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Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü
²¼¶²ÚÆÜ ÄàÔàìÆ Ü²Ê²¶²Ð
å³ñáÝ ÐàìÆÎ ²´ð²Ð²ØÚ²ÜÆÜ

Ð³ñ·»ÉÇ å³ñáÝ ²µñ³Ñ³ÙÛ³Ý

Ò»½ »Ýù Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ å³ï·³Ù³íáñÝ»ñ ²ñ³ Üé³ÝÛ³ÝÇ, Î³ñ»Ý ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÇ,
êïÛáå³ ê³ý³ñÛ³ÝÇ, ì³ñ¹³Ý ´áëï³ÝçÛ³ÝÇ, ²ñÙ»Ý Ø³ñïÇñáëÛ³ÝÇ, èáõ½³ÝÝ³ ²é³ù»ÉÛ³ÝÇ ¨
²ñÍíÇÏ ØÇÝ³ëÛ³ÝÇ` ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ý Ï³ñ·áí Ý»ñÏ³Û³óñ³Í §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ùë³ÛÇÝ ûñ»Ýë·ñùáõÙ Éñ³óáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ¦, §ì³ñã³Ï³Ý Çñ³í³Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ
Ù³ëÇÝ¦ ¨ §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáõÙ Éñ³óáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ¦
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇ Ý³Ë³·Í»ñÇ ÷³Ã»ÃÇ í»ñ³µ»ñÛ³É:
1. §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ùë³ÛÇÝ ûñ»Ýë·ñùáõÙ Éñ³óáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ¦
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ Ý³Ë³·ÍÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ÛïÝáõÙ »Ýù, áñ Ý³Ë³·Íáí
Ý»ñÏ³Û³óí³Í µáÉáñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ ³ñ¹»Ý ÇëÏ Ï³ñ·³íáñí³Í »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
·áñÍáÕ ûñ»ÝùÝ»ñáí, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë`
1) §êÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñáí (áñáÝù ï³ñ³ÍíáõÙ »Ý ëÝÝ¹Ç ßÕÃ³ÛÇ ÷áõÉ»ñáõÙ (³Û¹ ÃíáõÙ` Ý³¨ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý) ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ Í³·³Í Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇó µáÉáñ
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ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ íñ³) ³ñ¹»Ý ÇëÏ Ï³ñ·³íáñí³Í »Ý ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ, ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ Ñ»ï ß÷íáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ
¨ ëÝÝ¹³ÛÇÝ Ñ³í»ÉáõÙÝ»ñÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý, ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý, ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý, Ùß³ÏÙ³Ý, í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý,
÷³Ã»Ã³íáñÙ³Ý, Ù³ÏÝßÙ³Ý, ÷áË³¹ñÙ³Ý, å³ÑÙ³Ý, Çñ³óÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³é¨ïñÇ ¨ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
ëÝÝ¹Ç

áÉáñïáõÙ

Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

Ù³ïáõóÙ³Ý

÷áõÉ»ñáõÙ

³Ýíï³Ý·áõÃÛ³ÝÝ

³éÝãíáÕ

Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.
2) §êå³éáÕÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ûñ»ÝùÇ 13-ñ¹ Ñá¹í³Íáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ ³åñ³ÝùÇ (³ßË³ï³ÝùÇ, Í³é³ÛáõÃÛ³Ý), ÇÝãå»ë Ý³¨
³ñï³¹ñáÕÇ (Ï³ï³ñáÕÇ, í³×³éáÕÇ) Ù³ëÇÝ áã å³ïß³× ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ñï³¹ñáÕÇ
(Ï³ï³ñáÕÇ, í³×³éáÕÇ) å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ:
¼áõ·³Ñ»éÝ»ñ ³ÝóÏ³óÝ»Éáí Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¨ ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý ÝáõÛÝ
áÉáñïÝ»ñÁ Ï³ñ·³íáñáÕ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï` ÝßáõÙ »Ýù, áñ ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý
áÉáñïÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ã»Ý Ï³ñáÕ Ñ³Ý¹Çë³Ý³É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ùë³ÛÇÝ ûñ»Ýë·ñùÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ³é³ñÏ³ ¨ ¹ñ³Ýù å»ïù ¿ Ï³ñ·³íáñí»Ý §êÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ:
´³óÇ ¹ñ³ÝÇó, Ý³Ë³·ÍÇ 1-ÇÝ Ñá¹í³Íáí ³é³ç³ñÏíáÕ 1.1-ÇÝ ¨ 1.2-ñ¹ Ï»ï»ñáõÙ Ñ³ßíÇ ãÇ
³éÝí»É ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ §êÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 2-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ 1-ÇÝ Ï»ïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ §ëÝÝ¹³ÙÃ»ñù¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ:
Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, Ýßí³Í ¹ñáõÛÃÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` uÝÝ¹³ÙÃ»ñù ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ ó³ÝÏ³ó³Í å³ñ»Ý³ÛÇÝ
ÑáõÙùÁ ¨ ³ñï³¹ñ³ÝùÁ, áñáÝù Ý³Ë³ï»uí³Í »Ý Ù³ñ¹áõ uÝÝ¹áõÙ o·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ`
í»ñ³Ùß³Ïí³Í, Ù³uÝ³ÏÇ í»ñ³Ùß³Ïí³Í Ï³Ù ãí»ñ³Ùß³Ïí³Í ï»uùáí, Ý»ñ³éÛ³É ËÙÇãùÝ»ñÁ,
Ù³uï³ÏÁ ¨ çáõñÁ, áñÝ ³í»É³óíáõÙ ¿ uÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇÝ` í»ñçÇÝÇu å³ïñ³uïÙ³Ý, Ùß³ÏÙ³Ý Ï³Ù
í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: ²ÛëÇÝùÝ` Ý³Ë³·ÍáõÙ Ýßí³Í §ëÝÝ¹³ÛÇÝ ÑáõÙù»ñ¦, §ëÝÝ¹³ÛÇÝ ³ñï³¹ñ³Ýù¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã»Ý µËáõÙ §êÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇó:
2.

§ì³ñã³Ï³Ý

Çñ³í³Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ

í»ñ³µ»ñÛ³É

Ð³Û³ëï³ÝÇ

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý

ûñ»Ýë·ñùáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ
Ý³Ë³·ÍÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ÛïÝáõÙ »Ýù, áñ ûñ»Ýë·ñùÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ ãÏ³,
ù³ÝÇ

áñ

·áñÍáÕ

ûñ»Ýë·ñùÇ

158-ñ¹

Ñá¹í³ÍáõÙ

Ñëï³Ï

Ýßí³Í

¿,

áñ

í³ñã³Ï³Ý

å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ¿ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ ³Ýó³Í ³åñ³ÝùÝ»ñÇ í³×³éùÇ
Ñ³Ù³ñ:
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ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÏñÏÝ³ÏÇ Ù³ÏÝßÙ³Ùµ, ³ñï³¹ñáÕÇ ÏáÕÙÇó
Ýßí³Í µÝûñÇÝ³Ï åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ çÝçí³Í ¨ Ýáñ Å³ÙÏ»ïÇ ÝßÙ³Ùµ ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇÝ,
³å³, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ §êÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ûñ»ÝùÇ 2-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ, ³ÛÝ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ï»ÕÍí³Í ëÝÝ¹³ÙÃ»ñù, áñÇ í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ ·áñÍáÕ
ûñ»Ýë·ñùÇ

158-ñ¹

¨

188-ñ¹

Ñá¹í³ÍÝ»ñáí

ë³ÑÙ³Ýí³Í

»Ý

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý

å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñ:
3. §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáõÙ Éñ³óáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ¦
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ Ý³Ë³·ÍÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ÛïÝáõÙ »Ýù, áñ`
1) 1-ÇÝ Ñá¹í³Íáí Ï³ï³ñíáÕ Éñ³óÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ ãÏ³, ù³ÝÇ áñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 2ñ¹, 9-ñ¹, 212-ñ¹ ¨ 279-ñ¹ Ñá¹í³ÍÝ»ñáõÙ: ²ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ` Ýßí³Í Ñá¹í³ÍÝ»ñáõÙ Ï³ñáÕ »Ý
Ï³ï³ñí»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Éñ³óáõÙÝ»ñ` ³éÏ³ µ³ó»ñÁ Éñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ.
2) Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 279-ñ¹ Ñá¹í³ÍÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿
§´Ý³ÏãáõÃÛ³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý ¹»Ù áõÕÕí³Í Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ¦ ·ÉËáõÙ: Üßí³Í Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý ûµÛ»Ïï ¿ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ³éáÕçáõÃÛáõÝÁ, ÙÇÝã¹»é

Ý³Ë³·Íáí Ý³Ë³ï»ëí³Í 207.1-ÇÝ

Ñá¹í³ÍÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §îÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¹»Ù áõÕÕí³Í Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ¦
·ÉËáõÙ.
3) ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý³¨ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»É Ý³Ë³·Íáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Ñá¹í³ÍÇ ë³ÝÏóÇ³ÛÇ ¨ 279-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ ë³ÝÏóÇ³ÛÇ ã³÷»ñÇ íñ³, ù³ÝÇ áñ, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, ³éÏ³ ¿ ³ÏÝÑ³Ûï
³ÝÑ³Ù³ã³÷áõÃÛáõÝ.
4) µ³óÇ ¹ñ³ÝÇó, Ý³Ë³·Íáí ³é³ç³ñÏíáÕ 207.1-ÇÝ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëáõÙ`
³. §²é¨ïñÇ Ï»ï»ñÇ ÏáÕÙÇó¦ µ³é»ñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³Ý»É, ù³ÝÇ áñ ùñ»³Ï³Ý
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ëáõµÛ»Ïï Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ý¹Çë³Ý³É ÙÇ³ÛÝ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù,
µ. ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñëï³Ï»óÝ»É, Ã» áí ¿ ïíÛ³É Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý ëáõµÛ»ÏïÁ` ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý
åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ ³Ýó³Í ³åñ³ÝùÁ ·Ýáñ¹ÇÝ Ñ³ÝÓÝá±ÕÁ (í³×³éáÕ), áñÁ ·áñÍáõÙ ¿ Çñ
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ

å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

Ï³½Ù³Ï»ñåáÕ ³ÝÓÇÝù:
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ßñç³Ý³ÏáõÙ,

Ã»±

³Û¹

³åñ³ÝùÝ»ñÇ

Çñ³óáõÙÁ

ºÉÝ»Éáí ß³ñ³¹ñí³ÍÇó` Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ ³ÝÝå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ Ñ³Ù³ñáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ûñ»ÝùÝ»ñÇ Ý³Ë³·Í»ñÇ ÷³Ã»ÃÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ` ¹ñ³ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí:
ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ÛïÝáõÙ »Ýù, áñ, Ý»ñÏ³Û³óí³Í ûñ»ÝùÝ»ñÇ Ý³Ë³·Í»ñÇ ÷³Ã»ÃÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíáõÙ ùÝÝ³ñÏ»ÉÇë, Ñ³ñ³ÏÇó ½»ÏáõóÙ³Ùµ Ñ³Ý¹»ë Ï·³ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¿ÏáÝáÙÇÏ³ÛÇ Ý³Ë³ñ³ñÇ ï»Õ³Ï³É ¶³éÝÇÏ ´³¹³ÉÛ³ÝÁ:

Ð³ñ·³Ýùáí`
îÆ¶ð²Ü ê²ð¶êÚ²Ü
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Նախագիծ
Պ-890-30.04.2010-ՏՀ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ
Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
ՀՈԴՎԱԾ 1. Հայաստանի Հանրապետության Մաքսային օրենսգրքի (ընդունված է 2000 թվականի հուլիuի 6ին) 19-րդ հոդվածը լրացնել նոր` 1.1 եւ 1.2 մասերով` հետեւյալ բովանդակությամբ.
«1.1.Արգելվում է uննդամթերքի արտադրության համար ներմուծել սննդային հումքեր եւ սննդային
հավելումներ, ինչպես նաեւ փաթեթավորված պատրաստի սննդային արտադրանք (սննդամթերք), անկախ այն
հանգամանքից, թե պիտանիության ժամկետի նշումը ինչ լեզվով է կատարված, որոնց՝
ա) պիտանիության ժամկետը Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվելու պահին անցած է,
բ) ընդհանուր պիտանիության ժամկետից անցել է 2/3-ից ավել ժամկետ,
գ) փաթեթավորման կամ տարայի վրա պիտանիության ժամկետը բացակայում է,
դ) պիտանիության ժամկետի նշումը աղավաղված է,
ե) ժամկետը կրկնակի մակնշված է կամ արտադրողի կողմից նշված բնօրինակ ժամկետը ջնջված է եւ նշված է
նոր ժամկետ:
Սույն սահմանափակումները չեն տարածվում արտադրական վերամշակման չենթարկված գյուղատնտեսական
մթերքների վրա:
1.2. Արգելվում է uննդամթերքի արտադրության համար ներմուծված սննդային հումքերի եւ սննդային
հավելումների, ինչպես նաեւ փաթեթավորված պատրաստի սննդային արտադրանքի (սննդամթերքի) հայերեն
լեզվով մակնշումը փակցնել արտադրողի կողմից նշված բնօրինակ պիտանիության ժամկետի վրա:»:
ՀՈԴՎԱԾ 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ
օրը:

Նախագիծ
1
Պ-890 -30.04.2010-ՏՀ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում
փոփոխություն կատարելու մասին
ՀՈԴՎԱԾ 1. «Հայաստանի Հանրապետության Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի
(ընդունված 1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ին) 158-րդ հոդվածի առաջին մասում «Պիտանիության ժամկետն
անցած ապրանքներ վաճառելը» բառերը փոխարինել «Առանց պիտանիության ժամկետի, պիտանիության
ժամկետն անցած, պիտանիության ժամկետի կրկնակի մակնշմամբ, արտադրողի կողմից նշված բնօրինակ
պիտանիության ժամկետը ջնջված եւ նոր ժամկետի նշումով, հայերեն լեզվով մակնշումը արտադրողի կողմից
նշված բնօրինակ պիտանիության ժամկետի վրա փակցված ապրանքներ վաճառելը» բառերով:
ՀՈԴՎԱԾ 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ
օրը:
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Նախագիծ
2
Պ-890 -30.04.2010-ՏՀ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
ՀՈԴՎԱԾ 1. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրքը (ընդունված է 2003 թվականի ապրիլի 18)
լրացնել նոր` 207.1 հոդվածով` հետեւյալ բովանդակությամբ.
«ՀՈԴՎԱԾ 207.1. ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆ ԱՆՑԱԾ ԱՊՐԱՆՔ ԻՐԱՑՆԵԼԸ
1. Առեւտրի կետերի կողմից առանց պիտանիության ժամկետի, պիտանիության ժամկետն անցած,
պիտանիության ժամկետի կրկնակի մակնշմամբ, պիտանիության ժամկետի նշումը աղավաղված, արտադրողի
կողմից նշված բնօրինակ պիտանիության ժամկետը ջնջված եւ նոր ժամկետի նշումով, հայերեն լեզվով
մակնշումը արտադրողի կողմից նշված բնօրինակ պիտանիության ժամկետի վրա փակցված ապրանքներ
իրացնելը, եթե դա առաջացրել է մարդու առողջության ծանր կամ որեւէ այլ վնաu,
պատժվում է ազատազրկմամբ` մեկից երեք տարի ժամկետով:
2. Սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքը, որը առաջացրել է մարդու մահ՝
պատժվում է ազատազրկմամբ` հինգից տաuը տարի ժամկետով:»:
ՀՈԴՎԱԾ 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ
օրը:
ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»,
«ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՀ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ» ԵՎ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Առաջարկվող օրենքների նախագծերի նպատակն է Հայաստանի Հանրապետության Մաքսային օրենսգրքով
սահմանված մեխանիզմներով բացառել Հայաստանի Հանրապետություն ժամկետանց, ինչպես նաեւ
պիտանիության ժամկետի 1/3-ից պակաս ժամկետով սննդամթերքի եւ սննդային հավելում հանդիսացող
ապրանքների ներկրումը:
Օրենքի նախագիծը հնարավորություն կտա պաշտպանել մարդու կյանքն ու առողջությունը, ապահովել
արտադրանքի կամ ծառայությունների նկատմամբ uպառողների վuտահությունը:
Նախագիծը կերաշխավորի uպառողների կողմից պատշաճ որակի եւ uպառողների կյանքի ու առողջության
համար անվտանգ ապրանքների ձեռքբերման, uպառողների շահերի պետական եւ հաuարակական
պաշտպանության իրավունքները:
Քանի որ սննդամթերքը վերջին հաշվով սպառողին է հասնում առեւտրի կետերի միջոցով, ուստի Վարչական
իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխություններն ու լրացումները
նպատակ ունեն վարչական տուգանքներ կիրառելու մեխանիզմներով պաշտպանել ինչպես սպառողների
իրավունքները, այնպես էլ բացառել առեւտրի կետերի կողմից պիտանիության ժամկետը սպառված
սննդամթերքը արտադրողներից կամ ներմուծողներից ձեռք բերելն ու իրացնելը:
Եթե «ՀՀ Մաքսային օրենսգրում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը կբացառի
ժամկետանց, ինչպես նաեւ պիտանիության ժամկետի 1/3-ից պակաս ժամկետով սննդամթերքի եւ սննդային
հավելում հանդիսացող ապրանքների ներկրումը, ապա առաջարկվող «ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացում
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը իր հերթին կապահովի, որպեսզի տեղական շուկայում բացառվեն,
ինչպես տեղական արտադրողների կողմից, այնպես էլ ներմուծողների կողմից ժամկետներում ներկրված,
սակայն պիտանիության ժամկետը սպառված սննդամթերքի իրացումը: Օրենքի նախագծով առաջարկվող
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փոփոխությունը կերաշխավորի սպառողի՝ սննդամթերքը եւ սննդային հավելումները անվտանգ օգտագործելու
իրավունքը:
Հիշյալ նախագծերը քննարկվել են սպառողների իրավունքների պաշտպանության տարբեր հասարակական
շահագրգիռ կառույցների հետ եւ արժանացել նրանց հավանությանը:
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