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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
պարոն ՀՈՎԻԿ
ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻՆ

Հարգելի պարոն Աբրահամյան

Ձեզ ենք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացությունը Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորներ Լիլիթ
Գալստյանի, Վահան Հովհաննիսյանի, Արտյուշ Շահբազյանի, Ռուզաննա Առաքելյանի,
Արծվիկ Մինասյանի, Արա Նռանյանի, Արմեն Ռուստամյանի և Հրայր Կարապետյանի՝
օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացրած «Սպառողների իրավունքների
պաշտպանության մասին»

Հայաստանի

Հանրապետության օրենքում լրացումներ

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ։
1. Առաջարկում ենք սահմանել դրույթներ ներկայացված նախագծի 1-ին հոդվածով
սահմանված

պահանջները

խախտելու

իրավական

հետևանքների,

մասնավորապես,

պատասխանատվության հնարավոր միջոցների և չափի մասին, քանի որ, համաձայն
«Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 45-րդ հոդվածի 3-րդ
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մասի, նորմատիվ իրավական ակտերում չպետք է կիրառվեն նորմեր, որոնց չկատարման
համար իրավական հետևանքներ նախատեսված չեն։
2. Օրենքի նախագիծը «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքով սահմանված օրենսդրական տեխնիկայի պահանջներին համապատասխանեցնելու
նպատակով առաջարկում ենք նախագծի 1-ին և 2-րդ հոդվածների դրույթները շարադրել
միևնույն հոդվածի տարբեր մասերի տեսքով, քանի որ երկու հոդվածներում էլ խոսքը գնում է
օրենքի 11-րդ հոդվածի տարբեր մասերի մասին։
Ելնելով շարադրվածից` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ներկայացված օրենքի նախագիծն ընդունելի կհամարի իր կողմից ներկայացված առաջարկությունների ընդունման դեպքում։
Միաժամանակ հայտնում ենք, որ, ներկայացված օրենքի նախագիծը Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովում քննարկելիս, հարակից զեկուցմամբ հանդես կգա Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը։

Հարգանքով`

ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
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Նախագիծ
Պ-763-11.11.2009-ԳԿ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ
«Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

Հոդված 1. «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» Հայաստանի
Հանրապետության 2001 թվականի հունիսի 26-ի ՀՕ-197 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 11-րդ
հոդվածի 2-րդ մասը լրացնել նոր՝ ժ) կետով՝ հետեւյալ բովանդակությամբ.
«ժ) տեղեկատվություն՝ մշակութային
մշակութային ծառայությունների մատուցման ժամանակ
(թատերաերաժշտական,
թատերաերաժշտական,

մասսայական

միջոցառումներ,
միջոցառումներ, համերգներ,
համերգներ,

փառատոներ,
փառատոներ,

համերգային հյուրախաղեր)
հյուրախաղեր) կատարողների կողմից կենդանի կատարման կամ որեւէ
տեսակի ձայնագրվածքի (ֆոնոգրամայի
(ֆոնոգրամայի)
ֆոնոգրամայի) օգտագործման մասին»
մասին»։
Հոդված 2. Օրենքի 11-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին նախադասությունը «այլ
եղանակներով» բառերից հետո լրացնել «ներառյալ գովազդի բոլոր միջոցները» բառերով։
Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող տասներորդ օրը։
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ՕՐԻՆԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«Սպառողների

իրավունքների

պաշտպանության

մասին»

Հայաստանի

Հանրապետության օրենքն (ՀՕ-197) ընդունվել է 2001 թվականի հունիսի 26-ին։
Օրենքը

կարգավորում

է

ՀՀ-ում

սպառողների

եւ

արտադրողների

միջեւ

ապրանքների եւ ծառայությունների մատուցման ժամանակ ծագող հարաբերությունները,
ապահովում սպառողների շահերի պետական եւ հասարակական պաշտպանության
իրավական մեխանիզմները։ Այն սահմանում է նաեւ ապրանքների (աշխատանքներ,
ծառայություններ) մատուցման ժամանակ կատարողի կողմից անհրաժեշտ եւ ստույգ
տեղեկատվություն ապահովելու պարտականությունը, ինչն անհրաժեշտ նախապայման է
սպառողների կողմից պատշաճ որակի ապրանքներ եւ ծառայություններ ձեռք բերելու
համար։
Օրենքի 11-րդ հոդվածը՝ Ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների)
մասին տեղեկատվությունը,
առանձին տեսակների

հստակեցնում է ապրանքների եւ ծառայությունների

վերաբերյալ

անհրաժեշտ եւ պարտադիր տեղեկատվության

ընդհանուր պահանջները՝ տեղեկություններ ապրանքների հիմնական հատկությունների՝
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բաղադրության,

կշռի,

ծավալի,

գնի,

պիտանելիության,

համապատասխանության

վերաբերյալ։
Այսօր մեր հանրային կյանքում մեծաթիվ են մշակութային ծառայություններ
մատուցող

իրավաբանական

իրականացնում
փառատոների,

են

անձինք

կամ

անհատ

թատերահամերգային,

համերգների,

ձեռնարկատերերը,

մասսայական

հյուրախաղերի

կազմակերպման

որոնք

միջոցառումների,
աշխատանքներ։

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ վերջիններս հիմնականում խուսափում են
անհրաժեշտ եւ ստույգ տեղեկություններ փոխանցել համերգային կատարումների
ձայնային առանձնահատկությունների մասին (կենդանի կատարում կամ ֆոնոգրամա)։
Ոչ

կենդանի

կատարմամբ

համերգները

եւ

այդ

մասին

համապատասխան

տեղեկատվության բացակայությունը շահեկան չեն թե սպարողների իրավունքների
շահերի պաշտպանության, թե կատարողական արվեստում արդար մրցակցության
ապահովման տեսանկյունից։
«Սպառողների

իրավունքների

պաշտպանության

մասին»

Հայաստանի

Հանրապետության օրենքում ապրանքների մասին պարտադիր տեղեկատվության
ցանկում

ֆոնոգրամայի/ձայնագրության

տեղեկատվության

ամրագրումը

կամ

կապահովի

կենդանի

կատարման

մշակութահամերգային

մասին

ծառայություն

պատշաճությունն ու համապատասխանությունը։
Օրենսդրական

նախաձեռնությունը

մշակելիս

խնդիրը

քննարկել

ենք

մշակութային շրջանակների եւ սպառողների շահերի պաշտպանությամբ հետամուտ
հասարակական

կազմակերպությունների

իրավական փորձը։

հետ,

նկատի

ենք

ունեցել

միջազգային

