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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ  
ՀՈՒՆԻՍԻ 18-Ի N 380 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը` Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարությունը    ո ր ո շ ու մ    է. 

1. Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության 1998 թվականի հունիսի 18-ի 

«Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի երաշխավորագրերի տրամադրման 

կարգը հաստատելու մասին» N 380 որոշմամբ հաստատված կարգում կատարել հետևյալ 

փոփոխությունները և լրացումը`  

1) կարգի ամբողջ տեքստից հանել «և էկոնոմիկայի» բառերը. 

2) կարգը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 15-րդ կետով. 

 «15. Երաշխավորագրով նախատեսված պարտավորության մարման ժամկետների 

փոփոխությունները կարող են կատարվել վարկառու կազմակերպության ֆինանսական 

վիճակի բարելավման անհրաժեշտության դեպքում, պարտատիրոջ համաձայնության և 

 
 

           ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
         

     Ո  Ր  Ո  Շ  Ո Ւ  Մ 
 
 



Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության առաջարկության հիման 

վրա` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ:»: 

 2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 

օրվանից: 

 

 

       ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
                  ՎԱՐՉԱՊԵՏ             Տ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

 
                      2012 թ. դեկտեմբերի 26 
                              Երևան 
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Հայաստանի Հանրապետության 

վերահսկիչ պալատի նախագահ 

պարոն ԻՇԽԱՆ ԶԱՔԱՐՅԱՆԻՆ 

 

Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության աշխատակազմ 

 

 

 

  Հարգելի պարոն Զաքարյան 

Ի կատարումն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2012 թվականի մարտի 

22-ի թիվ 02/23.14/3964-12 հանձնարարականի, ուսումնասիրելով Հայաստանի 

Հանրապետության վերահսկիչ պալատի խորհրդի 2012 թվականի մարտի 7-ի թիվ 5/4 

որոշմամբ հաստատված ՀՀ ֆինասների նախարարության` գանձապետական համակարգի 

կողմից իրականացվող խնդիրների օրինական և արդյունավետ կատարման, լիցենզավորման 

գործակալության աշխատանքների արդյունավետության, լիցենզավորման պայմանների և 

պահանջների հսկողության տեսչության աշխատանքների արդյունավետության նկատմամբ 

իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ ընթացիկ հաշվետվությունը 

(այսուհետ` Հաշվետվություն), առաջնորդվելով ՀՀ վարչապետի 2008 թվականի մայիսի 4-ի N 

225-Ա որոշմամբ, կից Ձեզ ենք ներկայացնում բացատրություններ և առարկություններ 

Հաշվետվության ՀՀ ֆինանսների նախարարության լիցենզավորման գործակալության 

աշխատանքների արդյունավետության ու լիցենզավորման պայմանների և պահանջների 



հսկողության տեսչության աշխատանքների արդյունավետության նկատմամբ իրականացված 

վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ: 

 

 

 

Հարգանքով` 

ՎԱՉԵ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Կատարող` լիցենզավորման պայմանների և 
պահանջների հսկողության տեսչություն 

հեռախոս` 595-211 



Բ ա ց ա տ ր ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր  և  ա ռ ա ր կ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր  

Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի խորհրդի 2012 թվականի 
մարտի 7-ի թիվ 5/4 որոշմամբ հաստատված ՀՀ ֆինասների նախարարության` 

գանձապետական համակարգի կողմից իրականացվող խնդիրների օրինական և 
արդյունավետ կատարման, լիցենզավորման գործակալության աշխատանքների 

արդյունավետության, լիցենզավորման պայմանների և պահանջների հսկողության 
տեսչության աշխատանքների արդյունավետության նկատմամբ իրականացված 

վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ ընթացիկ հաշվետվության (այսուհետ` 
Հաշվետվություն) լիցենզավորման գործակալության աշխատանքների 

արդյունավետության ու լիցենզավորման պայմանների և պահանջների հսկողության 
տեսչության աշխատանքների արդյունավետության նկատմամբ իրականացված 

վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ 
 

1. Հաշվետվության <<Լիցենզավորման և հսկողական գործառույթներ>> բաժնի 2-րդ 

պարբերության կապակցությամբ հայտնում ենք, որ ՀՀ ֆինանսների նախարարության 

աշխատակազմի լիցենզավորման գործակալությունը և լիցենզավորման պայմանների ու 

պահանջների հսկողության տեսչությունը ստեղծվել են ոչ թե ՀՀ Կառավարության 2010 

թվականի մարտի 4-ի թիվ 268-Ն որոշմամբ, այլ ՀՀ Կառավարության 2010 թվականի 

օգոստոսի 19-ի թիվ 1146-Ն որոշմամբ: 

 

2. Հաշվետվության <<Լիցենզավորման և հսկողական գործառույթներ>> բաժնի 5-րդ կետի, 

եզրակացության 6.1, 6.2 և ՀՀ ֆինանսերի նախարարությանը վերաբերվող 

առաջարկության 3-րդ կետերի վերաբերյալ 

Համաձայն ՀՀ կառավարության 29.07.2004թ. թիվ 1164-Ն որոշման շահումով խաղի 

և խաղատան կազմակերպման լիցենզիա ստանալու հայտին կից հայտատուն 

ներկայացնում է շահումով խաղերի վերաբերյալ տվյալներ (ձև 4) և այդ խաղային 

սարքավորումների ՀՀ առևտրաարդյունաբերական պալատի կողմից խաղային 

սարքավորումների և խաղասեղանների համար տրված ապրանքի ծագման 

հավաստագիրը: Նշված շահումով խաղերի վերաբերյալ տվյալների ճշտման համար 

լիցենզավորող մարմնի համար հիմք է հանդիսանում ՀՀ առևտրաարդյունաբերական 

պալատի կողմից խաղային սարքավորումների և խաղասեղանների համար տրված 

ապրանքի ծագման հավաստագիրը: Այսինքն` լիցենզավորող մարմինը ելնելով 

<<Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին>> ՀՀ օրենքից չի կարող 

անհիմն մերժել տվյալ սարքավորումների վերաբերյալ տեղեկությունները, քանի դեռ չի 



ապացուցել, որ նրանք սխալ են: Իսկ, ինչպես նշվեց, լիցենզավորող մարմնի համար այդ 

տեղեկությունների ճշտման համար հիմք է հանդիսանում ՀՀ առևտրաարդյունաբերական 

պալատի կողմից խաղային սարքավորումների և խաղասեղանների համար տրված 

ապրանքի ծագման հավաստագրերը: Այն դեպքում, երբ հայտատուն լիցենզավորող 

մարմին դիմելիս շահումով խաղերի վերաբերյալ տվյալներում (ձև 4) չի նշում որևէ մի 

տվյալ (խաղային սարքավորման տեսակը, մոդելը կամ համարը), ապա լիցենզավորող 

մարմինը` համեմատելով այդ տվյալները խաղային սարքավորումների և 

խաղասեղանների ծագման հավաստագրի տվյալների հետ, եզրակացնում է, թե արդյոք 

հայտատուի կողմից ներկայացված տվյալները ճիշտ են, թե ոչ: Հնարավոր են այնպիսի 

դեպքեր, երբ խաղային սարքավորումները ըստ ծագման հավաստագրի չունենան կամ 

տեսակը, կամ մոդելը, ինչը չի խանգարի լիցենզավորման մարմնին նույնականացնել այդ 

սարքավորումները: Այդ պարագայում լիցենզավորող մարմինը, համեմատելով այդ 

տվյալները ծագման հավաստագրի հետ և չխաթարելով հայտատուի գործունեությունը, 

համաձայնություն է տալիս այդ սարքավորումների շահագործմանը` հիմք ընդունելով, որ 

դրանք գրանցված են ՀՀ առևտրաարդյունաբերական պալատում և համապատասխանում 

են ՀՀ-ում գործող չափանիշներին:     

Միաժամանակ նշենք, որ այն տեղեկատվությունը (խաղային սարքավորման 

տեսակը, մոդելը կամ համարը), որը չի պարունակում ՀՀ առևտրաարդյունաբերական 

պալատի կողմից խաղային սարքավորումների և խաղասեղանների համար տրված 

ապրանքի ծագման հավաստագիրը, լիցենզավորող մարմինը չի պահանջում, քանի որ 

<<Շահումով խաղերի և խաղատների մասին>> ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասի <<գ>> 

կետով սահմանվում է, որ շահումով խաղերի կազմակերպման և անցկացման 

կանոնակարգում պետք է նշվի իրականացվող շահումով խաղերի տեսակները և քանակը: 

ՀՀ կառավարության 29.07.2004թ. թիվ 1164-Ն որոշման նախագիծը, որով հաստատվել է 

շահումով խաղերի վերաբերյալ տվյալների ձևը (ձև 4),  ներկայացվել է ՀՀ ֆինանսների 

նախարարության կողմից, որի սահմանման նպատակն է եղել խաղային 

սարքավորումների հաշվառումը, այլ ոչ թե խաղերի տեսակների, բնույթի և քանակի 

մասին տեղեկատվություն ստանալը: Լիցենզավորող մարմնին հայտին կից ներկայացված 

շահումով խաղերի կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգերից պարզ է, թե ինչ 

տեսակի և բնույթի խաղ պետք է իրականացնի հայտատուն, ուստի լիազոր մարմինը 

առաջնորդվելով <<Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին>> ՀՀ 

օրենքի 5-րդ հոդվածով (<<Վարչարարություն իրականացնելիս վարչական մարմիններին 



արգելվում է միայն ձևական պահանջների պահպանման նպատակով անձանց 

ծանրաբեռնել պարտականություններով կամ մերժել նրանց որևէ իրավունք 

տրամադրելը, եթե նրանց վրա դրված պարտականությունները բովանդակային առումով 

կատարված են>>), ձևական պահանջի պահպանման նպատակով չի ծանրաբեռնել 

հայտատուին և չի մերժել համապատասխան լիցենզիայի տրամադրումը:  

Ինչ վերաբերվում է առանց համարի խաղային սարքավորումների 

համարակալմանը, ապա ըստ ՀՀ կառավարության 29.07.2004թ. թիվ 1164-Ն որոշմամբ 

հաստատված <<Հայաստանի Հանրապետությունում շահումով խաղերի և խաղատների 

կազմակերպման գործունեության լիցենզավորման>> կարգի 8-րդ կետի, խաղային 

սարքավորումների համարակալման պարտավորությունը դրված է կարգավորող լիազոր 

մարմնի վրա, իսկ հայտը ներկայացնելու և քննարկելու ժամանակ ՀՀ ֆինանսների 

նախարարությունը հայտատուի համար հանդես է գալիս ոչ, թե կարգավորող լիազոր 

մարմին, այլ դեռևս լիցենզավորող պետական կառավարման մարմին (ՀՀ 

կառավարության 24.09.2001թ. թիվ 895 որոշում), քանի որ տվյալ հայտը կարող է 

չբավարարվել և ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը հայտատուի համար երբևէ չդառնալ 

կարգավորող լիազոր մարմին: Լիցենզիան տրամադրվելուց հետո նոր ՀՀ ֆինանսների 

նախարարությունը կազմակերպչի համար դառնում է կարգավորող լիազոր մարմին և 

համապատասխան ստորաբաժանման աշխատակիցները` համաձայն ՀՀ 

կառավարության 29.07.2004թ. թիվ 1164-Ն որոշմամբ հաստատված <<Հայաստանի 

Հանրապետությունում շահումով խաղերի և խաղատների կազմակերպման 

գործունեության լիցենզավորման>> կարգի 8-րդ կետի, իրականացնում են առանց 

համարների խաղային սարքավորումների համարակալում` կատարելով 

համապատասխան նշումները, թե խաղային սարքավորման, թե լիցենզավորված անձի 

անձնական գործերում, ինչը հստակ երևում է ստուգման ընթացքում ստուգող խմբի 

կողմից ուսումնասիրված փաստաթղթերից:  

Ընդ որում, հարկ է նշել, որ ըստ ՀՀ կառավարության 29.07.2004թ. թիվ 1164-Ն 

որոշմամբ հաստատված <<Հայաստանի Հանրապետությունում շահումով խաղերի և 

խաղատների կազմակերպման գործունեության լիցենզավորման>> կարգի շահումով 

խաղերի վերաբերյալ տվյալները (ձև 4),  շահումով խաղի և խաղատան կազմակերպման 

լիցենզիա ստանալու հայտին կից ներկայացվող բազմաթիվ փաստաթղթերից մեկն է և 

նշված փաստաթղթում խաղային սարքավորումների և խաղասեղանների մոդելը, 

տեսակը, համարը չնշելը անհիմն է որակել որպես <<շահումով խաղի և խաղատան 



գործունեության լիցենզավորումը լիազոր մարմնի կողմից հիմնականում իրականացվել է 

ՀՀ կառավարության 29.07.2004թ. թիվ 1164-Ն որոշմամբ հաստատված լիցենզավորման 

կարգի խախտմամբ>>: 

Հարկ է նշել նաև, որ ՀՀ վերահսկիչ պալատի կողմից 2008թ-ին իրականացված 

վերահսկողության ժամանակ (2006-2008թթ.) ուսումնասիրվել են շահումով խաղերի և 

խաղատների այդ ժամանակահատվածի կազմակերպիչների բոլոր գործերը, որոնցում 

ներառված շահումով խաղերի վերաբերյալ տվյալները (ձև 4) եղել են նույնը, ինչ որ 

ներկայումս, ինչի կապակցությամբ ՀՀ վերահսկիչ պալատի կողմից որևէ 

առաջարկություն կամ դիտողություն չի եղել, որի պարագայում կարող էր կանխվել 2009-

2011թթ. ընթացքում նույն կերպ տվյալների ներկայացումը (եթե այդ դիտողությունը 

համարվեր հիմնավոր): 

Ամփոփելով վերը շարադրվածը, հայտնում ենք, որ շահումով խաղերի և 

խաղատան գործունեության լիցենզավորումը լիազոր մարմնի կողմից ամբողջությամբ 

իրականացվել է ՀՀ կառավարության 29.07.2004թ. թիվ 1164-Ն որոշմամբ հաստատված 

<<Հայաստանի Հանրապետությունում շահումով խաղերի և խաղատների 

կազմակերպման գործունեության լիցենզավորման>> կարգին համապատասխան: 

Նշենք, որ խաղային սարքավորումների սերտիֆիկացումը չի համարվում ՀՀ 

ֆինանսների նախարարության գործառույթ, դեռ ավելին` ՀՀ օրենսդրությամբ 

խաղատների և շահումով խաղերի կազմակերպիչների կողմից շահագործման ենթակա 

խաղային սարքավորումների ծրագրային ապահովման սերտիֆիկացման պահանջ 

նախատեսված չէ: 

Միաժամանակ գտնում ենք, որ շահումով խաղի և խաղատան լիցենզավորման 

համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկում խաղային սարքավորումների 

տեխնիկական անձնագրի համարը նշելը լրացուցիչ հնարավորություն չի ընձեռնի 

խաղային սարքավորումների ծագումնաբանությունը առավել ճիշտ որոշելու համար: 

 

3. Հաշվետվության <<Լիցենզավորման և հսկողական գործառույթներ>> բաժնի 6-րդ կետի 1-

ին և 2-րդ պարբերությունների, եզրակացության 7.1 և ՀՀ ֆինանսերի նախարարությանը 

վերաբերվող առաջարկության 1-ին կետերի վերաբերյալ 

Ինչպես իրավացիորեն նշվել է Հաշվետվության մեջ, ռիսկի վրա հիմնված 

ստուգումների իրականացման պահանջը ՀՀ օրենսդրությամբ, մասնավորապես 

<<Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման 



մասին>> ՀՀ օրենքով նախատեսվել է <<Հայաստանի Հանրապետությունում 

ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> ՀՀ օրենքի (2011 

թվականի հունիսի 23-ի ՀՕ-243-Ն) ընդունմամբ, որն ուժի մեջ է մտել 2011 թվականի 

օգոստոսի 6-ին: Նշված օրենքի 9-րդ հոդվածով սահմանվում է, որ օրենքը գործում է այն 

մարմինների համար, որոնք օրենքով սահմանված կարգով հաստատում և ներդնում են 

ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների համակարգ, ինչպես նաև օրենքով սահմանված 

կարգով մշակում, հաստատում և հրապարակում են իրենց հսկողության ոլորտի 

ստուգաթերթերը: 

Այդ իսկ կապակցությամբ հայտնում ենք, որ ՀՀ ֆինանսների նախարարության 

աշխատակազմի լիցենզավորման պայմանների և պահանջների հսկողության տեսչության 

(այսուհետ՝ Տեսչություն) կողմից իրականացվող ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների 

մեթոդաբանությունը և ռիսկայնությունը որոշող չափանիշների ընդհանուր նկարագիրը 

ՀՀ կառավարության կողմից հաստատվել են 22.12.2011թ. թիվ 1852-Ն որոշմամբ, իսկ 

Տեսչության կողմից իրականացվող վիճակախաղերի, շահումով խաղերի և խաղատների 

լիցենզավորման պայմանների ու պահանջների կատարման ստուգաթերթերը` 

12.01.2012թ. թիվ 18-Ն որոշմամբ: Ուստի Տեսչության կողմից 2009-2011թթ. ընթացքում 

իրականացված ստուգումները չէին կարող անցկացվել ռիսկի վրա հիմնված: Նման 

ստուգումները կարող են իրականացվել 2012թ-ից սկսած, այն էլ այդ տարվա ընթացքում 

իրականացված ստուգումների հիման վրա որոշված ռիսկայնության չափանիշները 

հաշվի առնելով: 

Հարկ ենք համարում նշել, որ ներկայումս գործող <<Հայաստանի 

Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին>> ՀՀ օրենքի 

համաձայն տնտեսվարող սուբյեկտները ըստ ռիսկայնության աստիճանների պետք է 

դասակարգվեն ստուգումների անցկացման հաճախականությունը որոշելու նպատակով, 

այնինչ նույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 3.1 կետի 7-րդ ենթակետով սահմանվում է, որ այդ 

սահմանափակումները չեն տարածվում վիճակախաղերի, շահումով խաղերի և 

խաղատների կազմակերպիչների մոտ իրականացվող այդ ոլորտների ստուգումների վրա: 

Այսինքն, անկախ ռիսկայնության աստիճանից, <<Հայաստանի Հանրապետությունում 

ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> ՀՀ օրենքի ուժի մեջ 

մտնելուց (2011 թվականի օգոստոսի 6-ից) հետո ևս նշված ոլորտներում կարող են 



ստուգումներ իրականացվել առանց այդ օրենքով նախատեսված ռիսկայնության 

աստիճանների որոշման և դրանով պայմանավորված ստուգումների անցկացման 

հաճախականության սահմանափակումների պահպանման: 

Ելնելով վերոգրյալից հայտնում ենք, որ 2009-2011թթ. ընթացքում ռիսկայնությունը 

որոշող չափանիշներ չեն եղել, քանի որ դրանք <<Հայաստանի Հանրապետությունում 

ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին>> ՀՀ օրենքի պահանջ չի եղել, իսկ 

երբ որ այն դարձել է <<Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների 

կազմակերպման և անցկացման մասին>> ՀՀ օրենքի պահանջ, ինչպես վերը նշվեց, 

այդպիսի չափանիշներ հաստատվել են ՀՀ կառավարության կողմից և 2012 թվականի 

հունվարի 1-ից հաշվարկվում և գնահատվում է տնտեսվարող սուբյեկտների 

ռիսկայնությունը: Ուստի, Հաշվետվության <<Առաջարկություն>> բաժնի ՀՀ ֆինանսերի 

նախարարությանը վերաբերվող 1-ին կետի հետ կապված հայտնում ենք, որ ՀՀ 

ֆինանսների նախարարության կողմից լրացուցիչ գործողություններ անելու 

անհրաժեշտությունը բացակայում է: 

 

4. Հաշվետվության <<Լիցենզավորման և հսկողական գործառույթներ>> բաժնի 6-րդ կետի 3-

րդ պարբերության և եզրակացության 7.2 կետի 1-ին պարբերության վերաբերյալ 

Համաձայն <<Շահումով խաղերի և խաղատների մասին>> ՀՀ օրենքի (այսուհետ` 

Օրենք) 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի <<է>> կետի` <<Տուգանքը` որպես 

պատասխանատվության միջոց, կիրառվում է, եթե կազմակերպիչը խախտել է սույն 

օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ժ» կետի պահանջը` խախտման յուրաքանչյուր դեպքի 

համար` հինգ հարյուր հազար դրամ>>: Օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ժ» կետի 

պահանջը հետևյալն է` <<Կազմակերպիչը շահումով խաղերը կազմակերպում և 

անցկացնում է իր կողմից սահմանած և լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված 

կանոնակարգին  (այսուհետ` Կանոնակարգ) համապատասխան>>: Համաձայն Օրենքի 7-

րդ հոդվածի 1-ին մասի` 

<<Կանոնակարգում պետք է նշվեն` 

ա) հայտատուի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը. 

բ) հայտատուի գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրերը. 

գ) իրականացվող շահումով խաղերի տեսակները (մեքենայացված և/կամ կենդանի) 

և քանակը. 



դ) շահումով խաղի մեկ տոմսի և (կամ) խաղանիշի (ժետոնի) և (կամ) միավորի 

գինը. 

ե) խաղի անցկացման կարգը. 

զ) շահումի տարբերակները. 

է) շահումները վճարելու վայրը. 

ը) խաղացողների իրավունքներն ու պարտականությունները. 

թ) կազմակերպչի իրավունքներն ու պարտականությունները>>: 

Օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի <<է>> կետով սահմանված <<խախտման 

յուրաքանչյուր դեպք>> արտահայտությունը, դրույթի կիրառման ժամանակ, հնարավոր է 

մեկնաբանել տարբեր կերպ: Այն է. յուրաքանչյուր դեպք կարելի է դիտել Օրենքի 7-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի <<ա>>-ից <<թ>> ենթակետերով Կանոնակարգի նկատմամբ 

սահմանված յուրաքանչյուր պահանջի խախտումը կամ Կանոնակարգի նկատմամբ 

սահմանված պահանջների յուրաքանչյուր խախտումը, անկախ պահանջը նույնը լինելու 

փաստից: Այսինքն, նշված դրույթի կիրառման ժամանակ կարելի է ընտրել երկու 

հնարավոր իրավաչափ լուծումներից որևէ մեկը: 

Համաձայն <<Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին>> ՀՀ 

օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի` <<Հայեցողական լիազորությունն օրենքով վարչական 

մարմնին վերապահված իրավունք է` ընտրելու մի քանի հնարավոր իրավաչափ 

լուծումներից որևէ մեկը>>: Այս ձևակերպումից հետևում է, որ հայեցողական 

լիազորությունը վարչական մարմնի կողմից մեկ հարցի մի քանի լուծումներից մեկն 

ընտրելու և այն իրականացնելու մեջ է, իսկ այդ ընտրությունը վարչական մարմնի 

իրավունքն է, այսինքն` կախված օրենքի կարգավորումից և կոնկրետ իրավիճակից, դա 

կարող է նշանակել նաև վարչական մարմնի գործելու կամ չգործելու, որոշում ընդունելու 

կամ ընդհանրապես որևէ որոշում ընդունելուց ձեռնպահ մնալու հայեցողություն: 

Նշված դրույթի հիման վրա էլ, ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը մինչև 2011 

թվականի հունիս ամիսը ընտրել է վերը նշված երկու իրավաչափ լուծումներից առաջինը` 

հաշվի առնելով նաև <<Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին>> 

ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածով սահմանված համաչափության սկզբունքը, որի համաձայն 

վարչարարությունը պետք է ուղղված լինի ՀՀ Սահմանադրությամբ և օրենքներով 

հետապնդվող նպատակին, և դրան հասնելու միջոցները պետք է լինեն պիտանի, 

անհրաժեշտ և չափավոր:  



Համաձայն <<Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին>> ՀՀ 

օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասի` <<Եթե վարչական մարմինը որևէ հայեցողական 

լիազորություն իրականացրել է որոշակի ձևով, ապա միանման դեպքերում հետագայում 

ևս պարտավոր է իր այդ հայեցողական լիազորությունն իրականացնել նույն ձևով: 

Վարչական մարմինն այդ սահմանափակումից կարող է հրաժարվել, եթե գերակա շահի 

առկայության պատճառով նա հետագայում մտադիր է մշտապես ընդունել մեկ այլ 

հայեցողական որոշում>>: 

ՀՀ ֆինանսների նախարարությունն իր հայեցողական լիազորությունն իսկզբանե 

միանման դեպքերում իրականացրել է վերը նշված նույն ձևով` ընդհուպ մինչև 2011 

թվականի հունիս ամիսը: 2011 թվականի հունիս ամսից այդ սահմանափակումից 

հրաժարվել է` հաշվի առնելով նմանատիպ դեպքերի քանակը` գերակա շահ համարելով 

շահումով խաղերի և խաղատների կազմակերպման գործունեություն իրականացնողների 

նկատմամբ հնարավորինս կոշտ քաղաքականությունը և փողերի լվացման հնարավոր 

դեպքերի կանխարգելումը: 

Իսկ ինչ վերաբերվում է Հաշվետվության մեջ նշված ՀՀ վարչական դատարանի 2012 

թվականի փետրվարի 2-ի ՎԴ/3299/05/11 վճռին, որով վճռվել է <<Ումառ>> ՍՊԸ-ից հոգուտ 

Հայաստանի Հանրապետության 1.500.000 ՀՀ դրամ բռնագանձել, հայտնում ենք, որ վճիռը 

դեռ օրինական ուժի մեջ չի մտել, քանի որ <<Ումառ>> ՍՊԸ-ի կողմից ՀՀ օրենսդրության 

պահանջներին համապատասխան վերաքննիչ բողոք է ներկայացվել և հնարավոր է, որ 

վճիռը բեկանվի: Սակայն անհրաժեշտ ենք համարում նշել, որ լիցենզավորման 

պայմանների և պահանջների հսկողության տեսչությունը ՀՀ օրենսդրության 

շրջանակներում անում է ամեն ինչ, որպեսզի ՀՀ վարչական դատարանի 2012 թվականի 

փետրվարի 2-ի վճիռը մնա ուժի մեջ: 

Ավելին, ՀՀ վերահսկիչ պալատի կողմից 2008թ.-ին իրականացված նախորդ 

վերահսկողության ժամանակ (2006-2008թթ.) ուսումնասիրվել ու քննարվել է նշված հարցը 

(այդ ժամանակահատվածում ևս կիրառվել է վերը նշված տարբերակներից առաջինը), 

ինչի կապակցությամբ ՀՀ վերահսկիչ պալատի կողմից որևէ առաջարկություն կամ 

դիտողություն չի եղել: 

Ուստի, ելնելով վերոգրյալից հայտնում ենք, որ ՀՀ ֆինանսների նախարարության 

վերը նշված գործողությունները չեն հանդիսանում ՀՀ օրենսդրության պահանջի 

խախտում և դրանք իրականացվել են ՀՀ գործող օրեսդրության շրջանակներում: 

 



5. Հաշվետվության <<Լիցենզավորման և հսկողական գործառույթներ>> բաժնի 6-րդ կետի 4-

րդ պարբերության և եզրակացության 7.2 կետի 2-րդ պարբերության վերաբերյալ 

<<Հաստատագրված վճարների մասին>> ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

համաձայն վճարողները մինչև նույն օրենքով նախատեսված ոլորտներում 

գործունեություն իրականացնելը (սկսելը) իրենց գտնվելու (հաշվառման, բնակության) 

վայրի հարկային տեսչության մարմին են ներկայացնում ՀՀ հարկային տեսչության 

կողմից սահմանված ձևի տեղեկություն` երկու օրինակից` հաստատագրված վճարի 

հաշվարկման համար անհրաժեշտ համապատասխան ելակետային տվյալների և ուղղիչ 

գործակիցների վերաբերյալ: 

Այդ իսկ կապակցությամբ հայտնում ենք, որ Հաշվետվության <<Լիցենզավորման և 

հսկողական գործառույթներ>> բաժնի 6-րդ կետի 4-րդ պարբերության մեջ նշված բոլոր 

դեպքերում դրանում նշված ընկերությունները մինչև գործունեություն սկսելը վերը նշված 

դրույթին համապատասխան ելակետային տվյալները ներկայացրել են հարկային 

տեսչություն, որից հետո նույն ամսվա ընթացքում ՀՀ ֆինանսների նախարարություն են 

ներկայացրել կանոնակարգերի համապատասխան փոփոխություններ, որոնք 

հաստատվելուց հետո նոր իրականացրել են ելակետային տվյալներով ներկայացված 

տվյալներին համապատասխան գործունեություն: Այսպես.  

 «Ինթեր Սլոտ» ՓԲԸ 28.12.2009թ. ՀՀ ֆինանսների նախարարության հետ համաձայնեցրել 

է շահումով խաղերի կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգ՝ ըստ որի 

ընկերությունը կարող էր շահագործել 64 մեքենայացված և 10 կենդանի խաղ: Հարկ ենք 

համարում նշել, որ ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի 

կողմից «Ինթեր Սլոտ» ՓԲԸ-ի դեկտեմբեր ամսվա ելակետային տվյալները ՀՀ 

ֆինանսների նախարարություն չեն ներկայացվել, որի պատճառով նախարարության 

աշխատակիցները չէին էլ կարող տեղեկանալ հնարավոր անհամապատասխանության 

մասին և ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ (ստուգմամբ փաստել ավել 

ապարատների շահագործումը և կիրառել համապատասխան պատասխանատվության 

միջոց): 

 «Տեմպ Սէթ» ՍՊԸ-ն 17.02.2011թ-ին ՀՀ ֆինանսների նախարարություն է ներկայացրել 

շահումով խաղերի կազմակերպման և անցկացման վերախմբագրված կանոնակարգ, 

որով նախատեսվել է 7 հատ խաղասեղանը փոխարինել 10-ով, որին 02.03.2011թ. 

կայացած լիցենզավորման հանձնաժողովը համաձայնություն է տվել վերապահումով և 

04.03.2011թ. ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից համաձայնություն է տրվել այդ 



կանոնակարգին: Ավելին, հարկ ենք համարում նշել, որ Տեսչությունը այդ ժամանակ 

գտնվել է ձևավորման փուլում և աշխատողներ չի ունեցել` առաջին չորս 

աշխատակիցները ընդունվել են աշխատանքի 2011 թվականի փետրվարի 17-ին և 18-ին: 

Վերը նշվածից հետևում է, որ հնարավոր չէ պնդել, որ այդ ընկերությունները 

շահագործել են կանոնակարգերով նախատեսված ապարատների կամ կենդանի խաղերի 

քանակից ավել ապարատներ կամ կենդանի խաղեր, քանի որ այդ փաստը որևէ կերպ 

արձանագրված չէ: 

Միաժամանակ, <<Լիցենզավորման և հսկողական գործառույթներ>> բաժնի 6-րդ 

կետի 4-րդ պարբերության 2-րդ մասի 3-րդ նախադասությունից մինչև այդ պարբերության 

ավարտը շարադրված մտքերի կապակցությամբ հայտնում ենք, որ պարզ չէ, թե դրանք 

վերը նշված պարբերությունների հետ ինչ առնչություն ունեն և դրանով ՀՀ վերահկիչ 

պալատը ինչ խախտում է փաստել, թե դրանք պարզապես կրում են դեկլարատիվ բնույթ: 

Մինչդեռ, <<Վերահսկիչ պալատի մասին>> ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածի 8-րդ մասի 

համաձայն Հաշվետվությունն ըստ անհրաժեշտության կարող է ներառել գրառումներ` 

խախտումների վերաբերյալ: Այս պարագայում անտեղի ենք համարում 

Հաշվետվությունում շարադրված այդ մտքերը: 

Ելնելով վերոգրյալից հայտնում ենք, որ ՀՀ ֆինանսերի նախարարությունն իր 

պարտականությունները թերի չի կատարել: Այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով ՀՀ 

վերահսկիչ պալատի կողմից արձանագրված ռիսկերը հայտում ենք, որ ՀՀ ֆինանսերի 

նախարարությունը այսուհետ ավելի շատ ուշադրություն կդարձնի ՀՀ պետական 

եկամուտների կոմիտեի կողմից ներկայացված ելակետային տվյալների ու շահումով 

խաղերի կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգերի տվյալների համադրման 

աշխատանքների իրականացմանը: 

 

6. Հաշվետվության <<Լիցենզավորման և հսկողական գործառույթներ>> բաժնի 7-րդ և 8-րդ 

կետերի, եզրակացության 8-րդ և 9-րդ կետերի ու ՀՀ ֆինանսերի նախարարությանը 

վերաբերվող առաջարկության 4-րդ կետի վերաբերյալ. 

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 13.04.2011թ. թիվ 252-Ա հրամանով 28.12.2009թ. 

<<Ումառ>> ՍՊԸ տրված ՇԽ-218 լիցենզիայի գործունեության իրականացման վայրը 

փոփոխվել է` դառնալով` ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ.Պռոշյան, Գ.Չաուշի 1 փողոց N 12, մառան 

120.6 ք.մ.: Այսինքն, ՇԽ-146 լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելուց հետո, <<Ումառ>> ՍՊԸ-

ն ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ.Պռոշյան, Գ.Չաուշի 1 փողոց N 12, մառան 120.6 ք.մ. հասցեում 



գործունեություն է իրականացրել է ՇԽ-218 լիցենզիայի հիման վրա, որի կապակցությամբ 

էլ նույն վայրով ներկայացվել են ելակետային տվյալներ: 

Նշված եզրահանգման հիմք կարող էր հանդիսանալ այն, որ ընկերությունը, 

հնարավոր է, տեխնիկական վրիպակի հետևանքով ներկայացված ելակետային 

տվյալներում շարունակել է նշել ՇԽ-146 լիցենզիայի տվյալները, ինչը սակայն չի կարող 

հիմք հանդիսանալ ընկերության կողմից իրականացված գործունեությունը ապօրինի 

որակելու համար, քանի որ ընկերությունը, ինչպես արդեն նշվեց, այդ վայրում 

գործունեություն իրականացնելու համար ունեցել է ՇԽ-218 լիցենզիան: 

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ Հաշվետվության մեջ նշված ելակետային 

տվյալներից 29.03.2010թ.ին ներկայացվածը կարող էր ներկայացվել ՇԽ-146 լիցենզիայի 

տվյալներով, քանի որ այդ պահին դեռևս այդ լիցենզիան ուժը կորցրած չի եղել (ուժը 

կորցրել է ՀՀ ֆինանսների նախարարի 13.04.2010թ. թիվ 246-Ա հրամանով, ինչի մասին 

նշված է նաև Հաշվետվության մեջ): Իսկ ինչ վերաբերվում է ընկերության կողմից 

22.06.2010թ-ին ներկայացված ելակետային տվյալներին, ապա հայտնում ենք, որ դրանք 

հարկային մարմինների կողմից ՀՀ ֆինանսների նախարարություն չեն ներկայացվել: 

Ուստի ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը այս պարագայում որևէ գործողություն չէր էլ 

կարող անել:  

Հարկ ենք համարում նշել նաև, որ առանց լիցենզիայի գործունեության 

իրականացման մասով հսկողություն իրականացնելը (այդ թվում` Հաշվետվության 8-րդ 

կետում նշված փաստը) չի հանդիսանում ՀՀ ֆինանսների նախարարության 

իրավասությունը: Համաձայն <<Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների 

կազմակերպման և անցկացման մասին>> ՀՀ օրենքի այն հարկային մարմինների 

վերահսկողության ոլորտ է: Ուստի Հաշվետվության <<Գովազդային վիճակախաղերի 

կազմակերպման վերաբերյալ>> բաժնում նշված տնտեսավարող սուբյեկտների մոտ 

հայտնաբերված խախտումները նույնպես չեն առնչվում ՀՀ ֆինանսների 

նախարարության կողմից հսկողության ենթակա ոլորտներին, դրանք հարկային 

մարմինների կողմից հսկողության ենթակա ոլորտներ են: Հետևաբար, հիմք ընդունելով 

<<Վերահսկիչ պալատի մասին>> ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածի 8-րդ մասը, հայտնում ենք, որ 

այդ խախտումները չպետք է արձանագրվեին ՀՀ ֆինանսների նախարարության 

աշխատակազմում իրականացված ստուգումների արդյունքում, որպես նախարարության 

կողմից թույլ տրված խախտումներ կամ բացթողումներ: 



Իսկ ինչ վերաբերվում է <<Առաջարկություն>> բաժնի ՀՀ ֆինանսերի 

նախարարությանը վերաբերվող 4-րդ կետին, ապա տեղեկացնում ենք, որ դրա հետ 

կապված լրացուցիչ գործողություն իրականացնելու անհրաժեշտությունը վերանում է, 

քանի որ հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1759-Ն 

որոշմամբ հաստատված կարգի 2-րդ կետը առանց համապատասխան լիցենզիայի 

լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակով (տեսակներով) զբաղվելու դեպքեր 

հայտնաբերելիս ՀՀ ֆինանսերի նախարարությունը կտեղեկացնի Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեին: 

 

7. Հաշվետվության 9-րդ կետի 3-րդ պարբերությունում նշված է, որ <<Ներկայումս գործող 

օրենսդրության համաձայն, եթե առկա են բավարար հիմքեր աուդիտորական 

կազմակերպությունների կողմից իրականացված աուդիտի եզրակացությունը ոչ 

հավաստի համարելու համար, ապա այդ դեպքում տվյալ աուդիտորական 

եզրակացության լիցենզիան և աուդիտն իրականացրած աուդիտորի որակավորման 

վկայականը ճանաչվում են ուժը կորցրած, սակայն մատուցած ծառայության արդյունքում 

պատվիրատուին պատճառված վնասները չեն հատուցվում>>: 

Այս կապակցությամբ հայտնում ենք, որ <<Աուդիտորական գործունեության 

մասին>> ՀՀ օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 18-րդ հոդվածի 2-րդ մասի <<ա>> կետի 

համաձայն, աուդիտ իրականացնող անձը պարտավոր է աուդիտորական 

գործունեության իրականացման ընթացքում պահպանել Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրության պահանջները: Միաժամանակ, Օրենքի պահանջները խախտելու համար 

աուդիտ իրականացնող անձի նկատմամբ կիրառվող պատասխանատվության միջոցները 

սահմանվում են Օրենքի 7-րդ գլխով, ինչպես նաև Օրենքի 24.1-րդ, 27-րդ և 28-րդ 

հոդվածներով: Ինչ վերաբերում է աուդիտորի և պատվիրատուի միջև կնքված 

աուդիտորական ծառայությունների իրականացման պայմանագրի արդյունքում 

աուդիտոր կողմից տրված աուդիտորական եզրակացությունը ոչ հավաստի ճանաչվելու և 

դրանից բխող` պատվիրատուին պատճառված վնասների հատուցմանը, ապա հայտնում 

ենք, որ աուդիտորի և պատվիրատուի միջև կնքված աուդիտորական ծառայությունների 

իրականացման պայմանագիրը հանդիսանում է քաղաքացիաիրավական պայմանագիր, 

որից բխող հարաբերությունները կարգավորվում են ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով 

(այսուհետ` Օրենսգիրք): Օրենսգրքի 39-րդ գլուխը սահմանում է ծառայությունների 

վճարովի մատուցման պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների կարգավորումը: 



Փաստորեն, աուդիտորի և պատվիրատուի միջև աուդիտորական ծառայությունների 

իրականացման պայմանագրի կնքմամբ կողմերը միմյանց նկատմամբ կրում են 

պայմանագրային պարտավորություն և այն դեպքում, երբ պատվիրատուն աուդիտորին 

վճարում է  մատուցած ծառայության դիմաց, սակայն աուդիտորի կողմից մատուցած 

ծառայության արդյունքում տրված աուդիտորական եզրակացությունը ճանաչվում է ոչ 

հավաստի և որով վնաս է պատճառվում պատվիրատուին, ապա տվյալ դեպքում 

պատվիրատուն օրենքով սահմանված կարգով կարող է աուդիտորից պահանջել վնասի 

հատուցում: Ավելին, այն դեպքում երբ աուդիտորի կողմից մատուցած աուդիտորական 

ծառայության արդյունքում վնաս է պատճառվել պետությանը, ապա պետությունը ևս ունի 

վնասի հատուցման պահանջ ներկայացնելու իրավունք: 

 

8. Հաշվետվության 9-րդ կետի 5-րդ պարբերությունում նշված է, որ <<...շահումով խաղերի և 

խաղատնային գործունեություն իրականացնող տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ 

իրականացված աուդիտի արդյունքները չեն արտացոլում այդ բնագավառում առկա 

ռիսկերը: Աուդիտի առանցքը պետք է կազմեին էական նշանակություն ունեցող այնպիսի 

հարցեր, ինչպիսիք են ստացված հասույթի մեջ շահումների ծրագրավորված ընդհանուր 

մեծության նվազագույն չափի` 86%-ի ապահովման, հասույթի իրական ծավալների 

գանահատման, կատարված ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերի 

արժանահավատության հարցերը: Մինչդեռ նշված հարցերը դուրս են մնացել 

ուշադրության շրջանակներից>>: 

Այս կապակցությամբ հայտնում ենք, որ նշված նկատառումները ևս վերաբերում են 

աուդիտի որակի հսկողությանը, որը հանդիսանում է ՀՀ ֆինանսների նախարարության  

աշխատակազմի աուդիտորական գործունեության հսկողության տեսչության (որն 

ընդգրկված չի եղել ՀՀ վերահսկիչ պալատի կողմից իրականացված ստուգման 

շրջանակներում) գործառույթ և չի առնչվում լիցենզավորման գործակալության և 

լիցենզավորման պայմանների և պահանջների հսկողության տեսչության 

գործառույթներին: Այդուհանդերձ, հայտնում ենք, որ խաղատնային գործունեություն 

իրականացնող տնտեսվարող սուբյեկտների տարեկան ֆինանսական 

հաշվետվություններում արտացոլված` ստացված հասույթի մեջ շահումների 

ծրագրավորված ընդհանուր մեծության նվազագույն չափը` 86%-ը հանդիսանում է 

ընդամենը ծրագրավորված թիվ, որը սակայն կարող է իրականում ստացվել նշվածից 

ավելի կամ պակաս չափով: Հայտնում ենք նաև, որ որևէ կազմակերպության աուդիտ 



անցկացնելիս աուդիտորն իրականացնում է տվյալ պատվիրատուի նախորդ տարվա 

ֆինանսական հաշվետվությունների ստուգում և տալիս համապատասխան 

եզրակացություն` դրանցում պարունակվող տեղեկատվության արժանահավատության 

վերաբերյալ և եթե հետագայում (աուդիտի անցկացումից հետո) աուդիտի ենթարկված 

կազմակերպությունները սնանկ ճանաչվելով ձեռք են բերում պետության հանդեպ 

պարտավորություններ, ապա այդ հանգամանքը չի կարող վերաբերել աուդիտի 

անցկացման ժամանակահատվածին, քանի որ այդ պարտավորության ձեռբերման 

ժամանակահատվածը հաջորդում է աուդիտի անցկացման ժամանակահատվածին: 

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ խաղատնային գործունեություն իրականացնող 

տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ աուդիտ իրականացրած կազմակերպություններում ՀՀ 

ֆինանսների նախարարության կողմից իրականացրած ստուգումների արդյունքում 

հայտնաբերվել են օրենսդրության մի շարք խախտումներ, մասնավորապես, աուդիտի 

արդյունքում տրված որոշ աուդիտորական եզրակացությունները ճանաչվել են ոչ 

հավաստի (նախկինում` կեղծ) և դրանց հիման վրա խախտումներ թույլ տված 

աուդիտորական կազմակերպությունների նկատմամբ կիրառվել են օրենքով սահմանված 

պատասխանատվության միջոցներ (օրինակ, <<Սաթեն Աուդիտ>> ՍՊԸ-ի, <<Էկոնոմիկս 

Աուդիտ>> ՍՊԸ-ի, ԱՁ Տիգրան Սահակյանի, <<Գոլդեն Այ Աուդիտ>> ՍՊԸ-ի նկատմամբ 

կիրառվել է լիցենզիայի գործողության դադարեցում, ինչպես նաև խախտում թույլ տված 

աուդիտորի աուդիտորական որոկավորումից զրկում):3 

 

9. Հաշվետվության <<Եզրակացություն>> բաժնի 10-րդ կետում նշված է, որ <<2008-2010թթ. 

խաղատնային գործունեություն իրականացրած տնտեսվարող սուբյեկտների տարեկան 

ֆինանսական հաշվետվություների վերաբերյալ աուդիտորական 

կազմակերպությունների բոլոր (թվով 243) եզրակացությունները դրական են և կրում են 

ձևական բնույթ: Կարճ ժամանակ անց որոշ տնտեսվարողներ, պետության հանդեպ 

ունեցած պարտավորությունների հիմքով, դատարանի վճիռներով սնանկ են ճանաչվել>>:  

Այս առնչությամբ ևս հայտնում ենք, որ ներկայացված տեղեկատվությունը 

համարում ենք ապակողմորոշող` հետևյալ հիմնավորմամբ, որ աուդիտորն 

իրականացնում է պատվիրատուի նախորդ տարվա ֆինանսական հաշվետվությունների 

ստուգում և եթե աուդիտի անցկացումից հետո աուդիտի ենթարկված 

կազմակերպությունը ձեռք է բերում պետության հանդեպ պարտավորություններ, ապա 

այդ ռիսկի գնահատումը չի վերաբերում անցկացրած աուդիտի ժամանակահատվածին, 



ինչն էլ չի կարող ազդել աուդիտի արդյունքների վրա: Իսկ ինչ վերաբերում է աուդիտի 

արդյունքում աուդիտորի կողմից հասցրած վնասի հատուցմանը, ապա վնաս կրողը, 

հանդիսանալով աուդիտորական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կողմ, 

կարող է օրենքով սահմանված կարգով մյուս կողմից` աուդիտորից պահանջել վնասի 

հատուցում: 

 

10. Հաշվետվության ՀՀ ֆինանսերի նախարարությանը վերաբերվող <<Առաջարկություն>> 

բաժնի 2-րդ կետում նշված է, որ <<անհրաժեշտ է <<Աուդիտորական գործունեության 

մասին>> ՀՀ օրենքում կատարել փոփոխություն, ըստ որի աուդիտորները կկրեն 

ֆինանսական պատասխանատվություն` այդպիսով կրելով իրենց կողմից իրականացված 

աուդիտի ռիսկը:>>: 

Այս առնչությամբ հայտնում ենք, որ ներկայացված առաջարկությունը չի 

վերաբերում ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի լիցենզավորման 

գործակալության և լիցենզավորման պայմանների և պահանջների հսկողության 

տեսչության գործառույթներին:  

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ աուդիտորի և պատվիրատուի միջև կնքված 

աուդիտորական ծառայությունների իրականացման պայմանագիրը հանդիսանում է 

քաղաքացիաիրավական պայմանագիր, որից բխող հարաբերությունները կարգավորվում 

են ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով: 
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Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության աշխատակազմի ղեկավար` 

պարոն Դավիթ Սարգսյանին 

 

  Հարգելի պարոն Սարգսյան, 

Ի կատարումն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2013 թվականի հունվարի 

23-ի թիվ 02/23.16/795-13 հանձնարարականի` հայտնում ենք հետևյալը. 

 Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության մասով ՀՀ 

էլեկտրոնային կառավարման www.e-gov.am կայքում տեղադրված է ՀՀ վերահսկիչ պալատի 

խորհրդի 2012 թվականի մարտի 7-ի թիվ 5/4 որոշմամբ հաստատված ՀՀ ֆինանսների 

նախարարության աշխատակազմի լիցենզավորման պայմանների և պահանջների 

հսկողության տեսչության (այսուհետ` Տեսչություն), ՀՀ ֆինանսների նախարարության 

աշխատակազմի լիցենզավորման գործակալության (այսուհետ` Գործակալություն) և ՀՀ 

ֆինանսների նախարարության գանձապետական համակարգի աշխատանքների 

արդյունավետության նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների 

վերաբերյալ ընթացիկ հաշվետվությունը (այսուհետ` Հաշվետվություն): 

Հաշվետվության լիցենզավորման և հսկողական գործառույթների բաժնի 6-րդ, 7-րդ և 8-

րդ կետերի, եզրակացության 7.1, 7.2, 8, 9 կետերի ու առաջարկության 1-ին և 4-րդ կետերի և  

5-րդ կետի, եզրակացության 6.1, 6.2 կետերի ու առաջարկության 3-րդ կետի վերաբերյալ 

հայտնում ենք, որ դեռևս 2012 թվականի ապրիլի 28-ի թիվ 1/20.1/5785-12 գրությամբ ՀՀ 

վերահսկիչ պալատին և ՀՀ կառավարության աշխատակազմին ՀՀ ֆինանսների 

նախարարության կողմից ներկայացվել են բացատրություններ ու առարկություններ, որոնք 

ՀՀ վարչապետի 2012 թվականի մայիսի 30-ի թիվ 02/23.14/7714-12 հանձնարարականով 



ընդունվել են ի գիտություն, որի արդյունքում այդ մասով ՀՀ ֆինանսների նախարարության 

կողմից գործողություններ ձեռնարկելու անհրաժեշտություն չի եղել: 

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ ՀՀ կառավարության հավանությանն է արժանացել և ՀՀ 

ազգային ժողովի քննարկմանն է ներկայացվել <<Շահումով խաղերի և խաղատների մասին 

ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> ՀՀ օրենքի նախագիծը, 

որի ընդունման դեպքում հնարավորություն կնձեռնվի սահմանել տեխնիկական պահանջներ 

խաղային սարքավորումների մասով: 

Հաշվետվության ՀՀ ֆինանսների նախարարության գանձապետական համակարգին 

վերաբերվող եզրակացության 1-ին, 2-րդ, 3-րդ կետերի և ՀՀ կառավարությանն առնչվող 

առաջարկությունների վերաբերյալ իրականացվելիք աշխատանքների վերաբերյալ հայտնում 

ենք, որ ՀՀ ֆինանսների նախարարի կողմից 30.10.2012թ-ին հաստատված <<Հայաստանի 

Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի <<Դատական 

ակտերի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից բռնագանձման 

ենթակա գումարների դիմաց փոխանցելի մուրհակների թողարկման գործընթացը 

կանոնակարգելու մասին>> N 827-Ա հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու և <<Դատական 

ակտերի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից բռնագանձման 

ենթակա գումարների դիմաց փոխանցելի մուրհակների թողարկման գործընթացը 

կանոնակարգելու մասին>> N 928-Ա և <<Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների 

նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 14-ի <<Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության համապատասխան որոշումների հիման վրա ՀՀ ֆինանսների 

նախարարության կողմից հասարակ մուրհակների թողարկման գործընթացը 

կանոնակարգելու մասին>> N 814-Ա հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու և Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշումների հիման վրա ՀՀ 

ֆինանսների նախարարության կողմից հասարակ մուրհակների թողարկման գործընթացը 

կանոնակարգելու մասին>> N 929-Ա հրամաններով կարգավորվել է ՀՀ կառավարության 

կողմից առանձին որոշումներով տրամադրման ենթակա հասարակ և փոխանցելի 

մուրհակների գծով նոր կարգի մշակման գործընթացը, իսկ ՀՀ պետական բյուջեի 

երաշխավորագրերի տրամադրման կարգի լրամշակման, փոփոխությունները ներկայումս 

գործող ՀՀ կառավարության կառուցվածքին համապատասխանեցնելու և նրանում 

երաշխավորագրերի ժամկետի երկարաձգման դրույթի ներառման մասին առաջարկության 

գծով (եզրակացության 3-րդ կետ) հարցը կարգավորվել է ՀՀ կառավարության 15.11.2012թ. 

<<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի հունիսի 18-ի N 380 



որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին>> N 1634-Ն որոշման 

ընդունմամբ:  

Ինչ վերաբերվում է Հաշվետվության եզրակացության 4-րդ և 5-րդ կետերին` 

հայտնում ենք, որ նոր ուղենշային պարտատոմսերի թողարկումից հետո նախկին 

պարտատոմսերի տեղաբաշխման հնարավորությունն օրենսդրությամբ չի արգելվում: Երբ 

պարտատոմսը դադարում է ուղենշային լինելուց, թողարկողն իրավասու է շարունակել դրա 

տեղաբաշխումները` ելնելով շուկայում ձևավորված միտումներից: 

Հաշվետվության եզրակացությամբ արձանագրվել է, որ դեռևս հաստատված չեն ՀՀ 

պետական պարտատոմսերի առաջնային շուկայի մասնակիցների ընտրության 

չափանիշները: Տեղեկացնում ենք, որ պետական պարտատոմսերի շուկայի 

բարեփոխումների ծրագրի շրջանակում կազմվել է ՀՀ պետական պարտատոմսերի 

առաջնային շուկայի մասնակիցների ընտրության և գնահատման չափանիշների նախագիծը, 

որը ներկայումս քննարկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի և պետական պարտատոմսերի 

շուկայի մասնակիցների հետ:  

 

 

Հարգանքով `      Վաչե Գաբրիելյան 
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