
Նախագիծ 

Երկրորդ ընթերցում 

                                                                                    Լրամշակված տարբերակ 

 

Պ-166-29.05.2019,06.09.2019-ՏՀ-011 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 1. «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
2004 թվականի նոյեմբերի 24-ի ՀՕ-134-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 15.2-րդ 
հոդվածի  

ա) երրորդ պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`  

սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտ` կարաոկե, դիսկոտեկ, 
հեստապարային ակումբ, բաղնիք, շոգեբաղնիք, սաունա, մերսման սրահ  
(բացառությամբ բուժական մերսման սրահների) 

բ) ութերորդ պարբերությունից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր 
իններորդ պարբերությամբ`  

մերսման սրահ` սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտ, որտեղ 
մկանային լարվածությունը թուլացնելու նպատակով մերոսողի ձեռքերի կամ հատուկ 
սարքերի միջոցով մեխանիկական եւ չափավոր ազդեցություն է ներգործվում մարդու 
մարմնի վրա:  

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

  

 



ՆԱԽԱԳԻԾ 
ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ  

Տեղեկանք  

 

«ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆՊ-166-29.05.2019,06.09.2019-ՏՀ-011/1 

ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 1. «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
2004 թվականի նոյեմբերի 24-ի ՀՕ-134-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 15.2-րդ 
հոդվածի  

ա) երրորդ պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`  

սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտ` կարաոկե, դիսկոտեկ, 
հեստապարային ակումբ, բաղնիք, շոգեբաղնիք, սաունա, մերսման սրահ  
(բացառությամբ բուժական մերսման սրահների) 

բ) ութերորդ պարբերությունից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր 
իններորդ պարբերությամբ`  

մերսման սրահ` սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտ, որտեղ 
մկանային լարվածությունը թուլացնելու նպատակով մերոսողի ձեռքերի կամ հատուկ 
սարքերի միջոցով մեխանիկական եւ չափավոր ազդեցություն է ներգործվում մարդու 
մարմնի վրա:  

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 26.09.2019 թվականին պաշտոնական 
հրապարակման օրվան հաջորդող օրը:



Ա Մ Փ Ո Փ Ա Թ Ե Ր Թ 
 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՋԻՆ ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ «ԱՌԵՒՏՐԻ ԵՒ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Պ-166-29.05.2019,06.09.2019-ՏՀ-011/1 ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ 
 

N ԱՌԱՋԱՐԿԻ 
ՀԵՂԻՆԱԿԸ 

ՕՐԵՆՔԻ 
ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՄ 

ՕՐԵՆՔԻ 
ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԱՍԸ 

ԱՌԱՋԱՐԿԸ 

 
ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅԱՆ 

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
ՀԵՂԻՆԱԿԻ 
(ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ԶԵԿՈՒՑՈՂԻ) 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
ԱՌԱՋԱՐԿՆ 

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ 
ԿԱՄ ՄԵՐԺԵԼՈՒ 
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 
ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

1 ՀՀ 
կառավարություն 

 
 
 
 
 

Նախագծի 
վերնագիր 

 
 
 
 
 

 

Նախագծի վերնագրում՝ 
«լրացումներ» բառից առաջ 
անհրաժեշտ է լրացնել 
«փոփոխություններ և»  բառերը, 
քանի որ նախագծում կատարվում 
են նաև փոփո-խություններ՝ 
համաձայն «Նորմատիվ իրավական 
ակտերի մասին» Հայաստանի 
Հանրա-պետության օրենքի 12-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի պահանջների: 

 
 
 
 
 
 

Ընդունվել է Ընդունվել է 



2. ՀՀ 
կառավարություն Հոդված 2 

Նախագծի 2-րդ հոդվածում՝ 
անհրաժեշտ է վերանայել օրենքի 
ուժի մեջ մտնելու ժամկետը՝ նկատի 
ունենալով «Նորմատիվ իրավական 
ակտերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 23-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի պահանջները, 
մասնավորապես՝  Նորմատիվ 
իրավական ակտերն ուժի մեջ են 
մտնում դրանցում սահմանված 
ժամկետներում, սակայն ոչ շուտ, 
քան դրանց պաշտոնական 
հրապարակմանը հաջորդող 
օրվանից:  
 

 
 
 
 
 
 
 

Ընդունվել է 
Ընդունվել է 

 

 

 

 


