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ՆԱ ԽԱ ԲԱՆ

 Ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռև տու րը հան դի սա նում է հա մաշ խար հային ա ռևտ րի ա մե նա դի նա-
միկ զար գա ցող ճյու ղե րից մե կը։ Այն տա րած վում է բա վա կա նին մեծ թվով ո լորտ նե րի վրա` 
ը նդ գր կե լով բո լոր մի ջազ գային ծա ռա յու թյուն նե րը, ի նչ պի սիք են ֆի նան սա կան (բան կեր, 
ա պա հո վագ րու թյուն և այլն), բիզ նես (ի րա վա բա նա կան, աու դի տո րա կան, հաշ վա պա հա կան, 
բժշ կա կան, ճար տա րա պե տա կան, գո վազ դային, խորհր դատ վա կան, թարգ ման չա կան, հրա-
տա րակ չային, հա մա կարգ չային, գի տա հե տա զո տա կան, ան շարժ գույ քի և այլն), կա պի, հե ռա-
հա ղոր դակ ցու թյան, բաշխ ման, կր թու թյանն ա ռնչ վող, շր ջա կա մի ջա վայ րին ա ռնչ վող, ա ռող-
ջա պա հա կան և սո ցի ա լա կան, տրասն պոր տային, զբո սաշր ջային, մշա կու թային, սպոր տային 
և այլ ծա ռա յու թյուն նե րը։ 

ԱՀԿ Ծա ռա յու թյու նե րի ա ռևտ րի մա սին գլ խա վոր հա մա ձայ նա գի րը ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռև-
տու րը կար գա վո րող մի ակ մի ջազ գային ի րա վա կան փաս տա թուղթն է։ 

Այս գիր քը նվիր ված է ԾԱԳՀ-ի հիմ նադ րույթ նե րի, պա հանջ նե րի, կի րարկ ման խն դիր նե րի 
վեր լու ծու թյա նը, և մատ չե լի ու հաս կա նա լի տես քով ներ կա յաց մա նը։ Այն հնա րա վո րու թյուն 
կտա ա ռա վել խո րաց նել գի տե լիք նե րը և պատ կե րա ցում նե րը ի նչ պես ԾԱԳՀ-ի խն դիր նե րի 
և գործ նա կան կի րառ ման, այն պես էլ ծա ռա յու թյուն նե րի ըն թա ցիկ բա նակ ցու թյուն նե րի մա-
սին։ 

Գր քի ա ռա ջին մա սում վեր լուծ ված են ԾԱԳՀ կա ռուց ված քը, սահ մա նում նե րը, հիմ նա կան 
նպա տակ նե րը, գոր ծո ղու թյան շր ջա նակ ներն ու կի րա ռու թյու նը, ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց-
ման տե սակ նե րը, սկզ բունք նե րը, թա փան ցի կու թյան պա հանջ նե րը, ի նչ պես նաև ը նդ հա նուր 
և հա տուկ պար տա վո րու թյուն նե րը։ Վեր լուծ ված և լու սա բան ված են հա տուկ պար տա վո րու-
թյուն ներ ժա մա նա կա ցան կե րը, շու կայի մատ չե լի ու թյան և ազ գային մո տեց ման ա պա հով ման 
հար ցե րը, տր ված է այդ ժա մա նա կա ցան կե րը կար դա լու և հաս կա նա լու ու ղե ցույ ցը, ի նչ պես 
նաև ներ կա յաց ված է Ա ՀԿ շր ջա նակ նե րում ըն թա ցող ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի բա նակ-
ցու թյուն նե րի ըն թա ցիկ ի րա վի ճակն ու զար գա ցում նե րը։
 
Երկ րորդ մա սում ներ կա յաց ված են ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի խթան մա նը ա ջակ ցե լու 
նպա տա կող գոր ծա րար նե րի հա մար հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող մի շարք հար ցե րի 
պա տաս խան նե րը։ Մաս նա վո րա պես, ան դրա դարձ է կա տար վում ար տա հա նում ի րա կա նաց-
նե լու ո րոշ ման կա յաց ման, ար տա հան ման նա խա պատ րաստ ման, շու կա նե րի ը նտ րու թյան, 
ծա ռա յու թյուն նե րի ար տա հան ման ռազ մա վա րու թյան, շու կա նե րի մշա կու թային տար բե րու-
թյուն նե րի և այլ հար ցե րին, ի նչ պես նաև ար տա հան ման խթան ման նյու թե րին և ձևե րին։ 
 
Եր րորդ մա սը պա րու նա կում է ԾԱԳՀ ներ քո Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն հա տուկ պար-
տա վո րու թյուն նե րի ժա մա նա կա ցան կը, ի նչ պես նաև ԱԱԲ մո տե ցու մից ա զա տում նե րի ցան-
կը։

 Չոր րորդ մա սում ներ կա յաց ված է Ա ՀԿ Ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի մա սին գլ խա վոր հա մա-
ձայ նա գի րը։

 Գիր քը նա խա տես ված է ՀՀ նա խա րա րու թյուն նե րի և պե տա կան կա ռա վար ման այլ մար-
մին նե րի աշ խա տա կից նե րի, ՀՀ-ո ւմ Ա ՀԿ հարց ման կե տե րի, գոր ծա րար նե րի, ու սա նող նե րի 
և պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան ան ձնա կազ մի, ի նչ պես նաև հե տաքրքր վող այլ խա վե րի հա-
մար։
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ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

ԱՀԿ Առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն
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Համաձայնագիր Ծառայությունների առևտրի մասին գլխավոր համաձայնագիր

ՄԱԳՀ Մաքսերի և առևտրի գլխավոր համաձայնագիր (1947թ.)

Անդամ Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ երկիր
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ԱԱԲ Ազգերի առավել բարենպաստության

ԱՄՀ Արժույթի միջազգային հիմնադրամ

ԴԶՕ Դոհայի զարգացման օրակարգ

Ուղեցույց «Ուղեցույցներ ու ընթացակարգեր ծառայությունների առևտրի 
բանակցությունների համար» փաստաթուղթ

ԱԲՀ Առևտրային բանակցությունների հանձնախումբ

CPC Միավորված ազգերի կազմակերպության Ապրանքների 
կենտրոնական դասակարգման համակարգ
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1ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԵՎՏՈՒՐ

ՄԱՍ 1. ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ՆՊԱ ՏԱԿ ՆԵՐ ԵՎ ԴՐՈՒՅԹ ՆԵՐ

1.1.  Պատ մա կան ակ նարկ

 Ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի մասին գլ խա վոր հա մա ձայ նա գի րը ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ-
րին ա ռնչ վող ա ռա ջին բազ մա կողմ ա ռևտ րային հա մա ձայ նա գիրն է և ծա ռա յու թյուն նե րի 
ա ռև տու րը կար գա վո րող կա նոն նե րի մի ակ մի ջազ գային փաս տա թուղ թը։ Այն ու ժի մեջ է մտել 
1995թ-ի հուն վա րին` ա ռևտ րային բա նակ ցու թյուն նե րի Ու րուգ վայի փու լի (1986-1993թթ.) 
ար դյուն քում` բազ մա կողմ ա ռևտ րային հա մա կար գը ծա ռա յու թյուն նե րի ո լոր տի վրա տա րա-
ծե լու նպա տա կով։ ԾԱԳՀ-ն ըն դուն վեց 1947թ. Մաք սե րի և ա ռևտ րի գլ խա վոր հա մա ձայ նա-
գրի ու ժի մեջ մտ նե լուց գրե թե կես դար հե տո։
 
Առևտ րի հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյան բո լոր ան դամ նե րը հան դի սա նում են ԾԱԳՀ-ի 
ստո րագ րող կողմ և ստանձ նել են դրա նից բխող պար տա վո րու թյուն ներ։ Միև նույն ժա մա-
նակ, հա մա ձայն ԾԱԳՀ-ի Հոդ ված XIX-ի` նպա տակ ու նե նա լով հաս նե լու ա զա տա կա նաց ման 
ա վե լի ու ա վե լի բարձր մա կար դա կի, Ա ՀԿ ան դամ ե րկր նե րը պար տա վոր վել են ի րա կա նաց-
նել ծա ռա յու թյուն նե րի վե րա բե րյալ բա նակ ցու թյուն նե րի հե տա գա փու լեր։ Նման ա ռա ջին 
փու լը սկիզբ է ա ռել 2000թ-ի հուն վա րին։ 

 Ծա ռա յու թյուն նե րի ո լոր տում ա ռևտ րային հա մա ձայ նագ րի ան հրա ժեշ տու թյան հար ցը վա-
ղուց էր ծա գել։ Ծա ռա յու թյուն նե րի լայն հատ ված նե րը` հյու րա նոց նե րից ու ռես տո րան նե րից 
մինչև ան հա տա կան ծա ռա յու թյուն ներ, ե րկր նե րի հա մար ա վան դա բար հա մար վել են ներ քին 
ծա ռա յու թյուն ներ, ո րոնք չէ ին նե րառ վում ա ռևտ րային քա ղա քա կա նու թյան հայե ցա կար գե րի 
և գոր ծիք նե րի ի րա կա նաց ման մեջ։ Ծա ռա յու թյուն նե րի այլ ո լորտ նե րը, սկ սած եր կա թու ղային 
տրանս պոր տից մինչ հե ռա հա ղոր դակ ցու թյու նը, դիտ վել են որ պես պե տա կան սե փա կա նու-
թյան և հս կո ղու թյան դա սա կան ո լորտ ներ` ի րենց են թա կա ռուց ված քային կար ևո րու թյամբ 
և առ կա յու թյան ըն կալ մամբ ո րոշ դեպ քե րում վե րած վե լով բնա կան մե նաշ նոր հի։ Ո լորտ նե րի 
եր րորդ կար ևոր խում բը` նե րա ռյալ ա ռող ջա պա հու թյու նը, կր թու թյու նը և հիմ նա կան ա պա-
հո վագ րա կան ծա ռա յու թյուն նե րը, շատ ե րկր նե րում գտն վում է ին պե տու թյուն նե րի պա տաս-
խա նատ վու թյան ներ քո և, հաշ վի առ նե լով նրանց կար ևո րու թյու նը սո ցի ա լա կան ին տեգր ման 
և տա րա ծաշր ջա նային մի աս նու թյան հա մար, պետք է կար գա վոր վե ին և չթողն վե ին շու կայի 
դժ վա րու թյուն նե րին։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, ծա ռա յու թյուն նե րի ո րոշ ո լորտ ներ, մաս նա վո րա պես մի ջազ գային ֆի նանս-
նե րը և ծո վային տրանս պոր տը, դա րեր ի վեր բաց են ե ղել` հան դի սա նա լով ապ րանք նե րի 
ա ռևտ րի բնա կան լրա ցում։ Մյուս խո շոր ո լորտ նե րը վեր ջին տաս նա մյակ նե րին կրել են է ա-
կան տեխ նի կա կան և կա նո նա կար գային փո փո խու թյուն ներ` բա ցե լով դրանք մաս նա վոր 
ա ռևտ րային մաս նակ ցու թյան հա մար և նվա զեց նե լով, կամ շատ հա ճախ վե րաց նե լով շու-
կայի մատ չե լի ու թյան առ կա խո չըն դոտ նե րը։ Ին տեր նե տի ի հայտ գա լը օգ նել է ձևա վո րել 
մի ջազ գային վա ճառ քի են թա կա ապ րան քա տե սակ նե րի շր ջա նակ` է լեկտ րո նային բան կային 
ծա ռա յու թյուն նե րից մինչև հե ռա-ա ռող ջա պա հու թյուն և հե ռա կա ու սու ցում, ո րոնք ըն դա մե-
նը եր կու տաս նամյակ ա ռաջ ան հայտ է ին։ Դրանց շնոր հիվ վե րաց րել են հե ռա վո րու թյան 
հետ կապ ված ա ռևտ րային խո չըն դոտ նե րը, ո րոն ցից տու ժում է ին հե ռա վոր վայ րե րում գտնը-
վող մա տա կա րար նե րը և սպա ռող նե րը (հա մա պա տաս խան ո լորտ նե րը նե րա ռում են մաս-
նա գի տաց ված ծա ռա յու թյուն ներ, ի նչ պի սիք են ծրագ րա վո րումն ու խորհր դատ վա կան ծա-
ռա յու թյուն նե րը)։ Մեծ թվով պե տու թյուն ներ աս տի ճա նա բար ի րենց նախ կին մե նաշ նոր հային 
ո լորտ նե րը տե ղա փո խում են մր ցակ ցային դաշտ։
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Եվ ե րբ 1980-ա կան թթ.-ի կե սե րին ծա գեց ծա ռա յու թյուն նե րի ո լոր տը կար գա վո րող կա նոն-
նե րը բազ մա կողմ ա ռևտ րային շր ջա նակ ներն ը նդ գր կե լու մտահ ղա ցու մը, մի շարք ե րկր ներ 
բա վա կա նին հո ռե տես և ան գամ ըն դի մա դիր դիրք զբա ղեց րին։ Նրանց կար ծի քով, նման հա-
մա ձայ նա գի րը կա րող էր թու լաց նել ե րկր նե րի` ազ գային քա ղա քա կա նու թյան նպա տակ նե-
րին հե տապն դե լու կա րո ղու թյու նը և սահ մա նա փա կել ի րենց ի րա վա կան լի ա զո րու թյուն նե-
րը։ Մշակ ված Ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի գլ խա վոր հա մա ձայ նա գի րը, սա կայն, ա պա հո վում 
է ճկու նու թյան բարձր աս տի ճան` ի նչ պես կա նոն նե րի ձևա կերպ ման, այն պես էլ շու կա նե րի 
մատ չե լի ու թյան հետ կապ ված պար տա վո րու թյուն նե րի տե սան կյու նից։
 
Այժմ ծա ռա յու թյուն նե րը դար ձել են հա մաշ խար հային ա ռևտ րի ա մե նա դի նա միկ հատ ված նե-
րից մե կը։ 1980թ.-ից ի վեր ծա ռա յու թյուն նե րի հա մաշ խար հային ա ռև տուրն ա վե լի ա րագ է 
ա ճում, քան ապ րանք նե րի նը։ Ան տե սե լով լայն տա րա ծում գտած սխալ պատ կե րա ցում նե րը` 
կա րե լի է փաս տել, որ զար գա ցող ե րկր նե րը մե ծա պես մաս նակ ցել են այդ ա ճին։ 

1.2.  Հիմ նա կան նպա տակ ներ
 
Ինչ պես նշ ված է Հա մա ձայ նագ րի նա խա բա նում, ԾԱԳՀ-ն նպա տակ ու նի նպաս տել ա ռևտ-
րի ը նդ լայն մա նը « թա փան ցի կու թյան և աս տի ճա նա կան ա զատ կա նաց ման պայ ման նե րում և 
որ պես մի ջոց խթա նե լու բո լոր ա ռևտ րային գոր ծըն կեր նե րի տն տե սա կան ա ճն ու զար գա ցող 
ե րկր նե րի զար գա ցու մը»։ Ա ռևտ րի ը նդ լայ նու մը ի նք նան պա տակ չէ, ի նչ պես պն դում են ո րոշ 
քն նա դատ ներ, այլ գոր ծիք է տն տե սա կան ա ճին և զար գաց մա նը խթա նե լու հա մար։ Զար-
գաց ման հետ կա պը այ նու հետև նա խա բա նում ամ րագր ված է հս տակ հղում նե րով` նպաս-
տել ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րում զար գա ցող ե րկր նե րի ա ճող մաս նակ ցու թյանն ու դրանց 
ծա ռա յու թյուն նե րի ար տա հան ման ը նդ լայն մա նը, հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նել ա ռա վել 
թույլ զար գա ցած ե րկր նե րի լուրջ դժ վա րու թյուն նե րին` դրանց տն տե սա կան ա ռանձ նա հա-
տուկ ի րա վի ճա կի և զար գաց ման, ա ռևտ րի ու ֆի նան սա կան կա րիք նե րի տե սա կե տից։

 ԾԱԳՀ-ի ներդ րու մը ծա ռա յու թյուն նե րի հա մաշ խար հային ա ռևտ րի ո լոր տում հիմն վում է եր-
կու հե նա սյու նե րի վրա.

հա մա պա տաս խան կա նոն նե րի, ըն թա ցա կար գե րի և կա նո նա կար գե րի ա ճող թա-1. 
փան ցի կու թյան և կան խա տե սե լի ու թյան ա պա հո վում,

բազ մա կողմ բա նակ ցու թյուն նե րի հա ջոր դա կան փու լե րի մի ջո ցով ա ռևտ րի աս տի ճա-2. 
նա կան ա զա տա կա նաց ման խթա նում։

 
Հա մա ձայ նագ րի դրույթ նե րը նպա տա կաուղղ ված են ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի շու կայի 
մատ չե լի ու թյա նը նպաս տե լուն և օ տա րերկ րյա ծա ռա յու թյուն նե րի և ծա ռա յու թյուն ներ մա-
տու ցող նե րի նկատ մամբ ազ գային մո տե ցու մը տա րա ծե լուն։ Հա մա ձայ նա գի րը հս տա կո րեն 
ճա նա չում է ազ գային քա ղա քա կա նու թյան նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար ի րենց տա-
րածք նե րում ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցու մը կար գա վո րե լու և դրա վե րա բե րյալ նոր կա նո-
նա կար գեր ըն դու նե լու Ա ՀԿ ան դամ ե րկր նե րի ի րա վունք նե րը և, մաս նա վո րա պես, զար գա-
ցող ե րկրնե րի` այդ ի րա վուն քից օ գտ վե լու ա ռանձ նա հա տուկ պա հանջ նե րը։ 
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1.3.  Ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի սահ մա նում և մա տուց ման տե սակ ներ

 Ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի սահ մա նու մը, հա մա ձայն ԾԱԳՀ-ի, կախ ված է գոր ծար քի կա-
տար ման ժա մա նակ ծա ռա յու թյուն մա տու ցո ղի և սպա ռո ղի գտն վե լու վայ րից։ Հա մա ձայ նա-
գի րը սահ մա նում է ծա ռա յու թյուն նե րի չորս տե սակ։ Հա մա ձայն Հոդ ված I։2` ԾԱԳՀ-ն տա րած-
վում է այն ծա ռա յու թյուն նե րի վրա, ո րոնք մա տուց վում են.

մի Ան դա մի տա րած քից որ ևէ այլ Ան դա մի տա րածք («1- � ին տե սակ» - «անդր սահ մա-
նային մա տու ցում»)

մի Ան դա մի տա րած քում որ ևէ այլ Ան դա մի  � ծա ռա յու թյուն սպա ռո ղին («2-րդ տե սակ» - 
«ս պա ռում ար տա սահ մա նում»)

 մի Ան դա մի ծա ռա յու թյուն մա տու ցո ղի  � կող մից՝ որ ևէ այլ Ան դա մի տա րած քում ա ռևտ-
րային ներ կա յու թյան մի ջո ցով («3-րդ տե սակ» - «առևտ րային ներ կա յու թյուն»)

 մի Ան դա մի ծա ռա յու թյուն մա տու ցո ղի կող մից՝ որ ևէ այլ Ան դա մի  � տա րած քում Ան դա մի 
ֆի զի կա կան ան ձանց ներ կա յու թյան մի ջո ցով («4-րդ տե սակ - « ֆի զի կա կան ան ձանց 
ներ կա յու թյուն»)։

 
Ա ղյու սակ Ա-ո ւմ տր ված են մա տուց ման չորս տե սակ նե րի օ րի նակ ներ։

 Մա տուց ման այս չորս ձևե րի միջև կա րող են ձևա վոր վել ա ռևտ րային կա պեր։ Օ րի նակ, 
օ տարերկ րյա կազ մա կեր պու թյու նը, ո րը հիմ նադր վել է Ա ե րկ րում 3-րդ տե սա կի ներ քո, կա-
րող է աշ խա տան քի ըն դու նել Բ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րին (4-րդ տե սակ)` Բ և Գ ե րկր ներ ծա-
ռա յու թյուն նե րի ան դր սահ մա նային մա տու ցում ի րա կա նաց նե լու հա մար և այլն։ Նմա նա պես, 
աշ խա տան քային այ ցե րը Ա եր կիր (4-րդ տե սակ) կա րող են ա ռա ջաց նել դե պի մյուս եր կիր 
անդրսահ մա նային մա տու ցում նե րի ան հրա ժեշ տու թյուն (1-ին տե սակ) կամ ըն դար ձա կել տե-
ղում հիմն ված գրա սե նյա կի հնա րա վո րու թյուն նե րը (3-րդ տե սակ)։
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Ա ղյու սակ Ա. Մա տուց ման չորս տե սակ նե րի օ րի նակ ներ 

1-ին տե սակ. Ա դր սահ մա նային մա տու ցում
 

Ա ե րկ րում գտն վող սպա ռո ղը ստա նում է ծա ռա յու թյուն ներ ար տա սահ մա նից` իր հե-
ռա հա ղոր դակ ցային կամ փոս տային են թա կա ռուց ված քի մի ջո ցով։ Ծա ռա յու թյուն նե-
րի նման մա տու ցում նե րը կա րող են նե րա ռել խորհր դատ վու թյուն, մար կե թին գային 
հե տա զո տու թյուն նե րի զե կույց ներ, հե ռա-բժշ կա կան խորհր դատ վու թյուն, հե ռա կա ու-
սու ցում կամ ճար տա րա գի տա կան նա խագ ծեր։

2-րդ տե սակ. Սպա ռում ար տա սահ մա նում 

Ա ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րը ո ւղ ևոր վում են ար տա սահ ման որ պես զբո սաշր ջիկ ներ, ու-
սա նող ներ կամ հի վանդ ներ` հա մա պա տաս խան ծա ռա յու թյուն նե րից օ գտ վե լու նպա-
տա կով։

3-րդ տե սակ. Ա ռևտ րային ներ կա յու թյուն

 Ծա ռա յու թյու նը մա տուց վում է Ա ե րկ րի տա րած քում հիմն ված օ տա րերկ րյա ըն կե րու-
թյան սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող և նրա հս կո ղու թյան տակ գտն վող մաս նա ճյու-
ղի, դուստր ըն կե րու թյան կամ ներ կա յա ցուց չու թյան մի ջո ցով (բանկ, հյու րա նո ցային 
հա մա լիր, շի նա րա րա կան կազ մա կեր պու թյուն և այլն)։

4-րդ. տե սակ. Ֆի զի կա կան ան ձանց ներ կա յու թյուն
 

Օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցին Ա ե րկ րի տա րած քում մա տու ցում է ծա ռա յու թյուն որ պես 
ի նք նու րույն մա տու ցող (օ րի նակ` խորհր դա տու, ա ռող ջա պա հու թյան բնա գա վա ռի աշ-
խա տա կից) կամ որ պես ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող ըն կե րու թյան աշ խա տա կից (օ րի-
նակ` խորհր դատ վա կան ըն կե րու թյուն, հի վան դա նոց, շի նա րա րա կան ըն կե րու թյուն)։
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1.4 Գոր ծո ղու թյան շր ջա նակ ներ և կի րա ռու թյուն

 Հոդ ված I։1-ը սահ մա նում է, որ ԾԱԳՀ-ն տա րած վում է Ան դամ նե րի կի րա ռած այն մի ջոց նե-
րի նկատ մամբ, ո րոնք ազ դում են ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի վրա։ Տվյալ հա մա տեքս տում 
նշա նա կու թյուն չու նի` ա րդյոք մի ջոց նե րը ձեռ նար կել են կենտ րո նա կան, տա րա ծաշր ջա նային 
կամ տե ղա կան կա ռա վա րու թյուն ներն ու ի րա վա սու մար մին նե րը, թե ոչ պե տա կան մար մին-
նե րը` ի րենց տր ված լի ա զո րու թյուն նե րը ի րա կա նաց նե լիս։
 
Հա մա պա տաս խան սահ մա նու մը տա րած վում է ցան կա ցած մի ջո ցի վրա` լի նի դա օ րեն քի, 
կա նո նի, կա նո նա կարգ ման, ըն թա ցա կար գի, ո րոշ ման, վար չա կան գոր ծո ղու թյան կամ ցան-
կա ցած այլ տես քով, ո րոնք`

 վե րա բե րում են ծա ռա յու թյան գն մա նը, վճար մա նը կամ օգ տա գործ մա նը  �

ծա ռա յու թյան մա տուց ման կա պակ ցու թյամբ վե րա բե րում են այն ծա ռա յու թյուն նե րի  �
մատ չե լի ու թյա նը և օգ տա գործ մա նը, ո րոնք այդ ԱՆ դամ նե րը պա հան ջում են ա ռա ջար-
կել հա սա րա կու թյա նը

 վե րա բե րում են ան դամ ե րկ րի տա րած քում ծա ռա յու թյուն մա տու ցե լու նպա տա կով մեկ  �
այլ Ան դամ նե րի ան ձանց ներ կա յու թյա նը` նե րա ռյալ ա ռևտ րային ներ կա յու թյու նը։

 
Այս սահ մա նումն է ա կա նո րեն ա վե լի ըն դար ձակ է, քան կա րող է ին են թադ րել ա ռևտ րի ո լոր-
տի հետ ա ռն չու թյուն ու նե ցող պե տա կան պաշ տո նյա նե րը։ Այդ ա ռու մով կար ևոր է ո ղջ անձ-
նա կազ մին ծա նո թաց նել ԾԱԳՀ-ի հիմ նա կան դրույթ նե րին` կան խար գե լե լու նրանց կող մից 
չկան խամ տած ված կեր պով Հա մա ձայ նագ րի պար տա վո րու թյուն նե րին հա կա ռակ գոր ծե լուց 
և օժ տե լու նրանց ա ռևտ րային գոր ծըն կեր նե րի հետ ար դյու նա վետ բա նակ ցե լու հնա րա վո-
րու թյամբ։
 
Ի րենց պար տա վո րու թյուն նե րը ձևա վո րե լու նպա տա կով Ա ՀԿ ան դամ ե րկր նե րը օգ տա գոր-
ծում են դա սա կարգ ման հա մա կարգ, ո րը բաղ կա ցած է 12 հիմ նա կան ծա ռա յու թյուն նե րից.

 Բիզ նես ծա ռա յու թյուն ներ (նե րա ռյալ մաս նա գի տա կան ծա ռա յու թյուն ներն ու հա մա- �
կարգ չային ծա ռա յու թյուն նե րը)

 Կա պի ծա ռա յու թյուն ներ �

 Շի նա րա րա կան և ա ռնչ վող ճար տա րա գի տա կան ծա ռա յու թյուն ներ �

 Բաշխ ման ծա ռա յու թյուն ներ �

Կր թու թյանն ա ռնչ վող ծա ռա յու թյուն ներ �

Շր ջա կա մի ջա վայ րին ա ռնչ վող ծա ռա յու թյուն ներ �

 Ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն ներ (նե րա ռյալ ա պա հո վագ րու թյունն ու բան կե րը)  �

Ա ռող ջա պա հա կան և սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն ներ �

Զ բո սաշր ջային և ա ռնչ վող ծա ռա յու թյուն ներ �

 Ժա ման ցային, մշա կու թային և սպոր տային ծա ռա յու թյուն ներ  �

Տ րանս պոր տային ծա ռա յու թյուն ներ  �

Որ ևէ տեղ չընդգրկ ված այլ ծա ռա յու թյուն ներ �
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Այս ո լորտ նե րը հե տա գա յում բա ժան վում են 160 են թաո լորտ նե րի։ Այս դա սա կարգ ման հա-
մա կար գի ներ քո ցան կա ցած ո լորտ կա րող է ը նդ գրկ վել Ան դա մի հա տուկ պար տա վո րու-
թյուն նե րի ժա մա նա կա ցանկի մեջ` նե րա ռե լով շու կայի մատ չե լի ու թյան և ազ գային մո տեց-
ման սահ մա նա փա կում նե րը։ ԾԱԳՀ-ի ներ քո յու րա քան չյուր Ան դամ ձևա վո րում է այդ պի սի 
Ժա մա նա կա ցանկ։

 Գո յու թյուն ու նի մի այն մեկ ո լոր տին հա տուկ բա ցա ռու թյուն, ո րը դուրս է մնում Հա մա ձայ-
նագ րի սպա ռիչ գոր ծո ղու թյու նից։ ԾԱԳՀ-ի Օ դային փո խադր ման ծա ռա յու թյուն նե րի մա սին 
հա վել վա ծի հա մա ձայն, Հա մա ձայ նա գի րը կի րառ վում է այն մի ջոց նե րի նկատ մամբ, ո րոնք 
ազ դում են օ դա նա վե րի վե րա նո րոգ ման և սպա սարկ ման ծա ռա յու թյուն նե րի, օ դային փո-
խադր ման ծա ռա յու թյուն նե րի վա ճառ քի և շու կա յա հան ման կամ հա մա կարգ չային պատ վիր-
ման հա մա կար գի ծա ռա յու թյուն նե րի վրա։ Հա մա ձայ նա գի րը չի կի րառ վում այն մի ջոց նե րի 
նկատ մամբ, ո րոնք ազ դում են` թույ լատր ված ե րթ ևե կու թյան ի րա վունք նե րի վրա կամ այն 
ծա ռա յու թյուն նե րի վրա, ո րոնք ո ւղ ղա կի ո րեն վե րա բե րում են ե րթ ևե կու թյան ի րա վուն քից 
օ գտ վե լուն։ 

 Մյուս ամ բող ջա կան բա ցա ռու թյու նը կի րառ վում է այն ծա ռա յու թյուն նե րի նկատ մամբ, ո րոնք 
մա տուց վում են կա ռա վա րա կան ի րա վա սու թյուն ներն ի րա կա նաց նե լիս (Հոդ ված I։3(բ))։ Ը ստ 
հա մա պա տաս խան սահ ման ման, դրանք այդ ծա ռա յու թյուն ներն են, ո րոնք « մա տուց վում են 
ոչ ա ռևտ րային հի մունք նե րով և ոչ էլ մեկ կամ մի քա նի ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող նե րի 
հետ մր ցակ ցու թյամբ» (Հոդ ված I։3(գ))։ Մաս նա վո րա պես, դրանց մեջ նե րա ռում են ոս տի կա-
նու թյու նը, հր շեջ ծա ռա յու թյու նը, դրա մա վար կային գոր ծու նե ու թյու նը, պար տա դիր սո ցի ա լա-
կան ա պա հո վագ րու թյու նը, հար կային և մաք սային կա ռա վա րու մը։

1.5. Թա փան ցի կու թյան և « բա րե խիղճ կա ռա վար ման» 
       պար տա վո րու թյուն ներ

 Հա մա ձայ նագ րին ա ռն չու թյուն ու նե ցող կա նոն նե րի և կա նո նա կար գե րի վե րա բե րյալ բա վա-
րար և ամ բող ջա կան տե ղե կատ վու թյան առ կա յու թյու նը խիստ կար ևոր է հա մա ձայ նագ րի 
ար դյու նա վետ կի րառ ման հա մար։ Հոդ ված III-ը ա պա հո վում է, որ Ան դամ նե րը շտապ կար գով 
հրա պա րա կեն ը նդ հա նուր կի րա ռու թյան բո լոր այն մի ջոց նե րը, ո րոնք ա ռնչ վում են ԾԱԳՀ-ի 
գոր ծո ղու թյա նը կամ ազ դում են դրա վրա։ Բա ցի այդ, Ան դամ նե րը պար տա վոր են ա ռն վազն 
տա րին մեկ ան գամ Ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի խորհր դին տե ղե կաց նել բո լոր ի րա վա կան և 
կա նո նա կարգ ման փո փո խու թյուն նե րի մա սին, ո րոնք զգա լի ազ դե ցու թյուն ու նեն այն ո լորտ-
նե րի ա ռևտ րի վրա, որ տեղ հա տուկ պար տա վո րու թյուն ներ են ստանձն վել։ Ան դամ նե րից 
պա հանջ վում է նաև ստեղ ծել հարց ման կե տեր, ո րոնք հա մա պա տաս խան պա հան ջի դեպ-
քում այլ Ան դամ նե րին կտ րա մադ րեն հա մա պա տաս խան տե ղե կատ վու թյուն։ Ա մեն դեպ քում, 
գաղտ նի տե ղե կատ վու թյան բա ցա հայտ ման պա հանջ գո յու թյուն չու նի (Հոդ ված IIIbis)։

 Հաշ վի առ նե լով պե տու թյան խիստ ներգ րավ վա ծու թյու նը ծա ռա յու թյուն նե րի մի շարք շու-
կա նե րում (տար բեր պատ ճառ նե րով` նե րա ռյալ սո ցի ա լա կան քա ղա քա կա նու թյան նպա տակ-
նե րը կամ բնա կան մե նաշ նորհ նե րի առ կա յու թյու նը), Հա մա ձայ նա գի րը փոր ձում է ե րաշ խա-
վո րել, որ հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րը չեն վնա սում ը նդ հա նուր պար տա վո րու թյուն նե րին, 
ի նչ պի սիք են Ազ գե րի ա ռա վել բա րեն պաս տու թյան մո տե ցու մը կամ ա ռան ձին ո լորտ նե րում 
հա տուկ պար տա վո րու թյուն նե րը։ Այս պի սով, յու րա քան չյուր Ան դամ պետք է ա պա հո վի, որ 
այն ո լորտ նե րում, որ տեղ հա տուկ պար տա վո րու թյուն ներ են ստանձն վել, ծա ռա յու թյուն նե րի 
ա ռևտ րի վրա ազ դող ը նդ հա նուր կի րառ ման մի ջոց ներն ի րա կա նաց վեն պատ շաճ, ա նա չառ 
և ան կողմ նա կալ ձևով (Հոդ ված VI։1)։ Բո լոր ո լորտ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող նե րը 
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պետք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նան օգ տա գոր ծել ազ գային ա տյան նե րը կամ ըն թա ցա կար-
գե րը` ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի վրա ազ դե ցու թյուն ու նե ցող վար չա կան ո րո շում նե րի բո-
ղո քարկ ման կամ վե րաքն նու թյան ան ցկաց ման հա մար։

1.6. Ազ գե րի ա ռա վել բա րեն պաս տու թյան մո տե ցում 
 
Ազ գե րի ա ռա վել բա րեն պաս տու թյան մո տե ցու մը Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մից 
հե տո ստեղծ ված բազ մա կողմ ա ռևտ րային հա մա կար գի ան կյու նա քարն է։ Այն փոր ձում է 
ու ժի վրա հիմն ված քա ղա քա կա նու թյուն նե րի տա րա ձայ նու թյուն ներն և աղ ճա տում նե րը փո-
խա րի նել օ րեն քի վրա հիմն ված ե րաշ խիք նե րով, որ տեղ ա ռևտ րային ի րա վունք նե րը կախ-
ված չեն ան հա տա կան մաս նա կից նե րի տն տե սա կան և քա ղա քա կան ազ դե ցու թյու նից։ Մատ-
չե լի ու թյան լա վա գույն պայ ման նե րը, ո րոնք տրա մադր վել են մի որ ևէ ե րկ րի, ի նք նա բե րա բար 
պետք է տա րած վեն հա մա կար գի մյուս ե րկր նե րի վրա։ Դա հնա րա վո րու թյուն է տա լիս յու րա-
քան չյու րին, ա ռանց լրա ցու ցիչ բա նակ ցու թյուն նե րի, օ գտ վե լու այն զի ջում նե րից, ո րոնք հա-
մա ձայ նեց վել են խո շոր ա ռևտ րային գոր ծըն կեր նե րի միջև եր կա րատև բա նակ ցու թյուն նե րի 
ար դյուն քում։

 Այս պի սով, ար տո նու թյուն ներ մե կի հա մար` նշա նա կում է ար տո նու թյուն ներ բո լո րի հա մար։ 
ԱԱԲ մո տե ցու մը են թադ րում է հա վա սար և ոչ խտ րա կան մո տե ցում ե րկ րի բո լոր ա ռևտ րային 
գոր ծըն կեր նե րի նկատ մամբ։ Յու րա քան չյուր ան դամ եր կիր որ ևէ այլ ան դամ ե րկ րի ծա ռա յու-
թյուն նե րին կամ ծա ռա յու թյուն մա տու ցող նե րին ան հա պաղ և ան վե րա պա հո րեն տրա մադ-
րում է ոչ պա կաս բա րեն պաստ մո տե ցում և պայ ման ներ, քան այն, ո րը նա տրա մադ րում է 
ցան կա ցած այլ ե րկ րի ծա ռա յու թյուն նե րին և ծա ռա յու թյուն մա տու ցող նե րին։

 ԾԱԳՀ-ի հա մա տեքս տում ԱԱԲ պար տա վո րու թյու նը կի րա ռե լի է ցան կա ցած մի ջո ցի հան-
դեպ, ո րն ազ դում է Հա մա ձա յա նագ րի կի րա ռու թյան ցան կա ցած ո լոր տում ծա ռա յու թյուն նե-
րի ա ռևտ րի վրա` ան կախ նրա նից, թե հա տուկ պար տա վո րու թյուն ներ ստանձն վել են, թե ո չ։ 
Բա ցա ռու թյուն նե րը կա րող են հա մա ձայ նեց վել Հա մա ձայ նագ րին ան դա մակ ցու թյան ժա մա-
նակ (ան դա մակ ցող ե րկր նե րի հա մար` ան դա մակ ցու թյան օր վա դրու թյամբ)։ Դրանք պա րու-
նակ վում են ե րկր նե րի Ժա մա նա կա ցան կե րում, և նրանց տևո ղու թյու նը չի կա րող գե րա զան-
ցել 10 տա րին։

1.7. Շու կայի մատ չե լի ու թյան և Ազ գային մո տեց ման պայ մա նա կան 
        շնոր հում

 ԾԱԳՀ-ն շատ ճկուն հա մա ձայ նա գիր է, ո րը թույլ է տա լիս յու րա քան չյուր Ան դա մի հար մա-
րեց նել շու կայի մատ չե լի ու թյան պայ ման նե րը և ը ստ ո լորտ նե րի նա խանշ ված իր նպա տակ-
նե րի և սահ մա նա փա կում նե րի ի րա կա նա ցու մը։ Այս հա մա տեքս տում կար ևոր են ի րա վա-
կան պար տա վո րու թյուն նե րի եր կու խումբ` շու կայի մատ չե լի ու թյուն և ազ գային մո տե ցում։ 
Ի նչ պես ար դեն նշ վել է, Ան դամ նե րը ա զատ են ը նտ րե լու ո լորտ նե րը և ը նդ գր կե լու դրանք 
ի րենց հա տուկ պար տա վո րու թյուն նե րի ժա մա նա կա ցան կե րում, ո րոն ցով նրանք ստանձ նում 
են պար տա վո րու թյուն ներ ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման չորս տե սակ նե րով։ Ա վե լին, սահ-
մա նա փա կում նե րը կա րող են կց վել պար տա վո րու թյուն նե րին` շու կայի լի ար ժեք մատ չե լի ու-
թյան և/ կամ ազ գային մո տեց ման հետ ան հա մա տե ղե լի մի ջոց ներ կի րա ռե լու ի րա վունք ի րենց 
վե րա պա հե լու նպա տա կով։ 



8 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԵՎՏՈՒՐ

 ԾԱԳՀ-ի Հոդ վա ծ XVI-ո ւմ սահ ման ված շու կայի մատ չե լի ու թյան դրույթ նե րը ը նդ գր կում են 
սահ մա նա փա կում նե րի վեց տե սակ, ո րոնք չեն կա րող պահ պան վել Ան դա մի կող մից` շու կայի 
մատ չե լի ու թյան սահ մա նա փա կում նե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում։ Այդ սահ մա նա փա կում նե-
րը վե րա բեր վում են`

(ա)  ծա ռա յու թյուն մա տու ցող նե րի քա նա կին,

(բ)  ծա ռա յու թյա նը վե րա բե րող գոր ծարք նե րի կամ ու նեց ված քի ար ժե քին,

(գ)  ծա ռա յու թյա նը վե րա բե րող գոր ծո ղու թյուն նե րի թվին կամ ծա ռա յու թյան ար-
դյուն քի քա նա կին,

(դ)  ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող ֆի զի կա կան ան ձանց քա նա կին,

(ե)  ի րա վա բա նա կան ան ձի կամ հա մա տեղ ձեռ նար կու թյան տե սա կին,

(զ)  օ տա րերկ րյա կա պի տա լի մաս նակ ցու թյա նը։
 
Այս մի ջոց նե րը, բա ցա ռու թյամբ (ե) և (զ) կե տե րի, միշտ չէ որ խտ րա կան ե ն։ Այ սինքն, դրանք 
կա րող են ազ դել ի նչ պես հայ րե նա կան, այն պես էլ օ տա րերկ րյա ծա ռա յու թյուն նե րի կամ ծա-
ռա յու թյուն մա տու ցող նե րի վրա։ 

Ազ գային մո տե ցու մը (Հոդ ված XVII) են թադ րում է այն բո լոր խտ րա կան մի ջոց նե րի բա ցա կա-
յու թյուն, ո րոնք կա րող են փո փո խել մր ցակ ցու թյան պայ ման նե րը` ի վնաս օ տա րերկ րյա ծա-
ռա յու թյուն նե րի կամ ծա ռա յու թյուն մա տու ցող նե րի։ Կր կին, սահ մա նա փա կում նե րը կա րող 
են թվարկ ված լի նել` ա պա հո վե լու հա մար այն պի սի ան հա մա տե ղե լի մի ջոց նե րի ը նդ գր կու-
մը, ի նչ պի սիք են, օ րի նակ, խտ րա կան լրավ ճար նե րը, հար կային մի ջոց ներն, ռե զի դեն տու թյան 
պա հանջ նե րը և այլն։ Կար ևորն այն է, որ օ տա րերկ րյա ծա ռա յու թյուն նե րին և ծա ռա յու թյուն-
ներ մա տու ցող նե րին շնորհ վում են մր ցակ ցային հա վա սար հնա րա վո րու թյուն ներ։

 ԾԱԳՀ-ի ներ քո պար տա վո րու թյուն նե րի նպա տակն է ա պա հո վել ա ռևտ րի պայ ման նե րի կա-
յու նու թյունն ու կան խա տե սե լի ու թյու նը։ Ի նչ ևէ, պար տա վո րու թյուն նե րը զս պա շա պիկ չեն։ 
Դրանք կա րող են վե րա բա նակց վել` տու ժող ա ռևտ րային գոր ծըն կեր նե րին հնա րա վո րու-
թյուն տա լով հաս նե լու փոխ հա տու ցո ղա կան կար գա վոր ման (Հոդ ված XXI)։ Այս տեղ կան նաև 
հա տուկ դրույթ ներ, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն են տա լիս հատ կանշ ված հան գա մանք նե րի պա-
րա գա յում ճկուն ար ձա գանք ներ տա լու։ Օ րի նակ, Հոդ վա ծի XIV-ի ներ քո ան դամ ե րկր նե րը 
կա րող են ձեռ նար կել մի ջոց ներ, ո րոնք ան հրա ժեշտ են ո րո շա կի գե րա կա քա ղա քա կա նու-
թյան շա հե րի հա մար, նե րա ռյալ` հա սա րա կա կան բար քե րի կամ մարդ կանց, կեն դա նի նե րի, 
բույ սե րի կյան քի կամ ա ռող ջու թյան պաշտ պա նու թյու նը։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, այդ պի սի մի ջոց-
նե րը չպետք է բե րեն կա մա յա կան կամ չար դա րաց ված խտ րա կա նու թյան կամ հան դի սա-
նան ա ռևտ րի հա մար քո ղարկ ված սահ մա նա փա կում։ Ե թե առ կա են ե րկ րի ան վտան գու թյան 
է ա կան շա հեր, ա պա Հոդ ված XIVbis-ը տա լիս է դրանց կի րառ ման ծած կույ թը։ Հոդ վա ծը XII-ը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս վճա րային հաշ վեկ շի ռը պաշտ պա նե լու նպա տա կով ներ մու ծել 
ժա մա նա կա վոր սահ մա նա փա կում ներ, ի սկ ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ո լոր տում այս-
պես կոչ ված շր ջա հա յաց կար գա վոր ման լու ծում նե րը թույլ են տա լիս Ան դամ նե րին ձեռ նար-
կել մի ջոց ներ` ի րենց ֆի նան սա կան հա մա կար գի ամ բող ջա կա նու թյունն ու կա յու նու թյու նը 
ա պա հո վե լու հա մար (Ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա սին հա վել ված, կետ 2)։ 
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ՄԱՍ 2. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՍԵՐ

2.1. Հա մա ձայ նագ րի կա ռու ցածք

 ԾԱԳՀ-ն բաղ կա ցած է Հա մա ձայ նագ րի տեքս տից (նե րա ծու թյուն, 6 գլ խից կազմ ված 29 հոդ-
ված ներ (տես ա ղյու սակ Բ) և Ա ՀԿ յու րա քան չյուր ան դա մի հա տուկ պար տա վո րու թյուն նե րի 
ժա մա նա կա ցան կե րից։ 

 
Ա ղյու սակ Բ. ԾԱԳՀ-ի դրույթ նե րը

Գ լուխ I (Հոդ ված I) 

Ուր վագ ծում է Հա մա ձայ նագ րի շր ջա նակ նե րը, ո լորտ նե րի ը նգր կու մը և սահ մա նում է ծա-
ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի հաս կա ցու թյու նը։

Գ լուխ II (Հոդ ված ներ II-XV)

 Սահ մա նում է Ան դամ նե րի ը նդ հա նուր պար տա վո րու թյուն նե րը, ո րոնք կի րառ վում են կամ 
պայ մա նա կա նո րեն (կախ ված հա տուկ պար տա վո րու թյուն նե րի առ կա յու թյու նից) կամ ան-
վե րա պահ` բո լոր ո լորտ նե րի նկատ մամբ։

Գ լուխ III (Հոդ ված ներ XVI-XVIII)

 Հատ կո րո շում է շու կայի մատ չե լի ու թյան ու ազ գային մո տեց ման հա տուկ պար տա վո րու-
թյուն նե րի, ի նչ պես նաև Ժա մա նա կա ցան կում ը նգրկ ված ո լորտ նե րում Ան դա մի կող մից 
ստանձ նած ցան կա ցած այլ պար տա վո րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րը։

Գ լուխ IV (Հոդ ված ներ XIX-XXI) 

Ա պա հո վում է ծա ռա յու թյուն նե րի շուրջ բա նակ ցու թյուն նե րի հե տա գա փու լե րի շր ջա նա կը, 
հատ կո րո շում է Ժա մա նա կա ցան կի կա ռուց ված քը և պար տա վո րու թյուն նե րի փո փոխ ման 
կամ հան ման հա մար ան հրա ժեշտ ըն թա ցա կար գե րը։

Գ լուխ V (Հոդ ված ներ XXII-XXVI)

 Պար զա բա նում է սահ մա նա կար գային և ըն թա ցա կար գային խն դիր նե րը` նե րա ռյալ ԾԱԳՀ-ի 
Ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի խորհր դի ման դա տը, և վե ճե րի կար գա վոր ման մի ջոց նե րը։

Գ լուխ VI (Հոդ ված ներ XXVII-XXIX)

 Նե րա ռում է եզ րա փա կիչ դրույթ նե րը և սահ մա նում նե րը։

2.2. Ան վե րա պահ ը նդ հա նուր պար տա վո րու թյուն ներ
 

ԱՀԿ յու րա քան չյուր ան դամ եր կիր պար տա վոր է հար գել ո րո շա կի ը նդ հա նուր պար տա վո-
րու թյուն ներ` ան կախ հա տուկ պար տա վո րու թյուն նե րի առ կա յու թյու նից։ Դրանք են` ազ գե րի 
ա ռա վել բա րեն պաս տու թյան մո տե ցու մը (Հոդ ված II), թա փան ցի կու թյա նը վե րա բե րող ո րոշ 
հիմ նադ րույթ նե րը (Հոդ ված III), ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե րի հա սա նե լի ու թյու նը 
(Հոդ ված VI։2), մե նաշ նորհ նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի բա ցա ռիկ մա տու ցող նե րի հա մա պա-
տաս խա նու թյու նը ԱԱԲ պար տա վո րու թյա նը (Հոդ ված VIII։1), գոր ծա րար գոր ծե լա կեր պե րի 
վե րա բե րյալ խորհր դակ ցու թյուն նե րը (Հոդ ված IX) և ա ռևտ րին վնա սող լրավ ճար նե րի վե րա-
բե րյալ խորհր դակ ցու թյուն նե րը (Հոդ ված XV։2). Ո րոշ դեպ քե րում նույն հոդ վա ծը նե րա ռում է 
ի նչ պես ան վե րա պահ, այն պես էլ պայ մա նա կան պար տա վո րու թյուն ներ։
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Ազ գե րի ա ռա վել բա րեն պաս տու թյան մո տե ցում
 
Ինչ պես ար դեն նշ վել է, ԱԱԲ մո տե ցու մը կի րառ վում է բո լոր ո լորտ նե րի և Ա ՀԿ բո լոր ան դամ 
ե րկր նե րի նկատ մամբ։ Ի նչ ևէ, ԾԱԳՀ Հոդ ված II-ից ա զա տում նե րի մա սին հա վել վա ծի ներ քո 
Հա մա ձա յան գի րը ու ժի մեջ մտ նե լու պա հից (կամ ան դա մակ ցու թյան օր վա նից) Ան դամ նե րը 
հնա րա վո րու թյուն ու նեն ստա նա լու ա զա տում ներ տաս տար վա նից ոչ ա վել ժամ կե տով։ Ա վե-
լի քան 80 Ա նդ մա ներ ներ կա յումս պահ պա նում են այդ պի սի ա զա տում ներ, ո րոնց հիմ նա կան 
մա սը նա խա տես ված է պահ պա նե լու ա ռևտ րային ար տո նու թյուն նե րը տա րա ծաշր ջա նային 
մա կար դա կով։ Ի սկ հիմ նա կան ը նդ գրկ ված ո լորտ ներն են` ճա նա պար հային փո խադ րում նե-
րը, տե սալ սո ղա կան ծա ռա յու թյուն նե րը, ծո վային փո խադ րում նե րը և բան կային ծա ռա յու-
թյուն նե րը։

 Թա փան ցի կու թյուն

 ԾԱԳՀ Հոդ վա ծի III ներ քո յու րա քան չյուր Ան դամ պետք է շտապ կար գով հրա պա րա կի «ընդ-
հա նուր կի րա ռու թյան բո լոր հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րը», ո րոնք ա ռնչ վում են Հա մա ձայ-
նագ րի գոր ծո ղու թյա նը կամ ազ դում են նրա վրա։ Ան դամ նե րը պետք է նաև Ծա ռա յու թյուն-
նե րի ա ռևտ րի խորհր դին ծա նու ցեն նոր կամ փո փոխ ված օ րենք նե րի, կա նո նա կար գե րի կամ 
վար չա կան ու ղե ցույցե րի մա սին, ո րոնք զգա լի ազ դե ցու թյուն ու նեն հա տուկ պար տա վո րու-
թյուն նե րով ը նդ գրկ ված ո լորտ նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի վրա։ 

Ընդ հա նուր պար տա վո րու թյուն նե րի ներ քո Ան դամ նե րը պար տա վոր են նաև ստեղ ծել հարց-
ման կե տեր այլ Ան դամ նե րի հար ցում նե րին պա տաս խա նե լու նպա տա կով։ Ա վե լին, հա մա ձայն 
Հոդ ված IV։2-ի, զար գա ցած ե րկր նե րը (հ նա րա վոր չա փով նաև այլ Ան դամ նե րը) ստեղ ծում են 
հա ղոր դակց ման կե տեր, ո րոնց կա րող են դի մել զար գա ցող ե րկր նե րի ծա ռա յու թյուն մա տու-
ցող նե րը` հա մա պա տաս խան տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լու հա մար։

 Ներ քին կա նո նա կար գում

 Հոդ ված VI։ 2-ի ներ քո, Ան դամ նե րը պար տա վոր են ու նե նալ ներ քին մե խա նիզմ ներ 
(« դա տա կան, միջ նոր դա կան կամ վար չա կան ա տյան ներ կամ ըն թա ցա կար գեր»), ո րոնք կա-
րող են օգ տա գոր ծել ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող նե րը` ի րա վա կան հա տու ցում ներ ստա նա-
լու նպա տա կով։ Ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող տու ժող պա հան ջով այս մե խա նիզմ նե րը պետք 
է ա պա հո վեն «վար չա կան ո րո շում նե րի շտապ վե րաքն նու թյան ան ցկա ցում և ար դա րաց ված 
լի նե լու դեպ քում դրանց նկատ մամբ հա մա պա տաս խան պաշտ պա նա կան մի ջոց նե րի կի րա-
ռում»։

 Մե նաշ նորհ ներ

 Հա մա ձայ նագ րի Հոդ ված VIII։1-ի հա մա ձայն յու րա քան չյուր Ան դամ պետք է ա պա հո վի, որ իր 
տա րած քում մե նաշ նորհ նե րը կամ բա ցա ռիկ ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող նե րը չգոր ծեն այն-
պի սի ձևով, ո րը չի հա մա պա տաս խա նում ԱԱԲ պար տա վո րու թյա նը և այլ հա տուկ պար տա-
վո րու թյուն նե րին։ Հոդ ված XXVIII-ի «ը» կետն իր հեր թին սահ մա նում է, որ « մե նաշ նոր հային 
մա տու ցողն» այն ձեռ նար կու թյունն է, ո րը պաշ տո նա պես կամ գործ նա կա նո րեն հաս տատ վել 
է հա մա պա տաս խան Ան դա մի կող մից` որ պես այդ ե րկ րի տա րած քի հա մա պա տաս խան շու-
կա յում ծա ռա յու թյան բա ցա ռիկ մա տու ցող։
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 Գոր ծա րար գոր ծե լա կեր պեր

 Հոդ ված IX-ը վե րա բեր վում է ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող նե րի ո րոշ գոր ծա րար գոր ծե լա կեր-
պե րին, ո րոնք այլ են, քան մե նաշ նոր հին ա ռնչ վող Հոդ ված VIII-ի տակ ը նկ նող նե րը, և կա րող 
են կաշ կան դել մր ցակ ցու թյու նը և դրա նով ի սկ սահ մա նա փա կել ա ռև տու րը։ Հոդ վա ծը յու րա-
քան չյուր Ան դա մից պա հան ջում է ցան կա ցած այլ Ան դա մի կող մից պա հան ջի դեպ քում սկ սել 
խորհր դակ ցու թյուն ներ նրա հետ` նման գոր ծե լա կեր պե րը վե րաց նե լու նպա տա կով։

Լ րավ ճար ներ
 
Ան դամ նե րը, ո րոնք հա մա րում են, որ վնա սա կար ազ դե ցու թյան են են թարկ վել այլ Ան դամ նե-
րի կող մից շնորհ ված լրավ ճար նե րի հետ ևան քով, կա րող են, հա մա ձայն Հոդ ված XV։2-ի, պա-
հան ջել խորհր դակ ցու թյուն այդ ե րկ րի հետ։ Վեր ջի նիս կող մից այդ պա հանջ նե րի նկատ մամբ 
պետք է բա րյա ցա կամ վե րա բեր մունք ցու ցա բեր վի։

2.3. Պայ մա նա կան ը նդ հա նուր պար տա վո րու թյուն ներ

 Ընդ հա նուր պար տա վո րու թյուն նե րի ե րկ րորդ տե սա կը վե րա բեր վում է մի այն այն ո լորտ նե-
րին, ո րոնք ը նդ գրկ ված են Ան դամ նե րի պար տա վո րու թյուն նե րի ժա մա նա կա ցան կե րում։

 Ներ քին կա նո նա կար գում

 Հա մա ձայն Հոդ ված VI։1-ի ` ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի վրա ազ դող ը նդ հա նուր կի րառ ման 
մի ջոց նե րը պետք է ի րա կա նաց վեն պատ շաճ, ա նա չառ և ան կողմ նա կալ ձևով։ Ե թե պար տա-
վո րու թյունն րի Ժա մա նա կա ցան կում նե րառ ված ծա ռա յու թյան մա տուց ման հա մար թույլտ-
վու թյուն է պա հանջ վում, Ան դամ նե րը պետք է դրա ի րա կանց ման վե րա բե րյալ ո րո շում կա-
յաց նեն պատ շաճ ժա մա նա կա հատ վա ծի ըն թաց քում (Հոդ ված VI։3)։

 Հոդ ված VI։ 5-ը սահ մա նում է, որ Ան դա մի կող մից ստանձ նած հա տուկ պար տա վո րու թյուն-
նե րը չեն վե րաց վում կամ նվա զեց վում այն պի սի կա նո նա կար գային պա հանջ նե րի մի ջո ցով 
(լի ցեն զա վոր ման և ո րա կա վոր ման պա հանջ ներ, տեխ նի կա կան հա մօ րի նակ ներ), ո րոնք չեն 
հիմն վում ա նա չա ռու թյան և թա փան ցի կու թյան չա փա նիշ նե րի վրա կամ շատ ա վե լի բարդ են, 
քան ան հրա ժեշտ է ծա ռա յու թյան ո րա կի ե րաշ խա վոր ման հա մար։ 

Հոդ ված VI։ 4-ը լի ա զո րում է ցան կա ցած ան հրա ժեշտ հար ցի վե րա բե րյալ վա րել բա նակ ցու-
թյուն ներ, ո րոնք, հաշ վի առ նե լով վե րը նշ ված նկա տա ռում նե րը, ներ քին կա նո նա կար գում նե-
րը կպաշտ պա նեն ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի ա վե լորդ խո չըն դոտ նե րի ա ռա ջա ցու մից։

 Հա մա ձայն Հոդ ված VI։ 6-ի այն Ան դամ նե րը, ո րոնք հա տուկ պար տա վո րու թյուն ներ են ստանձ-
նել մաս նա գի տա կան ծա ռա յու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, պետք է նա խա տե սեն ըն թա ցա կար-
գեր` այլ Ան դամ նե րի մաս նա գետ նե րի ի րա զե կու թյու նը ստու գե լու նպա տա կով։
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Մե նաշ նորհ ներ

 ԾԱԳՀ-ն, որ պես այդ պի սին, չի ար գե լում մե նաշ նորհ նե րի կամ ծա ռա յու թյու նե րի բա ցա ռիկ 
մա տու ցող նե րի առ կա յու թյու նը (Հոդ ված III), սա կայն, ի նչ պես նշ վել է, դրանք հան դի սա նում 
են ան վե րա պահ ԱԱԲ պար տա վո րու թյան ա ռար կա։ Ա վե լին, հա մա ձայն Հոդ ված VIII։2-ի, ե թե 
մա տու ցող նե րը գոր ծում են նաև ծա ռա յու թյուն նե րի այն ո լորտ նե րում, ո րոնք դուրս են ի րենց 
մե նաշ նոր հային ի րա վունք նե րի շր ջա նակ նե րից և ը նգրկ ված են հա տուկ պար տա վո րու թյուն-
նե րի մեջ, Ան դամ նե րը պետք է ա պա հո վեն, որ այդ մա տու ցող նե րը չշա հա գոր ծեն ի րենց դիր-
քը և չգոր ծեն նշյալ պար տա վո րու թյուն նե րին ան հա մա պա տաս խան։
 
Ի լրումն, Հոդ ված VIII։4-ը Ան դամ նե րին պար տադ րում է Ա ՀԿ ԾԱԽ-ին զե կու ցել նոր մե նա-
շնորհ նե րի ձևա վոր ման մա սին, ե թե հա մա պա տաս խան ո լոր տը հան դի սա նում է հա տուկ 
պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռար կա։ 

Վ ճա րում ներ և փո խան ցում ներ

 ԾԱԳՀ-ի Հոդ ված XI-ով յու րա քան չյուր Ա ՀԿ ան դամ ե րկ րի թույ լատր վում է հա տուկ պար տա-
վո րու թյուն նե րին վե րա բե րող ըն թա ցիկ գոր ծարք նե րի հա մար կա տա րել մի ջազ գային փո-
խան ցում ներ և վճա րում ներ։ Սահ ման վում է նաև, որ այն ո չն չով չպետք է ազ դի Ար ժույ թի մի-
ջազ գային հիմ նադ րա մի ան դամ նե րի ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի վրա, ո րոնք 
սահ ման ված են Ա ՄՀ հա մա ձայ նագ րի հոդ ված նե րով, ե թե դրա մա մի ջոց նե րի գոր ծարք նե րի 
վրա Ան դա մի հա տուկ պար տա վո րու թյուն նե րին չհա մա պա տաս խա նող սահ մա նա փա կում-
ներ չեն դր վում` բա ցա ռու թյամբ Հոդ ված XII-ի սահ ման վա ծով և Ա ՄՀ պա հան ջի հա մա ձայն 
դր վող նե րից։ Հոդ վա ծի XVI ներ քո 8-րդ պար զա բա նու մը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս Ան դամ-
նե րին թույ լատ րե լու կա պի տա լի տե ղա շարժն այն ո լորտ նե րում, որ տեղ նա ստանձ նել է հա-
տուկ պար տա վո րու թյուն ներ ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման ան դր սահ մա նային մա տու ցում 
և ա ռևտ րային ներ կա յու թյան տե սակ նե րով։ 

2.4. Այլ ը նդ հա նուր դրույթ ներ

Տն տե սա կան մի աս նաց ման հա մա ձայ նագ րեր
 
Ինչ պես ՄԱԳՀ-ն (Հոդ ված XXIV) ապ րան քե րի ա ռևտ րում, այն պես էլ ԾԱԳՀ-ն ու նի հա տուկ 
դրույթ ներ տն տե սա կան մի աս նաց ման հա մա ձայ նագ րի մաս նա կից պե տու թյուն նե րին ԱԱԲ 
պա հան ջից ա զա տե լու մա սին։ ԾԱԳՀ Հոդ ված V-ը Ա ՀԿ ցան կա ցած ան դամ ե րկ րի թույ լատ-
րում է ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի ա զա տա կա նաց ման նպա տա կով կն քել ե րկ կողմ կամ 
բազ մա կողմ հա մա ձայ նա գիր, ե թե այդ հա մա ձայ նա գիրն ու նի ո լորտ նե րի է ա կան ը նգր կում 
և վե րաց նում է այդ հա մա ձայ նագ րի կող մե րի միջև առ կա բո լոր հիմ նա կան խտ րա կա նու-
թյուն նե րը։ Հաս կա նա լով, որ նման հա մա ձայ նագ րե րը կա րող են տն տե սա կան մի աս նաց ման 
ա վե լի լայն գոր ծըն թա ցի տեսք ու նե նալ, քան զուտ ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռև տու րը, հոդ վա ծը 
թույլ է տա լիս վե րոն շյալ պայ ման նե րը քն նար կել այս տե սան կյու նից։ Հոդ վա ծը նաև նա խա-
տե սում է նշ ված պայ ման նե րի ճկուն կի րառ ման հնա րա վո րու թյուն այն դեպ քում, ե րբ զար գա-
ցող ե րկր ներն են հան դի սա նում այդ պի սի հա մա ձայ նագ րե րի կողմ։ 
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Թեև տն տե սա կան մի աս նաց ման հա մա ձայ նագ րե րը կոչ ված են նպաս տե լու կող մե րի միջև 
ա ռևտ րի խթան մա նը, այ նո ւա մե նայ նիվ Հոդ ված V-ը նաև պա հան ջում է, որ հա մա պա տաս-
խան ո լորտ նե րում ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի ար գելք նե րի ը նդ հա նուր մա կար դա կը չպետք 
է բարձ րաց վի հա մա ձայ նագ րին չմի ա ցած որ ևէ այլ Ան դա մի նկատ մամբ։ 

 Հոդ ված Vbis-ը նմա նա տիպ ի րա վա կան դաշտ է ա պա հո վում աշ խա տան քի շու կա նե րի մի աս-
նաց ման հա մա ձայ նագ րե րի հա մար։ Հիմ նա կան պայ մանն այն է, որ նման հա մա ձայ նագ րի 
կող մե րի քա ղա քա ցի նե րը ա զատ վում են բնա կու թյա նը և աշ խա տան քի թույլտ վու թյա նը վե-
րա բե րող պա հանջ նե րից։
 

Ճա նա չում

 ԾԱԳՀ-ի Հոդ ված VII-ը Ան դամ նե րին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հա մօ րի նակ ներ կի րա ռե լիս 
կամ լի ցեն զի ա ներ, հա վաս տագ րեր շնոր հե լիս ճա նա չել ծա ռա յու թյուն մա տու ցո ղի ար տա-
սահ մա նում ձեռք բեր ված կր թու թյու նը կամ այլ ո րա կա վո րում նե րը։ Դա կա րող է ար վել ի նք-
նու րույ նա բար կամ ա ռնչ վող հա մա պա տաս խան ե րկ րի հետ հա մա ձայ նագ րի հի ման վրա։ 
Ի նչ ևէ, ճա նա չու մը չպետք է լի նի բա ցա ռիկ, այ սինքն, այլ շա հագր գիռ ան դամ ե րկր նե րը պետք 
է հնա րա վո րու թյուն ու նե նան բա նակ ցե լու հա մա ձայ նագ րին ան դա մակ ցու թյան հա մար, կամ 
էլ, ի նք նու րույ նա բար ճա նաչ ման դեպ քում, ցույց տա լու, որ ի րենց պա հանջ նե րը ևս պետք է 
ճա նաչ վեն։ 

ԾԱԳՀ Հոդ ված VII։3-ը պա հան ջում է, որ ճա նա չու մը չպետք է շնորհ վի այն պի սի ե ղա նա կով, 
ո րը ա ռևտ րային գոր ծըն կեր նե րի միջև խտ րա կա նու թյուն դնե լու մի ջոց կամ ծա ռա յու թյուն նե-
րի ա ռևտ րի հա մար քո ղարկ ված սահ մա նա փա կում չհան դի սա նա։ 

 Բա ցա ռու թյուն ներ

 ԾԱԳՀ-ի Գլուխ II-ը (Ը նդ հա նուր պար տա վո րու թյուն ներ և հիմ նադ րույթ ներ) նե րա ռում է ո րո-
շա կի հան գա մանք նե րի դեպ քում բա ցա ռու թյուն նե րի դեպ քեր։ Ան կախ ԾԱԳՀ հա մա պա տաս-
խան պար տա վո րու թյուն նե րից` Ան դամ նե րը կա րող են հա տուկ հան գա մանք նե րի դեպ քում 
սահ մա նա փա կել ա ռև տու րը` մաս նա վո րա պես, վճա րային հաշ վեկշ ռի հետ կապ ված լուրջ 
դժ վա րու թյուն նե րի դեպ քե րում (Հոդ ված XII), կամ ա ռող ջու թյան պաշտ պա նու թյան կամ հա-
սա րա կա կան քա ղա քա կա նու թյան հար ցե րում (Հոդ ված XIV) կամ ան վտան գու թյան է ա կան 
շա հե րը ա պա հո վե լու նկա տա ռու մով (Հոդ ված XIVbis)։

2.5. Հա տուկ պար տա վո րու թյուն ներ
 
Ի լրումն վե րը նշ ված ը նդ հա նուր պար տա վո րու թյուն նե րի, յու րա քան չյուր Ան դամ պար տա-
վոր է ո րո շա կի ո լորտ նե րում ստանձ նել շու կայի մատ չե լի ու թյան (Հոդ ված XVI) և ազ գային 
մո տեց ման (Հոդ ված XVII) հա տուկ պար տա վո րու թյուն ներ։ Հա մա պա տաս խան ո լորտ նե րը, 
ի նչ պես նաև ցան կա ցած շե ղում Հոդ ված ներ XVI-ի և XVII-ի հա մա պա տաս խան պար տա վո-
րու թյուն նե րից, պետք է նշ վեն ե րկ րի հա տուկ պար տա վո րու թյուն նե րի ժա մա նա կա ցան կում։

 Հոդ ված ներ XVI-ը և XVII-ը պար տա վո րում են Ան դամ նե րին օ տա րերկ րյա ծա ռա յու թյուն նե րին 
և ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող նե րին տրա մադ րել ոչ պա կաս բա րեն պաստ մո տե ցում, քան 
այն, որ նշ ված է ի րենց Ժա մա նա կա ցան կե րի հա մա պա տաս խան սյու նակ նե րում։ Պար տա վո-
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րու թյուն նե րը ե րաշ խա վո րում են մո տեց ման նվա զա գույն մա կար դակ նե րը, սա կայն չեն ար-
գե լում Ան դամ նե րին գործ նա կա նում լի նե լու ա վե լի բաց (կամ պա կաս խտ րա կան)։

Լ րա ցու ցիչ պար տա վո րու թյուն ներ
 
Ան դամ նե րը կա րող են ստանձ նել լրա ցու ցիչ պար տա վո րու թյուն ներ այն մի ջոց նե րի հետ 
կապ ված, ո րոնք չեն ը նկ նում Հա մա ձայ նագ րի շու կայի մատ չե լի ու թյան և ազ գային մո տեց-
ման դրույթ նե րի տակ։ Այդ պար տա վո րու թյուն նե րը կա րող են վե րա բե րել հա մօ րի նակ նե րի, 
ո րա կա վո րում նե րի կամ լի ցեն զի ա նե րի օգ տա գործ ման հար ցե րին (Հոդ ված XVIII)։ Մաս նա վո-
րա պես, լրա ցու ցիչ պար տա վո րու թյուն նե րը չա փա զանց հա ճախ են հան դի պում հե ռա հա ղոր-
դակ ցու թյան ո լոր տում, որ տեղ դրանք կի րառ վել են շուրջ 60 ան դամ ե րկր նե րի կող մից` ի րենց 
Ժա մա նա կա ցան կե րում ո րո շա կի մր ցակ ցային և կար գա վոր ման (ի նք նա կար գա վոր ման) հիմ-
նադ րույթ ներ նե րա ռե լու հա մար։ Այս հիմ նադ րույթ նե րը շա րադր ված են հա մա պա տաս խան 
փաս տաթղ թում, ո րը մշակ վել է ան դամ ե րկր նե րի ոչ պաշ տո նա կան խմ բի կող մից` այս ո լոր-
տին վե րա բե րող եր կար բա նակ ցու թյուն նե րի ըն թաց քում։ 

 Ժա մա նա կա ցան կե րի փո փո խում

 ԾԱԳՀ Հոդ ված XXI-ը սահ մա նում է կա նոն նե րի շր ջա նա կը` Ան դամ նե րի պար տա վո րու թյուն-
նե րի Ժա մա նա կա ցան կում նե րառ ված ցան կա ցած պար տա վո րու թյան փո փոխ ման կամ 
հան ման հա մար։ Վեր ջինս կա րող է ի րա կա նաց վել պար տա վո րու թյունն ու ժի մեջ մտ նե լու 
օր վա նից ե րեք տա րի ան ցնե լուց հե տո ցան կա ցած ժա մա նակ։ Այս պի սով, Ան դամ նե րը հնա-
րա վո րու թյուն ու նեն հար մա րեց նել ի րենց պար տա վո րու թյուն նե րը նոր հան գա մանք նե րին 
կամ հա մա պա տաս խան քա ղա քա կա նու թյա նը։ Ի սկ ա ռա ջարկ վող փո փո խու թյու նը պետք է 
ծա նուց վի ոչ ո ւշ, քան ե րեք ա միս ա ռաջ։ 

 Պար տա վո րու թյան փո փո խու թյան կամ հան ման պատ ճա ռով տու ժած այլ Ան դա մի պա հան-
ջով սկս վում են բա նակ ցու թյուն ներ` նպա տակ ու նե նա լով փոխ հա տու ցո ղա կան կար գա վոր-
ման վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյան հաս նե լու։ Այդ բա նակ ցու թյուն նե րի ժա մա նակ պետք է 
ձգ տել պահ պա նել ա ռևտ րի հա մար ոչ պա կաս բա րեն պաստ փոխ շա հա վետ պար տա վո րու-
թյուն նե րի ը նդ հա նուր մա կար դակ, քան այն, ո րը կար նախ քան բա նակ ցու թյուն նե րը։

 Փոխ հա տուց ման կար գա վո րում նե րը պետք է կա տար վեն ԱԱԲ հի մուն քով։ Ե թե բա նակ ցու-
թյուն նե րը ձա խող վում են, ա պա Հոդ վա ծը XXI-ը թույլ է տա լիս դի մել միջ նորդ դա տա րա նին։ 
Ե թե դա տա րա նը գտ նի, որ փոխ հա տու ցու մը պար տա դիր է, ա պա պար տա վո րու թյուն նե րում 
ա ռա ջարկ վող փո փո խու թյուն նե րը չեն կա րող կի րառ ման մեջ դր վել` մինչև չկա տար վեն փոխ-
հա տուց ման կար գա վո րում նե րը։ Ե թե պար տա վո րու թյուն նե րը փո փո խող եր կի րը ան տե սում 
է միջ նորդ դա տա րա նի եզ րա կա ցու թյուն նե րը, ա պա տու ժող ե րկր նե րը ի րա վունք ու նեն այդ 
փո փո խող Ան դա մի նկատ մամբ պար տա վո րու թյուն նե րի հան ման մի ջո ցով կի րա ռել պա տաս-
խան հա մար ժեք մի ջոց ներ։ 
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2.6. Հա վել ված ներ

 Հոդ ված II-ից ա զա տում նե րի մա սին հա վել ված

 Հոդ ված II-ից ա զա տում նե րի մա սին հա վել վա ծը հատ կո րո շում է այն պայ ման նե րը, ո րոնց 
հա մա ձայն Ան դա մը կա րող է ա զատ վել ԾԱԳՀ-ի Հոդ ված II-ով սահ ման ված իր պար տա վո րու-
թյուն նե րից (ԱԱԲ մո տե ցում)։ Ան դամ նե րը կա րող են ա զատ վել ԱԱԲ մո տե ցու մից Հա մա ձայ-
նագ րի ու ժի մեջ մտ նե լու պա հին կամ Ա ՀԿ-ին ան դա մակ ցե լու ժա մա նակ։ Բա ցի այս դեպ քե րից, 
ԱԱԲ մո տեց ման նվա զե ցու մը կա րող է շնորհ վել մի այն ա զա տում նե րի ձևով` Ա ՀԿ ստեղծ ման 
Մա րա քե շի հա մա ձայ նագ րի ներ քո։ Ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի խոր հուր դը վե րաքն նում է 
ԱԱԲ բո լոր ա զա տում նե րը հինգ տար վա նից հե տո։ Տաս տա րի հե տո դրանք պետք է սկզ բուն-
քո րեն դա դա րեց վեն։ Ա վե լին, ա զա տում նե րը պետք է (վե րա) բա նակց վեն ծա ռա յու թյուն նե րի 
բա նակ ցու թյուն նե րի յու րա քան չյուր փու լում։ 

 Հա մա ձայ նագ րի հա մա ձայն ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող  ֆի զի կա կան ան ձանց տե ղա-
շար ժի մասին հա վել ված

 Հա մա ձայ նագ րի հա մա ձայն ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող  ֆի զի կա կան ան ձանց տե ղա շար ժի 
մա սին հա վել վա ծը վե րա բե րում է այլ Ան դա մի տա րած քում ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող ֆի-
զի կա կան ան ձանց ժա մա նա կա վոր տե ղա շար ժին (ի տար բե րու թյուն ի րա վա բա նա կան ան-
ձանց)։ Պարզ է, որ Հա մա ձայ նա գի րը չի տա րած վում այն մի ջոց նե րի վրա, ո րոնք վե րա բե րում 
են մշ տա կան հի մուն քով քա ղա քա ցի ու թյա նը, բնակ վե լուն, աշ խա տան քին կամ ար տա սահ-
մա նում աշ խա տանք փնտ րող մարդ կանց։ Որ պես ար դյունք, Հա մա ձայ նա գի րը տա րած վում 
է մի այն ար տա սահ մա նում ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող ան ձանց կա ցու թյա նը։ Հա վել վա ծը 
նաև սահ մա նում է, որ Ան դամ նե րը կա րող են կա նո նա կար գել ֆի զի կա կան ան ձանց մուտ-
քը ի րենց տա րածք և սահ մա նել սահ մա նային վե րահս կո ղու թյուն, ե թե այդ մի ջոց նե րը չեն 
կի րառ վում այն պի սի ձևով, որ վե րաց նեն կամ նվա զեց նեն հա տուկ պար տա վո րու թյան պայ-
ման նե րի հա մա ձայն որ ևէ Ան դա մի հաս նող օ գուտ նե րը։
 

Օ դային փո խադ րում ներ ծա ռա յու թյուն նե րի մա սին հա վել ված
 
Օ դային փո խադր ման ծա ռա յու թյուն նե րի մա սին հա վել վա ծը հատ կո րո շում է, որ Հա մա ձայ-
նա գի րը չի կի րառ վում ոչ ե րթ ևե կու թյան ի րա վունք նե րի նկատ մամբ, ոչ էլ այն ծա ռա յու թյուն-
նե րի նկատ մամբ, ո րոնք ո ւղ ղա կի ո րեն վե րա բե րում են այդ ի րա վուն քից օ գտ վե լուն։ ԾԱԳՀ-ն 
տա րած վում է այս ո լոր տի մի այն ե րեք գոր ծու նե ու թյուն նե րի վրա`
 

օ դա նա վե րի վե րա նո րոգ ման և սպա սարկ ման ծա ռա յու թյուն ներ - 

օ դային փո խադր ման ծա ռա յու թյուն նե րի վա ճառ քի և շու կա յա հա նում- 

 հա մա կարգ չային պատ վիր ման հա մա կար գի ծա ռա յու թյուն ներ։ - 

 Հա վել վա ծը նաև հատ կո րո շում է, որ այս դրույթ նե րը պետք է վե րաքնն վեն ա ռն վազն յու րա-
քան չյուր հինգ տա րին մեկ` նպա տակ ու նե նա լով քն նար կել ԾԱԳՀ-ի ա վե լի լայն կի րա ռում 
օ դային փո խադր ման ո լոր տում։ Այս գոր ծըն թա ցը ըն թաց քի մեջ է ։
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Ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա սին հա վել ված

 Ֆի նան  սա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա սին հա վել վա ծը նե րա ռում է մի շարք սահ մա նում ներ 
և ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ման րա մասն ցանկ, ո րոնք Ան դամ նե րը օգ տա գոր ծել են 
այս ո լոր տում ի րենց հա տուկ պար տա վո րու թյուն նե րի ժա մա նա կա ցան կե րում։ Ի լրումն այս 
սահ մա նում նե րի, կար ևոր է, որ որ ևէ Ան դամ նե րի չի ար գել վում մի ջոց ներ նա խա ձեռ նել շր-
ջա հա յաց կար գա վոր ման դր դա պատ ճառ նե րով։ Ան դամ նե րը կա րող են պահ պա նել ԾԱԳՀ-ի 
դրույթ նե րի հետ ան հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ` ներդ րող նե րի, ա վան դա տու նե րի, ա պա հո-
վագ րա տե րե րի պաշտ պա նու թյան կամ ֆի նան սա կան հա մա կար գի ամ բող ջա կա նու թյան ու 
կա յու նու թյան ա պա հով ման նպա տա կով։ Ի նչ ևէ, այդ պի սի մի ջոց նե րը չեն կա րող օգ տա գործ-
վել որ պես Ան դա մի ԾԱԳՀ-ի ներ քո ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րից կամ պար տա կա-
նու թյուն նե րից խու սա փե լու մի ջոց։ Հա վել վա ծի ո լոր տին հա տուկ այլ դրույթ նե րից են ան հատ 
հա ճա խոր դի մա սին տե ղե կատ վու թյան ու այլ գաղտ նի կամ մաս նա վոր տե ղե կատ վու թյան 
պաշտ պա նու թյու նը և վե ճե րի կար գա վոր ման մա սին կե տը, ո րը սահ մա նում է ֆի նան սա-
կան ծա ռա յու թյուն նե րի բնա գա վա ռում վե ճե րի քն նախմ բե րին ա ռնչ վող փոր ձա գի տու թյան 
ա պա հով ման ան հրա ժեշ տու թյու նը։ Վե ջա պես, շր ջա հա յաց կար գա վոր ման մի ջոց նե րը պետք 
է ճա նաչ վեն ե րկր նե րի միջև։

 Հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի մա սին հա վել ված

 Հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի մա սին հա վել վա ծը գործ ու նի այս ո լոր տի հետ, որ պես ծա ռա-
յու թյուն նե րի այլ ո լորտ նե րին ա ջակ ցող ո լորտ։ Այլ ո լորտ նե րի ա ռևտ րային գոր ծու նե ու թյան 
հա մար հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի մատ չե լի ու թյու նը գործ նա կա նում վճ ռա-
կան դեր է խա ղում։ Հա վել վա ծը յու րա քան չյուր Ան դա մի պար տա վո րում է ցան կա ցած այլ Ան-
դա մի ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող նե րի հա մար ա պա հո վել խե լա միտ և ոչ խտ րա կան մուտք 
դե պի հան րային հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի ցան ցեր և ծա ռա յու թյուն ներ` իր Ժա մա նա կա-
ցան կում ը նդ գրկ ված ծա ռա յու թյուն նե րը մա տու ցե լու հա մար։
 
Այ լոց թվում, Հա վել վա ծը սահ մա նում է հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի օ տա րերկ րյա սպա ռող-
նե րի ի րա վունք նե րը այն ո լոր տում, որ տեղ ստանձն ված են պար տա վո րու թյուն ներ։ Դրանք 
նե րա ռում են հան րային ցան ցի հետ կապ վե լու հա մար ան հրա ժեշտ սար քա վո րում նե րի գըն-
ման կամ վար ձա կալ ման ի րա վունք նե րը, մաս նա վոր շղ թագ ծե րը հան րային հա մա կար գի կամ 
այլ շղ թագ ծե րի հետ կապ հաս տա տե լը և տե ղե կատ վու թյան փո խանց ման հա մար հան րային 
ցան ցի օգ տա գործ ման ի րա վուն քը։
 
Զար գա ցող ե րկր նե րը կա րող են շեղ վել Հա վել վա ծի պար տա վո րու թյուն նե րից, ե թե դա ան-
հրա ժեշտ է ներ քին են թա կա ռուց ված քի և ծա ռա յու թյան կա րո ղու թյուն նե րի հզո րաց ման հա-
մար։ Դա կա րող է ար վել ծա ռա յու թյուն նե րի մուտ քի և օգ տա գործ ման վրա խե լա միտ պայ-
ման ներ դնե լու մի ջո ցով։ Այդ պայ մաննե րը հատ կանշ վում են Ան դա մի Ժա մա նա կա ցան կում։ 
Հա վել վա ծը զար գա ցող ե րկր նե րի հա մար նե րա ռում է նաև թա փան ցի կու թյան և տեխ նի կա-
կան հա մա գոր ծակ ցու թյան վե րա բե րյալ դրույթ ներ։
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ՄԱՍ 3.  ՀԱ ՏՈՒԿ ՊԱՐ ՏԱ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ-
ՑԱՆԿԵՐ ԵՎ ՀՈԴ ՎԱԾ II-ԻՑ (ԱԱԲ) Ա ԶԱ ՏՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ՑԱՆԿ

3.1. Հա տուկ պար տա վո րու թյուն նե րի ժա մա նա կա ցան կեր

 Հա տուկ պար տա վո րու թյուն նե րի ժա մա նա կա ցան կե րը հան դի սա նում են ծա ռա յու թյուն նե րի 
ո լոր տում շու կայի մատ չե լի ու թյան և ազ գային մո տեց ման տրա մադր ման պար տա վո րու թյուն-
ներ ժա մա նա կա ցան կե րում նշ ված պայ ման նե րի հա մա ձայն։ Պար տա վո րու թյուն ներ ստանձ-
նե լիս, պե տու թյու նը ամ րագ րում է շու կայի մատ չե լի ու թյան և ազ գային մո տեց ման ո րո շա կի 
մա կար դակ ներ և պար տա վոր վում է չձեռ նար կել որ ևէ նոր մի ջոց, ո րը կա րող է սահ մա նա փա-
կել շու կա մուտք գոր ծե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը կամ ծա ռա յու թյան գոր ծո ղու թյու նը։ Հա-
տուկ պար տա վո րու թյուն նե րը, ո րոնք ու նեն նույն բո վան դա կու թյու նը, ի նչ և մաք սա տուր քե րի 
ամ րագ րու մը, ե րաշ խիք են հան դի սա նում այլ ե րկր նե րի տն տես վա րող սուբյեկտ նե րի հա մար, 
որ շու կա մուտք գոր ծե լու և գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու պայ ման նե րը չեն փո փոխ վի` ի վնաս 
ի րենց։ Պար տա վո րու թյուն նե րը կա րե լի է հա նել կամ փո փո խել` տու ժող ե րկր նե րի հետ փոխ-
հա տուց ման կար գա վո րում նե րի հա մա ձայ նե ցու մից հե տո։ Ար գել վում է հա նել կամ փո փո խել 
պար տա վո րու թյուն նե րը` Հա մա ձայ նագ րի ու ժի մեջ մտ նե լու պա հից ե րեք տար վա ըն թաց-
քում։ Պար տա վո րու թյուն նե րի այդ պի սի փո փո խու թյուն նե րը չպետք է վնա սեն Ազ գե րի ա ռա-
վել բա րեն պաս տու թյան մո տեց ման կի րառ մա նը։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, պար տա վո րու թյուն նե րը 
կա րող են լրաց վել կամ բա րե լավ վել ցան կա ցած ժա մա նակ։

 Բո լոր ազ գային ժա մա նա կա ցան կե րը հա մա պա տաս խա նեց ված են օ րի նա կե լի ձևին, ո րի 
նպա տակն է հեշ տաց նել հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյու նը։ Ժա մա նա կա ցան կը հա մե մա տա-
բար բարդ փաս տա թուղթ է, ո րն ա վե լի դժ վար է ըն թեր ցել, քան ՄԱԳՀ-ի մաք սա տուր քե րի 
ժա մա նա կա ցան կը։ Ե թե մաք սա տուր քե րի ժա մա նա կա ցանկն յու րա քան չյուր ապ րա նա քա-
տե սա կի հա մար սահ մա նում է մե կա կան մաք սա տուր քի դրույ քա չափ, ա պա ծա ռա յու թյուն-
նե րի յու րա քան չյուր ա ռա ջարկ վող ո լոր տի կամ են թաո լոր տի հա մար Ժա մա նա կա ցան կում 
նշ վում է շու կայի մատ չե լի ու թյան կամ ազ գային մո տեց ման ցան կա ցած սահ մա նա փա կում` 
մա տուց ման չորս տե սակ նե րի տե սան կյու նից։ Հետ ևա պես, պար տա վո րու թյու նը բաղ կա ցած 
է ո ւթ կե տե րից, ո րոն ցում նշ վում է շու կայի մատ չե լի ու թյան կամ ազ գային մո տեց ման սահ մա-
նա փա կում նե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման յու-
րա քան չյուր տե սա կի հա մար։ 

 Ծա ռա յու թյու ննե րի Ժա մա նա կա ցանկն ի րե նից ներ կա յաց նում է քա ռա սյուն ա ղյու սակ: Ա ռա-
ջին սյու նա կը նե րա ռում է է պար տա վո րու թյան ա ռար կա հան դի սա ցող ո լոր տը կամ են թաո-
լոր տը։ Ե րկ րորդ սյու նա կը պա րու նա կում է շու կայի մատ չե լի ու թյա նը վե րա բե րող սահ մա նա-
փա կում նե րը, ո րոնք ը նկ նում են ԾԱԳՀ-ի Հոդ ված XVI։2-ո ւմ նշ ված սահ մա նա փա կում նե րի 
վեց տա րա տե սակ նե րի մեջ։ Եր րոր դ սյու նա կը պա րու նա կում է ազ գային մո տեց ման սահ-
մա նա փա կում նե րը ո րոնք Ալ ֆան կցան կա նա ԾԱԳՀ-ի Հոդ ված XVII-ի հա մա ձայն։ Չոր րորդ 
սյու նա կի մեջ ԾԱԳՀ-ի Հոդ ված XVIII-ի հա մա ձայն Ան դա մը կա րող է նե րա ռել ցան կա ցած այլ 
լրա ցու ցիչ պար տա վո րու թյուն, ո րը չի վե րա բե րում շու կայի մատ չե լի ու թյա նը կամ ազ գային 
մո տեց մա նը։

 Ժա մա նա կա ցան կե րում պար տա վո րու թյուն նե րը բա ժան ված են եր կու բա ժին նե րի։ Ա ռա ջին 
բաժ նում հո րի զո նա կան պար տա վո րու թյուն ներն են, այ սինքն` այն տեղ նշ ված պար տա վո րու-
թյուն նե րը տա րած վում են Ժա մա նա կա ցան կում նե րառ ված բո լոր ո լորտ նե րի վրա։ Դրանք 
հա ճախ հղ վում են մա տուց ման ո րո շա կի տե սա կի, մաս նա վո րա պես՝ ա ռևտ րային ներ կա յու-
թյա նը կամ ֆի զի կա կան ան ձանց ներ կա յու թյա նը։ Հետ ևա բար ո լոր տին վե րա բե րող հա տուկ 
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պար տա վո րու թյուն նե րը ո րո շե լիս պետք է հաշ վի առ նել նաև հո րի զո նա կան գրա ռում նե րը։ 
Ժա մա նա կա ցան կի ե րկ րորդ բաժ նում թվարկ վում են այն պար տա վո րու թյուն նե րը, ո րոնք վե-
րա բե րում են ո րո շա կի ո լոր տի կամ են թաո լոր տի ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րին։
 
Այս պի սով, Ժա մա նա կա ցան կը յու րա քան չյուր Ան դա մի հա մար հան դի սա նում է ի րա վա կան 
գոր ծիք, ո րը ո լորտ առ ո լորտ, ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման տե սակ առ տե ա սակ ներ կա-
յաց նում է այն պար տա վո րու թյուն նե րը, ո րոնք Ան դա մը ստանձ նել է ը նդ հա նուր և ո լոր տային 
բա նակ ցու թյուն նե րի ար դյուն քում։ 

3.1.1. Ո լորտ ներ կամ են թաո լորտ ներ - Ա ռա ջին սյու նակ
 
Այս սյու նը նե րա ռում է հա տուկ պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռար կա հան դի սա ցող ո լոր տի, են-
թաո լոր տի կամ գոր ծու նե ու թյան ման րա մասն նկա րա գի րը։ Հաշ վի առ նե լով այլ մաս նա կից նե-
րի հետ բա նակ ցու թյուն նե րի ար դյունք նե րը՝ Ան դամ ներն ա զատ են ո րո շե լու այն ո լորտ նե րը, 
են թաո լորտ նե րը կամ գոր ծու նե ու թյուն նե րը, ո րոնք նրանք կթ վար կեն ի րենց Ժա մա նա կա-
ցան կե րում և մի այն դրանց նկատ մամբ կա րող են կի րառ վել պար տա վո րու թյուն նե րը։ 

Այս պի սով, Ան դամ նե րը ստանձ նում են պար տա վո րու թյուն ներ մի այն այն ո լորտ նե րում և են-
թաո լորտ նե րում, ո րոնք նե րառ ված են ի րենց Ժա մա նա կա ցան կե րում։

 Ժա մա նա կա ցան կե րի մե ծա մաս նու թյու նում, ո լորտ նե րի թվարկ ման կար գը հա մա պա տաս-
խա նում է ՄԱԳՀ Քար տու ղա րու թյան դա սա կարգ մա նը, ո րը պա րու նա կում է 12 ը նդ գր կուն 
ո լորտ ներ։

Դրանք են `

 Բիզ նես ծա ռա յու թյուն ներ1.  - մաս նա գի տա կան, հա մա կարգ չային և ա ռնչ վող, գի տա  հե-
տա զո տա կան, ան շարժ գույ քի, վար ձույ թային/ լի զին գային և այլ բիզ նես ծա ռա յու թյուն-
ներ։

 Կա պի 2. ծա ռա յու թյուն ներ - փոս տային, սուր հան դա կային, հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան, 
տե սա ձայ նային և այլ ծա ռա յու թյուն ներ։ 

 Շի նա րա րա կան և 3. ա ռնչ վող ճար տա րա գի տա կան ծա ռա յու թյուն ներ – ը նդ հա նուր 
շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ շեն քե րի և քա ղա քա ցի ա կան ճար տա րա գի տու թյան 
հա մար, տե ղադ րում, հա վա քում և կա ռույ ցի ա վար տում։

 Բաշխ ման ծա ռա յու թյուն ներ4.  – կո մի սի ոն գոր ծա կալ ներ, մե ծա ծախ և ման րա ծախ 
ա ռև տուր, ֆրան չայ զինգ։ 

Կր թու թյանն ա ռնչ վող ծա ռա յու թյուն ներ5.  - տար րա կան, միջ նա կարգ, բարձ րա գույն և 
չա փա հաս նե րի կր թու թյուն։

Շր ջա կա մի ջա վայ րին ա ռնչ վող ծա ռա յու թյուն ներ6.  – կո յու ղի, թա փոն նե րի հե ռա ցում, 
սա նի տա րա կան ու նմա նաբ նույթ ծա ռա յու թյուն ներ։

 Ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն ներ7.  - ա պա հո վագ րա կան, բան կային և այլ ֆի նան սա-
կան ծա ռա յու թյուն ներ։

Ա ռող ջա պա հա կան և սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն ներ8.  - հի վան դա նո ցային այլ ա ռող-
ջա պա հա կան, սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն ներ։
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Զ բո սաշր ջային և ա ռնչ վող ծա ռա յու թյուն ներ9.  - հյու րա նո ցային ու ռես տո րա նային, 
ճամ փոր դա կան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ու զբո սաշր ջային օ պե րա տոր նե րի, զբո սա վա-
րի ծա ռա յու թյուն ներ։

Ժա ման ցային, մշա կու թային և10.  սպոր տային ծա ռա յու թյուն ներ – ժա ման ցային, գրա-
դա րա նային, ար խի վային, թան գա րա նային, սպոր տային ծա ռա յու թյուն ներ։

Տրանս պոր տային11.  ծա ռա յու թյուն ներ - ծո վային, օ դային, եր կա թու ղային, ճա նա պար-
հային, խո ղո վա կա տար և օ ժան դակ տրանս պոր տային ծա ռա յու թյուն ներ։

Այլ ծա ռա յու թյուն ներ12. 

 Հիմ նա կա նում ո լոր տային գրան ցում նե րը ի րա կա նաց վում են Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա-
կեր պու թյան Ապ րան քի կենտ րո նա կան դա սա կարգ ման հա մա կար գի հի ման վրա, ո րը տա լիս 
է ման րա մասն նկա րագ րու թյուն թվարկ ված յու րա քան չյուր ո լոր տի և են թաո լոր տի ծա ռա յու-
թյուն նե րի մա սին, և ո րի վրա էլ հիմն ված է Քար տու ղա րու թյան ցան կը։

3.1.2. Շու կայի մատ չե լի ու թյուն (Հոդ ված XVI) - Ե րկ րորդ սյու նակ
 
Երբ Ան դա մը ո լոր տում կամ են թաո լոր տում ստանձ նում է պար տա վո րու թյուն, նա նշում է, թե 
մա տուց ման յու րա քան չյուր տե սա կի հա մար ի նչ սահ մա նա փա կում ներ է կի րա ռում շու կայի 
մատ չե լի ու թյան մա սով։ Յու րա քան չյուր Ան դա մի ծա ռա յու թյուն նե րի և ծա ռա յու թյուն ներ մա-
տու ցող նե րի հա մար ե րաշ խա վոր վում է մյուս Ան դա մի շու կայի մատ չե լի ու թյուն ոչ պա կաս բա-
րեն պաստ պայ ման ներ, քան սահ մա նա ված է վեր ջի նիս Ժա մա նա կա ցան կում։ Հոդ ված XVI-ը 
Ան դամ նե րից պա հան ջում է վե րաց նել ի րենց Ժա մա նա կա ցան կե րում նե րառ ված ո լորտ նե րի 
հա մար չթ վարկ ված բո լոր քա նա կա կան սահ մա նա փա կում նե րը։ 

 Քա նա կա կան սահ մա նա փա կում նե րը բա ժան վում են վեց տե սակ նե րի`

 ծա ռա յու թյուն1.  մա տու ցող նե րի քա նակ,

 ծա ռա յու թյա նը վե րա բե րող գոր ծարք նե րի կամ ու նեց ված քի ար ժեք,2. 

 ծա ռա յու թյա նը վե րա բե րող3.  գոր ծո ղու թյուն նե րի թիվ կամ ծա ռա յու թյան ար դյուն քի քա-
նակ, 

աշ խա տող ֆի զի կա կան ան ձանց քա նակ4. , 

ի րա վա բանա կան ան ձանց ո րո շա կի տե սակ ներ, 5. 

օ տա րերկ րյա կա պի տա լի մաս նակ ցու թյուն։6. 

3.1.3. Ազ գային մո տե ցում (Հոդ ված XVII) - Եր րորդ սյու նակ

 Ցան կա ցած Ան դա մի ծա ռա յու թյուն նե րին և ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող նե րին տրա մադըր-
վում են ոչ պա կաս բա րեն պաստ մր ցակ ցային հնա րա վո րու թյուն ներ, քան այն, ո րը այդ Ան-
դամը տրա մադ րում է սե փա կան նմա նա տիպ ծա ռա յու թյուն նե րին և ծա ռա յու թյուն ներ մա-
տու ցող նե րին` բա ցա ռու թյամբ վեր ջի նիս ժա մա նա կա ցան կում նշ ված դեպ քե րի։ Ազ գային 
մո տե ցու մը են թադ րում է այն բո լոր խտ րա կան մի ջոց նե րի բա ցա կա յու թյուն, ո րոնք կա րող են 
փո փո խել մր ցակ ցու թյան պայ ման նե րը՝ ի վնաս օ տա րերկ րյա ծա ռա յու թյուն նե րի կամ ծա ռա-
յու թյուն մա տու ցող նե րի։
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 Այս պի սով, Ան դա մը, ո րը ցան կու թյուն ու նի պահ պա նե լու ազ գային մո տեց ման որ ևէ սահ-
մա նա փա կում, այ սինքն կի րա ռե լու մի ջոց ներ, ո րոնց ար դյուն քում ար տա սահ մա նյան ծա ռա-
յու թյուն ներն ու ծա ռա յու թյուն մա տու ցող նե րը պա կաս բա րեն պաստ մո տե ցում կու նե նան, 
պետք է նշի այդ սահ մա նա փա կում նե րը Ժա մա նա կա ցան կի եր րորդ սյու նա կում։ 

3.1.4. Լրա ցու ցիչ պար տա վո րու թյուն ներ (Հոդ ված XVIII) - Չոր րորդ սյու նակ

 Ան դամ նե րը հնա րա վո րու թյուն ու նեն ի րենց Ժա մա նա կա ցան կե րում ստանձ նե լու լրա ցու ցիչ 
պար տա վո րու թյուն ներ այն մի ջոց նե րի հա մար, ո րոնք չեն ծածկ վում Հոդ ված ներ XVI-ով կամ 
XVII-ով, այ սինքն շու կայի մատ չե լի ու թյա նը և ազ գային մո տեց մա նը վե րա բե րող Հա մա ձայ-
նագ րի դրույթ նե րով, օ րի նակ ո րա կա վո րում նե րը, հա մօ րի նակ նե րը, լի ցեն զի ա նե րը ։ Այս սյու-
նա կը ներ կա յաց նում է պար տա վո րու թյուն նե րի դրա կան ցանկ, այ սինքն չի սահ մա նում լրա-
ցու ցիչ սահ մա նա փա կում ներ ։ 

3.1.5. Ի նչ պես են պար տա վո րու թյուն նե րը գրանց վում Ժա մա նա կա ցան կում

 Ժա մա նա կա ցան կե րում կա տար ված գրան ցում նե րը, ո րոնք հան դի սա նում են Ան դա մի ժա-
մա նա կա ցան կի ի րա վա կա նո րեն ամ րագր ված պար տա վո րու թյուն նե րը, մատ նան շում են շու-
կայի մատ չե լի ու թյան ու ազ գային մո տեց ման սահ մա նա փա կում նե րի առ կա յու թյու նը կամ բա-
ցա կա յու թյու նը Ժա մա նա կա ցան կում թվարկ ված ո լոր տի, են թաո լոր տի կամ գոր ծու նե ու թյան 
հա մար` ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման չորս տե սակ նե րից յու րա քան չյու րի վե րա բե րյալ։ 
Հետ ևյալ դեպ քե րում գրան ցում նե րի հա մար օգ տա գործ վում է մի օ րի նակ տեր մի նա բա նու-
թյուն`
 

Այն դեպ քում, ե րբ տվյալ ո լոր տում կամ մա տուց ման տե սա կում չկա շու կայի մատ չե լի- �
ու թյան կամ ազ գային մո տեց ման որ ևէ սահ մա նա փա կում, ա պա գրանց վում է «Չ կան»։ 
Այ նո ւա մե նայ նիվ, պետք է նշել, որ ե րբ ժա մա նա կա ցան կի ե րկ րորդ` ո լոր տին վե րա բե-
րող պար տա վո րու թյուն նե րի բաժ նում օգ տա գործ վում է «Չ կան» տեր մի նը, դա նշա-
նա կում է, որ չկա սահ մա նա փա կում հա տուկ այդ ո լոր տում։ Ի նչ պես ար դեն վեր ևում 
նշ վել է, պետք է միշտ հի շել, որ Ժա մա նա կա ցան կի ա ռա ջին բաժ նում կա րող են լի նել 
հա մա պա տաս խան հո րի զո նա կան սահ մա նա փա կում ներ։

 Ժա մա նա կա ցան կում առ կա բո լոր պար տա վո րու թյուն նե րը սահ մա նա փակ են, քա նի  �
դեռ այլ կերպ չեն ո րակ վել։ Այն դեպ քում, ե րբ Ան դա մը ցան կա նում է տվյալ ո լոր տում 
կամ մա տուց ման տե սա կում ա զատ լի նել շու կայի մատ չե լի ու թյան կամ ազ գային մո-
տեց ման հետ ան հա մա տե ղե լի մի ջոց ներ կի րա ռե լու կամ պահ պա նե լու հա մար, ա պա 
հա մա պա տաս խան տե ղում գրանց վում է «Ան սահ մա նա փակ» տեր մի նը։

Ո րոշ դեպ քե րում մա տուց ման ո րո շա կի տե սա կը (օ րի նակ, կամր ջա շի նու թյան ծա ռա յու- �
թյան ան դր սահ մա նային մա տու ցու մը) չի կա րող լի նել տեխ նի կա պես հնա րա վոր կամ 
ի րա տե սա կան։ Այս դեպ քե րում օգ տա գործ վում է «Ան սահ մա նա փակ*» տեր մի նը` հա-
ճախ բա ցատ րա կան նշագր մամբ` «Ան սահ մա նա փակ է տեխ նի կա պես ա նի րա կա նա-
նա լի լի նե լու պատ ճա ռով»։
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Շատ դեպ քե րում Ժա մա նա կա ցան կե րում կա րող են հան դի պել սահ մա նա փակ պար տա վո րու-
թյուն նե րի տեքս տային բա ցատ րու թյուն ներ, ո րոնք մատ նան շում են շու կայի մատ չե լի ու թյան 
կամ ազ գային մո տեց ման սահ մա նա փա կում նե րը։ Այդ պի սի գրա ռում նե րը չեն օգ տա գոր ծում 
մի օ րի նակ տեր մի նա բա նու թյուն, սա կայն հիմն ված են եր կու ը նդ հա նուր մո տե ցում նե րից մե-
կի վրա։

Գ րա ռում նե րը ցան կի հա մա պա տաս խան մա սում նկա րագ րում են սահ մա նա փակ- �
ման բնույ թը` մատ նան շե լով այն տար րե րը, ո րոնք այն դարձ նում են ան հա մա տե ղե լի 
ԾԱԳՀ-ի Հոդ ված ներ XVI-ի և XVII-ի հետ։

Ո րոշ դեպ քե րում Ան դամ նե րի կող մից նա խընտր վում է մատ նան շել սահ մա նա փակ  �
պար տա վո րու թյուն նե րը նկա րագ րե լով, թե ի նչ են նրանք այլ ի նչ են ա ռա ջար կում, քան 
նրանց կող մից պահ պան վող սահ մա նա փա կում նե րը։ Նման մո տե ցու մը հա ճախ օգ տա-
գործ վում է մատ նան շե լու հա մար ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող օ տա րերկ րյա ֆի զի կա-
կան ան ձանց ո րո շա կի խմ բի հա մար նա խա տես ված շու կայի մատ չե լի ու թյան հնա րա-
վո րու թյուն նե րը։
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Հատուկ պարտավորությունների ժամանակացանկ

Ոլորտ և 
ենթաոլորտ

Շուկայի 
մատչելիության 

սահմանափակումներ

Ազգային մոտեցման 
սահմանափակումներ

Լրացուցիչ 
պարտավորություններ

I. Հորիզոնական պարտավորություններ 

   
3) 

  
3) 

  

    4) 
   

II. Ոլորտին վերաբերող պարտավորություններ 

  
1) 

 
1)  

 2) 2)  

 3) 3)  

 4) 4)  

Ըստ հայեցողության 
Լրացուցիչ պարտավորությունների 
բացակայության դեպքում մնում է 

դատարկ (տես 3.1.4.) 
 

Ոլորտի 
անվանում 

(տես 3.1.1.) 
(տես 3.1.2.) (տես 3.1.3.)

 

Գրանցումները հատուկ են ոլորտի կամ ենթաոլորտի ներսում 
ծառայությունների մատուցման յուրաքանչյուր տեսակի համար: 

Մի քանի դասական գրանցումներ` 
 

- Չկան (չկա սահմանափակում, այսինքն ամբողջական 
պարտավորություն) 

- Անսահմանափակ (չկա պարտավորություն) 
(տես 3.1.5.) 

 
 

Ընդգրկում է միայն 
ծառայությունների մատուցման այն 
տեսակները, որոնց համար առկա 

են հորիզոնական 
պարտավորություններ 

 

Նշվում է` 
«Ժամանակացանկում 
ներառված բոլոր 

ոլորտներ» կամ մնում է 
դատարկ 

 

Ընդգրկում է բոլոր 
ծառայությունների մատուցման

 

չորս 
տեսակները առաջին սյունակում  
նշված ծառայությունների 
յուրաքանչյուր ոլորտի կամ 
ենթաոլորտի համար
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3.1.6. Լրա ցու ցիչ դրույթ ներ

 Ժա մա նա կա ցան կում ար ված նշում ներն ու մուտ քագ րում նե րը պետք է սահ մա նա զա տեն 
այն մի ջոց նե րը, ո րոնք ան հա մա տե ղե լի են ԾԱԳՀ-ի շու կայի մատ չե լի ու թյա նը կամ ազ գային 
մո տեց մա ն դրույթ նե րին, ի նչ պես նաև ցան կա ցած լրա ցու ցիչ պար տա վո րու թյուն նե րի հետ, 
ո րոնք ան դամ եր կի րը կա րող է ստանձ նել հա մա ձայն Հոդ ված XVIII-ի ։
 
Ժա մա նա կա ցան կե րը չպետք է ի րա վա կան հիմք ա պա հո վեն ԾԱԳՀ-ի այլ դրույթ նե րի հետ ան-
հա մա տե ղե լի մի ջոց նե րին` նե րա ռյալ Հոդ ված II-ով սահ ման ված ԱԱԲ պա հան ջը կամ Հոդ ված 
VI։1-ի ներ քո ը նդ հա նուր կի րառ ման մի ջոց նե րի պատ շաճ, ա նա չառ և ան կողմ նա կալ ի րա-
կա նաց ման պար տա վո րու թյու նը։ Ա ԲԱ մո տեց մա նը չհա մա պա տաս խա նող մի ջոց նե րը, ո րոնք 
չեն նե րառ վել հա մա պա տաս խան ցան կում, պետք է ճա նաչ վեն ան վա վեր։ Նույ նը վե րա բե րում 
է Հոդ ված VI-ին հա կա սող մի ջոց նե րին։ Ա ռևտ րին խո չըն դո տող եր ևույթ նե րը, ո րոնք կապ-
ված են ոչ խտ րա կան բնույ թի ներ քին կա նո նա կարգ ման հետ` ո րա կա վոր ման պա հանջ ներ 
ու սու ցիչ նե րի, ի րավա բան նե րի կամ հաշ վա պահ նե րի հա մար, նվա զա գույն կա պի տա լի պա-
հանջ ներ բան կե րի հա մար և այլն, ին քնին չեն հան դի սա նում Ժա մա նա կա ցան կում նե րառ վե-
լու ա ռար կա։ Ի նչ պես ար դեն նշ վել է, Հա մա ձայ նա գի րը հս տակ տար բե րու թյուն է դնում` մի 
կող մից, հա տուկ պար տա վո րու թյուն նե րի ներ քո ա ռևտ րի ա զա տա կա նաց ման, մյուս կող մից 
ո րա կի և այլ ըն դու նե լի քա ղա քա կա նու թյան նպա տակ նե րով ներ քին կա նո նա կարգ ման միջև։ 
Նույն նկա տա ռում նե րով, կա րիք չկա Ժա մա նա կա ցան կում նե րա ռել մատ չե լի ու թյան սահ մա-
նա փա կում ներ` ի նչ պի սիք են զի նամ թեր քի կամ պոռ նոգ րա ֆիկ և այլ նման նյու թե րի ա ռևտ րի 
ար գել քը, ո րոնց նկատ մամբ տա րած վում են Հոդ ված XIV-ի Ը նդ հա նուր բա ցա ռու թյուն նե րը 
կամ այն խե լա միտ մի ջոց նե րը, ո րոնք նպա տակ ու նեն ե րաշ խա վո րե լու ֆի նան սա կան ծա ռա-
յու թյուն նե րի ո լոր տի կա յու նու թյունն ու մի աս նա ցու մը։

3.1.7. Ժա մա նա կա ցան կի օ րի նակ (եր կիր Ալ ֆա) 

 Ա ղյու սակ Գ-ո ւմ ներ կա յաց ված է մի հատ ված Ալ ֆա ե րկ րի հա տուկ պար տա վո րու թյուն նե րի 
ժա մա նա կա ցան կից ։ Ալ ֆայի հո րի զո նա կան պար տա վո րու թյուն նե րը ը ստ ծա ռա յու թյուն նե-
րի մա տուց ման 3-րդ տե սա կի, ազ գային մո տեց ման սկզ բուն քի ներ քո ի րա վունք են վե րա-
պա հում Ալ ֆային մեր ժել օ տա րերկ րա ցի նե րի կող մից հո ղի սե փա կա նու թյու նը։ Ծա ռա յու-
թյուն նե րի մա տուց ման 4-րդ տե սա կի ներ քո, Ալ ֆան ի րա վա սու է ար գե լել ծա ռա յու թյուն նե րի 
մա տուց ման նպա տա կով ցան կա ցած օ տա րերկ րա ցու մուտ քը իր տա րածք` բա ցա ռու թյամբ 
ան ձանց ո րո շա կի հատ կո րոշ ված խմ բե րի։ Ման րա ծախ ա ռևտ րի ո լոր տում պար տա վո րու-
թյուն նե րի շր ջա նա կը բա վա կա նին լայն է ը ստ ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման տե սակ նե րի։ 
Ա ռա վել ա զա տա կան են 2-րդ տե սա կի (ս պա ռում ար տա սահ մա նում) պար տա վո րու թյուն նե-
րը, որ տեղ Ալ ֆան ամ րագ րել է չկի րա ռել որ ևէ մի ջոց Հոդ ված ներ XVI-ի կամ XVII-ի ներ քո, 
ո րոնք կա րող են իր ռե զի դենտ նե րին խան գա րել ար տա սահ մա նում ա ռև տուր ա նե լուց։
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Ա ղյու սակ Գ. Հա տուկ պար տա վո րու թյուն նե րի ժա մա նա կա ցան կի օ րի նակ (Ալ ֆա)

 Մա տուց ման տե սակ ներ` 1) Ա նդր սահ մա նային մա տու ցում; 2) Սպա ռում ար տա սահ մա նում; 3) Ա ռևտ րային ներ կա յու թյուն; 
4) Ֆի զի կա կան ան ձանց ներ կա յու թյուն

Ո լորտ կամ
են թաո լորտ

Շու կայի մատ չե լի ու թյան
սահ մա նա փա կում ներ

Ազ գային մո տեց ման
սահ մա նա փա կում ներ

Լ րա ցու ցիչ 
պար տա վո-
 րու թյուն ներ

1. ՀՈ ՐԻ ԶՈ ՆԱ ԿԱՆ ՊԱՐ ՏԱ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ՑԱՆ-
ԿՈՒՄ ՆԵ ՐԱՌ ՎԱԾ 
ԲՈ ԼՈՐ Ո ԼՈՐՏ ՆԵՐ 

4) Ան սահ մա նա փակ, բա ցի.
ա) այլ մաս նա ճյու ղից գոր ծուղ ված գոր-
ծա դիր ղե կա վար նե րի և մաս նա գետ նե րի 
ժա մա նա կա վոր ներ կա յու թյու նը և
բ) ծա ռա յու թյուն նե րի վա ճառ քը բա նակ ցե-
լու նպա տա կով ծա ռա յու թյուն ներ մա տու-
ցո ղի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ներ կա յու թյու նը 
մինչև 90 օր ժամ կե տով։

3) Օ տա րերկ րա ցի նե րի կող-
մից հող ձեռք բե րե լու հա մար 
պա հանջ վում է թույլտ վու-
թյուն։

2. Ո ԼՈՐ ՏԻՆ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՈՂ ՀԱ ՏՈՒԿ ՊԱՐ ՏԱ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

4. ԲԱՇԽ ՄԱՆ ԾԱ-
ՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

Գ. Ման րա ծախ 
ա ռևտ րի ծա ռայու-
թյուն ներ 
(CPC 631, 632)

(1) Ան սահ մա նա փակ (բա ցա ռու թյամբ` 
փոս տային պատ վե րի հա մար` Չկան)

(2) Չկան

(3) Օ տա րերկ րյա մաս նակ ցու թյու նը սահ-
մա նա փակ ված է 51%-ո վ

(4) Ան սահ մա նա փակ` բա ցա ռու թյամբ հո-
րի զո նա կան բաժ նում նշ ված նե րից։

(1) Ան սահ մա նա փակ (բա ցա-
ռու թյամբ` փոս տային պատ վե-
րի հա մար` Չկան)

(2) Չկան

(3) Ներդ րում նե րի ի րա կա նա-
ցու մը հա սա նե լի է մի այն այն 
ըն կե րու թյուն նե րին, ո րոնք 
վե րահսկ վում են Ալ ֆայի քա-
ղա քա ցի նե րի կող մից։

(4) Ան սահ մա նա փակ

3.2. Հոդ ված II-ից (ԱԱԲ) ա զա տում նե րի ցանկ 

Ազ գե րի ա ռա վել բա րեն պաս տու թյան մո տե ցու մը հան դի սա նում է ը նդ հա նուր պար տա վո րու-
թյուն, ո րը կի րառ վում է ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի վրա ազ դող բո լոր մի ջոց նե րի նկատ մամբ։ 
Բայց և այն պես, հա մա ձայ նեց ված է, որ ԱԱԲ պար տա վո րու թյա նը չհա մա պա տաս խա նող 
ո րոշ մի ջոց ներ կա րող են պահ պան վել սկզ բուն քո րեն ոչ ա վել, քան տաս տա րի ժամ կե տով` 
ա մե նա քի չը յու րա քան չյուր հինգ տա րի հե տո վե րա նայ ման պայ մա նով։ Ան դամ նե րը կա րող են 
ա զատ վել ԱԱԲ մո տե ցու մից Հա մա ձայ նագ րի ու ժի մեջ մտ նե լու պա հին կամ Ա ՀԿ-ին ան դա-
մակ ցե լու ժա մա նակ։ Այդ պի սի մի ջոց նե րը պետք է նե րառ վեն ԱԱԲ ա զա տում նե րի ցան կում։ 
Հե տա գա յում Հոդ ված II-ից ա զա տում նե րի վե րա բե րյալ պա հանջ նե րը կա րող են բա վա րար վել 
մի այն Ա ՀԿ ստեղծ ման Մա րա քե շի հա մա ձայ նագ րով սահ ման ված ա զատ ման ըն թա ցա կար-
գե րով։ 

Ի տար բե րու թյուն հա տուկ պար տա վո րու թյուն նե րի ժա մա նա կա ցան կե րի բարդ բնույ թի, այս 
ցան կե րը ու նեն ա վե լի պարզ կա ռուց վածք։ Ցան կե րում ԱԱԲ ա զա տում նե րի ամ բող ջա կան և 
պատ շաճ գրան ցու մը ա պա հո վե լու նպա տա կով յու րա քան չյուր եր կիր պար տա վոր է յու րա-
քան չյուր ա զատ ման հա մար տրա մադ րել տե ղե կատ վու թյան հինգ տե սակ`

(ա) այն ո լոր տի կամ ո լորտ նե րի նկա րագ րու թյուն, որ տեղ կի րառ վում են ա զա տում նե րը,

(բ) մի ջո ցի նկա րագ րու թյուն` նշե լով, թե ին չու է այն ան հա մա պա տաս խան Հոդ ված II-ի 
դրույթ նե րին,
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(գ) եր կիր կամ ե րկր ներ, ո րոնց նկատ մամբ կի րառ վում են այդ մի ջոց նե րը,

(դ) ա զատ ման նա խա տես վող տևո ղու թյուն,

(ե) ա զատ ման ան հրա ժեշ տու թյուն ա ռա ջաց նող պայ ման ներ։

 Հա մա ձայ նագ րի հիմ նա կան սկուզ բունքն այն է, որ հա տուկ պար տա վո րու թյուն նե րը կի րառ-
վում են ԱԱԲ մո տեց ման հիմ քի վրա։ Ե թե պար տա վո րու թյուն ներ են ստանձն ված, ա պա ԱԱԲ 
ա զատ ման ար դյուն քը կա րող է լի նել մի այն այն, որ ե րկ րին, ո րի նկատ մամբ կի րառ վում է 
ա զա տու մը, կա րող է տրա մադր վել ա վե լի բա րեն պաստ մո տե ցում, քան այլ ե րկր նե րին։ Ե թե 
ստանձ նած պար տա վո րու թյուն չկա, ա պա ԱԱԲ ա զա տու մը կա րող է նաև տրա մադ րել ա ռա-
վել պա կաս բա րեն պաստ մո տե ցում։ Կա րիք չկա թվար կել այն բո լոր մի ջոց նե րի ցան կը, ո րոնք 
Ան դամ նե րի միջև տն տե սա կան մի աս նաց ման հա մա ձայ նագ րե րի (օ րի նակ` ա զատ ա ռևտ րի 
գո տի ներ) ներ քո տր վում են ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի ար տո նյալ ա զա տա կա նաց ման հա-
մար։ Այդ պի սի ար տո նյալ մո տե ցում թույ լատր ված է ԾԱԳՀ-ի Հոդ ված V-ի հա մա ձայն և պետք 
է հա մա պա տաս խա նի այդ Հոդ վա ծում սահ ման ված չա փա նիշ նե րին։
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ՄԱՍ 4. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԵՎՏՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ 
ԲԱՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 Ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի մասին գլ խա վոր հա մա ձայ նա գի րը լի ա զո րում է Ա ՀԿ ան դամ 
ե րկր նե րի կա ռա վա րու թյուն նե րին բա նակ ցու թյուն նե րի հա ջոր դա կան փու լե րի մի ջո ցով աս-
տի ճա նա բար ա զա տա կա նաց նել ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռև տու րը։ ԾԱԳՀ Հոդ ված XIX-ի ներ քո` 
բա նակ ցու թյուն նե րի վեր ջին փու լը սկս վել է 2000թ. հուն վա րին։ 2001թ. մար տին Ծա ռա յու-
թյուն նե րի ա ռևտ րի խոր հուր դի կող մից հաս տատ վեց «Ու ղե ցույց ներ ու ըն թա ցա կար գեր ծա-
ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի բա նակ ցու թյուն նե րի հա մար» փաս տա թուղ թը։ 2001թ. նոյեմ բե րին 
կա յա ցած Դո հայի նա խա րա րա կան հա մա ժո ղո վի ըն թաց քում ծա ռա յու թյուն նե րի շուրջ բա-
նակ ցու թյուն նե րը նե րառ վե ցին Դո հայի զար գաց ման օ րա կար գի մեջ և դար ձան նրա ան բա-
ժա նե լի մա սը։

4.1. Բա նակ ցու թյուն նե րի ըն թացք

 Դո հայի փու լում բա նակ ցու թյուն նե րը վար վում են հիմ նա կա նում եր կու ո ւղ ղու թյուն նե րով.

երկ կողմ և/ կամ բազ մա կող բա նակ ցու թյուն ներ ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի շու կա յա- �
կան պայ ման նե րը բա րե լա վե լու նպա տա կով։ Դրանք հիմ նա կա նում վե րա բե րում են 
շու կայի մատ չե լի ու թյան ու ազ գային մո տեց ման վե րա բե րյալ հա տուկ պար տա վո րու-
թյուն նե րի բա րե լավ մա նը (այ սինքն` ա պա հո վել, որ տե ղա կան ըն կե րու թյուն նե րին տըր-
վող ար տո նու թյուն նե րը տրա մադր վեն նաև օ տա րերկ րյա ըն կե րու թյուն նե րին) և Ազ գե-
րի ա ռա վել բա րեն պաս տու թյան մո տեց ման խթան մա նը (ա վե լի հա վա սար մո տե ցում 
Ա ՀԿ ան դամ ե րկր նե րի միջև)։ 

Ան դամ նե րի միջև բազ մա կողմ բա նակ ցու թյուն ներ այն պի սի ան հրա ժեշտ կա նոն ներ  �
և հիմ նադ րույթ ներ հիմ նե լու նպա տա կով (ի նչ պես օ րի նակ` ներ քին կա նո նա կար գու-
մը, պաշտ պա նա կան ար տա կարգ մի ջոց նե րը, պե տա կան գնում նե րը և լրավ ճար նե րը), 
ո րոնք կկի րառ վեն Ա ՀԿ-ի բո լոր ան դամ ե րկր նե րի վրա` զար գա ցող և թույլ զար գա ցած 
ե րկր նե րի հա մար ո րո շա կի հա տուկ պայ ման նե րով։

4.2. Հա տուկ պար տա կա նու թյուն նե րի շուրջ բա նակ ցու թյուն ներ

Ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի հա մար շու կա յա կան պայ ման ներն ա զա տա կա նաց նե լու շուրջ 
բա նակ ցու թյուն նե րը գլ խա վո րա պես վար վում են « պա հան ջարկ-ա ռա ջարկ» գոր ծըն թա ցի մի-
ջո ցով։ Ան դամ ներն ի րենց պա հան ջարկ ներն ու ղար կում են ան մի ջա պես մի մյանց` նշե լով, թե 
ի նչ բա րե լա վում ներ են ա կն կա լում ի րենց ծա ռա յու թյուն նե րի և ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող-
նե րի հա մար։ Ի պա տաս խան այդ պա հան ջարկ նե րին, ի րենց նախ նա կան ա ռա ջարկ նե րում 
Ան դամ նե րը նշում են, թե ի նչ պես և ի նչ չա փով են նրանք ցան կա նում ստանձ նել պար տա դիր 
պար տա վո րու թյուն ներ։

 Սա կա րող է հան գեց նել մի շարք ե րկ կողմ կամ բազ մա կողմ բա նակ ցու թյուն նե րի։ Ան կախ 
նրա նից, թե որ Ան դամն է ներ կա յաց նում պա հան ջար կը, բա րե լավ ված պար տա վո րու թյուն նե-
րի « ժա մա նա կա ցան կի» տես քով ա ռա ջար կը պետք է ներ կա յաց վի բո լոր Ան դամ նե րին։ 

Ի տար բե րու թյուն պա հան ջարկ նե րին, ո րոնք չեն ներ կա յաց վում Ա ՀԿ քար տու ղա րու թյա նը, 
ա ռա ջարկ նե րը, որ պես Ա ՀԿ փաս տա թուղթ, շր ջա նառ վու թյան մեջ են դր վում Ա ՀԿ բո լոր ան-
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դամ ե րկր նե րի մեջ։ Բա նակ ցու թյուն նե րի վեր ջում վերջ նա կան ա ռա ջարկ նե րը դառ նում են 
ի րա վա կա նո րեն ամ րագր ված պար տա վո րու թյուն ներ` հատ կո րո շե լով ծա ռա յու թյուն նե րի 
ա ռևտ րի պայ ման նե րը։

 Բա նակ ցու թյուն նե րի վե րա բե րյալ բո լոր ման րա մասն ե րը նե րառ ված են «Ու ղե ցույց ներ ու ըն-
թա ցա կար գեր ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի բա նակ ցու թյուն նե րի հա մար» փաս տաթղ թում 
(S/L/93)։ Հոնգ-Կոն գի նա խա րա րա կան հռ չա կագ րի Հա վել ված C-ն տա լիս է բա նակ ցու թյուն-
նե րի նպա տակ նե րի մա սին ա վե լի շատ ման րա մաս ներ` որ պես ու ղե ցույց Ան դակ նե րի հա մար։ 
Պա հան ջարկ նե րի ու ա ռա ջարկ նե րի ներ կա յաց ման տեխ նի կա կան կող մե րը բա ցատր ված են 
Ա ՀԿ քար տու ղա րու թյան կող մից մշակ ված փաս տաթղ թում։ 

4.2.1. Պա հան ջարկ նե րի տեխ նի կա կան կող մե րը

 Պա հան ջարկ նե րը կա րող են ո ւղղ վել ա ռան ձին Ան դա մի կամ Ան դամ նե րի խմ բի։ Պա հան-
ջարկ նե րի հա մար կան չորս հնա րա վոր թի րախ ներ, ո րոնք ի րար փո խա դար ձա բար չեն բա-
ցա ռում։

 Հա մա պա տաս խան Ժա մա նա կա ցան կում չընդգրկ ված ո լորտ նե րի ա վե լա ցում։1. 

 Գո յու թյուն ու նե ցող սահ մա նա փա կում նե րի վե րա ցում կամ կր ճա տում (օ չի նակ` թույ-2. 
լատր ված մա տու ցող նե րի թվի ա վե լա ցում կամ օ տա րերկ րյա կա պի տա լի մաս նակ ցու-
թյան մա կար դա կի բարձ րա ցում)։ Պա հան ջար կը կա րող է նաև նպա տակ ու նե նալ «ան-
սահ մա նա փակ» պար տա վո րու թյու նը փո խա րի նել սահ մա նա փա կու մով կամ ա ռանց 
դրա պար տա վո րու թյան։ 
Այս պի սի պա հան ջարկ նե րը միշտ վե րա բե րում են շու կայի մատ չե լի ու թյան (Հոդ ված 
XVI) կամ ազ գային մո տեց ման (Հոդ ված XVII) վրա ազ դող մի ջոց նե րին։

 Հոդ ված ներ XVI-ի և XVII-ի կի րա ռու թյան շր ջա նակ նե րի մեջ չընկ նող հար ցե րին վե րա-3. 
բե րող լրա ցու ցիչ պար տա վո րու թյուն նե րի (Հոդ ված XVIII) գրան ցում։ 

ԱԱԲ-ից ա զա տում նե րի վե րա ցում։ ԱԱԲ-ից ա զա տում նե րի մա սին հա վել վա ծի 6-րդ կե-4. 
տը ամ րագ րում է, որ գոր ծող ա զա տում նե րը հան դի սա նում են բա նակ ցու թյուն նե րի 
ա ռար կա` բա նակ ցու թյուն նե րի հա ջոր դա կան փու լե րի ըն թաց քում։

 Պա հան ջար կը կա րող է ներ կա յաց վել սո վո րա կան նա մա կի տես քով։ Հա մա պա տաս խա նա-
բար, ե թե Ան դա մը պա հան ջում է Հոդ ված ներ XVI-ի և XVI-ի ներ քո լրիվ ամ բող ջա կան պար-
տա վո րու թյուն, ա պա այն պետք է պար զա պես պա հան ջի իր ա ռևտ րային գոր ծըն կե րո ջը 
գրան ցել «չ կան» բա ռը իր Ժա մա նա կա ցան կում։

4.2.2. Ա ռա ջարկ նե րի տեխ նի կա կան կող մե րը

 Սո վո րա բար ա ռա ջարկ նե րը պետք է հաս ցե ագր ված լի նեն վե րը նշ ված նույն խն դիր նե րին` 
այ սինքն նոր ո լորտ նե րի ա վե լա ցում, գոր ծող սահ մա նա փա կում նե րի վե րա ցում կամ ծա ռա-
յու թյուն նե րի մա տուց ման տե սակ նե րի սահ մա նա փա կում, ո րոն ցով ըն թա ցիկ պար տա վո րու-
թյուն ներ չեն ստանձն ված, Հոդ վա ծի XVIII-ի ներ քո լրա ցու ցիչ պար տա վո րու թյուն նե րի ստանձ-
նում, ԱԱԲ-ից ա զա տում նե րի վե րա ցում։ 

Ե թե պա հան ջարկ նե րը սո վո րա բար ներ կա յաց վում են նա մա կի տես քով, ա պա ա ռա ջարկ նե-
րը սո վո րա բար բաղ կա ցած են պար տա վո րու թյուն նե րի ժա մա նա կա ցան կե րի նա խագ ծե րից։ 
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Այդ պատ ճա ռով ա ռա ջարկ նե րը պա հան ջում են լուրջ տեխ նի կա կան պատ րաս տու թյուն։ 

 Բա նակ ցու թյուն նե րի ըն թաց քում ներ կա յաց վում են ի րար հա ջոր դող պա հան ջարկ ներ ու 
ա ռա ջարկ ներ։ Նախ նա կան ա ռա ջարկ նե րը վե րա նայ ման կա րիք ու նեն` հիմ նա կա նում նոր 
կամ նո րաց ված պա հան ջարկ նե րի պատ ճա ռով։ Ա ռա ջարկ նե րը դր վում են բազ մա կողմ շր ջա-
նա ռու թյան։ Այս մե խա նիզ մը ար դյու նա վետ է ոչ մի այն թա փան ցի կու թյան ա ռու մով, այլ նաև 
գոր ծառ նա կան։ Քա նի որ ա ռա ջարկ նե րը ար տա ցո լում են ստաց ված պա հան ջարկ նե րը, ա պա 
դրանք պետք է բո լոր գոր ծըն կեր նե րի հա մար մնան բաց` խորհր դակ ցու թյուն նե րի և բա նակ-
ցու թյուն նե րի հա մար։

Ա ռա ջարկ ներ

 Դո հայի նա խա րա րա կան հռ չա կա գի րը 2002թ. հու նի սի 30-ը սահ մա նում է նախ նա կան վերջ-
նա ժամ կետ` նախ նա կան պա հան ջարկ նե րի շր ջա նա ռու թյան հա մար, և 2003թ. մար տի 31-ը` 
նախ նա կան ա ռա ջարկ նե րի ներ կա յաց ման հա մար, պայ մա նով, որ բո լոր բա նակ ցու թյուն նե րը 
պետք է ա վարտ վեն 2005թ. հուն վա րի 1-ից ոչ ո ւշ։

2003թ. սեպ տեմ բե րին կա յա ցած Կան կու նի նա խա րա րա կան հա մա ժո ղո վի ձա խող ման 
հետ ևան քով, վե րա նայ ված ա ռա ջարկ նե րի հա մար որ պես նոր վերջ նա ժամ կետ նշա նակ վեց 
2005թ. մայի սը։ Հե տա գա յում, 2005թ. դեկ տեմ բե րին կա յա ցած Հոնգ-Կոն գի նա խա րա րա-
կան հա մա ժո ղո վի ժա մա նակ ե րկ րորդ վե րա նայ ված ա ռա ջարկ նե րի հա մար որ պես վերջ նա-
ժամ կետ սահ ման վեց 2006թ. հու լի սի 31-ը։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, այլ բ նա գա վառ նե րում բա նակ-
ցություն նե րի ա ռա ջըն թա ցի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով, Դո հայի զար գաց ման օ րա կար գի 
բա նակ ցու թյուն նե րը հու լի սի կե սե րից հե տաձգ վե ցին մինչև 2007թ. հուն վար։ Հե տա գա յում 
բա նակ ցու թյուն նե րը շա րու նակ վե ցին ա ռանց նոր ժամ կետ նե րի նշա նակ ման։

 Նախ նա կան և վե րա նայ ված ա ռա ջարկ ներ

2008թ. հու նի սի վեր ջի դրու թյամբ Ան դամ նե րի կող մից քն նարկ ման են ներ կա յաց վել 71 նախ-
նա կան և 31 վե րա նայ ված ա ռա ջարկ։ Նախ նա կան և վե րա նայ ված ա ռա ջարկ նե րը, ո րոնք 
հան ված են սահ մա նա փա կում նե րից, հա սա նե լի են TN/S/O և TN/S/O rev.1 փաս տաթղ թե րի 
շար քում։

4.3. Բա նակ ցու թյուն նե րի հա մար ներ կա յաց ված ա ռա ջար կու թյու ններ

 Բա նակ ցու թյուն նե րի սկզ բում Ան դամ նե րը ներ կա յաց րե ցին բա նակ ցու թյուն նե րի կա ռուց-
ված քի և բո վան դա կու թյան վե րա բե րյալ ա ռա ջար կու թյուն ներ։ Այս ա ռա ջար կու թյուն ներն 
ը նդ գր կում են ա ռան ձին Ան դամ նե րի և/ կամ Ան դամ նե րի խմ բե րի հե տաքրք րու թյուն նե րի հիմ-
նա կան ո լորտ նե րը։ Հա ճախ ա ռա ջարկ նե րը պա րու նա կում է ին նախ նա կան տե ղե կատ վու-
թյուն և ո րո շա կի ո լորտ նե րում ա ռևտ րի պայ ման նե րը բա րե լա վե լու ա ռա ջարկ ներ։ Այժմ, ե րբ 
աշ խա տան քը թևա կո խել է պա հան ջարկ-ա ռա ջարկ փուլ, փաս տո րեն ոչ մի նոր ա ռա ջարկ չի 
ներ կա յաց վել։
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 Հա տուկ նիս տեր

 Ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի խոր հուր դը (« հա տուկ նիստ»-ի հան դի պում) բա նակ ցու թյուն նե-
րի վե րահս կո ղու թյան հա մար պա տաս խա նա տու մար մին է։ Բո լոր օ ժան դակ մար մին նե րը, 
ի նչ պի սիք են Ներ քին կա նո նա կարգ ման ու ԾԱԳՀ կա նոն նե րի աշ խա տան քային խմ բե րը, զե-
կու ցում են ԾԱԽ-ի ն։

4.4. Բա նակ ցային լի ա զո րու թյուն ներ

2001թ. մար տին ԾԱԽ-ն հա տուկ նիս տում ըն դու նեց «Ու ղե ցույց ներ ու ըն թա ցա կար գեր ծա-
ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի բա նակ ցու թյուն նե րի հա մար» փաս տա թուղ թը (S/L/93)։ Այս փաս-
տա թուղ թը մե ծա մա սամբ հիմն վում է ԾԱԳՀ-ի դրույթ նե րի` մաս նա վո րա պես Հոդ ված IV-ի 
(« Զար գա ցող ե րկր նե րի ա ճող մաս նակ ցու թյուն») և Հոդ ված XIX-ի (« Բա նակ ցու թյուն ներ հա-
տուկ պար տա վո րու թյուն նե րի շուրջ») վրա։ Ստորև հա մա ռոտ ներ կայց ված է Ու ղե ցույ ցի հիմ-
նա կան բո վան դա կու թյու նը։

Ն պա տակ ներ և սկզ բունք ներ

 Հիմ նա կան նպա տակ նե րը և սկզ բունք ներն են.

աս տի ճա նա կան ա զա տա կա նա ցում, ի նչ պես ամ րագր ված է ԾԱԳՀ-ի հա մա պա տաս- �
խան դրույթ նե րում

 զար գա ցող ե րկր նե րի նկտ մամբ հա մա պա տաս խան ճկու նու թյան դրս ևո րում` հա տուկ  �
նա խա պատ վու թյուն տա լով թույլ զար գա ցած ե րկր նե րին

հ ղում փոքր և մի ջին չա փի ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող նե րի կա րիք նե րին, մաս նա վո- �
րա պես զար գա ցող ե րկր նե րի պար տա վո րու թյա նը` հար գե լու « ԾԱԳՀ-ի առ կա կա ռուց-
ված քը և սկզ բունք նե րը» (օ րի նակ` ժա մա նա կա ցան կե րի կազմ ման և մա տուց ման չորս 
տե սակ նե րի նկատ մամբ ներք ևից-վերև մո տե ցու մը )։

 Կի րառ ման շր ջա նակ ներ 

ոչ մի ո լորտ կամ մա տուց ման ձև ի սկզ բա նե չպետք է բա ցառ վեն բա նակ ցու թյուն նե րի  �
շր ջա նակ նե րից

 հա տուկ ու շադ րու թյուն պետք է դարձ վի զար գա ցող ե րկր նե րի ար տա հան ման շա հե- �
րին

 Բա նակ ցու թյուն նե րը կնե րա ռեն Ազ գե րի ա ռա վել բա րեն պաս տու թյան մո տե ցու մից  �
ա զա տում նե րի վե րաց ման շուրջ քն նար կում նե րը` Ա ՀԿ ան դամ ե րկր նե րի միջև հա մար-
ժեք մո տե ցում ա պա հո վե լու նպա տա կով

 Հա մա ձայ նագ րի « կա նո նաս տեղծ» օ րա կար գը (վե րա բե րում է ներ քին կա նո նա կարգ- �
մա նը (Հոդ ված VI։4), պաշտ պա նա կան ար տա կարգ մի ջոց նե րին (Հոդ ված X), պե տա-
կան գնում նե րին (Հոդ ված XIII) և լրավ ճար նե րին (Հոդ ված XV)) մի աս նա կա նաց ված է 
ծա ռա յու թյուն նե րի շուրջ բա նակ ցու թյուն նե րի լայն հա մա տեքս տին։
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Մո դա լի տի ներ և ըն թա ցա կար գեր

Ըն թա ցիկ ժա մա նա կա ցան կե րը հան դի սա նում են մեկ նար կային կետ �

 պա հան ջարկ-ա ռա ջարկ բա նակ ցու թյուն նե րը հան դի սա նում են գլ խա վոր մո տե ցում  �

ինք նու րույն ա զա տա կա նաց ման հա մար բա նակ ցային մո տե ցու մը հիմն ված է ը նդ հա- �
նուր չա փա նիշ նե րի վրա։ Ա վե լի ո ւշ, ԾԱԽ-ի կող մից այս չա փա նիշ նե րը ձևա կերպ վել 
են «Ինք նու րույն ա զա տա կա նաց ման մո տեց ման մո դա լի տի նե րը» փաս տաթղ թում (TN/
S/6)

 Պետք է լի նի �  ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի ըն թա ցիկ գնա հա տում

 ԾԱԳՀ Հոդ վա ծի IV-ի լու յսի ներ քո, ԾԱԽ � -ն ի րա վունք ու նի գնահա տել բա նակ ցու թյուն-
նե րի ար դյունք նե րը` նախ քան դրանց ա վար տը։ 

Ի լրումն շու կայի մատ չե լի ու թյան շուրջ բա նակ ցու թյուն նե րի, կան նաև ԾԱԳՀ-ի ո րո շա-
կի « կա նո նաս տեղծ» ո լորտ նե րի հե տա գա զար գաց ման հա մար լի ա զո րու թյուն ներ։ Ներ քին 
կա նո նա կարգ ման աշ խա տան քային խմ բին տր ված է ներ քին կա նո նա կարգ ման բնա գա վա-
ռում հիմ նադ րույթ ներ մշա կե լու լի ա զո րու թյուն, ի նչ պես նա խա տես ված է Հոդ ված VI.4-ո ւմ։ 
ԾԱԳՀ-ի կա նոն նե րի աշ խա տան քային խումբն ու նի պաշտ պա նա կան ար տա կարգ մի ջոց նե րի 
(Հոդ ված X), պե տա կան գնում նե րի (Հոդ ված XIII) և լրավ ճար նե րի (Հոդ ված XV) վե րա բե րյալ 
ե րեք բա նակ ցային լի ա զո րու թյուն։

4.5. Բա նակ ցու թյուն նե րի հիմ նա կան փու լե րը

4.5.1. Դո հայից Կան կուն

2003թ. սեպ տեմ բե րի սկզ բին կա յա ցած Կան կու նի նա խա րա րա կան հա մա ժո ղո վը, այ նո ւա-
մե նայ նիվ, չհան գեց րեց որ ևէ ա ռա ջըն թա ցի։ Եզ րա փա կիչ հայ տա րա րու թյու նը վե րա հաս տա-
տեց Դո հայի հռ չա կա գիրն ու ո րո շում նե րը, և կր կին հանձ նա րա րեց Ան դամ նե րին «աշ խա տել 
դրանք ամ բող ջո վին և բա րեխղ ճո րեն ի րա կա նաց նե լու հա մար»։ 

4.5.2. «2004թ.-ի հու լի սյան փա թեթ» 

«2004թ. հու լի սյան փա թե թը» (2004թ. օ գոս տո սի 1-ին Գլ խա վոր խորհր դի կող մից ըն դուն-
ված Դո հայի աշ խա տան քային ծրա գիր-ո րո շում) նոր տե ղա շարժ ա ռա ջաց րեց ըն թա ցող բա-
նակ ցու թյուն նե րում։ « Հու լի սյան փա թե թում» 2005թ. մայի սը նա խան շեց որ պես վե րա նայ ված 
ա ռա ջարկ նե րի ներ կա յաց ման վերջ նա ժամ կետ, ի նչ պես նաև սահ մա նեց մի շարք հանձ նա րա-
րա կան ներ, ո րոնք նա խա պես հա մա ձայ նեց վել է ին ԾԱԽ-ի (« Հա տուկ նիստ») հետ։ Դրանք 
նե րա ռում է ին մի շարք հանձ նա րա րա կան ներ`

 նախ նա կան ա ռա ջարկ ներ դեռ չներ կա յաց րած Ան դամ նե րին` որ քան հնա րա վոր է շուտ  �
ներ կա յաց նել դրանք 

ա պա հո վել ա ռա ջարկ նե րի բարձր ո րա կը, մաս նա վո րա պես զար գա ցող ե րկր նե րի հա- �
մար հե տաքրք րու թյուն ու նե ցող ո լորտ նե րում և մա տուց ման տե սակ նե րում` հա տուկ 
ու շադ րու թյուն դարձ նե լով թույլ զար գա ցած ե րկր նե րին 
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ա ռա վել ակ տի վաց նել Հոդ ված ներ VI.4, X, XIII և XV-ի ներ քո « կա նո նաս տեղծ» բա նակ- �
ցու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը` դրանց լի ա զո րու թյուն նե րին և վերջ նա ժամ կետ նե րին 
հա մա պա տաս խան

 թի րա խային տեխ նի կա կան օ ժան դա կու թյուն տրա մադ րել զար գա ցող ե րկր նե րին` բա- �
նակ ցու թյուն նե րին նրանց մաս նակ ցու թյունն ա ռա վել ար դյու նա վետ դարձ նե լու նպա-
տա կով։ 

4.5.3. Հա վել ված Գ և Հոն գ-Կոն գի նա խա րա կան հռ չա կա գիր

2005թ. սեպ տեմ բե րի Հոնգ-Կոն գի նա խա րա րա կան հռ չա կա գի րը վե րա հաս տա տեց ծա ռա յու-
թյուն նե րի շուրջ բա նակ ցու թյուն նե րի հիմ նա կան սկզ բունք ներն ու նպա տակ նե րը և կոչ ա րեց 
ան դամ նե րին խո րաց նել բա նակ ցու թյուն նե րը հռ չա կագ րի հա վել ված Գ-ո ւմ նշ ված նպա տակ-
նե րին, մո տե ցում նե րին և ժա մա նա կա ցան կե րին հա մա պա տաս խան` պար տա վո րու թյուն նե րի 
ո լորտ նե րի և մա տուց ման տե սակ նե րի ծած կույ թը ը նդ լայ նե լու և դրանց ո րա կը բա րե լա վե լու 
հա մար` ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նե լով զար գա ցող ե րկր նե րի ար տա հան ման 
հե տաքրք րու թյուն նե րին։ Նա խա րա րա կան հռ չա կա գի րը նաև սահ մա նեց, որ թույլ զար գա-
ցած ե րկր նե րը նոր պար տա վո րու թյուն ներ չեն ստանձ նե լու այս փու լում։

 Հա վել ված Գ-ո ւմ պա րու նակ վում է ին բա նակ ցային նպա տակ նե րին հաս նե լու ա ռա վել ման-
րակր կիտ և հա վակ նոտ մո տե ցում ներ, քան դրան նա խոր դող ցան կա ցած այլ փաս տաթըղ-
թում։ Զար գա ցող ան դամ ե րկր նե րի հա մար հա մա պա տաս խան ճկու նու թյուն ա պա հո վե լով` 
այն սահ մա նեց շր ջա նակ ներ`

 մա տուց ման յու րա քան չյուր տե սա կի ներ քո նոր կամ բա րե լավ ված պար տա վո րու թյուն- �
ներ ա ռա ջար կե լու հա մար 

Ազ գե րի ա ռա վել բա րեն պաս տու թյան մո տե ցու մից ա զա տում նե րի հետ վար վե լու հա- �
մար

 պար տա վո րու թյուն նե րի դա սա կարգ ման և ժա մա նա կա ցան կե րում գրանց ման հա- �
մար։ 

Այլ հար ցե րի թվում, հա վել վա ծը նաև կոչ ա րեց Ան դամ նե րին ակ տի վաց նե լու ի րենց ջան քե րը 
« կա նո նաս տեղծ» բա նակ ցու թյուն նե րը ա վար տին հասց նե լու հա մար։ Ի նչ վե րա բե րում է բա-
նակ ցային մո տե ցում նե րին, հա վել ված Գ-ն նա խա տե սում է, որ պա հան ջարկ-ա ռա ջարկ բա-
նակ ցու թյուն նե րը նույն պես ի րա գործ վեն բազ մա կողմ հիմ քի վրա, ի նչ պես նաև տրա մադ րում 
է բա նակ ցու թյուն նե րի վար ման ու ղե ցույց ներ։

4.5.4. Բազ մա կողմ բա նակ ցու թյուն ներ

 Բազ մա կողմ բա նակ ցու թյուն նե րի ներ քո ը նդ հա նուր շահ ու նե ցող Ա նդամ նե րի խում բը մի ա-
ցյալ պա հան ջարկ է ներ կա յաց նում ա ռան ձին Ա նդամ նե րի` ո րո շա կի ո լորտ նե րում կամ մա-
տուց ման տե սա կում հա տուկ պար տա վո րու թյուն նե րը բա րե լա վե լու նպա տա կով։ Այ նու հետև 
նրանք խմ բով հան դի պում են այդ պա հան ջար կը ստա ցած ե րկր նե րի հետ։ Յու րա քան չյուր 
ան դա մի կամքն է` ա ռան ձին պա տաս խա նե լու խմ բա կային պա հան ջար կին։

 Բազ մա կողմ բա նակ ցու թյուն նե րի եր կու փուլ ան ցկաց վե ցին 2006թ. սկզ բին` հիմն վե լով 21 
խմ բա կային պա հան ջարկ նե րի վրա, ո րոնք հիմ նա կա նում ձևա կերպ վել է ին ը ստ ո լորտ նե րի։ 
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Այս պա հան ջարկ նե րի հետ գործ ու նե ցող ոչ պաշ տո նա կան բա նակ ցային խմ բե րի ար ձա գան-
քը դրա կան է ր։

Յու րա քան չյուր խումբ կազմ վել էր ը նդ հա նուր բա նակ ցային շա հեր ու նե ցող 12 կամ ա վե լի 
Ան դամ նե րի կող մից։ Խմ բե րը հրա վի րում է ին այլ Ան դամ նե րի` քն նար կե լու և ու սում նա սի րե լու 
այս շա հե րը։ 

Ակն կալ վում էր, որ բազ մա կող բա նակ ցու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև լրա ցու ցիչ ե րկ կողմ հան-
դի պում նե րի ար դյունք ներն կար տա ցոլ վե ին վե րա նայ ված ա ռա ջարկ նե րի ե րկ րորդ փու լում։ 
Թեև հա վել ված Գ-ով այս ա ռա ջարկ նե րի ներ կա յաց ման հա մար վերջ նա ժամ կետ էր սահ ման-
ված 2006թ. հու լի սի 31-ը, սա կայն ԴԶՕ-ի շր ջա նա կում բո լոր բա նակ ցու թյուն նե րը դա դա րեց-
վե ցին դրա նից ըն դա մե նը մեկ շա բաթ ա ռաջ` հիմ նա կա նում գյու ղատն տե սա կան և ոչ գյու-
ղատն տե սա կան ապ րանք նե րի` շու կայի մատ չե լի ու թյան շուրջ բա նակ ցու թյուն նե րի ան հույս 
վի ճա կի պատ ճա ռով։ 

2007թ. փետր վա րից զգաց վեց, որ հա սու նա ցել է ժա մա նա կը բա նակ ցու թյուն նե րի լրիվ վե-
րա կանգն ման հա մար։ Ի նչ պես և նախ կի նում, ծա ռա յու թյուն նե րի շուրջ հան դի պում նե րը 
կազ մա կերպ վում է ին հիմ նա կա նում խմ բե րի ձևով, որ պես զի ե րկր նե րի փոր ձա գետ նե րը հնա-
րա վո րու թյուն ու նե նան յու րա քան չյուր 3 կամ 4 ա մի սը մեկ ոչ մի այն մաս նակ ցել հա մա պա-
տաս խա նա բար ԾԱԽ-ի և Ա ԲՀ-ի հա մա պա տաս խան հան դի պում նե րին, այլև կազ մա կեր պել 
ե րկ կողմ և բազ մա կողմ հան դի պում ներ` ու սում նա սի րե լու բա րե լավ ված ա ռա ջարկ նե րի շր ջա-
նա կը և բո վան դա կու թյու նը։ Մի քա նի այս պի սի հան դի պում նե րից հե տո կար մի գե րա կայող 
կար ծիք, որ « բազ մա կողմ»-նե րը այդ պա հին ծա ռայե ցին ի րենց նպա տա կին։ 

4.5.5. Դե պի ծա ռա յու թյուն նե րի բա նակ ցու թյուն նե րի ա վար տը

 Շա րու նա կե լով ե րկ կողմ հան դի պում նե րը` ան դամ նե րը նաև քն նար կում է ին այն պի սի տար-
րեր, ո րոնք ԴԶՕ-ի հա մա տեքս տում բա նակ ցու թյուն նե րը կտա նեն դե պի ա վարտ։ Այս կա-
պակ ցու թյամբ ծա ռա յու թյուն նե րի բա նակ ցու թյուն նե րի նա խա գա հը (ԾԱԽ-ի հա տուկ նիստ) 
2008թ. մայի սի 26-ին հրա տա րա կեց զե կույց` ծա ռա յու թյուն նե րի տեքս տի նա խագ ծի հետ 
մի ա սին, ո րը Ա ՀԿ ան դամ նե րը հե տա գա քն նար կում նե րից հե տո կա րող է ին ըն դու նել։ Նա-
խա գի ծը, ո րը հիմն ված էր նա խա գա հի կող մից կազ մա կերպ ված խորհր դակ ցու թյուն նե րի 
վրա, հաս ցե ագր վեց այն պի սի հար ցե րի, ի նչ պի սիք են մաս նա կից նե րի հա վակ նո տու թյան 
մա կար դա կը, գոր ծող և բա րե լավ ված շու կայի մատ չե լի ու թյան և ազ գային մո տեց ման մա-
կար դակ ներ ամ րագ րե լու նրանց պատ րաս տա կա մու թյու նը, ին պես նաև հա տուկ հղում նե րը 
ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման 1-ին և 4-րդ տե սակ նե րին` զար գա ցող ե րկր նե րի ար տա հան-
ման հե տաքրք րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում գտն վող ո լորտ նե րի և մա տուց ման տե սակ նե րի 
նկատ մամբ։ 

Զու գա հե ռա բար, Ա ռևտ րային բա նակ ցու թյուն նե րի հանձ նախմ բի նա խա գա հը կղե կա վա րի 
«ազ դան շա նային վար ժույ թը» խմ բե րի ղե կա վար նե րի շր ջա նում, ո րը տե ղի կու նե նա այն ժա-
մա նակ, ե րբ գյու ղատն տե սա կան և ոչ գյու ղատն տե սա կան ապ րանք նե րի շու կայի մատ չե լի ու-
թյան մո դա լի տի նե րը հա մա ձայ նեց ված կլի նեն։ Ազ դան շա նային վար ժույ թի ըն թաց քում մաս-
նակ ցող նա խա րար նե րը կն շեն, թե ի նչ պես կա րող են բա րե լա վել ի րենց ծա ռա յու թյուն նե րի 
ա ռա ջարկ նե րը։ Հե տա գա յում Ա ԲՀ նա խա գա հը պետք է այս վար ժույ թի մա սին բա նա վոր զե-
կու ցի Ա ԲՀ-ի ն։ Ազ դան շա նային վար ժույ թի նպա տակն է պա հան ջարկ-ա ռա ջարկ բա նակ ցու-
թյուն նե րի ա ռա ջըն թա ցի ա ռն չու թյամբ Ան դամ նե րին տալ հար մա րա վե տու թյուն` քա նի դեռ 
սպաս վում են ի րա կան վե րա նայ ված ա ռա ջարկ նե րը։ 
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4.6. Ըն թա ցիկ ի րա վի ճակ

 Նոր կամ բա րե լավ ված պար տա վո րու թյուն նե րի նախ նա կան և վե րա նայ ված ա ռա ջարկ նե րը 
պետք է հայտ նի լի նեն Ա ՀԿ բո լոր ան դամ նե րին, քա նի որ այդ պար տա վո րու թյուն նե րի ու ժի 
մեջ մտ նե լը կա րող է ազ դե ցու թյուն ու նե նալ նրանց բո լո րի վրա։ Քն նարկ վող փո փո խու թյուն-
նե րը գրանց վում են առ կա ժա մա նա կա ցան կե րում և մատ չե լի են դառ նում բո լոր ան դամ նե-
րին` Ա ՀԿ քար տու ղա րու թյան մի ջո ցով։ Ո րոշ ա ռա ջարկ ներ հրա պա րա կայ նո րեն մատ չե լի են, 
ե թե խնդ րին ա ռնչ վող Ան դա մը հա մա ձայ նել է ա զատ տրա մադ րել փաս տա թուղ թը։ Այդ ա ռա-
ջարկ նե րը կա րե լի է գտ նել Ա ՀԿ-ի վեբ կայ քում։

Չ նա յած դժ վար է գնա հա տա կան տալ պա հան ջարկ-ա ռա ջարկ շա րու նա կա կան գոր ծըն թա-
ցին, քա նի որ նա դեռ ըն թաց քի մեջ է, այ նո ւա մե նայ նիվ ծա ռա յու թյուն նե րի շուրջ ամ բողջ բա-
նակ ցու թյուն նե րի վե րա բե րյալ կա րող են ար վել ո րոշ ը նդ հա նուր դի տո ղու թյուն ներ ` 

Վերջ նա ժամ կետ հա մար վող 2003թ. մար տի 31-ին առ կա է ին 12 նախ նա կան ա ռա- �
ջարկ ներ, ո րոնց հետ ևե ցին ևս 26-ը` նախ քան 2003թ. սեպ տեմ բե րի սկզ բին կա յա ցած 
Կան կու նի նա խա րա րա կան հա մա ժո ղո վը։ Մինչև Հոնգ-Կոնգի նա խա րա րա կան հա մա-
ժո ղո վը (2005թ. դեկ տեմ բեր) ա ռա ջարկ նե րի ը նդ հա նուր թի վը հա սել էր 69-ի (ը նդգըր-
կե լով Ա ՀԿ 93 ան դամ նե րին)` լրաց վե լով 30 վե րա նայ ված ա ռա ջարկ նե րով։ Այդ ժա մա-
նակ վա նից քիչ բան է փոխ վել. նախ նա կան ա ռա ջարկ նե րի թի վը հա սել է մի այն 71-ի, 
ի սկ վե րա նայ ված ա ռա ջարկ նե րի նը` 31-ի ։

 Բո լոր զար գա ցած ե րկր նե րը և շատ զար գա ցող ե րկր ներ, ո րոշ բա ցա ռու թյուն նե րով,  �
ներդ րում են ու նե ցել։ 

Ընդ հա նուր առ մամբ, ա ռա ջարկ նե րը կենտ րո նա ցած է ին այն ո լորտ նե րի և ծա ռա յու- �
թյուն նե րի մա տուց ման տե սակ նե րի վրա, ո րոնք ար դեն ի սկ գե րա կա յում են առ կա 
Ժա մա նա կա ցան կե րում` ամ րագր ման կա ռուց ված քում հա մե մա տա բար քիչ փո փո-
խու թյուն նե րով։ Այն ո լորտ նե րում, որ տեղ առ կա են քիչ թվով պար տա վո րու թյուն ներ, 
(կր թու թյուն, ա ռող ջա պա հու թյուն, փոս տային փո խան ցու ներ, ճա նա պար հային փո-
խադ րում ներ) հա մե մա տա բար քիչ ա ռա ջարկ ներ են ար վել։ Պա հան ջարկ-ա ռա ջարկ 
գոր ծըն թա ցի սահ մա նա փակ ա ռա ջըն թա ցը ը նդ գծ ված էր Ա ԲՀ-ին ո ւղղ ված ԾԱԽ-ի 
նա խա գա հի զե կույ ցում (TN/S/23)։ Զե կույ ցում նաև ար տա ցոլ ված է ին ան դամ նե րի 
նպա տակ նե րը ը ստ ո լոր տա նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման տե սակ նե րի։

 Փոքր ա ռաջ խա ղա ցում է ար ձա նագր վել « կա նո նաս տեղծ» բնա գա վառ նե րում։ Չնա յած  �
Ներ քին կա նո նա կարգ ման աշ խա տան քային խմ բի նա խա գա հը 2007թ. ապ րի լին կա-
րո ղա ցավ ներ կա յաց նել նա խա գիծ, սա կայն մյուս ե րեք հար ցե րի շուրջ (ար տա կարգ 
պաշտ պա նու թյուն, պե տա կան գնում ներ և լրավ ճար ներ) բա նակ ցու թյուն նե րի ա ռաջ-
ըն թա ցը քիչ է ։

 Ծա ռա յու թյուն նե րը ԴԶՕ-ի կար ևոր բա ղադ րիչն են և ծա ռա յու թյուն նե րի բնա գա վա- �
ռում ի մաս տա լից բա նակ ցային փա թե թը մեծ նշա նա կու թյուն կու նե նա բա նակ ցու-
թյուն նե րի Դո հայի փու լի հա ջող ա վար տը ե րաշ խա վո րե լու հա մար։



ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ 
ԽԹԱՆՈՒՄ

(ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ ԳՈՐԾԱՐԱՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ)



35ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԵՎՏՈՒՐ

1. Ո րո՞նք են ծա ռա յու թյուն նե րի ար տա հա նու մից ա կն կալ վող օ գուտ նե րը
 
Ար տա հա նու մից դուք կա րող եք ստա նալ բազ մա թիվ օ գուտ ներ և ա ռա վե լու թյուն ներ։ Մաս-
նա վո րա պես`

 վա ճառ քի ծա վալ նե րի աճ` Ձեր ներ քին շու կա յում հնա րա վոր վա ճառ քի ծա վալ նե րի  �
հա մե մատ

 շու կայի, ար ժույ թի և հա ճա խորդ նե րի ը նդ լայն ման հիմ քի վրա ռիս կի դի վեր սի ֆի կա- �
ցի ա

 կա յուն և փո խար կե լի ար ժույ թով պայ մա նագ րե րի կն քում  �

այն պի սի հա ճա խորդ նե րի ձեռք բե րում, ո րոնց պա հանջ ներն ա ռա վե լա պես հա մա պա- �
տաս խա նում են եր ծա ռա յու թյուն նե րին 

ար տադ րա կան կա րո ղու թյուն նե րի շա րու նա կա կան ը նդ լայ նում �

 նոր գի տե լիք նե րի ու փոր ձի ձեռք բե րում, ո րոնք կա րող եք օգ տա գոր ծել ներ քին շու կա- �
յում։

 շու կան ա ռա վել բազ մա զան դարձ նե լու նպա տա կով գոր ծըն կեր նե րի ձեռք բե րում �

 ներ քին շու կա յում վա ճառ քից կախ վա ծու թյան նվա զե ցում կամ ներ քին շու կայի լճաց- �
ման փոխ հա տու ցում։

2. Ի նչ պի սի՞ դժ վա րու թյուն ներ կա րող են հան դի պել ծա ռա յու թյուն ներ ար-
տա հա նե լիս

 Ծա ռա յու թյուն նե րի մար քե թին գը տար բեր վում է ապ րանք նե րի մար քե թին գից հիմ նա կա նում 
այն պատ ճա ռով, որ ծա ռա յու թյուն նե րը նյու թա կան չեն և հա ճա խորդ նե րից հա ճախ պա հանջ-
վում է վճա րել (կամ խոս տա նալ, որ կվ ճա րեն) կան խավ, այ սինքն` մինչև նրանք կս տա նան 
ամ բող ջա կան ծա ռա յու թյու նը։ Այդ պատ ճա ռով հա ճա խորդ նե րը սո վո րա բար ի րենց ծա նոթ-
նե րից խոր հուրդ ներ են հարց նում նախ քան նոր ծա ռա յու թյուն մա տու ցո ղի հետ աշ խա տե լը։ 
Ե թե ձեր ըն կե րու թյունն ար տա սահ մա նյան շու կա յում ճա նաչ ված չէ, ա պա քիչ հա վա նա կան 
է, որ ձեզ կե րաշ խա վո րեն` ան կախ նրա նից, թե որ քան լավն է ձեր կող մից մա տուց վող ծա-
ռա յու թյու նը։ Ստորև ներ կա յաց վում են մի քա նի քայ լեր, ո րոնք դուք կա րող եք ձեռ նար կել` 
հիմ նա կան խն դիր նե րը լու ծե լու հա մար։

Վս տա հու թյան պա կաս օ տա րերկ րյա շու կա յում

 Ծա ռա յու թյան նկատ մամբ հե տաքրք րու թյուն ա ռա ջաց նե լու հա մար պետք է ու նե նալ պարզ 
պատ կե րա ցում, թե ի նչ պես ներգ րա վել հա վա նա կան հա ճա խորդ նե րին և հա մո զել նրանց 
օ գտ վել ծա ռա յու թյու նից։ Ոչ նյու թա կան բա րիք ներ գնե լու ռիս կայ նու թյան պատ ճա ռով ծա-
ռա յու թյուն ներ գնող նե րի մե ծա մաս նու թյու նը փնտ րում է լի ա զոր ված մար մին նե րի կող մից 
հա վաս տի ա ցում ներ, որ ըն կե րու թյու նը կի րա կա նաց նի պար տա վոր ված ծա ռա յու թյուն նե րը։ 
Խն դիրն այս տեղ այն է, թե ի նչ պես ծա նո թա նալ հա վա նա կան հա ճա խորդ նե րին` մինչև ար-
տա սահ ման մեկ նե լու հա մար ժա մա նակ և գու մար ներդ նե լը։
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Դա հնա րա վոր է հաղ թա հա րել հետ ևյալ քայ լե րով`

 կենտ րո նա նալ Ձեր կազ մա կեր պու թյան նկատ մամբ օ տա րերկ րյա շու կա յում վս տա հու- �
թյուն կա ռու ցե լու վրա` նախ քան ծա ռա յու թյուն ար տա հա նե լը 

հա մոզ վել, որ Ձեր վեբ-կայ քը և այլ գո վազ դային նյու թե րը հա մա պա տաս խա նում են  �
մի ջազ գային ստան դարտ նե րին և ստեղ ծում են ձեզ հա մար ցան կա լի կեր պար, քա նի 
որ այն կամ րապն դի Ձեր մր ցակ ցային հե ղի նա կու թյու նը

 հա մոզ վել, որ Ձեր ըն կե րու թյան ղե կա վար նե րը ի զո րու և պատ րաստ են ճա նա պար- �
հոր դել և ար տա սահ մա նում հա վա նա կան հա ճա խորդ նե րի հետ հա րա բե րու թյուն ներ 
հաս տա տել

ս տեղ ծել կա պե րի և « կողմ նա կից նե րի» հզոր ցանց, ո րոնք կե րաշ խա վո րեն ձեր ծա ռա- �
յու թյուն նե րը 

մաս նակ ցել մի ջազ գային խորհր դա ժո ղով նե րին կամ շնոր հան դես նե րին, քա նի որ հա- �
ճա խորդ նե րը ցան կա նում են ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող նե րին տես նել գործ նա կա-
նում` որ պես ծա ռա յու թյու նը փոր ձե լու հնա րա վո րու թյուն

 ծա նո թա նալ տե ղա կան մշա կույ թին �

 հա մա գոր ծակ ցել տե ղա կան ա ռա ջա տար ըն կե րու թյան հետ` շփ ման մի ջո ցով վս տա- �
հու թյուն ստեղ ծե լու նպա տա կով։ 

 

Շու կա ժա մա նա կա վոր մուտք գոր ծե լու դժ վա րու թյուն ներ.

 Դա հնա րա վոր է հաղ թա հա րել`

 շու կան ը նտ րե լուց ա ռաջ ճա նա պար հոր դու թյան սահ մա նա փա կում նե րը գնա հա տե լու  �
մի ջո ցով, քա նի որ դուք պետք է ի վի ճա կի լի նեք ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում կա րո-
ղա նալ հա տել սահ մա նը

հ նա րա վո րու թյան դեպ քում բազ մա կի մուտ քի վի զա ստա նա լու մի ջո ցով։ �

 
Հար մա րա վետ մուտ քի ա կն հայտ պա կաս.

 Դա հնա րա վոր է հաղ թա հա րել`
 

աշ խա տե լով շու կայի տե ղա կան գոր ծըն կեր նե րի հետ կամ հիմ նադ րե լով տե ղա կան  �
ներ կա յա ցուց չու թյուն, քա նի որ շատ գնորդ ներ ի րենց ա վե լի հար մար են զգում ծա ռա-
յու թյուն նե րի տե ղա կան մա տու ցող նե րի հետ գործ ու նե նա լիս 

է լեկտ րո նային փոս տի և օն լայն կա պի մի ջո ցով ձեր հա ճա խորդ նե րի հետ ստեղ ծե լով  �
ա մուր է լեկտ րո նային կա պեր։
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3. Ի ՞նչ է ան հրա ժեշտ բա րե հա ջող ար տա հա նում ի րա կա նաց նե լու հա մար

 Բա րե հա ջող ար տա հա նում ի րա կա նաց նե լուն պատ րաստ լի նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ու նե-
նալ կամ ձեռ նար կել հետ ևյա լը`
 

ար տա հան ման նպա տակ նե րի և ռազ մա վա րու թյան նկատ մամբ կազ մա կեր պու թյան  �
կա ռա վա րա կան վե րին օ ղակ նե րի ա ջակ ցու թյու նը

 հա մա պա տաս խան ռե սուրս ներ` ֆի նան սա կան մի ջոց ներ, ա ռաք ման կա րո ղու թյուն- �
ներ և ան ձնա կազմ, ո րն ու նակ է ա րագ հար մար վել մշա կու թային ա ռանձ նա հատ կու-
թյուն նե րին

 շու կայի հա ճա խորդ նե րի կա րիք նե րին և նա խա սի րու թյուն նե րին հա մա պա տաս խա- �
նեց ված մր ցու նակ ծա ռա յու թյուն

 պատ շաճ օն լայն ներ կա յու թյուն �

 հա ջո ղու թյան հաս նե լու ի րա տե սա կան սպա սում ներ և պատ կե րա ցում ներ �

ճ կուն և պլա նա վոր ված ար տա հան ման ռազ մա վա րու թյուն, ո րը հիմն ված է շու կա յա- �
կան պատ շաճ հե տա զո տու թյուն նե րի վրա

 Ձեր ար տա հան ման ռազ մա վա րու թյան ճկու նու թյու նը շատ կար ևոր է, քա նի որ մի ջազ գային 
մր ցակ ցային մի ջա վայ րը փո փոխ վում է շատ ա րագ, ի սկ շու կա յա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը 
հա ճախ կա րող են հայտն վել կամ վե րա նալ վեց ամ սից էլ քիչ ժա մա նա կա հատ վա ծում։

4. Ո րո՞նք են ծա ռա յու թյուն ներ ար տա հա նող նե րի կող մից կա տար վող ա մե-
նա տա րած ված սխալ նե րը
 
Ար տա հան ման սխալ նե րի մե ծա մաս նու թյու նը կա րե լի է բա ժա նել հետ ևյալ 8 խմ բե րի.

 ծա ռա յու թյուն նե րի խթան ման փորձ` ա ռանց նա խա պես ժա մա նակ ծախ սե լու ո րա կյալ  �
ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցո ղի վս տա հու թյուն ստեղ ծե լու վրա

 վատ կամ հապ ճեպ պատ րաստ վա ծու թյուն, նե րա ռյալ ար տա սահ մա նյան շու կա ներ  �
ճա նա պար հոր դե լը` ա ռանց ժա մա նակ ծախ սե լու շու կա յա կան հե տա զո տու թյուն նե րի 
ու կա պե րի ստեղծ ման և զար գաց ման վրա

 բա վա րար ված հա ճա խորդ նե րից և այլ աղ բյուր նե րից ար ձա գանք ներ ստա նա լու և  �
գնա հա տե լու փո խա րեն ան տար բեր վար քագ ծի դրս ևո րում

 ծա ռա յու թյան ար տա հա նում` չփոր ձե լով հար մա րեց նել այն օ տա րերկ րյա մշա կու թային  �
ար ժեք նե րին և սո վո րույթ նե րին, և ան հիմն վս տա հու թյուն, որ ար տա հան ման ո րո շա-
կի տեխ նո լո գի ան կամ ծա ռա յու թյու նը ի նք նու րույ նա բար հա ջո ղու թյուն կու նե նա բո լոր 
ե րկր նե րում

 նոր շու կա յում օն լայն ներ կա յու թյան բա ցա կա յու թյուն �

 բա վա րար և պլա նա վոր ված հե տա դարձ կա պի բա ցա կա յու թյուն �

 մի ա ժա մա նակ մի քա նի շու կա ներ մտ նե լու ցան կու թյուն �

 տե ղա կան լեզ վով թարգ ման ված մար քե թին գային նյու թե րի բա ցա կա յու թյուն։ �
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5. Ի նչ պե՞ս կա րե լի է վս տա հու թյուն ձեռք բե րել ար տերկ րում` որ պես ծա ռա-
յու թյուն ներ մա տու ցող

 Մի ակ բարդ խն դի րը, ո րին որ պես զար գա ցող կամ ան ցու մային տն տե սու թյամբ ե րկ րի ծա-
ռա յու թյուն ներ մա տու ցո ղի կա րող եք հան դի պել, դա ո րա կյալ ծա ռա յու թյուն ներ տրա մադ րող 
ըն կե րու թյան վս տա հու թյան ստեղ ծումն է։ Այդ պի սի վս տա հու թյուն ստեղ ծե լու հա մար կա րե-
լի է օգ տա գոր ծել ներ քոն շյալ ե րեք գլ խա վոր ռազ մա վա րու թյուն նե րը։

 Ձեր կա րո ղու թյուն նե րի վե րա բե րյալ օբյեկ տիվ ա պա ցույց նե րի տրա մադ րում հետ ևյալ 
մի ջոց նե րով`

շ նոր հան դես նե րի և ե լույթ նե րի �

մր ցու նակ օն լայն ներ կա յու թյան �

 մաս նա գի տա կան ան ձնա կազ մի հա մա պա տաս խան լի ցեն զի ա նե րի կամ սեր տի ֆի- �
կատ նե րի

 Ձեր կազ մա կեր պու թյան ո րա կի կա ռա վար ման հա մա կար գի ISO գրանց ման  �

Ձեր կազ մա կեր պու թյան կամ մաս նա գի տա կան ան ձնա կազ մի կա տա րե լու թյան հա- �
մար ստաց ված պարգև նե րի

 մաս նա գի տա կան ան ձնա կազ մի կող մից հրա պա րա կում նե րի �

 հայտ նի և հե ղի նա կա վոր տե ղե կա տու նե րում Ձեր կազ մա կեր պու թյան ը նդ գրկ ման �

 Ձեր կազ մա կեր պու թյան գոր ծու նե ու թյան վե րա բե յալ մա մու լի մի ջո ցով լու սա բան ման  �

ո լոր տի հայտ նի ա ռա ջա տար նե րի հետ ռազ մա վա րա կան մի ա վո րում նե րի ստեղծ ման  �

օն լայն քն նար կում նե րին մաս նակ ցու թյան։ �

 
Ձեր կա րո ղու թյուն նե րի ան հա տա կան ե րաշ խիք նե րի տրա մադ րում հետ ևյալ մի ջոց նե-
րով`
 

հայտ նի ան ձան ցից ե րաշ խա վո րագ րե րի �

 բա վա րար ված հա ճա խորդ նե րի շնոր հա կա լա կան ու ղերձ նե րի  �

ո լոր տի մի ու թյուն նե րում ան դա մակ ցու թյան։ �

Դ րա կան ներ կա յա ցուց չա կան կեր պա րի ա պա հո վում հետ ևյալ մի ջոց նե րով`
 

օ գուտ նե րի հայ տա րա րու թյուն կա տա րե լու  �

ո րա կյալ ին տեր նե տային կայք և այլ գո վազ դային նյու թեր պատ րաս տե լու �

մ շա կու թային գոր ծոն նե րի հան դեպ ու շադ րու թյուն ցու ցա բե րե լու։ �
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6. Ի նչ պե՞ս կա րե լի է օգ տա գոր ծել ին տեր նետն` ար տա հան ման նա խա ձեռ-
նու թյանն օ ժան դա կե լու հա մար
 
Ին տեր նե տը մար քե թին գային գոր ծիք և մե թոդ է։ Այն հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ներ կա յաց-
նել և մա տու ցել Ձեր ծա ռա յու թյուն նե րը ըն թա ցիկ ու պո տեն ցի ալ հա ճա խորդ նե րին, պատ վի-
րա տուն ե րին ու գոր ծըն կեր նե րին` ան սահ մա նո րեն մե ծաց նե լով ձեր հնա րա վո րու թյուն նե րը։ 
Ցան ցում ի րա կա նաց վում են բիզ նես տե ղե կատ վու թյան փո խա նա կում ներ, ո րն էլ հան դի սա-
նում է կար ևոր գոր ծիք ծա ռա յու թյուն նե րի ար տա հան ման հա մար։ 

 Քիչ հայտ նի կազ մա կեր պու թյուն նե րը կա րող են դառ նալ շատ հա սա նե լի, ե թե խե լամ տո րեն 
օգ տա գոր ծեն ին տեր նե տը։ Ան գամ փոքր կազ մա կեր պու թյուն նե րը կա րող են մշա կել փայ լուն 
և ար դյու նա վետ վեբ ներ կա յու թյուն և խթան ման ռազ մա վա րու թյուն։ Պո տեն ցի ալ հա ճա-
խորդ նե րին քիչ է հե տաքրք րում կազ մա կեր պու թյան աշ խար հագ րա կան դիր քը, ե թե կազ մա-
կեր պու թյու նը, ո րի հետ նրանք ցան կու թյուն ու նեն գործ ու նե նալ, հա սա նե լի է է լեկտ րո նային 
ճա նա պար հով։

 Դուք կա րող եք ա ռն վազն վեց ճա նա պար հով օգ տա գոր ծել ին տեր նե տը` ար տա հան մա նը 
ա ջակ ցե լու նպա տա կով.

 լավ նա խագծ ված կոր պո րա տիվ վեբ-կայ քի մի ջո ցով խթա նել ձեր ըն կե րու թյան կա րո- �
ղու թյուն նե րը 

ամ րապն դել որ պես փոր ձա գե տի Ձեր վս տա հե լի ու թյու նը` մաս նակ ցե լով խմ բային օն- �
լայն քն նար կում նե րին 

օն լայն ի րա կա նաց նել ար դյու նա վետ շու կա յա կան հե տա զո տու թյուն ներ �

 կոոր դի նաց նել տար բեր վայ րե րում գտն վող թի մե րի գոր ծու նե ու թյու նը �

 վա րել օն լայն հան դի պում ներ հա ճա խորդ նե րի հետ �

 տա րա ծու թյան վրա մա տու ցել ծա ռա յու թյուն ներ է լեկտ րո նային տար բե րա կով  �

շու կայի վե րա բե րյալ տրա մադ րել տե ղե կատ վու թյուն։ �
 

Ին տեր նե տը շատ մի ջոց ներ է ա ռա ջար կում Ձեր կա րո ղու թյուն նե րը խթա նե լու և կազ մա կեր-
պու թյան հե ղի նա կու թյու նը ձևա վո րե լու հա մար։ Քա նի որ ին տեր նե տային մշա կույ թը հիմնը-
ված է տե ղե կատ վու թյան ա զատ փո խա նակ ման վրա, ա պա դուք կա րող եք հեշ տու թյամբ 
գրանց վել նո րու թյուն նե րի խմ բե րին ու օն լայն խորհր դա ժո ղով նե րին, ձեռ նար կել մատ չե լի 
զանգ վա ծային մար քե թին գային ծրագ րեր կամ մշա կել վեբ-կայք` Ձեր վս տա հե լի թյու նը բարձ-
րաց նե լու հա մար։

 Ձեր ծա ռա յու թյուն նե րը խթա նե լու, ստաց ված մր ցա նակ նե րը կամ գա լիք ի րա դար ձու թյուն-
նե րը գո վազ դե լու և նոր հա ճա խորդ նե րի ու շադ րու թյու նը գրա վե լու մեկ այլ մի ջոց է է լեկտ րո-
նային փոս տե րի հաս ցե նե րի ցան կե րը։ Այս ցան կե րի մի ջո ցով կա րե լի է ա պա հո վել նպա տա-
կային հա ճա խորդ նե րի մեծ քա նա կի ու շադ րու թյու նը։
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7. Որ տե՞ղ կա րե լի է գտ նել շու կայի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն

Տն տե սա գի տա կան ամ սագ րե րը, ի նչ պես օ րի նակ “The Economist” և “The Financial Times”, և 
այն պի սի զե կույց նե րը, ի նչ պես օ րի նակ Standard & Poor’s Industry Surveys, վեր լու ծում են ծա-
ռա յու թյուն նե րի ո լոր տի հա մաշ խար հային մի տում նե րը։ Ին տեր նե տը ևս տե ղե կատ վու թյան 
լավ աղ բյուր է։ 

 Շու կայի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն, ծա ռա յու թյուն ներ կամ հղում ներ պա րու նա կող 
բազ մա թիվ վեբ կայ քե րից կա րե լի է ա ռանձ նաց նել հետ ևյալ նե րը`

Export Today’s Global Business Online, �  www.exporttoday.com/index.html։ Հա մաշ խար-
հային շու կա նե րը, ֆի նանս նե րը, գոր ծարք նե րը, ռիս կի կա ռա վա րու մը, հե ռա հա ղոր-
դակ ցու թյու նը և այլ ո լորտ նե րը լու սա բա նող հա մաշ խար հային բիզ նես պար բե րա-
կան։

Financial Times � , www.ft.com։ Պա րու նա կում է շու կա նե րի, ար դյու նա բե րու թյան տար բեր 
ո լորտ նե րի` նե րա ռյալ ծա ռա յու թյուն նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն։

www.worldjump.com � ։ Այս կայ քը ո ւղ ղոր դում է դե պի ե րկր նե րի պոր տալ ներ։ 

Գն ման հնա րա վո րու թյուն ներ կա րող եք գտ նել է լեկտ րո նային շու կա նե րի լայն շար քում։ 
Ստորև տր ված է «բիզ նե սը բիզ նե սի հա մար» (B2B) շու կա նե րի պոր տալ նե րի ցան կը.

URL Կայ քը գոր ծու՞մ է B2B է լեկտ րո նային շու կա նե րում
www.b2business.net Այո
www.bizprolink.com Այո
www.emarketservices.com Ոչ
www.netb2b.com Ոչ
www.verticalnet.com Այո

 Մի ջազ գային մի տում նե րին հետ ևե լու հա մար օգ տա կար կայ քեր.

Վեբ կայք Ծած կույթ Թի րախ
www.business2.com Հա մաշ խար հային էլ-բիզ նես
www.ecommercetimes.com Հա մաշ խար հային էլ-բիզ նես
www.emarketer.com Հա մաշ խար հային էլ-շու կա
www.forrester.com Հա մաշ խար հային Հա տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք ներ
www,.gartnerweb.com Հա մաշ խար հային Հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք ներ
www.internetwk.com Հա մաշ խար հային էլ-բիզ նես
www.netb2b.com Հա մաշ խար հային էլ-բիզ նես
www.technewsworld.com Հա մաշ խար հային Տեխ նո լո գի ա ներ
www.thestandard.com Հա մաշ խար հային էլ-բիզ նես և տեխ նո լո գի ա ներ
www.zdnet.com Հա մաշ խար հային Տեխ նո լո գի ա ներ
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8. Որ տե՞ղ գտ նել տե ղե կու թյուն ներ շու կա մուտք գոր ծե լու սահմ նա փա կում-
նե րի մա սին

 Դուք կա րող եք ձեզ հե տաքրք րող տե ղե կու թյուն նե րի մեծ մա սը գտ նել Ա ՀԿ Ծա ռա յու թյուն-
նե րի ա ռևտ րի գլ խա վոր հա մա ձայ նագ րի ներ քո ե րկր նե րի կող մից ստանձ նած պար տա վո րու-
թյուն նե րի ժա մա նա կա ցան կե րից, ո րոնք տե ղա կայ ված են Ա ՀԿ վեբ կայ քում` www.wto.org։

 Շու կա մուտք գոր ծե լու սահ մա նա փա կում նե րը վե րա բեր վում են յու րա քան չյուր ե րկ րի կող մից 
կի րառ վող տեխ նի կա կան կա նո նա կար գե րին և կա մա վոր ստան դարտ նե րին, ո րոնք տար բեր 
ե րկր նե րի հա մար տար բեր ե ն։ Ա ՀԿ ա ռևտ րի տեխ նի կա կան խո չըն դոտ նե րի մա սին հա մա-
ձայ նա գի րը կոչ ված է ե րաշ խա վո րել, որ կա նո նա կար գե րը, ստան դարտ նե րը, ստուգ ման և 
սեր տի ֆի կաց ման գոր ծըն թաց նե րը ա ռևտ րի հա մար չեն ստեղ ծում ան հիմն խո չըն դոտ ներ։ 
Այն տեղ շա րադր ված է պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րի կող մից ստան դարտ նե րի 
պատ րաստ ման, ըն դուն ման և կի րառ ման բա րե խիղճ գոր ծե լա կեր պի կա նո նադ րու թյու նը։

 Տե ղե կատ վու թյան այլ աղ բյուր ներ են`

 կա ռա վա րու թյան ա ռևտ րի ո լո րտի ծա ռայող նե րը, և �

 Ձեր ե րկ րում գտն վող օ տա րերկ րյա ա ռևտ րային ներ կա յա ցու ցիչ նե րը կամ հա մա պա- �
տաս խան ան ձնա կազ մը։

Ն կա տի ու նե ցեք նաև, որ Ձեզ հե տաքրք րող տե ղե կատ վու թյու նը կա րող են տրա մադ րել նաև 
ե րկր նե րի վե րա բե րյալ հա տուկ կայ քե րը։ Որ պես օ րի նակ կա րող են ծա ռայել հետ ևյալ կայ քե-
րը`

World Chambers Network � , www.worldchambers.com։ Պա րու նա կում է տե ղե կու թյուն ներ 
յու րա քան չյուր մայր ցա մա քի հա մար` գոր ծող ըն կե րու թյուն նե րի ցան կեր, ա ռևտ րային 
հնա րա վո րու թյուն նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյուն, ի նչ պես նաև ա ռևտ րային տե ղե կա-
տու ներ։

Trade Port �  www.tradeport.org/ts/countries_index.html։ Հնա րա վո րու թյուն է տա լիս մուտք 
գոր ծել Ե րկր նե րի գրա դա րան, ո րը հղում ներ է պա րու նա կում 9 տա րա ծաշր ջան նե րի 
շատ ե րկր նե րի ա ռևտ րային, ֆի նանս նա կան, քա ղա քա կան և կոն տակ տային տե ղե-
կատ վու թյա նը։

Foreign Trade On-Line � . www.foreign-trade.com։ Ա ջակ ցում է ար տադ րող նե րին, ար տա-
հա նող նե րին և հա վա նա կան ար տա հա նող նե րին` օ տա րերկ րյա գնորդ նե րին ի րենց 
ծա ռա յու թյուն նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րե լով։

9. Ի նչ պե՞ս պար զել մր ցա կից նե րին և նրանց կող մից ա ռա ջարկ վող ծա ռա յու-
թյուն նե րը

 Մի ջազ գային շու կա յում մր ցու նակ լի նե լու հա մար դուք պետք է գտ նեք աշ խար հով մեկ տա-
րած ված հնա րա վոր մր ցա կից նե րին, որ պես զի ի մա նաք, թե ի նչ տե սա կի ծա ռա յու թյուն ներ են 
նրանք ա ռա ջար կում։ Դա ձեզ ոչ մի այն հնա րա վո րու թյուն կտա ի մա նալ, թե ի նչ են ա կն կա լում 
հա ճա խորդ նե րը, այլ նաև գա ղա փար ներ կտա, թե ի նչ պես ձևա փո խեք ձեր ծա ռա յու թյուն նե-
րը` ե կամ տա բեր լի նե լու հա մար։ Դրա լա վա գույն ճա նա պարհ նե րից մե կը այն վեբ-կայ քե րի 
մո նի տո րինգն է, ո րոնք տրա մադ րում են լա վա գույն փոր ձե րի և հա մե մա տա կան վեր լու ծու-
թյուն նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյուն։ 
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Դրան ցից են `

Benchnet � , www.benchnet.com։ Լա վա գույն փոր ձե րի և հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյուն-
նե րի oն լայն ցանց։

The benchmarking Network � , www.benchmarkingnetwork.com.

 Դուք կա րող եք նաև ար դյու նա բե րա կան ստան դարտ նե րին և ձեր մր ցա կից նե րի դա սա կարգ-
մա նը ծանոթանալ հետ ևյալ կայ քե րի մի ջո ցով`

BtoB. �  www.netb2b.com։ Օն լայն պար բե րա կան` մար քե թին գային և էլ-ա ռևտ րի ռազ մա-
վա րու թյուն նե րի հա մար։

CIO.com � , www.cio.com։ Օն լայն աղ բյուր` գոր ծա դիր ղե կա վար նե րի հա մար։

ZDNet E-Commerce. �  www.zdnet.com/ecommerce.

 
Ցան կա ցած շու կա յում դուք կու նե նաք և՛ տե ղա կան, և՛ մի ջազ գային մր ցա կից ներ։ Ե թե ձեր 
պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րի ա ռևտ րային պաշ տո նյա նե րը չեն կա րող օգ նել Ձեզ 
ճշգր տե լու դրանք, ա պա այն կա րող եք ա նել ար դյու նա բե րա կան տե ղե կա տու նե րի, ա ռևտ-
րային մի ու թյուն նե րի կամ տե ղա կան լրատ վա մի ջոց նե րի օգ նու թյամբ։

10. Ի նչ պե՞ս կա րե լի է ա ռա վե լա գույ նի հասց նել շա հու թա բե րու թյու նը
 
Ինչ պես և ներ քին շու կա յում, գո յու թյուն ու նեն շա հույթն ա վե լաց նե լու եր կու հիմ նա կան ե ղա-
նակ` ա վե լաց նել ե կա մուտ նե րը կամ կր ճա տել ծախ սե րը։ Ար տա հան ման ըն թաց քում կա-
տար վող լրա ցու ցիչ ծախ սե րի պատ ճա ռով դուք պետք է հա մոզ ված լի նեք, որ շու կա յում ձեր 
ու նե ցած դիր քը կա պա հո վի այն քան ե կա մուտ, ո րը կփա կի ձեր ծախ սե րը։ Սո վո րա բար սա 
նշա նա կում է մր ցել ո րա կով, կամ էլ գնի և ար ժե քի հա րա բե րակ ցու թյամբ, ոչ թե գնով, կամ 
ա ռա ջար կել բա ցա ռիկ ծա ռա յու թյուն, ո րի հա մար սպա ռող նե րը պատ րաստ են վճա րել լրա-
ցու ցիչ գու մար։

 Ձեր ծախ սե րը հա վա նա բար ա վե լի ցածր կլի նեն, ե թե դուք կա րո ղա նաք ար տա հա նել ծա ռա-
յու թյունն ա ռանց լքե լու Ձեր գտն վե լու վայ րը։ Այս տեղ դուք ու նեք եր կու տար բե րակ` ար տա-
հա նել ար տեր կիր է լեկտ րո նային ե ղա նա կով կամ վա ճա ռել ձեր ծա ռա յու թյուն նե րը ներ քին 
շու կա ե կած օ տա րերկ րյա ցի նե րին։ Ծախ սե րը կա րող են կր ճատ վել` ա ռա վե լա գույ նի հասց-
նե լով ձեռ քի տակ ե ղած մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մը, ի նչ պես նաև այն մի ջոց նե րի օգ տա գոր-
ծու մը, ո րոնք հնա րա վոր է ձեռք բե րել ցածր ծախ սե րով։ Օ րի ի նակ` դուք կա րող եք օ գտ վել 
կա ռա վա րա կան մար մին նե րի կամ ա ռևտ րային մի ու թյուն նե րի կող մից տրա մադր վող ա ջակ-
ցու թյու նից։
 
Օգ տա գոր ծեք ձեր ըն կե րու թյան շու կա յա կան հե տա զո տու թյուն նե րի եզ րա կա ցու թյուն նե րը` 
պար զե լու հա մար, թե ի նչ պես խու սա փել ծախ սե րից։ Շա հու թա բե րու թյու նը ա ռա վե լա գույ նի 
հասց նե լու հա մար դուք պետք է հա վա սա րակշ ռեք ծախ սերն ու օգ տա գոր ծեք ձեր շու կային 
և ձեր մա տու ցած ծա ռա յու թյուն նե րին ա ռա վե լա գույնս հա մա պա տաս խա նող ծրա գիր։
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11. Ի նչ պե՞ս կա րե լի է օգ տա գոր ծել ե րկ րի ար տա հան ման ազ գային ռազ մա-
վա րու թյու նը` մա տուց վող ծա ռա յու թյան ար տա հան ման խթան ման հա մար 

 Նախ պետք է ու սում նա սի րել այդ ռազ մա վա րու թյու նը և տես նել, թե ա րդյոք այն հաս ցե ագըր-
ված է Ձեր կա րիք նե րին` որ պես ծա ռա յու թյուն ար տա հա նո ղի։ Ե թե ոչ, ա պա պետք է դր դել 
Ձեր ա ռևտ րային կամ ար դյու նա բե րա կան մի ու թյանն ի րա կա նաց նե լու լոբ բինգ Ձեր ծա ռա-
յու թյան ո լոր տի հա մար ա ռա վել հար մար ռազ մա վա րու թյուն մշա կե լու։
 
Երկ րորդ, դուք պետք է փոր ձեք մաս նակ ցել ցան կա ցած ազ գային ա ռևտ րային խն դիր նե րի 
լուծ ման կամ ար տա հան ման խթան ման ջան քե րին, ո րոնք հա մա պա տաս խա նում են Ձեր ար-
տա հան ման զար գաց ման ռազ մա վա րու թյա նը։
 
Ար տա հան ման խթան ման ազ գային ռազ մա վա րու թյուն նե րը եր բեմն սխալ կեր պով են թադ-
րում են, որ ապ րանք նե րի հա մար մշակ ված նա խա ձեռ նու թյուն նե րը հաս ցե ագր ված են նաև 
ծա ռա յու թյուն նե րի ո լոր տի կա րիք նե րին։ Ար տա հան ման խթան ման ազ գային ծրագ րե րում 
ծա ռա յու թյուն ներ ար տա հա նող նե րի կա րիք նե րի նե րա ռու մը ա պա հո վե լու նպա տա կով կա-
րող են կի րառ վել ո րոշ քայ լեր`

ա պա հո վել, որ պես զի ծա ռա յու թյուն նե րի ո լոր տի մի ու թյու նը ար տա հան ման խթան ման  �
պլա նա վոր ման և ա ռևտ րային քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման ու զար գաց ման ժա մա-
նակ ու նե նա ձայ նի ի րա վունք

ճշգր տել ծա ռա յու թյուն նե րի ար տա հան ման հիմ նա կան շու կա նե րը և բա նակ ցել բիզ նե- �
սի ժա մա նա կա վոր մուտ քի նպաս տա վոր պայ ման նե րի շուրջ

Ու սա նել ար տա սահ մա նում ա ռևտ րային կցորդնե րին և ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, ծա ռա- �
յու թյուն նե րի ար տա հան մա նը լա վա գույնս ա ջակ ցե լու նպա տա կով։ 

 
Պե տու թյու նը կա րող է օգ նել ա պա հո վե լու ծա ռա յու թյուն նե րի մի ու թյուն նե րի և ո րոշ ձեռ նար-
կու թյուն նե րի ար դյու նա վե տու թյու նը` ճա նա չե լով նրանց որ պես ծա ռա յու թյուն նե րի ար դյու-
նա բե րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ ներ։ 

 Գործ նա կա նում ար տա հան ման ազ գային ռազ մա վա րու թյու նը Ձեր օգ տին օգ տա գոր ծե լու 
ա մե նաար դյու նա վետ ե ղա նակն է կա ռա վա րա կան մար մին նե րին հնա րա վո րինս չափ ծա ռա-
յու թյուն նե րի ո լոր տում ը նդ գր կե լը և ո լոր տի կար ևո րու թյու նը նրանց ցույց տա լը։

12. Ին չու՞ են մշա կու թային տար բե րու թյուն նե րը կար ևոր ծա ռա յու թյուն նե րի 
ար տա հան ման հա մար
 
Օ տա րերկ րյա շու կա նե րում ձա խող ման ա մե նա հիմ նա կան պատ ճա ռը ոչ թե կա րո ղու թյուն-
նե րի ան բա վա րա րու թյունն է, այլ մշա կու թային գոր ծոն նե րի նկատ մամբ ա նու շադ րու թյու նը։ 
Մար դիկ նա խընտ րում են գոր ծարք են կա տա րել նրանց հետ, ո ւմ հետ ի րենց հար մա րա վետ 
են զգում։ Մեր մշա կու թային հա մոզ մունք ներն ու ար ժեք նե րը ձևա վո րում են մեր են թադ րու-
թյուն նե րը և մեր գոր ծե լաո ճը։

 Գոր ծա րա րու թյան տե սան կյու նից մշա կույ թը կա րող է դիտ վել որ պես կա նոն նե րի ամ բող ջու-
թյուն, ո րոնք կա նո նա կար գում են ո րո շա կի ազ գի քա ղա քա ցի նե րի հետ վար վող հա րա բե-
րու թյուն նե րը։ Այս կա նոն նե րը թե լադ րում են վար վե լաձ ևի կա նոն նե րը և տվյալ մշա կույ թում 
հա ղոր դակ ցու թյան և բա նակ ցու թյուն նե րի ո ճը։
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 Ծա ռա յու թյուն ներ ար տա հա նո ղի հա մար մշա կու թային այս տար բե րու թյուն նե րը հաս կա նալն 
ու կա ռա վա րե լը հատ կա պես կար ևոր է մի քա նի պատ ճառ նե րով.

 Հա վա նա կան գնորդ նե րը կո րո շեն օ գտ վել ձեր ծա ռա յու թյուն նե րից այն դեպ քում, ե րբ  �
նրանք կզ գան, որ դուք կա րող եք բա վա րա րել ի րենց պա հանջ նե րը։ Ո րո շու մը մաս նա-
կի ո րեն կախ ված կլի նի նրա նից, թե որ քան պատ շաճ դուք կհա ղոր դակց վեք նրանց 
հետ։

Ս պա ռող նե րը կգ նա հա տեն Ձեր ծա ռա յու թյուն նե րի ո րա կը` ել նե լով Ձեր և Ձեր ան ձնա- �
կազ մի հետ ի րենց փո խա դարձ շփու մից, ո րը տե ղի է ու նե նում մշա կու թային հա մա-
տեքս տում։ Ե թե Ձեր վար քա գի ծը մշա կու թային ա ռու մով ան հա մա պա տաս խան է, հա-
ճա խորդ նե րը ան բա վա րար ված կմ նան, նույ նիսկ ե թե ծա ռա յու թյու նը տեխ նի կա պես 
ըն դու նե լի է ։

 Դուք և Ձեր ան ձնա կազ մը հակ ված կլի նի մեկ նա բա նել հա ճա խորդ նե րի կա րիք ներն  �
ու նա խա սի րու թյուն նե րը Ձեր սե փա կան մշա կու թային տե սան կյու նից։ Եվ դուք կգ նաք 
այդ կա րիք նե րը ճիշտ չկ ռա հե լու ռիս կի, ե թե չհաս կա նաք Ձեր հա ճա խորդ նե րի մշա կու-
թային նա խա պատ վու թյուն նե րը։

 
Ե թե ապ րանք ար տա հա նող նե րը կա րող են աշ խա տել տվյալ շու կայի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և 
դիստ րի բյու տոր նե րի հետ, ո րոնք քա ջա տե ղյակ են տե ղա կան մշա կույ թից, ա պա ծա ռա յու-
թյուն ներ ար տա հա նող նե րին ան հրա ժեշտ են ան ձնա կան հա րա բե րու թյուն ներ հաս տա տել 
հնա րա վոր գնորդ նե րի հետ` շու կա յում վս տա հու թյուն ձեռք բե րե լու նպա տա կով։ Այս պի սով, 
մշա կու թային ար ժեք նե րին և ա վան դույթ նե րին ծա նո թա նա լը թի րա խային շու կա մուտք գոր-
ծե լու նա խա պատ րաս տու թյան վճ ռա կան մասն է ։

13. Ո րո՞նք են տար բեր ե րկր նե րի գոր ծա րար գոր ծե լա կեր պե րի հիմ նա կան 
տար բե րու թյուն նե րը

 Բիզ նե սի ձևե րը և մե թոդ նե րը, կրո նա կան ա վան դույթ նե րը, սնուն դը, հու մո րը և հա գուս տը 
ե րկ րից եր կիր զգա լի ո րեն տար բեր վում ե ն։ Ո ւս տի, մինչև նպա տա կային շու կա մեկ նե լը, դուք 
պետք է ի մա նաք ո րոշ հիմ նա կան կա նոն ներ, ի նչ պի սիք են`

Ինչպե՞սենօտարներըողջունումմիմյանց։ �  Ո րոշ ե րկր նե րում գոր ծա րար նե րը ա զատ են 
և ոչ պաշ տո նա կան, այլ ե րկր նե րում պաշ տո նա կան վե րա բեր մուն քը ա ռաջ նային է և 
մարդ կանց դի մե լիս դուք պետք է միշտ օգ տա գոր ծեք նրանց կո չում նե րը։ Պետք է նաև 
հաշ վի առ նել ող ջու նե լու տար բեր գոր ծած վող ձևե րը։ Դա կա րող է լի նել ձեռք սեղ մում, 
գր կա խառ նու թյուն, համ բույր կամ ձեռ քե րը ա ղո թե լու դիր քով պա հե լը։ Տե ղե կաց վա-
ծու թյան պա կա սը կա րող է հան գեց նել ան հար մար ի րա վի ճակ նե րի։

Ինչպե՞սենփոխանակվումայցեքարտերը։ �  Ո րոշ ե րկր նե րում, որ տեղ այ ցե քար տը դիտ-
վում է որ պես ան ձի հա սա րա կա կան դիր քը բնու թագ րող նշան, փո խա նա կու մը գոր-
ծա րար ա րա րո ղա կար գի ա ռանց քային մասն է, Օ րի նակ` Ճա պո նի ա յում քար տը ստա-
նա լուց հե տո ան հրա ժեշտ է ու շա դիր զն նել այն, կար դալ քար տա տի րոջ կո չու մը և 
ըն կե րու թյան ան վա նու մը, գլ խով հաս տա տել, որ տե ղե կատ վու թյու նը ըն կալ վել է և, 
թերևս, նաև պատ շաճ մեկ նա բա նու թյուն ա նել։

Ընդունվածէարդյո՞քնվերներհանձնել,որպեսհարգանքիևբարձրգնահատանքի �
նշան։ Գո յու թյուն ու նեն նվեր ներ հանձ նե լու մշա կու թային նոր մեր։ Ո րոշ ե րկր նե րում 
կան ըն դու նե լի «ն վեր նե րի» օ րենսդ րա կան սահ մա նա փա կում ներ, մյուս նե րում կի րա-
ռա կան են շռայլ նվեր նե րը։
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Ի՞նչն է սովորական հանրայինտեսանկյունից։ �  Ե թե դուք հրա վիր ված եք հան րային 
մի ջո ցառ ման, ա պա պետք է ըն դու նեք հրա վե րը որ պես հար գան քի նշան։ Շատ ե րկըր-
նե րում աշ խա տան քային ժա մե րից դուրս այդ մի ջո ցա ռում նե րը հա մար վում են ըն կե-
րու թյան մա սին ման րա մաս ներ ի մա նա լու հար մար ա ռիթ։

Ինչպե՞սենանցկացվումգործարարհանդիպումները։ �  Ո րոշ ե րկր նե րում հան դի պում-
նե րը կազ մում են գոր ծա րա րու թյամբ զբաղ վե լու հիմ նա կան մա սը։ Ո րոշ տե ղե րում 
հան դի պում նե րը ոչ պաշ տո նա կան են, պար բե րա կան ը նդ հա տում նե րով և այն պի սի 
բնույթ ու նեն, ո րն ա վե լի հա մա պա տաս խա նում է հա սա րա կա կան հա վա քույթ նե րին։ 
Այլ ե րկր նե րում դրանք ա վե լի խիստ են, և դուք պար տա վոր եք ու ղար կել օ րա կարգ և 
Ձեր ըն կե րու թյու նից մաս նա կից նե րի ցու ցակ։ Ո րոշ ե րկր նե րում կար ևոր է ճշ տա պա-
հու թյու նը, և դուք պետք է ան պայ ման լի նեք ժա մա նա կին, ե թե ոչ մի քիչ ա վե լի շուտ։ 
Այլ ե րկր նե րում ձեզ հյու րըն կա լո ղը կա րող է սպա սեց նել մեկ ժամ կամ ա վե լի։ 

Ինչպե՞ս են սովորաբար զարգանում գործարար հարաբերություննները։ �  Ար տա սահ-
ման յան հա ճա խոր դի հետ հա րա բե րու թյուն նե րի ձևա վո րու մից հե տո կար ևոր է, որ-
պես զի աշ խա տեք այն պահ պա նել և զար գաց նել։ Հե ռա վո րու թյու նը կա րող է ա րա գո-
րեն « ծե րաց նել» կա պը և այն դարձ նել ա նօ գուտ, ե թե հա ղոր դակ ցու թյուն չպահ պան վի։ 
Շատ ըն կե րու թյուն նե րի հա մար դա նշա նա կում է ամ սա կան կամ ե ռամ սյա այ ցե լու թյուն-
ներ հա ճա խորդ նե րին կամ մա տա կա րար նե րին` շու կա յում բարձր « տե սա նե լի ու թյուն» 
ա պա հո վե լու հա մար։

14. Որ տե ղի՞ց կա րե լի է գտ նել տե ղե կատ վու թյուն կոնկ րետ շու կա նե րում գոր-
ծա րար գոր ծե լա կեր պե րի և վար վե լաձ ևե րի մա սին

 Վար վե լաձ ևը խո րա պես ար մա տա վոր ված է շատ մշա կույթ նե րում և պահ պա նե լով այն` դուք 
հար գանք եք ցու ցա բե րում ձեր գոր ծըն կեր նե րի նկատ մամբ։ Հետ ևա բար ան հրա ժեշտ է հաս-
կա նալ տե ղա կան վար վե լաձ ևի հիմ նա կան կա նոն նե րը ի նչ պես գոր ծա րար, այն պես էլ հա-
սա րա կա կան հան դի պում նե րի և մի ջո ցա ռում նե րի հա մար։ Այն պի սի եր ևույթ նե րը, ի նչ պի սիք 
են մար դու ան ձնա կան շփում նե րը, ժես տե րը, հյու րա սի րու թյու նը, նվեր նե րը և այլն տար բեր 
ե րկր նե րում տար բեր են, բայց յու րա քան չյու րը կգ նա հա տի դրանց մա սին ձեր գի տե լիք նե րը և 
ձեր գոր ծադ րած ջան քե րը հար մար վե լու նրանց հա տուկ նա խա պատ վու թյուն նե րին։

 Շատ գր քեր են գր վել տար բեր ե րկր նե րում գոր ծա րա րու թյամբ զբաղ վե լու մա սին։ Նմա նա-
տիպ գր քեր կա րող են լի նել նաև ձեր գրա դա րա նում։ Դուք կա րող եք խորհր դակ ցել և տե ղե-
կատ վու թյուն ստա նալ`

 թի րախ ը նտր ված շու կայի պաշ տո նա կից նե րից, �

 դես պա նատ նե րից �

 ձեր ե րկ րում սո վո րող կամ աշ խա տող հե տաքրք րող ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րից �

 մի ջազ գային ու սուց ման հա մա պա տաս խան հա մալ սա րա նա կան ծրագ րե րից, �

 միջմ շա կու թային հա րա բե րու թյուն նե րում մաս նա գի տա ցած մաս նա վոր խորհր դա տու- �
նե րից, 

վեբ-կայ քե րի, ի նչ պի սիք են` �

www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html-  (CIA, The World Fact Book)

www.eticon.com/busetiq.htm-  (Eticon, Inc., վար վե լաձ ևի խորհր դա տու ներ)
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www.jrcanda.com/art_etiquette.html-  

http//home3.americanexpress.com/smallbusiness/resources/expanding/global/coun-- 
tries.shtml 

www.exporthotline.com-  (Շու կա յա կան հե տա զո տու թյուն նե րի զե կույց ներ, ա ռևտ րային 
գրա դա րան և 80 պե տու թյուն նե րի շու կայի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ)։

 Դուք հա վա նա բար ա ռա վել նպա տա կա հար մար կգտ նեք մինչև ար տա սահ ման մեկ նե լը ժա-
մա նակ ան ցկաց նել նպա տա կային շու կայի մարդ կանց հետ, որ պես զի ճիշտ պատ կե րա ցում 
կազ մեք վար վե լաձ ևի հիմ նա կան կա նոն նե րի մա սին։

15. Ի նչ պե՞ս հար մա րեց նել ծա ռա յու թյուն նե րը ո րո շա կի շու կային

Մ շա կու թային ար ժեք նե րի շնոր հիվ մենք ու նենք են թա գի տակ ցա կան աշ խար հա յացք, ո րի 
մի ջո ցով հա ղոր դակց վում ե նք մյուս նե րի հետ։ Այդ են թա գի տակ ցո րեն ներծծ ված ու ղե ցույ ցի 
շնոր հիվ մենք կա րո ղա նում ե նք ապ րել մեր կյան քի մեծ մասն ա ռանց շա րու նա կա կան, գի-
տակ ցա կան ո րո շում ներ կա յաց նե լու այն մա սին, թե ի նչ պես գոր ծել։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, ե րբ 
մենք տե ղա փոխ վում ե նք այլ մշա կույթ, պետք է մի կողմ դնենք մեր բնա կան ռեֆ լեքս նե րը և 
գի տակ ցա բար նոր վար քա գիծ սո վո րել։

 Կոնկ րետ շու կային Ձեր ծա ռա յու թյու նը հար մա րեց նե լու հա մար դուք պետք է հար մար վեք 
գոր ծա րա րու թյամբ զբաղ վե լու տե ղա կան ձևե րին և ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման հա մա-
պա տաս խան մշա կու թային մի ջոց նե րին։ Ա հա ո րոշ կա նոն ներ, ո րոնք պետք է հաշ վի առ նել՝

 Գոր ծա րա րու թյամբ զբաղ վե լու տե ղա կան ձևե րին հար մար վե լը կն շա նա կի փո փո խու- �
թյուն ներ՝

- աշ խա տան քային ժա մե րում

- լե զու նե րում, ո րոնց հա մար օգ նու թյուն է պետք

- բաշխ ման տե ղա կայ ման տե սակ նե րում

-   ծա ռա յու թյան մա տուց ման ձևե րում։

 Մի ա ժա մա նակ, հա մա պա տաս խան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցե լու հա մար ան հրա- �
ժեշտ է ՝

 -  դառ նալ ա վել կամ պա կաս պաշ տո նա կան և հար գա լից

 -  հա ճա խորդ նե րին տալ ա պա հո վու թյան զգա ցում

 -  հա վաս տի աց նել, որ ծա ռա յու թյու նը մի ան գա մայն կա յուն է ժա մա նա կի ըն թաց քում

-  կենտ րո նա նալ գլ խա վո րա պես ծա ռա յու թյուն նե րի ա րագ մա տուց ման կամ հա ճա-
խորդ նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րը զար գաց նե լու վրա

 - ակն կա լել, որ աշ խա տա կազ մը կգոր ծի սահ ման ված ըն թա ցա կար գով կամ նա խա-
ձեռ նու թյուն կի րա կա նաց նի

 - ա ռա վե լա գույն պա տաս խա նատ վու թյուն ստանձ նել աշ խա տա կազ մի յու րա քան չյուր 
ան դա մի հա մար կամ ու ժե ղաց նել յու րա քան չյու րի ան ձնա կան պա տաս խա նատ վու-
թյան զգա ցու մը
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 -  բո լոր հա ճա խորդ նե րին և աշ խա տակազ մի ան դամ նե րին վե րա բեր վել հա վա սար 
կամ հար գել հա սա րա կա կան դիր քի և կո չում նե րի միջև ե ղած տար բե րու թյու նե րը

 - օգ նել ան ձնա կազ մին կենտ րո նա նալ խմ բային կամ ան ձնա կան նպա տակ նե րի վրա։

16. Ո րո՞նք են ար տա սահ մա նում ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման բնա գա վա-
ռում թույլ տր վող ա մե նա տա րած ված մշա կու թային սխալ նե րը

 Ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րում պա հանջ վում է ա վե լի զգայ ուն լի նել մշա կու թային գոր ծոն նե-
րի նկատ մամբ, քան ապ րանք նե րի ա ռևտ րի դեպ քում։ Ա մե նա տա րած ված սխա լը մա տուց-
վող ծա ռա յու թյուն նե րի ըն կալ ման և գնա հատ ման վրա մշա կույ թի ազ դե ցու թյան թե րագ նա-
հա տումն է։ Այլ տա րած ված սխալ ներ են.

Չափիցդուրսոչպաշտոնականլինելը։Օրինակ`առանցթույլտվությանանուններով �
դիմելը։ Շատ ե րկր նե րում նա խա տես ված է օգ տա գոր ծել կո չում ներ, մինչև ա ռա ջարկ-
վի ան ցնել ա նուն նե րին։ Օ րի նակ, Գեր մա նի ա յում գոր ծա րա րու թյան շր ջա նակ նե րում 
չեն օգ տա գործ վում ա նուն ներ։ Ի տար բե րու թյուն, Թայ լան դում մար դիկ մի մյանց դի-
մում են ա նուն նե րով (ո րին նա խոր դում է պա րոն, տի կին, օ րի որդ բա ռե րի թայ լան դե-
րեն ան վա նում նե րը) և թող նում են ազ գա նուն նե րը շատ պաշ տո նա կան ա ռիթ նե րի և 
գրա վոր հա ղոր դակ ցու թյան հա մար։

Ենթադրելը,որայնինչլավէաշխատումսեփականմշակույթում,կաշխատինաևթի �
րախայինշուկայում։ Ո րոշ մշա կույթ նե րում հա ղոր դակ ցու թյու նը հակ ված է լի նել ո ւղ-
ղա կի, նույ նիսկ ե թե որ ևէ մե կի ան ձնա կան զգա ցում նե րը հնա րա վոր է տու ժեն։ Այլ 
մշա կույթ նե րում այդ պի սի վար քա գի ծը կա րող է ու նե նալ կոր ծա նա րար հետ ևանք ներ։ 
Ո րոշ ե րկր նե րում մար դիկ ու շադ րու թյուն են դարձ նում ան հա տի զգա ցում նե րի (կամ 
« դեմ քի») վրա և խու սա փում են պատ ճա ռել ցան կա ցած ան ձնա կան ան հար մա րու-
թյուն։

Հարգանքիևվստահությանհարաբերություններստեղծելուհամարշատքիչժամա �
նակտրամադրելը։Ո րոշ շու կա նե րում շեշ տը կա րող է դր վել պայ մա նագ րային հա րա-
բե րու թյուն նե րի և տա րա ձայ նու թյուն նե րը լու ծե լու հար ցում ի րա վա կան հա մա կար գի 
օգ տա գործ ման վրա։ Այլ հա սա րա կու թյուն նե րում, այ նո ւա մե նայ նիվ, հիմ նա կան շեշ տը 
դր վում է ան հատ նե րի միջև վս տա հու թյան վրա և խն դիր նե րը լուծ վում են ըն կե րա կան 
կա պե րի շնոր հիվ։

17. Ի ՞նչ պի սի գո վազ դային նյու թեր են ան հրա ժեշտ
 
Առն վազն Ձեզ ան հրա ժեշտ կլի նեն այ ցե քար տեր և Ձեր կա րո ղու թյուն նե րի, սպա սարկ վող 
հա ճա խորդ նե րի տե սակ նե րի ու տրա մադր վող օ գուտ նե րի մա սին գրա վոր նկա րա գիր։ Կախ-
ված նրա նից, թե դուք ի նչ պես եք ձեռք բե րում նոր հա ճա խորդ ներ, Ձեզ նաև ան հրա ժեշտ 
կլի նեն՝

 գո վազ դային բրո շյուր �

 Ձեր տպագ րած հոդ ված նե րի կրկ նօ րի նակ նե րը �

 Ձեր կամ Ձեր ըն կե րու թյան մա սին լրատ վա միջոց նե րի լու սա բան ման կրկ նօ րի նակ նե- �
րը, և 
վեբ կայք։ �
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Բ րո շյու րը ձեր ծա ռա յու թյուն նե րի գո վազդ ման ա ռա ջին կար ևոր գոր ծիքն է։ Մինչ տպագ րին 
կամ գրա ֆի կական դի զայ նե րին հան դի պե լը, դուք պետք է հս տակ ի մա նաք, թե ի նչ եք ու զում 
նե րա ռել բրո շյու րում։ Այն պետք է նե րա ռի այն ծա ռա յու թյուն նե րի հս տակ նկա րա գի րը, ո րոնք 
դուք կա րող եք մա տու ցել պո տեն ցի ալ հա ճա խորդ նե րին, Ձեր հնա րա վո րու թյուն նե րի և փոր-
ձի մա սին ա պա ցույց ներ, մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րի հետ կապ ված օ գուտ ներ և ներ-
կայիս հա ճա խորդ նե րի ե րաշ խա վո րագ րեր։ Ձեր բրո շյու րը պետք է լի նի որ քան հնա րա վոր 
է հա կիրճ, ու շագ րավ և մաս նա գի տա կան։ Ստեղ ծա գործ ըն կե րու թյան կամ տպագ րի չի հետ 
բրո շյու րը քն նար կե լիս տե ղե կաց րեք նրանց, նպա տակ նե րի ու պա հանջ նե րի մա սին, ի նչ պես 
նաև ո րո շա կի պատ կե րա ցում տվեք Ձեր բյու ջե ի մա սին։ Հա մոզ վեք, որ նրանք գի տեն ձեր 
պա հանջ նե րը և նրան ցից պա հան ջեք բրո շյու րը գնորդ նե րի հա մար ա ռա վել գրա վիչ դարձ նող 
այն պի սի ա ռա ջարկ ներ, ո րոնք հա մա պա տաս խա նում են ձեր բյու ջե ին։ 

 Պո տեն ցի ալ հա ճա խորդ նե րին ու ղարկ վող ցան կա ցած բրո շյու րին պետք է կց վի Ձեզ և Ձեր 
ըն կե րու թյու նը ներ կա յաց նող մի է ջա նոց նա մակ։ Կա րող եք նաև կցել Ձեզ կամ Ձեր ըն կե-
րու թյա նը վե րա բե րող ցան կա ցած լրատ վա մի ջո ցային լու սա բան ման կրկ նօ րի նակ։ Այ նո ւա-
մե նայ նիվ, ա վե լի լավ է մի ան գա մից շատ տե ղե կու թյուն չու ղար կել։ Թող պո տեն ցի ալ հա-
ճա խորդ ներն ի մա նան, որ դուք լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն ներ ու նեք և պա հան ջի դեպ քում 
ու րա խու թյամբ կտ րա մադ րեք դրանք։ 

 Հա ճա խորդ ներն ա կն կա լում են,որ ի վի ճա կի կլի նեն Ձեր ըն կե րու թյան մա սին տե ղե կու թյուն-
ներ ստա նալ օն լայն տար բե րա կով, ո ւս տի ան հրա ժեշտ է ու նե նալ կոր պո րա տիվ վեբ կայք։ 
Հաշ վարկ ված է, որ ին տեր նե տային գո վազ դի մի ջո ցով կա րող եք ձեռք բե րել մեծ լսա րան 
ա վան դա կան գո վազ դի ար ժե քի 5%-ից ցածր գնով։ Վեբ կայ քով Ձեր ծա ռա յու թյուն նե րը կա-
րող են վա ճառ վել ամ բողջ օր վա ըն թաց քում, ամ բողջ աշ խար հում և ա մեն օ ր։ Գո յու թյուն ու-
նեն բազ մա թիվ տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա կան ըն կե րու թյուն ներ, ո րոնք կա րող են ձեզ 
օգ նել ստեղ ծե լու ձեր կա րիք նե րին ա ռա վել հա մա պա տաս խա նող վեբ կայք։ 

 Գո վազ դային մի ջոց նե րը պետք է օգ տա գործ վեն մի ա սին՝ որ քան հնա րա վոր է մեծ լսա րան և, 
հետ ևա բար, մեծ թվով գնորդ ներ գրա վե լու հա մար։

18. Ի ՞նչ պետք է պա րու նա կեն գո վազ դային նյու թե րը

 Հի շեք, որ պո տեն ցի ալ հա ճա խորդ նե րը փնտ րում են ե րաշ խիք ներ, որ դուք կա րող եք բա րե-
հա ջող բա վա րա րել ի րենց կա րիք նե րը։ Այս պի սով, գո վազ դային նյու թե րը պետք է պա րու նա-
կեն.
 

օ գուտ նե րի վե րա բե րյալ հա ղոր դագ րու թյուն ներ («Ա հա թե ի նչ կա րող է Ձեզ տալ մեր  �
ծա ռա յու թյու նը...»)

մր ցակ ցային դիր քո րոշ ման հա ղոր դագ րու թյուն ներ («Ա հա թե ին չով ե նք մենք տար բեր- �
վում մյուս նե րից…»)

շ նոր հա կա լա կան ու ղերձ ներ բա վա րար ված հա ճա խորդ նե րից, նե րա ռյալ կա ռա վա րա- �
կան հաս տա տու թյուն նե րից։ Հա վաս տի ա ցեք, թե ա րդյո՞ք կա րող եք օգ տա գոր ծել այդ 
հա ճա խորդ նե րի ա նուն նե րը Ձեր գո վազ դային նյու թե րում

 Ձեր ըն կե րու թյան կա րո ղու թյուն նե րի բնու թա գիր �

 նույ նամ նան շու կա նե րում ձեր փոր ձի նկա րագ րու թյուն �

 Ձեր նախ կին կամ ներ կայիս հա ճա խորդ նե րի ցանկ �
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 Ձեր կամ Ձեր ըն կե րու թյան ստա ցած մր ցա նակ նե րի ցանկ  �

ո րա կը հա վաս տող վկա յա կան նե րի ցանկ կամ նկա րագ րու թյուն  �

այն մի ու թյուն նե րի ցան կը, ո րոնց ան դամ է հան դի սա նում Ձեր ըն կե րու թյու նը �

 մեջ բե րում ներ լրատ վա մի ջոց նե րում լու սա բան ված նյու թե րից։ �

 
Ձեր ին տեր նե տային կայ քը պետք է պա րու նա կի նույ նան ման տե ղե կատ վու թյուն, ի նչ պես 
նաև կր թա կան և այլ օգ տա կար տե ղե կու թյուն ներ կայ քից օ գտ վող նե րի հա մար։ Դուք կա րող 
եք նե րա ռել նաև Ձեր ծա ռա յու թյուն նե րի մա սին նա խա պատ մու թյուն ներ և լրա ցու ցիչ տե ղե-
կու թյուն նե րի հա մար ին տեր նե տային կայ քե րի հաս ցե ներ։
 
Ե թե դուք վս տահ չեք, թե ի նչ պես ա ռա վել պարզ ու ար դյու նա վետ հա ղոր դակց վել ձեր գո-
վազ դային նյու թե րի մի ջո ցով, դուք կա րող եք դի մել մաս նա գետ նե րի օգ նու թյա նը։ 

19. Ո րո՞նք են օգ տա գոր ծե լու հա մար հար մար վեբ կայ քին բնո րոշ գծե րը
 

Է լեկտ րո նային ա ռևտ րում մր ցու նակ լի նե լու հա մար Ձեր ըն կե րու թյանն ան հրա ժեշտ է օն լայն 
ներ կա յու թյուն։ Պետք է հա մոզ ված լի նեք, որ այն կենտ րո նա ցած է հա ճա խորդ նե րի վրա և 
պար բե րա բար թար մաց վում է։ Օգ տա գոր ծո ղի հա մար հար մար վեբ կայ քի բնու թագ րիչ ներն 
ե ն՝ 

 Վեբ կայ քը ի նք նին պետք է ՝

 բեռ նա վոր վի 3 վայրկյա նից քիչ ժա մա նա կա հատ վա ծում �

 նախ պետք է բեռ նա վոր վի տեքս տը, հե տո գրա ֆիկ նե րը  �

յու րա քան չյուր հա ջորդ է ջը պետք է բեռ նա վոր վի 1 վայր կյա նում �

չ պա հան ջի նայե լու հա մար լրա ցու ցիչ տեխ նո լո գի ա �

 պա հանջ վող տե ղե կու թյու նը տրա մադ րի 2 կամ ա վե լի քիչ ան գամ սեղ մե լուց հե տո �

 ցույց տա բա ցատ րա կան տեքստ, ե րբ մկ նի կը վեր նագ րի վրա է  �

ա ռա ջին է ջում տրա մադ րի ա ռա ջին ան հրա ժեշ տու թյան և ա ռաջ նա հերթ տե ղե կատը- �
վու թյու նը 

ա պա հո վի հեշտ վե րա դարձ սկզբ նա կան է ջ։ �

 Վեբ կայ քը պետք է պա րու նա կի օգ նու թյան ստան դարտ հնա րա վո րու թյուն ներ, ի նչ պի սիք ե ն՝

 տե ղե կատ վա կան հոդ ված ներ և նոր ամ փո փագ րեր  �

ո րոն ման ֆունկ ցի ա �

 հա ճա խա կի տր վող հար ցե րի պա տաս խան ներ  �

ա ռընչ վող կայ քե րին հղում ներ։ �
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Վեբ կայ քը պետք է տրա մադ րի լրա ցու ցիչ տե ղե կատ վու թյուն, ի նչ պի սիք ե ն՝

 հա ջո ղու թյան հաս նե լու հա մար ռազ մա վա րա կան խոր հուրդ ներ  �

ինք նագ նա հատ ման մի ջոց ներ,  �

ո րո շում ներ կա յաց նե լու հա մար ու ղե ցույց ներ �

 մա տու ցո ղին ը նտ րե լու ու ղե ցույց ներ �

 հա մե մատ ման գոր ծիք նե րի շր ջա նակ։ �

20. Ի ՞նչ տե ղե կու թյուն պետք է պա րու նա կի այ ցե քար տը
 
Այ ցե քար տը ա մե նա կար ևոր մար քե թին գային գոր ծիքն է։ Ձեր և պո տեն ցի ալ հա ճա խոր դի 
հան դի պու մից հե տո այն դեռ եր կար կմ նա վեր ջի նիս մոտ։ Այ ցե քար տում պա րու նակ վող տե-
ղե կատ վու թյու նը ոչ մի այն պետք է հնա րա վո րու թյուն տա մարդ կանց կապ վել Ձեզ հետ, այլև 
պետք է ամ րապն դի Ձեր մր ցակ ցային և մաս նա գի տա կան կեր պա րը։ Այն ա ռն վազն պետք է 
նե րա ռի`

 Ձեր ա նու նը` հա մա պա տաս խան մաս նա գի տա կան պաշ տո նի կամ կո չու մի նշու մով �

 Ձեր ըն կե րու թյան տե սա կը �

 Ձեր ըն կե րու թյան ա նունն ու ապ րան քան շա նը �

 Ձեր ըն կե րու թյան մա տու ցած ծա ռա յու թյան տե սա կի նկա րագ րու թյու նը` մեկ տո ղով �

 Ձեր հաս ցեն` նե րա ռյալ ե րկ րի ա նու նը �

 Ձեր հե ռա խո սա հա մա րը և ֆաք սի հա մա րը` նե րա ռյալ ե րկ րի և քա ղա քի կո դե րը �

 Ձեր էլ-փոս տի և կազ մա կեր պու թյան վեբ-կայ քի հաս ցե նե րը։ �

 Քար տի վրա տե ղա վո րեք այն քան տե ղե կատ վու թյուն, որ քան հնա րա վոր է, բայց միշտ պետք 
է տեղ թո ղնել, որ պես զի ստա ցո ղը կա րո ղա նա նշում ներ կա տա րել նրա վրա։ Ե թե Ձեր տե ղե-
կատ վու թյու նը պատ շաճ կամ ըն թեռ նե լի կեր պով չի տե ղա վոր վում քար տի վրա, օգ տա գոր-
ծեք նաև հետ ևի կող մը։ Տա րած ված են դառ նում ծալ վող այ ցե քար տե րը, ո րոնք բաց վում են 
փոքր գր քույ կի պես։ Սո վո րա կան գործ նա կան տե ղե կատ վու թյու նը տպ վում է քար տի ար տա-
քին կող մից, ի սկ ներ սի կող մը պա րու նա կում է ըն կե րու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի և ա ռա վե-
լու թյուն նե րի ման րա մասն նկա րագ րու թյու նը։ Ան կախ ձեր ը նտ րած այ ցե քար տի տե սա կից` 
հա մոզ վեք, որ այն ստան դարտ չա փի է և կա րող է տե ղա վոր վել դրա մա պա նա կում կամ քար-
տա պա նա կում կամ կա րող է հեշ տո րեն ամ րաց վել հաս ցե նե րի թղ թա պա նա կին։

 Կախ ված շու կայից, դուք կա րող եք նպա տա կա հար մար գտ նել ե րկ լե զու քարտ ու նե նա լը` մի 
կող մում ձեր մայ րե նի լեզ վով, մյու սում` նպա տա կային շու կայի ա ռա վել տա րած ված լեզ վով։
 
Ո րոշ ըն կե րու թյուն ներ ի րենց այ ցե քար տե րի հետ ևում օ րա ցույց կամ մետ րա կան չա փում նե րի 
ա ղյու սակ են տե ղադ րում` նպաս տե լով հա ճա խոր դի կող մից դրա ա ռա վել հա ճախ օգ տա-
գործ մա նը։

 Ձեր ըն կե րու թյու նում օգ տա գործ վող այ ցե քար տե րը պետք է ու նե նան մի ան ման տեսք։ Ձեր 
պի տույք նե րը պետք է լի նեն նույն ո ճի և պա րու նա կեն նույն տե ղե կու թյու նը, ի նչ Ձեր քար-
տը։ Պի տույք նե րը կա րող են ծա ռայել նաև որ պես ար դյու նա վետ և մաս նա գի տա կան մար քե-
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թին գային գոր ծիք Ձեր պո տեն ցի ալ և ըն թա ցիկ հա ճա խորդ նե րի, ի նչ պես նաև Ձեր գոր ծին 
ա ռնչվող այլ ան ձանց հետ հա ղոր դակց վե լիս։
 
Ե թե Ձեր գո վազ դային բյու ջեն սահ մա նա փակ է, ա պա ա վե լի լավ է կենտ րո նա նալ ո րա կյալ 
այ ցե քար տի վրա, քան օգ տա գոր ծել մի ջին ո րա կի բազ մա զան նյու թեր։

21. Ի նչ պե՞ս են ԾԱԳՀ-ն և Ա ՀԿ հա մա ձայ նագ րե րը օգ նում ծա ռա յու թյուն ներ 
ար տա հա նո ղին 

ԱՀԿ հա մա ձայ նագ րե րը, ո րոնց նպա տակն է ա ռա վել ա զատ, մր ցու նակ և զար գա ցող ե րկըր-
նե րի հա մար բա րեն պաստ ա ռևտ րային հա մա կար գի ստեղ ծու մը, տա րած վում են գրե թե բո-
լոր խո շոր ար տա հան ման շու կա նե րի և ապ րանք նե րի ու ծա ռա յու թյուն նե րի ո լորտ նե րի վրա։ 
Ծա ռա յու թյուն ներ ար տա հա նող նե րի ա ռաջ նային օ գու տը մի ջազ գային ա ռևտ րի նկատ մամբ 
կի րառ վող կա նոն նե րի թա փան ցի կու թյան և կան խա տե սե լի ու թյան բարձ րա ցումն է։ 

Ար տա հա նող նե րին վե րա պա հե լով ա ռան ձին շու կա նե րի մուտ քի հայտ նի և ան փո փոխ պայ-
ման նե րի հի ման վրա տե ղե կաց ված ո րո շում ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քը` ԾԱԳՀ-ը խրա խու-
սում է ծա ռա յու թյուն նե րի ո րա կի բարձ րա ցու մը, գնե րի մր ցու նա կու թյունն ու ծա ռա յու թյուն-
նե րի մա տուց ման մեջ նո րա մու ծու թյու նը։ ԾԱԳՀ-ը սկ սել ու շա րու նա կում է բա րե լա վել իր 
Ան դամ նե րի մուտ քը դե պի ծա ռա յու թյուն նե րի մի ջազ գային հս կա յա կան շու կա։

 ԾԱԳՀ ոչ խտ րա կա նու թյան սկզ բուն քի (ԱԱԲ) հա մա ձայն` Ան դա մը մյուս բո լոր Ան դամ նե րի 
նկատ մամբ պետք է ցու ցա բե րի նույն վե րա բեր մուն քը, ո րը ցույց է տա լիս իր ա ռևտ րային 
գոր ծըն կեր նե րից որ ևէ մե կին։ Շու կայի մատ չե լի ու թյան պայ ման նե րը ներ կա յաց ված են հա-
տուկ ո լորտ նե րում բա նակց ված պար տա վո րու թյուն նե րում։ Ազ գային մո տե ցու մը նույն պես 
ԾԱԳՀ-ի ներ քո պար տա վո րու թյուն է։ Այն ո լորտ նե րում, որ տեղ Ան դամը ստանձ նել է ազ գային 
մո տեց ման պար տա վո րու թյուն, չպետք է գոր ծադ րի խտ րա կան մո տե ցում` ի նպաստ իր ներ-
քին ծա ռա յու թյուն նե րի կամ ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող նե րի։

 Զար գա ցող ե րկր նե րի ար տա հա նող նե րը կա րող են օ գտ վել Ա ՀԿ հա մա ձայ նագ րե րի ներ քո 
մատ չե լի դար ձած տե ղե կատ վու թյան ա ռա վե լու թյու նից` նրանց հե տաքրք րող շու կա նե րում 
բազ մա զան գոր ծոն նե րին ի րա կան գնա հա տա կան տա լու հա մար։ Օ րի նակ` ի րա կա նաց վող 
ըն թա ցիկ տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյան մա սին տե ղե կատ վու թյու նը կա րե լի է ձեռք բե րել 
ա ռան ձին ե րկր նե րի Ա ՀԿ ա ռևտ րային քա ղա քա կա նու թյան վե րաքն նու թյուն նե րից։ Զար գա-
ցող Ա նդ մա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող նե րին ա ջակ ցե լու նպա տա կով ԾԱԳՀ-ն բո լոր 
զար գա ցած Ան դամ նե րին կոչ է ա նում հիմ նել կոն տակ տային կե տեր` տեխ նի կա կան և ա ռևտ-
րային տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րե լու հա մար։ ԾԱԳՀ-ի ազ գային հա տուկ պար տա վո րու-
թյուն նե րի ժա մա նա կա ցան կե րը կա րող են օգ տա գործ վել թի րա խային շու կա նե րը հա մե մա-
տե լու և այն տեղ մուտք գոր ծե լու լա վա գույն ճա նա պարհ նե րը ո րո շե լու հա մար։ Հետ ևե լով 
Ա ՀԿ հա մա պա տաս խան բա նակ ցու թյուն նե րի զար գաց ման գոր ծըն թա ցին` ար տա հա նող նե-
րը կա րող են նա խա պես ի մա նալ հե տա գա հնա րա վոր կա նո նա կար գային փո փո խու թյուն նե-
րի մա սին և ը ստ դրա մշա կել և զար գաց նել ի րենց բիզ նես ռազ մա վա րու թյուն նե րը։
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Վե ճե րի կար գա վո րում 

ԱՀԿ-ո ւմ գոր ծում է նաև Ան դամ նե րի միջև վե ճե րի կար գա վոր ման մե խա նիզ մը։ Ծա ռա յու-
թյուն նե րի ար տա հա նում ներն ա նար դար կեր պով օ տա րերկ րյա շու կա նե րում խո չըն դոտ վե լու 
դեպ քում տվյալ ե րկ րի կա ռա վա րու թյան կող մից հար ցը կա րող է ներ կա յաց նել Ա ՀԿ վե ճե րի 
կար գա վոր ման մար մին։ Վե ճե րի կար գա վոր ման մար մինն օ ժտ ված է գոր ծի քնն ման նպա-
տա կով փոր ձա գետ նե րի «քն նա խումբ» նշա նա կե լու, ի նչ պես նաև այդ քն նախմ բի եզ րա կա-
ցու թյուն նե րը կամ բո ղո քարկ ման ար դյունք ներն ըն դու նե լու կամ մեր ժե լու բա ցա ռիկ լի ա զո-
րու թյամբ։ Այն վե րահս կում է վե ճե րի և հանձ նա րա րա կան նե րի կա տա րու մը, և որ ևէ ե րկ րի 
կող մից դրանք չկի րա ռե լու դեպ քում օ ժտ ված է այդ ե րկ րի նկատ մամբ պատ ժա մի ջոց ներ 
սահ մա նե լու լի ա զո րու թյամբ։ 

22. Որ տե ղի՞ց կա րե լի է ստա նալ ծա ռա յու թյան ո լոր տում ա զա տա կա նաց ման 
պար տա վո րու թյուն նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյուն

 ԾԱԳՀ-ի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր Ան դա մից պա հանջ վում է ներ կա յաց նել ծա ռա յու թյուն նե-
րի ո լորտ նե րում պար տա վո րու թյուն նե րի ժա մա նա կա ցանկ։ Ե թե դուք պլա նա վո րել եք Ձեր 
ծա ռա յու թյուն նե րը նոր շու կա ար տա հա նել, ա պա ու սում նա սի րեք Ձեր թի րա խային շու կայի 
հա տուկ պար տա վո րու թյուն նե րի ժա մա նա կա ցան կը և ճշ տեք, թե Ձեր ծա ռա յու թյան տե սա-
կի հա մար ի նչ է ա ռա ջար կում այդ շու կան` շու կայի մատ չե լի ու թյան և ազ գային մո տեց ման 
տե սան կյու նից։ 

Դե պի այս պար տա վո րու թյուն նե րի ցան կեր մուտք ստա նա լու ա մե նա հեշտ ե ղա նակ նե րից մե-
կը Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի վեբ-կայ քի մի ջո ցով է` Ծա ռա յու թյուն նե րի հա մաշ խար հային 
ա ռևտ րի INFO-POINT հաս ցե ում` http։//gatsinfo.eu.int/gatsinfo/gatscomm.pl?MENU=fff։ Այս 
կայ քը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում Ձեզ հե տաքրք րած շու կա նե րի և Ձեր ո լոր տում պար-
տա վո րու թյուն նե րի մա սին կոնկ րետ տե ղե կու թյուն ներ ստա նալ։ Պար տա վո րու թյուն նե րը տե-
ղա կայ ված են նաև Ա ՀԿ վեբ-կայ քում։ 

ԱՀԿ վեբ-կայ քը պա րու նա կում է նաև ա ռևտ րի ա զա տա կա նաց ման հա մա ձայ նագ րե րի մա-
սին ո լոր տային հաշ վետ վու թյուն ներ, ի նչ պես նաև նոր զար գա ցում նե րի մա սին տե ղե կատ վու-
թյուն։ Այս տե ղե կատ վու թյու նը ստա նա լու հա մար պետք է այ ցե լել Ա ՀԿ վեբ-կայ քը, ը նտ րել 
A-Z list, ը նտ րել Services, trade in և ը նտ րել հե տաքրք րող թե ման։ Ա ՀԿ փաս տաթղ թե րը և 
հրա պա րա կում նե րը նայե լու հա մար պետք է այ ցե լել Ա ՀԿ վեբ-կայք, ը նտ րել Search և հետ ևել 
ո րոն ման ցու ցում նե րին` գտ նե լու հա մար հե տաքրք րող տե ղե կատ վու թյու նը։
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 ԾԱ ՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ Ա ՌԵՎՏ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ ԳԼ ԽԱ ՎՈՐ 
ՀԱ ՄԱ ՁԱՅ ՆԱ ԳԻՐ 

 

Գ ԼՈՒԽ I ՇՐ ՋԱ ՆԱԿ ՆԵՐ ՈՒ ՍԱՀ ՄԱ ՆՈՒՄ ՆԵՐ

ՀոդվածI Շր ջա նակ ներ ու սահ մա նում ներ

Գ ԼՈՒԽ II Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՊԱՐ ՏԱ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ ՈՒ ՀԻՄ ՆԱԴ ՐՈՒՅԹ ՆԵՐ

ՀոդվածII Ազ գե րի ա ռա վել բա րեն պաս տու թյան մո տե ցում

ՀոդվածIII Թա փան ցի կու թյուն

ՀոդվածIIIbis Գաղտ նի տե ղե կու թյուն նե րի բա ցա հայ տում

ՀոդվածIV Զար գա ցող ե րկր նե րի ա ճող մաս նակ ցու թյուն

ՀոդվածV Տն տե սա կան մի աս նա ցում

ՀոդվածVbis Աշ խա տան քի շու կա նե րի մի աս նաց ման հա մա ձայ նագ րեր

ՀոդվածVI Ներ քին կա նո նա կար գում

ՀոդվածVII Ճա նա չում

ՀոդվածVIII Մե նաշ նորհ ներ և ծա ռա յու թյուն նե րի բա ցա ռիկ մա տու ցող ներ

ՀոդվածIX Գոր ծա րար գոր ծե լա կեր պեր

ՀոդվածX Պաշտ պա նա կան ար տա կարգ մի ջոց ներ

ՀոդվածXI Վ ճա րում ներ և փո խան ցում ներ

ՀոդվածXII Սահ մա նա փա կում ներ վճա րային հաշ վեկշ ռի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով

ՀոդվածXIII Պե տա կան գնում ներ

ՀոդվածXIV Ընդ հա նուր բա ցա ռու թյուն ներ

ՀոդվածXIVbis Անվ տան գու թյան հետ կապ ված բա ցա ռու թյուն ներ

ՀոդվածXV L րավ ճար ներ

Գ ԼՈՒԽ III ՀԱ ՏՈՒԿ ՊԱՐ ՏԱ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

ՀոդվածXVI Շու կայի մատ չե լի ու թյուն

ՀոդվածXVII Ազ գային մո տե ցում

ՀոդվածXVIII Լ րա ցու ցիչ պար տա վո րու թյուն ներ

Գ ԼՈՒԽ IV ԱՍ ՏԻ ՃԱ ՆԱ ԿԱՆ Ա ԶԱ ՏԱ ԿԱ ՆԱ ՑՈՒՄ

ՀոդվածXIX Բա նակ ցու թյուն ներ հա տուկ պար տա վո րու թյուն նե րի շուրջ

ՀոդվածXX Հա տուկ պար տա վո րու թյուն նե րի ժա մա նա կա ցանկ

ՀոդվածXXI Ժա մա նա կա ցան կե րի փո փո խում

Գ ԼՈՒԽ V ՍԱՀ ՄԱ ՆԱ ԿԱՐ ԳԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹ ՆԵՐ

ՀոդվածXXII Խորհր դակ ցու թյուն ներ

ՀոդվածXXIII Վե ճե րի կար գա վո րում և կի րար կում

ՀոդվածXIV Ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի խոր հուրդ

ՀոդվածXXV Տեխ նի կա կան հա մա գոր ծակ ցու թյուն

ՀոդվածXXVI Մի ջազ գային այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ հա րա բե րու թյուն ներ

Գ ԼՈՒԽ VI ԵԶ ՐԱ ՓԱ ԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹ ՆԵՐ

ՀոդվածXXVII Օ գուտ նե րի մեր ժում

ՀոդվածXXVIII Սահ մա նում ներ

ՀոդվածXXIX Հա վել ված ներ
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ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ ՆԵՐ

 II Հոդ վա ծից ա զա տում նե րի մա սին հա վել ված

Հա մա ձայ նագ րի հա մա ձայն ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող ֆի զի կա կան ան ձանց տե-
ղա շար ժի մա սին հա վել ված

Օ դային փո խադր ման ծա ռա յու թյուն նե րի մա սին հա վել ված

 Ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա սին հա վել ված

Ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա սին ե րկ րորդ հա վել ված

Ծո վային փո խադր ման ծա ռա յու թյուն նե րի շուրջ բա նակ ցու թյուն նե րի մա սին հա վել-
ված

Հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի մա սին Հա վել ված

Հիմ նա կան հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի շուրջ բա նակ ցու թյուն նե րի մա սին հա վել-
ված
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 ԾԱ ՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ Ա ՌԵՎՏ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ ԳԼ ԽԱ ՎՈՐ 
ՀԱ ՄԱ ՁԱՅ ՆԱ ԳԻՐ 

 

 
Ան դամ նե րը, 

ընդունելով ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի ա ճող կար ևո րու թյու նը հա մաշ խար հային տն տե սու թյան ա ճի և 
զար գաց ման գոր ծում, 

ցանկանալով ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի հա մար սկզ բունք նե րի և կա նոն նե րի բազ մա կողմ կա ռուց վածք 
ստեղ ծել՝ այդ ա ռև տու րը թա փան ցի կու թյան և աս տի ճա նա կան ա զա տա կա նաց ման պայ ման նե րում ը նդ լայ նե-
լու նպա տա կով և որ պես մի ջոց՝ խթա նե լու բո լոր ա ռևտ րային գոր ծըն կեր նե րի տն տե սա կան ա ճն ու զար գա ցող 
ե րկր նե րի զար գա ցու մը, 

ցանկանալով շուտ հաս նել ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի ա զա տա կա նաց ման աս տի ճա նա բար ա վե լի բարձ-
րա ցող մա կար դակ նե րի՝ բազ մա կողմ բա նակ ցու թյուն նե րի հա ջոր դա կան փու լե րի մի ջո ցով, ո րոնց նպա տակն է 
փոխ շա հա վետ հի մունք նե րով խթա նել բո լոր մաս նա կից նե րի շա հե րը և ա պա հո վել ի րա վունք նե րի ու պար տա-
վո րու թյուն նե րի հա մընդ հա նուր հաշ վեկ շի ռը՝ մի ա ժա մա նակ պատ շա ճո րեն հաշ վի առ նե լով ազ գային քա ղա քա-
կա նու թյուն նե րի նպա տակ նե րը, 

ճանաչելով, ազ գային քա ղա քա կա նու թյան նպա տակ ներն ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով ի րենց տա րածք նե-
րում ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցու մը կար գա վո րե լու և դրա վե րա բե րյալ նոր կա նո նա կար գեր մտց նե լու Ան դամ-
նե րի ի րա վուն քը, և զար գա ցող ե րկր նե րի՝ այդ ի րա վունք նե րից օ գտ վե լու ա ռանձ նա հա տուկ պա հանջ նե րը, ո րը 
պայ մա նա վոր ված է տար բեր ե րկր նե րում ծա ռա յու թյուն նե րի կա նո նա կար գում նե րի զար գաց ման աս տի ճա նի 
ա ռն չու թյամբ գո յու թյուն ու նե ցող ան հա մա չա փու թյուն նե րով, 

 
ցանկանալով նպաս տել ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րում զար գա ցող ե րկր նե րի ա ճող մաս նակ ցու թյանն ու 

դրանց ծա ռա յու թյուն նե րի ար տա հան ման ը նդ լայն մա նը, նե րա ռյալ՝ մաս նա վո րա պես ծա ռա յու թյուն նե րի ներ քին 
կա րո ղու թյուն նե րի հզո րաց ման ու դրանց ար դյու նա վե տու թյան ու մր ցու նա կու թյան բարձ րաց ման մի ջո ցով, 

հատուկուշադրությունդարձնելով ա ռա վել թույլ զար գա ցած ե րկր նե րի լուրջ դժ վա րու թյուն նե րին՝ դրանց 
տն տե սա կան ա ռանձ նա հա տուկ ի րա վի ճա կի և դրանց զար գաց ման, ա ռևտ րի և ֆի նան սա կան կա րիք նե րի տե-
սա կե տից, 

 սույ նով հա մա ձայ նում են հետ ևյա լի մա սին. 
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Գ ԼՈՒԽ I 
ՇՐ ՋԱ ՆԱԿ ՆԵՐ ԵՎ ՍԱՀ ՄԱ ՆՈՒՄ ՆԵՐ 

Հոդ ված I. 
Շր ջա նակ ներ ու սահ մա նում ներ 

Սույն Հա մա ձայ նա գի րը տա րած վում է Ան դամ նե րի կի րա ռած այն մի ջոց նե րի վրա, ո րոնք ազ դում են 1. 
ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի վրա։ 

Սույն Հա մա ձայ նագ րի նպա տակ նե րով ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռև տու րը սահ ման վում է որ պես ծա ռա յու-2. 
թյուն նե րի մա տու ցում՝ 

ա)  մի Ան դա մի տա րած քից որ ևէ այլ Ան դա մի տա րածք. 

բ)  մի Ան դա մի տա րած քում որ ևէ այլ Ան դա մի ծա ռա յու թյուն սպա ռո ղին. 

գ)  մի Ան դա մի ծա ռա յու թյուն մա տու ցո ղի կող մից՝ որ ևէ այլ Ան դա մի տա րած քում ա ռևտ րային ներ-
կա յու թյան մի ջո ցով. 

դ)  մի Ան դա մի ծա ռա յու թյուն մա տու ցո ղի կող մից՝ որ ևէ այլ Ան դա մի տա րած քում Ան դա մի ֆի զի կա-
կան ան ձանց ներ կա յու թյան մի ջո ցով։

 
Սույն Հա մա ձայ նագ րի նպա տակ նե րով՝ 3. 

ա)  «Ան դամ նե րի կի րա ռած մի ջոց նե րը» նշա նա կում են մի ջոց ներ, ո րոնք ձեռ նար կել են. 

i)  կենտ րո նա կան, տա րա ծաշր ջա նային կամ տե ղա կան կա ռա վա րու թյուն ներն ու ի րա վա-
սու մար մին նե րը, և՝ 

ii)  ոչ պե տա կան մար մին նե րը՝ կենտ րո նա կան, տա րա ծաշր ջա նային կամ տե ղա կան կա ռա-
վա րու թյուն նե րի կամ ի րա վա սու մար մին նե րի կող մից տր ված լի ա զո րու թյուն ներն ի րա-
կա նաց նե լիս։ 

 Սույն Հա մա ձայ նագ րով սահ ման ված իր պար տա կա նու թյուն ներն ու պար տա վո րու թյուն նե րը կա տա րե լիս յու-
րա քան չյուր Ան դամ ձեռ նար կում է այն պի սի պատ շաճ մի ջոց ներ, ի նչ պի սիք կա րող են մատ չե լի լի նել ի րեն, որ-
պես զի ա պա հո վի, որ իր տա րած քում գտն վող տա րա ծաշր ջա նային ու տե ղա կան կա ռա վա րու թյուն ներն ու ի րա-
վա սու մար մին նե րը և ոչ պե տա կան մար մին նե րը պահ պա նեն դրանք. 

բ)  « ծա ռա յու թյուն ներն» ը նդ գր կում են ցան կա ցած ծա ռա յու թյուն ցան կա ցած ո լոր տում, բա ցա-
ռու թյամբ այն ծա ռա յու թյուն նե րի, ո րոնք մա տուց վում են կա ռա վա րա կան ի րա վա սու թյուն ներն 
ի րա կա նաց նե լիս. 

գ)  « ծա ռա յու թյուն, ո րը մա տուց վում է կա ռա վա րա կան ի րա վա սու թյուն ներն ի րա կա նաց նե լիս» 
նշա նա կում է ցան կա ցած ծա ռա յու թյուն, ո րը մա տուց վում է ոչ ա ռևտ րային հի մուն քով և ոչ էլ 
մեկ կամ ա վե լի ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող նե րի հետ մր ցակ ցու թյամբ։
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Գ ԼՈՒԽ II 
ԸՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՊԱՐ ՏԱ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ ԵՎ ՀԻՄ ՆԱԴ ՐՈՒՅԹ ՆԵՐ 

 Հոդ ված II. 
Ազ գե րի ա ռա վել բա րեն պաս տու թյան մո տե ցում 

 Սույն Հա մա ձայ նագ րով կար գա վոր վող ցան կա ցած մի ջո ցի ա ռն չու թյամբ յու րա քան չյուր Ան դամ ցան կա-1. 
ցած այլ Ան դա մի ծա ռա յու թյուն նե րին ու ծա ռա յու թյուն մա տու ցող նե րին ան հա պաղ և ան վե րա պա հո րեն 
տրա մադ րում է ոչ պա կաս բա րեն պաստ մո տե ցում, քան այն ո րն ին քը տրա մադ րում է ցան կա ցած այլ 
ե րկ րի նման ծա ռա յու թյուն նե րին ու ծա ռա յու թյուն մա տու ցող նե րին։ 

Ան դա մը կա րող է 1-ին կե տին չհա մա պա տաս խա նող մի ջոց պահ պա նել, ե թե այդ մի ջո ցը նշ ված է II Հոդ-2. 
վա ծից ա զա տում նե րի մա սին Հա վել վա ծում ու բա վա րա րում է դրա պայ ման նե րին։

Սույն Հա մա ձայ նագ րի դրույթ նե րը չեն մեկ նա բան վում այն պես, թե որ ևէ Ան դա մի ար գե լում են ա ռա վե-3. 
լու թյուն ներ շնոր հել կամ տրա մադ րել սահ մա նա կից ե րկր նե րին՝ սահ մա նա մերձ գո տի նե րով սահ մա նա-
փակ ված այն ծա ռա յու թյուն նե րի փո խա նա կու մը դյու րի նաց նե լու հա մար, ո րոնք ար տադր վում և սպառ-
վում են տե ղում։ 

Հոդ ված III.
Թա փան ցի կու թյուն 

Յու րա քան չյուր Ան դամ շտապ կար գով և, բա ցա ռու թյամբ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի, ա մե նաու շը 1. 
դրանք ու ժի մեջ մտ նե լու ժա մա նակ հրա պա րա կում է ը նդ հա նուր կի րա ռու թյան բո լոր հա մա պա տաս-
խան մի ջոց նե րը, ո րոնք ա ռնչ վում են սույն Հա մա ձայ նագ րի գոր ծո ղու թյա նը կամ ազ դում են դրա վրա։ 
Որ ևէ Ան դա մի ստո րագ րած մի ջազ գային հա մա ձայ նագ րե րը, ո րոնք ա ռնչ վում են ծա ռա յու թյուն նե րի 
ա ռևտ րին կամ ազ դում են դրա վրա, նույն պես հրա պա րակ վում ե ն։ 

Ե թե 1-ին կե տում հի շա տակ ված հրա պա րա կումն ա նի րա գոր ծե լի է, ա պա այդ տե ղե կու թյու նը հան րու-2. 
թյան հա մար մատ չե լի է դարձ վում որ ևէ այլ ձևով։ 

Յու րա քան չյուր Ան դամ շտապ կար գով և ա ռն վազն տա րին մեկ ան գամ Ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի 3. 
խորհր դին տե ղե կաց նում է ցան կա ցած նոր օ րենք, կա նո նա կարգ կամ վար չա կան ու ղե ցույց կամ գո յու-
թյուն ու նե ցող նե րում ցան կա ցած փո փո խու թյուն մտց նե լու մա սին, ո րը զգա լի ազ դե ցու թյուն ու նի սույն 
Հա մա ձայ նագ րով սահ ման ված իր հա տուկ պար տա վո րու թյուն նե րով ը նդ գրկ ված ծա ռա յու թյուն նե րի 
ա ռևտ րի վրա։ 

Յու րա քան չյուր Ան դամ շտապ կար գով պա տաս խա նում է որ ևէ այլ Ան դա մի՝ ա ռան ձին տե ղե կու թյուն նե-4. 
րի հա մար ներ կա յաց րած բո լոր պա հանջ նե րին‚ ո րոնք վե րա բե րում են իր ը նդ հա նուր կի րառ ման որ ևէ 
մի ջո ցի կամ 1-ին կե տում նշ ված մի ջազ գային հա մա ձայ նագ րե րի։ Յու րա քան չյուր Ան դամ ստեղ ծում է 
նաև մեկ կամ ա վե լի հարց ման կե տեր, որ պես զի պա հանջ ներ կա յաց վե լու դեպ քում այլ Ան դամ նե րին 
ա ռան ձին տե ղե կու թյուն ներ տրա մադ րի, ո րոնք վե րա բե րում են բո լոր նման հար ցե րին, ի նչ պես նաև այն 
հար ցե րին, ո րոնք են թա կա են 3-րդ կե տի ծա նուց ման պա հան ջին։ Այդ հարց ման կե տե րը ստեղծ վում են 
Ա ՀԿ ստեղծ ման մա սին հա մա ձայ նա գի րը (սույն հա մա ձայ նագ րում հի շա տակ վում է որ պես «ԱՀԿ հա մա-
ձայ նա գիր») ու ժի մեջ մտ նե լու օր վա նից հե տո՝ եր կու տար վա ըն թաց քում։ Զար գա ցող ա ռան ձին Ան դամ 
ե րկր նե րի հա մար կա րող է հա մա պա տաս խան ճկու նու թյուն հա մա ձայ նեց վել այն ժամ կե տի ա ռն չու-
թյամբ, ո րի ըն թաց քում այդ հարց ման կե տե րը պետք է ստեղծ վեն։ Պար տա դիր չէ, որ հարց ման կե տերն 
օ րենք նե րի և կա նո նա կար գե րի պա հոց լի նեն։ 

Յու րա քան չյուր Ան դամ կա րող է Ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի խորհր դին ծա նու ցել որ ևէ այլ Ան դա մի 5. 
ձեռ նար կած ցան կա ցած մի ջո ցի մա սին, ո րն իր կար ծի քով ազ դում է սույն Հա մա ձայ նագ րի գոր ծո ղու-
թյան վրա։ 

  Հոդ ված IIIbis. 
 Գաղտ նի տե ղե կու թյան բա ցա հայ տում 

 Սույն Հա մա ձայ նա գի րը ո չն չով որ ևէ Ան դա մից չի պա հան ջում գաղտ նի տե ղե կու թյուն ներ տրա մադ րել, ո րոնց 
բա ցա հայ տու մը կխա փա ներ օ րենք նե րի կի րար կու մը, կամ որ ևէ այլ կերպ կհա կա սեր հա սա րա կա կան շա հե րին, 
կամ ո րը կվ նա սեր պե տա կան կամ մաս նա վոր ա ռան ձին ըն կե րու թյուն նե րի ա ռևտ րային օ րի նա կան շա հե րը։ 
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 Հոդ ված IV. 
 Զար գա ցող ե րկր նե րի ա ճող մաս նակ ցու թյուն 

 Զար գա ցող Ան դամ ե րկր նե րի՝ հա մաշ խար հային ա ռևտ րում ա ճող մաս նակ ցու թյու նը դյու րի նաց վում է 1. 
սույն Հա մա ձայ նագ րի III և IV Գլուխ նե րի հա մա ձայն տար բեր Ան դամ նե րի բա նակ ցած հա տուկ պար տա-
վո րու թյուն նե րի մի ջո ցով, ո րոնք վե րա բե րում են. 

ա)  դ րանց ծա ռա յու թյուն նե րի ներ քին կա րո ղու թյուն նե րի հզո րաց մա նը և ար դյու նա վե տու թյան ու 
մր ցու նա կու թյան բարձ րաց մա նը, այ լոց թվում՝ դե պի տեխ նո լո գի ա ներ ա ռևտ րային հի մուն քով 
մուտ քի մի ջո ցով․ 

բ)  դ րանց հա մար դե պի բաշխ ման ու ղի ներ ու տե ղե կատ վա կան ցան ցեր մուտ քի բա րե լավ մա նը‚ 
և՝ 

գ)  շու կայի մատ չե լի ու թյան ա զա տա կա նաց մանն այն ո լորտ նե րում և մա տուց ման ե ղա նակ նե րում‚ 
ո րոնք դրանց հա մար ար տա հան ման ա ռու մով հե տաքրք րու թյուն են ներ կա յաց նում։

 
Զար գա ցած Ան դամ ե րկր նե րը և հնա րա վոր չա փով՝ այլ Ան դամ նե րը, Ա ՀԿ հա մա ձայ նա գիրն ու ժի մեջ 2. 
մտ նե լու օր վա նից հե տո՝ եր կու տար վա ըն թաց քում, ստեղ ծում են հա ղոր դակց ման կե տեր՝ դյու րի նաց նե-
լու զար գա ցող Ան դամ ե րկր նե րի ծա ռա յու թյուն ներ մատուցող նե րի մուտ քը դե պի ի րենց հա մա պա տաս-
խան շու կա նե րին ա ռնչ վող տե ղե կու թյուն նե րը, ո րոնք վե րա բե րում են. 

ա)  ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման ա ռևտ րային ու տեխ նի կա կան կող մե րին․ 

բ)  մաս նա գի տա կան ո րա կա վո րում նե րի գրանց մա նը, ճա նաչ մանն ու ձեռք բեր մա նը‚ և՝ 

գ)  ծա ռա յու թյուն նե րի տեխ նո լո գի ա նե րի մատ չե լի ու թյա նը։

1-ին և 2-րդ կե տերն ի րա կա նաց նե լիս հա տուկ ա ռաջ նու թյուն է տր վում ա ռա վել թույլ զար գա ցած Ան-3. 
դամ ե րկր նե րին։ Ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյուն է դարձ վում ա ռա վել թույլ զար գա ցած ե րկր նե րի՝ 
բա նակց ված հա տուկ պար տա վո րու թյուն ներ ըն դու նե լիս ու նե ցած լուրջ դժ վա րու թյուն նե րին՝ ել նե լով 
նրանց տն տե սա կան ա ռանձ նա հա տուկ ի րա վի ճա կից և զար գաց ման, ա ռևտ րային ու ֆի նան սա կան 
կա րիք նե րից։ 

 Հոդ ված V. 
Տն տե սա կան մի աս նա ցում 

 Սույն Հա մա ձայ նա գիրն իր Ան դամ նե րից որ ևէ մե կին չի ար գե լում որ ևէ հա մա ձայ նա գիր կն քել կամ լի-1. 
նել այն պի սի հա մա ձայ նագ րի կողմ, ո րով ա զա տա կա նաց վում է այդ հա մա ձայ նագ րի կող մե րի մեջ կամ 
դրանց միջև ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռև տու րը, ե թե այդ հա մա ձայ նա գի րը. 

ա)  ո լորտ նե րի է ա կան ը նդ գր կում ու նի1 և՝ 

բ)  այդ հա մա ձայ նագ րի ու ժի մեջ մտ նե լու պա հին կամ էլ խե լա միտ ժամ կետ նե րի հի ման վրա նա-
խա տե սում է «ա» են թա կե տով ը նդ գրկ ված ո լորտ նե րում կող մե րի մեջ կամ դրանց միջև՝ XVII 
Հոդ վա ծի ի մաս տով բո լոր տե սա կի խտ րա կա նու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյուն կամ վե րա ցում՝ 

i)  գո յու թյուն ու նե ցող խտ րա կան մի ջոց նե րի վե րաց ման մի ջո ցով‚ և(կամ)՝ 

ii)  նոր կամ ա վե լի խտ րա կան մի ջոց նե րի ար գել ման մի ջո ցով, բա ցա ռու թյամբ՝ 

XI, XII, XIV և XIVbis Հոդ ված նե րի հա մա ձայն թույ լատր ված մի ջոց նե րի։ 

1«բ» կե տով սահ ման ված պայ ման նե րի բա վա րար ված լի նե լը գնա հա տե լիս, կա րող է հաշ վի ա ռն վել 2. 
հա մա ձայ նագ րի կա պը խնդ րո ա ռար կա ե րկր նե րի միջև տն տե սա կան մի աս նաց ման ա վե լի լայն գոր ծըն-
թա ցի կամ ա ռևտ րի ա զա տա կա նաց ման հետ։

1 Սույն պայմանը հասկացվում է ոլորտների քանակի, ազդեցություն կրող առևտրի ծավալի և մատուցման եղանակների 
առումով: Սույն պայմանը բավարարելու համար համաձայնագրերը մատուցման որևէ եղանակի չհիմնավորված 
բացառություն չպետք է նախատեսեն:
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ա)  Ե թե զար գա ցող ե րկր նե րը 1-ին կե տում հի շա տակ ված կար գի հա մա ձայ նագ րի կող մեր են, 3. 
ա պա 1-ին կե տում, հատ կա պես դրա «բ» են թա կե տում շա րադր ված պայ ման նե րի պահ պան ման հա-
մար ճկու նու թյուն է նա խա տես վում՝ խնդ րո ա ռար կա ե րկր նե րի՝ ի նչ պես հա մընդ հա նուր‚ այն պես էլ 
ա ռան ձին ո լորտ նե րում ու են թաո լորտ նե րում ու նե ցած զար գաց ման մա կար դա կին հա մա պա տաս-
խան։ 

բ)  Ան կախ 6-րդ կե տից, ե թե 1-ին կե տում հի շա տակ ված կար գի հա մա ձայ նա գիրն ը նդ գր կում է 
մի այն զար գա ցող ե րկր ներ, ա պա կա րող է ա վե լի բա րեն պաստ մո տե ցում շնորհ վել այդ հա-
մա ձայ նագ րի կող մե րի ֆի զի կա կան ան ձանց պատ կա նող կամ դրանց կող մից վե րահսկ վող 
իրավաբանական ան ձանց։

 
1-ին կե տում հի շա տակ ված ցան կա ցած հա մա ձայ նա գիր կոչ ված է նպաս տե լու հա մա ձայ նագ րի կող մե րի 4. 
միջև ա ռևտ րին, և հա մա ձայ նագ րին չմի ա ցած որ ևէ Ան դա մի ա ռն չու թյամբ հա մա պա տաս խան ո լորտ-
նե րում ու են թաո լորտ նե րում չի բարձ րաց նում ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի ար գելք նե րի հա մընդ հա նուր 
մա կար դա կը՝ հա մե մա տած նախ քան այդ հա մա ձայ նա գի րը կի րառ վող մա կար դա կի հետ։ 

Ե թե 1-ին կե տով սահ ման ված որ ևէ հա մա ձայ նագ րի կնք ման, ը նդ լայն ման կամ որ ևէ նշա նա կա լի փո փո-5. 
խու թյան ժա մա նակ որ ևէ Ան դամ նա խա տե սում է որ ևէ հա տուկ պար տա վո րու թյուն հա նել կամ փո փո-
խել, ին չը չի հա մա պա տաս խա նում իր Ժա մա նա կա ցան կով սահ ման ված պայ ման նե րին, ա պա Ան դամն 
ա ռն վազն 90 օր ա ռաջ նախ նա կան ծա նու ցում է ներ կա յաց նում այդ փո փո խու թյան կամ հան ման մա-
սին, և կի րառ վում է XXI Հոդ վա ծի 2-րդ‚ 3-րդ և 4-րդ կե տե րով սահ ման ված ըն թա ցա կար գը։ 

Որ ևէ այլ Ան դա մի ծա ռա յու թյուն մա տու ցո ղը, ո րն 1-ին կե տում հի շա տակ ված հա մա ձայ նագ րի կող մի 6. 
օ րենք նե րի հա մա ձայն հիմ նադր ված իրավաբանական ան ձ է, այդ հա մա ձայ նագ րով նա խա տես ված մո-
տե ցում ստա նա լու ի րա վունք է ձեռք բե րում, ե թե այդ հա մա ձայ նագ րի կող մե րի տա րած քում ներգ րավ-
ված է ի նք նու րույն ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ։ 

ա)  Ան դամ նե րը, ո րոնք 1-ին կե տում հի շա տակ ված որ ևէ հա մա ձայ նագ րի կող մեր են, Ծա ռա յու-7. 
թյուն նե րի ա ռևտ րի խորհր դին շտապ կար գով ծա նու ցում են ցան կա ցած այդ պի սի հա մա ձայ նա-
գրի, և այդ հա մա ձայ նագ րի ցան կա ցած ը նդ լայն ման կամ որ ևէ նշա նա կա լի փո փո խու թյան մա սին։ 
Նրանք Խորհր դի հա մար մատ չե լի են դարձ նում նաև այն պի սի հա մա պա տաս խան տե ղե կու թյուն-
ներ, ո րոնք կա րող է վեր ջինս պա հան ջել։ Խոր հուր դը կա րող է աշ խա տան քային խումբ ստեղ ծել, որ-
պես զի վեր ջինս քն նու թյան առ նի այդ հա մա ձայ նա գի րը, կամ այդ հա մա ձայ նագ րի ը նդ լայ նու մը կամ 
փո փո խու թյու նը և Խորհր դին զե կու ցի սույն Հոդ վա ծին դրա հա մա պա տաս խա նու թյան մա սին։ 

բ)  Ան դամ նե րը, ո րոնք 1-ին կե տում հի շա տակ ված որ ևէ այն պի սի հա մա ձայ նագ րի կող մեր են, ո րն 
ի րա կա նաց վում է ժամ կետ նե րի հի ման վրա, Ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի խորհր դին պար բե րա-
բար զե կու ցում են դրա ի րա կա նաց ման մա սին։ Խոր հուր դը կա րող է այդ զե կույց նե րը քն նու թյան 
առ նե լու հա մար աշ խա տան քային խումբ ստեղ ծել, ե թե այդ պի սի աշ խա տան քային խումբն ան-
հրա ժեշտ է հա մա րում։ 

գ)  Հիմն վե լով «ա» և «բ» են թա կե տե րում նշ ված աշ խա տան քային խմ բե րի զե կույց նե րի վրա՝ Խոր-
հուր դը կա րող է այն պի սի հանձ նա րա րա կան ներ տալ կող մե րին, ի նչ պի սիք նպա տա կա հար մար 
է հա մա րում։ 

Ան դա մը, ո րն 1-ին կե տում հի շա տակ ված որ ևէ հա մա ձայ նագ րի կողմ է, չի կա րող փոխ հա տու ցում պա-8. 
հան ջել ա ռև տային օ գուտ նե րի հա մար, ո րոնք որ ևէ այլ Ան դամ կա րող է ստա նալ այդ հա մա ձայ նա-
գրով։ 
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 Հոդ ված Vbis.
Աշ խա տան քի շու կա նե րի մի աս նաց ման հա մա ձայ նագ րեր 

Սույն Հա մա ձայ նա գիրն իր Ան դամ նե րից որ ևէ մե կին չի խոչըն դո տում այն պի սի մի հա մա ձայ նագ րի կողմ լի նել, 
ո րով այդ հա մա ձայ նագ րի կող մե րի մեջ կամ դրանց միջև աշ խա տան քի շու կա նե րի լի ար ժեք մի աս նա ցում2 է 
ստեղծ վում, ե թե այդ հա մա ձայ նա գի րը. 

ա)  հա մա ձայ նագ րի կող մե րի քա ղա քա ցի ներն ա զա տում է բնա կու թյա նը և աշ խա տան քի թույլտը-
վությա նը վե րա բե րող պա հանջ նե րից․ 

բ)  ծա նուց վել է Ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի խորհր դին։ 
 

Հոդ ված VI. 
 Ներ քին կա նո նա կար գում 

Յու րա քան չյուր Ան դամ ա պա հո վում է‚ որ այն ո լորտ նե րում, որ տեղ հա տուկ պար տա վո րու թյուն ներ են 1. 
ստանձն վել‚ ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի վրա ազ դող ը նդ հա նուր կի րառ ման բո լոր մի ջոց ներն ի րա կա-
նաց վեն պատ շաճ, ա նա չառ և ան կողմ նա կալ ձևով։

ա)  Յու րա քան չյուր Ան դամ պահ պա նում է կամ հնա րա վո րին չափ շուտ ստեղ ծում է դա տա կան, 2. 
միջ նոր դա կան կամ վար չա կան ա տյան ներ կամ ըն թա ցա կար գեր, ո րոն ցով նա խա տես վում է ծա ռա-
յու թյուն նե րի ա ռևտ րի վրա ազ դե ցու թյուն ու նե ցող վար չա կան ո րո շում նե րի շտապ վե րաքն նու թյան 
ան ցկա ցում և ար դա րաց ված լի նե լու դեպ քում դրանց նկատ մամբ հա մա պա տաս խան պաշտ պա նա-
կան մի ջոց նե րի կի րա ռում՝ ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող տու ժո ղի պա հան ջով։ Ե թե այդ ըն թա ցա-
կար գերն ան կախ չեն այն գոր ծա կա լու թյու նից, ո րն օ ժտ ված է տվյալ վար չա կան ո րոշ ման ի րա վա-
սու թյամբ, ա պա Ան դա մը ե րաշ խա վո րում է, որ այդ ըն թա ցա կար գե րով նա խա տես վի փաս տա ցի ո րեն 
ա նա չառ և ան կողմ նա կալ վե րաքն նու թյուն։ 

բ)  «ա» են թա կե տի դրույթ նե րը չեն մեկ նա բան վում այն պես, թե Ան դա մից պա հանջ վում է այդ պի սի 
ա տյան ներ կամ ըն թա ցա կար գեր հաս տա տել, ե րբ դա ան հա մա պա տաս խան կլի ներ նրա սահ-
մա նադ րա կան կա ռուց ված քին կամ ի րա վա կան հա մա կար գի բնույ թին։

 
Ե թե թույլտ վու թյուն է պա հանջ վում որ ևէ ծա ռա յու թյուն մա տու ցե լու հա մար, ո րի վե րա բե րյալ հա տուկ 3. 
պար տա վո րու թյուն է ստանձն ված, ա պա Ան դա մի ի րա վա սու մար մի նը ներ քին օ րենք նե րի և կա նո նա-
կար գե րի հա մա ձայն լի ար ժեք հա մար վող դի մու մը ներ կա յաց վե լուց հե տո՝ պատ շաճ ժա մա նա կա հատ-
վա ծի ըն թաց քում դի մո ղին տե ղե կաց նում է դի մու մի վե րա բե րյալ կա յաց ված ո րոշ ման մա սին։ Դի մո ղի 
պա հան ջով ի րա վա սու մար մինն ա ռանց ան հար կի հե տաձգ ման տե ղե կատ վու թյուն է տրա մադ րում դի-
մու մի կար գա վի ճա կի վե րա բե րյալ։

Նպա տակ ու նե նա լով ա պա հո վել, որ ո րա կա վոր ման պա հանջ նե րին և ըն թա ցա կար գե րին, տեխ նի կա-4. 
կան հա մօ րի նակ նե րին (հա մօ րի նակ նե րին) և լի ցեն զա վոր ման պա հանջ նե րին վե րա բե րող մի ջոց ներն 
ա վե լորդ խո չըն դոտ ներ չեն ա ռա ջաց նում ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի հա մար, Ծա ռա յու թյուն նե րի 
ա ռևտ րի խոր հուր դը՝ հա մա պա տաս խան մար մին նե րի մի ջո ցով‚ ո րոնք ին քը կա րող է ստեղ ծել‚ մշա կում 
է ցան կա ցած ան հրա ժեշտ հիմ նադ րույթ ներ։ Այդ հիմ նադ րույթ նե րի նպա տակն է ե րաշ խա վո րել, որ այդ 
պա հանջ նե րը, մաս նա վո րա պես, 

ա)  հիմն ված լի նեն այն պի սի ա նա չառ ու թա փան ցիկ չա փա նիշ նե րի վրա, ի նչ պի սիք են ի րա զե կու-
թյունն ու ծա ռա յու թյու նը մա տու ցե լու կա րո ղու թյու նը․ 

բ)  ա վե լի բարդ չլի նեն‚ քան ան հրա ժեշտ է ծա ռա յու թյան ո րա կը ե րաշ խա վո րե լու հա մար․ 

գ)  լի ցեն զա վոր ման ըն թա ցա կար գե րի դեպ քում‚ ի նք նին սահ մա նա փա կում չլի նեն ծա ռա յու թյուն նե-
րի մա տուց ման հա մար։ 

2 Սովորաբար այդպիսի միասնացումը խնդրո առարկա կողմերի քաղաքացիների համար նախատեսում է կողմերի 
աշխատուժի շուկաներ ազատ մուտքի իրավունք և միջոցներ է ընդգրկում վարձատրության պայմանների, աշխատանքի և 
սոցիալական ապահովման այլ պայմանների վերաբերյալ:
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 ա)  Այն ո լորտ նե րում, որ տեղ Ան դա մը հա տուկ պար տա վո րու թյուն ներ է ստանձ նել, այդ Ան դա մը, 5. 
մինչև այդ ո լորտ նե րում 4-րդ կե տի հա մա ձայն մշա կած հիմ նադ րույթ ներն ու ժի մեջ մտ նե լը, լի ցեն-
զա վոր ման ու ո րա կա վոր ման պա հանջ ներ և տեխ նի կա կան հա մօ րի նակ ներ չի կի րա ռում, ո րոնք 
վե րաց նում կամ նվա զեց նում են այդ հա տուկ պար տա վո րու թյուն ներն այն պի սի ձևով, ո րը՝ 

i)  չի հա մա պա տաս խա նում 4«ա», «բ» և «գ» են թա կե տե րով սահ ման ված չա փա նիշ նե րին․ 

ii)  չէր կա րող պատ ճա ռա բան ված կեր պով ա կն կալ վել այդ Ան դա մից՝ այդ ո լորտ նե րում հա-
տուկ պար տա վո րու թյուն նե րը ստանձ նե լու պա հին։ 

բ)  Ան դա մի կող մից 5«ա» կե տով սահ ման ված պար տա վո րու թյան պահ պա նու մը ո րո շե լիս հաշ վի է 
ա ռն վում մի ջազ գային հա մա պա տաս խան կազ մա կեր պու թյուն նե րի3 մի ջազ գային այն հա մօ րի-
նակ նե րը‚ ո րոնք այդ Ան դա մը կի րա ռում է ։

 
Այն ո լորտ նե րում, որ տեղ հա տուկ պար տա վո րու թյուն ներ են ստանձն վել մաս նա գի տա կան ծա ռա յու-6. 
թյուն նե րի վե րա բե րյալ, յու րա քան չյուր Ան դամ հա մա պա տաս խան ըն թա ցա կար գեր է նա խա տե սում որ-
ևէ այլ Ան դա մի մաս նա գետ նե րի ի րա զե կու թյու նը ստու գե լու նպա տա կով։ 

 

 Հոդ ված VII. 
 Ճա նա չում 

Ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցո ղ նե րի թույլտ վու թյա նը, լի ցեն զա վոր մա նը կամ հա վաս տագր մա նը վե րա բե-1. 
րող իր հա մօ րի նակ նե րը կամ չա փա նիշ նե րը ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի ո րեն կա տա րե լու նպա տա-
կով և հաշ վի առ նե լով 3-րդ կե տով սահ ման ված պա հանջ նե րը՝ Ան դա մը կա րող է ճա նա չել ա ռան ձին 
ե րկ րում ձեռք բեր ված կր թու թյու նը կամ փոր ձը, կա տար ված պա հանջ նե րը կամ տր ված լի ցեն զի ա նե րը 
կամ հա վաս տագ րե րը։ Այդ պի սի ճա նա չու մը, ո րին կա րե լի է հաս նել ներ դաշ նա կեց մամբ կամ որ ևէ այլ 
ե ղա նա կով, կա րող է հիմն ված լի նել խնդ րո ա ռար կա ե րկ րի հետ հա մա ձայ նագ րի կամ հա մա ձայ նու թյան 
վրա կամ կա րող է շնորհ վել ի նք նու րույ նա բար։

Ան դա մը, ո րն 1-ին կե տում նշ ված կար գի հա մա ձայ նագ րի կամ հա մա ձայ նու թյան (գո յու թյուն ու նե ցող է 2. 
դա‚ թե ա պա գա) կողմ է, այլ շա հագր գիռ Ան դամ նե րին բա վա րար հնա րա վո րու թյուն է տա լիս բա նակ-
ցե լու այդ հա մա ձայ նագ րին կամ հա մա ձայ նու թյանն ի րենց ան դա մակ ցու թյան հա մար, կամ էլ բա նակ-
ցե լու մի այն պի սի նի հա մար‚ ո րը հա մե մա տե լի է դրա հետ։ Ե թե որ ևէ Ան դամն ի նք նու րույն ճա նա չում է 
շնոր հում, ա պա ցան կա ցած այլ Ան դա մին բա վա րար հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ա պա ցու ցե լու, որ այդ 
այլ Ան դա մի տա րած քում ձեռք բեր ված կր թու թյու նը, փոր ձը, լի ցեն զի ա նե րը կամ հա վաս տագ րե րը, կամ 
կա տար ված պա հանջ նե րը պետք է ճա նաչ վեն։

Ան դա մը ճա նա չում չի շնոր հում այն պի սի ե ղա նա կով, ո րն ե րկր նե րի միջև խտ րու թյուն դնե լու մի ջոց 3. 
կհան դի սա նա՝ ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող նե րին թույլտ վու թյուն տա լու, լի ցեն զա վո րե լու կամ հա վաս-
տագ րե լու իր հա մօ րի նակ նե րի կամ չա փա նիշ նե րի կի րառ ման հար ցում, կամ ո րը քո ղարկ ված սահ մա-
նա փա կում կհան դի սա նա ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի հա մար։

Յու րա քան չյուր Ան դամ՝ 4. 

ա)  իր հա մար Ա ՀԿ հա մա ձայ նա գիրն ու ժի մեջ մտ նե լու օր վա նից հե տո՝ 12 ա մս վա ըն թաց քում Ծա-
ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի խորհր դին տե ղե կաց նում է ի ր՝ ճա նաչ ման գո յու թյուն ու նե ցող մի ջոց-
նե րի մա սին և նշում է, թե ա րդյոք այդ մի ջոց նե րը հիմն ված են 1-ին կե տում հի շա տակ ված կար-
գի հա մա ձայ նագ րե րի կամ հա մա ձայ նու թյուն նե րի վրա․ 

բ)  Ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի խորհր դին շտապ կար գով‚ հնա րա վո րին չափ նա խօ րոք տե ղե կաց-
նում է 1-ին կե տում հի շա տակ ված կար գի հա մա ձայ նագ րի կամ հա մա ձայ նու թյան վե րա բե րյալ 
բա նակ ցու թյուն ներ սկ սե լու մա սին, որ պես զի որ ևէ այլ Ան դա մի հա մա պա տաս խան հնա րա վո-
րու թյուն տր վի՝ բա նակ ցու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու իր շա հագրգ ռու թյան մա սին նշել մինչ բա-
նակ ցու թյուն նե րը հիմ նա կան փուլ մտ նե լը․ 

3 «Միջազգային Համապատասխան կազմակերպություններ» արտահայտությունը վերաբերում է այն միջազգային մարմին-
ներին, որոնց անդամակցությունն ազատ է ԱՀԿ առնվազն բոլոր Անդամների համապատասխան մարմինների համար:
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գ)  Ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի խորհր դին շտապ կար գով տե ղե կաց նում է ճա նաչ ման նոր մի ջոց-
ներ ըն դու նե լու կամ գո յու թյուն ու նե ցող նե րի մեջ զգա լի փո փո խու թյուն կա տա րե լու մա սին և 
նշում է, թե ա րդյոք այդ մի ջոց նե րը հիմն ված են 1-ին կե տում հի շա տակ ված կար գի հա մա ձայ-
նագ րի կամ հա մա ձայ նու թյան վրա։

Հարկ ե ղած դեպ քում, ճա նա չու մը պետք է հիմն ված լի նի բազ մա կողմ կեր պով հա մա ձայ նեց ված չա փա-5. 
նիշ նե րի վրա։ Հարկ ե ղած դեպ քե րում Ան դամ նե րը հա մա պա տաս խան միջ կա ռա վա րա կան և ոչ կա-
ռա վա րա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցե լով աշ խա տում են ճա նաչ ման վե րա բե րյալ 
ը նդ հա նուր մի ջազ գային հա մօ րի նակ նե րի ու չա փա նիշ նե րի‚ և հա մա պա տաս խան ծա ռա յու թյուն նե րի 
գոր ծա րար ու մաս նա գի տա կան գոր ծե լա կեր պի վե րա բե րյալ ը նդ հա նուր մի ջազ գային հա մօ րի նակ նե րի 
ստեղծ ման և ըն դուն ման ո ւղ ղու թյամբ։ 

 

Հոդ ված VIII. 
 Մե նաշ նորհ ներ և ծա ռա յու թյուն նե րի բա ցա ռիկ մա տու ցող ներ 

Յու րա քան չյուր Ան դամ ա պա հո վում է, որ իր տա րած քում որ ևէ մե նաշ նոր հային ծա ռա յու թյան մա տու-1. 
ցող հա մա պա տաս խան շու կա յում մե նաշ նոր հային ծա ռա յու թյուն մա տու ցե լիս չգոր ծի այն պի սի ձևով‚ 
ո րն ան հա մա պա տաս խան է այդ Ան դա մի՝ II Հոդ վա ծով ու հա տուկ պար տա վո րու թյուն նե րով սահ ման-
ված պար տա վո րու թյուն նե րին։

Ե թե որ ևէ Ան դա մի մե նաշ նոր հային մա տու ցո ղը‚ ո րն այդ Ան դա մի հա տուկ պար տա վո րու թյուն նե րի 2. 
ա ռար կա է‚ ո ւղ ղա կի ո րեն կամ էլ փոխ կա պակց ված ըն կե րու թյան մի ջո ցով մր ցում է իր մե նաշ նոր հային 
ի րա վունք նե րի շր ջա նակ նե րից դուրս գտն վող ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման մեջ, ա պա Ան դամն ա պա-
հո վում է, որ այդ մա տու ցո ղը չշա հա գոր ծի իր մե նաշ նոր հային դիրքն այն պես‚ որ իր տա րած քում գոր ծի 
այդ պար տա վո րու թյուն նե րին ան հա մա պա տաս խան ձևով։

Ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի խոր հուր դը կա րող է որ ևէ Ան դա մի պա հան ջով, ո րը հիմք ու նի են թադ րե-3. 
լու, որ ցան կա ցած այլ Ան դա մի ծա ռա յու թյուն նե րի մե նաշ նոր հային մա տու ցո ղը գոր ծում է 1-ին և 2-րդ 
կե տե րին ան հա մա պա տաս խան ձևով, պա հան ջել այն Ան դա մից, ո րը ստեղ ծել, պահ պա նել կամ թույլ-
տվու թյուն է տվել այդ մա տու ցո ղին, հա տուկ տե ղե կատ վու թյուն ներ կա յաց նել հա մա պա տաս խան գոր-
ծո ղու թյուն նե րի վե րա բե րյալ։

Ե թե Ա ՀԿ Հա մա ձայ նա գիրն ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո որ ևէ Ան դամ մե նաշ նոր հային ի րա վունք ներ է շնոր-4. 
հում իր հա տուկ պար տա վո րու թյուն նե րով ը նդ գրկ ված ծա ռա յու թյան մա տուց ման հա մար, ա պա այդ 
Ան դամն այդ մա սին Ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի խորհր դին ծա նու ցում է ոչ ո ւշ, քան նա խա տես վող 
մե նաշ նոր հային ի րա վունք նե րը շնոր հե լուց ե րեք ա միս ա ռաջ, և կի րառ վում են XXI Հոդ վա ծի 2-րդ‚ 3-րդ 
և 4-րդ կե տե րի դրույթ նե րը։

Սույն Հոդ վա ծի դրույթ նե րը կի րառ վում են նաև ծա ռա յու թյուն նե րի բա ցա ռիկ մա տու ցող նե րի դեպ քում, 5. 
ե րբ Ան դա մը պաշ տո նա պես կամ գործ նա կա նում. ա) թույ լատ րում կամ ստեղ ծում է փոքր թվով ծա ռա-
յու թյուն մա տու ցող ներ‚ և՝ բ) է ա կա նո րեն կան խար գե լում է իր տա րած քում այդ մա տու ցող նե րի միջև 
մր ցակ ցու թյու նը։ 

 

Հոդ ված IX. 
Գոր ծա րար գոր ծե լա կեր պեր 

Ան դամ ներն ըն դու նում են, որ ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող նե րի ո րոշ գոր ծա րար գոր ծե լա կեր պեր, ո րոնք 1. 
այլ ե ն‚ քան VIII Հոդ վա ծի տակ ը նկ նող նե րը, կա րող են կաշ կան դել մր ցակ ցու թյունն ու դրա նով սահ մա-
նա փա կել ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցու մը։

Յու րա քան չյուր Ան դամ որ ևէ այլ Ան դա մի պա հան ջով խորհր դակ ցու թյուն ներ է սկ սում՝ նպա տակ ու-2. 
նե նա լով վե րաց նել 1-ին կե տում նշ ված գոր ծե լա կեր պե րը։ Ան դա մը, ո րին ո ւղղ ված է պա հան ջը, լի ար-
ժեք ու բա րյա ցա կամ վե րա բեր մունք է ցու ցա բե րում այդ պա հան ջի նկատ մամբ և հա մա գոր ծակ ցում է՝ 
քն նարկ վող հար ցին ա ռնչ վող հա սա րա կայ նո րեն մատ չե լի ոչ գաղտ նի տե ղե կու թյուն ներ տրա մադ րե լու 
մի ջո ցով։ Ան դա մը, ո րին ո ւղղ ված է պա հան ջը, պա հանջ ներ կա յաց նող Ան դա մին տրա մադ րում է նաև 
մատ չե լի այլ տե ղե կու թյուն ներ՝ պահ պա նե լով իր ներ քին օ րենք ներն ու կն քե լով բա վա րար հա մա ձայ նա-
գիր՝ պա հանջ ներ կա յաց նող Ան դա մի կող մից իր գաղտ նի ու թյու նը պաշտ պա նե լու վե րա բե րյալ։ 
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 Հոդ ված X. 
 Պաշտ պա նա կան ար տա կարգ մի ջոց ներ 

Պաշտ պա նա կան ար տա կարգ մի ջոց նե րի վե րա բե րյալ ան ց են կաց վում բազ մա կողմ բա նակ ցու թյուն ներ, 1. 
ո րոնք հիմն ված են ա ռանց խտ րա կա նու թյան սկզ բուն քի վրա։ Այդ բա նակ ցու թյուն նե րի ար դյունք նե րը 
ու ժի մեջ են մտ նում Ա ՀԿ Հա մա ձայ նա գիրն ու ժի մեջ մտ նե լու օր վա նից՝ ոչ ո ւշ, քան ե րեք տա րի հե տո։

1-ին կե տում նշ ված բա նակ ցու թյուն նե րի ար դյունք ներն ու ժի մեջ մտ նե լուց ա ռաջ ըն կած ժա մա նա կա-2. 
հատ վա ծում ցան կա ցած Ան դամ կա րող է, ան կախ XXI Հոդ վա ծի 1-ին կե տի դրույթ նե րից, Ծա ռա յու-
թյուն նե րի ա ռևտ րի խորհր դին ծա նու ցել հա տուկ պար տա վո րու թյու նը փո փո խե լու կամ հա նե լու իր 
մտադ րու թյան մա սին՝ պար տա վո րու թյունն ու ժի մեջ մտ նե լու օր վա նից մեկ տա րի հե տո‚ ե թե Ան դա մը 
Խորհր դի ա ռջև պատ ճա ռա բա նում է, որ փո փո խու թյու նը կամ հա նու մը չի կա րող հե տաձգ վել մինչև XXI 
Հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված՝ ե րեք տար վա ժամ կե տի ա վար տը։

2-րդ կե տի դրույթ նե րի կի րա ռու թյու նը դա դա րում է Ա ՀԿ Հա մա ձայ նա գիրն ու ժի մեջ մտ նե լու օր վա նից 3. 
ե րեք տա րի հե տո։ 

 

Հոդ ված XI. 
Վ ճա րում ներ և փո խան ցում ներ 

Ան դա մը սահ մա նա փա կում ներ չի կի րա ռում իր հա տուկ պար տա վո րու թյուն նե րին վե րա բե րող ըն թա ցիկ 1. 
գոր ծարք նե րի հա մար կա տար վող մի ջազ գային փո խան ցում նե րի և վճա րում նե րի նկատ մամբ, բա ցա-
ռու թյամբ XII Հոդ վա ծով նա խա տես ված հան գա մանք նե րից։

Սույն Հա մա ձայ նա գի րը ո չն չով չի ազ դում Ար ժույ թի մի ջազ գային հիմ նադ րա մի ան դամ նե րի այն ի րա-2. 
վունք նե րի և պար տա վո րու թյուն նե րի վրա, ո րոնք սահ ման ված են Հիմ նադ րա մի հա մա ձայ նագ րի Հոդ-
ված նե րով, նե րա ռյալ՝ ար տար ժու թային գոր ծո ղու թյուն նե րը‚ ո րոնք հա մա պա տաս խա նում են հա մա-
ձայ նագ րի հոդ ված նե րին‚ ե թե Ան դա մը դրա մա մի ջոց նե րի գոր ծարք նե րի վրա սահ մա նա փա կում ներ չի 
դնում, ո րոնք ան հա մա պա տաս խան են այդ գոր ծարք նե րին վե րա բե րող իր հա տուկ պար տա վո րու թյուն-
նե րի հետ, բա ցա ռու թյամբ XII Հոդ վա ծի կամ Հիմ նադ րա մի պա հան ջի հա մա ձայն դր վող նե րից։ 

Հոդ ված XII.
Սահ մա նա փա կում ներ վճա րային հաշ վեկ շի ռը պաշտ պա նե լու նպա տա կով 

Վ ճա րային հաշ վեկշ ռի ու ար տա քին ֆի նան սա կան լուրջ դժ վա րու թյուն նե րի կամ դրանց վտան գի դեպ-1. 
քում Ան դա մը կա րող է սահ մա նա փա կում ներ ըն դու նել կամ պահ պա նել այն ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի 
նկատ մամբ, ո րոնց վե րա բե րյալ հա տուկ պար տա վո րու թյուն ներ է ստանձ նել, նե րա ռյալ՝ այդ պար տա վո-
րու թյուն նե րին ա ռնչ վող ըն թա ցիկ գոր ծարք նե րի հա մար կա տար վող փո խան ցում նե րի և վճա րում նե րի 
նկատ մամբ։ Ըն դուն վում է, որ տն տե սա կան զար գաց ման ըն թաց քում կամ տն տե սա կան ան ցու մային 
շր ջա նում Ան դա մի վճա րային հաշ վեկշ ռի վրա ա ռան ձին ճն շում ներ կա րող են սահ մա նա փա կում նե րի 
կի րառ ման ան հրա ժեշ տու թյուն ա ռա ջաց նել՝ մաս նա վո րա պես տն տե սա կան զար գաց ման կամ տն տե-
սա կան ան ցման իր ծրագ րի ի րա կա նաց ման հա մար բա վա րար ֆի նան սա կան պա հուս տի մա կար դա կի 
պահ պա նումն ա պա հո վե լու հա մար։

 
1-ին կե տում հի շա տակ ված սահ մա նա փա կում նե րը՝ 2. 

ա)  խտ րա կա նու թյուն չեն դնում Ան դամ նե րի միջև․ 

բ)  հա մա պա տաս խա նում են Ար ժույ թի մի ջազ գային հիմ նադ րա մի հա մա ձայ նագ րի հոդ ված նե րին․ 

գ)  խու սա փում են որ ևէ այլ Ան դա մի ա ռևտ րային, տն տե սա կան և ֆի նան սա կան շա հե րին ան հիմն 
վնաս պատ ճա ռե լուց․ 

դ)  չեն գե րա զան ցում այն սահ մա նա փա կում նե րը, ո րոնք ան հրա ժեշտ են 1-ին կե տում նկա րագըր-
ված հան գա մանք նե րի հետ գործ ու նե նա լիս․ 

ե)  ժա մա նա կա վոր են և աս տի ճա նա բար վե րաց վում են 1-ին կե տում հատ կո րո շած ի րա վի ճա կի 
բա րե լավ ման հետ մեկ տեղ։
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Այդ սահ մա նա փա կում նե րի ազ դե ցու թյան ո լոր տը ո րո շե լիս Ան դամ նե րը կա րող են ա ռաջ նու թյուն տալ 3. 
այն ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց մա նը, ո րոնք ա վե լի է ա կան են ի րենց տն տե սա կան կամ զար գաց ման 
ծրագ րե րի հա մար։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, այդ սահ մա նա փա կում նե րը չեն ըն դուն վում կամ պահ պան վում 
ծա ռա յու թյան ո րո շա կի ո լորտ հո վա նա վո րե լու նպա տա կով։

1-ին կե տի հա մա ձայն ըն դուն ված կամ պահ պան ված ցան կա ցած սահ մա նա փա կում կամ էլ դրան ցում 4. 
կա տա րած ցան կա ցած փո փո խու թյուն շտապ կար գով ծա նուց վում է Գլ խա վոր խորհր դին։

ա)  Սույն Հոդ վա ծի դրույթ նե րը կի րար կող Ան դամ նե րը Վճա րում նե րի հաշ վեկշ ռի սահ մա նա փա-5. 
կում նե րի հանձ նախմ բի հետ շտապ կար գով խորհր դակ ցում են սույն Հոդ վա ծի հա մա ձայն ըն դուն-
ված սահ մա նա փա կում նե րի վե րա բե րյալ։ 

բ)  Նա խա րար նե րի հա մա ժո ղովն ըն թա ցա կար գեր4 է ստեղ ծում պար բե րա բար տե ղի ու նե ցող 
խորհր դակ ցու թյուն նե րի հա մար՝ նպա տակ ու նե նա լով խնդ րո ա ռար կա Ան դա մին այն պի սի 
հանձ նա րա րա կան ներ տա լու հնա րա վո րու թյուն ստեղ ծել, ի նչ պի սիք ին քը նպա տա կա հար մար 
կգտ նի։ 

գ)  Այդ խորհր դակ ցու թյուն նե րում գնա հատ վում են խնդ րո ա ռար կա Ան դա մի վճա րային հաշ վեկշ ռի 
ի րա վի ճա կը և սույն Հոդ վա ծի հա մա ձայն ըն դուն ված կամ պահ պան ված սահ մա նա փա կում նե-
րը՝ այ լոց թվում հաշ վի առ նե լով այն պի սի գոր ծոն ներ, ի նչ պի սիք ե ն․ 

i)  վ ճա րում նե րի հաշ վեկշ ռի և ֆի նան սա կան ար տա քին դժ վա րու թյուն նե րի բնույթն ու չա-
փը․ 

ii)  խորհր դակ ցող Ան դա մի ար տա քին տն տե սա կան և ա ռևտ րային մի ջա վայ րը․ 

iii)  այ լընտ րան քային շտ կիչ մի ջոց նե րը, ո րոնք կա րող են մատ չե լի լի նել։ 

դ)  Խորհր դակ ցու թյուն նե րում դի տարկ վում են ցան կա ցած սահ մա նա փա կում նե րի հա մա պա տաս-
խա նու թյու նը 2-րդ կե տին‚ մաս նա վո րա պես 2«ե» կե տի հա մա ձայն սահ մա նա փա կում նե րի աս-
տի ճա նա կան վե րա ցու մը։ 

ե)  Այդ խորհր դակ ցու թյուն նե րի ըն թաց քում Ար ժույ թի մի ջազ գային հիմ նադ րա մի ներ կա յաց րած վի-
ճա կագ րա կան և այլ փաս տե րի վե րա բե րյալ բո լոր հայտ նա բե րում նե րը, ո րոնք վե րա բե րում են 
ար տար ժույ թին, դրա մա կան պա հուստ նե րին և վճա րային հաշ վեկշ ռին, ըն դուն վում են, ի սկ եզ-
րա կա ցու թյուն նե րը հիմն վում են խորհր դակ ցող Ան դա մի վճա րային հաշ վեկշ ռի և ֆի նան սա կան 
ար տա քին ի րա վի ճա կի՝ Հիմ նադ րա մի տված գնա հա տա կա նի վրա։

 
Ե թե Ան դա մը, ո րն Ար ժույ թի մի ջազ գային հիմ նադ րա մի ան դամ չէ, ցան կա նում է կի րար կել սույն Հոդ-6. 
վա ծի դրույթ նե րը, ա պա Նա խա րար նե րի հա մա ժո ղո վը վե րաքն նու թյան և ցան կա ցած այլ ան հրա ժեշտ 
ըն թա ցա կար գեր է ստեղ ծում։ 

 Հոդ ված XIII
Պե տա կան գնում ներ

II, XVI և XVII Հոդ ված նե րը չեն վե րա բե րում այն օ րենք նե րին, կա նո նա կար գե րին կամ պա հանջ նե րին‚ 1. 
ո րոնք ղե կա վա րում են պե տա կան գոր ծա կա լու թյուն նե րի կող մից ծա ռա յու թյուն նե րի գնում նե րը, ո րոնք 
կա տար վում են կա ռա վա րա կան նպա տակ նե րով, այլ ոչ թե ա ռևտ րային վե րա վա ճառ քի կամ ա ռև-
տրային վա ճառ քի հա մար ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցե լիս օգ տա գոր ծե լու նպա տա կով։ 

ԱՀԿ Հա մա ձայ նա գիրն ու ժի մեջ մտ նե լու օր վա նից հե տո՝ եր կու տար վա ըն թաց քում, ը ստ սույն Հա մա-2. 
ձայ նագ րի ան ց են կաց վում բազ մա կողմ բա նակ ցու թյուն ներ ծա ռա յու թյուն նե րի պե տա կան գնում նե րի 
վե րա բե րյալ։ 

 

4 Հասկացվում է, որ 5-րդ կետով ամրագրված ընթացակարգերը նույն են, ինչ ՄԱԳՀ-1994-ով սահմանված ընթացա-
կարգերը:
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Հոդ ված XIV
Ը նդ հա նուր բա ցա ռու թյուն ներ 

 Հաշ վի առ նե լով այն պա հան ջը, որ այդ մի ջոց նե րը չեն կի րարկ վում այն պի սի ե ղա նա կով, ո րը կա րող է նման պայ-
ման նե րում գտն վող ե րկր նե րի միջև կա մա յա կան կամ չար դա րաց ված խտ րա կա նու թյուն ա ռա ջաց նել, կամ ծա-
ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի հա մար քո ղարկ ված սահ մա նա փա կում հան դի սա նալ, սույն Հա մա ձայ նագ րի մեջ ո չինչ 
չի մեկ նա բան վում այն պես, թե որ ևէ Ան դա մի ար գե լում է այն պի սի մի ջոց ներ ըն դու նել կամ կի րար կել, ո րոնք 

ա)  անհ րա ժեշտ են հա սա րա կա կան բար քե րը պաշտ պա նե լու կամ հա սա րա կա կան կար գը5 պահ-
պա նե լու հա մար. 

բ)  անհ րա ժեշտ են մարդ կանց, կեն դա նի նե րի կամ բույ սե րի կյան քը կամ ա ռող ջու թյու նը պաշտ պա-
նե լու հա մար. 

գ)  անհ րա ժեշտ են այն օ րենք նե րի կամ կա նո նա կար գե րի հետ հա մա պա տաս խա նու թյունն ա պա-
հո վե լու հա մար, ո րոնք ան հա մա պա տաս խան չեն սույն Հա մա ձայ նագ րի դրույթ նե րին, նե րա ռյալ՝ 
նրանք, ո րոնք վե րա բե րում ե ն՝ 

i)  շ փո թեց նող և խար դախ գոր ծե լա կեր պե րի կան խար գել մա նը կամ ծա ռա յու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ պար տա վո րագ րե րի վրա պար տա զանց ման ազ դե ցու թյուն նե րի կար գա վոր-
մա նը. 

ii)  ան ձանց գաղտ նիք նե րի պաշտ պա նու թյա նը՝ կապ ված ան ձնա կան տվյալ նե րի վե րամը-
շակ ման և տա րած ման հետ, և ան ձնա կան կեն սագ րա կան տվյալ նե րի և հա շիվ նե րի 
գաղտ նի ու թյան պաշտ պա նու թյա նը. 

iii)  անվ տան գու թյա նը. 

դ)  չեն հա մա պա տաս խա նում XVII Հոդ վա ծին, ը նդ ո րում՝ մո տեց ման մեջ տար բե րու թյու նը նպա-
տակ ու նի ա պա հո վե լու այլ Ան դամ նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի կամ ծա ռա յու թյուն մա տու ցող նե րի 
նկատ մամբ ո ւղ ղա կի հար կե րի ա նա չառ կամ ար դյու նա վետ6 կի րա ռու մը կամ հա վա քու մը. 

ե)  չեն հա մա պա տաս խա նում II Հոդ վա ծին, ը նդ ո րում՝ մո տեց ման մեջ տար բե րու թյու նը կրկ նա կի 
հար կու մից խու սա փե լու վե րա բե րյալ հա մա ձայ նագ րի կամ ցան կա ցած այլ մի ջազ գային հա մա-
ձայ նագ րի կամ հա մա ձայ նու թյան, ո րով Ան դա մը կապ ված է, կրկ նա կի հար կու մից խու սա փե լու 
վե րա բե րյալ դրույթ նե րի ար դյունք է։ 

 

5 Հասարակական կարգին վերաբերող բացառությանը կարելի է դիմել միայն այն դեպքում, երբ հասարակության հիմնական 
շահերից որևէ մեկին իրական և բավականին լուրջ վտանգ է սպառնում:

6 Այն մի ջոց նե րը, ո րոնք նպա տակ ու նեն ո ւղ ղա կի հար կե րի ա նա չառ և ար դյու նա վետ կի րա ռում և հա վա քում ա պա հո վել, 
ը նգր կում են Ան դա մի` իր հար կային հա մա կար գի հա մա ձայն ձեռ նար կած մի ջոց ներ, ո րոնք` 

i)  կի րառ վում են ոչ մշ տաբ նակ ծա ռա յու թյուն մա տու ցող նե րի նկատ մամբ` այն փաս տի ճա նաչ մամբ, որ ոչ մշ տաբ նակ-
նե րի հար կային պար տա վո րու թյու նը ո րոշ վում է հարկ ման են թա կա այն տար րե րի ա ռն չու թյամբ, ո րոնք ծա գել կամ 
գտն վում են Ան դա մի տա րած քում, կամ` 

ii)  կի րառ վում են ոչ մշ տաբ նակ նե րի նկատ մամբ` Ան դա մի տա րած քում կի րա ռու մը կամ հա վա քումն ա պա հո վե լու հա-
մար, կամ`  

iii)  կի րառ վում են ոչ մշ տաբ նակ նե րի կամ մշ տաբ նակ նե րի նկատ մամբ` հար կե րից խու սա փու մը կամ խու սա նա վու մը 
կան խար գե լե լու հա մար, նե րա ռյալ` հա մա պա տաս խա նեց ման մի ջոց նե րը, կամ` 

iv)  կի րառ վում են մեկ այլ Ան դա մի տա րած քում կամ տա րած քից մա տու ցած ծա ռա յու թյուն ներ սպա ռող նե րի նկատ-
մամբ` այդ սպա ռող նե րի նկատ մամբ Ան դա մի տա րած քում գտն վող աղ բյուր նե րից ծա գած հար կե րի կի րա ռումն ու 
հա վա քումն ա պա հո վե լու հա մար, կամ`  

v)  տար բե րա կում են այն պի սի ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող նե րին, ո րոնք հարկ ման են թա կա են աշ խար հով մեկ տա-
րած ված հարկ ման են թա կա տար րե րի հա մար, և այլ ծա ռա յու թյուն մատուցող նե րին` ըն դու նե լով դրանց միջև հար-
կային հիմ քի բնույթ նե րի տար բե րու թյու նը, կամ` 

vi)  Ան դա մի հար կային հիմ քը պաշտ պա նե լու նպա տա կով սահ մա նում, բաշ խում կամ բա ժա նում են մշ տաբ նակ ան ձանց 
կամ մաս նա ճյու ղե րի ե կա մու տը, շա հույ թը, օ գու տը, կո րուս տը, հա նուր դը կամ վար կը, կամ դրանք բաշ խում կամ բա-
ժա նում են փոխ կա պակց ված ան ձե րի կամ միև նույն ան ձի մաս նա ճյու ղե րի միջև: 

XIV Հոդ վա ծի «դ» կե տում, ի նչ պես նաև  սույն ծա նո թագ րու թյան մեջ նշ ված հար կային ան վա նում ներն ու հաս կա ցու թյուն-
նե րը ո րոշ վում են մի ջո ցը ձեռ նար կող Ան դա մի ներ քին օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված հար կային սահ մա նում նե րի և հաս կա-
ցու թյուն նե րի կամ հա մար ժեք կամ հա ման ման սահ մա նում նե րի և հաս կա ցու թյուն նե րի հա մա ձայն:
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Հոդ ված XIVbis

Ա նվ տան գու թյան հետ կապ ված բա ցա ռու թյուն ներ

 Սույն Հա մա ձայ նագ րի մեջ ո չինչ չի մեկ նա բան վում, թե՝ 1. 

ա)  Ան դա մից պա հան ջում է, որ այն որ ևէ տե ղե կու թյուն տրա մադ րի, ո րի բա ցա հայ տու մը հա մա րում 
է իր ան վտան գու թյան է ա կան շա հե րին հա կա սող, կամ՝ 

բ)  Ան դա մին ար գե լում է որ ևէ գոր ծո ղու թյուն ձեռ նար կել, ո րն այն ան հրա ժեշտ է հա մա րում իր ան-
վտան գու թյան է ա կան շա հե րը պաշտ պա նե լու հա մար, ո րը՝ 

i)  վե րա բե րում է ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց մա նը, ո րն ո ւղ ղա կի ո րեն կամ ա նուղ ղա կի ո րեն 
կա տար վում է զին ված ու ժե րը մա տա կա րա րե լու նպա տա կով. 

ii)  վե րա բե րում է մի ջու կային տրոհ ման ըն դու նակ նյու թե րին կամ այն նյու թե րին, ո րոն ցից 
դրանք ստաց վել են; 

iii)  ո րը ձեռ նարկ ված է պա տե րազ մի կամ մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րում այլ ար տա-
կարգ ի րա վի ճակ նե րի ժա մա նակ‚ կամ՝ 

գ)  Ան դա մին ար գե լում է որ ևէ գոր ծո ղու թյուն ձեռ նար կել՝ ի կա տա րումն Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ-
մա կեր պու թյան կա նո նադ րու թյամբ սահ ման ված՝ մի ջազ գային խա ղա ղու թյան և ան վտան գու-
թյան պահ պան ման հա մար իր պար տա վո րու թյուն նե րի։ 

 Ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի խոր հուր դը հնա րա վո րին չափ լի ար ժե քո րեն տե ղե կաց վում է 1«բ» և «գ» 2. 
կե տե րի հա մա ձայն ձեռ նարկ ված մի ջոց նե րի և դրանց դա դա րեց ման մա սին։ 

 Հոդ ված XV
Լ րավ ճար ներ 

Ան դամ ներն ըն դու նում են, որ ո րոշ դեպ քե րում լրավ ճար նե րը կա րող են խա թա րող ազ դե ցու թյուն ու նե-1. 
նալ ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի վրա։ Ան դամ նե րը բա նակ ցու թյուն ներ են սկ սում՝ նպա տակ ու նե նա լով 
ա ռևտ րի վրա այդ պի սի խա թա րող ազ դե ցու թյու նից խու սա փե լու հա մար ան հրա ժեշտ բազ մա կողմ հիմ-
նադ րույթ ներ մշա կել7։ Բա նակ ցու թյուն նե րում դի տարկ վում է նաև փոխ հա տուց ման ըն թա ցա կար գե րի 
նպա տա կա հար մա րու թյան հար ցը։ Այդ բա նակ ցու թյուն նե րը ճա նա չում են լրավ ճար նե րի դե րը զար գա-
ցող ե րկր նե րի զար գաց ման ծրագ րե րի հար ցում և հաշ վի են առ նում Ան դամ նե րի, հատ կա պես զար-
գա ցող Ան դամ ե րկր նե րի կա րիք ներն այդ ո լոր տում ճկու նու թյուն ու նե նա լու ա ռու մով։ Այդ բա նակ ցու-
թյուն նե րի նպա տա կով Ան դամ նե րը տե ղե կու թյուն ներ են փո խա նա կում ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րին 
ա ռնչ վող բո լոր այն լրավ ճար նե րի մա սին, ո րոնք նրանք տրա մադ րում են ի րենց ներ քին ծա ռա յու թյուն-
ներ մա տու ցող նե րին։ 

Որ ևէ Ան դամ, ո րը հա մա րում է, որ վնա սա կար ազ դե ցու թյան է են թարկ վել այլ Ան դա մի լրավ ճա րի հե-2. 
տևան քով, կա րող է այդ Ան դա մի հետ խորհր դակ ցու թյուն ներ պա հան ջել այդ հար ցե րի շուրջ։ Այդ պա-
հանջ նե րի նկատ մամբ բա րյա ցա կամ վե րա բեր մունք է ցու ցա բեր վում։ 

7 Ապագա աշխատանքային ծրագրով պետք է որոշվի, թե ինչպես և ինչ ժամկետներում կանցկացվեն այդ բազմակողմ 
հիմնադրույթների վերաբերյալ բանակցությունները:
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Գ ԼՈՒԽ III 
ՀԱ ՏՈՒԿ ՊԱՐ ՏԱ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ 

 
Հոդ ված XVI

Շու կայի մատ չե լի ու թյուն 

I Հոդ վա ծում հատ կանշ ված մա տուց ման ե ղա նակ նե րի մի ջո ցով շու կայի մատ չե լի ու թյան ա ռն չու թյամբ 1. 
յու րա քան չյուր Ան դամ ցան կա ցած այլ Ան դա մի ծա ռա յու թյուն նե րի և ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող նե րի 
նկատ մամբ ցու ցա բե րում է ոչ պա կաս բա րեն պաստ մո տե ցում, քան այն, ո րը նա խա տես ված է իր Ժա-
մա նա կա ցան կում հա մա ձայ նեց ված և հատ կանշ ված ժամ կետ նե րով, սահ մա նա փա կում նե րով ու պայ-
ման նե րով8։ 

Այն ո լորտ նե րում, որ տեղ շու կայի մատ չե լի ու թյան պար տա վո րու թյուն ներ են ստանձն ված, այն մի ջոց-2. 
նե րը, ո րոնք Ան դա մը չպետք է պահ պա նի կամ ըն դու նի ոչ տա րած քային ստո րա բա ժան ման և ոչ էլ իր 
ամ բողջ տա րած քի հի մուն քով, սահ ման վում են հետ ևյալ կերպ, ե թե այլ բան չի հատ կանշ ված իր Ժա-
մա նա կա ցան կում. 

ա)  ծա ռա յու թյուն մա տու ցող նե րի քա նա կի սահ մա նա փա կում ներ, լի նի դա թվային քվո տա նե րի, 
մե նաշ նորհ նե րի, ծա ռա յու թյան բա ցա ռիկ մա տու ցող նե րի, թե տն տե սա կան ան հրա ժեշ տու թյան 
ստուգ ման պա հանջ նե րի ձևով. 

բ)  ծա ռա յու թյա նը վե րա բե րող գոր ծարք նե րի կամ ու նեց ված քի ը նդ հա նուր ար ժե քի սահ մա նա-
փա կում ներ՝ թվային քվո տա նե րի կամ տն տե սա կան ան հրա ժեշ տու թյան ստուգ ման պա հան ջի 
ձևով. 

գ)  ծա ռա յու թյա նը վե րա բե րող գոր ծո ղու թյուն նե րի ը նդ հա նուր թվի կամ ծա ռա յու թյան ար դյուն քի՝ 
հատ կո րոշ ված թվային մի ա վոր նե րով ար տա հայ տած ը նդ հա նուր քա նա կի սահ մա նա փա կում-
ներ՝ քվո տա նե րի կամ տն տե սա կան ան հրա ժեշ տու թյան ստուգ ման պա հան ջի ձևով9. 

դ)  այն ֆի զի կա կան ան ձանց ը նդ հա նուր թվի սահ մա նա փա կում ներ քվո տա նե րի կամ տն տե սա-
կան ան հրա ժեշ տու թյան ստուգ ման պա հան ջի ձևով, ով քեր կա րող են աշ խա տել ծա ռա յու թյան 
ա ռան ձին ո լոր տում, կամ ո ւմ ծա ռա յու թյուն մա տու ցո ղը կա րող է վար ձել, և ով քեր ան հրա ժեշտ 
են ո րո շա կի ծա ռա յու թյուն մա տու ցե լու հա մար և ո ւղ ղա կի ո րեն ա ռնչ վում են դրան. 

ե)  մի ջոց ներ, ո րոն ցով ի րա վաբանա կան ան ձի կամ հա մա տեղ ձեռ նար կու թյան հատ կանշ ված տե-
սակ ներ են ար գել վում կամ պա հանջ վում, ո րոնց մի ջո ցով ծա ռա յու թյուն մա տու ցո ղը կա րող է 
ծա ռա յու թյուն մա տու ցել, և՝ 

զ)  օ տա րերկ րյա գոր ծա րար մի ջոց նե րի (կա պի տա լի) մաս նակ ցու թյան սահ մա նա փա կում ներ՝ օ տա-
րերկ րյա բաժ նե տի րու թյան վրա ա ռա վե լա գույն տո կո սային սահ մա նի կամ ան հա տա կան կամ 
ը նդ հա նուր օ տա րերկ րյա ներդ րում նե րի ը նդ հա նուր ծա վա լի ա ռու մով։ 

 

8 Եթե որևէ Անդամ շուկայի մատչելիության պարտավորություն է ստանձնում I Հոդվածի 2«ա» ենթակետում հիշատակված 
մատուցման եղանակով ծառայության մատուցման կապակցությամբ, և եթե սահմանի վրայով գործարար միջոցների 
(կապիտալի) տեղաշարժն ինքնին ծառայության էական մաս է, ապա այդ Ամդամը դրանով պարտավոր է թույլատրել 
գործարար միջոցների այդպիսի տեղաշարժը: Եթե որևէ Անդամ շուկայի մատչելիության պարտավորություն է ստանձնում I 
Հոդվածի 2«գ» ենթակետում հիշատակված մատուցման եղանակով ծառայության մատուցման կապակցությամբ, ապա նա 
դրանով պարտավոր է թույլատրել համապատասխան գործարար միջոցների փոխանցումներն իր տարածք:

9 2«գ» ենթակետը չի ընդգրկում Անդամի այն միջոցները, որոնցով սահմանափակվում է ծառայություններ մատուցելու 
համար օգտագործվող ներդրանքը: 
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Հոդ ված XVII
Ազ գային մո տե ցում 

Իր Ժա մա նա կա ցան կի մեջ ներգրավ ված ո լորտ նե րում, հաշ վի առ նե լով դրա նում սահ ման ված ցան կա-1. 
ցած պայ ման ներն ու վե րա պա հում նե րը, յու րա քան չյուր Ան դամ ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման վրա 
ազ դող բո լոր մի ջոց նե րի ա ռն չու թյամբ որ ևէ այլ Ան դա մի ծա ռա յու թյուն նե րի ու ծա ռա յու թյուն մա տու-
ցող նե րի նկատ մամբ ցու ցա բե րում է ոչ պա կաս բա րեն պաստ մո տե ցում, քան այն, ո րն ին քը ցու ցա բե-
րում է իր սե փա կան նման ծա ռա յու թյուն նե րի և ծա ռա յու թյուն մա տու ցող նե րի նկատ մամբ10։ 

Ան դա մը կա րող է 1-ին կե տի պա հան ջը կա տա րել՝ որ ևէ այլ Ան դա մի ծա ռա յու թյուն նե րի և ծա ռա յու թյուն 2. 
մա տու ցող նե րի նկատ մամբ ցու ցա բե րե լով պա շո նա պես նույ նա կան կամ պաշ տո նա պես տար բեր մո տե-
ցում՝ հա մե մա տած այն մո տեց ման հետ, ո րն ին քը ցու ցա բե րում է իր սե փա կան նման ծա ռա յու թյուն նե րի 
և ծա ռա յու թյուն մա տու ցող նե րի նկատ մամբ։ 

Պաշ տո նա պես նույ նա կան կամ պաշ տո նա պես տար բեր մո տե ցու մը հա մար վում է պա կաս բա րեն պաստ, 3. 
ե թե այն մր ցակ ցու թյան պայ ման նե րը փո խում է հօ գուտ Ան դա մի ծա ռա յու թյուն նե րի և ծա ռա յու թյուն 
մատուցող նե րի՝ հա մե մա տած որ ևէ այլ Ան դա մի նման ծա ռա յու թյուն նե րի և ծա ռա յու թյուն մատուցող-
նե րի հետ։ 

Հոդ ված XVIII
Լ րա ցու ցիչ պար տա վո րու թյուն ներ 

Ան դամ նե րը կա րող են պար տա վո րու թյուն ներ բա նակ ցել ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի վրա ազ դող այն մի ջոց-
նե րի ա ռն չու թյամբ, ո րոնք XVI կամ XVII Հոդ ված նե րի հա մա ձայն են թա կա չեն ժա մա նա կա ցան կում գրանց վե լու, 
նե րա ռյալ՝ վե րա պա հում նե րի, հա մօ րի նակ նե րի կամ լի ցեն զա վոր ման հար ցե րին վե րա բե րող նե րը։ Այդ պար տա-
վո րու թյուն նե րը գրանց վում են Ան դա մի Ժա մա նա կա ցան կում։ 

 
Գ ԼՈՒԽ IV 

ԱՍ ՏԻ ՃԱ ՆԱ ԿԱՆ Ա ԶԱ ՏԱ ԿԱ ՆԱ ՑՈՒՄ 

 Հոդ ված XIX
 Բա նակ ցու թյուն ներ հա տուկ պար տա վո րու թյուն նե րի շուրջ 

Ի կա տա րումն սույն Հա մա ձայ նագ րի նպա տակ նե րի՝ Ան դամ նե րը բա նակ ցու թյուն նե րի հա ջոր դա կան 1. 
փու լեր են ան ցկաց նում, ո րոնք սկս վում են Ա ՀԿ հա մա ձայ նա գիրն ու ժի մեջ մտ նե լու օր վա նից ոչ ո ւշ, 
քան հինգ տա րի հե տո, և դրա նից հե տո ան ցկաց վում են պար բե րա բար՝ նպա տակ ու նե նա լով հաս նե լու 
ա զա տա կա նաց ման ա վե լի ու ա վե լի բարձր մա կար դա կի։ Այդ բա նակ ցու թյուն ներն ո ւղղ ված են ծա ռա-
յու թյուն նե րի ա ռևտ րի վրա մի ջոց նե րի վնա սա կար ազ դե ցու թյան նվա զեց մա նը կամ վե րաց մա նը՝ որ պես 
շու կայի ար դյու նա վետ մատ չե լի ու թյուն ա պա հո վե լու մի ջոց։ Այս գոր ծըն թացն ի րա կա նաց վում է՝ նպա-
տակ ու նե նա լով փոխ շա հա վետ հի մունք նե րով խթա նե լու բո լոր մաս նա կից նե րի շա հե րը և ա պա հո վե լու 
ի րա վունք նե րի ու պար տա վո րու թյուն նե րի հա մընդ հա նուր հաշ վեկ շի ռը։ 

Ա զա տա կա նաց ման գոր ծըն թա ցը տե ղի է ու նե նում՝ պատ շա ճո րեն հաշ վի առ նե լով ի նչ պես հա մընդ հա-2. 
նուր‚ այն պես էլ ա ռան ձին ո լորտ նե րում ազ գային քա ղա քա կա նու թյան նպա տակ նե րը և ա ռան ձին Ան-
դամ նե րի զար գաց ման աս տի ճա նը։ Զար գա ցող ա ռան ձին Ան դամ ե րկր ներ հա մա պա տաս խան ճկու նու-
թյուն ու նեն ա վե լի քիչ ո լորտ ներ բա ցե լու, գոր ծարք նե րի ա վե լի քիչ տե սակ ներ ա զա տա կա նաց նե լու, 
ի րենց զար գաց ման ի րա վի ճա կի հետ հա մա քայլ՝ շու կայի մատ չե լի ու թյու նը աս տի ճա նա բար ը նդ լայ նե լու 
և օ տա րերկ րյա ծա ռա յու թյուն մա տու ցող նե րի հա մար ի րենց շու կա նե րը մատ չե լի դարձ նե լիս այդ մուտ-
քի հա մար այն պի սի պայ ման ներ դնե լու‚ ո րոնց նպա տա կը IV Հոդ վա ծում հի շա տակ ված խն դիր ներն 
ի րա գոր ծելն է։ 

Յու րա քան չյուր փու լի հա մար սահ ման վում են բա նակ ցային ու ղե ցույց ներ և ըն թա ցա կար գեր։ Այդ ու-3. 
ղե ցույց նե րը սահ մա նե լու նպա տա կով Ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի խոր հուրդն ան ց է կաց նում ծա ռա-

10 Սույն Հոդվածի համաձայն ստանձնված հատուկ պարտավորությունները չեն մեկնաբանվում, թե որևէ Անդամից պահան-
ջում են փոխհատուցել մրցակցային որևէ ներհատուկ աննպաստության համար, որը համապատասխան ծառայությունների 
կամ ծառայություն մատուցողների օտարերկրյա լինելու հետևանք է:
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յու թյուն նե րի ա ռևտ րի ը նդ հա նուր և ը ստ ո լորտ նե րի գնա հա տում՝ վկա յա կո չե լով սույն Հա մա ձայ նագ րի 
նպա տակ նե րը, նե րա ռյալ՝ IV Հոդ վա ծի 1-ին կե տում սահ ման ված նպա տակ նե րը։ Բա նակ ցային ու ղե-
ցույց նե րով ե ղա նակ ներ են սահ ման վում Ան դամ նե րի՝ նախ կին բա նակ ցու թյուն նե րից ի վեր ի նք նու րույ-
նա բար ձեռ նար կած ա զա տա կա նաց ման նկատ մամբ մո տեց ման հա մար‚ ի նչ պես նաև ա ռա վել թույլ 
զար գա ցած Ան դամ ե րկր նե րի նկատ մամբ IV Հոդ վա ծի 3-րդ կե տի դրույթ նե րով սահ ման ված հա տուկ 
մո տեց ման հա մար։ 

Աս տի ճա նա կան ա զա տա կա նաց ման գոր ծըն թա ցը յու րա քան չյուր այդ պի սի փու լում ե րկ կողմ, բազ մա-4. 
կողմ-կա մա վոր կամ բազ մա կողմ-պար տա դիր բա նակ ցու թյուն նե րի մի ջո ցով ա ռաջ է տար վում դե պի Ան-
դամ նե րի՝ սույն Հա մա ձայ նագ րի հա մա ձայն ստանձ նած հա տուկ պար տա վո րու թյուն նե րի ը նդ հա նուր 
մա կար դա կի բարձ րա ցու մը։ 

 

Հոդ ված XX
 Հա տուկ պար տա վո րու թյուն նե րի ժա մա նա կա ցանկ

Յու րա քան չյուր Ան դամ սույն Հա մա ձայ նագ րի III Գլ խի հա մա ձայն ստանձ նած իր հա տուկ պար տա վո րու-1. 
թյուն նե րը շա րադ րում է ժա մա նա կա ցան կում։ Այն ո լորտ նե րի ա ռն չու թյամբ‚ ո րոն ցում այդ պար տա վո-
րու թյուն նե րը ստանձն վել են, յու րա քան չյուր Ժա մա նա կա ցան կում հատ կանշ վում է՝ 

ա)  շու կայի մատ չե լի ու թյա նը վե րա բե րող ժամ կետ նե րը, սահ մա նա փա կում ներն ու պայ ման նե րը․ 

բ)  ազ գային մո տեց մա նը վե րա բե րող պայ ման ներն ու վե րա պա հում նե րը․ 

գ)  լ րա ցու ցիչ պար տա վո րու թյուն նե րին վե րա բե րող հանձ նա ռու թյուն նե րը․ 

դ)  անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում՝ այդ պար տա վո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման ժամ կետ նե րը‚ և՝ 

ե)  այդ պար տա վո րու թյուն ներն ու ժի մեջ մտ նե լու օ րը։ 

Այն մի ջոց նե րը, ո րոնք չեն հա մա պա տաս խա նում ոչ XVI և ոչ էլ XVII Հոդ ված նե րին, գրանց վում են XVI 2. 
Հոդ վա ծին վե րա բե րող սյու նա կում։ Այդ դեպ քում հա մար վում է, որ գրանց մամբ պայ ման կամ վե րա պա-
հում է սահ ման վում նաև XVII Հոդ վա ծի հա մար։ 

Հա տուկ պար տա վո րու թյուն նե րի ժա մա նա կա ցան կը կց վում է սույն Հա մա ձայ նագ րին ու դրա ան բա ժա-3. 
նե լի մասն է կազ մում։ 

 

Հոդ ված XXI
 Ժա մա նա կա ցան կե րի փո փո խում 

ա)  Ան դա մը (սույն Հոդ վա ծում հի շա տակ վում է որ պես « փո փո խող Ան դամ») կա րող է սույն Հոդ վա-1. 
ծի դրույթ նե րի հա մա ձայն իր Ժա մա նա կա ցան կում ցան կա ցած պար տա վո րու թյուն փո փո խել կամ 
հա նել՝ այդ պար տա վո րու թյունն ու ժի մեջ մտ նե լու օր վա նից ե րեք տա րի ան ցնե լուց հե տո ցան կա-
ցած ժա մա նակ։ 

բ)  Փո փո խող Ան դա մը Ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի խորհր դին պար տա վո րու թյու նը փո փո խե լու 
կամ այն հա նե լու իր մտադ րու թյան մա սին ծա նու ցում է փո փո խու թյու նը կամ հա նումն ի րա կա-
նաց նե լու ծրագր ված օր վա նից՝ ոչ ո ւշ, քան ե րեք ա միս ա ռաջ։ 

ա)  Փո փո խող Ան դա մը բա նակ ցու թյուն ներ է սկ սում ցան կա ցած այն Ան դա մի պա հան ջով, ո րի՝ սույն 2. 
Հա մա ձայ նագ րով սահ ման ված օ գուտ նե րը կա րող են տու ժել 1«բ» են թա կե տի հա մա ձայն ծա նուց-
ված՝ ա ռա ջարկ վող փո փո խու թյան կամ հան ման պատ ճա ռով (սույն Հոդ վա ծում հի շա տակ վում է 
որ պես « տու ժող Ան դամ»)՝ նպա տակ ու նե նա լով հա մա ձայ նու թյան հաս նել ցան կա ցած ան հրա ժեշտ 
փոխ հա տու ցո ղա կան կար գա վոր ման վե րա բե րյալ։ Այդ բա նակ ցու թյուն նե րի ժա մա նակ ու հա մա-
ձայ նու թյան մեջ, խնդ րո ա ռար կա Ան դամ նե րը ձգ տում են փոխ շա հա վետ պար տա վո րու թյուն նե րի 
ը նդ հա նուր մա կար դակ պահ պա նել, ո րն ա ռևտ րի հա մար ոչ պա կաս բա րեն պաստ է, քան այն, որ 
նա խա տես ված էր նախ քան այդ բա նակ ցու թյուն նե րը ե ղած հա տուկ պար տա վո րու թյուն նե րի Ժա-
մա նա կա ցան կով։ 

բ)  Փոխ հա տուց ման կար գա վո րում նե րը կա տար վում են ազ գե րի ա ռա վել բա րեն պաս տու թյան հի-
մուն քով։ 
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ա)  Ե թե փո փո խող Ան դամն ու որ ևէ տու ժող Ան դամ հա մա ձայ նու թյան չեն գա լիս մինչև բա նակ-3. 
ցու թյուն նե րի հա մար նա խա տես ված ժամ կե տի վեր ջը, ա պա այդ տու ժող Ան դա մը կա րող է գոր ծը 
ներ կա յաց նել միջ նորդ դա տա րան։ Ցան կա ցած տու ժող Ան դամ, ո րը ցան կա նում է օ գտ վել այն ի րա-
վուն քից, ո րն ին քը կա րող է ու նե նալ փոխ հա տուց ման ա ռու մով, պետք է մաս նակ ցի միջ նորդ դա տա-
վա րու թյա նը։ 

բ)  Ե թե ոչ մի տու ժող Ան դամ միջ նորդ դա տա վա րու թյուն չի պա հան ջել, ա պա փո փո խող Ան դամն 
ա զատ է ի րա կա նաց նել ա ռա ջարկ ված փո փո խու թյու նը կամ հա նու մը։ 

ա)  Փո փո խող Ան դա մը չի կա րող փո փո խել կամ հա նել իր պար տա վո րու թյուն նե րը, քա նի դեռ փոխ-4. 
հա տու ցո ղա կան կար գա վո րում ներ չի կա տա րել միջ նորդ դա տա րա նի եզ րա կա ցու թյուն նե րի հա մա-
ձայն։ 

բ)  Ե թե փո փո խող Ան դամն ի րա կա նաց նում է իր ա ռա ջար կած փո փո խու թյու նը կամ հա նու մը և չի 
կա տա րում միջ նորդ դա տա րա նի եզ րա կա ցու թյուն նե րը, ա պա միջ նորդ դա տա վա րու թյա նը մաս-
նակ ցած ցան կա ցած տու ժող Ան դամ կա րող է այդ եզ րա կա ցու թյուն նե րի հա մա ձայն է ա կա նո րեն 
հա մար ժեք օ գուտ ներ փո փո խել կամ հա նել։ Ան կախ II Հոդ վա ծից, այդ փո փո խու թյու նը կամ հա-
նու մը կա րող է ի րա կա նաց վել մի այն փո փո խող Ան դա մի նկատ մամբ։ 

 Ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի խոր հուրդը ստեղ ծում է Ժա մա նա կա ցան կե րի շտկ ման կամ փո փոխ ման 5. 
ըն թա ցա կար գեր։ Ցան կա ցած Ան դամ, ո րը սույն Հոդ վա ծի հա մա ձայն փո փո խել կամ հա նել է ժա մա նա-
կա ցան կում գրանց ված պար տա վո րու թյուն նե րը, իր Ժա մա նա կա ցան կը փո փո խում է այդ ըն թա ցա կար-
գե րի հա մա ձայն։ 

Գ ԼՈՒԽ V 
ՍԱՀ ՄԱ ՆԱ ԿԱՐ ԳԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹ ՆԵՐ 

 Հոդ ված XXII
 Խորհր դակ ցու թյուն 

Յու րա քան չյուր Ան դամ բա րյա ցա կամ վե րա բեր մունք է ցու ցա բե րում այն նյու թե րի շուրջ խորհր դակ ցու-1. 
թյան նկատ մամբ, ո րոնք ցան կա ցած այլ Ան դամ կա րող է ներ կա յաց նել սույն Հա մա ձայ նագ րի գոր ծո ղու-
թյան վրա ազ դե ցու թյուն ու նե ցող ցան կա ցած հար ցի ա ռն չու թյամբ, և հա մա պա տաս խան հնա րա վո րու-
թյուն է ըն ձե ռում դրա հա մար։ Վե ճե րի Կար գա վոր ման փոխ հա մա ձայ նու թյու նը (ՎԿՓ) տա րած վում է 
այդ խորհր դակ ցու թյուն նե րի վրա։

Ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի խոր հուր դը կամ Վե ճե րի կար գա վոր ման մար մի նը (ՎԿՄ) կա րող է, ցան-2. 
կա ցած Ան դա մի պա հան ջով, ցան կա ցած Ան դա մի կամ Ան դամ նե րի հետ խորհր դակ ցել ցան կա ցած այն 
հար ցի շուրջ, ո րի հա մար 1-ին կե տի հա մա ձայն ան ցկաց ված խորհր դակ ցու թյան մի ջո ցով հնա րա վոր չի 
ե ղել գո հա ցու ցիչ լու ծում գտ նել։ 

Ոչ սույն Հոդ վա ծի և ոչ էլ XXIII Հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Ան դա մը չի կա րող դի մել XVII Հոդ վա ծին՝ կապ ված 3. 
մեկ այլ Ան դա մի այն մի ջո ցի հետ, ո րն ը նկ նում է կրկ նա կի հար կու մից խու սա փե լու վե րա բե րյալ դրանց 
միջև ե ղած մի ջազ գային հա մա ձայ նագ րի շր ջա նակ նե րի մեջ։ Այն դեպ քում, ե րբ Ան դամ նե րի միջև տա րա-
ձայ նու թյուն կա մի ջո ցի՝ ի րենց միջև ե ղած այդ հա մա ձայ նագ րի շր ջա նակ նե րի մեջ ը նկ նե լու վե րա բե րյալ, 
յու րա քան չյուր Ան դամ ա զատ է այս հար ցը ներ կա յաց նել Ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի խորհ րուրդ11։ 
Խոր հուր դը հար ցը ներ կա յաց նում է միջ նորդ դա տա րան։ Միջ նորդ դա տա րա նի ո րո շու մը վերջ նա կան է 
և Ան դամ նե րին պար տա վո րեց նող։ 

11 Կրկնակի հարկումից խուսափելու մասին այն համաձայնագրերի առնչությամբ, որոնք գոյություն են ունեցել ԱՀԿ 
համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, այդ հարցը կարող է Ծառայությունների առևտրի խորհուրդ ներկայացվել միայն այդ 
համաձայնագրի երկու կողմերի համաձայնությամբ:
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Հոդ ված XXIII
 Վե ճե րի կար գա վո րում և կի րար կում 

Ե թե որ ևէ Ան դամ հա մա րի, որ որ ևէ այլ Ան դամ թե րա նում է կա տա րել սույն Հա մա ձայ նագ րով սահ ման-1. 
ված իր պար տա կա նու թյուն նե րը կամ հա տուկ պար տա վո րու թյուն նե րը, ա պա նա կա րող է դի մել ՎԿՓ-ի 
օգ նու թյա նը՝ հար ցի փո խա դարձ գո հա ցու ցիչ լուծ ման հաս նե լու նպա տա կով։

Ե թե ՎԿՄ-ն հա մա րում է, որ հան գա մանք նե րը բա վա կա նա չափ լուրջ են այդ գոր ծո ղու թյունն ա րդա րաց-2. 
նե լու հա մար, ա պա կա րող է ՎԿՓ-ի 22-րդ Հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Ան դա մին կամ Ան դամ նե րին թույ լատ-
րել ժա մա նա կա վո րա պես դա դա րեց նել պար տա կա նու թյուն նե րի և հա տուկ պար տա վո րու թյուն նե րի կի-
րա ռու մը ցան կա ցած այլ Ան դա մի կամ Ան դամ նե րի նկատ մամբ։

Ե թե որ ևէ Ան դամ հա մա րում է, որ որ ևէ օ գուտ, ո րն ին քը կա րող էր խե լամ տո րեն ա կն կա լել, որ ի րեն 3. 
կհաս նի այլ Ան դա մի՝ սույն Հա մա ձայ նագ րի III Գլ խով սահ ման ված հա տուկ պար տա վո րու թյան հա մա-
ձայն, վե րաց վում կամ նվա զեց վում է սույն Հա մա ձայ նագ րի դրույթ նե րին չհա կա սող որ ևէ մի ջո ցի կի-
րառ ման հետ ևան քով, ա պա նա կա րող է դի մել ՎԿՓ-ի օգ նու թյա նը։ Ե թե ՎԿՄ-ն ո րո շում է, որ մի ջո ցը 
վե րաց րել կամ նվա զեց րել է օ գու տը, ա պա տու ժող Ան դա մը փո խա դարձ գո հա ցու ցիչ կար գա վոր ման 
ի րա վունք է ստա նում՝ XXI Հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հի ման վրա, ին չը կա րող է մի ջո ցի փո փո խում կամ հա-
նում ը նդ գր կել։ Այն դեպ քում, ե րբ խնդ րո ա ռար կա Ան դամ նե րը հա մա ձայ նու թյան չեն գա լիս, կի րառ վում 
է ՎԿՓ-ի 22-րդ Հոդ վա ծը։ 

 

Հոդ ված XXIV
 Ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի խոր հուրդ 

 Ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի խոր հուր դը կա տա րում է այն պի սի գոր ծա ռույթ ներ, ի նչ պի սիք իր վրա դըր-1. 
վել սույն Հա մա ձայ նագ րի գոր ծո ղու թյանն ու դրա նպա տակ նե րի ի րա գործ մա նը նպաս տե լու հա մար։ 
Խոր հուր դը կա րող է այն պի սի օ ժան դակ մար մին ներ ստեղ ծել, ի նչ պի սիք նպա տա կա հար մար կգտ նի իր 
գոր ծա ռույթ ներն ար դյու նա վե տո րեն կա տա րե լու հա մար։

Խոր հուր դը և, քա նի դեռ Խոր հուրդն այլ կերպ չի ո րո շել, դրա օ ժան դակ մար մին նե րը բաց են բո լոր Ան-2. 
դամ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցու թյան հա մար։ 

 Խորհր դի Նա խա գահն ը նտր վում է Ան դամ նե րի կող մից։ 3. 

 Հոդ ված XXV
 Տեխ նի կա կան հա մա գոր ծակ ցու թյուն 

IV Հոդ վա ծի 2-րդ կե տում հի շա տակ ված՝ հա ղոր դակց ման կե տե րի ծա ռա յու թյուն նե րը մատ չե լի են Ան-1. 
դամ նե րի՝ այդ պի սի ա ջակ ցու թյան կա րիք ու նե ցող ծա ռա յու թյուն մա տու ցող նե րի հա մար։ 

 Քար տու ղա րու թյու նը զար գա ցող ե րկր նե րին տեխ նի կա կան ա ջակ ցու թյուն է տրա մադ րում բազ մա կողմ 2. 
մա կար դա կի վրա, ի սկ դրա վե րա բե րյալ ո րո շու մը կա յաց նում է Ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի խոր հուր-
դը։ 

 Հոդ ված XXVI
 Մի ջազ գային այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ հա րա բե րու թյուն ներ 

Գլ խա վոր խոր հուր դը խորհր դակ ցու թյան ու հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մար ան հրա ժեշտ պայ մա նա վոր վա ծու-
թյուն ներ է ձեռք բե րում Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան և դրա մաս նա գի տաց ված գոր ծա կա լու թյուն-
նե րի, ի նչ պես նաև ծա ռա յու թյուն նե րին ա ռնչ վող միջ կա ռա վա րա կան այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ։ 
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Գ ԼՈՒԽ VI 
ԵԶ ՐԱ ՓԱ ԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹ ՆԵՐ 

 Հոդ ված XXVII 
Օ գուտ նե րի մեր ժում 

Ան դա մը կա րող է մեր ժել սույն Հա մա ձայ նագ րի օ գուտ նե րը տրա մադ րել՝ 

ա)  ծա ռա յու թյան մա տուց ման ա ռն չու թյամբ, ե թե պար զում է, որ ծա ռա յու թյու նը մա տուց վում է ոչ 
Ան դամ ե րկ րի տա րած քից կամ տա րած քում կամ այն Ան դա մի տա րած քից կամ տա րած քում, ո րի 
նկատ մամբ մեր ժող Ան դա մը չի կի րա ռում Ա ՀԿ հա մա ձայ նա գի րը. 

բ)  ծո վային փո խադ րում նե րի ծա ռա յու թյան մա տուց ման դեպ քում, ե թե պար զում է, որ ծա ռա յու-
թյու նը մա տուց վում է՝ 

i)  մի նա վով, ո րը գրանց ված է ոչ Ան դամ ե րկ րի օ րենք նե րի կամ այն Ան դա մի օ րենք նե րի 
հա մա ձայն, ո րի նկատ մամբ մեր ժող Ան դա մը չի կի րա ռում Ա ՀԿ հա մա ձայ նա գի րը, և՝ 

ii)  մի ան ձի կող մից, ո րն ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի ո րեն շա հա գոր ծում և(կամ) օգ տա-
գոր ծում է նա վը, ո րը, սա կայն, պատ կա նում է ոչ Ան դամ ե րկ րի կամ պատ կա նում է մի 
Ան դա մի, ո րի նկատ մամբ մեր ժող Ան դա մը չի կի րա ռում Ա ՀԿ հա մա ձայ նա գի րը. 

գ)  ծա ռա յու թյուն մա տու ցող իրավաբանական ան ձին, ե թե պար զում է, որ նա մեկ այլ Ան դա մի ծա-
ռա յու թյուն մա տու ցող չէ կամ այն Ան դա մի ծա ռա յու թյուն մա տու ցողն է, ո րի նկատ մամբ մեր ժող 
Ան դա մը չի կի րա ռում Ա ՀԿ հա մա ձայ նա գի րը։ 

 Հոդ ված XXVIII
 Սահ մա նում ներ 

 Սույն հա մա ձայ նագ րի նպա տակ նե րով՝ 

ա)  « մի ջոց ներ» նշա նա կում է Ան դա մի ձեռ նար կած ցան կա ցած մի ջոց, լի նի դա օ րեն քի, կա նո նա-
կարգ ման, կա նո նի, ըն թա ցա կար գի, ո րոշ ման, վար չա կան գոր ծո ղու թյան, կամ ցան կա ցած այլ 
տես քով. 

բ)  « ծա ռա յու թյան մա տու ցումն» ը նդ գր կում է ծա ռա յու թյան ար տադ րու թյու նը, բաշ խու մը, շու կա յա-
հա նու մը, վա ճառ քը և ա ռա քու մը. 

գ)  «Ան դամ նե րի ձեռ նար կած՝ ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի վրա ազ դե ցու թյուն ու նե ցող մի ջոց ներն» 
ը նդ գր կում են մի ջոց ներ, ո րոնք՝ 

i)  վե րա բե րում են ծա ռա յու թյան գն մա նը, վճար մա նը կամ օգ տա գործ մա նը. 

ii)  ծա ռա յու թյան մա տուց ման կա պակ ցու թյամբ՝ վե րա բե րում են այն ծա ռա յու թյուն նե րի 
մատ չե լի ու թյա նը և օգ տա գործ մա նը, ո րոնք այդ Ան դամ նե րը պա հան ջում են ա ռա ջար կել 
հա սա րա կու թյա նը. 

iii)  վե րա բե րում են Ան դա մի տա րած քում ծա ռա յու թյուն մա տու ցե լու նպա տա կով՝ մեկ այլ 
Ան դա մի ան ձանց ներ կա յու թյա նը, նե րա ռյալ՝ ա ռևտ րային ներ կա յու թյա նը. 

դ)  «առևտ րային ներ կա յու թյուն» նշա նա կում է ծա ռա յու թյուն մա տու ցե լու նպա տա կով որ ևէ Ան-
դա մի տա րած քում գոր ծա րար կամ մաս նա գի տա կան հաս տա տու թյան ցան կա ցած տե սակ, ո րը 
ստեղծ վել է՝ նե րա ռյալ՝ 

i)  ի րա վա բանական ան ձի կազ մա վոր ման, ձեռք բեր ման կամ պահ պան ման մի ջո ցով, կամ՝ 

ii)  մաս նա ճյու ղի կամ ներ կա յա ցուց չա կան գրա սե նյա կի ստեղծ ման կամ պահ պան ման մի-
ջո ցով. 
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ե)  ծա ռա յու թյան «ո լորտ» նշա նա կում է՝ 

i)  հա տուկ պար տա վո րու թյան ա ռն չու թյամբ՝ այդ ծա ռա յու թյան մեկ կամ ա վե լի կամ բո լոր 
են թաո լորտ նե րը, ի նչ պես հատ կո րոշ ված է Ան դա մի Ժա մա նա կա ցան կում, 

ii)  այ լա պես, այդ ծա ռա յու թյան ո լորտն ամ բող ջու թյամբ, նե րա ռյալ՝ դրա բո լոր են թաո լորտ-
նե րը. 

զ)  «այլ Ան դա մի ծա ռա յու թյուն» նշա նա կում է ծա ռա յու թյուն, ո րը մա տուց վում է՝ 

i)  այդ այլ Ան դա մի տա րած քից կամ տա րած քում կամ՝ ծո վային փո խադր ման դեպ քում, այդ 
այլ Ան դա մի օ րենք նե րի հա մա ձայն գրանց ված նա վով կամ այդ այլ Ան դա մի ան ձի կող-
մից, ո րը ծա ռա յու թյու նը մա տու ցում է՝ նա վը շա հա գոր ծե լու և(կամ) այն ամ բող ջու թյամբ 
կամ մաս նա կի ո րեն օգ տա գոր ծե լու մի ջո ցով, կամ՝ 

ii)  ծա ռա յու թյունն ա ռևտ րային ներ կա յու թյան կամ ֆի զի կա կան ան ձի ներ կա յու թյան մի ջո-
ցով մա տու ցե լու դեպ քում՝ այդ այլ Ան դա մի՝ ծա ռա յու թյուն մա տու ցո ղի կող մից. 

է)  « ծա ռա յու թյուն մա տու ցող» նշա նա կում է որ ևէ ան ձ, ո րը ծա ռա յու թյուն է մա տու ցում12. 

ը)  « ծա ռա յու թյան մե նաշ նոր հային մա տու ցող» նշա նա կում է ցան կա ցած պե տա կան կամ մաս նա-
վոր ան ձ, ո րին Ան դա մը պաշ տո նա պես կամ գործ նա կա նո րեն լի ա զո րել կամ հաս տա տել է որ պես 
այդ Ան դա մի տա րած քի հա մա պա տաս խան շու կա յում այդ ծա ռա յու թյան բա ցա ռիկ մա տու ցող. 

թ)  « ծա ռա յու թյուն սպա ռող» նշա նա կում է ցան կա ցած ան ձ, ո րը ծա ռա յու թյուն է ստա նում կամ օգ-
տա գոր ծում. 

ժ)  «անձ» նշա նա կում է կամ ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բանական ան ձ; 

 ժա) «այլ Ան դա մի ֆի զի կա կան ան ձ» նշա նա կում է ֆի զի կա կան ան ձ, ո րը բնակ վում է այդ այլ Ան դա-
մի կամ որ ևէ այլ Ան դա մի տա րած քում, և ո րն այդ այլ Ան դա մի օ րենք նե րի հա մա ձայն՝ 

i)  այդ այլ Ան դա մի քա ղա քա ցի է, կամ՝ 

ii)  այդ այլ Ան դամ ե րկ րում մշ տա կան բնա կու թյան ի րա վունք ու նի այն դեպ քում, ե րբ Ան դա-
մը՝ 

քա ղա քա ցի ներ չու նի, կամ՝1. 

ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի վրա ազ դե ցու թյուն ու նե ցող մի ջոց նե րի կա պակ ցու-2. 
թյամբ՝ իր մշ տա կան բնա կիչ նե րի նկատ մամբ ցու ցա բե րում է ը ստ է ու թյան նույն 
մո տե ցու մը, ի նչ ցու ցա բե րում է իր քա ղա քա ցի նե րի նկատ մամբ, ի նչ պես որ ծա-
նուց վել է իր կող մից Ա ՀԿ հա մա ձայ նագ րի ըն դուն ման կամ դրան ան դա մակ ցե լու 
ժա մա նակ, ը նդ ո րում՝ ոչ մի Ան դամ պար տա վոր չէ այդ մշ տա կան բնա կիչ նե րին 
ա վե լի բա րեն պաստ մո տե ցում տրա մադ րել, քան այն, ո րն այդ մշ տա կան բնա կիչ-
նե րին կտ րա մադ րեր այդ այլ Ան դա մը։ Այդ ծա նուց ման մեջ ե րաշ խիք է նե րառ-
վում՝ այդ մշ տա կան բնա կիչ նե րի նկատ մամբ, իր օ րենք նե րի և կա նո նա կար գե րի 
հա մա ձայն, այն նույն պար տա կա նու թյուն նե րը հանձն առ նե լու, ի նչ պի սիք որ այլ 
Ան դա մը կրում է իր քա ղա քա ցի նե րի նկատ մամբ։ 

ժբ)  «ի րա վաբանա կան ան ձ» նշա նա կում է գոր ծող օ րենք նե րի հա մա ձայն պատ շաճ կեր պով, շա հույթ 
հե տապն դե լու կամ որ ևէ այլ նպա տա կով ստեղծ ված կամ այլ կերպ կազ մա վոր ված ցան կա ցած 
օ րի նա կան, մաս նա վոր կամ պե տա կան սե փա կա նու թյամբ կազ մա կեր պու թյուն, նե րա ռյալ՝ ցան-
կա ցած բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն, մի ա վո րում, գոր ծըն կե րու թյուն, հա մա տեղ ձեռ նար կու-
թյուն, ան հա տա կան ձեռ նար կու թյուն թե ըն կե րակ ցու թյուն. 

12 Եթե ծառայությունն ուղղակիորեն իրավաբանական անձը չի մատուցում, այլ այն մատուցվում է առևտրային ներկայության 
այլ եղանակներով, ինչպիսիք են մասնաճյուղը կամ ներկայացուցչական գրասենյակները, ապա այդ ներկայության միջոցով 
ծառայություն մատուցողի նկատմամբ (այսինքն` իրավաբանական անձի), այնուամենայնիվ, ցուցաբերվում է ծառայություն 
մատուցողների համար Համաձայնագրով նախատեսված մոտեցում: Այդ մոտեցումը տարածվում է այն ներկայության վրա, 
որի միջոցով ծառայությունը մատուցվում է, և կարող է չտարածվել մատուցողի այն բաժանմունքների վրա, որոնք դուրս են 
այն տարածքից, որտեղ ծառայությունը մատուցված է:
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ժգ)  «այլ Ան դա մի իրավաբանական ան ձ» նշա նա կում է իրավաբանական ան ձ, ո րը՝ 

i)  կամ ստեղծ վել, կամ այլ կերպ կազ մա վոր վել է այդ այլ Ան դա մի գոր ծող օ րենք նե րի հա-
մա ձայն և այդ Ան դա մի կամ որ ևէ այլ Ան դա մի տա րած քում ներգ րավ ված է ի նք նու րույն 
գոր ծա րար գոր ծու նե ու թյան մեջ‚ կամ է լ՝ 

ii)  առևտ րային ներ կա յու թյան մի ջո ցով ծա ռա յու թյուն մա տու ցե լու դեպ քում՝ 

 պատ կա նում է այդ Ան դա մի ֆի զի կա կան ան ձանց կամ վե րահսկ վում է դրանց 1. 
կող մից‚ կամ՝ 

 պատ կա նում է այդ այլ Ան դա մի՝ «i» են թա կե տում հատ կանշ ված իրավաբանական 2. 
ան ձանց կամ վե րահսկ վում է դրանց կող մից․ 

ժդ)  ի րա վաբանա կան ան ձը՝ 

i)  « պատ կա նում է» որ ևէ Ան դա մի ան ձանց, ե թե դրա նում սե փա կան մի ջոց նե րի 50 տո կո-
սից ա վե լի մաս նա բա ժի նը օգ տա ռու կեր պով պատ կա նում է այդ Ան դա մի ան ձանց․ 

ii)  « վե րահսկ վում է» որ ևէ Ան դա մի ան ձանց կող մից, ե թե այդ ան ձինք ի րա վա սու են նշա-
նա կե լու դրա տնօ րեն նե րի մե ծա մաս նու թյա նը կամ այլ կերպ օ րի նա կա նո րեն ո ւղ ղոր դե-
լու դրա գոր ծո ղու թյուն նե րը․ 

iii)  « փոխ կա պակց ված է» մեկ այլ ան ձի հետ, ե թե այն վե րահս կում է այդ այլ ան ձին կամ 
վե րահսկ վում է դրա կող մից‚ կամ ե թե այն և այդ այլ ան ձը՝ եր կուսն էլ վե րահսկ վում են 
միև նույն ան ձի կող մից‚ և՝ 

 ժե)  «ուղ ղա կի հար կերն» ը նդ գր կում են ըն կե րու թյուն նե րի վճա րած՝ ը նդ հա նուր ե կա մու տի, ը նդ հա-
նուր գոր ծա րար մի ջոց նե րի կամ ե կա մու տի կամ գոր ծա րար մի ջոց նե րի տար րե րի վրա դր վող 
բո լոր հար կե րը, նե րա ռյալ՝ գույ քի օ տա րու մից գո յա ցած հա սույթ նե րի վրա դր վող հար կե րը, գույ-
քա հար կե րը, ժա ռան գու թյան և նվի րատ վու թյան վրա դր վող հար կե րը և ըն կե րու թյուն նե րի վճա-
րած աշ խա տա վար ձե րի կամ ռո ճիկ նե րի ը նդ հա նուր գու մա րի վրա դր վող հար կե րը, ի նչ պես նաև 
գոր ծա րար մի ջոց նե րի ար ժե քա ճի վրա դր վող հար կե րը։ 

 

Հոդ ված XXIX
 Հա վել ված ներ 

 Սույն Հա մա ձայ նագ րին կից Հա վել ված նե րը սույն Հա մա ձայ նագ րի ան բա ժա նե լի մասն ե ն։ 
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ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ ՆԵՐ 
 

II ՀՈԴ ՎԱ ԾԻՑ Ա ԶԱ ՏՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 

Շր ջա նակ ներ 

 Սույն Հա վել վա ծով հատ կո րոշ վում են այն պայ ման նե րը, ո րոնց հա մա ձայն Ան դա մը սույն Հա մա ձայ նա-1. 
գիրն ու ժի մեջ մտ նե լու պա հին ա զատ վում է II Հոդ վա ծի 1-ին կե տով սահ ման ված իր պար տա վո րու-
թյուն նե րից։ 

 Ցան կա ցած նոր ա զա տում, ո րի հա մար դի մում են Ա ՀԿ հա մա ձայ նա գիրն ու ժի մեջ մտ նե լու օր վա նից 2. 
հե տո, կար գա վոր վում է այդ Հա մա ձայ նագ րի IX Հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն։ 

 Վե րաքն նու թյուն

 Ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի խոր հուր դը վե րաքն նում է 5 տար վա նից ա վե լի ժամ կե տով շնորհ ված բո լոր 3. 
ա զա տում նե րը։ Ա ռա ջին այդ պի սի վե րաքն նու թյու նը տե ղի է ու նե նում Ա ՀԿ հա մա ձայ նա գիրն ու ժի մեջ 
մտ նե լուց՝ ոչ ա վե լի, քան 5 տա րի հե տո։ 

 Վե րաքն նու թյան ըն թաց քում Ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի խոր հուր դը՝ 4. 

ա)  քն նու թյան է առ նում, թե ա րդյոք ա զատ ման ան հա րա ժեշ տու թյունը ստեղ ծող պայ ման նե րը 
դեռևս գո յու թյուն ու նեն․ 

բ)  ո րո շում է ցան կա ցած հե տա գա վե րաքն նու թյան ժամ կե տը։ 
 

Դա դա րե ցում 

Ան դա մի ա զա տու մը Հա մա ձայ նագ րի II Հոդ վա ծի 1-ին կե տով սահ ման ված՝ ա ռան ձին մի ջո ցի վե րա բե-5. 
րող պար տա վո րու թյուն նե րից դա դա րեց վում է ա զատ մամբ նա խա տես ված օ րը։ 

Սկզ բուն քո րեն, այդ ա զա տում նե րի ժամ կե տը չպետք է գե րա զան ցի 10 տա րին։ Ցան կա ցած դեպ քում 6. 
դրանք են թա կա են բա նակց ման ա ռևտ րի ա զա տա կա նաց ման հե տա գա փու լե րում։

Ա զատ ման ժամ կե տը լրա նա լիս Ան դա մը Ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի խորհր դին ծա նու ցում է, որ չհա-7. 
մա պա տաս խա նող մի ջո ցը հա մա պա տաս խա նեց վել է Հա մա ձայ նագ րի II Հոդ վա ծի 1-ին կե տին։ 
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II Հոդ վա ծից ա զա տում նե րի ցանկ 

[II Հոդ վա ծի 2-րդ կե տով սահ ման ված ա զա տում նե րի հա մա ձայ նեց ված ցան կե րը՝ որ պես սույն Հա վել վա ծի մաս, 
առ կա են Ա ՀԿ հա մա ձայ նագ րի պայ մա նագ րային օ րի նա կում։] 

ՀԱ ՄԱ ՁԱՅ ՆԱԳ ՐԻ ՀԱ ՄԱ ՁԱՅՆ ԾԱ ՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ ՄԱ ՏՈՒ ՑՈՂ ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ
ԱՆ ՁԱՆՑ ՏԵ ՂԱ ՇԱՐ ԺԻ ՄԱ ՍԻՆ ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 

 Սույն Հա վել վա ծը տա րած վում է այն մի ջոց նե րի վրա, ո րոնք ծա ռա յու թյան մա տուց ման կա պակ ցու-1. 
թյամբ ազ դում են որ ևէ Ան դա մի՝ ծա ռա յու թյուն մա տու ցող ֆի զի կա կան ան ձանց վրա, և Ան դա մի այն 
ֆի զիզ կա կան ան ձանց վրա, ով քեր վարձ ված են որ ևէ Ան դա մի՝ ծա ռա յու թյուն մա տու ցո ղի կող մից։ 

 Հա մա ձայ նա գի րը չի տա րած վում այն մի ջոց նե րի վրա, ո րոնք ազ դում են որ ևէ Ան դա մի աշ խա տան քի 2. 
շու կա մտ նել ձգ տող ֆի զի կա կան ան ձանց վրա, և ոչ էլ այն մի ջոց նե րի վրա, ո րոնք վե րա բե րում են մըշ-
տա կան հի մուն քով քա ղա քա ցի ու թյա նը, բնակ վե լուն կամ աշ խա տան քին։

 Հա մա ձայ նագ րի III և IV Գլուխ նե րի հա մա ձայն Ան դամ նե րը կա րող են հա տուկ պար տա վո րու թյուն ներ 3. 
բա նակ ցել, ո րոնք վե րա բե րում են Հա մա ձայ նագ րի հա մա ձայն ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող ֆի զի կա-
կան բո լոր կար գե րի ան ձանց տե ղա շար ժին։ Հա տուկ պար տա վո րու թյան տակ ը նկ նող ֆի զի կա կան ան-
ձանց թույ լատր վում է ծա ռա յու թյու նը մա տու ցել այդ պար տա վո րու թյան պայ ման նե րի հա մա ձայն։ 

 Հա մա ձայ նա գի րը որ ևէ Ան դա մի չի ար գե լում մի ջոց ներ կի րա ռել՝ կա նո նա կար գե լու ֆի զի կա կան ան-4. 
ձանց մուտ քը իր տա րածք կամ իր տա րած քում նրանց ժա մա նա կա վոր կա ցու թյու նը, նե րա ռյալ՝ այն մի-
ջոց նե րը, ո րոնք ան հրա ժեշտ են իր սահ ման նե րի ամ բող ջա կա նու թյու նը պաշտ պա նե լու և իր սահ մա նի 
վրայով ֆի զի կա կան ան ձանց կա նո նա վոր տե ղա շար ժը ա պա հո վե լու հա մար, ե թե այդ մի ջոց նե րը չեն 
կի րառ վում այն պի սի ձևով, որ վե րաց նեն կամ նվա զեց նեն հա տուկ պար տա վո րու թյան պայ ման նե րի 
հա մա ձայն որ ևէ Ան դա մի հաս նող օ գուտ նե րը13։ 

 

Օ ԴԱՅԻՆ ՓՈ ԽԱԴՐ ՄԱՆ ԾԱ ՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ

 Սույն Հա վել վա ծը տա րած վում է ցու ցա կագր մամբ կամ ա ռանց ցու ցա կագր ման օ դային փո խադր ման 1. 
ծա ռա յու թյուն նե րի և օ ժան դակ ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի վրա ազ դող մի ջոց նե րին։ Հաս տատ ված է, 
որ սույն Հա մա ձայ նագ րով ստանձն ված որ ևէ հա տուկ պար տա վո րու թյուն կամ պար տա կա նու թյուն չի 
նվա զեց նում Ան դա մի՝ Ա ՀԿ հա մա ձայ նա գիրն ու ժի մեջ մտ նե լու պա հին գոր ծող ե րկ կողմ կամ բազ մա-
կողմ հա մա ձայ նագ րե րով սահ ման ված պար տա կա նու թյուն նե րը կամ չի ազ դում դրանց վրա։

 Բա ցա ռու թյամբ սույն Հա վել վա ծի 3-րդ կե տով նա խա տես ված նե րից‚ սույն Հա մա ձայ նա գի րը, նե րա ռյալ՝ 2. 
դրա վե ճե րի կար գա վոր ման ըն թա ցա կար գե րը, չի կի րառ վում այն մի ջոց նե րի նկատ մամբ, ո րոնք ազ դում 
ե ն՝ 

ա)  այ նո ւա մե նայ նիվ թույ լատր ված ե րթ ևե կու թյան ի րա վունք նե րի վրա‚ կամ՝ 

բ)  այն ծա ռա յու թյուն նե րի վրա, ո րոնք ո ւղ ղա կի ո րեն վե րա բե րում են ե րթ ևե կու թյան ի րա վուն քից 
օ գտ վե լուն։ 

 Հա մա ձայ նա գի րը կի րառ վում է այն մի ջոց նե րի նկատ մամբ, ո րոնք ազ դում ե ն՝ 3. 

ա)  օ դա նա վե րի վե րա նո րոգ ման և սպա սարկ ման ծա ռա յու թյուն նե րի վրա‚ 

բ)  օ դային փո խադր ման ծա ռա յու թյուն նե րի վա ճառ քի և շու կա յա հան ման վրա‚ 

գ)  հա մա կարգ չային պատ վիր ման հա մա կար գի (ՀՊՀ) ծա ռա յու թյուն նե րի վրա։ 

 Հա մա ձայ նագ րի՝ վե ճե րի կար գա վոր ման ըն թա ցա կար գե րին կա րե լի է դի մել մի այն, ե րբ խնդ րո ա ռար կա 4. 

13 Միայն այն փաստը, որ որոշ Անդամների ֆիզիկական անձանց համար այցագիր (վիզա) է պահանջվում,իսկ մյուսների 
անձանց համար` ոչ, չի դիտարկվում որպես հատուկ պարտավորությամբ սահմանված օգուտների վերացում կամ 
նվազեցում:
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Ան դամ նե րը պար տա կա նու թյուն ներ կամ հա տուկ պար տա վո րու թյուն ներ են ստանձ նել‚ և ե րբ ե րկ կողմ 
և այլ բազ մա կողմ հա մա ձայ նագ րե րի և հա մա ձայ նու թյուն նե րի վե ճե րի կար գա վոր ման ըն թա ցա կար-
գերն սպառ վել ե ն։ 

 Ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի խոր հուր դը պար բե րա բար և ա ռն վազն յու րա քան չյուր հինգ տա րին մեկ 5. 
վե րա նաքն նում է օ դային փո խադր ման ո լոր տի զար գա ցում նե րը և սույն Հա վել վա ծի գոր ծո ղու թյու նը՝ 
նպա տակ ու նե նա լով քն նար կել այդ ո լոր տում Հա մա ձայ նագ րի հնա րա վոր հե տա գա կի րա ռու մը։ 

 Սահ մա նում ներ․ 6. 

ա)  «օ դա նա վի վե րա նո րոգ ման ու սպա սարկ ման ծա ռա յու թյուն նե րը» նշա նա կում են օ դա նա վի կամ 
դրա որ ևէ մա սի վրա կա տար վող այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք կա տար վում են, ե րբ այն 
հան ված է ծա ռա յու թյու նից, և չեն նե րա ռում այս պես կոչ ված գծային սպա սար կու մը։ 

բ)  «օ դային փո խադր ման ծա ռա յու թյուն նե րի վա ճառքն ու շու կա յա հա նու մը» նշա նա կում են հնա-
րա վո րու թյուն ներ խնդ րո ա ռար կա օ դային փո խադ րա մի ջո ցի հա մար՝ վա ճա ռե լու և ա զա տո րեն 
շու կա յա հա նե լու իր օ դային փո խադ րում նե րի ծա ռա յու թյուն նե րը, նե րա ռյալ՝ շու կա յա հան ման 
բո լոր կող մե րը, ի նչ պի սիք են շու կայի հե տա զո տու մը, գո վազ դու մը և բաշ խու մը։ Այդ գոր ծո ղու-
թյուն նե րը չեն նե րա ռում օ դային փո խադր ման ծա ռա յու թյուն նե րի գնո րո շու մը և ոչ էլ կի րա ռե լի 
պայ ման նե րը։

գ)  « հա մա կարգ չային պատ վիր ման ծա ռա յու թյուն ներ» նշա նա կում են հա մա կարգ չային հա մա-
կար գե րի մի ջո ցով տրա մադր վող ծա ռա յու թյուն ներ, ո րոնք պա րու նա կում են տե ղե կու թյուն ներ 
օ դային փո խադ րա մի ջոց նե րի չվա ցու ցակ նե րի, առ կա յու թյան, տոմ սե րի ար ժե քի և ճա նա պար-
հոր դու թյան կա նոն նե րի վե րա բե րյալ, ո րոնց մի ջո ցով կա րող են պատ վեր ներ կա տար վել կամ 
տոմ սեր թո ղարկ վել։ 

դ)  «երթ ևե կու թյան ի րա վունք նե րը» նշա նա կում ե ն՝ ցու ցա կագր ված և չցու ցա կագր ված ծա ռա յու-
թյուն նե րի հա մար Ան դա մի տա րած քից, դե պի Ան դա մի տա րածք, Ան դա մի տա րած քում կամ տա-
րած քի վրայով ո ւղ ևոր նե րի, փո խադ րա բեռ նե րի և փոս տա ռա քում նե րի հետ գոր ծո ղու թյուն ներ 
կա տա րե լու և(կամ) դրանք փո խադ րե լու ի րա վուն քը՝ վար ձատ րու թյան կամ վար ձու թավ ճա րի 
դի մաց, նե րա ռյալ՝ սպա սարկ վող կե տե րը, շա հա գործ վող ու ղի նե րը, փո խադր վող փո խադ րա-
բեռ նե րի տե սակ նե րը, ա պա հով վող կա րո ղու թյուն նե րը, գանձ վող սա կագ ներն ու դրանց պայ-
ման նե րը և օ դային գծե րի հատ կո րոշ ման չա փա նիշ նե րը, նե րա ռյալ՝ այն պի սի չա փա նիշ նե րը, 
ի նչ պի սիք են հա մա րը, պատ կա նե լու թյու նը և վե րահս կո ղու թյու նը։ 

ՖԻ ՆԱՆ ՍԱ ԿԱՆ ԾԱ ՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ

Շր ջա նակ ներ և սահ մա նում ներ1. 
 

ա)  Սույն Հա վել վա ծը տա րած վում է ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման վրա ազ դող մի-
ջոց նե րին։ Սույն Հա վել վա ծում հի շա տակ վող ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյան մա տուց ու մը նշա նա-
կում է ծա ռա յու թյան մա տու ցում ը ստ Հա մա ձայ նագ րի I Հոդ վա ծի 2-րդ կե տով սահ ման ման։ 

բ)  Հա մա ձայ նագ րի I Հոդ վա ծի 3«բ» են թա կե տի նպա տակ նե րով « ծա ռա յու թյուն ներ, ո րոնք մա-
տուց վում են կա ռա վա րա կան ի րա վա սու թյուն ներն ի րա կա նաց նե լիս» նշա նա կում են հետ ևյա-
լը. 

i)  գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք կա տա րում են կենտ րո նա կան դրա մա տու նը կամ ի րա վա սու 
դրա մա վար կային մար մի նը կամ էլ ցան կա ցած այլ պե տա կան կազ մա կեր պու թյուն՝ դրա-
մա վար կային կամ ար տար ժույ թի փո խար ժե քի քա ղա քա կա նու թյան ի րա գործ ման հա-
մար․ 

ii)  գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք կազ մում են հա սա րա կա կան ա պա հո վու թյան կամ պե տա կան 
կեն սա թո շա կային ծրագ րե րի օ րեն քով սահ ման ված հա մա կար գի մաս‚ և՝ 

iii)  այլ գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք պե տա կան կազ մա կեր պու թյու նը կա տա րում է կա ռա վա-
րու թյան հաշ վին կամ ե րաշ խի քով կամ դրա ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի օգ տա գործ մամբ։ 

գ)  Հա մա ձայ նագ րի I Հոդ վա ծի 3«բ» են թա կե տի նպա տակ նե րով, ե թե որ ևէ Ան դամ իր ֆի նան սա-
կան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող նե րին թույ լատ րում է սույն կե տի «բ»«ii» կամ «բ»«iii» են թա-
կե տե րում նշ ված գոր ծո ղու թյուն նե րից որ ևէ մե կը կա տա րել՝ մր ցակ ցե լով պե տա կան կազ մա-
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կեր պու թյան կամ ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն մա տու ցո ղի հետ, ա պա « ծա ռա յու թյուն ներն» 
ը նդ գր կում են այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը։ 

դ)  Հա մա ձայ նագ րի I Հոդ վա ծի 3«գ» են թա կե տը չի տա րած վում սույն Հա վել վա ծով ը նդ գրկ ված ծա-
ռա յու թյուն նե րի վրա։ 

 Ներ քին կա նո նա կար գում 2. 

ա)  Ան կախ Հա մա ձայ նագ րի ցան կա ցած այլ դրույ թից, որ ևէ Ան դա մի չի ար գել վում մի ջոց ներ նա-
խա ձեռ նել շր ջա հա յաց կար գա վոր ման դր դա պատ ճառ նե րով, նե րա ռյալ՝ ներդ րող նե րին, ա վան-
դա տու նե րին, ա պա հո վագ րա տե րե րի կամ այն ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն մատուցողի վս տահ-
ված ան ձանց պաշտ պա նե լու հա մար, կամ ֆի նան սա կան հա մա կար գի ամ բող ջա կա նու թյունն ու 
կա յու նու թյու նը ա պա հո վե լու հա մար։ Ե թե այդ մի ջոց նե րը չեն հա մա պա տաս խա նում Հա մա ձայ-
նագ րի դրույթ նե րին, ա պա դրանք չեն օգ տա գործ վում որ պես Ան դա մի՝ Հա մա ձայ նագ րով սահ-
ման ված պար տա վո րու թյուն նե րից կամ պար տա կա նու թյուն նե րից խու սա փե լու մի ջոց։

բ)  Սույն Հա մա ձայ նագ րում ո չինչ չի մեկ նա բան վում այն պես, թե որ ևէ Ան դա մից պա հան ջում է ան-
հատ հա ճա խորդ նե րի գոր ծե րին և հա շիվ նե րին վե րա բե րող տե ղե կու թյուն ներ, կամ էլ պե տա-
կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի տրա մադ րու թյան տակ ե ղած որ ևէ գաղտ նի կամ մաս նա վոր տե-
ղե կու թյուն բա ցա հայ տել։

 Ճա նա չում3. 
 

ա)  Ան դա մը կա րող է որ ևէ այլ ե րկ րի շր ջա հա յաց կար գա վոր ման մի ջոց նե րը ճա նա չել, ե րբ ո րո շում 
է, թե ի նչ պես պետք է կի րառ վեն Ան դա մի՝ ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն նե րին վե րա բե րող մի ջոց-
նե րը։ Այդ պի սի ճա նա չու մը, ո րին կա րե լի է հաս նել ներ դաշ նա կեց ման կամ որ ևէ այլ ե ղա նա կով, 
կա րող է հիմն ված լի նել խնդ րո ա ռար կա ե րկ րի հետ հա մա ձայ նագ րի կամ հա մա ձայ նու թյան 
վրա, կամ շնորհ վել ի նք նու րույ նա բար։ 

բ)  Ան դա մը, ո րը «ա» են թա կե տում նշ ված այդ պի սի հա մա ձայ նագ րի կամ հա մա ձայ նու թյան (թե 
ա պա գա թե գո յու թյուն ու նե ցող) կողմ է, շա հագր գիռ այլ Ան դամ նե րին պատ շաճ հնա րա վո րու-
թյուն է տա լիս բա նակ ցե լու այդ հա մա ձայ նագ րե րին կամ հա մա ձայ նու թյուն նե րին ան դա մակ ցե-
լու հա մար, կամ բա նակ ցե լու իր հետ հա մե մա տե լի հա մա ձայ նագ րեր կամ հա մա ձայ նու թյուն ներ 
կն քե լու շուրջ՝ այն պի սի հան գա մանք նե րում, ե րբ առ կա կլի նեն հա մա ձայ նագ րի կամ հա մա ձայ-
նու թյան կող մե րի միջև տե ղե կու թյուն նե րի փո խա նակ մա նը վե րա բե րող հա մար ժեք կա նո նա կար-
գում, վե րահս կո ղու թյուն, այդ կա նո նա կարգ ման ի րա կա նա ցում և ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում՝ 
ըն թա ցա կար գեր։ Ե թե որ ևէ Ան դամ ի նք նու րույն է ճա նա չում շնոր հում, ա պա նա ցան կա ցած այլ 
Ան դա մի պատ շաճ հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում՝ ա պա ցու ցե լու‚ որ այդ հան գա մանք ներն առ կա 
ե ն։

գ)  Ե թե որ ևէ Ան դամ ծրագ րում է որ ևէ այլ ե րկ րի շր ջա հա յաց կար գա վոր ման մի ջոց նե րին ճա նա չում 
շնոր հել, ա պա VII Հոդ վա ծի 4«բ» կե տը չի կի րառ վում։

 
Վե ճե րի կար գա վո րում 4. 

Շր ջա հա յաց կար գա վոր ման հար ցե րին և ֆի նան սա կան այլ խն դիր նե րին վե րա բե րող վե ճե րի քն նախմ բե րը 
պետք է վե ճի ա ռար կա հան դի սա ցող ա ռան ձին ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյանն ա ռնչ վող ան հրա ժեշտ փոր ձա գի-
տու թյուն ու նե նան։

 
Սահ մա նում ներ5. 

 
Սույն Հա վել վա ծի նպա տակ նե րով՝ 

ա)  Ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյու նը ֆի նան սա կան բնույ թի ցան կա ցած ծա ռա յու թյուն է, ո րն ա ռա ջար-
կում է որ ևէ Ան դա մի՝ ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն մա տու ցո ղը։ Ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն-
ներն ը նդ գր կում են բո լոր ա պա հո վագ րա կան և ա պա հո վագր մանն ա ռնչ վող ծա ռա յու թյուն նե րը, 
ի նչ պես նաև բո լոր դրա մատ նային և այլ ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն ներ (բա ցա ռու թյամբ ա պա-
հո վագ րու թյու նը)։ Ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն ներն ը նդ գր կում են հետ ևյալ գոր ծու նե ու թյուն նե-
րը. 
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Ապահովագրականևապահովագրմաննառնչվողծառայություններ

i)  Ուղ ղա կի ա պա հո վագ րում (նե րա ռյալ հա մա պա հո վագ րու մը)՝ 

Ա)  կյան քի, 

Բ)  ոչ կյան քի. 

ii)  Վե րաա պա հոգ րում և ի րա վունք նե րի հե տա դարձ փո խան ցում. 

iii)  Ա պա հո վագ րա կան միջ նոր դու թյուն, ի նչ պես վա ճա ռա միջ նոր դու թյունն ու գոր ծա կա լա-
կան գոր ծու նե ու թյու նը․ 

iv)  Ա պա հո վագր մա նը հա րա կից ծա ռա յու թյուն ներ, ի նչ պի սիք են խորհր դատ վա կան, ա պա-
հո վա վի ճա կագ րա կան, վտան գա վո րու թյան գնա հատ ման և հայ ցե րի կար գա վոր ման 
ծա ռա յու թյուն նե րը։ 

Դրամատնայինևայլֆինանսականծառայություններ(բացիապահովագրությունը)

v)  Հա սա րա կու թյու նից ա վանդ նե րի և հետ վճար ման են թա կա այլ մի ջոց նե րի ըն դու նում․ 

vi)  Բո լոր տե սա կի փո խատ վու թյուն նե րը, նե րա ռյալ՝ սպա ռո ղա կան վար կը, գրա վադր ման 
փո խատ վու թյան վար կը, ա ռևտ րային գոր ծարք նե րի գոր ծո նումն ու ֆի նան սա վո րում․ 

vii)  Ֆի նան սա կան վար ձա կա լում․ 

viii) Վճա րում նե րի և դրա մային փո խան ցում նե րի բո լոր ծա ռա յու թյուն նե րը, նե րա ռյալ՝ վար-
կա քար տե րը, վճա րա քար տե րը և հաշ վե քար տե րը, ճա նա պար հորդ նե րի և դրա մա տան 
վճա րագ րե րը․ 

ix)  Ե րաշ խիք ներ և պար տա վո րու թյուն ներ․ 

x)  Ներ քո հի շյա լի առ քու վա ճառք՝ սե փա կան մի ջոց նե րով կամ հա ճա խորդ նե րի հաշ վին, ան-
կախ այն բա նից դա կա տար վում է սա կա տա նը, վա ճա ռա սե ղա նի շու կա յում‚ թե այլ ե ղա-
նա կով․ 

Ա)  փո ղի շու կայի գոր ծիք նե րի (նե րա ռյալ՝ վճա րագ րե րը, մուր հակ նե րը, ա վանդ նե րի 
հա վաս տագ րե րը); 

Բ)  ար տար ժույ թի․ 

Գ)  ա ծան ցյալ ար տադ րանք նե րի, նե րա ռյալ‚ բայց ոչ մի այն տար կետ ներն ու ը նտ-
րանք նե րը․ 

Դ)  ար տար ժույ թի փո խար ժե քի և շա հադ րույ քի գոր ծիք նե րի, նե րա ռյալ՝ այն պի սի 
ար տադ րանք նե րը‚ իչ պի սիք են փո խա նա կում նե րը, ա պառ նի փո խար ժե քի վե-
րա բե րյալ հա մա ձայ նագ րե րը․ 

Ե)  փո խան ցե լի ար ժեթղ թե րի․ 

Զ)  այլ շր ջա նա ռե լի գոր ծիք նե րի և ֆի նան սա կան ու նեց ված քի, նե րա ռյալ՝ ձու լակը-
տոր նե րը․

xi)  Մաս նակ ցու թյուն բո լոր տե սա կի ար ժեթղ թե րի թո ղարկ մա նը, նե րա ռյալ՝ որ պես գոր ծա-
կալ ե րաշ խա վո րու մը և տե ղա վո րու մը (թե պե տա կա նո րեն, և թե մաս նա վոր կեր պով) և 
այդ պի սի թո ղար կում նե րին ա ռնչ վող ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցում․ 

xii)  Փո ղի վա ճա ռա միջ նոր դու թյուն․

xiii)  Ու նեց ված քի կա ռա վա րում ի նչ պես կան խի կի կամ ար ժեթղ թե րի փա թե թի կա ռա վա րում, 
մի ա ցյալ ներդ րում նե րի կա ռա վար ման բո լոր տե սակ ներ, կեն սա թո շա կային հիմ նադ րամ-
նե րի կա ռա վա րում, պահ պան ման, պա հո ցային ու խնա մա ռու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. 

xiv)  Մար ման և հաշ վանց ման ծա ռա յու թյուն ներ ֆի նան սա կան ու նեց ված քի հա մար, նե րա-
ռյալ՝ ար ժեթղ թե րի, ա ծան ցյալ և այլ շր ջա նա ռե լի գոր ծիք նե րի․ 

xv)  Ֆի նան սա կան տե ղե կատ վու թյան և ֆի նան սա կան տվյալ նե րի մշակ ման ու դրանց 
ա ռնչվող հա մա կարգ չային ծրագ րե րի տրա մադ րում և փո խան ցում ֆի նան սա կան այլ 
ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող նե րի կող մից․ 
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xvi)  Խորհր դատ վա կան, միջ նոր դային և այլ հա րա կից ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն ներ «v»-
«xv» են թա կե տե րում թվար կած բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, նե րա ռյալ՝ վար-
կի տե ղե կանք և դրա վեր լու ծու թյուն, ներդ րում նե րի և ար ժեթղ թե րի փա թե թի հե տա-
զո տում և խորհր դատ վու թյուն, խորհր դատ վու թյուն կլա նում նե րի և ըն կե րու թյուն նե րի 
վե րա կազ մա կերպ ման ու ռազ մա վա րու թյան վե րա բե րյալ։ 

բ)  Ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող նշա նա կում է Ան դա մի ֆի զի կա կան կամ ի րա վա-
բանա կան որ ևէ ան ձ, ո րը ցան կա նում է մա տու ցել կամ մա տու ցում է ֆի նան սա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ, սա կայն « ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն մա տու ցող» հաս կա ցու թյու նը պե տա կան կազ-
մա կեր պու թյուն չի նե րա ռում։

գ)  « Պե տա կան կազ մա կեր պու թյուն» նշա նա կում է. 

i)  Ան դա մի կա ռա վա րու թյուն, կենտ րո նա կան դրա մա տուն կամ դրա մա վար կային մար մին, 
կամ էլ Ան դա մին պատ կա նող կամ դրա կող մից վե րահսկ վող որ ևէ կազ մա կեր պու թյուն, 
ո րը հիմ նա կա նում ներգ րավ ված է կա ռա վա րա կան գոր ծա ռույթ նե րի կա տար ման կամ 
կա ռա վա րա կան նպա տակ նե րով գոր ծու նե ու թյան մեջ՝ բա ցի այն պի սի կազ մա կեր պու-
թյու նը, ո րը հիմ նա կա նում ներգ րավ ված է ա ռևտ րային պայ ման նե րով ֆի նան սա կան 
ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման մեջ‚ կամ՝ 

ii)  մաս նա վոր կազ մա կեր պու թյուն, ո րը կա տա րում է այն պի սի գոր ծա ռույթ ներ, ի նչ պի սիք 
սո վո րա բար կա տա րում են կենտ րո նա կան դրա մա տու նը կամ դրա մա վար կային մար-
մինն այդ գոր ծա ռույթ ներն ի րա գոր ծե լիս։ 

 

ՖԻ ՆԱՆ ՍԱ ԿԱՆ ԾԱ ՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ Ե ՐԿ ՐՈՐԴ ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ
 

Ան կախ Հա մա ձայ նագ րի II Հոդ վա ծից և II Հոդ վա ծից ա զա տում նե րի մա սին Հա վել վա ծի 1-ին և 2-րդ 1. 
կե տե րից, Ան դա մը կա րող է Ա ՀԿ հա մա ձայ նա գիրն ու ժի մեջ մտ նե լու օր վա նից չորս ա միս հե տո սկս վող 
60 օր վա ըն թաց քում այդ Հա վել վա ծի մեջ թվար կել ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն նե րին վե րա բե րող այն 
մի ջոց նե րը, ո րոնք չեն հա մա պա տաս խա նում Հա մա ձայ նագ րի II Հոդ վա ծի 1-ին կե տին։ 

Ան կախ Հա մա ձայ նագ րի XXI Հոդ վա ծից, Ան դա մը կա րող է Ա ՀԿ հա մա ձայ նա գիրն ու ժի մեջ մտ նե լու 2. 
օր վա նից չորս ա միս հե տո սկս վող 60 օր վա ըն թաց քում բա րե լա վել‚ փո փո խել կամ հա նել իր ժա մա նա-
կա ցան կում գրանց ված՝ ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն նե րին վե րա բե րող բո լոր հա տուկ պար տա վո րու-
թյուն նե րը կամ դրանց մի մա սը։ 

 Ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի խոր հուրդն ան հրա ժեշտ ըն թա ցա կար գեր է սահ մա նում 1-ին և 2-րդ կե տե-3. 
րի կի րառ ման հա մար։ 

 

ԾՈ ՎԱՅԻՆ ՓՈ ԽԱԴՐ ՄԱՆ ԾԱ ՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՇՈՒՐՋ ԲԱ ՆԱԿ ՑՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ
ՄԱ ՍԻՆ ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ

II Հոդ վածն ու II Հոդ վա ծից ա զա տում նե րի մա սին Հա վել վա ծը, նե րա ռյալ՝ Հա վել վա ծում ազ գե րի ա ռա-1. 
վել բա րեն պաս տու թյան մո տեց մա նը չհա մա պա տաս խա նող ցան կա ցած մի ջոց թվար կե լու պա հան ջը, 
ո րն Ան դա մը կպահ պա նի, մի ջազ գային ա ռա քում նե րի, հա րա կից ծա ռա յու թյուն նե րի և նա վա հանգըս-
տային հար մա րու թյուն նե րի մատ չե լի ու թյան և օգ տա գործ ման հա մար ու ժի մեջ են մտ նում մի այն՝ 

ա)  ի րա կա նաց ման օ րը, որ պետք է ո րոշ վի Ծո վային փո խադր ման ծա ռա յու թյուն նե րի շուրջ բա նակ-
ցու թյուն նե րի մա սին Նա խա րա րա կան ո րոշ ման 4-րդ կե տի հա մա ձայն‚ կամ՝ 

բ)  բա նակ ցու թյուն նե րը չհա ջող վե լու դեպ քում՝ այդ Ո րոշ մամբ նա խա տես ված Ծո վային փո խադըր-
ման ծա ռա յու թյուն նե րի հար ցե րով բա նակ ցային խմ բի եզ րա փա կիչ զե կույ ցի օ րը։ 

1-ին կե տը չի տա րած վում Ան դա մի Ժա մա նա կա ցան կում գրանց ված՝ ծո վային փո խադր ման ծա ռա յու-2. 
թյուն նե րի վե րա բե րյալ որ ևէ հա տուկ պար տա վո րու թյան։ 

1-ին կե տում նշ ված բա նակ ցու թյուն նե րի ա վար տից սկ սած և մինչև ի րա կա նաց ման օ րը Ան դա մը կա-3. 
րող է բա րե լա վել և փո փո խել կամ հա նել այդ ո լոր տում իր բո լոր հա տուկ պար տա վո րու թյուն նե րը կամ 
դրանց մի մա սը՝ ա ռանց փոխ հա տու ցում ա ռա ջար կե լու՝ ան կախ XXI Հոդ վա ծի դրույթ նե րից։ 



81ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԵՎՏՈՒՐ

 ՀԵ ՌԱ ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿ ՑՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 

Ն պա տակ ներ 1. 
 
Ըն դու նե լով հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի ո լոր տի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և, մաս նա-
վո րա պես‚ դրա եր կա կի դե րը որ պես տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ա ռան ձին ո լորտ և որ պես տն տե սա կան այլ 
գոր ծու նե ու թյուն նե րի հիմ քում ըն կած փո խադ րա մի ջոց՝ Ան դամ նե րը հա մա ձայ նու թյան են ե կել հետ ևյալ Հա վել-
վա ծի շուրջ՝ նպա տակ ու նե նա լով զար գաց նել սույն Հա մա ձայ նագ րի՝ հան րային հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի 
փո խադր ման ցան ցե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի մատ չե լի ու թյան և օգ տա գործ ման վրա ազ դե ցու թյուն ու նե ցող մի-
ջոց նե րի վե րա բե րյալ դրույթ նե րը։ Հա մա պա տաս խա նա բար‚ սույն Հա վել վա ծը Հա մա ձայ նագ րի հա մար նա խա-
տե սում է ծա նո թագ րու թյուն ներ և լրա ցու ցիչ դրույթ ներ։ 

Շր ջա նակ ներ 2. 

ա)  Սույն Հա վել վա ծը տա րած վում է Ան դա մի բո լոր այն մի ջոց նե րի վրա, ո րոնք ազ դում են հան րային 
հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի փո խադր ման ցան ցե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի մատ չե լի ու թյան և 
օգ տա գործ ման վրա14։ 

բ)  Սույն Հա վել վա ծը չի տա րած վում այն մի ջոց նե րի վրա‚ ո րոնք ազ դում են ռա դի ո կամ հե ռուս տա-
տե սային ծրագ րե րի մա լու խային կամ հե ռար ձակ ման մի ջո ցով բաշխ ման վրա։ 

գ)  Սույն Հա վել վա ծում ո չինչ չի մեկ նա բան վում այն պես, թե՝ 

i)  որ ևէ Ան դա մից պա հան ջում է որ ևէ այլ Ան դա մի՝ ծա ռա յու թյուն մա տու ցո ղին թույ լատ րել 
ստեղ ծել, կա ռու ցել, ձեռք բե րել, վար ձա կա լել, շա հա գոր ծել կամ մա տու ցել հե ռա հա ղոր-
դակ ցու թյուն նե րի ցան ցեր կամ ծա ռա յու թյուն ներ, ո րոնք այլ ե ն‚ քան իր Ժա մա նա կա-
ցան կում նա խա տես ված նե րը‚ կամ՝ 

ii)  որ ևէ Ան դա մից պա հան ջում է (կամ որ ևէ Ան դա մից պա հան ջում է իր ի րա վա սու թյան 
տակ գտն վող ծա ռա յու թյուն մատուցող նե րին պար տա վո րեց նել) ստեղ ծել, կա ռու ցել, 
ձեռք բե րել, վար ձա կա լել, շա հա գոր ծել կամ մա տու ցել հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի 
փո խադր ման այն պի սի ցան ցեր կամ այն պի սի ծա ռա յու թյուն ներ, ո րոնք ը նդ հան րա կան 
հի մուն քով հա սա րա կու թյա նը չեն ա ռա ջարկ վում։ 

 Սահ մա նում ներ 3. 

 Սույն Հա վել վա ծի նպա տակ նե րով՝
 

ա)  « հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն ներ» նշա նա կում է ազ դան շան նե րի հա ղոր դում և ըն դու նում է լեկտ րա-
մագ նի սա կան ցան կա ցած մի ջոց նե րով։ 

բ)  « Հան րային հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի փո խադր ման ծա ռա յու թյուն» նշա նա կում է հե ռա հա-
ղոր դակ ցու թյուն նե րի փո խադր ման ցան կա ցած ծա ռա յու թյուն‚ ո րն Ան դա մը պար զո րոշ կեր պով 
կամ գործ նա կա նո րեն պա հան ջում է ը նդ հան րա կան հի մուն քով ա ռա ջար կել հան րու թյա նը։ Այդ 
ծա ռա յու թյուն նե րը կա րող են այ լոց թվում նե րա ռել հե ռագ րա կա պը, հե ռա խո սա կա պը, տե լեք-
սային կա պը և տվյալ նե րի փո խան ցու մը, ո րը սո վո րա բար ը նդ գր կում է հա ճա խոր դի մա տու ցած 
տե ղե կու թյան փո խան ցումն ի րա կան ժա մա նա կում՝ եր կու կամ ա վե լի կե տե րի միջև՝ մի ծայ րից 
մինչև մյուսն ա ռանց փո փո խե լու հա ճա խոր դի տե ղե կու թյան ձևը կամ բո վան դա կու թյու նը։ 

գ)  « Հան րային հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի փո խադր ման ցանց» նշա նա կում է հան րային հե ռա-
հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի են թա կա ռուց վածք, ո րը ցան ցի սահ ման ված վերջ նա կե տե րի միջև հե-
ռա հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի հնա րա վո րու թյուն է տա լիս։ 

դ) « Ներ կազ մա կեր պային հա ղոր դակ ցու թյուն ներ» նշա նա կում է հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն ներ, 
ո րոնց մի ջո ցով ըն կե րու թյու նը հա ղոր դակց վում է ըն կե րու թյան ներ սում կամ իր դուստր ձեռ նար-
կու թյուն նե րի, մաս նա ճյու ղե րի և, հաշ վի առ նե լով Ան դա մի ներ քին օ րենք ներն ու կա նո նա կար-
գե րը, ըն կե րա կից նե րի հետ կամ միջև։ Սույն նպա տակ նե րով « դուստր ձեռ նար կու թյուն նե րը», 

14 Հասկացվում է, որ սույն կետը նշանակում է, որ յուրաքանչյուր Անդամ ապահովում է, որ սույն Հավելվածի պարտա-
վորությունները տարածվեն հանրային հեռահաղորդակցությունների փոխադրման ցանցեր ու ծառայություններ մատու-
ցողների վրա` բոլոր անհրաժեշտ միջոցներով:
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« մաս նա ճյու ղե րը» և կի րա ռե լի ու թյան դեպ քում՝ «ըն կե րա կից նե րը» սահ ման վում են յու րա քանչ-
յուր Ան դա մի կող մից։ Սույն Հա վել վա ծում « ներ կազ մա կեր պա կան հա ղոր դակ ցու թյուն նե րը» բա-
ցա ռում են ա ռևտ րային և ոչ ա ռևտ րային այն ծա ռա յու թյուն նե րը, ո րոնք մա տուց վում են այն 
ըն կե րու թյուն նե րին, ո րոնք փոխ կա պակց ված դուստր ըն կե րու թյուն ներ, մաս նա ճյու ղեր կամ ըն-
կե րա կից ներ չեն, կամ այն ծա ռա յու թյուն նե րը, ո րոնք ա ռա ջարկ վում են հա ճա խորդ նե րին կամ 
հնա րա վոր հա ճա խորդ նե րին։ 

ե)  Սույն Հա վել վա ծի որ ևէ կե տին կամ են թա կե տին ար ված ցան կա ցած հղում նե րա ռում է դրա բո-
լոր ստո րա բա ժա նում նե րը։ 

Հ րա պա րա կայ նու թյուն4. 

Հա մա ձայ նագ րի III Հոդ վա ծը կի րա ռե լիս յու րա քան չյուր Ան դամ ա պա հո վում է, որ հան րային հե ռա հա ղոր դակ-
ցու թյուն նե րի փո խադր ման ցան ցե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի մատ չե լի ու թյան և օգ տա գործ ման վրա ազ դող պայ-
ման նե րի վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան տե ղե կու թյուն նե րը հրա պա րա կայ նո րեն մատ չե լի լի նեն, նե րա ռյալ՝ 
սա կագ նե րը և ծա ռա յու թյան այլ պայ ման նե րը‚ այդ ցան ցե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի հետ տեխ նի կա կան փոխ-
ներ գոր ծու թյան յու րա հատ կու թյուն նե րը‚ այդ մատ չե լի ու թյան և օգ տա գործ ման վրա ազ դող հա մօ րի նակ նե րի 
(ս տան դարտ նե րի) պատ րաստ ման և ըն դուն ման հա մար պա տաս խա նա տու մար մին նե րի վե րա բե րյալ տե ղե-
կու թյուն նե րը‚ վերջ նա սար քի կամ այլ սար քա վո րում նե րի կցա հար մա րանք նե րին վե րա բե րող պայ ման նե րը և 
ծա նուց ման, գրանց ման և լի ցեն զա վոր ման պա հանջ նե րը, ե թե այդ պի սիք գո յու թյուն ու նեն։

 
Հան րային հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի փո խադր ման ցան ցե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի մատ չե լի ու թյուն 5. 
և օգ տա գոր ծում 

ա)  Յու րա քան չյուր Ան դամ ա պա հո վում է, որ իր Ժա մա նա կա ցան կում ը նդ գրկ ված ծա ռա յու թյուն 
մա տու ցե լու հա մար ցան կա ցած այլ Ան դա մի՝ ցան կա ցած ծա ռա յու թյուն մա տու ցո ղի թույ լատըր-
վի մուտք գոր ծել և օգ տա գոր ծել հան րային հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի փո խադր ման ցան-
ցերն ու ծա ռա յու թյուն նե րը՝ խե լա միտ ու ոչ խտ րա կան պայ ման նե րով։ Այս պար տա վո րու թյու նը 
կի րարկ վում է, մաս նա վո րա պես‚ «բ»-«զ» կե տե րի մի ջո ցով15։ 

բ)  Յու րա քան չյուր Ան դամ ա պա հո վում է, որ ցան կա ցած այլ Ան դա մի՝ ծա ռա յու թյուն մա տու ցող-
նե րը մուտք ու նե նան և օգ տա գոր ծեն այդ Ան դա մի սահ ման նե րից ներս կամ սահ մա նի վրայով 
ա ռա ջարկ վող հան րային հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի փո խադր ման ցան ցերն ու ծա ռա յու թյուն-
նե րը, նե րա ռյալ՝ մաս նա վոր հի մուն քով վար ձա կալ ված շղ թագ ծե րը, և այս նպա տա կով‚ հաշ վի 
առ նե լով «ե» և «զ» կե տե րը, ե րաշ խա վո րում է, որ այդ մա տու ցող նե րին թույ լատր վի՝ 

i)  գ նել կամ վար ձա կա լել ու կցել վերջ նա սարք կամ այլ սար քա վո րում ներ, ո րոնք փոխ ներ-
գոր ծում են ցան ցի հետ և ան հրա ժեշտ են մա տու ցո ղի՝ ծա ռա յու թյուն ները մա տու ցե լու 
հա մար․ 

ii)  փո խա դարձ կապ հաս տա տել մաս նա վոր հի մուն քով վար ձա կալ ված կամ մաս նա վոր սե-
փա կա նու թյամբ շղ թագ ծե րի և հան րային հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի փո խադր ման 
ցան ցե րի ու ծա ռա յու թյուն նե րի կամ մեկ այլ ծա ռա յու թյուն մա տու ցո ղի կող մից մաս նա-
վոր հի մուն քով վար ձա կալ ված կամ դրան պատ կա նող շղ թագ ծե րի միջև‚ և՝ 

iii)  ցան կա ցած ծա ռա յու թյան մա տուց ման ժա մա նակ օգ տա գոր ծել ծա ռա յու թյուն մա տու-
ցող նե րի ը նտ րած գոր ծառ նա կան ըն թա ցա կար գե րը, բա ցի նրա նից‚ որ ան հրա ժեշտ է 
հան րու թյան հա մար ը նդ հան րա կան հի մուն քով հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի փո խա-
դըրման ցան ցե րի ու ծա ռա յու թյուն նե րի մատ չե լի ու թյունն ա պա հո վե լու հա մար։ 

գ)  Յու րա քան չյուր Ան դամ ա պա հո վում է, որ ցան կա ցած այլ Ան դա մի՝ ծա ռա յու թյուն մա տու ցող նե րը 
կա րո ղա նան հան րային հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի փո խադր ման ցան ցերն ու ծա ռա յու թյուն-
ներն օգ տա գոր ծել սահ ման նե րից ներս ու դրա վրայով տե ղե կու թյուն նե րի տե ղա շար ժի հա մար, 
նե րա ռյալ՝ այդ ծա ռա յու թյուն մա տու ցող նե րի ներ կազ մա կեր պա կան հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի 
հա մար և ցան կա ցած Ան դա մի տա րած քում տե ղե կատ վա կան շտե մա րան նե րում պա րու նակ վող 

15 Հասկացվում է, որ «ոչ խտրական» հասկացությունը վերաբերում է Համաձայնագրով սահմանված` ազգերի առավել 
բարենպաստության և ազգային մոտեցումներին, ինչպես նաև արտացոլում է հասկացության գործածությունն առան-
ձին ոլորտի առնչությամբ, որը նշանակում է «ոչ պակաս բարենպաստ պայմաններ, քան այն պայմանները, որոնք 
նման հանգամանքներում տրամադրվում են հանրային հեռահաղորդակցությունների փոխադրման նման ցանցերի և 
ծառայությունների ցանկացած այլ օգտագործողի»:
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կամ այլ կերպ մե քե նայով ըն թեռ նե լի ձևով կու տակ ված տե ղե կու թյուն նե րի մուտ քի հա մար։ Ան-
դա մի ցան կա ցած նոր կամ փո փոխ ված մի ջոց, ո րը զգա լի ո րեն ազ դում է այդ օգ տա գործ ման 
վրա, ծա նուց վում է և խորհր դակ ցու թյան ա ռար կա է՝ հա մա ձայն Հա մա ձայ նագ րի հա մա պա-
տաս խան դրույթ նե րի։ 

դ)  Ան կախ նա խորդ կե տից, Ան դա մը կա րող է այն պի սի մի ջոց ներ ձեռ նար կել, ի նչ պի սիք ան հրա-
ժեշտ են հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի ան վտան գու թյունն ու գաղտ նի ու թյու նը ա պա հո վե լու հա մար՝ 
հաշ վի առ նե լով այն պա հան ջը, որ այդ մի ջոց նե րը չեն կի րարկ վում այն պի սի ե ղա նա կով, ո րը կա-
րող է ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի հա մար կա մա յա կան կամ չար դա րաց ված խտ րա կա նու թյան 
կամ քո ղարկ ված սահ մա նա փակ ման մի ջոց կազ մել։ 

ե)  Յու րա քան չյուր Ան դամ ա պա հո վում է, որ հան րային հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի փո խադըր-
ման ցան ցե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի մատ չե լի ու թյան և օգ տա գործ ման վրա ոչ մի պայ ման չդր վի՝ 
բա ցի նրան ցից, ո րոնք ան հրա ժեշտ ե ն՝ 

i)  պաշտ պա նե լու հան րային հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի փո խադր ման ցան ցեր ու ծա-
ռա յու թյուն ներ մա տու ցող նե րի՝ հան րային ծա ռա յու թյան մա տուց ման հետ կապ ված 
պար տա կա նու թյուն նե րը, մաս նա վո րա պես դրանց ցան ցերն ու ծա ռա յու թյուն նե րը հան-
րու թյանն ը նդ հան րա կան հի մուն քով մատ չե լի դարձ նե լու դրանց կա րո ղու թյու նը․ 

ii)  պաշտ պա նե լու հան րային հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի փո խադր ման ցան ցե րի և ծա-
ռա յու թյուն նե րի տեխ նի կա կան ամ բող ջա կա նու թյու նը‚ կամ՝ 

iii)  ա պա հո վե լու, որ ցան կա ցած այլ Ան դա մի՝ ծա ռա յու թյուն մա տու ցող նե րը ծա ռա յու թյուն-
ներ չմա տու ցեն, ե թե դա չի թույ լատր վում Ան դա մի Ժա մա նա կա ցան կում նշ ված պար տա-
վո րու թյուն նե րի հա մա ձայն։ 

զ)  Պայ մա նով, որ դրանք բա վա րա րում են «ե» կե տում շա րադր ված չա փա նիշ նե րին, դե պի հան-
րային հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի փո խադր ման ցան ցեր ու ծա ռա յու թյուն ներ մուտ քի և 
դրանց օգ տա գործ ման հա մար պայ ման նե րը կա րող են նե րա ռել․

 
i)  սահ մա նա փա կում ներ՝ այդ ծա ռա յու թյուն նե րի վե րա վա ճառ քի կամ հա մա տեղ օգ տա-

գործ ման հա մար․ 

ii)  այդ ցան ցե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի հետ փո խա դարձ կապ հաս տա տե լու հա մար հատ-
կո րոշ ված փոխ ներ գոր ծող սար քեր օգ տա գոր ծե լու պա հանջ, նե րա ռյալ՝ փոխ ներ գոր ծու-
թյան ըն թա ցա կար գե րը․ 

iii)  անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում, պա հանջ ներ՝ այդ պի սի ծա ռա յու թյուն նե րի փոխ գոր ծու նա-
կու թյան և 7«ա» կե տում շա րադր ված նպա տակ նե րի ի րա գոր ծու մը խրա խու սե լու հա-
մար; 

iv)  ցան ցի հետ փոխ ներ գոր ծող վերջ նա սար քի կամ այլ սար քա վո րում նե րի տե սա կի հաս-
տա տում, և տեխ նի կա կան պա հանջ ներ՝ այդ սար քա վո րում ներն այդ ցան ցե րին կցե լու 
վե րա բե րյալ․ 

v)  սահ մա նա փա կում ներ՝ մաս նա վոր հի մուն քով վար ձա կալ ված կամ մաս նա վոր սե փա կա-
նու թյամբ շղ թագ ծե րի և այդ ցան ցե րի կամ ծա ռա յու թյուն նե րի կամ ծա ռա յու թյան մեկ 
այլ մա տու ցո ղի կող մից վար ձա կալ ված կամ դրան պատ կա նող շղ թագ ծե րի միջև փո խա-
դարձ կապ հաս տա տե լու վրա‚ կամ՝ 

vi)  ծա նու ցում, գրան ցում ու լի ցեն զա վո րում։ 

է)  Ան կախ սույն բաժ նի նա խորդ կե տե րից, զար գա ցող Ան դամ եր կի րը, իր զար գաց ման մա կար դա-
կին հա մա պա տաս խան, կա րող է հան րային հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի փո խադր ման ցան-
ցե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի մուտ քի և օգ տա գործ ման վրա խե լա միտ պայ ման ներ դնել, ո րոնք 
ան հրա ժեշտ են իր հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի ներ քին են թա կա ռուց ված քի և ծա ռա յու թյան 
կա րո ղու թյուն նե րի հզո րաց ման և հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի մի ջազ-
գային ա ռևտ րում իր մաս նակ ցու թյան ը նդ լայն ման հա մար։ Այդ պայ ման նե րը հատ կանշ վում են 
Ան դա մի Ժա մա նա կա ցան կում։ 
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ա)  Ան դամ ներն ըն դու նում են, որ հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի ար դյու նա վետ, բարձ րա կարգ են-
թա կա ռուց ված քի առ կա յու թյու նը ե րկր նե րում, հատ կա պես զար գա ցող ե րկր նե րում, է ա կան է 
դրանց ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռևտ րի ը նդ լայն ման հա մար։ Այդ նպա տա կով Ան դամ նե րը խթա նում 
և խրա խու սում են զար գա ցած ու զար գա ցող ե րկր նե րի և դրանց հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն նե-
րի փո խադր ման ցան ցեր ու ծա ռա յու թյուն ներ մատուցող նե րի և այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
մաս նակ ցու թյու նը՝ ա ռա վե լա գույն հնա րա վո րու թյուն նե րի չա փով‚ մի ջազ գային և տա րա ծաշըր-
ջա նային կազ մա կեր պու թյուն նե րի, նե րա ռյալ՝ Մի ջազ գային հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի մի ու-
թյան, Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան զար գաց ման ծրագ րի և Վե րա կա ռուց ման և 
զար գաց ման մի ջազ գային դրա մա տան զար գաց ման ծրագ րե րին։ 

բ)  Ան դամ նե րը խրա խու սում են զար գա ցող ե րկր նե րի միջև հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի հար ցե-
րով հա մա գոր ծակ ցու թյու նը՝ մի ջազ գային, տա րա ծաշր ջա նային և են թա տա րա ծաշր ջա նային 
մա կար դակ նե րով‚ և ա ջակ ցում են դրան։ 

գ)  Ան դամ նե րը, հա մա գոր ծակ ցե լով հա մա պա տաս խան մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
հետ‚ հնա րա վո րու թյան դեպ քում զար գա ցող ե րկր նե րի հա մար մատ չե լի են դարձ նում հե ռա-
հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի և հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի ու տե ղե կատ վա-
կան տեխ նո լո գի ա նե րի զար գա ցում նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն նե րը՝ նպա տակ ու նե նա լով 
ա ջակ ցել դրանց ներ քին հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի ո լոր տի ամ րապընդ-
մա նը։

դ)  Ան դամ նե րը հա տուկ ու շադ րու թյուն են դարձ նում ա ռա վել թույլ զար գա ցած ե րկր նե րի հա մար այն 
հնա րա վո րու թյուն նե րին‚ ո րոնք հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի օ տա րերկ րյա 
մա տու ցող նե րին խրա խու սում են ա ջակ ցել տեխ նո լո գի ա նե րի փո խանց մա նը, ու սում նա վար ժա-
կան և այլ գոր ծու նե ու թյուն նե րին, ո րոնք օ ժան դա կում են դրանց հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի 
են թա կա ռուց ված քի զար գաց մանն ու հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի դրանց 
ա ռևտ րի ը նդ լան մա նը։

Հա րա բե րու թյուն մի ջա գային այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի և հա մա ձայ նագ րե րի հետ 7. 

ա)  Ան դամ ներն ըն դու նում են հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի ցան ցե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի հա մաշ-
խար հային հա մա տե ղե լի ու թյան և փոխ գոր ծու նա կու թյան հա մար մի ջազ գային հա մօ րի նակ նե րի 
կար ևո րու թյու նը և հանձն են առ նում խթա նել այդ հա մօ րի նակ նե րը՝ հա մա պա տաս խան մի ջազ-
գային մար մին նե րի, նե րա ռյալ՝ Մի ջազ գային հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի մի ու թյան և Հա մօ րի-
նա կաց ման (Ս տան դար տաց ման) մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյան աշ խա տան քի մի ջո ցով։ 

բ)  Ան դամ ներն ըն դու նում են միջ կա ռա վա րա կան և ոչ կա ռա վա րա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի և 
հա մա ձայ նագ րե րի‚ մաս նա վո րա պես‚ Մի ջազ գային հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի մի ու թյան դե-
րը ներ քին ու հա մաշ խար հային հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի ար դյու նա վետ 
աշ խա տան քի ա պա հով ման հար ցում։ Հա մա պա տաս խան դեպ քե րում, Ան դամ ներն ան հրա ժեշտ 
պայ մա նա վոր վա ծու թյուն ներ ձեռք են բե րում այդ կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ սույն Հա վել վա-
ծի ի րա կա նա ցու մից բխող խն դիր նե րի շուրջ խորհր դակ ցու թյուն նե րի ան ցկաց ման հա մար։ 

 ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ՀԵ ՌԱ ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿ ՑՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՇՈՒՐՋ ԲԱ ՆԱԿ ՑՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ
ՄԱ ՍԻՆ ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ

II Հոդ վածն ու II Հոդ վա ծից ա զա տում նե րի մա սին Հա վել վա ծը, նե րա ռյալ՝ Հա վել վա ծում ազ գե րի ա ռա-1. 
վել բա րեն պաս տու թյան մո տեց մա նը չհա մա պա տաս խա նող ցան կա ցած մի ջոց թվար կե լու պա հան ջը, 
ո րն Ան դա մը կպահ պա նի, հիմ նա կան հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի հա մար ու ժի մեջ են մտ նում մի այն՝ 

ա)  ի րա կա նաց ման օ րը, որ պետք է ո րոշ վի Հիմ նա կան հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի շուրջ բա նակ-
ցու թյուն նե րի մա սին Նա խա րա րա կան ո րոշ ման 5-րդ կե տի հա մա ձայն‚ կամ՝ 

բ)  բա նակ ցու թյուն նե րը չհա ջող վե լու դեպ քում, այդ Ո րոշ մամբ նա խա տես ված՝ Հիմ նա կան հե ռա հա-
ղոր դակ ցու թյուն նե րի հար ցե րով բա նակ ցային խմ բի եզ րա փա կիչ զե կույ ցի օ րը։ 

1-ին կե տը չի տա րած վում Ան դա մի Ժա մա նա կա ցան կում գրանց ված՝ հիմ նա կան հե ռա հա ղոր դակ ցու-2. 
թյուն նե րի վե րա բե րյալ որ ևէ հա տուկ պար տա վո րու թյան վրա։



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑԱՆԿ
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