
Երկրորդ ընթերցում 

Լրամշակված նախագիծ 

Կ-149-31.01.2022-ՏՀ-011 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔ 

«ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»  

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

 

Հոդված 1. «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» 

2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ի ՀՕ-204-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 4-րդ հոդվածում կատարել 

հետևյալ լրացումները՝ 

1)  վերջին պարբերությունում «չափորոշիչները» բառից հետո լրացնել «,ինչպես նաև 

տեխնիկական անվտանգության ոլորտում տեխնիկական անվտանգության նորմերը, կանոնները և 

հրահանգները» բառերը. 

2) վերջին պարբերությունից առաջ լրացնել՝  «ոչ հավաստի փորձագիտական եզրակացություն՝ 

օրենսդրության պահանջներին չհամապատասխանող արտադրական վտանգավոր օբյեկտի 

վերաբերյալ տրված փորձագիտական դրական եզրակացությունն է, ինչպես նաև, օրենսդրության 

պահանջներին համապատասխանող արտադրական վտանգավոր օբյեկտի վերաբերյալ տրված 

փորձագիտական բացասական եզրակացությունն է:» բառերը: 

Հոդված 2. Օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասը  շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«1. Տեխնիկական անվտանգության ոլորտի օրենսդրությունը ներառում է սույն օրենքը, 

տեխնիկական անվտանգության ոլորտի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային 

պայմանագրերը, տեխնիկական անվտանգության հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող 

այլ իրավական ակտեր, այդ թվում` տեխնիկական կանոնակարգերը, տեխնիկական անվտանգության 

նորմերը, կանոնները և հրահանգները:»: 

Հոդված 3. Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի «բ» ենթակետը շարադրել հետևյալ 

բովանդակությամբ. 

«բ) կիրառվում են 0,07 կամ ավելի մեգապասկալ ճնշման տակ աշխատող սարքավորումներ, 

ջրի՝ մինչև 115
0
 C (60 կՎտ կամ ավելի հզորության) կամ 115

0 
C-ից բարձր ջերմաստիճանի տակ 

աշխատող ջերմային կայանքներ, 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 

օրվանից: 
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Առաջին ընթերցում 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔ 

«ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»  

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

 

Հոդված 1. «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» 

2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ի ՀՕ-204-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 4-րդ հոդվածում կատարել 

հետևյալ լրացումները՝ 

1)  վերջին պարբերությունում «չափորոշիչները» բառից հետո լրացնել «,ինչպես նաև 

տեխնիկական անվտանգության ոլորտում տեխնիկական անվտանգության նորմերը, կանոնները և 

հրահանգները» բառերը. 

2) վերջին պարբերությունից առաջ լրացնել՝  «ոչ հավաստի փորձագիտական եզրակացություն՝ 

օրենսդրության պահանջներին չհամապատասխանող արտադրական վտանգավոր օբյեկտի 

վերաբերյալ տրված փորձագիտական դրական եզրակացությունն է, ինչպես նաև, օրենսդրության 

պահանջներին համապատասխանող արտադրական վտանգավոր օբյեկտի վերաբերյալ տրված 

փորձագիտական բացասական եզրակացությունն է:» բառերը: 

Հոդված 2. Օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասը  շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«1. Տեխնիկական անվտանգության ոլորտի օրենսդրությունը ներառում է սույն օրենքը, 

տեխնիկական անվտանգության ոլորտի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային 

պայմանագրերը, տեխնիկական անվտանգության հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող 

այլ իրավական ակտեր, այդ թվում` տեխնիկական կանոնակարգերը, տեխնիկական անվտանգության 

նորմերը, կանոնները և հրահանգները:»: 

Հոդված 3. Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի «բ» ենթակետը շարադրել հետևյալ 

բովանդակությամբ. 

«բ) կիրառվում են 0,07 կամ ավելի մեգապասկալ ճնշման տակ աշխատող սարքավորումներ, 

ջրի՝ մինչև 115
0
 C (60 կՎտ կամ ավելի հզորության) կամ 115

0 
C-ից բարձր ջերմաստիճանի տակ 

աշխատող ջերմային կայանքներ, 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 

օրվանից: 



 
ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

 
ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՈՒՄ ԱՌԱՋԻՆ ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ «ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԿԱՐԳՈՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ (Կ-149-31.01.2022-

ՏՀ-011/1) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ 

 

№ Առաջարկության 
(փոփոխության, 

լրացման) հեղինակը 
 

Հոդվածը, կետը, որին 
վերաբերում է 

առաջարկությունը 

Առաջարկություն (փոփոխո 
ւթյուն, լրացում) 

Առաջարկության վերաբերյալ 
հեղինակի (հիմնական 

զեկուցողի) եզրակացությունը 

Առաջարկություններ
ն ընդունելու կամ 

մերժելու 
վերաբերյալ 

հանձնաժողովի 
որոշումը 

      

1. ՀՀ կառավարություն 

 

 

Օրենքի նախագծի 1-ին 
հոդվածի 1-ին կետ 
 
 

Նախագծի 1-ին հոդվածի 1-ին կետում 
լրացվող «,տեխնիկական 
անվտանգության ոլորտում տեխնիկական 
անվտանգության նորմերը, կանոնները և 
հրահանգները» բառերից առաջ 
առաջարկում ենք լրացնել «ինչպես նաև» 
բառերը, որպեսզի ապահովվի իրավական 
նորմի որոշակիությունը, առավել 
հստակեցվի Կառավարությանը 
վերապավող լիազորող նորմի 
բովանդակությունը՝ միօրինակ ընկալելու 
նպատակով: 
 
 
 

Ընդունվել է: 

Կատարվել է 

համապատասխան 

փոփոխություն։ 

   Ընդունվել է 
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