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Հոդված 6. Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի, խաղատների 

գործունեության կազմակերպմանը ներկայացվող պահանջները 
(վերնագիրը լրաց. 28.09.16 ՀՕ-149-Ն) 
  
1. Խաղային ավտոմատի շահագործումից, ինտերնետ շահումով խաղի կազմակերպման 

գործունեությունից ստացված հասույթի մեջ շահումների ծրագրավորված ընդհանուր 
մեծության նվազագույն չափը կազմում է 90 տոկոս: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կարող է սահմանել խաղային 
ավտոմատների, ինտերնետ շահումով խաղերի խաղային ծրագրերի սերտիֆիկացման և 
կոդավորման մեխանիզմների, ինչպես նաև խաղային ավտոմատներում տեխնիկական 
սարքի առկայության և կիրառման պահանջ, որը հնարավորություն կտա լիազոր մարմնին 
ճշտելու խաղերի ընթացակարգը և պահանջների պահպանման ճշտությունը: 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ինտերնետ շահումով խաղերի 
կազմակերպման համար օգտագործվող ծրագրերը պետք է համապատասխանեն 27000 
շարքի միջազգային և անկախ ԻՍՕ/ԻԷԿ չափորոշիչներին: 

2. Շահումով խաղերի, խաղատների գործունեության կազմակերպիչը` 
ա) խաղատան կամ շահումով խաղերի կազմակերպման գործունեություն է 

իրականացնում միայն լիցենզիայում նշված վայրում (հասցեում). 
բ) ապահովում է խաղասրահի դրսից դեպի ներս անտեսանելիությունը. 
բ1) ապահովում է լիազոր մարմնի սահմանած չափանիշներին համապատասխան 

նախասրահի առկայություն, որտեղից բացվում է մուտք դեպի խաղասրահ կամ 
խաղասրահներ. 

բ2) նախասրահում իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
սահմանած կարգով` մեկ միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամից ավելի 
գործարքներ իրականացնող հաճախորդների նույնականացման, տվյալների շտեմարանի 
ստեղծման և պահպանման աշխատանքները. 

գ) ապահովում է խաղասրահի տարածքի պաշտպանությունը պահպանիչ և 
հակահրդեհային ազդարարման համակարգերով. 

դ) արգելում է քսանմեկ տարին չլրացած ֆիզիկական անձանց մուտքը խաղասրահ. 
դ1 ) լիազոր մարմնի սահմանած կարգով ստուգում է խաղասրահ մուտք գործել 

ցանկացող ֆիզիկական անձի անձնագիրը կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթը, որը 
պարունակում է տվյալներ նրա տարիքի վերաբերյալ. 

ե) պատահականությամբ չպայմանավորված շահումներով խաղեր կազմակերպելիս 
նախօրոք տեղեկացնում և դրա մասին բացատրում է խաղացողներին. 

զ) խաղացողի առաջին իսկ պահանջի դեպքում տրամադրում է շահումը. 
է) ապահովում է խաղասրահում խաղանիշերի (ժետոնների) փոխանակումը միայն 

կանխիկ հայկական դրամով, բանկային քարտով կամ բանկային պրակտիկայում ընդունված 
այլ վճարային փաստաթղթերով. 

ը) յուրաքանչյուր հաջորդ տարվա համար վճարում է «Պետական տուրքի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված ժամկետում 
տարեկան պետական տուրքի գումարը. 



թ) խաղասրահում կազմակերպվող խաղերի կանոնները փակցնում է խաղասրահում, 
տեսանելի տեղում (բացառությամբ այն խաղային ավտոմատների, որոնք իրենց վրա 
պարունակում են շահումների տարբերակներ). 

ժ) շահումով խաղերը կազմակերպում և անցկացնում է իր կողմից սահմանած և լիազոր 
մարմնի հետ համաձայնեցված կանոնակարգին համապատասխան. 

ժա) ապահովում է «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ 
պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջների կատարումը. 

ժբ) Տնօրենի բացակայության դեպքում ապահովում է Տնօրենին փոխարինող` ղեկավար 
պաշտոն զբաղեցնող լիազոր անձի ներկայություն խաղասրահում. 

ժգ) պարտավոր է չիրականացնել շահումով խաղի կամ խաղատան կամ խաղասրահի 
կամ դրանց կազմակերպիչների գովազդը, այդ թվում՝ հեռուստատեսությամբ կամ ռադիոյով, 
բացառությամբ խաղատների կամ շահումով խաղերի շենքերի, շինությունների կամ 
սրահների մեջ կամ վրա, Հայաստանի Հանրապետության սահմանային մուտքի կետերում, 
ինչպես նաև առնվազն չորսաստղանի կարգին համապատասխան որակավորման 
պահանջներին և չափանիշներին համապատասխան հյուրանոցներում տեղադրվողների: 

2.1. Ինտերնետ շահումով խաղերի գործունեության կազմակերպիչը` 
ա) մինչև ինտերնետ շահումով խաղին մասնակցելու հնարավորության տրամադրումը 

իրականացնում է հաճախորդների նույնականացում և տվյալների մուտքագրում (գրանցում)՝ 
քսանմեկ տարին չլրացած ֆիզիկական անձանց ինտերնետ շահումով խաղին մասնակցելը 
բացառելու նպատակով, ինչպես նաև անմիջականորեն (խաղասրահի միջոցով) ինտերնետ 
շահումով խաղերի կազմակերպման դեպքում արգելում է քսանմեկ տարին չլրացած 
ֆիզիկական անձանց մուտքը խաղասրահ. 

ա1) իրականացնում է մեկ միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամից ավելի 
գործարքներ իրականացնող հաճախորդների նույնականացման, տվյալների շտեմարանի 
ստեղծման և պահպանման աշխատանքները. 

բ) անմիջականորեն (խաղասրահի միջոցով) ինտերնետ շահումով խաղերի 
կազմակերպման գործունեություն է իրականացնում միայն լիցենզիայում նշված վայրում 
(հասցեում). 

բ1) ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման գործունեություն է իրականացնում 
միայն կանոնակարգում նշված կազմակերպչի ինտերնետային էջի (կայքի) հասցեի միջոցով. 

բ2) անմիջականորեն (խաղասրահի միջոցով) ինտերնետ շահումով խաղերի 
կազմակերպման դեպքում ապահովում է խաղասրահի դրսից դեպի ներս 
անտեսանելիությունը. 

բ3) անմիջականորեն (խաղասրահի միջոցով) ինտերնետ շահումով խաղերի 
կազմակերպման դեպքում ապահովում է լիազոր մարմնի սահմանած չափանիշներին 
համապատասխան նախասրահի առկայություն, որտեղից բացվում է մուտք դեպի 
խաղասրահ կամ խաղասրահներ. 

բ4) նախասրահում իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
սահմանած կարգով` մեկ միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամից ավելի 
գործարքներ իրականացնող հաճախորդների նույնականացման, տվյալների շտեմարանի 
ստեղծման և պահպանման աշխատանքները. 

գ) ապահովում է խաղասրահի տարածքի պաշտպանությունը պահպանիչ և 
հակահրդեհային ազդարարման համակարգերով. 

դ) ինտերնետ շահումով խաղի կազմակերպչի սերվերում ստեղծում է յուրաքանչյուր 
խաղացողի համար հատուկ խաղային հաշիվ. 

ե) ինտերնետ շահումով խաղերը կազմակերպում և անցկացնում է իր սահմանած և 
լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված կանոնակարգին համապատասխան. 



ե1) կազմակերպչի ինտերնետային էջում (կայքում) արտացոլված վավերապայմանները 
համարվում են լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված՝ համապատասխան ինտերնետ 
շահումով խաղի կազմակերպման կանոնակարգի անբաժանելի մասը. 

ե2) անմիջականորեն (խաղասրահի միջոցով) ինտերնետ շահումով խաղերի 
կազմակերպման դեպքում կազմակերպվող խաղերի կանոնները նաև փակցվում են 
խաղասրահում՝ տեսանելի տեղում. 

զ) խաղացողի առաջին իսկ պահանջի դեպքում տրամադրում է շահումը. 
զ1) շահումը փոխանցում է հայկական դրամով՝ փոխանցելով խաղացողի բանկային 

հաշվին, բանկային քարտին կամ բանկային պրակտիկայում ընդունված այլ վճարային 
միջոցներին. 

զ2) արգելվում է շահումը փոխանցել այն հաշիվներին, որոնցից չեն կատարվել 
մասնակցության համար նախատեսված վճարները, ինչպես նաև արգելվում է 
անմիջականորեն (խաղասրահի միջոցով) ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման 
դեպքում մասնակցության համար նախատեսված վճարների ընդունումը և շահումների 
տրամադրումը կանխիկ գումարով. 

է) յուրաքանչյուր հաջորդ տարվա համար վճարում է «Պետական տուրքի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված ժամկետում 
տարեկան պետական տուրքի գումարը. 

ը) ապահովում է «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ 
պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջների կատարումը. 

թ) ապահովում է «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի պահանջների կատարումը. 

ժ) ապահովում է «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
պահանջների կատարումը. 

ժա) Տնօրենի բացակայության դեպքում ապահովում է Տնօրենին փոխարինող` ղեկավար 
պաշտոն զբաղեցնող լիազոր անձի ներկայությունը խաղասրահում: 

3. Խաղատուն կամ շահումով խաղ, ինչպես նաև անմիջականորեն (խաղասրահի 
միջոցով) ինտերնետ շահումով խաղ մինչև 2014 թվականի հունվարի 1-ը կարող է 
կազմակերպվել քաղաքային համայնքների վարչական սահմաններից դուրս, ինչպես նաև 
Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր համայնքի վարչական սահմաններում, Վայոց ձորի մարզի 
Ջերմուկ համայնքի վարչական սահմաններում, Գեղարքունիքի մարզի Սևան համայնքի 
վարչական սահմաններում, Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի վարչական սահմաններում` 
կրթական և պատմամշակութային օջախներից, պետական և տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների վարչական շենքերից, հիվանդանոցներից Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության սահմանած հեռավորությամբ և չափանիշներին 
համապատասխան տարածքներում: 

2014 թվականի հունվարի 1-ից հետո` 
ա) խաղատուն և (կամ) շահումով մեքենայացված խաղ և (կամ) անմիջականորեն 

(խաղասրահի միջոցով) ինտերնետ շահումով խաղ կարող է կազմակերպվել Կոտայքի 
մարզի Ծաղկաձոր համայնքի վարչական սահմաններում, Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկ 
համայնքի վարչական սահմաններում, Գեղարքունիքի մարզի Սևան համայնքի վարչական 
սահմաններում, Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի վարչական սահմաններում` կրթական և 
պատմամշակութային օջախներից, պետական և տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների վարչական շենքերից, հիվանդանոցներից Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության սահմանած հեռավորությամբ և չափանիշներին համապատասխան 
տարածքներում. 



բ) խաղատուն և (կամ) շահումով մեքենայացված խաղ և (կամ) անմիջականորեն 
(խաղասրահի միջոցով) ինտերնետ շահումով խաղ կարող է կազմակերպվել Երևանի 
«Զվարթնոց» օդանավակայանի տարածքում. 

գ) խաղատուն և (կամ) շահումով մեքենայացված խաղ և (կամ) անմիջականորեն 
(խաղասրահի միջոցով) ինտերնետ շահումով խաղ կարող է կազմակերպվել Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության կողմից հավանության արժանացած 40 միլիարդ 
դրամից ավելի ներդրումային ծրագրի դեպքում` Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության սահմանած վայրերում և չափանիշներին համապատասխան: 

(6-րդ հոդվածը լրաց. 14.12.04 ՀՕ-26-Ն, 25.12.06 ՀՕ-22-Ն, փոփ. 26.05.08 ՀՕ-88-Ն, լրաց. 
06.12.12 ՀՕ-231-Ն, փոփ., խմբ. 23.12.13 ՀՕ-134-Ն, լրաց. 21.06.14 ՀՕ-122-Ն, լրաց., փոփ. 
28.09.16 ՀՕ-149-Ն) 

 
Հոդված 6.1. Մոլեխաղերով հրապուրվելու հետևանքով իր ընտանիքը նյութական 

ծանր դրության մեջ դնելու հիմքով սահմանափակ գործունակ ճանաչված քաղաքացու՝ 
խաղասրահ կատարվող այցելությունները սահմանափակելու կարգը 

 
1. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 32-րդ հոդվածի 

1-ին մասի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության 
օրենսգրքի 29-րդ գլխով սահմանված կարգով՝ մոլեխաղերով հրապուրվելու հետևանքով իր 
ընտանիքը նյութական ծանր դրության մեջ դրած քաղաքացու գործունակությունը 
սահմանափակվելու դեպքում վճիռ կայացրած դատարանը վճիռն օրինական ուժի մեջ 
մտնելուց հետո եռօրյա ժամկետում վճռի օրինակն ուղարկում է լիազոր մարմին:  

2. Լիազոր մարմինը դիմումն ստանալուց հետո եռօրյա ժամկետում դիմումի 
մասին տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բոլոր 
կազմակերպիչներին՝ նրանց ուղարկելով դիմումի էլեկտրոնային կամ պատճենահանված 
օրինակները, որպեսզի նրանք արգելեն օրինական ուժի մեջ մտած վճռով մոլեխաղերով 
հրապուրվելու հետևանքով իր ընտանիքը նյութական ծանր դրության մեջ դնելու հիմքով 
սահմանափակ գործունակ ճանաչված անձի մուտքն իրենց խաղասրահներ: 

3. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 32-րդ հոդվածի 
2-րդ մասի համաձայն դատարանի կողմից քաղաքացու գործունակության 
սահմանափակումը վերացվելու դեպքում դատարանի վճիռն ուղարկվում է լիազոր մարմին 
սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված կարգով: 

4. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հիմքերով խաղասրահ մուտք 
գործելու իրավունք չունեցող անձանց կողմից խաղասրահում կնքված գործարքները 
շահագրգիռ անձանց պահանջով դատարանը կարող է անվավեր ճանաչել: 

5. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հիմքերով խաղասրահ մուտք 
գործելու իրավունք չունեցող անձանց վերաբերյալ տվյալների բազայի վարման կարգը 
սահմանում է լիազոր մարմինը: 

 
Հոդված 13. Տուգանքը  

  
1. Տուգանքը կիրառվում և գանձվում է լիազոր մարմնի կողմից: Եթե կազմակերպիչը 

համաձայն չէ տուգանքի կիրառման վերաբերյալ լիազոր մարմնի որոշման հետ, ապա 
լիազոր մարմինը տուգանքը գանձելու հայցով դիմում է դատարան: 

2. Տուգանքը` որպես պատասխանատվության միջոց, կիրառվում է, եթե կազմակերպիչը` 
ա) խախտել է սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված նվազագույն չափը` 

յուրաքանչյուր խաղային ավտոմատի համար (ինտերնետ շահումով խաղերի դեպքում՝ 
յուրաքանչյուր խաղի)` երկու հարյուր հազար դրամի չափով. 



բ) խախտել է սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «դ» կետով կամ 2.1-ին մասի «ա» 
կետով սահմանված պահանջը` խախտման յուրաքանչյուր դեպքի համար` երկու հարյուր 
հազար դրամի չափով. 

բ1) խախտել է սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ժգ» կամ 2.1-ին մասի «ժ» 
կետերի պահանջը` խախտման յուրաքանչյուր դեպքի համար` երկու միլիոն դրամ. 

բ2 ) խախտել է սույն օրենքի 6.1-ին հոդվածով սահմանված պահանջները` խախտման 
յուրաքանչյուր դեպքի համար` հինգ հարյուր հազար դրամի չափով. 

գ) խախտել է սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ե» կետով սահմանված պահանջը` 
երեք հարյուր հազար դրամի չափով. 

դ) խախտել է սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «զ» կամ 2.1-ին մասի «զ» կամ «զ2» 
կետերով սահմանված պահանջը` երկու հարյուր հազար դրամի չափով. 

ե) սույն օրենքի 12-րդ հոդվածին համապատասխան նախազգուշացում կիրառելուց 
հետո` երկու տարվա ընթացքում, կրկնել է նույն խախտումը` հարյուր հազար հայկական 
դրամի չափով. 

զ) խախտել է սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 3-րդ կամ 5-րդ մասերով պահանջը` հինգ 
հարյուր հազար դրամի չափով. 

է) խախտել է սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ժ» կամ 2.1-ին մասի «ե» կետերով 
պահանջը` խախտման յուրաքանչյուր դեպքի համար` հինգ հարյուր հազար դրամ. 

ը) առանց լիազոր մարմնին տեղեկացնելու փոփոխել է լիցենզավորման կարգով 
սահմանված լիցենզիա ստանալու համար ներկայացված տվյալներից մեկը (բացառությամբ 
սույն օրենքի 7-րդ հոդվածով նախատեսված պահանջների), ինչը չէր կարող հիմք 
հանդիսանալ լիցենզիա ստանալու հայտի մերժմանը` խախտման յուրաքանչյուր դեպքի 
համար` երկու հարյուր հազար դրամ. 

թ) սույն օրենքի 12-րդ հոդվածի 2-րդ մասին համապատասխան թույլ տված խախտումը 
լիազոր մարմնի կողմից սահմանված ժամկետում չի վերացրել և այդ մասին լիազոր 
մարմնին գրավոր չի տեղեկացրել` խախտման յուրաքանչյուր դեպքի համար` հարյուր 
հազար դրամ: 

3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն տուգանքի կիրառումից հետո` երկու տարվա 
ընթացքում, տուգանքի կիրառման համար հիմք հանդիսացող խախտումը շարունակելու 
կամ այդպիսի նոր խախտում թույլ տալու դեպքում տուգանքի չափն ավելացվում է մեկ 
միլիոն դրամով: 

4. Տեղեկությունները (հաշվետվությունները) ուշ ներկայացնելու կամ դրանցում 
անարժանահավատ տվյալներ արտացոլելու համար լիազոր մարմինը կարող է 
կազմակերպչի ղեկավարների նկատմամբ տուգանք նշանակելու հայցով դիմել դատարան` 
հարյուր հազար դրամը չգերազանցող չափով: 

(13-րդ հոդվածը լրաց. 21.06.14 ՀՕ-122-Ն, լրաց., փոփ. 28.09.16 ՀՕ-149-Ն) 
  
 


