾՈՒՄԸ 

 

1. Առանց վարձութային վկայականի ֆիլմի տարածումը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում ֆիլմ տարածողի պաշտոնատար անձի նկատմամբ` 

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով: 

2. Նույն խախտումը, որը կատարվել է վարչական տույժի միջոց կիրառելուց հետո՝ կրկին անգամ 

մեկ տարվա ընթացքում՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում ֆիլմ տարածողի պաշտոնատար անձի նկատմամբ`  

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկի չափով: 

 

ՀՈԴՎԱԾ 223. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԸ 

 

Վարչական դատարանները քննում են` 

1) սույն օրենսգրքի 41.5, 97.2, 97.3, 147, 166.1, 172.3 հոդվածներով, 180.1, 182, 183.1, 189.2-189.6, 

189.9-189.10, 189.25-189.28 հոդվածներով, 198.2 հոդվածի չորրորդ մասով և 206.5, 206.10, 206.11, 

206.12, 206.13, 206.16, 206.14 հոդվածներով նախատեսված դեպքերում` վարչական իրավախախտման 

վերաբերյալ արձանագրություն կազմելու իրավասություն ունեցող պետական կամ տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների (պաշտոնատար անձանց) հայցադիմումով. 

2) սույն օրենսգրքի 170.5, 189.7, 189.18 հոդվածներով և 198.2 հոդվածի հինգերորդ մասով 

նախատեսված դեպքերում` ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց հայցադիմումով. 
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3) սույն օրենսգրքի 206.9 հոդվածով նախատեսված դեպքում` դատավճռի, վճռի կամ այլ 

դատական ակտի կատարումն ապահովող պետական մարմնի (պաշտոնատար անձի) հայցադիմումով. 

4) սույն օրենսգրքի 206.8 հոդվածով նախատեսված դեպքում` մարդու իրավունքների պաշտպանի 

հայցադիմումով. 

5) սույն օրենսգրքի 206.15-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքում` Սահմանադրական դատարանի 

աշխատակազմի ղեկավարի հայցադիմումով. 

5.1) սույն օրենսգրքի 206.17-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքում` Բարձրագույն դատական 

խորհրդի աշխատակազմի ղեկավարի (Դատական դեպարտամենտի ղեկավարի) հայցադիմումով. 

6) սույն օրենսգրքի 40.1-40.4 և 40.6-40.15 հոդվածներով նախատեսված դեպքերում վարչական 

իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն կազմելու իրավասություն ունեցող պետական 

մարմինների (պաշտոնատար անձանց) կամ համապատասխան ընտրություններին մասնակցող 

կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների, համայնքի ղեկավարի կամ ավագանու անդամի 

թեկնածուների կամ այդ ընտրությունների ժամանակ դիտորդական առաքելություն իրականացնող 

հասարակական կազմակերպությունների, ինչպես նաև հանրաքվեի ժամանակ քարոզչության կողմերի 

հայցադիմումով: 

 

ՀՈԴՎԱԾ 254. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Վարչական իրավախախտում կատարելու մասին արձանագրությունը կազմում են վարչական 

իրավախախտման վերաբերյալ գործի քննությունն իրականացնելու իրավասություն ունեցող պետական 

կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինները (պաշտոնատար անձինք), իսկ վարչական 

դատարանի իրավասությանը վերապահված հարցերով` 

1) սույն օրենսգրքի 40.1-40.4, 40.6-40.11, 40.13-40.15 հոդվածներով նախատեսված վարչական 

իրավախախտումների վերաբերյալ գործերով` իրավասու ընտրական հանձնաժողովը. 

2) սույն օրենսգրքի 40.12, 166.1 և 183.1 հոդվածներով նախատեսված վարչական 

իրավախախտումների վերաբերյալ գործերով` համապատասխան պետական կամ տեղական 

ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարը. 

3) սույն օրենսգրքի 41.5, 47.14, 172.3, 180.1, 182 և 206.16 հոդվածներով նախատեսված 

վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերով` ոստիկանության իրավասու մարմինը. 

4) սույն օրենսգրքի 97.2 և 97.3 հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտումների 

վերաբերյալ գործերով` միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեն. 

5) (5-րդ կետն ուժը կորցրել է 07.02.12 ՀՕ-2-Ն օրենք) 

6) սույն օրենսգրքի 189.2-189.6 հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտումների 

վերաբերյալ գործերով` լեզվի պետական տեսչությունը. 

7) սույն օրենսգրքի 147, 189.9, 189.10 և 189.25-189.28 հոդվածներով նախատեսված վարչական 

իրավախախտումների վերաբերյալ գործերով` իրավասու պետական կամ տեղական 

ինքնակառավարման մարմինը կամ պաշտոնատար անձը. 

8) սույն օրենսգրքի 198.2 հոդվածի չորրորդ մասով նախատեսված վարչական իրավախախտման 
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վերաբերյալ գործերով` հարկային տեսչության կամ աշխատանքի պետական տեսչության մարմինները. 

9) սույն օրենսգրքի 206.5 հոդվածով նախատեսված վարչական իրավախախտման վերաբերյալ 

գործերով` հարկադիր կատարման ծառայությունը. 

10) (10-րդ կետն ուժը կորցրել է 04.02.2017 թվականից` 16.12.16 ՀՕ-8-Ն օրենք) 

11) սույն օրենսգրքի 206.9 հոդվածով նախատեսված դեպքում` դատավճռի, վճռի կամ այլ 

դատական ակտի կատարումն ապահովող պետական մարմինը (պաշտոնատար անձը). 

12) սույն օրենսգրքի 206.10-206.13-րդ հոդվածներով նախատեսված վարչական 

իրավախախտումների վերաբերյալ գործերով` պրոբացիայի պետական ծառայությունը. 

13) սույն օրենսգրքի 206.14-րդ հոդվածով նախատեսված վարչական իրավախախտումների 

վերաբերյալ գործերով` Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը: 

Արձանագրություն չի կազմվում սույն օրենսգրքի 170.5, 171.1-171.11, 189.7 հոդվածներով, 198.2 

հոդվածի հինգերորդ մասով և 257 հոդվածով նախատեսված դեպքերում: 

Սույն օրենսգրքի 40.1-40.4 և 40.6-40.15 հոդվածներով նախատեսված դեպքերում 

համապատասխան ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունները, կուսակցությունների 

դաշինքները, թեկնածուները կամ այդ ընտրությունների ժամանակ դիտորդական առաքելություն 

իրականացնող հասարակական կազմակերպությունները, ինչպես նաև հանրաքվեի ժամանակ 

քարոզչության կողմերը հայցադիմում են ներկայացնում անկախ իրավասու ընտրական հանձնաժողովի 

կողմից համապատասխան արձանագրություն կազմած լինելու կամ չլինելու հանգամանքից: 



 

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՈՒՄ ԱՌԱՋԻՆ ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ «ԿԻՆԵՄԱՏՈԳՐԱՖԻԱՅԻ  ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ (Պ-910-26.03.2021-ԳԿ-011/1) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ 

 № Առաջարկի  
հեղինակը 

Հոդվածը, կետը, որին 
վերաբերում է 

առաջարկը 

Առաջարկի բովանդակությունը 

  

Առաջարկի վերաբերյալ 
հեղինակի (հիմնական 

զեկուցողի) 
եզրակացությունը 

Առաջարկը 
ընդունելու կամ 

մերժելու 
վերաբերյալ 

հանձնաժողովի 
որոշումը 

  1. 2. 3. 4. 5. 

1. Կառավարություն 

«Կինեմատոգրաֆիայի 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքի նախագծի 3-
րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 5-րդ կետ, 10-րդ 
հոդվածի 1-ին մաս, 
17-րդ հոդվածի 2-րդ 
մաս, 22-րդ հոդվածի 
5-րդ մաս և 23-րդ 
հոդվածի 2-րդ մաս 

Նախագծի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով, 10-րդ 
հոդվածի 1-ին մասով, 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 22-
րդ հոդվածի 5-րդ մասով և 23-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 
նախատեսված՝ դրամագլխի և ազգային մարմնի 
վերաբերյալ կարգավորումների վերլուծությունից պարզ 
է դառնում, որ ՀՀ ֆինանսների նախարարության 
գանձապետարանում ազգային մարմնի անվամբ 
նախատեսվում է բացել արտաբյուջետային հաշիվ 
(դրամագլուխ), որից հատկացված միջոցների 
նպատակային օգտագործման նկատմամբ 
վերահսկողությունը և ֆինանսավորման իրականացումը 
պետք է ապահովվի ազգային մարմնի կողմից: Այս 
առումով հարկ է նկատի ունենալ, որ առաջարկվող 
կարգավորումները սկզբունքորեն անընդունելի են 
հանրային ֆինանսների կառավարման բնագավառում 
կառավարության կողմից իրականացվող 
քաղաքականության համատեքստում: Այսպես՝ իր 
գործունեության ծրագրով կառավարությունը նպատակ 
է դրել վերանայել պետական կամ համայնքային 
հիմնարկների արտաբյուջետային հաշիվներ ունենալու 
քաղաքականությունը՝ ապահովելով սահմանված 
դեպքերում առաջացող դրամական միջոցների մուտքը 
համապատասխան բյուջե և հետագայում, ըստ 
անհրաժեշտության, այդ գումարների բաշխումն այդ 
բյուջեներից: 

Նախագծում 
կատարվել է 
համապատասխան 
փոփոխություն և 
դրամագլուխը 
սահմանվել է՝ որպես 
անձեռնմխելի 
կապիտալ, որը 
«Հիմնադրամների 
մասին» ՀՀ օրենքի 
համաձայն կարող է 
կառավարվել 
բացառապես 
պետական 
պարտատոմսերում 
ներդրումներ 
կատարելու, դրանց 
տոկոսավճարներից և 
մարումից եկամուտներ 
ստանալու և ստացված 
եկամուտները 
հոգաբարձուների 
խորհրդի հաստատած  
ծրագրով 
օգտագործելու 

Ընդունվել է: 



 

միջոցով: 

2. Կառավարություն 

«Կինեմատոգրաֆիայի 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքի նախագծի 10-
րդ հոդվածի 1-ին մաս 

Նախագծի 10-րդ հոդվածի համաձայն` 
Կինեմատոգրաֆիայի ազգային մարմինը Հայաստանի 
Հանրապետության կողմից հիմնադրված անդամություն 
չունեցող «Հայֆիլմ» ինստիտուտ անվանումով ոչ 
առևտրային կազմակերպություն է: Այս առումով 
նախագծի դրույթներն անհրաժեշտ է 
համապատասխանեցնել «Պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների մասին» օրենքի 15-րդ, 16-րդ և 
17-րդ հոդվածների կարգավորումներին՝ պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպության գործադիր մարմնի 
վերաբերյալ: 

Նախագծում 
կատարվել է 
համապատասխան 
փոփոխություն և «ոչ 
առևտրային 
կազմակերպություն» 
եզրույթը փոխարինվել 
է «հիմնադրամ» 
եզրույթով 

Ընդունվել է: 

3. Կառավարություն 

«Կինեմատոգրաֆիայի 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքի նախագծի 11-
րդ հոդվածի 2-րդ մաս 

Նախագծի 11-րդ հոդվածում ընդգրկված են 
հիմնավորումներ, ինչպիսիք են՝ «միջազգաին 
կարգավիճակ ունեցող կինոփառատոն» (միջազգային 
են ինչպես Կաննի կինոփառատոնը, այնպես էլ Ամուրի 
կինոփառատոնը), «օտարերկրյա մասնագետ» և այլ 
հասկացություններ, որոնք շահարկումների և 
տարընթերցումների առիթ են ստեղծում: Վերոգրյալի 
համատեքստում նախագծի հիշյալ դրույթներն 
անհրաժեշտ է խմբագրել: 

Նախագծում 
կատարվել է 
համապատասխան 
փոփոխություն և 
«միջազգային» 
եզրույթը հանվել է։ 

Ընդունվել է: 

4. Կառավարություն 

«Կինեմատոգրաֆիայի 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքի նախագծի 21-
րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 10-րդ կետ 

Նախագծի 21-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսվում 
է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 
առնվազն 100 միլիոն դրամ ներդրմամբ 
ֆիլմարտադրություն իրականացնելու դեպքում 
ֆիլմարտադրողը կարող է ստանալ հավաստագիր և 
ֆիլմարտադրության հետ կապված ծառայությունները 
հավաստագրի հիման վրա ձեռք բերել մատակարարից 
դրանց նվազագույն շահավետ գնից 20 տոկոս ցածր 
գնով: Վերոնշյալ իրավակարգավորումների 
համատեքստում հարկ է նկատի ունենալ, որ ազատ 
շուկայական տնտեսավարման պայմաններում հավաս 
տագրի հիման վրա մատակարարից 
ֆիլմարտադրության հետ կապված ծառայությունները 
դրանց նվազագույն շահավետ գնից 20 տոկոս ցածր 
գնով ձեռք բերելու հնարավորության նախատեսումը 
խնդրահարույց է՝ հատկապես այն պարագայում, երբ 
նախագծի բովանդակությունից պարզ չէ, թե 
նվազագույն շահավետ գնից 20 տոկոս ցածր գնով 
ծառայություն ձեռք բերելու պարագայում 

Նախագծում 
կատարվել է 
համապատասխան 
փոփոխություն և 
սահմանվել է, որ 
մատակարարի 
չստացած եկամուտը 
փոխհատուցվում է 
պետական բյուջեի 
միջոցների հաշվին  

Ընդունվել է: 



 

ծառայությունների մատուցման արդյունքում 
համապատասխան սուբյեկտի կրած վնասը կամ դրա 
փոխհատուցումն ինչ սկզբունքով և ում կողմից է 
իրականացվելու: 

5.  Կառավարություն 

«Կինեմատոգրաֆիայի 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքի նախագիծ 

«Կինեմատոգրաֆիայի մասին» օրենքի նախագծում 
նպատակային է ընդգրկել նաև ֆիլմհանձնակատարի 
գրասենյակի վերաբերյալ դրույթները, որոնք 
ֆիլմարտադրողների խնդիրները կարգավորում են մեկ 
պատուհանի սկզբունքով: 

Նախագծում 
կատարվել է 
համապատասխան 
լրացումը 

Ընդունվել է: 

6. 

Ազգային ժողովի 
աշխատակազմի 
փորձագիտական և 
վերլուծական 
վարչության 
պետաիրավական 
փորձաքննության 
բաժին 

«Կինեմատոգրաֆիայի 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքի նախագծի 3-
րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 10-րդ կետ 

«Կինեմատոգրաֆիայի մասին» օրենքի նախագծի 
(այսուհետ` Նախագիծ) 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 10-րդ 
կետի համաձայն՝ «10) կինոժառանգություն` 
ժառանգված, պահպանված, հաջորդ սերունդներին 
փոխանցվող և հանրային սեփականություն հանդիսացող 
ֆիլմի հիմնանյութ, ֆիլմի բնօրինակ կամ բնօրինակ 
պատճե, ֆիլմի ստեղծման համար անհրաժեշտ 
պարագաներ, շարժական և անշարժ գույք.»: Նշվածի 
կապակցությամբ հարկ է նկատել, որ հասկանալի չէ 
«բնօրինակ պատճե» եզրույթը: Հետևաբար, 
իրավակիրառ պրակտիկայում որոշակության հետ 
կապված խնդիրներից խուսափելու նպատակով՝ 
առաջարկում ենք Նախագծում սահմանել վերջինիս 
հասկացությունը:  

Նախագծում 
կատարվել է 
համապատասխան 
փոփոխություն և 
«բնօրինակ պատճե» 
եզրույթը փոխարինվել 
է «ֆիլմի բնօրինակի 
պատճե» եզրույթուվ, 
քանի որ նախածգում 
արդեն իսկ 
սահմանված է «ֆիլմի 
բնօրինակ» եզրույթը 

Ընդունվել է: 

7.  

Ազգային ժողովի 
աշխատակազմի 
փորձագիտական և 
վերլուծական 
վարչության 
պետաիրավական 
փորձաքննության 
բաժին 

«Կինեմատոգրաֆիայի 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքի նախագծի 3-
րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 31-րդ կետ 

Նախագծի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 31-րդ կետի 
համաձայն` «ֆիլմի վարձույթ` ֆիլմի բնօրինակի, 
բնօրինակ պատճենների կամ օրինակների 
սահմանափակ ժամանակահատվածով օգտագործման 
տրամադրում.»: Հարկ է նկատել, որ «Հեղինակային 
իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին» օրենքի 
16-րդ հոդվածի համաձայն՝ «Սույն օրենքի իմաստով 
վարձույթ է համարվում ստեղծագործության բնօրինակի 
կամ օրինակների սահմանափակ 
ժամանակահատվածով օգտագործման տրամադրումը` 
ուղղակի կամ անուղղակի տնտեսական կամ 
առևտրային օգուտ ստանալու նպատակով»: 
Վերոգրյալի հիման վրա առաջարկում ենք Նախագծի 3-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 31-րդ կետում արտացոլել 
վարձույթի կարևոր հատկանիշներից մեկը, այն է՝ 
օգտագործման տրամադրումը՝ տնտեսական կամ 

Նախագծում 
կատարվել է 
համապատասխան 
փոփոխություն և 
«ֆիլմի վարձույթ» 
հասկացությունը 
փոխարինվել է «ֆիլմի 
տարածում» 
հասկացությամբ։ 

Ընդունվել է: 



 

առևտրային օգուտ ստանալու նպատակով: 
 
  



 

8. 

Ազգային ժողովի 
աշխատակազմի 
փորձագիտական և 
վերլուծական 
վարչության 
պետաիրավական 
փորձաքննության 
բաժին 

«Կինեմատոգրաֆիայի 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքի նախագծի 7-
րդ հոդվածի 1-ին մաս 
և 1-ին մասի 3-րդ կետ 

Նախագծի 7-րդ հոդվածի վերնագրում և Նախագծի 
ամբողջ տեքստում նշված «Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության» բառերն իրենց 
հոլովաձևերով առաջարկում ենք փոխարինել 
«Կառավարության» բառով՝ իր համապատասխան 
հոլովաձևերով՝ հիմք ընդունելով Սահմանադրությամբ 
ամրագրված կարգավորումները և ղեկավարվելով 
«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 15-րդ 
հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով: Այնուհետև 
անհրաժեշտություն կառաջանա Նախագծի 7-րդ 
հոդվածի 1-ին մասից հանել «(այսուհետ՝ 
կառավարություն)» ձևակերպումը և ամբողջ տեքստում 
«կառավարություն» բառը իր հոլովաձևերով նշել 
մեծատառով: Սույն կետով նշված հիմնավորմամբ 
առաջարկում ենք Նախագծի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-
րդ կետից հանել «Հայաստանի Հանրապետության» 
բառերը և «(այսուհետ՝ պետական բյուջե)» 
ձևակերպումը: 

Նախագծում 
կատարվել են 
համապատասխան 
փոփոխությունները 

Ընդունվել է: 

9.  

Ազգային ժողովի 
աշխատակազմի 
փորձագիտական և 
վերլուծական 
վարչության 
պետաիրավական 
փորձաքննության 
բաժին 

«Կինեմատոգրաֆիայի 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքի նախագծի 7-
րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 6-րդ և 7-րդ 
կետեր 

Նախագծի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ և 7-րդ 
կետերով նախատեսված է, որ Կառավարությունը 
հաստատում է հավաստագիր տրամադրելու կարգը և 
վարձույթի վկայական տրամադրելու կարգը: Նշված 
կետերում առաջարկում ենք «տրամադրելու» բառից 
հետո լրացնել «և գործողությունը դադարեցնելու» 
բառերը, քանի որ Նախագծի 22-րդ և 23-րդ 
հոդվածներով նախատեսված են հավաստագրի և 
վարձույթի վկայականի տրամադրման և գործողության 
դադարեցման հիմքերը, որոնցից բխող 
ընթացակարգային նորմերը կարծում ենք պետք է 
ամրագրվեն Կառավարության կողմից հաստատվող 
վերոնշյալ կարգերով: 

Նախագծում 
կատարվել են 
համապատասխան 
փոփոխությունները 

Ընդունվել է: 

10. 

Ազգային ժողովի 
աշխատակազմի 
փորձագիտական և 
վերլուծական 
վարչության 
պետաիրավական 
փորձաքննության 

«Կինեմատոգրաֆիայի 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքի նախագծի 8-
րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 7-րդ կետ 

Նախագծի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետում 
առաջարկում ենք «խորհրդի» բառից հետո լրացնել 
«անդամի» բառը՝ հաշվի առնելով Նախագծի 11-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասը, ինչպես նաև այն, որ խորհրդի 7 
անդամներից չորսն ընտրվում են լիազոր մարմնի 
կողմից: 

Նախագծում 
կատարվել է 
համապատասխան 
փոփոխությունը 

Ընդունվել է: 



 

բաժին 
 
  



 

11. 

Ազգային ժողովի 
աշխատակազմի 
փորձագիտական և 
վերլուծական 
վարչության 
պետաիրավական 
փորձաքննության 
բաժին 

«Կինեմատոգրաֆիայի 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքի նախագծի 9-
րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 4-րդ կետ 

Նախագծի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի 
համաձայն` «Կինեմատոգրաֆիայի ոլորտում ազգային 
մարմինը (այսուհետ` ազգային մարմին)` (…) 
4) ապահովում է պայմաններ ոլորտի կրթական 
համակարգի զարգացման համար»: Հարկ է նկատել, որ 
«Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության 
մասին» օրենքի հավելվածի 9-րդ կետի համաձայն 
կրթական ամբողջ համակարգի զարգացումը դրված է 
Կառավարության կողմից լիազորված պետական 
կառավարման մարմնի` կրթության, գիտության, 
մշակույթի և սպորտի նախարարության վրա, մինչդեռ 
Նախագծի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի 
համաձայն` ոլորտի կրթական համակարգի զարգացման 
պայմանների ապահովման լիազորությունը կրում է 
կինեմատոգրաֆիայի ոլորտում ազգային մարմինը: 
Հետևաբար, առաջարկում ենք Նախագծի 9-րդ հոդվածի 
1-ին մասի 4-րդ կետը համապատասխանեցնել 
«Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության 
մասին» օրենքի հավելվածի 9-րդ կետին:  

Նախագծում 
կատարվել է 
համապատասխան 
փոփոխությունը և այդ 
լիազորությունը 
ազգային մարմնից 
տեղափոխվել է 
լիազորված պետական 
մարմին 

Ընդունվել է: 

12. 

Ազգային ժողովի 
աշխատակազմի 
փորձագիտական և 
վերլուծական 
վարչության 
պետաիրավական 
փորձաքննության 
բաժին 

«Կինեմատոգրաֆիայի 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքի նախագծի 9-
րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 4-րդ կետ 

Նախագծի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի 
համաձայն` «Կինեմատոգրաֆիայի ոլորտում ազգային 
մարմինը (այսուհետ` ազգային մարմին)` (…) 
4) ապահովում է պայմաններ ոլորտի կրթական 
համակարգի զարգացման համար»: Հարկ է նկատել, որ 
«Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության 
մասին» օրենքի հավելվածի 9-րդ կետի համաձայն 
կրթական ամբողջ համակարգի զարգացումը դրված է 
Կառավարության կողմից լիազորված պետական 
կառավարման մարմնի` կրթության, գիտության, 
մշակույթի և սպորտի նախարարության վրա, մինչդեռ 
Նախագծի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի 
համաձայն` ոլորտի կրթական համակարգի զարգացման 
պայմանների ապահովման լիազորությունը կրում է 
կինեմատոգրաֆիայի ոլորտում ազգային մարմինը: 
Հետևաբար, առաջարկում ենք Նախագծի 9-րդ հոդվածի 
1-ին մասի 4-րդ կետը համապատասխանեցնել 
«Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության 
մասին» օրենքի հավելվածի 9-րդ կետին:  

Նախագծում 
կատարվել է 
համապատասխան 
փոփոխությունը և այդ 
լիազորությունը 
ազգային մարմնից 
տեղափոխվել է 
լիազորված պետական 
մարմին 

Ընդունվել է: 



 

 

13. 

Ազգային ժողովի 
աշխատակազմի 
փորձագիտական և 
վերլուծական 
վարչության 
պետաիրավական 
փորձաքննության 
բաժին 

«Կինեմատոգրաֆիայի 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքի նախագծի 13-
րդ հոդվածի 2-րդ 
մասի 

Նախագծի 13-րդ հոդվածի վերջին մասում նշված 
կարգավորումն այն մասին, որ օրենքի ուժով ազգային 
ֆիլմի կարգավիճակ են ստանում նաեւ  հոդվածի 1-ին 
մասի պահանջը բավարարող եւ մինչեւ օրենքն ուժի մեջ 
մտնելը ստեղծված ֆիլմերը, այդ թվում` համատեղ 
արտադրության, անհրաժեշտ է կարգավորել Նախագծի 
անցումային դրույթներով: 

Նախագծում 
կատարվել է 
համապատասխան 
փոփոխությունը 

Ընդունվել է: 

14. 

Ազգային ժողովի 
աշխատակազմի 
փորձագիտական և 
վերլուծական 
վարչության 
պետաիրավական 
փորձաքննության 
բաժին 

«Կինեմատոգրաֆիայի 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքի նախագծի 15-
րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 

Նախագծի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասում, Նախագծի 
տեքստում և Նախագծերի փաթեթի մյուս նախագծերում 
նշված «ազգային արխիվ» բառերն առաջարկում ենք 
փոխարինել «պետական արխիվ» բառերով՝ հիմք 
ընդունելով «Արխիվային գործի մասին» օրենքով 
սահմանված կարգովորումները, մասնավորապես՝ 3-րդ 
հոդվածի 12-րդ կետը, 7-րդ և 8-րդ հոդվածները: 

Նախագծում 
կատարվել է 
համապատասխան 
փոփոխությունը 

Ընդունվել է: 

15. 

Ազգային ժողովի 
աշխատակազմի 
փորձագիտական և 
վերլուծական 
վարչության 
պետաիրավական 
փորձաքննության 
բաժին 

«Կինեմատոգրաֆիայի 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքի նախագծի 16-
րդ հոդվածի 1-ին մաս 

Նախագծի 16-րդ հոդվածի համաձայն՝ «1. Հայաստանի 
Հանրապետության հանրային տարածքներում ֆիլմի 
նկարահանում թույլատրվում է պետական կամ հանրային 
գույքի օգտագործման, բնության պահպանության, 
հասարակական կարգի պահպանման, անվտանգության, 
անխափան երթևեկության և ազատ տեղաշարժի 
ապահովման, այլոց առողջության և իրավունքների 
պաշտպանության, ինչպես նաև ընդհանուր 
պատասխանատվության և դժբախտ պատահարներից 
ապահովագրության հետ կապված օրենքով 
նախատեսված պահանջները կառավարության 
սահմանած կարգով բավարարելու դեպքում: Կարծում 
ենք, որ Նախագծի 16-րդ հոդվածը կարող է 
հակասություն առաջացնել իրավական որոշակիության 
սահմանադրական սկզբունքի հետ: 

Նախագծում 
կատարվել է 
համապատասխան 
փոփոխություն և 
սահմանել, որ նշված 
գործառույթների 
կատարումը 
ֆիլմարտադրողը 
կարող է պատվիրակել 
ֆիլմ հանձնակատարին 

Ընդունվել է: 

16. 

Ազգային ժողովի 
աշխատակազմի 
փորձագիտական և 
վերլուծական 
վարչության 
պետաիրավական 
փորձաքննության 

«Կինեմատոգրաֆիայի 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքի նախագծի 20-
րդ հոդվածի 3-րդ 
մասի 2-րդ կետ 

Նախագծի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետի 
համաձայն՝ «Պետական ֆինանսավորումն 
իրականացվում է ֆիլմի առանձին կատեգորիաների 
համար հաստատված մասնաբաժինների և 
սահմանաչափերի համաձայն, որոնք սահմանում է 
կառավարությունն` ըստ. 2) առավելագույն և նվազագույն 

Նախագծում 
կատարվել է 
համապատասխան 
փոփոխությունը 

Ընդունվել է: 



 

բաժին չափով մասնակցության կարգավիճակի,»: Կարծում ենք 
վերոնշյալ իրավադրույթը հստակեցման և որաշկիացման 
կարիք ունի, մասնավորապես հասկանալի չէ ինչ է 
իրենից ենթադրում առավելագույն և նվազագույն չափով 
մասնակցության կարգավիճակը: Անհրաժեշտություն է 
առաջանում նշել, որն է առավելագույն  և նվազագույն 
չափով մասնակցությունը: 

 
 


