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Ð³ñ·»ÉÇ å³ñáÝ ²µñ³Ñ³ÙÛ³Ý
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Ð³Û³ëï³ÝÇ

Ð³Û³ëï³ÝÇ

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
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²½·³ÛÇÝ

ÅáÕáíÇ

Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý
å³ï·³Ù³íáñÝ»ñ

²ñÍñáõÝÇ ²Õ³ç³ÝÛ³ÝÇ, Ð»ÕÇÝ» ´Çß³ñÛ³ÝÇ ¨ ÐáíÑ³ÝÝ»ë Ø³ñ·³ñÛ³ÝÇ` ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ý Ï³ñ·áí Ý»ñÏ³Û³óñ³Í §Ð³ëï³ï³·ñí³Í ³ñïáÝ³·ñ³ÛÇÝ í×³ñÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ Ý³Ë³·ÍÇ í»ñ³µ»ñÛ³É:
1. Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 83.5-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ ¨ §Æñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ûñ»ÝùÇ 9-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 4-ñ¹ Ù³ëÇ 2-ñ¹ Ï»ïÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý
³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó í×³ñíáÕ Ñ³ñÏ»ñÇ, ïáõñù»ñÇ ¨ ³ÛÉ å³ñï³¹Çñ í×³ñÝ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÁ, ã³÷Á
¨ í×³ñÙ³Ý Ï³ñ·Á ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý µ³ó³é³å»ë Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñáí,
Ñ³ÛïÝáõÙ »Ýù, áñ Ñ³ëï³ï³·ñí³Í ³ñïáÝ³·ñ³ÛÇÝ í×³ñÇ Ñ³ñÏÙ³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñÁ, ã³÷Á,
ÇÝãå»ë Ý³¨ í×³ñÙ³Ý Ï³ñ·Á å»ïù ¿ ë³ÑÙ³Ýí»Ý ûñ»Ýùáí ¨ áã Ã» Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó` ÇÝãå»ë Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ Ý³Ë³·Íáí: ÜáõÛÝ
ÑÇÙÝ³íáñÙ³Ùµ` Ý³Ë³·ÍÇ 12-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ ¨ 2-ñ¹ Ù³ë»ñáõÙ §ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ¦ µ³éÝ
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÷áË³ñÇÝ»É §ûñ»Ýùáí¦ µ³éáí:
2. ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý³Ë³·ÍÇ í»ñÝ³·ñáõÙ ¨ ³ÙµáÕç ï»ùëïáõÙ §Ñ³ëï³ï³·ñí³Í
³ñïáÝ³·ñ³ÛÇÝ í×³ñÝ»ñ¦ µ³é»ñÝ Çñ»Ýó ÑáÉáí³Ó¨»ñáí ÷áË³ñÇÝ»É §³ñïáÝ³·ñ³ÛÇÝ

í×³ñÝ»ñ¦ µ³é»ñáí (Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÑáÉáí³Ó¨»ñáí)` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ
§Ð³ñÏ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 12-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ûñ»Ýùáí
Ï³ñáÕ »Ý ë³ÑÙ³Ýí»É

ÝáõÛÝ Ñá¹í³Íáí ë³ÑÙ³Ýí³Í

Ñ³ñÏ³ï»ë³ÏÝ»ñÇÝ ÷áË³ñÇÝáÕ

Ñ³ëï³ï³·ñí³Í í×³ñÝ»ñ Ï³Ù ³ñïáÝ³·ñ³ÛÇÝ í×³ñÝ»ñ:
3. Ü³Ë³·ÍÇ 2-ñ¹ Ñá¹í³ÍáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ë³ÑÙ³Ý»É Ñ³ëï³ï³·ñí³Í ³ñïáÝ³·ñ³ÛÇÝ í×³ñÇ Ù»ç ³í»É³óí³Í ³ñÅ»ùÇ Ñ³ñÏÇ Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ³ÛÝ,
áñ

Ñ³ëï³ï³·ñí³Í

³ñïáÝ³·ñ³ÛÇÝ

í×³ñÝ

³í»É³óí³Í

³ñÅ»ùÇ

Ñ³ñÏÇÝ

¨

(Ï³Ù)

»Ï³Ùï³Ñ³ñÏÇÝ ÷áË³ñÇÝáÕ í×³ñ ¿:
4. Ü³Ë³·ÍÇ 4-ñ¹ Ñá¹í³ÍáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ë³ÑÙ³Ý»É, áñ`
1) Ñ³ëï³ï³·ñí³Í ³ñïáÝ³·ñ³ÛÇÝ í×³ñ í×³ñáÕ Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ù³ñí»É áã ÙÇ³ÛÝ
³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ ãÑ³Ý¹Çë³óáÕ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù, ³ÛÉ Ý³¨ ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ
Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ í»ñçÇÝÝ»ñë
Ý³Ë³·ÍÇ

³ÛÉ

Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ

Ñ³Ù³Ó³ÛÝ

ÝáõÛÝå»ë

Ñ³Ù³ñíáõÙ

»Ý

Ñ³ëï³ï³·ñí³Í

³ñïáÝ³·ñ³ÛÇÝ í×³ñ í×³ñáÕÝ»ñ.
2) ï³ñ»Ï³Ý 7 ÙÉÝ ¹ñ³Ù ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÁ ·»ñ³½³Ýó³Í ³ÝÓÁ ¹³¹³ñáõÙ ¿ Ñ³Ù³ñí»É
Ñ³ëï³ï³·ñí³Í ³ñïáÝ³·ñ³ÛÇÝ í×³ñ í×³ñáÕ: ²ÛÉ³å»ë, Ý³Ë³·ÍÇó å³ñ½ ã¿, Ã» ÇÝã
Ñ³ñÏÙ³Ý é»ÅÇÙ ¿ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ Ýßí³Í ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ã³÷Ç ·»ñ³½³ÝóÙ³Ý ¹»åùáõÙ:
5. Ü³Ë³·ÍÇ 5-ñ¹ Ñá¹í³ÍáõÙ`
1) ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý³Ë³ï»ë»É, áñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý
Ý³¨ ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó.
2) Ñëï³Ï»óÙ³Ý Ï³ñÇù áõÝÇ §µ³ÅÝ»Ñ³í³ù Ï³åÇï³É¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ.
3) áñå»ë Ñ³ëï³ï³·ñí³Í ³ñïáÝ³·ñ³ÛÇÝ í×³ñ í×³ñáÕ Ñ³Ù³ñí»Éáõ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ` ³é³ç³ñÏáõÙ »Ýù Ý³Ë³·ÍáõÙ ³í»É³óÝ»É

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý

å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ ãÙ³ñí³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»Ý³ÉÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨
³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ ¨ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ¹ÇÉ»ñ³ÛÇÝ ³éù áõ
í³×³éùÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÁ:

6. Ü³Ë³·ÍÇ 6-ñ¹ ¨ 8-ñ¹ Ñá¹í³ÍÝ»ñáõÙ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñ, áñáÝù í»ñ³µ»ñáõÙ
»Ý ³ñïáÝ³·ñ³ÛÇÝ í×³ñ í×³ñáÕÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ³å»ë ÷áË³ñÇÝáÕ §ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ¦
Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³ÝÁ: Üßí³Í ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ Ñ³Ï³ëáõÙ »Ý Ý³Ë³·ÍÇ 5-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ §³¦ »ÝÃ³Ï»ïÇÝ,
áñáí ³ñïáÝ³·ñ³ÛÇÝ í×³ñ í×³ñáÕÇÝ ³ñ·»ÉíáõÙ ¿ û·ï³·áñÍ»É ³ÛÉ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó
³ßË³ï³ÝùÁ: ºÃ» ³Û¹ Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ýí»É »Ý ³ñïáÝ³·ñ³ÛÇÝ í×³ñ í×³ñáÕÇÝ
Å³Ù³Ý³Ï³íáñ³å»ë ÷áË³ñÇÝáÕ ³ÝÓ áõÝ»Ý³Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ï³Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ³å³
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³Û¹ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³Ý»É Ý³Ë³·Íáí:
7. Ü³Ë³·ÍÇ 7-ñ¹ Ñá¹í³ÍáõÙ Ñëï³Ï»óí³Í ã¿ Ñ³ëï³ï³·ñí³Í ³ñïáÝ³·ñ³ÛÇÝ í×³ñ
í×³ñáÕ Ñ³Ù³ñí»Éáõ Ñ³Ù³ñ ¹ÇÙáõÙ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Å³ÙÏ»ïÁ:
8. Ü³Ë³·ÍÇ 9-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñëï³Ï»óÝ»É, áñ ³ÝÑ³ï
Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ù³ñ ³ñïáÝ³·Çñ ëï³Ý³Éáõ ÑÇÙù ¿ áã Ã»
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ù³ñÙÝáõÙ Ñ³ßí³éí»ÉÁ, ³ÛÉ` Ñ³ëï³ï³·ñí³Í ³ñïáÝ³·ñ³ÛÇÝ
í×³ñ í×³ñáÕ Ñ³Ù³ñí»Éáõ Ù³ëÇÝ ¹ÇÙáõÙ Ý»ñÏ³Û³óÝ»ÉÁ:
9. Ü³Ë³·ÍÇ 10-ñ¹ Ñá¹í³ÍáõÙ å»ïù ¿ Ñëï³Ï»óí»Ý Ñ³ëï³ï³·ñí³Í ³ñïáÝ³·ñ³ÛÇÝ
í×³ñ í×³ñáÕ ³ÝÓ³Ýó` ³ñïáÝ³·ñ³ÛÇÝ í×³ñ í×³ñáÕ ãÑ³Ù³ñí»Éáõó Ñ»ïá Ñ³ñÏ»ñÇ ¨
å³ñï³¹Çñ í×³ñÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý ¨ í×³ñÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ:
10. Ü³Ë³·ÍÇ 11-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ`
1) 2-ñ¹ Ù³ëáõÙ §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³éÁÝÃ»ñ å»ï³Ï³Ý
»Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ÏáÙÇï»Ç¦ µ³é»ñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÷áË³ñÇÝ»É §Ð³Û³uï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÉÇ³½áñ³Í å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÝÇ¦ µ³é»ñáí` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí
§Æñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 43-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 5-ñ¹
Ù³ëÇ

å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ,

áñáÝó

Ñ³Ù³Ó³ÛÝ,

Ð³Û³uï³ÝÇ

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý

oñ»ÝùÝ»ñáí,

Ð³Û³uï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ áñáßáõÙÝ»ñáí, Ð³Û³uï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ

áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý

ãÝ³Ë³ï»uí³Í

å»ï³Ï³Ý

Ï³é³í³ñÙ³Ý

Ù³ñÙÝÇ

Õ»Ï³í³ñÇ ³Ýí³Ý ÷áË³ñ»Ý ÝßíáõÙ »Ý §Ð³Û³uï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý
ÉÇ³½áñ³Í å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÁ¦ µ³é»ñÁ:

ÜáõÛÝ ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñáí ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»É Ý³¨ Ý³Ë³·ÍÇ 13-ñ¹
Ñá¹í³ÍáõÙ.
2) 3-ñ¹ Ù³ëáõÙ ³é³ç³ñÏáõÙ »Ýù ë³ÑÙ³Ý»É, áñ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ·áñÍ³Ï³ÉÝ»ñ ã»Ý ÙÇ³ÛÝ
³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ ãÑ³Ý¹Çë³óáÕ ³ñïáÝ³·ñ³ÛÇÝ í×³ñ í×³ñáÕÝ»ñÁ` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ³ÛÝ
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ ³é³í»É Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ å³Ñå³Ý»É ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ»ñÇ`
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ·áñÍ³Ï³ÉÇ ÇÝëïÇïáõïÁ` ³ÝÏ³Ë ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáç` ³ñïáÝ³·ñ³ÛÇÝ í×³ñ
í×³ñáÕ ÉÇÝ»Éáõ Ï³Ù ãÉÇÝ»Éáõ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇó: Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí ³Ûë, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÛÝ
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ ãÑ³Ý¹Çë³óáÕ Ñ³ëï³ï³·ñí³Í ³ñïáÝ³·ñ³ÛÇÝ
í×³ñ í×³ñáÕÝ»ñÁ í³ñÓáõ ³ßË³ïáÕ áõÝ»Ý³Éáõ Çñ³íáõÝù ãå»ïù ¿ áõÝ»Ý³Ý, Ñ»ï¨³µ³ñ,
Ýñ³Ýù ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ³ßË³ï³í³ñÓ ã»Ý í×³ñáõÙ, ³é³ç³ñÏáõÙ »Ýù 4-ñ¹ Ù³ëáõÙ Ýß»É,
áñ ËáëùÁ §ºÏ³Ùï³Ñ³ñÏÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 37-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ
Ù³ëÇÝ ¿, ¨, áñ ³Û¹ Ñá¹í³ÍÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ï³ñ³ÍíáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ
Ñ³Ý¹Çë³óáÕ` Ñ³ëï³ï³·ñí³Í ³ñïáÝ³·ñ³ÛÇÝ í×³ñ í×³ñáÕÝ»ñÇ íñ³.
3) 5-ñ¹ Ù³ëáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ùáï»óáõÙÁ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ÝÑ³í³ë³ñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ¿
ëï»ÕÍáõÙ ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ ãÑ³Ý¹Çë³óáÕ ¨ ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ`
Ñ³ëï³ï³·ñí³Í

³ñïáÝ³·ñ³ÛÇÝ

í×³ñ

í×³ñáÕÝ»ñÇ

Ñ³Ù³ñ`

Ñ³ßíÇ

³éÝ»Éáí

³ÛÝ

Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ ³é³çÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ëï³óíáÕ »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ Ñ³ñÏíáõÙ »Ý Ñ³ñÏ³ÛÇÝ
·áñÍ³Ï³ÉÝ»ñÇ ÙÇçáóáí, ÙÇÝã¹»é ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³ñïáÝ³·ñ³ÛÇÝ í×³ñ
í×³ñáÕÝ»ñÁ, Çñ³óÙ³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý 7 ÙÉÝ ¹ñ³ÙÁ ã·»ñ³½³ÝóáÕ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ù³ëáí, ã»Ý
Ñ³ñÏíáõÙ »Ï³Ùï³Ñ³ñÏáí.
4) 7-ñ¹ Ù³ëáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñëï³Ï»óÝ»É, áñ Ñ³ëï³ï³·ñí³Í ³ñïáÝ³·ñ³ÛÇÝ í×³ñ
í×³ñáÕÝ»ñÇ íñ³ ã»Ý ï³ñ³ÍíáõÙ §Ð³ñÏ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ
¹ñáõÛÃÝ»ñÝ

³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ,

³ÛÉ

ÙÇ³ÛÝ`

ÝáõÛÝ

ûñ»ÝùÇ

28-ñ¹

Ñá¹í³Íáí

ë³ÑÙ³Ýí³Í

å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ:
11. Ü³Ë³·ÍÇ 12-ñ¹ Ñá¹í³ÍáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ë³ÑÙ³Ý»É å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý
ÙÇçáó` Ñ³ëï³ï³·ñí³Í ³ñïáÝ³·ñ³ÛÇÝ í×³ñ í×³ñ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý

³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó` í×³ñí³Í »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝ ãÝ»ñÏ³Û³óí»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
12. Ü³Ë³·ÍÇ 14-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëáõÙ`
1) ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ×Çßï Ýß»É ûñ»ÝùÇ í»ñÝ³·ÇñÁ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿
í»ñÝ³·ñÇó Ñ³Ý»É §Ð³ëï³ï³·ñí³Í¦ µ³éÁ.
2) ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ýß»É ûñ»ÝùÇ ÉñÇí ³Ýí³ÝáõÙÁ` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí §Æñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ
Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 39-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëÇ ¨ 43-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1ÇÝ Ù³ëÇ »ñÏñáñ¹ å³ñµ»ñáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, áñáÝó Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, §ûñ»ÝùÇ ÉñÇí ³Ýí³ÝáõÙÁ
ÑÇß³ï³Ï»ÉÇu` Ñ»ï¨Û³É Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ Ý»ñ³éíáõÙ »Ý oñ»ÝùÇ í»ñÝ³·ÇñÁ, §Ð³Û³uï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý¦ µ³é»ñÁ, oñ»ÝùÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ï³ñÇÝ, ³ÙÇuÁ (ï³é»ñáí), ³Ùu³ÃÇíÁ, ÃÇíÁ ¨
§oñ»Ýù¦ µ³éÁ ¨ Çñ³í³Ï³Ý ³ÏïáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ù Éñ³óáõÙÝ»ñ Ý³Ë³ï»uáÕ Ï³Ù
Çñ³í³Ï³Ý ³ÏïÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ ¹³¹³ñ»óÝáÕ Çñ³í³Ï³Ý ³ÏïáõÙ ïñíáõÙ ¿ Çñ³í³Ï³Ý
³ÏïÇ ÉñÇí ³Ýí³ÝáõÙÁ¦:
13.

Ü³Ë³·ÍÇ

Ù³ë»ñÇ

¨

Ï»ï»ñÇ

Ñ³Ù³ñ³Ï³ÉáõÙÝ

³ÝÑñ³Å»ßï
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ
Հաստատագրված արտոնագրային վճարների մասին

Հոդված 1. Oրենքի կարգավորման առարկան
Սույն oրենքը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատագրված արտոնագրային
վճարների ներդրման իրավական հիմքը, վճարողների շրջանակն ու վճարման կարգը եւ կարգավորում է
վճարման հետ կապված հարաբերությունները:

Հոդված 2. Հաստատագրված արտոնագրային վճարի հասկացությունը
Սույն օրենքի իմաստով հաստատագրված արտոնագրային վճար է համարվում սահմանված կարգով եւ
չափով, սույն օրենքից բխող իրավական ակտերով նախատեսված տեսակի գործունեություն
իրականացնող ֆիզիկական անձի, ինչպես նաեւ, անհատ ձեռնարկատիրոջ համար ավելացված արժեքի
հարկին եւ (կամ) եկամտահարկին փոխարինող անհատույց եւ պարտադիր վճար է:

Հոդված 3. Սույն օրենքի գործողության դեպքում հարկային արտոնությունների դադարեցումը
Սույն օրենքի գործողության դեպքում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հարկային արտոնություններից
օգտվող հաստատագրված արտոնագրային վճարով հարկվողները դադարում են օգտվել իրենց
վերապահված հարկային արտոնություններից` ավելացված արժեքի հարկի եւ եկամտահարկի

ուղղություններով, ինչպես նաեւ հաշվի չեն առնվում համախառն եկամտից կատարվող նվազեցումները,
երբ որոշվում է հարկվող եկամուտը:

Հոդված 4. Հաստատագրված արտոնագրային վճարով հարկվողների շրջանակը
Սույն օրենքի իմաստով Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատագրված արտոնագրային վճարով
հարկվողներ են համարվում սույն օրենքով սահմանված կարգով իրենց հաշվառման կամ
գործունեության վայրի հարկային մարմիններին սահմանված ձեւի դիմում ներկայացրած այն անհատ
ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձինք, ովքեր իրականացնում են սույն օրենքն ուժի մեջ
մտնելուց հետո ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ցանկում ամրագրված տեսակների
գործունեություն:
Ֆիզիկական անձինք կարող են համարվել հաստատագրված արտոնագրային վճարով հարկվողներ, եթե
նրանց գործունեության նախորդ տարվա ընթացքում շրջանառության ընդհանուր գումարի չափը չի
գերազանցել 7 մլն դրամը, չհաշված ավելացված արժեքի հարկը:

Հոդված 5. Հաստատագրված արտոնագրային վճարով հարկվողների նկատմամբ կիրառվող
սահմանափակումները
Հաստատագրված արտոնագրային վճարով հարկվողներ չեն կարող համարվել այն ֆիզիկական անձինք`
ա) ովքեր գործունեություն են իրականացնում օգտագործելով այլ ֆիզիկական անձանց աշխատանքը,
որոնք չեն համարվում անհատ ձեռնարկատեր,
բ) ովքեր իրենց գործունեության նախորդ տարվա ընթացքում կամ գործունեություն իրականացնելու
տարվա ընթացքում զբաղվել են մաքսային ռեժիմով նախատեսված ներմուծման գործունեությամբ,
գ) ում առեւտրային գործունեության իրականացման վայրերը (խանութներ, կրպակներ եւ այլն)
Երեւանում եւ մարզերում գերազանցում են սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո ՀՀ կառավարության
կողմից սահմանված մակերեսային սահմանափակումները,
դ) ովքեր օրենքով սահմանված կարգով համարվում են այնպիսի ապրանքատեսակներ արտադրողներ,
որոնք հարկվում են ակցիզային հարկով կամ իրականացնում են շահումով խաղերի իրականացման
գործունեություն,
ե) ում գործունեությունն իրականացվում է մեկից ավելի վայրերում, բացառությամբ սույն օրենքն ուժի
մեջ մտնելուց հետո ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված դեպքերի,
զ) ովքեր այլ անձանց կանոնադրական կամ բաժնեհավաք կապիտալում ունեն 20 եւ ավելի տոկոս
բաժնեմաս,
է) ովքեր օրենքով սահմանված կարգով համարվում են հաստատագրված վճարով հարկվողներ:

Հոդված 6. Սույն օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները
Սույն օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացություններն ունեն հետեւյալ իմաստը.

ա) հաստատագրված արտոնագրային վճարով հարկվողի գործունեության վայր-սույն օրենքի
ընդունումից հետո ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված ցանկում ամրագրված տեսակների
գործունեության իրականացման վայր,
բ) հաստատագրված արտոնագրային վճարով հարկվողի գործունեությանը օժանդակություն ցուցաբերող
ֆիզիկական անձ-արտոնագրային վճարով հարկվողին ժամանակավորապես փոխարինող (առանց
փոխհատուցման իրավունքի) ֆիզիկական անձ, որը չի համարվում անհատ ձեռնարկատեր:

Հոդված 7. Հաստատագրված արտոնագրային վճարով հարկվողների հաշվառման կարգը
Սույն օրենքի պահանջներին բավարարող, անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձինք
հաստատագրված արտոնագրային վճարով հարկվող համարվելու համար պարտավոր են իրենց
հաշվառման կամ գործունեության իրականացման վայրի հարկային մարմին ներկայացնել սույն օրենքն
ուժի մեջ մտնելուց հետո ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ձեւի դիմում:
Սույն հոդվածի առաջին մասով սահմանված կարգով, սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո ՀՀ
կառավարության կողմից հաստատված ձեւի դիմում պարտավոր են ներկայացնել նաեւ սույն օրենքի
պահանջները բավարարող անհատ ձեռնարկատերերը` հաստատագրված արտոնագրային վճարով
հարկվող համարվելու համար:
Սույն հոդվածով նախատեսված դիմումները կարող են ներկայացվել 1-4 եռամսյակային գործունեության
համար:

Հոդված 8. Հաստատագրված արտոնագրային վճարով հարկվող համարվելու համար տրվող դիմումին
ներկայացվող պահանջները
Հաստատագրված արտոնագրային վճարով հարկվող համարվելու համար անհատ ձեռնարկատեր
չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց կողմից տրվող դիմումը պետք է տեղեկություններ պարունակի
տվյալ անձի անվան եւ ազգանվան, անձնագրային տվյալների, սոցիալական քարտի, գործունեության
իրականացման ժամանակահատվածի, տեսակի եւ վայրի վերաբերյալ:
Սույն հոդվածի առաջին մասում սահմանված նպատակով անհատ ձեռնարկատերերի կողմից տրվող
դիմումը պետք է տեղեկություններ պարունակի տվյալ անձի անվան եւ ազգանվան, պետական
գրանցման վկայականի, ՀՎՀՀ-ի գործունեության իրականացման ժամանակահատվածի, տեսակի եւ
վայրի վերաբերյալ, իսկ արտոնագրային վճարով հարկվողի գործունեությանը օժանդակություն
ցուցաբերող ֆիզիկական անձանց առկայության դեպքում` նաեւ տեղեկություններ նրանցից
առավելագույնը երկուսի անվան եւ ազգանվան, արձանագրային տվյալների եւ սոցիալական քարտի
վերաբերյալ:

Հոդված 9. Հաստատագրված արտոնագրային վճարով հարկվողի կողմից ներկայացվող դիմումին
հաջորդող ընթացակարգերը
Դիմումում ներկայացրած անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձին տրվում է ՀՎՀՀ
(հարկ վճարողի հաշվառման համար)` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Անհատ ձեռնարկատեր
չհանդիսացող ֆիզիկական անձը համապատասխան հարկային մարմնում հաշվառվելով ստանում է
սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված ձեւի արտոնագիր:
Սահմանված համապատասխան ձեւի արտոնագիր է ստանում նաեւ անհատ ձեռնարկատերը`
համապատասխան հարկային մարմնում հաշվառվելիս:

Հոդված 10. Հաստատագրված արտոնագրային վճարի հարկման օբյեկտը եւ չափը
Հաստատագրված արտոնագրային վճարի հարկման օբյեկտ են համարվում սույն օրենքն ուժի մեջ
մտնելուց հետո ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ցանկում ամրագրված գործունեության
տեսակները:
Գործունեության յուրաքանչյուր տեսակի մասով արտոնագրային վճարի չափը սահմանում է ՀՀ
կառավարությունը` ըստ յուրաքանչյուր եռամսյակի:
Անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձինք եւ անհատ ձեռնարկատերերը դադարում են
արտոնագրային վճարով հարկվողներ համարվելուց, եթե խախտել են սույն օրենքի պահանջները:
Հաստատագրված արտոնագրային վճարով հարկվողները , հաստատագրված արտոնագրային վճարով
հարկվող համարվելուց դադարելու դեպքում, տվյալ տարվա եկամտահարկի եւ ԱԱՀ-ի գումարներից չեն
հաշվանցում սույն օրենքով սահմանված կարգով վճարված հաստատագրված արտոնագրային
վճարները, ինչպես նաեւ հաշվի չեն առնչվում հաստատագրված արտոնագրային վճարով հարկվելու
ժամանակահատվածում ձեռքբերումների գծով կատարած ծախսերը եւ վճարված ԱԱՀ-ի գումարները:

Հոդված 11. Հաստատագրված արտոնագրային վճարով հարկվողների կողմից հաշվարկային
փաստաթղթերի դուրսգրումը, այլ հարկերի եւ պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների
վճարումը
Հաստատագրված արտոնագրային վճարով հարկվողները հարկային հաշիվներ դուրս չեն գրում:
Հաստատագրված արտոնագրային վճարով հարկվող անհատ ձեռնարկատերերը եռամսյակը մեկ` մինչեւ
տվյալ եռամսյակին հաջորդող ամսվա 20-ը (ներառյալ) իրենց հաշվառման վայրի հարկային մարմին են
ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների
կոմիտեի սահմանած ձեւով տեղեկություններ` տվյալ եռամսյակում հաստատագրված արտոնագրային
վճարով հարկվող համարվելու ժամանակահատվածում մատակարարված ապրանքների, մատուցված
ծառայությունների եւ կատարված աշխատանքների, ինչպես նաեւ վարձավճարների իրացման
շրջանառության (եկամուտների) վերաբերյալ:
Հաստատագրված արտոնագրային վճարով հարկվողները չեն հանդիսանում հարկային գործակալներ`
հաստատագրված արտոնագրային վճարով հարկվողներից եկամուտներ ստացած ֆիզիկական անձանց
վրա տարածվում են «Եկամտահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված
դրույթները:
Սույն օրենքով կարգավորվող հարաբերությունների մասով հաստատագրված արտոնագրային վճարով
հարկվողների վրա` հաստատագրված արտոնագրային վճար վճարելու ժամանակահատվածում
ֆիզիկական անձանց եկամուտներ վճարվելու դեպքում, տարածվում են «Եկամտահարկի մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դրույթները:
Անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող հաստատագրված արտոնագրային վճարով հարկվողների կողմից
կազմակերպություններին, անհատ ձեռնարկատերերին եւ նոտարներին ծառայություններ մատուցելու
դեպքում վերջիններս որպես`
ա) հարկային գործակալ եկամտի վճարման աղբյուրի մոտ եկամտահարկը պահում (գանձում) են
«Եկամտահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված ընդհանուր կարգով.

բ) գործատու պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարները կատարում են «Պարտադիր
սոցիալական ապահովության վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված
ընդհանուր կարգով:
Հաստատագրված արտոնագրային վճար վճարելու ժամանակահատվածը համարվում է
ապահովագրական ստաժ եւ հաստատագրված արտոնագրային վճարով հարկվողի կողմից «Պարտադիր
սոցիալական ապահովության վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով անհատ
ձեռնարկատերերի համար սահմանված ամսական նվազագույն պարտադիր սոցիալական
ապահովության վճարները կատարվում են միանվագ` արտոնագիրը ստանալիս եւ հաստատագրված
արտոնագրային վճար վճարելու ժամանակահատվածի համար հանդիսանում են պարտադիր
սոցիալական ապահովության վճարների պարտավորության վերջնական գումար:
Հաստատագրված արտոնագրային վճար վճարողների նկատմամբ այդպիuին համարվելու հաշվետու
ժամանակաշրջանում սույն օրենքով կարգավորվող հարաբերությունների մաuով չեն տարածվում
«Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դրույթները:
Հաստատագրված արտոնագրային վճարով հարկվողները հարկային մարմիններ օրենսդրությամբ
սահմանված հաշվետվություններ (հաշվարկներ, հայտարարագրեր, տեղեկություններ) չեն
ներկայացնում, բացառությամբ սույն օրենքով նախատեսված դեպքերի:
Հաստատագրված արտոնագրային վճարով հարկվողները հաստատագրված արտոնագրային վճարը
վճարում են միանվագ` հաստատագրված արտոնագիրը ստանալուց:

Հոդված 12. Պատասխանատվությունը սույն օրենքի պահանջները խախտելու համար
Սույն օրենքով սահմանված պահանջները խախտելու դեպքում հաստատագրված արտոնագրային
վճարով հարկվողները կրում են չգրանցված վարձու աշխատող պահելու դեպքում գործատուների
համար Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պատասխանատվություն:
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների պարտադիր կիրառմամբ Հայաստանի Հանրապետությունում
գործունեություն իրականացնող հաստատագրված արտոնագրային վճարով հարկվող անհատ
ձեռնարկատերերը հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման եւ հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների
միջոցով դրամական հաշվարկների կանոնները խախտելու դեպքում պատասխանատվություն են կրում
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Հոդված 13. Սույն օրենքի կիրարկումն ապահովող նորմատիվ գերատեսչական ակտերը
Սույն oրենքի կիրարկումն ապահովող նորմատիվ գերատեuչական ակտերն ընդունվում են Հայաuտանի
Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից:

Հոդված 14. Եզրափակիչ դրույթներ
Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2011 թվականի հունվարի 1-ից:
Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել 2008 թվականի դեկտեմբերի 26-ի
«Հաստատագրված արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը:
ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«Հաստատագրված արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի
նախագծի ընդունման անհրաժեշտության
«Հաստատագրված արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի
նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է առանձին գործունեության տեսակներով
զբաղվող անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց եւ անհատ ձեռնարկատերերի
համար հարկային պարզեցված ընթացակարգեր ամրագրելու, հարկային վարչարարությունը
դյուրացնելու պահանջով: Օրենքի նախագծի մշակման հիմքում դրված է Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահի, «Օրինաց երկիր» կուսակցության եւ կոալիցիոն կառավարության նախընտրական
ծրագրային դրույթների համադրությունը:

