
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ԱԿԱԴԵՄԻԱ 

2017/2018 ուսումնական տարի 

«ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ 
Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր  

1. Մաքսային գործի հասկացությունը, բովանդակությունը, նպատակները և կառուցվածքը։ 

2. Մաքսային քաղաքականության իրականացման մեթոդները և նպատակները։ 

3. Հայաստանի մաքսային գործի մասին օրենսդրությունը և դրա զարգացման պատմությունը։ 

4. Մաքսային օրենսդրության մեջ օգտագործվող հիմնական հասկացությունները։ 

5. Մաքսային իրավունքի հասկացությունը, առարկան և մեթոդը։ 

6. Մաքսային իրավունքի փոխհարաբերությունը ՀՀ իրավունքի մյուս ճյուղերի հետ։ 

7. Մաքսային իրավունքի սկզբունքները։ 

8. Մաքսային իրավունքի համակարգը։ 

9. Մաքսային իրավունքի աղբյուրները։ 

10. Մաքսային իրավունքը որպես ուսումնական դասընթաց։ 

11. Մաքսային իրավահարաբերությունների հասկացությունը և տեսակները։ 

12. Մաքսային մարմինների հասկացությունը և իրավական վիճակը։ 

13. Եվրասիական տնտեսական միությունը (ԵՏՄ): 

14. ԵՏՄ կառուցվածքը, իրավական կարգավիճակը: 

15. ԵՏՄ անդամ երկրների իրավունակությունը, ԵՏՄ պայմանագիրը և իրավական ակտերը: 

16. Մաքսային միության իրավական ակտերի իրավական կարգավիճակը ԵՏՄ երկրներում: 

17. ԵՏՄ օրենսդևության սկզբունքները: 

18. Հայաստանի Հանրապետության վերադաս մաքսային մարմինը, իրավական վիճակը, 
հիմնական խնդիրները, գործառույթները։ 

19. ՀՀ վերադաս մաքսային մարմնի տարածաշրջանային մաքսատների իրավական վիճակը, 
հիմնական խնդիրները, գործառույթները։ Տարածաշրջանային մաքսատների 
կազմակերպչական կառուցվածքը։ 

20. ՀՀ վերադաս մաքսային մարմնի մաքսակետերի իրավական վիճակը, հիմնական 
խնդիրները, գործառույթները։ Մաքսակետերի կազմակերպչական կառուցվածքը։ 

21. Մաքսային ծառայության հասկացությունը և խնդիրները։ 

22. Մաքսային ծառայության պաշտոնները և պաշտոնի նշանակման ու ազատման կարգը։ 
Մաքսային ծառայողների խրախուսումը և կարգապահական պատասխանատվությունը։ 

23. Մաքսային ծառայողների հատուկ կոչումները և դրանց շնորհման կարգը։ 

24. Մաքսային ծառայողների իրավական վիճակը, նրանց իրավունքները և 
պարտականությունները։ 

25. Մաքսային ծառայության պայմանները։ 
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26. Մաքսային մարմինների գործունեության տեսակները։ 

27. Մաքսային մարմինների իրավական ակտերը։ 

28. Մաքսային սահմանով ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների տեղափոխման 
հիմնական սկզբունքները։ 

29. Ֆիզիկական անձանց կողմից մաքսային սահմանով ապրանքների և տրանսպորտային 
միջոցների տեղափոխման հիմնական առանձնահատկությունները։ 

30. Մաքսային ռեժիմի հասկացությունը և տեսակները:  

31. «Ներքին սպառման համար բացթողում»: 

32. «Արտահանում»:  

33. «Մաքսային տարանցում»: 

34. «Մաքսային պահեստ»: 

35. «Մաքսային տարածքում վերամշակում»: 

36. «Մաքսային տարածքից դուրս վերամշակում»: 

37. «Ներքին սպառման համար վերամշակում»: 

38. «Ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)»: 

39. «Ժամանակավոր արտահանում»: 

40. «Վերաներմուծում»: 

41. «Վերաարտահանում»: 

42. «Անմաքս առևտուր»: 

43. «Ոչնչացում»: 

44. «Հրաժարում՝ հօգուտ պետության»: 

45. «Ազատ մաքսային գոտի»: 

46. «Ազատ պահեստ»: 

47. «Հատուկ մաքսային ընթացակարգ»:  

48. Մաքսային ձևակերպման հասկացությունը, նպատակները և տեսակները: Մաքսային 
ձևակերպման իրականացման տեղը և ժամանակը: 

49. Կազմակերպությունների ապրանքների մաքսային ձևակերպման կարգը: 

50. Ֆիզիկական անձանց ապրանքների մաքսային ձևակերպման կարգը: 

51. ԵՏՄ տարածքում ապրանքների մատակարարման առանձնահատկությունները: 

52. Ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների հայտարարագրում: Հայտարարագրման 
հասկացությունը, ձևերը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը: 

53. Նախնական հայտարարագրում: 

54. Հայտարարատուն, նրա իրավունքները և պարտականությունները: 

55. Մաքսային ձևակերպման այլ մասնակցիներ: Մաքսային միջնորդ (բրոքեր), մաքսային 
փոխադրող, նրանց իրավունքները և պարտականությունները: Լիցենզավորման ենթակա 
գործունեության տեսակները: 

56. Մաքսային հսկողության հասկացությունը, իրականացման ձևերը և տեսակները: 
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57. Մաքսային նպատակներով անհրաժեշտ տեղեկությունների և փաստաթղթերի ստուգում: 

58. Մաքսային զննում (ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների զննում, անձի քննում՝ 
որպես մաքսային հսկողության առանձնահատուկ ձև): 

59. Ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների հաշվառում: 

60. Ֆիզիկական անձանց բանավոր հարցում: 

61. Մաքսային պահեստների, ազատ մաքսային պահեստների, անմաքս առևտրի խանութների, 
մաքսային հսկողության գոտիների և այլ շինությունների ու տարածքների զննում: 

62. Մաքսային ապահովումների կիրառում: 

63. Մաքսային զննման ընտրողականություն: 

64. Կրկնակի մաքսային հսկողություն: 

65. Մաքսային հսկողության գոտիներ: 

66. Մաքսային մարմինները որպես արժութային հսկողության գործակալներ: Նրանց 
իրավասությունն արժութային հսկողություն իրականացնելիս: 

67. Մաքսասակագնային կարգավորման հասկացությունը, նպատակները և մաքսային 
սակագնի տարրերը։ 

68. Մաքսային վճարների հասկացությունը և տեսակները: 

69. Մաքսատուրքեր: 

70. Մաքսավճար: 

71. Ավելացված արժեքի հարկ։ 

72. Ակցիզային հարկ։ 

73. Ավտոմոբիլային ճանապարհներից օգտվելու համար գանձվող ճանապարհային վճար։ 

74. Բնապահպանական վճարներ։ 

75. Սակագնային և մաքսային արտոնություններ։ 

76. Ընդհանուր դրույթներ մաքսային արժեքի մասին: 

77. Մաքսային արժեքի հասկացությունը, նրա բաղկացուցիչները: 

78. Մաքսային արժեքի որոշման կանոնները։ 

79. Մաքսային արժեքի որոշման գործարքի գնի մեթոդը: 

80. Մաքսային արժեքի որոշումն ըստ նույն ապրանքների գործարքի գնի: 

81. Մաքսային արժեքի որոշումն ըստ համանման ապրանքների գործարքի գնի: 

82. Մաքսային արժեքի որոշումն ըստ հաշվարկային արժեքի։ 

83. ԵՏՄ Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկը և մաքսային 
մարմինների կողմից դրա վարման կարգը: 

84. Մաքսային մարմինները որպես հետաքննության մարմիններ: 

85. Քրեական գործի հարուցումը և մաքսային մարմինների անհետաձգելի քննչական 
գործողությունները: 

86. Մաքսային մարմինների օպերատիվ-հետախուզական գործունեությունը: 

87. Մաքսային մարմինները որպես օպերատիվ-հետախուզական գործունեության սուբյեկտներ: 
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88. Վերահսկելի մատակարարումը որպես մաքսային մարմինների օպերատիվ-հետախուզական 
գործունեության մեթոդ: 

89. Մաքսային իրավախախտումների համար նախատեսված իրավական 
պատասխանատվության հասկացությունը, էությունը և տեսակները: 

90. Մաքսանենգությունը և մաքսային գործի ոլորտի այլ հանցագործությունները: 

91. Մաքսային կանոնների խախտումներ: 

92.  Մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ գործերի վարույթի ընդհանուր բնութագիրը: 

93. Մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ գործերի վարույթի հասկացությունը, 
խնդիրները և նշանակությունը։ 

94. Մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ գործերի վարույթի մասնակիցները։ Նրանց 
իրավունքներն ու պարտականությունները: 

95. Մաքսային կանոնների խախտման վեբաբերյալ գործերի վարույթին անձանց 
մասնակցությունը բացառող հանգամանքներ: 

96. Ապացույցները մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ գործերի վարույթում: 

97. Մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ գործերի վարույթի փուլերը։ 

98. Մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ գործերի ենթակայությունը: 

99. Մաքսային վարույթի հարկադրանքի միջոցները: 

100. Մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ գործերի հարուցումը և քննության 
արդյունքների ձևակերպումը։ 

101. Մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ գործը քննության ուղարկելը։ 

102. Մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ գործերը քննող մաքսային մարմինները և 
նրանց լիազորությունները։ 

103. Մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ գործը քննության նախապատրաստելն ու 
որոշում ընդունելը։ 

104. Որոշումը բողոքարկելը: 

105. Որոշման օրինականության և հիմնավորվածության ստուգումը: 

106. Դիմումի հիման վրա որոշում կայացնելը: 

107. Կատարման վարույթի ընդհանուր բնութագիրը: 

108. Մաքսային կանոնների խախտման համար տույժի առանձին տեսակների որոշումների 
կատարման վարույթները: 

 

 

Իրավագիտության ամբիոնի վարիչ`     Ա.Եզեկյան 
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ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ա) նորմատիվ-իրավական ակտեր 
1. ՀՀ Սահմանադրություն 
2. ԵՏՄ պայմանագիրը 
3. ԵՏՄ հանձնաժողովի որոշումները մաքսային արժեքի որոշման, հայտարարագրման և հսկման 

վերաբերյալ 
4. Մաքսային միության մաքսային օրենսգիրք 
5. «Մաքսային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք 
6. «Հայաստանի Հանրապետության և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների 

միջեվ անուղղակի հարկերի հաշվարկման եվ վճարման առանձնահատկությունների մասին» ՀՀ 
օրենք 

7. «Մաքսային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք 
8. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք 
9. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրք 

10. «Մշակութային արժեքների արտահանման և ներմուծման մասին» ՀՀ օրենք 
11. «Ակցիզային հարկի մասին» ՀՀ օրենք 
12. «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենք 
13. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենք 
14. «ՀՀ ներմուծվող բենզինի համար հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենք 
15. «Բնապահպանական վճարի դրույքաչափերի մասին» ՀՀ օրենք 
16. «Մշակութային արժեքների և առարկաների արտահանումը կարգավորելու մասին» ՀՀ 

կառավարության թիվ 137 որոշում 
17.  «ՀՀ մաքսային ձևակերպումների նպատակով ապրանքների նմուշներ և փորձանմուշներ վերցնելու 

կարգ», ՀՀ կառավարության 31 դետկեմբերի 2000թ. թիվ 900 որոշում 
18. «ՀՀ մաքսային օրենսգրքով սահմանված «Ոչնչացում» մաքսային ռեժիմի կիրառման կարգը 

հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 դետկեմբերի 2000թ. թիվ 901 որոշում 
19. «ՀՀ մաքսային սահմանով ըստ մաքսային ռեժիմների առանձին ապրանքների տեղափոխումն 

արգելելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 դետկեմբերի 2000թ. թիվ 902 որոշում «ՀՀ մաքսային 
օրենսգրքով սահմանված լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների լիցենզավորման 
կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 հունվարի 2001, թիվ 42 որոշում 

 
բ) հիմնական գրականություն 

1. Х401.21я7 Чермянинов, Д. В. Таможенное право: учебник/ Д. В. Чермянинов ; ред. Д. Н. 
Бахрах; Урал. гос. юрид. акад.. - М.: Юрайт, 2011. 

2. Халипов С. В. Таможенное право. 5-е изд., перераб. и доп.М.: Зерцало-М, 2011 
3. Андриашин Х.А., Свинухов В.Г.Таможенное право. 2-е изд Юстицинформ Год: 2010 
4. Դանիելյան Գ.Բ.  Վարչական պատասխանատվության հիմնահարցեր, գիտաուսումնական 

ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Եր., 1999։ 
5. Եղյան Ռ.Հ. Վարչական տույժեր, ԵՊՀ հրատ., Եր., 1999։ 
6. Մաքսային գործի համառոտ տեղակագիրք, Հարությունյան Ա.Ս. ընդհ. խմբագրությամբ, 

ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Եր., 1999։ 
7. Х Богомолова, А. А., Таможенное право: краткий курс лекций/ А. А. Богомолова. - 2-е изд., 

испр. и доп.. - М.: Юрайт, 2011 
8. Бекяшев, Моисеев, Учебник «Таможенное право», 2004 г.  
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9. Гречкина О.В., Майоров В.И Правоприменительная деятельность таможенных органов 
Российской Федерации. Челябинск 2005, 

10. Жигалина О.С. Виды юридической деятельности таможенных органов, Таможенное дело 
2007, №1,  

11. Карпов В. Все пошлины, сборы, платежи и налоги на таможне, - М., 2008. 
12. Козырин А. Акцизы в системе таможенных платежей. – “Финансы”, №1, 2008. 
13. Фатьянов А.А. Правовое регулирование электронного документооборота. Учебно-

практ.пособие. – М., 2005. 
 
գ) լրացուցիչ գրականություն 

14. Таможенное право: методические указания к выполнению контрольных работ/ С.-Петерб. 
гос. ун-т аэрокосм. приборостроения; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - 
СПб.: ГОУ ВПО "СПбГУАП", 2010. 

15. Халипов С.В. Таможенное право. (Таможенное регулирование внешне-экономической 
деятельности). Изд. ИКД, Зерцало-М., 2001 

 
դ) էլեկտրոնային կայքեր 
1. www.eurasiancommission.org 

2. www.arlis.am 

3. www.parliament.am: 

4. www.customs.am 

5. www.minfin.am  

 
 

 

http://www.parliament.am/
http://www.customs.am/

