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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
 ԱԶԳԱՅԻՆ   ԺՈՂՈՎԻ   ՆԱԽԱԳԱՀ 
  պարոն  ՀՈՎԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻՆ 

 

 

Հարգելի պարոն Աբրահամյան 

 
 

Ձեզ ենք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակա-

ցությունը Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորներ Հեղինե 

Բիշարյանի, Մհեր Շահգելդյանի, Հովհաննես Մարգարյանի և Իշխան Խաչատրյանի՝ 

օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացրած Թատրոնի և թատերական գոր-

ծունեության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի (Պ-073-04.09.2012-

ԳԿ-010/0) վերաբերյալ: 

1. Անհրաժեշտ է 3-րդ հոդվածի առաջին պարբերությունից՝ «անհատ ձեռնարկատեր» 

բառերից հետո հանել «ֆիզիկական անձ» բառերը, քանի որ, համաձայն «Անհատ ձեռնարկա-

տիրոջ մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 1-ին հոդվածի, «անհատ ձեռնարկա-

տեր» և «ֆիզիկական անձ» հասկացությունները նույնացվում են: 

2. Համաձայն 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետի՝ թատրոնը կանոնադրությամբ 

նախատեսված նպատակներին համապատասխան՝ ինքնուրույն է ծրագրում իր գործունեու-
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թյունը և որոշում զարգացման հեռանկարները: Այդ առումով գտնում ենք, որ նշված 

կետն անհրաժեշտ է վերանայել՝ համադրելով օրենքի նախագծի 3-րդ հոդվածի առաջին 

պարբերությունը և «Անհատ ձեռնարկատիրոջ մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի պահանջները:  

Նույն դիտողությունը վերաբերում է նաև օրենքի նախագծի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

«գ» կետին, 6-րդ և 14-րդ հոդվածների 2-րդ մասերին: 

3. 10-րդ հոդվածի վերնագրում «իրավասությունները» բառը փոխարինել «լիազորու-

թյունները» բառով՝ նկատի ունենալով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրու-

թյան 89-րդ հոդվածի 8-րդ կետի պահանջները, որի համաձայն Հայաստանի Հանրա-

պետության կառավարությունն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության Սահ-

մանադրությամբ և օրենքներով սահմանված այլ գործառույթներ ու լիազորություններ: 

Նույն հոդվածի 2-րդ մասի` 

1) «ե» կետի կապակցությամբ հայտնում ենք, որ պարզ չէ, թե Հայաստանի Հան-

րապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմինն ինչ կարգով է 

իրականացնելու թատերական աշխատողների մասնագիտական պատրաստումը, վերա-

պատրաստումը և վերաորակավորումը. 

2) «զ» և «ը» կետերը հստակեցման կարիք ունեն, մասնավորապես, պարզ չէ, թե 

այդ կետերով նախատեսված աջակցությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարու-

թյան լիազորած պետական կառավարման մարմինն ինչ կարգով պետք է իրականացնի: 

4. 14-րդ հոդվածի 4-րդ մասի «ա» և «բ» կետերում «ստորագրում է» բառերն 

անհրաժեշտ է փոխարինել «կնքում է» բառերով: 

5. 18-րդ հոդվածում «հրապարակմանը հաջորդող օրվանից» բառերը փոխարինել 

«հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը» բառերով` նկատի ունենալով 
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«Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասի պահանջները: 

6. Օրենքի նախագծում առկա են հստակեցման, պարզաբանման և խմբագրման 

կարիք ունեցող դրույթներ: Այսպես՝ 

1) 2-րդ հոդվածի 1-ին մւսսը «այլ օրենքներից» բառերից հետո անհրաժեշտ է լրացնել 

«և իրավական ակտերից» բառերով. 

2) 2-րդ հոդվածից անհրաժեշտ է հանել «Հայաստանի Հանրապետության Սահ-

մանադրությունից» բառերը, քանի որ թատրոնի և թատերական գործունեության վերաբերյալ 

հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության կարգավորման 

առարկա չեն. 

3) 5-րդ հոդվածի վերնագրում, ինչպես նաև 1-ին և 2-րդ մասերում «թատրոնի» 

բառն անհրաժեշտ է փոխարինել «թատերական կազմակերպության» բառերով, քանի որ 

խոսքը թատերական կազմակերպության իրավունքների և պարտականությունների մասին է. 

4) 4-րդ հոդվածի 1-ին մասում նախատեսված դրույթների համաձայն՝ նշված 

օրենքի նպատակներից են իրացվող արտադրանքից օգտվելու մատչելիության ապահովումը 

և պաշտպանությունը: Այդ առումով պարզ չէ, թե որն է թատրոնի կողմից «իրացվող 

արտադրանքը»: Ելնելով վերոգրյալից՝ գտնում ենք, որ օրենքի նախագծի 4-րդ հոդվածի 

1-ին մասն անհրաժեշտ է վերանայել՝ նկատի ունենալով «Իրավական ակտերի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 36-րդ հոդվածի պահանջները. 

5) 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «թ» կետում բովանդակային առումով խմբագրման 

կարիք ունի «տոմսային տնտեսության վարման կարգը» արտահայտությունը. 

6) 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «զ» և «ը» կետերում անհրաժեշտ է հստակեցնել 

լիազորված պետական կառավարման մարմնի կողմից աջակցության ցուցաբերման 

ձևերը: 
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7. 5-րդ հոդվածում մասերի և կետերի համարակալումն անհրաժեշտ է վերանայել՝ 

հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

41-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջները: Նույնը վերաբերում է նաև օրենքի նախագծի 8-րդ, 

9-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 14-րդ, 16-րդ և 17-րդ հոդվածներին: 

Հայտնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունն 

այժմ ձեռնամուխ է եղել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի չորրորդ գումար-

ման քննարկմանը ներկայացված համանուն օրենքի նախագծի լրամշակման աշխատանք-

ներին, և օրենքի նախագծի հեղինակներին առաջարկում ենք համագործակցել Հայաստանի 

Հանրապետության մշակույթի նախարարության հետ՝ միասնական, լրամշակված և փոխհա-

մաձայնեցված օրենքի նախագիծը Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 

քննարկմանը ներկայացնելու նպատակով: 

Հայտնում ենք, որ, ներկայացված օրենքի նախագիծը Հայաստանի Հանրապետու-

թյան Ազգային ժողովում քննարկելիս, հարակից զեկուցմամբ հանդես կգա Հայաստանի 

Հանրապետության մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը: 

Տեղեկացնում ենք, որ օրենքի նախագծի ընդունման դեպքում այլ իրավական ակ-

տերի ընդունման անհրաժեշտությունը բացակայում է: 

 Կից ներկայացվող փաստաթղթերում տրվում է օրենքի նախագծի կարգավորման 

ազդեցության գնահատականը:  

 

    Հարգանքով` 

 
 

ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 



AJV-40-29_2012-10-04_01d10.1d14198-12_2012-10-04 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ     ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Թատրոնի և թատերական գործունեության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունման դեպքում 

 

«Թատրոնի և թատերական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի նախագծի ընդունումը առողջապահության բնագավառի վրա ազդեցություն չի ունենա:   
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Թատրոնի և թատերական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի  

մրցակցության բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 

«Թատրոնի և թատերական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծով (այսուհետ` 

Նախագիծ) կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետությունում թատերական 

բեմադրությունների ստեղծման և կենդանի, հրապարակային կատարման հետ կապված 

հարաբերությունները: 

Նախագծի մրցակցության բնագավառում ազդեցության գնահատման 

գործընթացի նախնական փուլում պարզվել է, որ Նախագծով կարգավորվող 

շրջանակները չեն առնչվում ապրանքային շուկաների հետ, ուստի և Նախագծի 

ընդունմամբ որևէ ապրանքային շուկայում մրցակցային դաշտի վրա ազդեցություն լինել 

չի կարող:  

Հիմք ընդունելով նախնական փուլի արդյունքները` կարգավորման ազդեցության 

գնահատման աշխատանքները դադարեցվել են` արձանագրելով Նախագծի ընդունմամբ 

մրցակցության միջավայրի վրա ազդեցություն չհայտնաբերվելու եզրակացություն: 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Թատրոնի և թատերական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի տնտեսական, 

այդ թվում` փոքր և միջին ձեռնարկատիրության բնագավառում կարգավորման 

ազդեցության գնահատման 

 
«Թատրոնի և թատերական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի (այսուհետ` 

Նախագիծ) գործարար և ներդրումային միջավայրի վրա կարգավորման ազդեցության 

գնահատման նպատակով իրականացվել են նախնական դիտարկումներ: 

Գնահատման նախնական փուլում պարզ է դարձել, որ Նախագիծը վերաբերում է 

թատերական բեմադրությունների ստեղծման և կենդանի կատարման հետ կապված 

հարաբերություններին և Նախագծի ընդունման դեպքում, դրա կիրարկման արդյունքում 

գործարար և ներդրումային միջավայրի վրա ազդեցություն չի նախատեսվում: 
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ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Թատրոնի և թատերական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի նախագծի վերաբերյալ 

 

«Թատրոնի և թատերական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի նախագիծն իր մեջ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի 

հոկտեմբերի 22-ի «Նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի հակակոռուպցիոն 

բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման իրականացման կարգը հաստատելու 

մասին» թիվ 1205-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 9-րդ կետի ենթակետերով նախատեսված 

որևէ կոռուպցիոն գործոն չի պարունակում: 
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Եզրակացություն 

 

«Թատրոնի և թատերական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի 

սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման  

 

«Թատրոնի և թատերական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի (այսուհետ` 

նախագիծ)  սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության 

գնահատումը կատարվել է «Իրավական ակտերի մասին»  ՀՀ օրենքի 27.1 հոդվածի և ՀՀ 

Կառավարության 2010 թվականի հունվարի 14-ի թիվ 18-Ն որոշման համաձայն: 

Նախագծի սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության 

գնահատումը կատարվել է սոցիալական պաշտպանության  ոլորտի և դրա առանձին 

ենթաոլորտների իրավիճակի բնութագրիչների և դրանց ինդիկատորների հիման վրա: 

Նախագիծը` 

ա) ռազմավարական կարգավորման ազդեցության տեսանկյունից ունի չեզոք 

ազդեցություն, 

բ) շահառուների վրա կարգավորման ազդեցության տեսանկյունից` չեզոք ազդեցություն: 
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ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

<<Թատրոնի և թատերական գործունեության մասին>> Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի նախագծի բնապահպանության բնագավառում  

կարգավորման 

 

 

1. <<Թատրոնի և թատերական գործունեության մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի նախագծի (այսուհետ` օրենք) ընդունման արդյունքում 
շրջակա միջավայրի oբյեկտների` մթնոլորտի, հողի, ջրային ռեսուրսների, ընդերքի, 
բուuական և կենդանական աշխարհի, հատուկ պահպանվող տարածքների վրա 
բացասական հետևանքներ չեն առաջանա: 
         2. Օրենքի նախագծի չընդունման դեպքում շրջակա միջավայրի oբյեկտների  վրա 
բացասական հետևանքներ չեն առաջանա: 
         3. Օրենքի  նախագիծը  բնապահպանության ոլորտին չի առնչվում, այդ  ոլորտը 
կանոնակարգող իրավական ակտերով ամրագրված uկզբունքներին, պահանջներին չի 
հակասում:  

Օրենքի կիրարկման արդյունքում բնապահպանության բնագավառում  կանխատեuվող  
հետևանքների գնահատման և վարվող քաղաքականության համեմատական վիճակագրական 
վերլուծություններ կատարելու անհրաժեշտությունը բացակայում է:  
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

<<Թատրոնի և թատերական գործունեության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

նախագծի բյուջետային բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 
 

           <<Թատրոնի և թատերական գործունեության մասին>> Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունումը ՀՀ պետական բյուջեի մուտքերի վրա 

ազդեցություն չի առաջացնում: 

Նախագծի կարգավորման ազդեցության գնահատականը ծախսերի մասով 

հնարավոր է տալ ՀՀ կառավարության 05.05.2012թ. կայացած նիստի N 13 

արձանագրության 1-ին կետով հաստատված` <<Իրավական ակտերի նախագծերի 

մշակման մեթոդական ցուցումներ>> հավելվածի 14.4-րդ կետով պահանջվող տեղեկանքի` 

հաշվարկ-հիմնավորումներով, առկայության պայմաններում:  

 

 

 

 
ՆԱԽԱԳԻԾ 

Պ-073-04.09.2012-ԳԿ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՔԸ 

ԹԱՏՐՈՆԻ ԵՎ ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

ՀՈԴՎԱԾ 1. Օրենքի կարգավորման առարկան եւ գործողության ոլորտը  

1. Սույն օրենքը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետությունում թատերական 
բեմադրությունների ստեղծման եւ կենդանի, հրապարակային կատարման հետ կապված 
հարաբերությունները, ինչպես նաեւ սահմանում է Հայաստանի Հանրապետությունում 
թատրոնի եւ թատերական գործունեության իրավական հիմքերը, թատերական 
գործունեությանը պետական աջակցություն ցուցաբերելու ձեւերն ու միջոցները:  

2. Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է Հայաստանի Հանրապետության գործող 
եւ նորաստեղծ թատրոնների վրա:  

ՀՈԴՎԱԾ 2. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը թատրոնի եւ 

թատերական գործունեության մասին  

1. Թատրոնի եւ թատերական գործունեության մասին Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությունը բաղկացած է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունից, 
«Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքից,  «Հեղինակային եւ հարակից իրավունքների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքից, սույն օրենքից, Հայաստանի Հանրապետության այլ 
օրենքներից:  
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2. Եթե Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով սահմանված են 
այլ նորմեր, քան նախատեսված են սույն օրենքով, ապա կիրառվում են միջազգային 
պայմանագրերի նորմերը:  

ՀՈԴՎԱԾ 3. Օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները  

Սույն օրենքում օգտագործվում են հետեւյալ հիմնական հասկացությունները.  

թատրոն` մշակութային կազմակերպություն (անհատ ձեռնարկատեր, ֆիզիկական անձ), 
որի գործունեության հիմնական նպատակը թատերական բեմադրությունների եւ այլ 
ներկայացումների ստեղծումն ու կենդանի հրապարակային, ինչպես նաեւ 
տեսալսողական միջոցներով միջնորդավորված կատարումն է.  

պետական թատրոն` Հայաստանի Հանրապետության կողմից հիմնադրված պետական 
ոչ առեւտրային կազմակերպություն, որն իրականացնում է թատերական 
գործունեություն.  

համայնքային թատրոն` տեղական ինքնակառավարման մարմնի կողմից հիմնադրված 
համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն, որն իրականացնում է թատերական 
գործունեություն.  

ոչ պետական թատրոն` իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձի կողմից հիմնադրված 
առեւտրային կամ ոչ առեւտրային կազմակերպություն, որն իրականացնում է 
թատերական գործունեություն.  

թատերական գործունեություն` թատերարվեստի ստեղծագործությունների ստեղծում, 
կամ պահպանում, կամ տարածում, կամ մեկնաբանում.  

թատերական բեմադրություն` դրամատիկական կամ երաժշտադրամատիկական 
ստեղծագործության հիման վրա ընդհանուր մտահղացմամբ եւ որոշակի անվանումով 
ստեղծված թատերարվեստի ստեղծագործություն.  

ներկայացում`   կենդանի, հրապարակային կատարմամբ թատերական բեմադրություն.  

թատերական աշխատող` թատերարվեստի ստեղծագործություններ ստեղծող կամ 
մեկնաբանող անձ.  

թատերախումբ` թատերական բեմադրություն իրականացնող ստեղծագործական խումբ.  

թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար` թատրոնի ստեղծագործական գործունեությունն 
ապահովող անձ.  

բեմադրիչ /բեմադրող, ռեժիսոր, նկարիչ, բալետմայստեր, դիրիժոր, խմբավար/` 
թատերական բեմադրությունը կամ դրա առանձին մասը գեղարվեստական ինքնուրույն 
լուծմամբ իրականացնող ֆիզիկական անձ.  

դերասան /արտիստ/` թատերական բեմադրության մեջ դրամատիկական կամ 
երաժշտա-դրամատիկական ստեղծագործության որեւէ գործող անձ կերպավորող 
ֆիզիկական անձ.  

թատրոնի գեղարվեստական խորհուրդ` հասարակական հիմունքներով 
խորհրդակցական մարմին, որը ձեւավորվում է թատրոնի ստեղծագործական 
անձնակազմից եւ հրավիրված անձանցից.  

ազատ բեմահարթակ` պետական աջակցությամբ գործող, որեւէ թատրոնին չամրացված 
բեմ /բեմական միջոցներ/, որը տրամադրվում է թատերախմբին` նոր, փորձարարական 
բեմադրությունները ներկայացնելու համար.  
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թատերարդյունաբերող /թատերական բեմադրության պրոդյուսեր/` իրավաբանական 
կամ ֆիզիկական անձ, որը կազմակերպում եւ  /կամ/ ֆինանսավորում է թատերական 
բեմադրության արդյունաբերումը /պատրաստումը, ցուցադրումը, իրացումը/։  

ՀՈԴՎԱԾ 4. Օրենքի նպատակները եւ խնդիրները  

1. Սույն օրենքի նպատակներն են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների 
ստեղծագործական-գեղարվեստական գործունեության ազատության, Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում թատերական գործունեությանը նրանց 
մասնակցության  եւ թատերարվեստի ստեղծագործություններին հաղորդակցվելու, 
ինչպես նաեւ թատրոնի կողմից մատուցվող ծառայություններից եւ իրացվող 
արտադրանքից օգտվելու մատչելիության ապահովումը եւ պաշտպանությունը:  

2. Սույն օրենքի խնդիրներն են թատերական մշակույթի ինքնատիպության, մշակութային 
համագործակցության եւ պետական ու համայնքային թատրոնների ձեւավորված 
համակարգի պահպանման, նոր թատրոնների ստեղծման եւ զարգացման, թատերական 
գործունեության բնագավառում նորարարական նախագծերի իրականացման, 
թատրոնին եւ թատերական գործունեությանը պետական աջակցության ցուցաբերման, 
թատրոնի գործունեության ֆինանսատնտեսական, ինչպես նաեւ ստեղծագործական 
անձնակազմի համալրման պայմանների ստեղծման իրավական երաշխիքների 
ապահովումը:  

ՀՈԴՎԱԾ 5. Թատրոնի իրավունքները եւ պարտականությունները  

1. Թատրոնի իրավունքները`  

ա/ անկախ է ստեղծագործական-գեղարվեստական գործունեության ուղղության եւ 
խաղացանկի ընտրության մեջ.  

բ/ կանոնադրությամբ նախատեսված նպատակներին համապատասխան` ինքնուրույն է 
ծրագրում իր գործունեությունը եւ որոշում զարգացման հեռանկարները.  

գ/ ինքնուրույն է սահմանում իր աշխատանքի պայմանակարգը /ռեժիմը/, եթե այլ բան 
նախատեսված չէ հիմնադրի որոշմամբ կամ իր կանոնադրությամբ:  

2. Թատրոնի պարտականությունները`  

ա/ տոմսարկղերի եւ ներկայացման հանրային դիտման վայրերում փակցնել 
ազդագրերը, որտեղ նշված պետք է  լինեն թատրոնի լրիվ անունը, ներկայացման լրիվ 
անունը, ստեղծագործության եւ հեղինակի անունը, բեմադրության հեղինակի, 
դերակատարների անունները եւ այլ տեղեկություններ` ըստ թատրոնի ղեկավարության 
հայեցողության.  

բ/ հանդիսատեսին տեղեկացնել ներկայացման տեղի, ժամանակի եւ ավարտի, տոմսի 
գնի, դրա ձեռքբերման եւ վերադարձման պայմանների, հանդիսատեսի տարիքային 
սահմանափակումների մասին.  

գ/ թատերական տոմսի վրա նշել տոմսի արժեքը, թատրոնի անունը եւ գտնվելու վայրը, 
ներկայացման վերնագիրը, ամիս-ամսաթիվը եւ ժամը, դահլիճում նստելատեղը:  

ՀՈԴՎԱԾ 6. Թատրոնի գործունեության նպատակն ու տեսակները  

1. Թատրոնի գործունեության նպատակն է թատերարվեստի, ազգային թատրոնի 
ավանդույթների պահպանումը, տարածումը եւ զարգացումը, ինչպես նաեւ` հանրության 
պահանջմունքների ձեւավորումը եւ բավարարումը  թատերարվեստի բնագավառում:  

2. Թատրոնի գործունեության տեսակները սահմանվում են նրա կանոնադրությամբ կամ 
հիմնադրի որոշումներով։  
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ՀՈԴՎԱԾ 7. Պետական քաղաքականության հիմնական սկզբունքները թատերական 

գործունեության բնագավառում  

Թատերական գործունեության բնագավառում պետական քաղաքականության 
հիմնական սկզբունքներն են՝ թատերարվեստի պահպանումը, տարածումն ու 
զարգացումը, ստեղծագործական-գեղարվեստական գործունեության ազատության, 
ինքնուրույնության,  հանրությանը թատերարվեստին հաղորդակցվելու պայմանների 
մատչելիության ապահովումը։  

ՀՈԴՎԱԾ 8. Պետական քաղաքականության իրականացումը թատերական 

գործունեության բնագավառում  

1. Թատերական գործունեության բնագավառում Հայաստանի  Հանրապետության 
պետական քաղաքականությունն իրականացվում է մշակույթի պահպանման, 
տարածման եւ զարգացման պետական ծրագրերով։  

2. Պետական քաղաքականության իրականացման համար պետությունը`  

ա/ ստեղծում է հավասար պայմաններ պետական, համայնքային եւ ոչ պետական 
թատրոնների գործունեության համար,  

բ/ աջակցում է թատերական աշխատողների գործունեությանը` ապահովելով 
թատերական աշխատողների աշխատանքի եւ զբաղվածության համար պայմաններ.  

գ/ աջակցում է թատերական աշխատողների միջազգային ստեղծագործական շփումների 
ընդլայնմանը։  

ՀՈԴՎԱԾ 9. Թատրոնին եւ թատերական գործունեությանը պետական աջակցություն 

ցուցաբերելու ձեւերը եւ ուղղությունները  

1. Թատրոնին եւ թատերական գործունեությանը պետական աջակցության ձեւերն են.  

ա/ տվյալ տարվա պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների սահմաններում 
պետական եւ համայնքային թատրոնների գործունեության, շենքերի եւ շինությունների 
վերանորոգման կամ հիմնանորոգման, նրանց ձայնային, լույսային եւ այլ անհրաժեշտ 
սարքավորումների արդիականացման նպատակով ֆինանսական միջոցների 
հատկացումը.  

բ/ ազգային եւ միջազգային թատերական փառատոներին, մրցույթներին ու մշակութային 
փոխանակություններին կազմակերպական եւ ֆինանսական աջակցությունը.  

գ/ մրցութային հիմունքով դրամատիկական եւ երաժշտադրամատիկական 
ստեղծագործությունների ստեղծման, գնման, դրանց բեմադրման համար նպատակային 
ստեղծագործական պատվերների տրամադրումը , ինչպես նաեւ թատերական 
մասնագիտական կրթության եւ թատերագիտության  զարգացման նպատակով  
նորարարական /ինովացիոն/ նախագծերի իրականացման համար ֆինանսական 
միջոցների, պետական դրամաշնորհների հատկացումը:  

ՀՈԴՎԱԾ 10. Թատերական գործունեության բնագավառում Հայաստանի 

Հանրապետության Կառավարության եւ լիազորած պետական կառավարման  

մարմնի իրավասությունները  

1. Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունն ապահովում է թատրոնի եւ 
թատերական գործունեության բնագավառում պետական քաղաքականության մշակումն 
ու իրականացումը:  

2. Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության լիազորած պետական 
կառավարման մարմինը՝  
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ա/ մշակում եւ իրականացնում է  պետական քաղաքականությունը թատրոնի եւ 
թատերական գործունեության բնագավառում՝ թատերարվեստի պահպանման, 
տարածման ու զարգացման պետական ծրագրերին համապատասխան.  

բ/ կրթության ոլորտում լիազորված պետական մարմնի հետ մասնակցում է 
թատերարվեստի բնագավառում կրթական չափորոշիչների /ստանդարտների/ եւ 
կրթական ծրագրերի, մեթոդական ձեռնարկների մշակմանը.  

գ/ իր իրավասությունների սահմաններում նպաստում է թատրոնի եւ թատերական 
գործունեության բնագավառում միջազգային համագործակցության զարգացմանը.  

դ/ ներկայացնում է թատերական աշխատողներին եւ թատերական գործիչներին 
Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգեւներով պարգեւատրելու եւ 
պատվավոր կոչումներ շնորհելու միջնորդություններ.  

ե/ կազմակերպում է թատերական աշխատողների մասնագիտական պատրաստումը, 
վերապատրաստումը եւ վերաորակավորումը.  

զ/ աջակցում է երիտասարդ շնորհալի դերասաններին, դեբյուտանտներին եւ 
նորաստեղծ թատերական խմբերին ու թատրոններին.  

է/ նպաստում է մրցութային հիմունքով ազատ բեմահարթակների ստեղծմանը` ոչ 
պետական թատրոններին տրամադրելու նպատակով.  

ը/ աջակցում է զանգվածային տեղեկատվության միջոցներին` թատերարվեստի 
հանրահռչակման նպատակով.  

թ/ սահմանում է պետական թատրոնների տոմսային տնտեսության վարման կարգը.  

ժ/ սահմանում է ստեղծագործական պատվերների տրամադրման մրցութային կարգը.  

ժա/ սահմանում է դրամաշնորհների տրամադրման կարգը։  

ՀՈԴՎԱԾ 11. Մարզպետի իրավասությունները թատերարվեստի բնագավառում  

Մարզպետը՝  

ա/ ապահովում է տարածքային քաղաքականության իրականացումը թատերարվեստի 
բնագավառում՝ մարզպետարանի աշխատակազմի եւ մարզային ենթակայության 
թատրոնների միջոցով.  

բ/ մասնակցում է թատերարվեստի պահպանման, տարածման ու զարգացման 
պետական ծրագրերի մշակմանը եւ ապահովում դրանց իրականացումը մարզի 
տարածքում.  

գ/ կազմակերպում է մարզային ենթակայության թատրոնների գործունեությունը, 
պահպանումն ու նորոգման աշխատանքները, միջոցներ է ձեռնարկում գործունեության 
ընդլայնման եւ արդյունավետության ապահովման ուղղությամբ.  

դ/ իրականացնում է թատերարվեստի բնագավառում օրենքով սահմանված այլ 
լիազորություններ։  

ՀՈԴՎԱԾ 12. Համայնքի ղեկավարի իրավասությունները թատերարվեստի 

բնագավառում  

Համայնքի ղեկավարը՝  

կազմակերպում է համայնքային թատրոնների գործունեությունը:  

ՀՈԴՎԱԾ 13. Թատրոնների եւ թատերական գործունեության ֆինանսավորումը  
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1. Պետական եւ համայնքային թատրոններին ֆինանսավորում հատկացվում է 
պետական եւ համայնքային բյուջեներով թատրոնի եւ թատերական գործունեության 
համար նախատեսված ծախսերի սահմաններում` պետական կառավարման եւ տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների ու իրավաբանական եւ /կամ/ ֆիզիկական անձանց 
միջեւ կնքված պայմանագրերի հիման վրա:  

2. Մշակույթի պահպանման, տարածման եւ զարգացման պետական ծրագրերով 
աջակցություն է ցուցաբերվում պետական, համայնքային եւ ոչ պետական թատրոնների 
բեմադրությունների իրականացման համար։  

3. Թատերական գործունեության ֆինանսավորման աղբյուր կարող են հանդիսանալ 
հովանավորչական, պրոդյուսերական, գովազդային աշխատանքները, ինչպես նաեւ ՀՀ 
օրենսդրությամբ չարգելված գործունեության այլ միջոցներ:  

ՀՈԴՎԱԾ 14.  Թատրոնի կառավարումը  

1. Պետական եւ համայնքային թատրոնի կառավարումն իրականացնում են հիմնադիրը, 
նրա կողմից լիազորված պետական մարմինը /համայնքային թատրոնի դեպքում՝ 
համայնքի ղեկավարը/ եւ գործադիր մարմինը՝ տնօրենը։  

2. Ոչ պետական թատրոնի կառավարումն իրականացվում է օրենքով եւ ոչ պետական 
թատրոնի կանոնադրությամբ։  

3. Պետական եւ համայնքային թատրոնի ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն 
իրականացնում է գործադիր մարմինը՝ տնօրենը, իսկ հիմնադրի որոշմամբ կամ 
թատրոնի կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքում՝ թատրոնի տնօրենը եւ 
գեղարվեստական ղեկավարը, որոնց նշանակում եւ ազատում է լիազորված պետական 
մարմինը /համայնքային թատրոնի դեպքում՝ համայնքի ղեկավարը/:  

4. Պետական եւ համայնքային թատրոնի ընթացիկ /ներառյալ՝ ստեղծագործական 
գեղարվեստական/  գործունեության ղեկավարումն իրականացվում է՝  

ա/ իրավասությունների միատեղմամբ ՝ տնօրեն-գեղարվեստական ղեկավարի կողմից, 
որի հետ հիմնադրի անունից լիազորված պետական մարմնի ղեկավարը /համայնքային 
թատրոնի դեպքում՝ համայնքի ղեկավարը/ ստորագրում է պայմանագիր՝ մինչեւ հինգ 
տարի ժամկետով.  

բ/  իրավասությունների տարանջատմամբ ՝ տնօրենի եւ գեղարվեստական ղեկավարի 
կողմից, որոնցից յուրաքանչյուրի հետ հիմնադրի անունից լիազորված պետական 
մարմնի ղեկավարը /համայնքային թատրոնի դեպքում՝ համայնքի ղեկավարը/ 
ստորագրում է պայմանագիր՝ մինչեւ հինգ տարի ժամկետով։  

ՀՈԴՎԱԾ 15. Պետական եւ համայնքային թատրոնի տնօրենի իրավասությունները  

Պետական եւ համայնքային թատրոնի տնօրենն իրականացնում է «Պետական ոչ 
առեւտրային կազմակերպությունների մասին» եւ «Տեղական ինքնակառավարման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված եւ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությանը չհակասող այլ լիազորություններ:  

ՀՈԴՎԱԾ 16. Պետական եւ համայնքային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարի 
իրավասությունները  

Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը՝  

ա/ թողարկում /վերականգնում/ է ներկայացումներ՝ կենդանի կատարմամբ 
հրապարակային ցուցադրման նպատակով.  

բ/ կատարում է դերաբաշխում նոր վերականգնվող ներկայացումներում.  
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գ/ ընթացիկ խաղացանկի ներկայացումներում նշանակում է դերակատարներ.  

դ/ հաստատում է խաղացանկը, դեկորների էսքիզներն ու մակետները, բեմադրական 
աշխատանքների այլ արդյունքները՝ համաձայնեցնելով թատրոնի տնօրենի հետ.  

ե/ իրականացնում է օրենսդրույթանը չհակասող ստեղծագործական-գեղարվեստական 
գործունեության հետ կապված այլ իրավասություններ։  

ՀՈԴՎԱԾ 17. Պետական եւ համայնքային թատրոնի տնօրենի եւ գեղարվեստական 
ղեկավարի ընդհանուր իրավասությունները  

Թատրոնի տնօրենը եւ գեղարվեստական ղեկավարը՝  

ա/ հաստատում են ներկայացումների ցուցադրման ժամանակացույցը, ընթացիկ եւ 
բեմադրվող ներկայացումների խաղացանկը.  

բ/ որոշում են թատրոնի հյուրախաղային խաղացանկը, հյուրախաղի ժամկետը, վայրը եւ 
մասնակիցների կազմը.  

գ/ որոշում են այլ թատրոնների հյուրախաղերի, արտագնա ներկայացումների եւ այլ 
միջոցառումների համար թատրոնի բեմահարթակ/ներ/ի տրամադրման 
նպատակահարմարությունը.  

դ/ ստորագրում եւ լուծում են թատրոնի ստեղծագործական-գեղարվեստական 
անձնակազմի եւ ստեղծագործական-գեղարվեստական խմբերի /ստորաբաժանումների/ 
ղեկավարների հետ կնքված պայմանագրերը։  

ՀՈԴՎԱԾ 18. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը  

Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:  

 

 

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ  

«Թատրոնի եւ թատերական գործունեության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի ընդունման վերաբերյալ  

«Թատրոնի եւ թատերական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի ընդունումը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2005թ. դեկտեմբերի 9-ի  «ՀՀ Կառավարության 2006 թվականի 
գործունեության միջոցառումների ծրագիրը եւ գերակա  խնդիրները հաստատելու 
մասին» N 2200-ն որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի 99-րդ կետով, ինչպես նաեւ 
թատրոնի եւ թատերական գործունեության իրավական հիմքերի եւ թատրոններին 
պետական աջակցության ցուցաբերման ձեւերի ու միջոցների, թատրոնի իրավունքների 
ու պարտականությունների սահմանմամբ:  

Պետական թատրոնները,  լինելով ոչ առեւտրային կազմակերպություններ, իրենց 
կազմակերպաիրավական հարաբերությունները կարգավորում են «Պետական ոչ 
առեւտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի դրույթներով, սակայն 
կազմակերպությունների ոչ բոլոր հարաբերություններն են կարգավորվում հիշյալ 
օրենքով, մասնավորապես` թատրոնի տնօրենի եւ գեղարվեստական ղեկավարի 
գործառույթների համատեղ իրականացման իրավասությունները, գեղարվեստական 
ղեկավարի իրավասությունները, թատերական գործունեության բնագավառում 
պետական քաղաքականության հիմնական սկզբունքները եւ պետական աջակցություն 
ցուցաբերելու հիմնական ձեւերն ու սկզբունքները:  
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Ելնելով վերոգրյալից` սույն օրենքի ընդունմամբ կկարգավորվեն վերը նշված 
հարաբերությունները, ինչը խթան կհանդիսանա թատերական գործունեության 
կանոնադրական բնականոն գործընթացի իրականացմանը:  

 


