
 

 

 

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ  
 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

  21 հունիսի 2019 թվականի թիվ  70-Ա 

ք. Երևան 

«ՅՈՒՔՈՄ» ՍՊ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ  ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏՈՒՅԺ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ 

 Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովն (այսուհետ` Հանձնաժողով) 

ուսումնասիրելով 2019 թվականի հունիսի 04-ին հարուցված թիվ 12 վարչական 

վարույթի նյութերը`պարզեց. 

 Հանձնաժողովի կողմից հեռուստառադիոընկերությունների գործունեության 

մշտադիտարկում իրականացնելիս արձանագրվել է հեռուստառադիոծրագրերի 

կաբելային (մալուխային) հեռարձակում իրականացնող «ՅՈՒՔՈՄ» ՍՊ 

ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն) կողմից «Արմենիա Պրեմիում» 

հեռուստածրագրի վերահեռարձակման ժամանակ «Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքի 

խախտում։ 

 Հանձնաժողովը ղեկավարվելով «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 

վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի բ) կետով՝ 2019 թվականի 

հունիսի 04 -ին  Ընկերություն նկատմամբ հարուցել է վարչական վարույթ։ 

 Ընկերության կողմից «Արմենիա Պրեմիում» հեռուստածրագրի 

վերահեռարձակման ժամանակ 2019 թվականի հունիսի 03-ի եթերում  

հեռարձակվել է  «Յուքոմ»  ՍՊ ընկերության անվանական պարտատոմսերի 

(թողարկող՝ «Յուքոմ» (U-COM) ընկերություն, տեղաբաշխող՝ «Արմենբրոկ» 

(Armenbrok) ընկերություն) վաճառքի գովազդ (ժամը՝ 18։22։45-ին), բացի այդ 2019 

թվականի հունիսի 04-ի եթերում «Պատվից առավել» հեռուստասերիալի ընթացքը 

(ժամը՝ 09։55։48-ին) զուգակցվել է «Յուքոմ» (U-COM) ցանցի տեսավարձույթ (VOD) 

բաժնի գովազդով` խախտելով «Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 3.1-րդ 

մասի պահանջը։   

Հանձնաժողովը 2019 թվականի հունիսի 04-ին հարուցված վարչական վարույթի 

մասին ծանուցել է Ընկերությանը և հայտնել, որ այս հարցի վերաբերյալ կարող են 

ներկայացնել պարզաբանումներ և բացատրություններ։  



Հարուցված վարչական վարույթի ընթացքում Ընկերության կողմից 

պարզաբանումներ և բացատրություններ չեն ներկայացվել Հանձնաժողով։ 

 Հանձնաժողովի հիմնավորումները (պատճառաբանությունը) և եզրահանգումը. 

Այսպիսով, վարչական վարույթի բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության, 

ձեռք բերված ապացույցների ուսումնասիրության և գնահատման արդյունքում 

Հանձնաժողովն ամրագրում է հետևյալը. 

 «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետության հեռուստատեսության և ռադիոյի 

մասին օրենսդրությունը ներառում է Հայաստանի Հանրապետության 

Սահմանադրությունը, սույն օրենքը, «Զանգվածային լրատվության մասին», 

«Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին», «Հեղինակային իրավունքի և հարակից 

իրավունքների մասին», «Լեզվի մասին», «Գովազդի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքները, տեղեկատվության բնագավառը կարգավորող այլ 

իրավական ակտերը և Հայաստանի Հանրապետության միջազգային 

պայմանագրերը: 

«Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածի համաձայն՝ 

հեռուստառադիոընկերությունների կողմից գովազդի հեռարձակումն 

իրականացվում է «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

պահանջներին համապատասխան: 

 «Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 3․1-րդ մասը սահմանում է․  

«3.1. Արգելվում է գովազդի հեռարձակումը վերահեռարձակող 

հեռուստառադիոընկերությունների և Հանրային հեռուստառադիոընկերության 

հոգևոր-մշակութային ուղղվածության հեռուստաալիքի կողմից, բացառությամբ 

վերահեռարձակվող օտարերկրյա հեռուստառադիոծրագրերում ներառված 

գովազդի:» 

Հանձնաժողովն ամրագրում է, որ համաձայն ՀՀ օրենսդրության Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքում վերահեռարձակող 

հեռուստառադիոընկերությունների  կողմից գովազդի  հեռարձակումն արգելվում է 

և ուսումնասիրելով հարուցված վարչական վարույթի նյութերը՝ 

ուսումնասիրության արդյունքում արձանագրում է, որ Ընկերության կողմից 

իրականացվել է իրավախախտում՝ Ընկերության կողմից «Արմենիա Պրեմիում» 

հեռուստածրագրի վերահեռարձակման ընթացքում հեռարձակվել է գովազդ։ 

 «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքի 58-րդ հոդվածի  

համաձայն` հեռուստատեսության և ռադիոյի բնագավառը կարգավորող 

օրենսդրության պահանջների, լիցենզիայի պայմանների խախտման դեպքեր 

հայտնաբերվելու, ինչպես նաև պետական այլ մարմինների կողմից իրենց 

իրավասությունների շրջանակում հեռուստատեսության և ռադիոյի բնագավառը 

կարգավորող օրենսդրության պահանջների խախտումների կրկնակի դեպքեր 

հայտնաբերելու և դրանց մասին Հանձնաժողովին գրավոր տեղեկացնելու դեպքում 

Հանձնաժողովն իր որոշմամբ իրավասու է կիրառելու գրավոր նախազգուշացում 

կամ տուգանք: 



Իսկ «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքի 59-րդ հոդվածը 

սահմանում է. 

«1. Սույն օրենքի 58-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված կարգով 

հայտնաբերված խախտումների առկայության դեպքում, եթե այլ բան նախատեսված չէ 

սույն օրենքով, Հանձնաժողովն իրավախախտումը հայտնաբերելու օրվանից և (կամ) 

պետական այլ մարմինների կողմից իրենց իրավասությունների շրջանակում 

հայտնաբերված իրավախախտումների կրկնակի դեպքերի մասին տեղեկացվելու 

օրվանից ոչ ուշ, քան երկու ամսվա ընթացքում գրավոր նախազգուշացնում է 

խախտում կատարած հեռուստառադիոընկերությանը` պահանջելով վերացնել 

խախտումը և սահմանելով խախտումը վերացնելու համար ողջամիտ ժամկետ:» 

 

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով «Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ 

հոդվածի 3.1-րդ մասով, «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքի 58-րդ 

հոդվածի 1-ին մասով, 59-րդ հոդվածով` Հեռուստատեսության և ռադիոյի 

հանձնաժողովը որոշեց. 

 

1. «ՅՈՒՔՈՄ» ՍՊ ընկերության նկատմամբ կիրառել վարչական տույժ՝ 

գրավոր նախազգուշացում՝ խախտումները հետագայում վերացնելու 

հանձնարարությամբ: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում այն «ՅՈՒՔՈՄ» ՍՊ ընկերությանը 

պատշաճ ձևով հանձնելու օրվան հաջորդող օրվանից: 

3. Սույն որոշումը կարող է բողոքարկվել ՀՀ վարչական դատարան` ուժի մեջ 

մտնելու օրվանից երկամսյա ժամկետում:  

 

 

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                    Տ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ 

 

21 հունիսի 2019թ. 

ք. Երևան 

 

 


