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Համարը N 1923-Ն
Տ իպը Որոշում
Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 2002.12.26/58(233)
Հոդ.1352
Ընդունող մարմինը ՀՀ կառավարություն
Ստորագրող մարմինը ՀՀ վարչապետ
Վավերացնող մարմինը ՀՀ Նախագահ
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 27.06.2003
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Տ եսակը Ինկորպորացիա
Կարգավիճակը Գործում է
Ընդունման վայրը Երևան
Ընդունման ամսաթիվը 07.11.2002
Ստորագրման ամսաթիվը 03.12.2002
Վավերացման ամսաթիվը 18.12.2002
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը

Փ ոփոխողներ և ինկորպորացիաներ
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ (ԱՇԽԱՏ ԱՆՔՆԵՐԻ, ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ)
ԱՌԱՆՁԻՆ Տ ԵՍԱԿՆԵՐԻ Տ ԵՂԵԿԱՏ ՎՈՒԹՅԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՊԱՐՏ ԱԴԻՐ
ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ Տ ԵՂԵԿԱՏ ՎՈՒԹՅՈՒՆՆ ՍՊԱՌՈՂԻՆ ՀԱՍՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
18 դեկտեմբերի 2002 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
7 նոյեմբերի 2002 թվականի N 1923-Ն
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ (ԱՇԽԱՏ ԱՆՔՆԵՐԻ, ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ) ԱՌԱՆՁԻՆ Տ ԵՍԱԿՆԵՐԻ
Տ ԵՂԵԿԱՏ ՎՈՒԹՅԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՊԱՐՏ ԱԴԻՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Տ ԵՂԵԿԱՏ ՎՈՒԹՅՈՒՆՆ ՍՊԱՌՈՂԻՆ ՀԱՍՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
«Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 1ին կետին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հաստատել ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների) առանձին տեսակների տեղեկատվության
բովանդակությունը և պարտադիր պահանջների մասին տեղեկատվությունն սպառողին հասցնելու կարգը՝ համաձայն
հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում՝
ա) Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվող ապրանքների համար՝ հրապարակման պահից 6 ամիս հետո.
բ) օտարերկրյա պետություններում արտադրվող ապրանքների համար՝ 2004 թվականի հուլիսի 1-ից:
(«բ» ենթակետը փոփ. 24.12.03 N 1762-Ն)
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ
Ա. Մարգարյան
2002 թ. դեկտեմբերի 3
Երևան
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Հավել ված
ՀՀ կառավարության 2002 թվականի
նոյեմբ երի 7-ի N 1923-Ն որոշման

ԿԱՐԳ
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ (ԱՇԽԱՏ ԱՆՔՆԵՐԻ, ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ) ԱՌԱՆՁԻՆ Տ ԵՍԱԿՆԵՐԻ
Տ ԵՂԵԿԱՏ ՎՈՒԹՅԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՊԱՐՏ ԱԴԻՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Տ ԵՂԵԿԱՏ ՎՈՒԹՅՈՒՆՆ ՍՊԱՌՈՂԻՆ ՀԱՍՑՆԵԼՈՒ
1. Արտադրողի (կատարողի, վաճառողի) և ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների) մասին սպառողին
տրամադրվող տեղեկատվությունը պետք է բավարարի «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով (այսուհետ` օրենք) սահմանված պարտադիր պահանջները և ապահովի
սպառողի կողմից դրանց ճիշտ ընտրության հնարավորությունը:
2. Արտադրողի (կատարողի, վաճառողի), ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների) (այսուհետ`
ապրանքներ) առանձին տեսակների մասին սպառողին տրամադրվող տեղեկատվության բովանդակությունը պետք է
ապահովի Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգերի պարտադիր
պահանջները:
3. Ապրանքների մասին տեղեկատվությունը հասցվում է սպառողներին ի գիտություն` տեխնիկական
փաստաթղթերով, պիտակների, գնապիտակների վրա` համապատասխանության նշանի, համապատասխանության
հայտարարագրի, համապատասխանության սերտիֆիկատի միջոցով կամ գործարար միջավայրում ընդունված այլ
ձևերով և մեթոդներով:
4. Արտադրողը (կատարողը, վաճառողը) ինքնուրույն է որոշում սպառողին տրամադրվող տեղեկատվության
անհրաժեշտ ծավալը` ըստ տրամադրման ձևերի և մեթոդների` հաշվի առնելով օրենքով սահմանված ոչ լրիվ
տեղեկատվության տրամադրման համար իր պատասխանատվությունը:
5. Արտադրողը (կատարողը, վաճառողը) պետք է սպառողին տրամադրի տեղեկատվություն այն
կազմակերպությունների անվանումների և գտնվելու վայրի մասին, որոնք արտադրողի (կատարողի, վաճառողի) կողմից
լիազորված են ընդունելու սպառողների բողոքները և գանգատները, կատարելու ապրանքների նորոգում ու տեխնիկական
սպասարկում:
6. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում փաթեթավորված և չափածրարված ապրանքները (այդ թվում`
սննդամթերքը) պետք է ունենան տեղեկատվություն դրանք արտադրող երկրի մասին:
7. Արտադրողը (կատարողը, վաճառողը) իրավասու է սպառողին չտրամադրելու առևտրային գաղտնիք
հանդիսացող տեղեկատվություն:
8. Վաճառողը (կատարողը) սույն կարգը տեսանելի և հասանելի ձևով հասցնում է սպառողներին` այն փակցնելով
հայտարարության վահանակների վրա կամ գործունեության վայրի այլ` հարմար տեղերում:

(Կարգը խմբ. 23.06.05 N 898-Ն)
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան

