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ՆԱԽԱԳԻԾ 
ԵՐԿՐՈՐԴ  ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ 

 
 
Պ-9102-26.03.2021-ԳԿ-011                                                                                  
 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԸ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի հոկտեմբերի 4-ի ՀՕ-165-Ն 

հարկային օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 108-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ 25-րդ կետով. 

«25) ազգային ֆիլմի հեռարձակման և կինոթատրոնում ցուցադրման, ինչպես նաև դրա 

ընթացքում գովազդի տեղադրման արդյունքում ստացվող եկամուտները` մինչև 2030 թվականի 

դեկտեմբերի 31-ը։»: 

 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 

18-րդ կետով. 

«18) ազգային ֆիլմի հեռարձակման և կինոթատրոնում ցուցադրման, ինչպես նաև դրա 

ընթացքում տեղադրվող գովազդի գծով կատարվող ծախսերը` մինչև 2030 թվականի 

դեկտեմբերի 31-ը։»: 

 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 123-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8-

րդ կետով. 

«8) ազգային ֆիլմերի աջակցության դրամագլխին կատարվող մասհանումները։»: 

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը:  
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Տեղեկանք 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 108. Եկամուտ չհամարվող տարրերը 

 

1. Շահութահարկով հարկման բազայի որոշման նպատակով շահութահարկ վճարողների 

համար եկամուտ չեն համարվում` 

1) մասնակիցների (բաժնետեր, փայատեր, անդամ) կողմից շահութահարկ վճարողի 

կանոնադրական կապիտալում (հիմնադրամում) կատարված ներդրումները, ինչպես նաև 

նախորդ հարկային տարիների հարկային վնասը մարելու նպատակով մասնակիցների 

(բաժնետեր, փայատեր, անդամ) կողմից շահութահարկ վճարողի սեփական կապիտալի այլ 

տարրերում կատարված ներդրումները` նախորդ հարկային տարիների հարկային վնասը 

չգերազանցող չափով. 

2) շահութահարկ վճարողի լուծարման մասին որոշման առկայության դեպքում 

մասնակիցների (բաժնետեր, փայատեր, անդամ) կողմից շահութահարկ վճարողի սեփական 

կապիտալում կատարված ներդրումները. 

3) շահութահարկ վճարողի բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի կամ փայաբաժինների 

տեղաբաշխման գնի և անվանական արժեքի դրական տարբերությունը. 

4) շահութահարկ վճարողի կողմից հետ գնված իր բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի կամ 

փայաբաժինների իրացման և հաշվեկշռային արժեքի դրական տարբերությունը, եթե այդ 

բաժնետոմսերը, բաժնեմասերը կամ փայաբաժինները հետ են գնվել օրենքի պահանջով. 

5) այլ կազմակերպության լուծարման դեպքում շահութահարկ վճարողի` այդ 

կազմակերպությունում ունեցած բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի կամ փայաբաժինների դիմաց 

ստացվող մնացորդային գույքի արժեքի և բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի կամ փայաբաժինների 

հաշվեկշռային արժեքի դրական տարբերությունը. 

6) համատեղ գործունեության մասնակցից, որպես համատեղ գործունեության մեջ 

կատարվող ներդրում, համատեղ գործունեության հաշվետու մասնակցի ստացված 

ապրանքները, ընդունված աշխատանքները և (կամ) ստացված ծառայությունները, եթե սույն 
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կետում նշված գործարքները կատարվում են հաշվետու մասնակցի կողմից Օրենսգրքի 32-րդ 

հոդվածով սահմանված հայտարարության ներկայացումից հետո. 

7) ակտիվների, այդ թվում` արտարժույթի, արտարժույթով արտահայտված այլ ակտիվների, 

ինչպես նաև բանկային ոսկով և այլ թանկարժեք մետաղներով արտահայտված ակտիվների 

վերագնահատման դրական արդյունքը. 

8) պարտավորությունների, այդ թվում` արտարժույթով արտահայտված 

պարտավորությունների, ինչպես նաև բանկային ոսկով և այլ թանկարժեք մետաղներով 

արտահայտված պարտավորությունների վերագնահատման բացասական արդյունքը. 

9) հարկային արտոնությունների և վճարների գծով տրվող արտոնությունների գումարները. 

10) հարկային պարտավորությունների կատարմանն ուղղվող` պետական կամ համայնքային 

բյուջեից տրամադրվող գումարները. 

11) ոչ առևտրային կազմակերպությունների անհատույց ստացած ակտիվները (այդ թվում` 

անդամավճարները), աշխատանքները և ծառայությունները. 

12) հարկ վճարողի լուծարման դեպքում մինչև հազար դրամ հարկային պարտավորության 

գումարը. 

13) ներդրումային ֆոնդերում մասնակցությունը հավաստող արժեթղթերից ստացվող 

եկամուտները (այդ թվում` դրանց օտարումից, փոխանակումից, այլ նմանատիպ գործարքներից, 

շահաբաժինների բաշխումից կամ նման այլ ձևով կատարված բաշխումներից, ինչպես նաև 

պայմանագրային ներդրումային ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարված գործարքներից). 

14) միասնական հաշվին առկա գումարների վերադարձն Օրենսգրքի 327-րդ 

հոդվածով սահմանված ժամկետից 30 օրվանից ավելի ուշացնելու դեպքում այդ ժամկետին 

հաջորդող յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հարկ վճարողի օգտին հաշվեգրվող տույժերը, 

ինչպես նաև օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և չափով շահութահարկ վճարողին 

(հարկային գործակալին) վերադարձվող (փոխհատուցվող)` աշխատանքի վարձատրությանն 

ուղղվող աշխատավարձից և դրան հավասարեցված վճարումներից հաշվարկված և վճարված 

եկամտային հարկի գումարները. 

15) (15-րդ կետն ուժը կորցրել է 01.01.2021 թվականից` 25.06.19 ՀՕ-68-Ն օրենք) 

16) վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսներ օգտագործող ինքնավար էներգաարտադրողի` 

էլեկտրական էներգիայի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձից ստացվող հատուցման գումարները, 
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ինչպես նաև հավասար փոխհոսքերի դեպքում ինքնավար էներգաարտադրողի կողմից 

էլեկտրական էներգիայի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձին մատակարարված էլեկտրական 

էներգիայի դիմաց էլեկտրական էներգիայի տեսքով ստացվող փոխհատուցումները. 

17) Հայաստանի Հանրապետության կենսաթոշակային համակարգի կուտակային 

բաղադրիչի շրջանակներում անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ նոտարի համար (օգտին) 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցներից կատարվող կուտակային 

վճարները. 

18) Կառավարության լիազորած մարմնի և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական 

բանկի համատեղ հաստատած կարգի համաձայն` բանկերում և վարկային 

կազմակերպություններում հաշվառված` ֆիզիկական անձանց (բացառությամբ որպես անհատ 

ձեռնարկատեր կամ որպես նոտար վարկ ստացած ֆիզիկական անձանց) նկատմամբ 

ձևավորված և մինչև 2020 թվականի օգոստոսի 31-ը անհուսալի ճանաչված ակտիվների մասով 

մինչև դրանց անհուսալի ճանաչելը հաշվարկված և նախկինում հարկման նպատակով 

համախառն եկամտից նվազեցված` տվյալ ֆիզիկական անձին ներված (այդ թվում` մասնակի) 

տույժերի և (կամ) տուգանքների գումարները: Հարկման նպատակով եկամուտ չեն համարվում 

նաև փոխառուների նկատմամբ ձևավորված և անհուսալի ճանաչված ակտիվների գծով 

արտահաշվեկշռում (հետհաշվեկշռային հաշիվներում) հաշվառվելու ընթացքում հաշվարկված 

տոկոսները և (կամ) տույժերը և (կամ) տուգանքները` դրանց հաշվառման (հաշվարկման, 

հաշվեգրման) պահին, ինչպես նաև դրանց հետագա զիջման կամ ներման (այդ թվում` մասնակի) 

դեպքում.  

19) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19.7-րդ և 19.8-րդ 

հոդվածներով սահմանված գործունեության տեսակներից ստացվող եկամուտները. 

20) տիեզերական օբյեկտների և տեխնիկայի օտարման, դրանց վերանորոգման կամ 

արդիականացման, երկրի հեռակա դիտարկման արբանյակային տվյալների հաղորդման, 

մշակման, տիեզերական օբյեկտների արձակման, վայրէջքի և թռիչքի ընթացքում դրանց 

կառավարման ծառայությունների մատուցման և (կամ) աշխատանքների կատարման 

գործունեությունից ստացվող եկամուտները` մինչև 2030 թվականի դեկտեմբերի 31-ը. 

21) բանկերի կամ վարկային կազմակերպությունների ստացած գումարները, որոնք 

բանկերը կամ վարկային կազմակերպություններն ստացել են որպես ապահովագրական 
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հատուցում, որոնց մասով բանկը կամ վարկային կազմակերպությունը հանդիսանում է շահառու` 

այն մասով, որ մասով այդ գումարները, ապահովագրության պայմանագրի համաձայն, բանկերի 

կամ վարկային կազմակերպությունների կողմից տրամադրվում են վարկառու կամ գրավատու 

ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կամ ուղղվում են վարկառու ֆիզիկական և 

իրավաբանական անձանց վարկի մարմանը. 

22) «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի համաձայն` ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի կողմից ստացվող 

մասնակցության վճարները. 

23) բանկերում և վարկային կազմակերպություններում հաշվառված՝ ռազմական դրության 

ժամանակահատվածում իրականացվող ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհված, 

հաշմանդամ դարձած կամ անհայտ կորած ֆիզիկական անձի, նրա ամուսնու, համատեղությամբ 

ապրող զավակի կամ համատեղությամբ ապրող ծնողի նկատմամբ ձևավորված ու 

Կառավարության լիազորած մարմնի և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի 

համատեղ հաստատած կարգի համաձայն անհուսալի ճանաչված՝ հարկման նպատակով 

համախառն եկամտից նվազեցված ակտիվները (ներառյալ՝ վարկի և այլ գումարները, մինչև 

դրանց անհուսալի ճանաչվելը և անհուսալի ճանաչվելուց հետո հաշվարկված տոկոսները, 

տույժերը և (կամ) տուգանքները)՝ դրանք ներելու դեպքում՝ անկախ սույն մասի 18-րդ կետի 

դրույթներից. 

24) ռազմական դրության ժամանակահատվածում իրականացվող ռազմական 

գործողությունների հետևանքով զոհված, հաշմանդամ դարձած կամ անհայտ կորած անհատ 

ձեռնարկատիրոջը կամ նոտարին, նրա՝ անհատ ձեռնարկատեր կամ նոտար համարվող 

ամուսնուն, համատեղությամբ ապրող զավակին կամ համատեղությամբ ապրող ծնողին 

ռեզիդենտ կազմակերպություն համարվող բանկերի կամ վարկային կազմակերպությունների 

կողմից ներվող պարտավորությունները (ներառյալ՝ վարկի և այլ գումարները, դրանց գծով 

հաշվարկված տոկոսների, տույժերի և (կամ) տուգանքների գումարները)․ 

25) ազգային ֆիլմի հեռարձակման և կինոթատրոնում ցուցադրման, ինչպես նաև դրա 

ընթացքում գովազդի տեղադրման արդյունքում ստացվող եկամուտները` մինչև 2030 թվականի 

դեկտեմբերի 31-ը: 

2. Շահութահարկով հարկման բազայի որոշման նպատակով ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ 
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վճարողների համար եկամուտ չեն համարվում նաև` 

1) արտաքին տնտեսական գործունեությունից ստացվող եկամուտները: Արտաքին 

տնտեսական գործունեություն է համարվում` 

ա. ոչ ռեզիդենտի կողմից ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողին ապրանքի 

մատակարարումը, եթե այդ ապրանքի ներմուծման փաստաթղթերով (այդ թվում` ներմուծման 

հարկային հայտարարագրով կամ ներմուծման մաքսային հայտարարագրով) հիմնավորվում է, որ 

ներմուծումը կատարվել է ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի անունով` անկախ ապրանքի 

նկատմամբ սեփականության իրավունքը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 

փոխանցվելու հանգամանքից, 

բ. սույն կետի «ա» ենթակետով սահմանված` ապրանքի մատակարարման գործարքի հետ 

ուղղակիորեն կապված` ապրանքների փաթեթավորման, բեռնման, տրանսպորտային, 

բեռնաթափման, ուղեկցման, ապահովագրության և համանման այլ աշխատանքների 

կատարումը և (կամ) ծառայությունների մատուցումը, եթե այդ աշխատանքները կատարվել և 

(կամ) ծառայությունները, ապրանքի մատակարարման պայմանագրի համաձայն, մատուցվել են 

ապրանքը մատակարարող ոչ ռեզիդենտի կողմից, 

գ. ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի կողմից Հայաստանի Հանրապետության 

տարածքից դուրս ռեզիդենտին կամ մշտական հաստատության միջոցով Հայաստանի 

Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող այլ ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ 

վճարողին ապրանքի մատակարարումը: 

 

Հոդված 112. Ծախս չհամարվող տարրերը  

 

1. Շահութահարկով հարկման բազայի որոշման նպատակով շահութահարկ վճարողների 

համար ծախս չեն համարվում` 

1) սեփական կապիտալի բաշխումը մասնակիցներին` շահաբաժինների կամ նման այլ ձևով. 

2) այլ հարկ վճարողի սեփական կապիտալում կատարված ներդրումները. 

3) շահութահարկ վճարողի կողմից հետ գնված իր բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի կամ 

փայաբաժինների իրացման և հաշվեկշռային արժեքի բացասական տարբերությունը. 

4) այլ կազմակերպության լուծարման դեպքում շահութահարկ վճարողի` այդ 
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կազմակերպությունում ունեցած բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի կամ փայաբաժինների դիմաց 

ստացվող մնացորդային գույքի արժեքի և բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի կամ փայաբաժինների 

հաշվեկշռային արժեքի բացասական տարբերությունը. 

5) համատեղ գործունեության մասնակցի կողմից, որպես համատեղ գործունեության մեջ 

կատարվող ներդրում, համատեղ գործունեության հաշվետու մասնակցին փոխանցված 

ապրանքները, նրա համար կատարված աշխատանքները և (կամ) նրան մատուցված 

ծառայությունները. 

6) ակտիվների, այդ թվում` արտարժույթի, արտարժույթով արտահայտված այլ ակտիվների, 

ինչպես նաև բանկային ոսկով և այլ թանկարժեք մետաղներով արտահայտված ակտիվների 

վերագնահատման բացասական արդյունքը. 

7) պարտավորությունների, այդ թվում` արտարժույթով արտահայտված 

պարտավորությունների, ինչպես նաև բանկային ոսկով և այլ թանկարժեք մետաղներով 

արտահայտված պարտավորությունների վերագնահատման դրական արդյունքը. 

8) ոչ առևտրային կազմակերպությունների անհատույց ստացած ակտիվների (այդ թվում` 

անդամավճարների), աշխատանքների և ծառայությունների գծով ծախսը կամ դրանց հաշվին 

կատարված ծախսը, այլ նվազեցումը կամ առաջացած կորուստը. 

9) հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների լուծարման ծախսերը, ինչպես նաև 

լուծարվող հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների հաշվեկշռային արժեքները. 

10) հարկ վճարողի լուծարման դեպքում միասնական հաշվին առկա` մինչև հազար դրամ 

գումարը. 

11) ներդրումային ֆոնդերում մասնակցությունը հավաստող արժեթղթերի ձեռքբերման և 

օտարման, ինչպես նաև այդ ֆոնդերում մասնակցության հետ կապված այլ ծախսերը. 

12) (12-րդ կետն ուժը կորցրել է 01.01.2021 թվականից` 25.06.19 ՀՕ-68-Ն օրենք) 

13) ինքնավար էներգաարտադրողների կողմից էլեկտրական էներգիայի արտադրության 

հետ կապված ծախսերը. 

14) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19.7-րդ և 19.8-րդ 

հոդվածներով սահմանված գործունեության տեսակների գծով կատարվող ծախսերը. 

15) տիեզերական օբյեկտների և տեխնիկայի օտարման, դրանց վերանորոգման կամ 

արդիականացման, երկրի հեռակա դիտարկման արբանյակային տվյալների հաղորդման, 
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մշակման, տիեզերական օբյեկտների արձակման, վայրէջքի և թռիչքի ընթացքում դրանց 

կառավարման ծառայությունների մատուցման և (կամ) աշխատանքների կատարման 

գործունեության գծով կատարվող ծախսերը` մինչև 2030 թվականի դեկտեմբերի 31-ը. 

16) բանկերի կամ վարկային կազմակերպությունների վճարած գումարները, որոնք բանկերը 

կամ վարկային կազմակերպություններն ստացել են որպես ապահովագրական հատուցում, 

որոնց մասով բանկը կամ վարկային կազմակերպությունը հանդիսանում է շահառու` այն մասով, 

որ մասով այդ գումարները, ապահովագրության պայմանագրի համաձայն, բանկերի կամ 

վարկային կազմակերպությունների կողմից տրամադրվում են վարկառու կամ գրավատու 

ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կամ ուղղվում են վարկառու ֆիզիկական և 

իրավաբանական անձանց վարկի մարմանը. 

17) «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի համաձայն` ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի կողմից ստացվող 

մասնակցության վճարների հաշվին կատարվող ծախսերը․: 

18) ազգային ֆիլմի հեռարձակման և կինոթատրոնում ցուցադրման, ինչպես նաև դրա 

ընթացքում տեղադրվող գովազդի գծով կատարվող ծախսերը` մինչև 2030 թվականի 

դեկտեմբերի 31-ը։ 
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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 
միջոցով: 

Ընդունվել է: 

2. Կառավարություն 
«Կինեմատոգրաֆիայի 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 

Նախագծի 10-րդ հոդվածի համաձայն` Կինեմատոգրաֆիայի 
ազգային մարմինը Հայաստանի Հանրապետության կողմից 
հիմնադրված անդամություն չունեցող «Հայֆիլմ» ինստիտուտ 

Նախագծում կատարվել է 
համապատասխան 
փոփոխություն և «ոչ 

Ընդունվել է: 
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օրենքի նախագծի 10-
րդ հոդվածի 1-ին մաս 

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: 

առևտրային 
կազմակերպություն» 
եզրույթը փոխարինվել է 
«հիմնադրամ» եզրույթով 

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

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

Ընդունվել է: 

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 

«Կինեմատոգրաֆիայի 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքի նախագծի 3-

«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 

Նախագծում կատարվել է 
համապատասխան 
փոփոխություն և 
«բնօրինակ պատճե» 

Ընդունվել է: 
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պետաիրավական 
փորձաքննության բաժին 

րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 10-րդ կետ 

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:  

եզրույթը փոխարինվել է 
«ֆիլմի բնօրինակի 
պատճե» եզրույթուվ, 
քանի որ նախածգում 
արդեն իսկ սահմանված է 
«ֆիլմի բնօրինակ» 
եզրույթը 

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 առևտրային 
օգուտ ստանալու նպատակով: 

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

Ընդունվել է: 
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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 բաժին 

«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: 

 

  



6 
 

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: 
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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 բաժին 

«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 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 

Նախագծում կատարվել է 
համապատասխան 
փոփոխությունը 

Ընդունվել է: 
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մասնակցությունը: 
 

 


