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Հոդված

1.

«Մարդու

վերարտադրողական

առողջության

և

վերարտադրողական

իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի դեկտեմբերի 11-ի ՀՕ-474-Ն
օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությամբ.
«Կինն իրավունք ունի տեղեկություն ստանալ կրծքով կերակրման առավելությունների, ինչպես
նաև մանուկների և վաղ տարիքի երեխաների առողջ և անվտանգ սնուցման վերաբերյալ:»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող
իննսուներորդ օրը:

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
«Երեխաներին կրծքով կերակրման խրախուսման և մանկական սննդի շրջանառության մասին», «Հայաստանի Հանրապետության
աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին», ««Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման
մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին», ««Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու
մասին», ««Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին»,
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» և
««Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ ներկայացված
առարկությունների և առաջարկությունների վերաբերյալ

1.

2.

3.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԿՐԾՔՈՎ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՍՆՆԴԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Առաջարկության
Նախագծի
Առարկության, առաջարկության բովանդակություն
Եզրակացություն
հեղինակ
փոփոխվող մաս
ՀՀ կառավարություն
Նախագծի 3-րդ
3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետից հանել
Առաջարկն ընդունված է:
հոդված
աջակցել բառը:
Նախագծի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ
կետից ևս հանվել է աջակցել բառը, իսկ
19-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետում
աջակցել բառը փոխարինվել է
խրախուսել բառով:
ՀՀ կառավարություն
Նախագծի 8-րդ
Հոդված 8-ի 1-ին մասի 3-դ կետում կրթության բառը Առաջարկն ընդունված է մասամբ:
հոդված
փոխարինել վերապատրաստմանը բառով, նկատի
Նախագծի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ
ունենալով, որ խոսքը բուժաշխատողների
կետում կրթությանն բառը փոխարինվել
աշխատանքային հմտությունների բարձրացման այլ ոչ է կրթմանն բառով:
թե օրենքով նախատեսված կրթություն ստանալու
մասին է:
ՀՀ կառավարություն
Նախագծի 10-րդ
Հոդված 10-ի 1-ին մասի 1-ին կետում
Առաջարկն ընդունված է
հոդված
քրեակատարողական բառից հետո լրացնել
հիմնարկներում բառերը:

4.

ՀՀ կառավարություն

Նախագծի 12-րդ
հոդված

Հոդված 12-ի 2-րդ մասի 1-ին կետը հակասում է
առաջին մասին, նկատի ունենալով, որ առաջին
մասում խրախուսում և գովազդ
հասկացությունները տարբերակված են:

5.

ՀՀ կառավարություն

Նախագծի 19-րդ
հոդված

Հոդված 19-ի 1-ին մասի 7-րդ կետում հնարավոր
առողջական վտանգների բառերը փոխարինել
առողջությանը սպառնացող հնարավոր վտանգների
և ռիսկերի բառերով:

6.

ՀՀ կառավարություն

Նախագծի 20-րդ
հոդված

Հոդված 20-ի 1-ին մասի 3-րդ կետի համարակալումը
համապատասխանեցնել օրենսդրական տեխնիկայի
պահանջներին:

7.

ՀՀ կառավարություն

Օրենքի նախագիծ

8.

ՀՀ ԱԺ
պատգամավոր`
Ա. Հովհաննիսյան

Նախագծի 4-րդ
հոդված

Հիմք ընդունելով Իրավական ակտերի մասին ՀՀ
օրենքի 36-րդ հոդվածի 4-րդ մասը, առաջարկվում է
նախագծում կիրառվող հասկացությունները
սահմանելիս կիրառել միևնույն տերմինները,
մասնավորապես, որոշ հոդվածներում կիրառվում է
առողջապահական կազմակերպություն բառերը, այլ
հոդվածներում բժշկական կազմակերպություն
բառերը, կամ սահմանել այդ երկու
հասկացությունները` օրենքի նախագծի իմաստով:
Նույն դիտողությունը վերաբերվում է նաև Վարչական
իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի
Հանրապետությոն օրենսգրքում լրացումներ և
փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի
նախագծին:
«Երեխաներին կրծքով կերակրման խրախուսման և
մանկական սննդի շրջանառության մասին ՀՀ օրենքի
4-րդ հոդվածում՝ հասկացությունների շարքում,
առաջարկում ենք քննարկել նաև այն
առողջապահական կազմակերպությունների

Առաջարկն ընդունված է:
Նախագծի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասում
գովազդը և խրախուսումն բառերը
փոխարինվել են
գովազդը և (կամ) խրախուսման այլ
ձևերը բառերով:
Առաջարկն ընդունված է:
Նշված փոփոխությունը կատարվել է նաև
նախագծի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ
կետում, 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ
կետում և 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ
կետում:
Առաջարկն ընդունված է

Առաջարկն ընդունված է:
Նախագծի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 16-րդ
կետում, 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ
կետում և Վարչական
իրավախախտումների վերաբերյալ
Հայաստանի Հանրապետությոն
օրենսգրքում լրացումներ և
փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ
օրենքի նախագծի 1-ին հոդվածի 1-ին
մասում բժշկական կազմակերպություն
բառերը փոխարինվել են
առողջապահական կազմակերպություն
բառերով:
Առաջարկն ընդունված է` նախագծի 4-րդ
հոդվածի 1-ին մասը լրացվել է հետևյալ
բովանդակությամբ նոր 17-րդ կետով.
«17) առողջապահական
կազմակերպություն` առողջապահական

9.

ՀՀ ԱԺ
պատգամավոր`
Ա. Հովհաննիսյան

Նախագծի 4-րդ
հոդված

հասկացությունը, որոնց վրա տարածվում է Օրենքի
գործողության ոլորտը: Նման առաջարկությունը
պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ թեև
օրենքի մի շարք հոդվածներում օգտագործվում է
առողջապահական
կազմակերպությունհասկացությունը, իսկ
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու
մասինՀՀ օրենքի նախագիծը
պատասխանատվություն է նախատեսում
առողջապահական կազմակերպությունների կողմից
մանկական սննդի և հարակից ապրանքների
վաճառքի, գովազդի և մի շարք գործողությունների
համար, բայց Օրենքում առողջապահական
կազմակերպությունների հասկացությունը ամրագրված
չէ: Նման հանգամանքը կարող է տարբեր
մեկնաբանությունների տեղիք տալ և գործնականում
առաջացնել որոշակի խնդիրներ: Հետևաբար
տարընթերցումներից և տարբեր
մեկնաբանություններից զերծ մնալու համար առավել
նպատակահարմար է Օրենքում տալ այն
առողջապահական կազմակերպությունների
հասկացությունը, որոնց վրա տարածվում են Օրենքի
դրույթները:
Օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 12-րդ կետում
առաջարկում ենք քննարկել բաշխում
հասկացության նախատեսումը: Առաջարկությունը
պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ թեև
Օրենքում օգտագործվում է բաշխող››,
բաշխումեզրույթները, սակայն բացահայտված չէ
բաշխման էությունը, բաշխման մեջ ընդգրկվող
գործողությունները:

բնագավառում գործունեություն
իրականացնող կազմակերպություն»:

Առաջարկն ընդունված է ` նախագծի 4-րդ
հոդվածի 1-ին մասի 12-րդ կետից հանվել
է
«բաշխմամբ» բառը:

10. ՀՀ ԱԺ
պատգամավոր`
Ա. Հովհաննիսյան

11.

1.

Նախագծի 4-րդ
հոդված

Օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 15-րդ կետում
Առաջարկն ընդունված է:
առաջարկում ենք նշանակում է բառից հետո հանել
Նախագծի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 15-րդ
պիտակբառը: Նման առաջարկը պայմանավորված է կետում «պիտակ` նշանակում է պիտակ»
այն հանգամանքով, որ այդքան էլ նպատակահարմար բառերը փոխարինվել են «պիտակ`
չէ մանկական սննդի և հարակից ապրանքների
նշագրում» բառերով:
պիտակհասկացությունը մեկնաբանել պիտակ բառի
միջոցով:
ՀՀ ԱԺ
Նախագծի 16-րդ և
Օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 10-րդ կետը և
Առաջարկն ընդունված է` նախագծում
պատգամավոր`
17-րդ հոդվածներ
Օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը
կատարվել են համապատասխան
Ա. Հովհաննիսյան
«ԿՐԾՔՈՎ ԿԵՐԱԿՐՈՒՄԸ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆՆ Է: ԿՐԾՔԻ
փոփոխություններ:
ԿԱԹԸ ԿԱՏԱՐՅԱԼ ՍՆՈՒՆԴ Է ՄԱՆՈՒԿՆԵՐԻ
ԱՌՈՂՋ ԱՃԻ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ: ԱՅՆ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒՄ Է ՓՈՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵՎ ԱՅԼ
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ» բառերից հետո
առաջարկում ենք լրացնել Նշումը պետք է զբաղեցնի
պիտակի ծավալի ոչ պակաս քան 20 տոկոսը:
նախադասությամբ: Նման լրացման շնորհիվ
ուղղակիորեն կսահմանվի,թե պիտակի որքան
հատվածը պետք է ընդգրկի գրառումը, հակառակ
դեպքում գործնականում հնարավոր է, որ կարևոր
նշումը ընդգրկի միայն պիտակի շատ չնչին հատվածը
և չնկատվի սպառողների կողմից:
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
ՀՀ կառավարություն
Նախագծի 2-րդ
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ
Առաջարկն ընդունված է:
հոդված
Հայաստանի Հանրապետությոն օրենսգրքում
Նախագծի 2-րդ հոդվածում
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»
«Օրենսգրքի 158-րդ հոդվածը լրացնել
ՀՀ օրենքի նախագծի հոդված 2-ում նշել, թե որ մասից հետևյալ բովանդակությամբ նոր
հետո են լրացվում հոդվածի նոր մասերը:
մասերով» բառերը փոխարինել
«Օրենսգրքի 158-րդ հոդվածում 14-րդ
մասից հետո լրացնել հետևյալ
բովանդակությամբ նոր 15-րդ, 16-րդ
մասերով» բառերով:

2.

ՀՀ ԱԺ
պատգամավոր`
Ա. Հովհաննիսյան

Նախագծի 1-ին
հոդված

3.

ՀՀ ԱԺ
պատգամավոր`
Ա. Հովհաննիսյան

Նախագծի 1-ին
հոդված

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում
լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագծի
(այսուհետ՝ Օրենք) 1-ին հոդվածում Մանկական
սննդի եւ հարակից ապրանքների վաճառքը բժշկական
կազմակերպությունների կողմից՝ առաջացնում է
տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն
աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկի չափով
նախադասությունում բժշկականբառը առաջարկում
ենք փոխարինել առողջապահական բառով: Նման
փոփոխությունը պայմանավորված է այն
հանգամանքով, որ ինչպես Օրենքում, այնպես էլ
«Երեխաներին կրծքով կերակրման խրախուսման և
մանկական սննդի շրջանառության մասինՀՀ օրենքի
նախագծում օգտագործվում է առողջապահական
կազմակերպություն հասկացությունը, ուստի առվել
նպատակահարմար է ամբողջ օրենքում օգտագործել
մեկ միասնական հասկացություն, այն է՝
առողջապահական կազմակերպություն
հասկացությունը:
Օրենքի 1-ին հոդվածում Մանկական եւ վաղ
տարիքի երեխաների կաթնախառնուրդների, հարակից
ապրանքների եւ մինչեւ 6 ամսական մանուկների
համար մանկական կաթնախառնուրդ չհանդիսացող
ցանկացած սննդամթերքի գովազդը և (կամ)
խրախուսումն՝ առաջացնում է տուգանքի նշանակում
սահմանված նվազագույն աշխատավարձի
հինգհարյուրապատիկի չափով: նախադասությունում
խրախուսումնբառը փոխարինել խրախուսման այլ
ձևերը››: Նման փոփոխությունը պայմանավորված է
այն հանգամանքով, որ գովազդը արդեն իսկ
հանդիսանում է խրախուսման ձև և ընդգրկվում է
խրախուսում հասկացության մեջ, ուստի նախագծում
նման ձևակերպման առկայությունը այդքան էլ

Առաջարկն ընդունված է

Առաջարկն ընդունված է

4.

ՀՀ ԱԺ
պատգամավոր`
Ա. Հովհաննիսյան

Նախագծի 1-ին
հոդված

նպատակահարմար չէ:
Առաջարկում ենք նախագծում քննարկել նաև հավելյալ
սննդի գովազդի կանոնների խախտման համար
պատասխանատվության հարցը, քանի որ
«Երեխաներին կրծքով կերակրման խրախուսման և
մանկական սննդի շրջանառության մասինՀՀ օրենքի
նախագծի 12-րդ հոդվածի 3-րդ մասը թեև թույլատրում
է հավելյալ սննդի գովազդը, սակայն միան որոշակի
պայմանների պահպանման դեպքում, ուստի այդ
պայմանների խախտմամբ իրականացված գովազդի
համար ևս պետք է սահմանվի վարչական
պատասխանատվություն:

Առաջարկն ընդունված է`
նախագծի 1-ին հոդվածը լրացվել է
հետևյալ բովանդակությամբ 8-րդ մասով.
«8. Երեխաներին կրծքով կերակրման
խրախուսման և մանկական սննդի
շրջանառության մասին Հայաստանի
Հանրապետության
օրենքի
12-րդ
հոդվածի 3-րդ մասի պահանջները
չպահպանելը`
առաջացնում է տուգանքի նշանակում
սահմանված նվազագույն
աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկի
չափով:»
Այդ լրացման հետ կապված նախագծի 1ին հոդվածի 9-րդ մասում «1-7 մասերով»
բառերը փոխարինվել են «1-8 մասերով»
բառերով:

