
 

Նախագիծ 

Երկրորդ ընթերցում 

Կ-478-13.02.2020-ԳԿ-011 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԸ 

«ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

Հոդված 1. «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» 2000 թվականի հոկտեմբերի 9-ի ՀՕ-97 

օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 26-րդ հոդվածում՝ 

1) 4-րդ մասը շարադրել նոր խմբագրությամբ.  

«4. Հանրային հեռուստատեսությամբ թույլատրվում է ցուցադրել մեկ եթերային ժամվա 

ընթացքում մինչև 5 րոպե տևողությամբ գովազդ, ինչպես նաև մշակութային, ուսումնական, 

գիտակրթական և սպորտային հեռուստահաղորդումների ցուցադրման ժամանակ 

հովանավորների մասին սույն օրենքին համապատասխան նշել տեղեկություններ 

(հովանավորություն)»: 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4.1-ին մաս. 

«4.1. Մշակութային, ուսումնական, գիտակրթական և սպորտային հեռուստահաղորդումների 

ցուցադրման ժամանակ հովանավորների մասին սույն օրենքին համապատասխան 

տեղեկություններ նշելու դեպքերի (հովանավորություն) վրա չի տարածվում հանրային 

հեռուստատեսությամբ գովազդի հեռարձակման համար սույն օրենքով սահմանված 

ժամանակային սահմանափակումը: Մշակութային, ուսումնական, գիտակրթական և 

սպորտային հեռուստահաղորդումների ցուցադրման ժամանակ հովանավորի մասին 

տեղեկությունների հիշատակումը չպետք է գերազանցի տվյալ հաղորդման ընդհանուր 

տևողության 2,5 տոկոսը»: 

3) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4.2-րդ մաս. 

«4.2. Հանրային հեռուստատեսությամբ թույլատրվում է ցուցադրել սոցիալական գովազդ՝ 

«Գովազդի մասին» օրենքով սահմանված կարգով: Ժամը 00:00-ից մինչև 18.00-ն ընկած 

ժամանակահատվածում սոցիալական գովազդը հեռարձակվում է անհատույց 

հիմունքներով: Ժամը 18:00-ից մինչև 00:00-ն ընկած ժամանակահատվածում սոցիալական 

գովազդը հեռարձակվում է վճարովի հիմունքներով՝ «Գովազդի մասին» օրենքով 

սահմանված կարգով»: 

Հոդված 2.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 

տասներորդ օրը:



ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՈՒՄ ԱՌԱՋԻՆ ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ «ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ (Կ-478-13.02.2020-ԳԿ-011/1) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ 

ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ 

 
№ Առաջարկության 

(փոփոխության, 
լրացման) 
հեղինակը 

 

Հոդվածը, կետը, որին 
վերաբերում է 

առաջարկությունը 

Առաջարկություն 
(փոփոխություն, լրացում) 

Առաջարկության վերաբերյալ 
հեղինակի (հիմնական 

զեկուցողի) եզրակացությունը 

Առաջարկություններն 
ընդունելու կամ 

մերժելու վերաբերյալ 
հանձնաժողովի 

որոշումը 
      

1. Կառավարություն «Գովազդի մասին» 
1996 թվականի 
ապլիլի 30-ի ՀՕ-55 
օրենք, հոդված 15։ 

«12.1. Հանրային 

հեռուստատեսությամբ 

արգելվում է վիճակախաղի, 

ոչ խաղարկությունով 

վիճակախաղի, 

խաղարկությունով 

վիճակախաղի, համակցված 

վիճակախաղի, 

գովազդային 

վիճակախաղի, 

տոտալիզատորների, 

ինտերնետ շահումով 

խաղերի, գիշերային 

ակումբների գովազդը»։  

 

Ի լրումն «Գովազդի մասին» 

օրենքով սահմանված՝ 

գովազդի հեռարձակման 

արգելքների և 

սահմանափակումների՝ 

Հանրային 

հեռուստատեսությամբ 

արգելվում է նաև 

վիճակախաղի, ոչ 

խաղարկությունով 

վիճակախաղի, 

խաղարկությունով 

վիճակախաղի, համակցված 

վիճակախաղի, գովազդային 

վիճակախաղի, 

տոտալիզատորների, 

ինտերնետ շահումով 

խաղերի, գիշերային 

ակումբների գովազդը։ 

Առաջարկությունը բխում է 

Առաջարկությունն 
ընդունվել է։ 

http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10782&Reading=0


«Գովազդի մասին» օրենքի 

կարգավորումների 

տրամաբանությունից, որը 

Հանրային 

հեռուստատեսությանն 

արգելում է վիճակախաղի, 

շահումով խաղի, ինտերնետ 

շահումով խաղի, խաղատան, 

գիշերային ակումբի, 

ծխախոտի, ինչպես նաև սույն 

օրենքով՝ 

հեռուստատեսությամբ 

գովազդի համար արգելված 

ապրանքների և 

ծառայությունների 

վերաբերյալ 

հովանավորության ձևով 

գովազդը։ Ներկայումս 

Հանրային 

հեռուստատեսությամբ միայն 

հովանավորության ձևով 

գովազդի արգելքը 

պայմանավորված է այն 

հանգամանքով, որ Հանրային 

հեռուսատեսության համար 

ինքնին սահմանված էր 

գովազդի ընդհանուր արգելք։ 

Ընդհանուր առմամբ վերը 

նշած ապրանքների և 

ծառայությունների 

գովազդումը Հանրային 

հեռուստատեսության կողմից 



կարող է խաթարել վերջինիս 

սահմանադրական 

գործառույթների էությունը, 

այն է՝ տեղեկատվական, 

կրթական, մշակութային և 

ժամանցային բնույթի 

հաղորդումների 

բազմազանության 

ապահովումը։ 

 
 

 

  

  

  

 


