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Հատված I Ընդհան�ր դր�յթներ
Հատված II Վարչական իրավախախտ�մ եւ վարչական պատասխանատվ�թյ�ն
Հատված III Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործեր քննել� համար լիազորված մարմինները
Հատված IV Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերի վար�յթը
Հատված V Վարչական տ�յժեր նշանակել� մասին որոշ�մների կատար�մը

ՀԱՏՎԱԾ I

ԸՆԴՀԱՆ�Ր ԴՐ�ՅԹՆԵՐ

ԳԼ�Խ 1

ԸՆԴՀԱՆ�Ր ԴՐ�ՅԹՆԵՐ

Հոդված 1. Վարչական իրավախախտ�մների մասին Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյան խնդիրները

Վարչական իրավախախտ�մների մասին Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�-թյան խնդիրն է պահպանել ԽՍՀՄ հասարակարգը, սոցիալիստական սեփական�թյ�նը, քաղաքացիների սոցիալ-տնտեսական,
քաղաքական եւ անձնական իրավ�նքներն � ազատ�թյ�նները, ինչպես նաեւ ձեռնարկ�թյ�նների, հիմնարկների եւ կազմակերպ�թյ�նների իրավ�նքներն � օրինական շահերը, կառավարման սահմանված կարգը,
պետական եւ հասարակական կարգը, ամրապնդել սոցիալիստական օրինական�թյ�նը, կանխել իրավախախտ�մները, քաղաքացիներին դաստիարակել ԽՍՀՄ սահմանադր�թյ�նը, Հայաստանի Հանրապետ�թյան
սահմանադր�թյ�նը եւ խորհրդային օրենքները ճշտիվ եւ անշեղորեն պահպանել�, մյ�ս քաղաքացիների իրավ�նքները, պատիվն � արժանապատվ�թյ�նը, սոցիալիստական համակեց�թյան կանոնները հարգել�, իրենց
պարտական�թյ�նները բարեխղճորեն կատարել� ոգով, հասարակ�թյան հանդեպ պատասխանատվ�թյան ոգով:

Այդ խնդիրն իրականացնել� համար վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսգիրքը որոշ�մ է, թե որ գործող�թյ�նը կամ անգործ�թյ�նն է վարչական իրավախախտ�մ,
ինչպիսի վարչական տ�յժ, որ մարմնի (պաշտոնատար անձի) կողմից եւ ինչ կարգով կարող է նշանակվել վարչական իրավախախտ�մ կատարած անձի նկատմամբ:

Հոդված 2. Վարչական իրավախախտ�մների մասին ԽՍՀ Մի�թյան եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյ�նը

Վարչական իրավախախտ�մների մասին ԽՍՀ Մի�թյան եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյ�նը կազմված է վարչական իրավախախտ�մների մասին ԽՍՀ Մի�թյան եւ մի�թենական հանրապետ�թյ�նների
օրենսդր�թյան հիմ�նքներից, որոնք որոշ�մ են այդ օրենսդր�թյան սկզբ�նքները եւ սահման�մ նրա ընդհան�ր դր�յթները, եւ դրանց համապատասխան հրատարակվող վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ
ԽՍՀՄ օրենսդրական ակտերից եւ ԽՍՀՄ Մինիստրների խորհրդի որոշ�մներից, ս�յն օրենսգրքից եւ վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետ�թյան այլ օրենսդրական ակտերից եւ
Հայաստանի Հանրապետ�թյան նախարարների խորհրդի որոշ�մներից:

Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ԽՍՀ Մի�թյան եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդրական ակտերը, ԽՍՀՄ Մինիստրների խորհրդի եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան նախարարների խորհրդի
որոշ�մները, մինչեւ սահմանված կարգով ս�յն օրենսգրքի մեջ մտցնելը, կիրառվ�մ են Հայաստանի Հանրապետ�թյան տերիտորիայ�մ անմիջականորեն:

Ս�յն օրենսգրքի դր�յթները տարածվ�մ են նաեւ այն վարչական իրավախախտ�մների վրա, որոնց կատարման համար պատասխանատվ�թյ�ն է նախատեսված դեռեւս ս�յն օրենսգրքի մեջ չմտցված օրենսդր�թյամբ:

Հոդված 3. ԽՍՀ Մի�թյան իրավաս�թյ�նը վարչական իրավախախտ�մների մասին օրենսդր�թյան բնագավառ�մ

Վարչական իրավախախտ�մների մասին ԽՍՀ Մի�թյան եւ մի�թենական հանրապետ�թյ�նների օրենսդր�թյան հիմ�նքներին համապատասխան վարչական իրավախախտ�մների մասին օրենսդր�թյան բնագավառ�մ
ԽՍՀ Մի�թյան իրավաս�թյանը ենթակա են`

վարչական իրավախախտ�մների մասին ԽՍՀ Մի�թյան եւ մի�թենական հանրապետ�թյ�նների օրենսդր�թյան սկզբ�նքների որոշ�մը եւ ընդհան�ր դր�յթների սահման�մը.

վարչական պատասխանատվ�թյան սահման�մը` արտադրանքի ստանդարտացման եւ որակի. չափիչ միջոցները շրջանառ�թյան մեջ դնել� եւ պահել� � դրանցից օգտվել�. հաշվառման եւ վիճակագր�թյան.
երկաթ�ղային, օդային, ծովային, խողովակամ�ղ տրանսպորտային միջոցների երթեւեկ�թյան եւ օգտագործման անվտանգ�թյան. ճանապարհային երթեւեկ�թյան. զինվորական հաշվառման. սահմանային ռեժիմի.
անձնագրային սիստեմի. զենք, պայթ�ցիկ, ռադիոակտիվ նյ�թեր եւ թ�յլատրական սիստեմի այլ օբյեկտներ ձեռք բերել�, պահել� եւ օգտագործել� կանոնների. ԽՍՀՄ տերիտորիան կարանտինային եւ այլ վարակիչ
հիվանդ�թյ�ններ բերել�ց � տարածել�ց պահպանել� կանոնների. մաքսային եւ մաքսանենգ�թյան դեմ պայքարի կանոնների. արժ�թային շրջանառ�թյան կանոնների. ԽՍՀՄ-�մ օտարերկրյա քաղաքացիների եւ
քաղաքացի�թյ�ն չ�նեցող անձանց գտնվել� կանոնների խախտման համար.

անհրաժեշտ�թյան դեպք�մ վարչական իրավախախտ�մների այնպիսի առանձին տեսակների վերաբերյալ գործերի քնն�թյան կարգի որոշ�մը, որոնց համար պատասխանատվ�թյ�նը սահմանվ�մ է ԽՍՀ Մի�թյան
օրենսդր�թյամբ:

ԽՍՀ Մի�թյան իրավաս�թյանը ենթակա է նաեւ ընդհան�ր-մի�թենական նշանակ�թյ�ն �նեցող այլ հարցերով վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ օրենսդր�թյ�նը:

Հոդված 4. Հայաստանի Հանրապետ�թյան իրավաս�թյ�նը վարչական իրավախախտ�մների մասին օրենսդր�թյան բնագավառ�մ

Հայաստանի Հանրապետ�թյան իրավաս�թյանը ենթակա են`

ԽՍՀ Մի�թյան իրավաս�թյանը չվերաբերող հարցերով վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ օրենսդր�թյ�նը.

այն հարցերի շրջանակի սահման�մը, որոնց վերաբերյալ պատգամավորների տեղական խորհ�րդները, բացի ավանային եւ գյ�ղական խորհ�րդներից, կարող են օրենսդրական ակտերով սահմանվող շրջանակներ�մ
ընդ�նել որոշ�մներ, որոնց խախտման համար նախատեսվ�մ է վարչական պատասխանատվ�թյ�ն:

Հոդված 5. Պատգամավորների շրջանային, քաղաքային, քաղաքի շրջանային խորհ�րդների եւ նրանց գործադիր կոմիտեների լիազոր�թյ�նները վարչական իրավախախտ�մների բնագավառ�մ

Պատգամավորների շրջանային, քաղաքային, քաղաքի շրջանային խորհ�րդները օրենսդրական ակտերով սահմանվող շրջանակներ�մ կարող են`

ընդ�նել տարերային աղետների եւ համաճարակների դեմ պայքարի հարցերի վերաբերյալ որոշ�մներ, որոնք վարչական պատասխանատվ�թյ�ն են նախատես�մ դրանց խախտման համար.

սահմանել կանոններ, որոնց խախտ�մը վարչական պատասխանատվ�թյ�ն է առաջացն�մ ս�յն օրենսգրքի 112 հոդվածով:

Պատգամավորների շրջանային, քաղաքային, քաղաքի շրջանային խորհ�րդների գործադիր կոմիտեները կարող են ընդ�նել տարերային աղետների եւ համաճարակների դեմ պայքարի հարցերի վերաբերյալ որոշ�մներ,
որոնք վարչական պատասխանատվ�թյ�ն են նախատես�մ դրանց խախտման համար, ինչպես նաեւ իրենց իրավաս�թյան շրջանակներ�մ սահմանել կանոններ, որոնց խախտ�մը վարչական պատասխանատվ�թյ�ն է
առաջացն�մ ս�յն օրենսգրքի 112 հոդվածով:

Հոդված 6. Վարչական իրավախախտ�մների կանխ�մը

Պետական մարմինները, հասարակական կազմակերպ�թյ�նները, աշխատավորական կոլեկտիվները մշակ�մ եւ իրականացն�մ են այնպիսի միջոցառ�մներ, որոնց նպատակն է կանխել վարչական իրավախախտ�մները,
բացահայտել եւ վերացնել դրանց կատարմանը նպաստող պատճառներն � պայմանները, քաղաքացիներին դաստիարակել բարձր գիտակցական�թյան եւ կարգապահ�թյան, խորհրդային օրենքների խստիվ պահպանման
ոգով:

Պատգամավորների խորհ�րդները, ԽՍՀՄ սահմանադր�թյանը եւ ՀՀ սահմանադր�թյանը համապատասխան, ապահովելով օրենքների, պետական եւ հասարակական կարգի պահպան�թյ�նը, քաղաքացիների
իրավ�նքների պաշտպան�թյ�նը, իրենց տերիտորիայ�մ կոորդինացն�մ են վարչական իրավախախտ�մների կանխման �ղղ�թյամբ պետական � հասարակական բոլոր մարմինների աշխատանքը, ղեկավար�մ են
ներքին գործերի մարմինների, վարչական հանձնաժողովների, անչափահասների գործերի հանձնաժողովների եւ վարչական իրավախախտ�մների դեմ պայքարի կոչված` իրենց հաշվետ� մյ�ս մարմինների
գործ�նե�թյ�նը:

Հոդված 7. Սոցիալիստական օրինական�թյան ապահով�մը վարչական իրա-վախախտ�մների համար ներգործ�թյան միջոցներ կիրառելիս

Ոչ ոք չի կարող վարչական իրավախախտման կապակց�թյամբ ներգործ�թյան միջոցի ենթարկվել այլ կերպ, քան օրենսդր�թյամբ սահմանված հիմ�նքներով � կարգով:

Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերի վար�յթը իրականացվ�մ է սոցիալիստական օրինական�թյ�նը խստորեն պահպանել� հիման վրա:

Վարչական ներգործ�թյան միջոցներ կիրառել� լիազոր�թյ�ն �նեցող մարմիններն � պաշտոնատար անձինք այն իրականացն�մ են իրենց իրավաս�թյան շրջանակներ�մ, օրենսդր�թյանը խստիվ համապատասխան:

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1392&lang=arm&enc=utf8


Վարչական իրավախախտ�մների համար ներգործ�թյան միջոցներ կիրառելիս օրենսդր�թյան պահանջների կատար�մն ապահովվ�մ է վերադաս մարմինների � պաշտոնատար անձանց կողմից սիստեմատիկ
վերահսկող�թյամբ, դատախազական հսկող�թյամբ, գանգատարկման իրավ�նքով, օրենսդր�թյամբ սահմանված այլ միջոցներով:

Հոդված 8. Վարչական իրավախախտ�մների համար պատասխանատվ�թյան վերաբերյալ օրենսդր�թյան գործող�թյ�նը

Վարչական իրավախախտ�մ կատարած անձը ենթակա է պատասխանատվ�թյան իրավախախտ�մը կատարել� ժամանակ եւ վայր�մ գործող օրենսդր�թյան հիման վրա:

Վարչական իրավախախտ�մների համար պատասխանատվ�թյ�նը մեղմացնող կամ վերացնող ակտերը հետադարձ �ժ �նեն, այսինքն` տարածվ�մ են նաեւ այդ ակտերի հրատարակ�մից առաջ կատարված
իրավախախտ�մների վրա: Վարչական իրավախախտ�մների համար պատասխանատվ�թյ�ն սահմանող կամ այն �ժեղացնող ակտերը հետադարձ �ժ չ�նեն:

Վարչական իրավախախտ�մների գործերի վար�յթը իրականացվ�մ է իրավախախտման վերաբերյալ գործի քնն�թյան ժամանակ եւ վայր�մ գործող օրենսդր�թյան հիման վրա: 
 

ՀԱՏՎԱԾ II

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏ�Մ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎ�ԹՅ�Ն

I. ԸՆԴՀԱՆ�Ր ՄԱՍ

ԳԼ�Խ 2

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏ�ՄԸ ԵՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎ�ԹՅ�ՆԸ ԱՅՆ ԿԱՏԱՐԵԼ� ՀԱՄԱՐ

Հոդված 9. Վարչական իրավախախտ�մ հասկաց�թյ�նը

Վարչական իրավախախտ�մ (զանցանք) է համարվ�մ պետական կամ հասարակական կարգի, սոցիալիստական սեփական�թյան, քաղաքացիների իրավ�նքների եւ ազատ�թյ�նների, կառավարման սահմանված կարգի
դեմ ոտնձգվող հակաիրավական, մեղավոր (դիտավորյալ կամ անզգ�յշ) այնպիսի գործող�թյ�նը կամ անգործ�թյ�նը, որի համար օրենսդր�թյամբ նախատեսված է վարչական պատասխանատվ�թյ�ն:

Ս�յն օրենսգրքով նախատեսված իրավախախտ�մների համար վարչական պատասխանատվ�թյ�ն առաջան�մ է, եթե այդ խախտ�մները իրենց բն�յթով քրեական պատասխանատվ�թյ�ն չեն առաջացն�մ գործող
օրենսդր�թյանը համապատասխան:

Հոդված 10. Վարչական իրավախախտ�մը դիտավոր�թյամբ կատարելը

Վարչական իրավախախտ�մը համարվ�մ է դիտավոր�թյամբ կատարված, եթե այն կատարող անձը գիտակցել է իր գործող�թյան կամ անգործ�թյան հակաիրավական բն�յթը, կանխատեսել է դրա վնասակար
հետեւանքները եւ ցանկացել դրանք, կամ գիտակցաբար թ�յլ է տվել այդ հետեւանքների առաջաց�մը:

Հոդված 11. Վարչական իրավախախտ�մը անզգ�շ�թյամբ կատարելը

Վարչական իրավախախտ�մը համարվ�մ է անզգ�շ�թյամբ կատարված, եթե այն կատարած անձը կանխատեսել է իր գործող�թյան կամ անգործ�թյան վնասակար հետեւանքների առաջացման հնարավոր�թյ�նը, բայց
թեթեւամտորեն հ�յս է �նեցել կանխել� դրանք կամ չի կանխատեսել այդպիսի հետեւանքներ առաջանալ� հնարավոր�թյ�նները, թեեւ պարտավոր էր եւ կարող էր կանխատեսել դրանք:

Հոդված 12. Այն տարիքը, որը լրանալ�ց հետո առաջան�մ է վարչական պատասխանատվ�թյ�ն

Վարչական պատասխանատվ�թյան ենթակա են այն անձինք, որոնց տասնվեց տարին լրացել է մինչեւ վարչական իրավախախտ�մ կատարել� պահը:

Հոդված 13. Անչափահասների պատասխանատվ�թյ�նը

Տասնվեցից մինչեւ տասն�թ տարեկան հասակ�մ վարչական իրավախախտ�մներ կատարած անձանց նկատմամբ կիրառվ�մ են Հայաստանի Հանրապետ�թյան Գերագ�յն խորհրդի նախագահ�թյան կողմից հաստատված
Անչափահասների գործերի հանձնաժողովների կանոնադր�թյամբ նախատեսված միջոցները:

Տասնվեցից մինչեւ տասն�թ տարեկան հասակ�մ գտնվող անձինք ս�յն օրենսգրքի 53, 123-131, 160, 172, 173, 182, 190-193 հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մներ կատարել� դեպք�մ ենթակա են
վարչական պատասխանատվ�թյան ընդհան�ր հիմ�նքներով: Հաշվի առնելով կատարված իրավախախտման բն�յթն � խախտողի անձը, նշված անձանց վերաբերյալ գործերը (բացառ�թյամբ ս�յն օրենսգրքի 182
հոդվածով նախատեսված իրավախախտ�մներ կատարած անձանց) կարող են հանձնվել, իսկ ս�յն օրենսգրքի 53 հոդվածով նախատեսված իրավախախտ�մներ կատարել� դեպք�մ, որպես կանոն, ենթակա են հանձնման,
շրջանային (քաղաքային), քաղաքների շրջանային խորհ�րդների գործկոմների անչափահասների գործերի հանձնաժողովների քնն�թյանը:

Տասնվեցից մինչեւ տասն�թ տարեկան անչափահասները ընդհան�ր հիմ�նքներով կարող են ենթակա լինել վարչական պատասխանատվ�թյան ԽՍՀՄ օրենսդրական ակտերով �ղղակիորեն նախատեսված նաեւ այլ
դեպքեր�մ:

Հոդված 14. Պաշտոնատար անձանց պատասխանատվ�թյ�նը

Պաշտոնատար անձինք ենթակա են վարչական պատասխանատվ�թյան այնպիսի վարչական իրավախախտ�մների համար, որոնք կապված են կառավարման կարգի, պետական � հասարակական կարգի, բն�թյան,
բնակչ�թյան առողջ�թյան պահպան�թյան ոլորտ�մ սահմանված կանոնները եւ մյ�ս այն կանոնները չպահպանել� հետ, որոնց կատարման ապահով�մը մտն�մ է նրանց պաշտոնեական պարտական�թյ�նների մեջ:

Հոդված 15. Վարչական իրավախախտ�մներ կատարել� համար զինծառայողների եւ մյ�ս այն անձանց պատասխանատվ�թյ�նը, որոնց վրա տարածվ�մ է կարգապահական կանոնագրքերի գործող�թյ�նը

Զինծառայողները եւ զորահավաքների կանչված զինապարտները, ինչպես նաեւ ներքին գործերի մարմինների շարքային կազմին եւ պետկազմին պատկանող անձինք վարչական իրավախախտ�մների համար
պատասխանատվ�թյ�ն են կր�մ ըստ կարգապահական կանոնագրքերի: Ճանապարհային երթեւեկ�թյան կանոնների, որսի, ձկնորս�թյան եւ ձկան պաշարների պահպան�թյան կանոնների, մաքսային կանոնների
խախտման եւ մաքսանենգ�թյան համար այդ անձինք վարչական պատասխանատվ�թյ�ն են կր�մ ընդհան�ր հիմ�նքներով: Նշված անձանց նկատմամբ տ�գանք չի կարող կիրառվել:

Փոփ. ՀՕ-32-Ն, 16.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06

Ս�յն հոդվածի առաջին մաս�մ նշված անձանցից բացի մյ�ս անձինք, որոնց վրա տարածվ�մ է կարգապահական կանոնագրքերի կամ կարգապահ�թյան վերաբերյալ հատ�կ կանոնադր�թյ�նների գործող�թյ�նը,
դրանցով �ղղակիորեն նախատեսված դեպքեր�մ վարչական իրավախախտ�մների համար կր�մ են կարգապահական, իսկ մնացած դեպքեր�մ վարչական պատասխանատվ�թյ�ն` ընդհան�ր հիմ�նքներով:

Ս�յն հոդվածի առաջին մաս�մ նշված դեպքեր�մ այն մարմինները (պաշտոնատար անձինք), որոնց վերապահված է վարչական տ�յժեր նշանակել� իրավ�նք, կարող են տ�յժեր նշանակել� փոխարեն
իրավախախտ�մների վերաբերյալ նյ�թերը հանձնել համապատասխան մարմիններին` մեղավորներին կարգապահական պատասխանատվ�թյան ենթարկել� հարցի լ�ծման համար:

Հոդված 16. Օտարերկրյա քաղաքացիների եւ քաղաքացի�թյ�ն չ�նեցող անձանց պատասխանատվ�թյ�նը

Հայաստանի Հանրապետ�թյան տերիտորիայ�մ գտնվող օտարերկրյա քաղաքացիները եւ քաղաքացի�թյ�ն չ�նեցող անձինք ենթակա են վարչական պատասխանատվ�թյան ԽՍՀՄ քաղաքացիների հետ ընդհան�ր
հիմ�նքներով:

Հայաստանի Հանրապետ�թյան տերիտորիայ�մ այն օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից կատարված վարչական իրավախախտ�մների պատասխանատվ�թյան հարցը, ովքեր գործող օրենքների եւ ԽՍՀՄ միջազգային
պայմանագրերի համաձայն ԽՍՀ Մի�թյան եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան վարչական պատասխանատվ�թյան հանդեպ օգտվ�մ են անձեռնմխելի�թյան իրավ�նքից, լ�ծվ�մ է դիվանագիտական ճանապարհով:

Հոդված 17. Ծայրահեղ անհրաժեշտ�թյ�ն

Վարչական պատասխանատվ�թյան ենթակա չէ այն անձը, որը թեեւ ս�յն օրենսգրքով կամ վարչական իրավախախտ�մների համար վարչական պատասխանատվ�թյ�ն սահմանող այլ նորմատիվ ակտերով նախատեսված
գործող�թյ�ն է կատարել, սակայն գործել է ծայրահեղ անհրաժեշտ�թյան վիճակ�մ, այսինքն` մի այնպիսի վտանգ վերացնել� համար, որը սպառնացել է պետական կամ հասարակական կարգին, սոցիալիստական
սեփական�թյանը, քաղաքացիների իրավ�նքներին � ազատ�թյ�ններին, կառավարման սահմանված կարգին, եթե այդ վտանգը տվյալ հանգամանքներ�մ չէր կարելի վերացնել այլ միջոցներով եւ եթե հասցված վնասը
կանխված վնասի համեմատ�թյամբ ավելի նվազ կարեւոր�թյ�ն �նի:

Հոդված 18. Անհրաժեշտ պաշտպան�թյ�ն

Վարչական պատասխանատվ�թյան ենթակա չէ այն անձը, որը թեեւ ս�յն օրենսգրքով կամ վարչական իրավախախտ�մների համար վարչական պատասխանատվ�թյ�ն սահմանող այլ նորմատիվ ակտերով նախատեսված
գործող�թյ�ն է կատարել, սակայն գործել է անհրաժեշտ պաշտպան�թյան վիճակ�մ, այսինքն` հակաիրավական ոտնձգ�թյ�նից պաշտպանելիս է եղել պետական կամ հասարակական կարգը, սոցիալիստական
սեփական�թյ�նը, քաղաքացիների իրավ�նքներն � ազատ�թյ�նները, կառավարման սահմանված կարգը ոտնձգ�թյ�ն կատարողին վնաս պատճառել� ճանապարհով, ընդ որ�մ, եթե թ�յլ չի տրվել անհրաժեշտ
պաշտպան�թյան սահմանների անց�մ:

Հոդված 19. Անմեղս�նակ�թյ�ն



Վարչական պատասխանատվ�թյան ենթակա չէ այն անձը, որը հակաիրավական գործող�թյ�ն կամ անգործ�թյ�ն կատարել� ժամանակ գտնվել է անմեղս�նակ վիճակ�մ, այսինքն` խրոնիկական հոգեկան
հիվանդ�թյան, հոգեկան գործ�նե�թյան ժամանակավոր խանգարման, տկարամտ�թյան կամ այլ հիվանդագին վիճակի հետեւանքով չէր կարող իրեն հաշիվ տալ իր գործող�թյ�նների համար կամ ղեկավարել այդ
գործող�թյ�նները:

Հոդված 20. Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ նյ�թերը ընկերական դատարանի, հասարակական կազմակերպ�թյան կամ աշխատավորական կոլեկտիվի քնն�թյանը հանձնելը

Վարչական իրավախախտ�մ կատարած անձը ազատվ�մ է վարչական պատասխանատվ�թյ�նից, եւ նյ�թերը հանձնվ�մ են ընկերական դատարանի, հասարակական կազմակերպ�թյան կամ աշխատավորական
կոլեկտիվի քնն�թյանը, եթե հաշվի առնելով կատարված իրավախախտման բն�յթը եւ իրավախախտողի անձը, նրա նկատմամբ նպատակահարմար է կիրառել հասարակական ներգործ�թյան միջոց:

Ս�յն օրենսգրքի 126, 129, 133, 159, 163, 174-177 հոդվածներով նախատեսված իրավախախտ�մներ կատարել� համար վարչական պատասխանատվ�թյ�նից ս�յն հոդվածի առաջին մաս�մ նշված հիմ�նքներով ազատված
անձանց վերաբերյալ նյ�թերը կարող են հանձնվել նաեւ ձեռնարկ�թյ�ն�մ, հիմնարկ�մ, կազմակերպ�թյ�ն�մ եւ դրանց կառ�ցվածքային ստորաբաժան�մներ�մ ստեղծված հարբեցող�թյան դեմ պայքարի
հանձնաժողովի քնն�թյանը:

Ս�յն օրենսգրքի 53, 126, 129, 133, 159, 163, 165, 172, 174-177 հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մներ կատարած անձանց նկատմամբ կիրառված հասարակական ներգործ�թյան միջոցների մասին
ադմինիստրացիան, ձեռնարկ�թյ�ն�մ, հիմնարկ�մ, կազմակերպ�թյ�ն�մ եւ դրանց կառ�ցվածքային ստորաբաժան�մներ�մ ստեղծված հարբեցող�թյան դեմ պայքարի հանձնաժողովը, ընկերական դատարանը կամ
հասարակական կազմակերպ�թյ�նը պարտավոր են նյ�թերն ստանալ� օրվանից սկսած տասնօրյա ժամկետ�մ հայտնել նյ�թերն �ղարկող մարմնին (պաշտոնատար անձին):

Հոդված 21. Նվազ նշանակ�թյ�ն �նեցող իրավախախտման դեպք�մ վարչական պատասխանատվ�թյ�նից ազատել� հնարավոր�թյ�նը

Եթե կատարված վարչական իրավախախտ�մը նվազ նշանակ�թյ�ն �նի, գործը վճռել� համար լիազորված մարմինը (պաշտոնատար անձը) կարող է խախտողին ազատել վարչական պատասխանատվ�թյ�նից եւ
բավարարվել բանավոր դիտող�թյամբ:

ԳԼ�Խ 3
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Հոդված 22. Վարչական տ�յժի նպատակները

Վարչական տ�յժը համարվ�մ է պատասխանատվ�թյան միջոց եւ կիրառվ�մ է, նպատակ �նենալով վարչական իրավախախտ�մ կատարած անձին դաստիարակել խորհրդային օրենքները պահպանել�, սոցիալիստական
համակեց�թյան կանոնները հարգել� ոգով, ինչպես նաեւ կանխել ինչպես իր իսկ` իրավախախտողի, այնպես էլ �րիշ անձանց կողմից նոր իրավախախտ�մների կատար�մը:

Հոդված 23. Վարչական տ�յժերի տեսակները

Վարչական իրավախախտ�մներ կատարել� համար կարող են կիրառվել հետեւյալ վարչական տ�յժերը`

1) նախազգ�շաց�մ.

2) տ�գանք.

3) վարչական իրավախախտ�մ կատարել� գործիք կամ անմիջական օբյեկտ հանդիսացող առարկայի հատ�ցմամբ վերցն�մ.

4) վարչական իրավախախտ�մ կատարել� գործիք կամ անմիջական օբյեկտ հանդիսացող առարկայի բռնագրավ�մ.

5) քաղաքաց�ն տրված հատ�կ իրավ�նքից (տրանսպորտային միջոցներ վարել� իրավ�նքից, որսորդ�թյան իրավ�նքից) զրկ�մ.

6) Ուժը կորցրել է ՀՕ-32-Ն, 16.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06

7) Ուժը կորցրել է ՀՕ-32-Ն, 16.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06

2-րդ մասն �ժը կորցրել է ՀՕ-32-Ն, 16.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06

ԽՍՀՄ օրենսդրական ակտերով որոշվող բացառիկ դեպքեր�մ վարչական կալանքը կարող է սահմանվել նաեւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդրական ակտերով: ԽՍՀ Մի�թյան եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան
օրենսդրական ակտերով կարող են սահմանվել, բացի ս�յն հոդված�մ նշվածներից, նաեւ վարչական տ�յժերի այլ տեսակներ` վարչական իրավախախտ�մների մասին ԽՍՀ Մի�թյան եւ մի�թենական
հանրապետ�թյ�նների օրենսդր�թյան հիմ�նքների սկզբ�նքներին եւ ընդհան�ր դր�յթներին համապատասխան:

ԽՍՀՄ օրենսդր�թյամբ կարող է նախատեսվել օտարերկրյա քաղաքացիների եւ քաղաքացի�թյ�ն չ�նեցող անձանց վարչական վտար�մ ԽՍՀՄ սահմաններից` խորհրդային իրավակարգը կոպիտ խախտող վարչական
իրավախախտ�մներ կատարել� համար:

Հոդված 24. Հիմնական եւ լրաց�ցիչ վարչական տ�յժեր

Առարկաները հատ�ցմամբ վերցնելը եւ բռնագրավ�մը կարող են կիրառվել ինչպես իբրեւ հիմնական, այնպես էլ իբրեւ լրաց�ցիչ վարչական տ�յժեր. ս�յն օրենսգրքի 23 հոդվածի առաջին մաս�մ թվարկված մյ�ս
վարչական տ�յժերը կարող են կիրառվել միայն որպես հիմնական տ�յժեր:

Մեկ վարչական իրավախախտման համար կարող է նշանակվել հիմնական կամ հիմնական � լրաց�ցիչ տ�յժ:

Հոդված 25. Նախազգ�շաց�մ

Նախազգ�շաց�մը որպես վարչական տ�յժի միջոց արվ�մ է գրավոր: Օրենսդր�թյամբ նախատեսված դեպքեր�մ նախազգ�շաց�մը արձանագրվ�մ է այլ սահմանված եղանակով:

[Հոդված 26. (Ուժը կորցրել է ՀՕ-495-Ն)]

Հոդված 27. Վարչական իրավախախտ�մ կատարել� գործիք կամ անմիջական օբյեկտ հանդիսացող առարկան հատ�ցմամբ վերցնելը

Վարչական իրավախախտ�մ կատարել� գործիք կամ անմիջական օբյեկտ հանդիսացող առարկան հատ�ցմամբ վերցնելն այն է, որ առարկան հարկադիր կարգով վերցվ�մ է եւ այն�հետեւ իրացվ�մ, ստացված գ�մարը
հանձնելով նախկին սեփականատիրոջը` վերցված առարկայի իրացման ծախսերի պահ�մով:

Հրազենը եւ զինամթերքը հատ�ցմամբ վերցնել չի կարող կիրառվել այն անձանց նկատմամբ, որոնց համար որսորդ�թյ�նը գոյ�թյան հիմնական աղբյ�րն է:

Հատ�ցմամբ վերցն�մ կիրառել� կարգը եւ վերցնել� ենթակա առարկաների տեսակները սահմանվ�մ են ԽՍՀ Մի�թյան օրենսդր�թյամբ, ս�յն օրենսգրքով եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան այլ օրենսդր�թյամբ:

Հոդված 28. Վարչական իրավախախտ�մ կատարել� գործիք կամ անմիջական օբյեկտ հանդիսացող առարկայի բռնագրավ�մը

Վարչական իրավախախտ�մ կատարել� գործիք կամ անմիջական օբյեկտ հանդիսացող առարկայի բռնագրավ�մն այն է, որ այդ առարկան, հարկադիր կարգով անհատ�յց դարձվ�մ է պետական սեփական�թյ�ն:
Բռնագրավվել կարող է միայն այն առարկան, որը խախտողի անձնական սեփական�թյ�նն է, եթե Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդրական ակտերով այլ բան չի նախատեսված:

Հրազենի, որսի այլ գործիքների եւ զինամթերքի բռնագրավ�մ չի կարող կիրառվել այն անձանց նկատմամբ, որոնց համար որսորդ�թյ�նը գոյ�թյան հիմնական աղբյ�րն է:

Բռնագրավ�մ կիրառել� կարգը, բռնագրավման ոչ ենթակա առարկաների ցանկը սահմանվ�մ է ԽՍՀ Մի�թյան օրենսդր�թյամբ, ս�յն օրենսգրքով եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան այլ օրենսդր�թյամբ:

Հոդված 29. Քաղաքաց�ն տրված հատ�կ իրավ�նքից զրկ�մը

Քաղաքաց�ն տրված հատ�կ իրավ�նքից (տրանսպորտային միջոցներ վարել� իրավ�նքից, որսորդ�թյան իրավ�նքից) զրկ�մ կիրառվ�մ է մինչեւ երեք տարի ժամանակով` այդ իրավ�նքից օգտվել� կարգը կոպիտ
կերպով կամ սիստեմատիկորեն խախտել� համար:

Այդպիսի իրավ�նքից զրկել� ժամկետը չի կարող տասնհինգ օրից պակաս լինել, եթե ԽՍՀ Մի�թյան եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդրական ակտերով այլ բան չի սահմանված:

Տրանսպորտային միջոցներ վարել� իրավ�նքից զրկ�մ չի կարող կիրառվել այն անձանց նկատմամբ, որոնք այդ միջոցներից օգտվ�մ են հաշմանդամ�թյան կապակց�թյամբ, բացառ�թյամբ հարբած վիճակ�մ
տրանսպորտային միջոց վարել� դեպքերի:

Որսորդ�թյան իրավ�նքից զրկ�մ չի կարող կիրառվել այն անձանց նկատմամբ, որոնց համար որսորդ�թյ�նը գոյ�թյան հիմնական աղբյ�րն է:

[Հոդված 30. Ուղղիչ աշխատանքներ (Ուժը կորցրել է ՀՕ-32-Ն, 16.01.06, 
ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06)]

[Հոդված 31. Վարչական կալանք (Ուժը կորցրել է ՀՕ-32-Ն, 16.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06)]



ԳԼ�Խ 4

ՎԱՐՉԱԿԱՆ Տ�ՅԺ ՆՇԱՆԱԿԵԼԸ

Հոդված 32. Վարչական իրավախախտման համար տ�յժ նշանակել� ընդհան�ր կանոնները

Վարչական իրավախախտման համար տ�յժը նշանակվ�մ է կատարված իրավախախտման համար պատասխանատվ�թյ�ն նախատեսող նորմատիվ ակտով սահմանված շրջանակներ�մ, Վարչական
իրավախախտ�մների մասին ԽՍՀ Մի�թյան եւ մի�թենական հանրապետ�թյ�նների օրենսդր�թյան հիմ�նքներին, ս�յն օրենսգրքին եւ վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ մյ�ս ակտերին ճիշտ
համապատասխան:

Տ�յժ նշանակելիս հաշվի են առնվ�մ կատարված իրավախախտման բն�յթը, խախտողի անձը, նրա մեղքի աստիճանը, գ�յքային դր�թյ�նը, պատասխանատվ�թյ�նը մեղմացնող եւ ծանրացնող հանգամանքները:

Եթե ճանապարհային երթեւեկ�թյան կանոնի խախտման փաստն ամրագրվել է տեսանկարահանման միջոցով, ապա ս�յն օրենսգրքով նախատեսված վարչական պատասխանատվ�թյ�նը կր�մ է տրանսպորտային միջոցի
սեփականատերը, իսկ եթե տրանսպորտային միջոցը հանդիսան�մ է պետական սեփական�թյ�ն, ապա այն անձը, որին ամրակցված է այդ տրանսպորտային միջոցը, եթե չեն ապաց�ց�մ, որ խախտ�մը կատարել է այլ
անձ:

Լր. ՀՕ-26-Ն, 14.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06

Հոդված 33. Վարչական իրավախախտման համար պատասխանատվ�թյ�նը մեղմացնող հանգամանքները

Վարչական իրավախախտման համար պատասխանատվ�թյ�նը մեղմացնող հանգամանքներ են համարվ�մ`

1) մեղավորի անկեղծ զղջ�մը.

2) իրավախախտման վնասակար հետեւանքները մեղավորի կողմից կանխելը, պատճառած վնասը կամավոր հատ�ցելը կամ վերացնելը.

3) իրավախախտ�մ կատարելը հոգեկան խիստ հ�զմ�նքի ազդեց�թյան տակ կամ էլ անձնական կամ ընտանեկան ծանր հանգամանքների զ�գադիպ�թյամբ.

4) իրավախախտ�մ կատարելը անչափահասի կողմից.

5) իրավախախտ�մ կատարելը հղի կնոջ կամ մինչեւ մեկ տարեկան երեխա �նեցող կնոջ կողմից:

ԽՍՀ Մի�թյան եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյամբ կարող են նախատեսվել վարչական իրավախախտման համար պատասխանատվ�թյ�նը մեղմացնող նաեւ այլ հանգամանքներ: Վարչական
իրավախախտման վերաբերյալ գործը լ�ծող մարմինը (պաշտոնատար անձը) կարող է մեղմաց�ցիչ համարել նաեւ այնպիսի հանգամանքներ, որոնք չեն նշված օրենսդր�թյան մեջ:

Հոդված 34. Վարչական իրավախախտման համար պատասխանատվ�թյ�նը ծանրացնող հանգամանքները

Վարչական իրավախախտման համար պատասխանատվ�թյ�նը ծանրացնող հանգամանքներ են համարվ�մ`

1) հակաիրավական վարքագիծը շար�նակելը, չնայած այն դադարեցնել� մասին դրա համար լիազորված անձանց պահանջին.

2) մեկ տարվա ընթացք�մ կրկին անգամ նման իրավախախտ�մ կատարելը, որի համար անձն արդեն ենթարկվել է վարչական տ�յժի. իրավախախտ�մ կատարելը նախկին�մ հանցագործ�թյ�ն կատարած անձի կողմից.

3) անչափահասին իրավախախտման մեջ ներգրավելը.

4) իրավախախտ�մը մի խ�մբ անձանց կողմից կատարելը.

5) իրավախախտ�մը տարերային աղետի պայմաններ�մ կամ այլ արտակարգ հանգամանքներ�մ կատարելը.

6) իրավախախտ�մը հարբած վիճակ�մ կատարելը: Վարչական տ�յժ նշանակող մարմինը (պաշտոնատար անձը), նայած վարչական իրավախախտման բն�յթին կարող է տվյալ հանգամանքը ծանրաց�ցիչ չհամարել:

Հոդված 35. Վարչական տ�յժեր նշանակելը մի քանի վարչական իրավախախտ�մներ կատարել� դեպք�մ

Մեկ անձի կողմից երկ� կամ ավելի վարչական իրավախախտ�մներ կատարել� դեպք�մ վարչական տ�յժը նշանակվ�մ է յ�րաքանչյ�ր իրավախախտման համար առանձին-առանձին:

Եթե անձը կատարել է մի քանի վարչական իրավախախտ�մներ, որոնց վերաբերյալ գործերը միաժամանակ քննվ�մ են ն�յն մարմնի (պաշտոնատար անձի) կողմից, տ�յժը նշանակվ�մ է առավել լ�րջ խախտման համար
սահմանված սանկցիայի շրջանակներ�մ: Այդ դեպք�մ հիմնական տ�յժին կարող է միացվել կատարված իրավախախտ�մներից ցանկացածի համար պատասխանատվ�թյան վերաբերյալ հոդվածներով նախատեսված
լրաց�ցիչ տ�յժերից մեկը:

Հոդված 36. Հատ�կ իրավ�նքից զրկել� ժամկետի հաշվ�մը

Հատ�կ իրավ�նքից զրկել� ժամկետը հաշվվ�մ է տարիներով, ամիսներով կամ օրերով:

Խմբ. ՀՕ-32-Ն, 16.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06

Հոդված 37. Վարչական տ�յժ նշանակել� ժամկետները

Վարչական տ�յժը կարող է նշանակվել իրավախախտ�մը կատարվել� օրվանից ոչ �շ, քան երկ� ամսվա ընթացք�մ, իսկ շար�նակվող եւ տեւող իրավախախտման դեպք�մ` այն բացահայտվել� օրվանից երկ� ամսվա
ընթացք�մ:

Քրեական գործի հար�ց�մը մերժել� կամ քրեական գործը կարճել� դեպք�մ, բայց երբ խախտողի գործող�թյ�ններ�մ առկա են վարչական իրավախախտման նշաններ, վարչական տ�յժը կարող է նշանակվել քրեական
գործի հար�ց�մը մերժել� կամ այն կարճել� մասին որոշ�մ կայացվել� օրվանից ոչ �շ, քան մեկ ամսվա ընթացք�մ:

Հոդված 38. Այն ժամկետը, որը լրանալ�ց հետո անձը համարվ�մ է վարչական տ�յժի չենթարկված

Եթե վարչական տ�յժի ենթարկված անձը տ�յժի կատար�մն ավարտել� օրվանից մեկ տարվա ընթացք�մ նոր վարչական իրավախախտ�մ չի կատարել, ապա այդ անձը համարվ�մ է վարչական տ�յժի չենթարկված:

Հոդված 39. Պատճառված վնասը հատ�ցել� պարտական�թյ�ն դնելը

Եթե վարչական իրավախախտ�մ կատարվել� հետեւանքով գ�յքային վնաս է պատճառվել քաղաքաց�ն, ձեռնարկ�թյանը, հիմնարկին կամ կազմակերպ�թյանը, ապա վարչական հանձնաժողովը, պատգամավորների
ավանային, գյ�ղական խորհրդի գործադիր կոմիտեն, անչափահասների գործերի հանձնաժողովը, ժողովրդական դատավորը վարչական իրավախախտման համար տ�յժ նշանակել� հարցը լ�ծելիս իրավ�նք �նեն
միաժամանակ լ�ծել� գ�յքային վնասը մեղավորի կողմից հատ�ցել� հարցը, եթե վնասի գ�մարը չի գերազանց�մ հիս�ն դրամից, իսկ շրջանային (քաղաքային) ժողովրդական դատարանը` անկախ վնասի չափից:

Մնացած դեպքեր�մ վարչական իրավախախտմամբ պատճառված գ�յքային վնասի հատ�ցման հարցը լ�ծվ�մ է քաղաքացիական դատավար�թյան կարգով:

Հոդված 40. Այն պարտական�թյան կատար�մը, որը չկատարել� համար նշանակվել էր վարչական տ�յժ

Վարչական տ�յժ նշանակելը վարչական իրավախախտ�մ կատարած անձին չի ազատ�մ այն պարտական�թյան կատար�մից, որը չկատարել� համար նշանակվել էր վարչական տ�յժ:

Հոդված 40.1. Քվեարկ�թյան կամ դրան նախորդող օրը նախընտրական քարոզչ�թյ�ն կատարելը, քարոզչ�թյ�ն կատարել� իրավ�նքին արգելք հանդիսանալը, ինչպես նաեւ նախընտրական քարոզչ�թյ�ն
կատարել� սահմանված կարգի այլ խախտ�մները

Քվեարկ�թյան կամ դրան նախորդող օրը նախընտրական քարոզչ�թյ�ն կատարելը, քարոզչ�թյ�ն կատարել� իրավ�նքին արգելք հանդիսանալը, ինչպես նաեւ նախընտրական քարոզչ�թյ�ն կատարել� սահմանված
կարգն այլ կերպ խախտելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` նվազագ�յն աշխատավարձի երկ�հարյ�րապատիկից մինչեւ հինգհարյ�րապատիկի չափով:

Հոդված 40.2. Վստահված անձին, ընտրական հանձնաժողովի անդամին, դիտորդին կամ զանգվածային լրատվ�թյան միջոցի ներկայաց�ցչին ընտրական փաստաթղթերին ծանոթանալ�ն խոչընդոտելը, ընտրական
հանձնաժողովի արձանագր�թյ�նների պատճենները չտալը

Վստահված անձին, ընտրական հանձնաժողովի անդամին, դիտորդին կամ զանգվածային լրատվ�թյան միջոցի ներկայաց�ցչին ընտրական փաստաթղթերին սահմանված դեպքեր�մ եւ կարգով ծանոթանալ�ն խոչընդոտելը,
ընտրական հանձնաժողովի արձանագր�թյ�նների պատճենները չտալը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` նվազագ�յն աշխատավարձի երկ�հարյ�րապատիկից մինչեւ հինգհարյ�րապատիկի չափով:

Հոդված 40.3. Թեկնած�ի (կ�սակց�թյան կամ կ�սակց�թյ�նների դաշինքի) կողմից նախընտրական հիմնադրամ�մ եղած միջոցների օգտագործման վերաբերյալ հայտարարագիր չներկայացնելը



Թեկնած�ի (կ�սակց�թյան կամ կ�սակց�թյ�նների դաշինքի) կողմից նախ-ընտրական հիմնադրամ�մ եղած միջոցների օգտագործման վերաբերյալ հայտարարագիր չներկայացնելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րապատիկից մինչեւ երկ�հարյ�րապատիկի չափով:

Հոդված 40.4. Ընտրական հանձնաժողովի կնիքը չվերադարձնելը

Ընտրական հանձնաժողովի կնիքը սահմանված ժամկետ�մ` դրա համար պատասխանատ� անձի կողմից չվերադարձնելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` նվազագ�յն աշխատավարձի երեքհարյ�րապատիկից մինչեւ հինգհարյ�րապատիկի չափով:

Հոդված 40.5. Զենքով` տեղամասային կենտրոն մ�տք գործելը

Քվեարկ�թյան օրը զենք կրել� իրավ�նք �նեցող անձի կողմից զենքով ց�ցադրաբար տեղամասային կենտրոն (սենյակ, խցիկ) մ�տք գործելն առանց ծառայողական անհրաժեշտ�թյան`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ հինգհարյ�րապատիկի չափով:

Հոդված 40.6. Ընտրական հանձնաժողովի գործավար�թյան մատյանը չլրացնելը կամ ոչ պատշաճ լրացնելը

Ընտրական հանձնաժողովի գործավար�թյան մատյանը չլրացնելը կամ ոչ պատշաճ լրացնելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ երեքհարյ�րապատիկի չափով:

Հոդված 40.7. Թեկնած�ների առաջադր�մը պաշտպանել� պաշտոնաթերթիկներ�մ կեղծիքներ կատարելը

Թեկնած�ների առաջադր�մը պաշտպանել� պաշտոնաթերթիկներ�մ կեղծիքներ կատարելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ հինգհարյ�րապատիկի չափով: 
  
  

II. ՀԱՏ�Կ ՄԱՍ

ԳԼ�Խ 5

ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԻՐԱՎ�ՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿՉ�ԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋ�ԹՅԱՆ ԴԵՄ ՈՏՆՁԳՎՈՂ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏ�ՄՆԵՐ

Հոդված 41. Աշխատանքային օրենսդր�թյան եւ աշխատանքային իրավ�նքի նորմեր պար�նակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները խախտելը

Աշխատանքային օրենսդր�թյան եւ աշխատանքային իրավ�նքի նորմեր պար�նակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները խախտելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ գործատ�ի նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րապատիկի չափով:

Աշխատանքային օրենսդր�թյան եւ աշխատանքային իրավ�նքի նորմեր պար�նակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները խախտելը, որը կատարվել է վարչական տ�յժի միջոցներ կիրառել�ց հետո` մեկ
տարվա ընթացք�մ`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ գործատ�ի նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երկ�հարյ�րապատիկի չափով:

Խմբ. ՀՕ-78-Ն, 19.04.05, ՀՀՊՏ N 24 (396), 27.04.05

Հոդված 42. Սանիտարահիգիենիկ եւ սանիտարահակահամաճարակային կանոնները եւ նորմաները (բացի մթնոլորտային օդի պահպան�թյան կանոններից եւ նորմաներից), հիգիենիկ նորմատիվները խախտելը

Սանիտարահիգիենիկ եւ սանիտարահակահամաճարակային կանոնները եւ նորմաները (բացի մթնոլորտային օդի պահպան�թյան կանոններից եւ նորմաներից), հիգիենիկ նորմատիվները խախտելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի եռապատիկից մինչեւ տասնապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ երեսնապատիկից մինչեւ
հարյ�րապատիկի չափով:

Ն�յն արարքը, եթե կատարվել է կրկին կամ յ�րաքանչյ�ր հաջորդ անգամ, վարչական տ�յժի միջոցներ կիրառել�ց հետո՝ մեկ տարվա ընթացք�մ՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասնապատիկից մինչեւ քսանապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հիսնապատիկից մինչեւ
հարյ�րապատիկի չափով:

Հոդված 42.1. Պետական սանիտարական հսկող�թյան մարմինների տված հանձնարարականները չկատարելը կամ պետական սանիտարական հսկող�թյան մարմինների կողմից իրականացվող ստ�գ�մների,
�ս�մնասիր�թյ�նների եւ վարչական վար�յթի իրականացմանը խոչընդոտելը

Պետական սանիտարական հսկող�թյան մարմինների տված հանձնարարականները չկատարելը կամ պետական սանիտարական հսկող�թյան մարմինների կողմից իրականացվող ստ�գ�մների, �ս�մնասիր�թյ�նների եւ
վարչական վար�յթի իրականացմանը խոչընդոտելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի եռապատիկից մինչեւ տասնապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ քառասնապատիկից մինչեւ
հարյ�րապատիկի չափով:

Ն�յն արարքը, եթե կատարվել է կրկին կամ յ�րաքանչյ�ր հաջորդ անգամ, վարչական տ�յժի միջոցներ կիրառել�ց հետո՝ մեկ տարվա ընթացք�մ՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասնապատիկից մինչեւ քսանապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հիսնապատիկից մինչեւ
հարյ�րապատիկի չափով:

Հոդված 43. Սանիտարահիգիենիկ եւ սանիտարահակահամաճարակային կանոնները տրանսպորտ�մ խախտելը

Երկաթ�ղային տրանսպորտ�մ սահմանված սանիտարահիգիենիկ եւ սանիտարահակահամաճարակային կանոնները խախտելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի եռապատիկից մինչեւ հնգապատիկի չափով, եւ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ երեսնապատիկից մինչեւ
հիսնապատիկի չափով:

Օդային տրանսպորտ�մ սահմանված սանիտարահիգիենիկ եւ սանիտարա-հակահամաճարակային կանոնները խախտելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ հնգապատիկի չափով, եւ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ երեսնապատիկից մինչեւ հիսնապատիկի
չափով:

[Հոդված 44. Ապօրինաբար ոչ խոշոր չափերով թմրամիջոցներ ձեռք բերելը կամ պահելը կամ առանց բժշկի նշանակման թմրամիջոցներ գործածելը (Ուժը կորցրել է ՀՕ-68-Ն, ՀՀՊՏN 8 (380), 31.01.05)]

Հոդված 45. Վեներական հիվանդ�թյամբ տառապողների խ�սափելը բժշկական զնն�մից եւ պրոֆիլակտիկ բ�ժ�մից

Բժշկական զնն�մից այն անձանց խ�սափելը, որոնց վերաբերյալ բավարար տվյալներ կան այն մասին, որ նրանք տառապ�մ են վեներական հիվանդ�թյամբ, կամ բ�ժ�մից այն անձանց խ�սափելը, որոնք շփման մեջ են
գտնվել վեներական հիվանդ�թյամբ տառապողների հետ եւ �նեն պրոֆիլակտիկ բ�ժման կարիք եւ շար�նակ�մ են խ�սափել առողջապահ�թյան հիմնարկի կողմից արված նախազգ�շաց�մից հետո`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երես�ն տոկոսից մինչեւ դրա լրիվ չափը:

Հոդված 46. Վեներական հիվանդ�թյամբ վարակվել� աղբյ�րը եւ վարակի վտանգ առաջացնող հիվանդների հետ շփ�մը թաքցնելը

Վեներական հիվանդ�թյամբ տառապող հիվանդների կողմից վարակի աղբյ�րը թաքցնելը, ինչպես նաեւ իրենց հետ վեներական հիվանդ�թյամբ վարակվել� վտանգ առաջացնող շփման մեջ գտնված անձանց թաքցնելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երես�ն տոկոսից մինչեւ դրա լրիվ չափը:

Հոդված 47. Ապօրինաբար բժշկ�թյամբ զբաղվելը

Բժշկական պատշաճ կրթ�թյ�ն չ�նեցող եւ սահմանված կարգով բժշկական գործ�նե�թյան չթ�յլատրված անձի կողմից որպես արհեստ բժշկ�թյամբ զբաղվելը`



առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երես�ն տոկոսից մինչեւ դրա լրիվ չափը:

ԳԼ�Խ 6
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Հոդված 48. Պետական եւ (կամ) համայնքային սեփական�թյ�ն հանդիսացող հողամասերն ինքնակամ զավթելը եւ դրա հետեւանքները չվերացնելը

Պետական եւ (կամ) համայնքային uեփական�թյ�ն հանդիսացող հողամաuերն ինքնակամ զավթելը եւ դրա հետեւանքները չվերացնելը`

- առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` uահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երկ�հարյ�րապատիկի չափով:

Գյ�ղական համայնքներ�մ պետական եւ (կամ) համայնքային uեփական�թյ�ն հանդիսացող հողամաuերն ինքնակամ զավթելը եւ դրա հետեւանքները չվերացնելը՝

- առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` uահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րապատիկի չափով:

Ս�յն հոդվածի առաջին եւ երկրորդ մասերով նախատեսված արարքներ կատարել շար�նակելը ս�յն հոդվածի առաջին եւ երկրորդ մասերով նախատեսված կարգով տ�գանք նշանակել�ց հետո՝

- առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` uահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երկ�հազարհինգհարյ�րապատիկի չափով:

Հոդված 48.1. Համայնքի վարչական սահմաններից դ�րս գտնվող պետական եւ (կամ) համայնքային uեփական�թյ�ն հանդիսացող հողամաuերն ինքնակամ զավթելը եւ դրա հետեւանքները չվերացնելը

Համայնքի վարչական սահմաններից դ�րս գտնվող պետական եւ (կամ) համայնքային uեփական�թյ�ն հանդիսացող հողամաuերն ինքնակամ զավթելը եւ դրա հետեւանքները չվերացնելը`

- առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` uահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երկ�հարյ�րապատիկի չափով:

Ս�յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքներ կատարել շար�նակելը ս�յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված կարգով տ�գանք նշանակել�ց հետո՝

- առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` uահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երկ�հազարհինգհարյ�րապատիկի չափով:

Խմբ. ՀՕ-192-Ն, 02.11.05, N 71 (443), 16.11.05

Հոդված 49. Ընդերքի պետական սեփական�թյան իրավ�նքի խախտ�մը

Ընդերքից ինքնագլ�խ օգտվելը, ընդերքի պետական սեփական�թյան իրավ�նքն �ղղակի կամ քողարկված ձեւով խախտող գործարքներ կատարելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչեւ �թս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րապատիկից
մինչեւ հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Հոդված 50. Ջրերի սեփական�թյան իրավ�նքը խախտելը

Ջրերի սեփական�թյան իրավ�նքը խախտելը, ինքնակամ ջրօգտագործելը կամ ոչ նպատակային օգտագործելը, ինչպես նաեւ ջրօգտագործման իրավ�նք ձեռք բերել� կամ դա փոխանցել� սահմանված կարգը խախտելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րապատիկի չափով:

Ս�յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված տ�գանքի նշանակման օրվանից մեկ տարվա ընթացք�մ ն�յն խախտ�մը կրկնելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի �թս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Հոդված 50.1. Ջրային համակարգերի կամ դրանց մասերի նկատմամբ սեփական�թյան իրավ�նքը խախտելը, օրենքի պահանջների խախտմամբ ջրային համակարգերի օգտագործման իրավ�նք ձեռք բերելը եւ (կամ)
փոխանցելը

Ջրային համակարգերի կամ դրանց մասի նկատմամբ (բացառ�թյամբ ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման համակարգերի) սեփական�թյան իրավ�նքը խախտելը (ինքնակամ զբաղեցնելը), դրանց օգտագործման կարգը
խախտելը, օրենքի պահանջների խախտմամբ ջրային համակարգերի (բացառ�թյամբ ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման համակարգերի) օգտագործման իրավ�նք ձեռք բերելը եւ (կամ) փոխանցելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի
հարյ�րապատիկի չափով:

Ս�յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված տ�գանքի նշանակման օրվանից մեկ տարվա ընթացք�մ ն�յն խախտ�մը կրկնելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի �թս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի
հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման համակարգերի կամ դրանց մասերի նկատմամբ սեփական�թյան իրավ�նքը խախտելը, օրենքի պահանջների խախտմամբ ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման համակարգերի
օգտագործման իրավ�նք ձեռք բերելը եւ (կամ) փոխանցելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի յոթանաս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն
աշխատավարձի հարյ�րերեսնապատիկի չափով:

Ս�յն հոդվածի երրորդ մասով նախատեսված տ�գանքի նշանակման օրվանից մեկ տարվա ընթացք�մ ն�յն խախտ�մը կրկնելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի �թս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի
հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Հոդված 51. Անտառների պետական սեփական�թյան իրավ�նքի խախտ�մը

Անտառօգտագործման իրավ�նքի ինքնագլ�խ վերազիջ�մը, ինչպես նաեւ անտառների պետական սեփական�թյան իրավ�նքը �ղղակի կամ քողարկված ձեւով խախտող այլ գործարքներ կատարելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչեւ �թս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րապատիկից
մինչեւ հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Հոդված 52. Կենդանական աշխարհի պետական սեփական�թյան իրավ�նքի խախտ�մը

Կենդանական աշխարհի օբյեկտներից օգտվել� իրավ�նքի ինքնագլ�խ վերազիջ�մը, ինչպես նաեւ կենդանական աշխարհի պետական սեփական�թյան իրավ�նքն �ղղակի կամ քողարկված ձեւով խախտող այլ
գործարքներ կատարելը, ինչպես նաեւ կենդանական աշխարհի այն օբյեկտներից ինքնագլ�խ օգտվելը, որոնցից օգտվել� համար պահանջվ�մ է թ�յլտվ�թյ�ն ստանալ`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչեւ �թս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րապատիկից
մինչեւ հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Հոդված 53. Գ�յքի մանր հափշտակ�մ

Գ�յքի մանր հափշտակ�մը յ�րացման, վատնման, պաշտոնեական դիրքի չարաշահման կամ խարդախ�թյան միջոցով`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի լրիվ չափից մինչեւ եռապատիկը:

Ծանոթագր�թյ�ն. - ս�յն հոդված�մ նախատեսված մանր հափշտակ�թյան չափն է` իրավախախտ�մը կատարել� պահին Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երեսնապատիկ
չափը չգերազանցող գ�մարը (արժեքը):

[Հոդված 53.1. Ձեռնարկ�թյ�ններին, հիմնարկներին, կազմակերպ�թյ�ններին հանցագործ�թյամբ պատճառած գ�յքային վնասի հատ�ց�մից խ�սափելը (Ուժը կորցրել է ՀՕ-32-Ն, 16.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06)]

ԳԼ�Խ 7

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏ�ՄՆԵՐ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ, ԳԵՈԴԵԶԻԱՅԻ ԵՎ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐ�ԹՅԱՆ, ՇՐՋԱԿԱ ԲՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ, ՊԱՏՄ�ԹՅԱՆ ԵՎ Կ�ԼՏ�ՐԱՅԻ Հ�ՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆ�ԹՅԱՆ
ԲՆԱԳԱՎԱՌ�Մ

Հոդված 54. Հողամասերը ոչ նպատակային նշանակ�թյամբ օգտագործելը, հողամասերի գործառնական նշանակ�թյ�նը կամ հողատեսքերն ինքնակամ փոփոխելը, ինչպես նաեւ այդպիսի խախտ�մները չկանխելը



Հողամասերը ոչ նպատակային նշանակ�թյամբ օգտագործելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րապատիկի չափով:

Հողամասերի գործառնական նշանակ�թյ�նը եւ հողատեսքերի ինքնակամ փոփոխելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով:

Հողամասը ոչ նպատակային նշանակ�թյամբ օգտագործելը, հողամասերի գործառնական նշանակ�թյան եւ հողատեսքերի ինքնակամ փոփոխ�թյ�նը չկանխելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Հոդված 54.1. Օրենքով, իրավական այլ ակտերով, պայմանագրերով կամ դատական կարգով հողամասի նկատմամբ սահմանված հող-օգտագործման սահմանափակ�մները կամ սերվիտ�տները չպահպանելը

Օրենքով, իրավական այլ ակտերով, պայմանագրերով կամ դատական կարգով հողամասի նկատմամբ սահմանված հողօգտագործման սահմանափակ�մները կամ սերվիտ�տները չպահպանելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ յոթանաս�նապատիկի չափով:

Հոդված 54.2. Հողի բերրի շերտի օգտագործման կարգը խախտելը

Հողի բերրի շերտի օգտագործման կարգը խախտելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երեսնապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հիսնապատիկի չափով:

Հոդված 54.3. Գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյան հողերի բերրի�թյան եւ այլ օգտակար հատկ�թյ�նների պահպան�թյան եւ վերականգնման սահմանված կարգը խախտելը

Գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյան հողերի բերրի�թյան եւ այլ օգտակար հատկ�թյ�նների պահպան�թյան եւ վերականգնման սահմանված կարգը խախտելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով:

Հոդված 54.4. Հողերի պահպան�թյան կանոնները խախտելը

Հողերը ջրային եւ հողմային հողատար�մից, ողող�մներից, ճահճաց�մից, կրկնակի աղակալ�մից, կարծրաց�մից, արտադրական եւ կենցաղային թափոններով, քիմիական եւ ռադիոակտիվ նյ�թերով աղտոտ�մից,
սողանքներից, անապատաց�մից, հողերի վիճակը վատթարացնող այլ բացասական ազդեց�թյ�ններից սահմանված կանոններով չպահպանելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի �թս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Հողերի խախտման հետ կապված աշխատանքներ կատարելիս հողի բերրի շերտը չկ�տակելը, չպահպանելը, ոչ արդյ�նավետ եւ ոչ նպատակային օգտագործելը, ապօրինի տեղափոխելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րապատիկի չափով:

[Հոդված 55. (Ուժը կորցրել է ՀՕ-495-Ն)]

Հոդված 56. Ժամանակավոր օգտագործման տրամադրված հողամասը ժամանակին չվերադարձնելը կամ ըստ նպատակային � գործառնական նշանակ�թյան եւ ըստ հողատեսքերի օգտագործել� համար պիտանի
վիճակի չբերելը

Ժամանակավոր օգտագործման տրամադրված հողամասը ժամանակին չվերադարձնելը կամ ըստ նպատակային � գործառնական նշանակ�թյան եւ ըստ հողատեսքերի օգտագործել� համար պիտանի վիճակի չբերելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ յոթանաս�նապատիկի չափով:

Հոդված 56.1. Պետական կամ համայնքային սեփական�թյան հողամասերի օտարման կամ օգտագործման տրամադրել� կարգը խախտելը

Պետական կամ համայնքային սեփական�թյան հողամասերի օտարման կարգը խախտելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Պետական կամ համայնքային սեփական�թյան հողամասերի օգտագործման տրամադրել� կարգը խախտելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րապատիկի չափով:

Հոդված 56.2. Պետական կամ համայնքային սեփական�թյան հողամասերը քաղաքաշինական, հողաշինարարական, անտառշինական կամ ջրաշինարարական նախագծերին չհամապատասխանող նպատակային կամ
գործառնական նշանակ�թյամբ օտարելը կամ օգտագործման տրամադրելը

Պետական կամ համայնքային սեփական�թյան հողամասերը քաղաքաշինական, հողաշինարարական, անտառշինական կամ ջրաշինարարական նախագծերին չհամապատասխանող նպատակային կամ գործառնական
նշանակ�թյամբ օտարելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երկ�հարյ�րապատիկի չափով:

Պետական կամ համայնքային սեփական�թյան հողամասերը քաղաքաշինական, հողաշինարարական, անտառշինական կամ ջրաշինարարական նախագծերին չհամապատասխանող նպատակային կամ գործառնական
նշանակ�թյամբ օգտագործման տրամադրելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րապատիկի չափով:

Հոդված 56.3. Քաղաքացիներին եւ իրավաբանական անձանց՝ օրենքով սահմանված սեփական�թյան իրավ�նքով չփոխանցվող պետական կամ համայնքային սեփական�թյան հողամասերն օտարելը

Քաղաքացիներին եւ իրավաբանական անձանց՝ օրենքով սահմանված սեփական�թյան իրավ�նքով չփոխանցվող պետական կամ համայնքային սեփական�թյան հողամասերն օտարելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երեքհարյ�րապատիկի չափով:

Հոդված 57. Ներտնտեսային հողաշինարար�թյան նախագծերից ինքնա-գլ�խ շեղվելը

Սահմանված կարգով հաստատված ներտնտեսային հողաշինարար�թյան նախագծերից առանց պատշաճ թ�յլտվ�թյան շեղվելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երես�ն տոկոսից մինչեւ հիս�ն տոկոսի չափով:

Հոդված 58. Հողօգտագործման սահմանները խախտելը կամ սահմանանիշերը ոչնչացնելը կամ այդպիսիք չկանխելը

Հողօգտագործման սահմանները խախտելը կամ սահմանանիշերը ոչնչացնելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երեսնապատիկի չափով:

Հողօգտագործման սահմանները խախտելը կամ սահմանանիշերը ոչնչացնելը չկանխելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով:

Հոդված 59. Ընդերքի պահպան�թյան պահանջները խախտելը

Օգտակար հանածոների հանքավայրերի մակերեսների ինքնագլ�խ կառ�ցապատ�մը, ընդերքի պահպան�թյան կանոնները եւ ընդերքից օգտվել� հետ կապված աշխատանքների վնասակար ազդեց�թյ�նից շրջակա
բնական միջավայրի, շենքերի � կառ�ցվածքների պահպանման պահանջները չկատարելը, ստորերկրյա ջրերի դիտարկման ռեժիմային հորատանցքերը, ինչպես նաեւ մարկշեյդերական եւ երկրաբաշխական նշանները
ոչնչացնելը կամ վնասելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչեւ �թս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ �թս�նապատիկից
մինչեւ հարյ�րապատիկի չափով:

Հանքավայրերի հար�ստ տեղամասերի ընտրովի մշակ�մը, որը հանգեցն�մ է օգտակար հանածոների հաշվեկշռային պաշարների չհիմնավորված կոր�ստների, հան�յթի ժամանակ օգտակար հանածոների գերնորմատիվ
կոր�ստները եւ գերնորմատիվ աղքատաց�մը, օգտակար հանածոների հանքավայրերի փչաց�մը եւ օգտակար հանածոների պաշարների ռացիոնալ օգտագործման պահանջների մյ�ս խախտ�մները`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի �թս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րհիսնապատիկի չափով:



Մարկշեյդերական փաստաթղթեր կորցնելը, լ�ծարքվող կամ կոնսերվացվող լեռնային փորվածքները եւ հորատանցքերը բնակչ�թյան անվտանգ�թյ�նն ապահովող վիճակի բերել� պահանջները չկատարելը, ինչպես նաեւ
կոնսերվացման ժամանակամիջոց�մ հանքավայրերի, լեռնային փորվածքների եւ հորատանցքերի պահպանման պահանջները չկատարելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչեւ �թս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րապատիկից
մինչեւ հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Հոդված 60. Ընդերքի երկրաբանական �ս�մնասիր�թյան աշխատանքների կատարման կանոնները եւ պահանջները խախտելը

Ընդերքի երկրաբանական �ս�մնասիր�թյ�ն կատարելն առանց հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ�մ պետական գրանց�մ ստանալ�, ինչպես նաեւ ընդերքի երկրաբանական �ս�մնասիր�թյ�նների ավարտից
հետո երկրաբանական տեղեկատվ�թյ�նը սահմանված կարգով հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ չհանձնելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Ընդերքի երկրաբանական �ս�մնասիր�թյ�նների ընթացք�մ առանց թ�յլտվ�թյան լեռնային փորվածքներ եւ հորատանցքեր անցկացնելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի �թս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Հոդված 60.1. Ընդերքօգտագործման կանոնները խախտելը

Օգտակար հանածոների արդյ�նահանման հաստատված նախագծերից շեղ�մները, որոնք առաջացն�մ են ընդերքի մասին հավաստի տեղեկատվ�թյան եւ օգտակար հանածոների արդյ�նավետ օգտագործման էական
խախտ�մներ՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րապատիկի չափով:

Ս�յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված տ�գանքի նշանակման օրվանից մեկ տարվա ընթացք�մ ն�յն խախտ�մը կրկնելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Ընդերքն օգտակար հանածոների արդյ�նահանման հետ չկապված նպատակով շահագործել� դեպք�մ հաստատված նախագծից շեղ�մները, որոնք առաջացն�մ են արտածին երկրաբանական պրոցեսներ՝ փլ�զ�մներ,
սողանքներ, սելավներ եւ այլ վնասակար երեւ�յթներ՝

առաջացն�մ են տ�գանքի նշանակ�մ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Երկրաբանական եւ մարկշեյդերական պարբերաբար սպասարկ�մներ չկատարելը, անհրաժեշտ փաստաթղթեր չվարելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րապատիկի չափով։

Օգտակար հանածոների արդյ�նահանման նպատակով ընդերքն առանց համապատասխան թ�յլտվ�թյան օգտագործելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի �թս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Ընդերքի օգտագործման ընթացք�մ սառեցման (կոնսերվացման) դեպք�մ կամ ավարտից հետո շահագործման նախագծով նախատեսված ընդերքի պահպան�թյան, այդ թվ�մ՝ հողատեսքերի վերականգնման
(ռեկ�լտիվացիայի) միջոցառ�մները թերի կատարելը կամ չկատարելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի �թս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Հոդված 61. Ջրային ռես�րսների պահպան�թյան կանոնները խախտելը, ջրերի վրա ազդող ինքնակամ աշխատանքներ կատարելը

Ջրային ռես�րսների պահպան�թյան կանոնները խախտելը կամ ջրերի վրա ազդող ինքնակամ աշխատանքներ կատարելը, որն առաջացրել է ջրերի աղտոտ�մ, աղբոտ�մ, հյ�ծ�մ, հողերի ջրային էրոզիա եւ այլ վնասակար
երեւ�յթներ, եթե դա էական վնաս չի առաջացրել (պատճառված նյ�թական վնասը չի գերազանց�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հինգհարյ�րապատիկը)՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի
հարյ�րապատիկի չափով:

Ս�յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված տ�գանքի նշանակման օրվանից մեկ տարվա ընթացք�մ ն�յն խախտ�մը կրկնելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի �թս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի
հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Ջրհավաք ավազաններ�մ ջրապահպան ռեժիմը խախտելը, որն առաջացրել է ջրերի աղտոտ�մ, աղբոտ�մ, հյ�ծ�մ, էրոզիա եւ այլ վնասակար երեւ�յթներ, ջրային օբյեկտներն աղտոտող վնասակար նյ�թերի արտահոսքի
առավելագ�յն թ�յլատրելի նորմերի գերազանց�մը, առանց ջրերի աղտոտ�մը եւ աղբոտ�մը կամ դրանց վնասակար ներգործ�թյ�նը կանխող կառ�ցվածքներ եւ հարմարանքներ, կոմ�նալ եւ այլ արդյ�նաբերական
օբյեկտներ շահագործման հանձնելը, եթե դա էական վնաս չի առաջացրել (պատճառված նյ�թական վնասը չի գերազանց�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հինգհարյ�րապատիկը)՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Ջրառի (այդ թվ�մ` ստորերկրյա ջրերից իրականացվող ջրառի կետեր�մ) ջրաչափերը, չափիչ-կարգավորիչ սարքերը չկապարակնքելը, կապարակնիքները փոխելը (կեղծելը) կամ կապարակնիքները դիտավորյալ պոկելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի �թս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի
հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Հոդված 62. Ջրառի, ջրամատակարարման եւ ջրօգտագործման կանոնները խախտելը

Ջրօգտագործման սահմանված չափաքանակների խախտմամբ բնական ջրային օբյեկտներից ջրառ իրականացնելը, ջրային օբյեկտներից վերցվող եւ այնտեղ թափվող ջրերի քանակ�թյան նախնական հաշվառ�մ տանել� եւ
ջրային օբյեկտներ թափվող ջրերի որակը որոշել� կանոնները խախտելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի �թս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րհիսնապատիկի չափով։

Ջ�րը ջրամատակարարման եւ ջրօգտագործման կանոնների խախտմամբ օգտագործելը (այդ թվ�մ՝ ինքնակամ օգտագործելը), ջ�րն անտնտեսվար օգտագործելը, ինքնագլ�խ հիդրոտեխնիկական շինարարական
աշխատանքներ կատարելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի �թս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րհիսնապատիկի չափով։

Հոդված 63. Ջրային համակարգերը եւ հարմարանքները վնասելը, դրանց օգտագործման կանոնները խախտելը

Ջրային համակարգերը եւ հարմարանքները, այդ թվ�մ՝ ջրամատակարարման համակարգերի, բազմաբնակարան շենքերի մ�տքագծերի, բնակարանների եւ անհատական բնակելի տների ջրաչափերը, չափիչ-կարգավորիչ
սարքերը վնասելը, չկապարակնքելը, կապարակնիքները փոխելը (կեղծելը) կամ դիտավորյալ պոկելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րապատիկի չափով:

Ս�յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված խախտ�մներ թ�յլ տալը, եթե դրանք հանգեցրել են տեխնիկական վթարների՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի �թս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Ջրային համակարգերի եւ հարմարանքների, այդ թվ�մ՝ ջրամատակարարման համակարգերի, բազմաբնակարան շենքերի մ�տքագծերի, բնակարանների եւ անհատական բնակելի տների ջրաչափերի, չափիչ-կարգավորիչ
սարքերի օգտագործման կանոնները խախտելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի �թս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Հոդված 63.1. Ջրային համակարգերի սանիտարական պահպանման եւ անօտարելի գոտիները խախտելը

Ջրային համակարգերի սանիտարական պահպանման եւ անօտարելի գոտիները խախտելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի �թս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի
հարյ�րհիսնապատիկի չափով եւ ինքնակամ կառ�յցների վերացմամբ:

Հոդված 63.2. Առանց ջրօգտագործման թ�յլտվ�թյան ջրօգտագործ�մ իրականացնելը կամ ջրօգտագործման թ�յլտվ�թյան պահանջները չկատարելը



Առանց ջրօգտագործման թ�յլտվ�թյան ջրօգտագործ�մ իրականացնելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի �թս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի
հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Ջրօգտագործման թ�յլտվ�թյան պահանջները չկատարելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի
հարյ�րապատիկի չափով:

Հոդված 63.3. Առանց ջրային համակարգերի օգտագործման թ�յլտվ�թյան ջրային համակարգերն օգտագործելը կամ ջրային համակարգերի օգտագործման թ�յլտվ�թյան պայմանների խախտմամբ ջրային
համակարգերն օգտագործելը

Առանց ջրային համակարգերի օգտագործման թ�յլտվ�թյան ջրային համակարգերն օգտագործելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի �թս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի
հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Ջրային համակարգերի օգտագործման թ�յլտվ�թյան պայմանների խախտմամբ ջրային համակարգերն օգտագործելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի
հարյ�րապատիկի չափով:

Հոդված 63.4. Արտակարգ իրավիճակ առաջացնող հիդրոտեխնիկական կառ�ցվածքների անվտանգ�թյան նորմերը խախտելը կամ դրանց ց�ցանիշները նվազեցնելը

Արտակարգ իրավիճակ առաջացնող հիդրոտեխնիկական կառ�ցվածքների ան-վտանգ�թյան նորմերը խախտելը կամ դրանց ց�ցանիշները նվազեցնելը, եթե այն էական վնաս չի առաջացրել (պատճառված նյ�թական
վնասը չի գերազանց�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հինգհարյ�րապատիկը)՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի �թս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի
հարյ�րապատիկի չափով:

Ս�յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված տ�գանքի նշանակման օրվանից մեկ տարվա ընթացք�մ ն�յն խախտ�մը կրկնելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի
հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Հոդված 63.5. Ջրային համակարգերի վիճակի վրա ազդող ինքնակամ աշխատանքներ կատարելը

Ջրային համակարգերի վիճակի վրա ազդող ինքնակամ աշխատանքներ կատարելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երեսնապատիկից հիսնապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն
աշխատավարձի հարյ�րից հարյ�րհիսնապատիկի չափով եւ ինքնակամ կառ�յցների վերացմամբ:

Հոդված 63.6. Հանգստի եւ սպորտի համար ջրային ռես�րսներից օգտվել� կանոնները (պայմանները) խախտելը

Հանգստի եւ սպորտի համար ջրային ռես�րսներից օգտվել� կանոնները (պայմանները) խախտելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երեսնապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի
հիսնապատիկի չափով:

Հոդված 64. Անտառային ֆոնդի հողերն առանց պատշաճ թ�յլտվ�թյան օգտագործելը կամ դրանք ինքնակամ զավթելը

Անտառային ֆոնդի հողերն առանց պատշաճ թ�յլտվ�թյան օգտագործելը, շենքերի կառ�ցման, բնափայտի մշակման, պահեստների կառ�ցման եւ այլ նպատակներով օգտագործման անտառային ֆոնդի տարածքներն
ինքնակամ զավթելը եւ դրանք ըստ պատկանել�թյան չվերադարձնելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչեւ հարյ�րապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ`
հարյ�րհիսնապատիկից մինչեւ երկ�հարյ�րապատիկի չափով:

Հոդված 65. Անտառահատման ֆոնդի օգտագործման, բնափայտի մթերման եւ դ�րսբերման, հեշի մթերման սահմանված կարգը խախտելը

Անտառահատման ֆոնդի օգտագործման, բնափայտի մթերման � դ�րսբերման եւ հեշի մթերման սահմանված կարգը խախտելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչեւ հարյ�րապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ`
հարյ�րհիսնապատիկից մինչեւ երկ�հարյ�րապատիկի չափով:

Հոդված 66. Ծառերը, թփերը հատելը կամ ոչնչացնելը, պետական կամ մասնավոր սեփական�թյ�ն հանդիսացող բ�սածածկը ոչնչացնելը կամ մինչեւ աճի դադարեցման աստիճանի վնասելը

Անտառային ֆոնդի տարածքներ�մ, ինչպես նաեւ անտառային ֆոնդի մեջ չմտնող տարածքներ�մ կամ հատ�մներն արգելված ծառերը, թփերը հատելը կամ ոչնչացնելը, պետական կամ մասնավոր սեփական�թյ�ն
հանդիսացող բ�սածածկը ոչնչացնելը կամ մինչեւ աճի դադարեցման աստիճանի վնասելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչեւ հարյ�րապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ`
հարյ�րապատիկից մինչեւ հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

[Հոդված 67. (Ուժը կորցրել է ՀՕ- 495-Ն)]

Հոդված 68. Անտառօգտագործման իրավ�նք տվող փաստաթղթերով նախատեսված նպատակներին կամ պահանջներին չհամապատասխանող անտառօգտագործ�մը

Անտառօգտագործման իրավ�նք տվող փաստաթղթերով նախատեսված նպատակներին կամ պահանջներին չհամապատասխանող անտառօգտագործ�մը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչեւ հարյ�րապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ`
հարյ�րհիսնապատիկից մինչեւ երկ�հարյ�րապատիկի չափով:

Հոդված 69. Անտառների վերականգնման եւ բարելավման, հաս�նացած բնափայտի ռես�րսների օգտագործման կանոնները խախտելը

Անտառների վերականգնման, անտառների վիճակի եւ տեսակային կազմի բարելավման, դրանց արդյ�նավետ�թյան բարձրացման, ինչպես նաեւ հաս�նացած բնափայտի ռես�րսների օգտագործման կանոններն �
հրահանգները խախտելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րապատիկի չափով:

Հոդված 70. Պետական անտառային ֆոնդի հողեր�մ խոտհարքները եւ արո-տահանդակները վնասելը

Պետական անտառային ֆոնդի հողեր�մ խոտհարքները եւ արոտահանդակները վնասելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչեւ �թս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րապատիկից
մինչեւ հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Հոդված 71. Անտառներ�մ եւ պետական անտառային ֆոնդի ոչ անտառապատ հողեր�մ ինքնակամ խոտհ�նձ կատարելն � անաս�ններ արածեցնելը եւ (կամ) դրանց կանոնները խախտելը

Անտառներ�մ եւ պետական անտառային ֆոնդի ոչ անտառապատ հողեր�մ ինքնակամ խոտհ�նձ կատարելն � անաս�ններ արածեցնելը եւ (կամ) դրանց կանոնները խախտելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչեւ �թս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րապատիկից
մինչեւ հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Հոդված 72. Ինքնագլ�խ վայրի պտ�ղներ, ընկ�յզ, ս�նկ, հատապտ�ղ հավաքելը

Ինքնագլ�խ վայրի պտ�ղներ, ընկ�յզ, ս�նկ, հատապտ�ղ եւ այլն հավաքելը այն անտառամասեր�մ, որտեղ դա արգելված է կամ թ�յլատրվ�մ է միայն անտառատոմսերով`



առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ նվազագ�յն աշխատավարձի քսանապատիկի չափով:

Վայրի պտ�ղներ, ընկ�յզ, հատապտ�ղ եւ այլն հավաքելը դրանք հավաքել� համար սահմանված ժամկետների եւ եղանակների խախտմամբ`

առաջացն�մ է նախազգ�շաց�մ կամ տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ նվազագ�յն աշխատավարձի
տասնապատիկի չափով:

Հոդված 73. Արտադրական օբյեկտները շահագործման հանձնելը առանց անտառի վրա վնասակար ազդեց�թյ�նը կանխող կայանքների

Անտառների վիճակի եւ վերարտադր�թյան վրա վնասակար ազդեց�թյ�նը կանխող կայանքներով չապահովված նոր եւ վերակառ�ցված ձեռնարկ�թյ�ններ, արտադրամասեր, ագրեգատներ, տրանսպորտային �ղիներ,
կոմ�նալ եւ այլ օբյեկտներ շահագործման հանձնելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Հոդված 74. Անտառը քիմիական եւ ռադիոակտիվ նյ�թերով, արտադրական կեղտաջրերով, արդյ�նաբերական արտանետ�մներով եւ արտադրական թափոններով վնասելը

Անտառը քիմիական եւ ռադիոակտիվ նյ�թերով, արտադրական կեղտաջրերով, արդյ�նաբերական արտանետ�մներով եւ արտադրական թափոններով աղտոտելը, որի հետեւանքով անտառը չորացել կամ հիվանդացել է՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Հոդված 75. Անտառները կենցաղային մնաց�կներով � թափոններով աղտոտելը

Անտառները կենցաղային մնաց�կներով եւ թափոններով աղտոտելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րապատիկի չափով:

Հոդված 76. Պետական անտառային ֆոնդի հողեր�մ ճահճակալած տարածքների � դրենաժային չորացման առ�ների համակարգերն � ճանապարհները ոչնչացնելը կամ վնասելը

Պետական անտառային ֆոնդի հողեր�մ ճահճակալած տարածքների � դրենաժային չորացման առ�ների համակարգերն � ճանապարհները ոչնչացնելը կամ վնասելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչեւ �թս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րապատիկից
մինչեւ հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Հոդված 77. Անտառային ֆոնդ�մ սահմանափակող անտառշինական եւ այլ նշանները ոչնչացնելը կամ վնասելը

Անտառային ֆոնդ�մ սահմանափակող անտառշինական եւ այլ նշանները ոչնչացնելը կամ վնասելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի �թս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Հոդված 78. Անտառի կենդանական աշխարհին վնաս հասցնելը

Անտառի կենդանական աշխարհին վնաս հասցնելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչեւ �թս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րապատիկից
մինչեւ հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Հոդված 79. Անտառներ�մ հրդեհային անվտանգ�թյան նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջները խախտելը

Անտառներ�մ հրդեհային անվտանգ�թյան նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջները խախտելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րապատիկի չափով:

Հրկիզման կամ կրակի հետ անփ�յթ վարվել� հետեւանքով անտառը ոչնչացնելը կամ վնասելը, ինչպես նաեւ անտառներ�մ հրդեհային անվտանգ�թյան նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջները պահանջները խախտելը,
որի հետեւանքով անտառը հրդեհվել է կամ հրդեհը տարածվել է զգալի մակերեսի վրա`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի �թս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Հոդված 80. Աղտոտող նյ�թերի արտանետ�մը մթնոլորտ՝ նորմատիվների գերազանցմամբ կամ առանց թ�յլտվ�թյան. վնասակար ֆիզիկական ներգործ�թյ�նները մթնոլորտային օդի վրա

Մթնոլորտն աղտոտող նյ�թերի արտանետ�մը, առանց լիազորված մարմնի թ�յլտվ�թյան՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի
հարյ�րապատիկի չափով։

Մթնոլորտն աղտոտող նյ�թերի առավելագ�յն թ�յլատրելի արտանետ�մների կամ ժամանակավոր համաձայնեցված սահմանային թ�յլատրելի արտանետ�մների նորմատիվների գերազանց�մը, մթնոլորտային օդի վրա
առավելագ�յն թ�յլատրելի վնասակար ֆիզիկական ներգործ�թյ�նների նորմատիվների գերազանց�մը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի �թս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի
հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Հոդված 81. Կառ�յցներ եւ այլ օբյեկտներ շահագործման հանձնելն առանց մթնոլորտային օդի պահպան�թյան պահանջները կատարել�

Մթնոլորտային օդի պահպան�թյան պահանջները չբավարարող կառ�յցներ եւ այլ օբյեկտներ կառ�ցելը եւ շահագործելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի �թս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի
հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Հոդված 82. Մթնոլորտը արտանետ�մներից մաքրել� սարքավոր�մների շահագործման կանոնները խախտելը, ինչպես նաեւ դրանք չօգտագործելը

Մթնոլորտ կատարվող արտանետ�մների մաքրման եւ վերահսկող�թյան համար տեղակայված կառ�ցվածքների, սարքավոր�մների եւ ապարատների շահագործման կանոնները խախտելը, ինչպես նաեւ դրանք
չօգտագործելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րապատիկից մինչեւ հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Հոդված 83. Տրանսպորտային եւ այլ փոխադրամիջոցները շահագործման հանձնելը, դրանց արտանետ�մներ�մ աղտոտող նյ�թերի պար�նակ�թյան նորմատիվների գերազանց�մով

Ավտոմոբիլները, ինքնաթիռները եւ մյ�ս փոխադրամիջոցներն � կայանքները շահագործման հանձնելը, որոնց արտանետ�մներ�մ աղտոտող նյ�թերի պար�նակ�թյ�նը, ինչպես նաեւ աշխատանքի ժամանակ դրանց
առաջացրած աղմ�կի մակարդակը գերազանց�մ են սահմանված նորմատիվները`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի �թս�նապատիկի չափով:

Հոդված 84. Ավտոմոտոտրանսպորտային եւ այլ փոխադրամիջոցները շահագործելը դրանց արտանետ�մներ�մ աղտոտող նյ�թերի պար�նակ�թյան նորմատիվների գերազանց�մով

Քաղաքացիների կողմից ավտոմոտոտրանսպորտային եւ այլ փոխադրամիջոցներն � կայանքները շահագործելը, որոնց արտանետ�մներ�մ աղտոտող նյ�թերի պար�նակ�թյ�նը, ինչպես նաեւ աշխատանքի ժամանակ
դրանց առաջացրած աղմ�կի մակարդակը գերազանց�մ են սահմանված նորմատիվները`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով:

Հոդված 85. Արդյ�նաբերական � կենցաղային մնաց�կները պահեստավորելիս եւ այրելիս մթնոլորտային օդի պահպան�թյան պահանջները չկատարելը

Արդյ�նաբերական � կենցաղային մնաց�կների պահեստավորման կանոնները խախտելը, նշված մնաց�կները այրելիս մթնոլորտային օդի պահպան�թյան պահանջները չկատարելը`

առաջացն�մ է նախազգ�շաց�մ կամ տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րապատիկի
չափով:

Հոդված 86. Բ�յսերի պաշտպան�թյան միջոցները փոխադրել�, պահել� եւ կիրառել� կանոնները խախտելը



Բ�յսերի պաշտպան�թյան միջոցները, դրանց աճի խթանիչները, հանքային պարարտանյ�թերը եւ մյ�ս պատրաստ�կները փոխադրել�, պահել� եւ կիրառել� կանոնները խախտելը, որը առաջացրել է կամ կարող էր
առաջացնել մթնոլորտային օդի աղտոտ�մ կամ վնաս է հասցրել կենդանական աշխարհին`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րապատիկի չափով:

Հոդված 87. Մթնոլորտային օդի պահպան�թյան նկատմամբ վերահսկող�թյ�ն իրականացնող մարմինների կարգադրագրերը չկատարելը

Մթնոլորտային օդի պահպան�թյան կանոնների խախտ�մները վերացնել� մասին մթնոլորտային օդի պահպան�թյան պետական վերահսկող�թյ�ն իրականացնող մարմինների կարգադրագրերը չկատարելը`

առաջացն�մ է նախազգ�շաց�մ կամ տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րապատիկի
չափով:

Հոդված 88. Կենդանական, այդ թվ�մ՝ ձկան պաշարների պահպան�թյան, որսի եւ ձկնորս�թյան, ինչպես նաեւ կենդանական աշխարհից օգտվել� մյ�ս տեսակների իրականացման կանոնները խախտելը

Կենդանական, այդ թվ�մ՝ ձկան պաշարների պահպան�թյան, որսի եւ ձկնորս�թյան, ինչպես նաեւ կենդանական աշխարհից օգտվել� մյ�ս տեսակների որսի իրականացման կանոնները խախտելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երեսնապատիկից մինչեւ հիսնապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հիսնապատիկից
մինչեւ հարյ�րապատիկի չափով՝ խախտողի անձնական սեփական�թյ�ն հանդիսացող հրացանների � որսորդական միջոցների, ինչպես նաեւ հիշյալ խախտ�մները կատարել� գործիք համարվող մյ�ս առարկաների եւ
կենդանիների բռնագրավմամբ։

Որսի կանոնները կոպիտ խախտելը (որսը առանց դրա թ�յլտվ�թյան կամ արգելված վայրեր�մ, կամ արգելված ժամանակ, կամ արգելված գործիքներով կամ եղանակներով), ինչպես նաեւ որսի մյ�ս կանոնները
պարբերաբար խախտելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչեւ �թս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րապատիկից
մինչեւ հարյ�րհիսնապատիկի չափով՝ խախտողի անձնական սեփական�թյ�ն համարվող հրացանների � որսորդական միջոցների, ինչպես նաեւ հիշյալ խախտ�մները կատարել� միջոց համարվող մյ�ս առարկաների եւ
կենդանիների բռնագրավմամբ եւ որսորդ�թյան իրավ�նքի զրկմամբ մինչեւ 3 տարի ժամանակով:

Հոդված 89. Ապօրինաբար ձկնորս�թյամբ եւ ջրային որսորդ�թյան այլ տեսակներով զբաղվելը

Գետեր�մ, լճեր�մ, ջրամբարներ�մ եւ ջրի այլ աղբյ�րներ�մ ձկան, գազանների եւ ջրային այլ որսով զբաղվելը առանց թ�յլտվ�թյան, կամ արգելված ժամանակ, կամ չթ�յլատրված վայրեր�մ, կամ չթ�յլատրված
գործիքներով, եղանակներով � ձեւերով, եթե հասցված վնասը չի գերազանց�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի եռապատիկը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երեսնապատիկից մինչեւ հիսնապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ �թս�նապատիկից
մինչեւ հարյ�րապատիկի չափով՝ որսի միջոցով ձեռք բերվածի, որսի գործիքների, լող�նակ միջոցների եւ դրանց բոլոր այն պատկանելիքների բռնագրավմամբ, որոնք խախտ�մներ կատարել� գործիք են դարձել:

Հոդված 90. Կենդանիների բնակ�թյան միջավայրի, միգրացիայի �ղիների պահպան�թյան, դրանց արտասահման առաքել� եւ տանել� կանոնները խախտելը: Կենդանիներն � բ�յսերը ապօրինաբար Հայաստանի
Հանրապետ�թյ�ն բերելը

Կենդանիների բնակ�թյան միջավայրի եւ միգրացիայի �ղիների պահպան�թյան կանոնները խախտելը, կենդանիների ինքնագլ�խ վերաբնակեց�մը, կլիմայավարժեց�մը եւ խաչասեր�մը, ինչպես նաեւ կենդանաբանական
հավաքած�ների ստեղծման, համալրման, պահպանման, օգտագործման եւ հաշվառման կանոնները, կենդանաբանական հավաքած�ների առեւտրի կանոնները, ինչպես նաեւ կենդանական աշխարհի օբյեկտներ �
կենդանաբանական հավաքած�ներ արտասահման առաքել� եւ տանել� կանոններ խախտելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչեւ �թս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րապատիկից
մինչեւ հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Այն կենդանիները կամ բ�յսերը ապօրինաբար Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն բերելը, որոնք ճանաչված են որպես Հայաստանի Հանրապետ�թյան կարմիր գրք�մ գրանցված կենդանիների տեսակների պահպանմանը վնաս
հասցնող կենդանիներ � բ�յսեր`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչեւ �թս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րապատիկից
մինչեւ հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Հոդված 91. Հայաստանի Հանրապետ�թյան Կարմիր գրք�մ գրանցված կենդանիներ ոչնչացնելը

Հայաստանի Հանրապետ�թյան Կարմիր գրք�մ գրանցված հազվագյ�տ եւ անհետացող կենդանիների տեսակները, նրանց բնակատեղերը, ձվադրման վայրերը եւ ձվերը, միգրացիոն �ղիները, բները եւ այլ շինվածքները
ոչնչացնելը կամ այլ գործող�թյ�ններ կատարելը, որոնք կարող են առաջացնել կամ առաջացրել են այդպիսի կենդանիների անկ�մ, թվակազմի կրճատ�մ կամ բնակ�թյան միգրացիայի խախտ�մ, կամ էլ բացառիկ
դեպքեր�մ թ�յլատրված որսի պայմանների խախտմամբ դրանք որսալը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի �թս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րհիսնապատիկի չափով՝ խախտողի
անձնական սեփական�թյ�ն հանդիսացող այն առարկաների բռնագրավմամբ, որոնք հիշյալ խախտ�մները կատարել� գործիք են համարվել, կամ առանց դրանց բռնագրավման:

Հոդված 92. Կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմ�նքը

Կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմ�նքը, որը հանգեցրել է դրանց ոչնչացման կամ խեղման, ինչպես նաեւ կենդանիներին խոշտանգելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երեսնապատիկից մինչեւ հիսնապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ �թս�նապատիկից
մինչեւ հարյ�րապատիկի չափով:

Հոդված 93. Կարմիր գրք�մ գրանցված բ�յսեր հավաքելը

Հայաստանի Հանրապետ�թյան կարմիր գրք�մ գրանցված բ�յսերը, կամ այդպիսի բ�յսերի արմատները, ծաղիկները, պտ�ղները ինքնագլ�խ հավաքելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի �թս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Հոդված 94. Պետ�թյան կողմից հատ�կ պահպանվող բնական օբյեկտների պահպան�թյան կանոնները եւ ռեժիմը խախտելը

Պետ�թյան կողմից հատ�կ պահպանվող բնական օբյեկտների պահպանական ռեժիմը եւ արգելոցների, արգելավայրերի, անտառագոտիների, ազգային եւ բնական զբոսայգիների ներքին կարգի կանոնները խախտելը, կամ էլ
բն�թյան պահպանվող օբյեկտները ոչնչացնելը կամ վնասելը, ինչպես նաեւ արգելոցներ�մ եւ հատ�կ պահպանվող մյ�ս տերիտորիաներ�մ կենդանական աշխարհից օգտվել� սահմանված կարգը խախտելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի �թս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Հոդված 94.1. Առանց շրջակա միջավայրի վրա ազդեց�թյան փորձաքննական դրական եզրակաց�թյան գործ�նե�թյ�ն իրականացնելը

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեց�թյան փորձաքնն�թյան ենթակա նախատեսվող գործ�նե�թյան իրականաց�մն առանց փորձաքննական դրական եզրակաց�թյան՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րապատիկի չափով։

Տ�գանքի նշանակման օրվանից մեկամսյա ժամկետ�մ համապատասխան փաստաթղթերի փաթեթը սահմանված կարգով փորձաքնն�թյան չներկայացնելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի �թս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րհիսնապատիկի չափով։

Նախատեսվող գործ�նե�թյան իրականացման ընթացք�մ շրջակա միջավայրի վրա ազդեց�թյան փորձաքննական եզրակաց�թյան փորձաքննական պահանջները խախտելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րապատիկի չափով:

Հոդված 95. Պատմ�թյան եւ կ�լտ�րայի հ�շարձանների պահպան�թյան եւ օգտագործման կանոնները խախտելը

Պատմ�թյան եւ կ�լտ�րայի հ�շարձանների պահպան�թյան եւ օգտագործման կանոնները խախտելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասը տոկոսից մինչեւ հիս�ն տոկոսի չափով եւ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` երես�ն տոկոսից մինչեւ
դրա լրիվ չափը:

Հոդված 95.1. Գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործ�նե�թյան ս�բյեկտների կողմից գեոդեզիայի եւ քարտեզագր�թյան բնագավառ�մ նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջները խախտելը

Գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործ�նե�թյան ս�բյեկտների կողմից գեոդեզիայի եւ քարտեզագր�թյան բնագավառ�մ նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջները խախտելը՝



առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով:

Հոդված 95.2. Գեոդեզիական կետերի եւ վարչատարածքային միավորների սահմանանիշերի հաշվառման, դրանց պահպանման սահմանված կարգը խախտելը

Գեոդեզիական կետերի եւ վարչատարածքային միավորների սահմանանիշերի հաշվառման, դրանց պահպանման սահմանված կարգը խախտելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երեսնապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հիսնապատիկի չափով:

Հոդված 95.3. Գեոդեզիական աշխատանքների չափաբանական ապահովման, սերտիֆիկացման եւ ստանդարտների պահպանման կարգերը խախտելը

Գեոդեզիական աշխատանքների չափաբանական ապահովման, սերտիֆիկացման եւ ստանդարտների պահպանման կարգերը խախտելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով:

Հոդված 95.4. Պետական մասշտաբային շարքի քարտեզների եւ հատակագծերի վրա աշխարհագրական անվան�մները ոչ ճիշտ արտահայտելը

Պետական մասշտաբային շարքի քարտեզների եւ հատակագծերի վրա աշխարհագրական անվան�մները ոչ ճիշտ արտահայտելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երեսնապատիկի չափով:

Հոդված 95.5. Պետական եւ տեղական նշանակ�թյան (գերատեսչական) քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդերի պահպանման, նյ�թերի եւ տվյալների բազմացման � օգտագործման, տեղեկատվ�թյան տրամադրման
սահմանված կարգը խախտելը

Պետական եւ տեղական նշանակ�թյան (գերատեսչական) քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդերի պահպանման, նյ�թերի եւ տվյալների բազմացման � օգտագործման, տեղեկատվ�թյան տրամադրման սահմանված կարգը
խախտելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով: 
  
  

ԳԼ�Խ 8

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏ�ՄՆԵՐ ԱՐԴՅ�ՆԱԲԵՐ�ԹՅԱՆ, ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ, ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԵՎ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ�Մ

Հոդված 96. Աշխատանքի անվտանգ�թյան կանոնները, նորմաները եւ հրահանգները խախտելը

Արդյ�նաբեր�թյան ճյ�ղեր�մ եւ պետլեռտեխհսկող�թյան մարմինների վերահսկող�թյանը ենթակա օբյեկտներ�մ աշխատանքի անվտանգ կատարման կանոնները, նորմաներն � հրահանգները պաշտոնատար անձանց
կողմից բազմիցս խախտելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երես�ն տոկոսից մինչեւ դրա լրիվ չափը:

Հոդված 96.1. Աշխատանքի առողջ եւ անվտանգ կատարման պահանջներ սահմանող տեխնիկական կանոնակարգերը խախտելը

Աշխատանքի առողջ եւ անվտանգ կատարման պահանջներ սահմանող տեխնիկական կանոնակարգերը խախտելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ գործատ�ի նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով:

Աշխատանքի առողջ եւ անվտանգ կատարման պահանջներ սահմանող տեխնիկական կանոնակարգերը մեկից ավելի անգամ խախտելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ գործատ�ի նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րապատիկի չափով:

Լր. ՀՕ-78-Ն, 19.04.05, ՀՀՊՏ N 24 (396), 27.04.05

Հոդված 97. Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառ�մ գործող նորմերը, կանոնները եւ հրահանգները խախտելը

Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառ�մ գործող նորմերը, կանոնները եւ հրահանգները խախտելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասնապատիկից մինչեւ քսանապատիկի չափով:

Հոդված 97.1. Պետատոմհսկող�թյան մարմինների կարգադրագրերի պահանջները խախտելը

Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառ�մ գործ�նե�թյ�ն իրականացնող անձանց կողմից պետատոմհսկող�թյան մարմինների կարգադրագրերի պահանջները խախտելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասնապատիկից մինչեւ քսանապատիկի չափով:

Հոդված 97.2. Պաշտոնատար անձանց կողմից միջ�կային տեղակայանքի, ռադիոակտիվ թափոնների տեղակայանքի, իոնացնող ճառագայթման աղբյ�րի անձնակազմին շահագործման աշխատակարգը կամ
անվտանգ�թյան կանոնները խախտել հարկադրելը

Պաշտոնատար անձանց կողմից միջ�կային տեղակայանքի, ռադիոակտիվ թափոնների տեղակայանքի, իոնացնող ճառագայթման աղբյ�րի անձնակազմին շահագործման աշխատակարգը կամ անվտանգ�թյան կանոնները
խախտել հարկադրելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քսանապատիկից մինչեւ հիսնապատիկի չափով:

Փոփ. ՀՕ-32-Ն, 16.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06

Հոդված 97.3. Միջ�կային տեղակայանքի, ռադիոակտիվ թափոնների տեղակայանքի, իոնացնող ճառագայթման աղբյ�րի անձնակազմին եւ պաշտոնատար անձանց պաշտոնեական պարտական�թյ�նները
կատարել�ն խոչընդոտելը

Միջ�կային տեղակայանքի, ռադիոակտիվ թափոնների տեղակայանքի, իոնացնող ճառագայթման աղբյ�րի անձնակազմին եւ պաշտոնատար անձանց պաշտոնեական պարտական�թյ�նները կատարել�ն խոչընդոտելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քսանապատիկից մինչեւ հիսնապատիկի չափով:

Փոփ. ՀՕ-32-Ն, 16.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06

Հոդված 97.4. Պետատոմհսկող�թյան մարմինների պաշտոնատար անձանց պաշտոնեական պարտական�թյ�նները կատարել�ն խոչընդոտելը

Պետատոմհսկող�թյան մարմինների պաշտոնատար անձանց պաշտոնեական պարտական�թյ�նները կատարել�ն խոչընդոտելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քսանապատիկից մինչեւ քառասնապատիկի չափով:

Հոդված 97.5. Վթարի փաստը թաքցնելը, վթարի վերաբերյալ տեղեկ�թյ�նների հաղորդման կարգը խախտելը, ճառագայթային իրավիճակի վերաբերյալ սխալ տեղեկ�թյ�ններ հաղորդելը

Միջ�կային տեղակայանք�մ, ռադիոակտիվ թափոնների տեղակայանք�մ, իոնացնող ճառագայթման աղբյ�ր�մ վթարի փաստը թաքցնելը կամ վթարի վերաբերյալ տեղեկ�թյ�նների հաղորդման կարգը խախտելը, շրջակա
միջավայրի ճառագայթային աղտոտված�թյանը վերաբերող տեղեկ�թյ�նները թաքցնելը, իրավաս� կազմակերպ�թյ�ններին ճառագայթային իրավիճակի վերաբերյալ սխալ տեղեկ�թյ�ններ հաղորդելը`

առաջացն�մ են տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երեսնապատիկից մինչեւ հիսնապատիկի չափով:

Հոդված 97.6. Միջ�կային եւ ճառագայթային անվտանգ�թյան վերաբերյալ տեղեկ�թյ�նները թաքցնելը կամ աղավաղելը

Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառ�մ միջ�կային եւ ճառագայթային անվտանգ�թյան վերաբերյալ տեղեկ�թյ�նները թաքցնելը կամ աղավաղելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասնապատիկից մինչեւ երեսնապատիկի չափով:

Հոդված 98. Պայթ�ցիկ նյ�թերը պահել�, օգտագործել� եւ հաշվառել� կանոնները, նորմաները եւ հրահանգները խախտելը



Արդյ�նաբեր�թյան ճյ�ղեր�մ եւ պետլեռտեխհսկող�թյան մարմինների վերահսկող�թյանը ենթակա օբյեկտներ�մ պայթ�ցիկ նյ�թերը պահել�, օգտագործել� եւ հաշվառել� կանոնները, նորմաներն � հրահանգները
պաշտոնատար անձանց կողմից խախտելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիս�ն տոկոսից մինչեւ հարյ�ր հիս�ն տոկոսի չափով:

[Հոդված 99. Էլեկտրական եւ ջերմային էներգիան շռայլորեն ծախսելը (Ուժը կորցրել է ՀՕ-37-Ն 13.01.05 ՀՀՊՏ N 6 (378), 21.01.05)]

[Հոդված 100. Մինչեւ 1000 վոլտ լարված�թյ�ն �նեցող էլեկտրացանցերը վնասելը (Ուժը կորցրել է ՀՕ-37-Ն 13.01.05 ՀՀՊՏ N 6 (378), 21.01.05)]

[Հոդված 101. 1000 վոլտից բարձր լարված�թյ�ն �նեցող էլեկտրացանցերի պահպան�թյան կանոնները խախտելը (Ուժը կորցրել է ՀՕ-37-Ն 13.01.05 ՀՀՊՏ N 6 (378), 21.01.05)]

[Հոդված 102. Գազամ�ղները վնասելը (Ուժը կորցրել է ՀՕ-37-Ն 13.01.05 ՀՀՊՏ N 6 (378), 21.01.05)]

[Հոդված 103. Գազի օգտագործման հետ կապված խախտ�մներ (Ուժը կորցրել է ՀՕ-37-Ն 13.01.05 ՀՀՊՏ N 6 (378), 21.01.05)]

Հոդված 104. Նոր կառ�ցվող եւ վերակառ�ցվող էներգատեղակայանքները գործող ցանցերին առանց Էներգետիկայի բնագավառ�մ եւ էներգասպառման ոլորտ�մ պետական տեխնիկական վերահսկող�թյ�ն
իրականացնող լիազորված պետական մարմնի գործարկման եզրակաց�թյան միացնելը

Փոփ. ՀՕ-2-Ն, 05.01.06, N 2 (457), 11.01.06

Նոր կառ�ցվող եւ վերակառ�ցվող էներգատեղակայանքները գործող ցանցերին առանց էներգետիկայի բնագավառ�մ եւ էներգասպառման ոլորտ�մ պետական տեխնիկական վերահսկող�թյ�ն իրականացնող լիազորված
պետական մարմնի գործարկման եզրակաց�թյան միացնելը՝

Փոփ. ՀՕ-2-Ն, 05.01.06, N 2 (457), 11.01.06

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քսանապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի
հիսնապատիկի չափով:

[Հոդված 104.1. Էներգապետհսկող�թյան կամ էլեկտրամատակարարող մարմինների կողմից անցկացվող էլեկտրասպառման ռեժիմի ստ�գ�մներին խոչընդոտելը կամ թ�յլ չտալը (Ուժը կորցրել է ՀՕ-37-Ն 13.01.05 ՀՀՊՏ
N 6 (378), 21.01.05)]

[Հոդված 104.2. Ձեռնարկ�թյ�ններ�մ, հիմնարկներ�մ եւ կազմակերպ�թյ�ններ�մ ապօրինի էլեկտրական սն�ց�մ անցկացնելը, ինչպես նաեւ ձեռնարկ�թյ�նների, հիմնարկների, կազմակերպ�թյ�նների ներքին
էլեկտրահաղորդման գծերին կամ էլեկտրատրանսպորտի կոնտակտային ցանցին այլ օբյեկտներ միացնել� ապօրինի թ�յլտվ�թյ�ն տալը (Ուժը կորցրել է ՀՕ-37-Ն 13.01.05 ՀՀՊՏ N 6 (378), 21.01.05)]

[Հոդված 104.3. Էներգապետհսկող�թյան եւ էլեկտրամատակարարող մարմինների կողմից օբյեկտներն էլեկտրական ցանցին միացնել� ապօրինի թ�յլտվ�թյ�ն տալը կամ ապօրինի միաց�մները չվերացնելը, կամ
էլեկտրական էներգիայի մատակարարման սահմանված գրաֆիկը խախտելը (Ուժը կորցրել է ՀՕ-37-Ն 13.01.05 ՀՀՊՏ N 6 (378), 21.01.05)]

Հոդված 105. Էներգետիկայի բնագավառ�մ եւ էներգասպառման ոլորտ�մ պետական տեխնիկական վերահսկող�թյ�ն իրականացնող լիազորված պետական մարմնի տեխնիկական վերահսկողական գործառ�յթների
իրականացմանը խոչընդոտելը կամ թ�յլ չտալը, ինչպես նաեւ այդ մարմնի տված կարգադրագրերը չկատարելը

Էներգետիկայի բնագավառ�մ եւ էներգասպառման ոլորտ�մ պետական տեխնիկական վերահսկող�թյ�ն իրականացնող լիազորված պետական մարմնի տեխնիկական վերահսկողական գործառ�յթների իրականացմանը
խոչընդոտելը կամ թ�յլ չտալը, ինչպես նաեւ այդ մարմնի տված կարգադրագրերը չկատարելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քսանապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի
հիսնապատիկի չափով:

Փոփ. ՀՕ-2-Ն, 05.01.06, N 2 (457), 11.01.06

[Հոդված 106. Աշխատանքի համար ռեզերվային ջերմատնտես�թյան պատրաստ լինելն ապահովել� միջոցներ չձեռնարկելը (Ուժը կորցրել է ՀՕ-37-Ն 13.01.05 ՀՀՊՏ N 6 (378), 21.01.05)]

Հոդված 106.1. Էներգետիկայի բնագավառ�մ գործ�նե�թյ�ն իրականացնող անձանց կողմից էներգատեղակայանքներ�մ տեղի �նեցած պատահարների մասին էներգետիկայի բնագավառ�մ եւ էներգասպառման
ոլորտ�մ պետական տեխնիկական վերահսկող�թյ�ն իրականացնող լիազոր մարմնին չհայտնելը

Էներգետիկայի բնագավառ�մ գործ�նե�թյ�ն իրականացնող անձանց կողմից էներգատեղակայանքներ�մ տեղի �նեցած պատահարների մասին էներգետիկայի բնագավառ�մ եւ էներգասպառման ոլորտ�մ պետական
տեխնիկական վերահսկող�թյ�ն իրականացնող լիազոր մարմնին չհայտնելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րապատիկի չափով:

Լր. ՀՕ-2-Ն, 05.01.06, N 2 (457), 11.01.06

ԳԼ�Խ 9

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏ�ՄՆԵՐ ԳՅ�ՂԱՏՆՏԵՍ�ԹՅԱՆ ՄԵՋ: ԱՆԱՍՆԱԲ�ԺԱԿԱՆ-ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ԽԱԽՏ�ՄՆԵՐԸ

Հոդված 107. Կոլտնտես�թյ�նների, սովխոզների եւ պետական � հանրային մյ�ս տնտես�թյ�նների ցանքերի արածավեր�մը, գյ�ղատնտեսական կ�լտ�րաների դաշտ�մ գտնվող հավաքված բերքի փչաց�մը կամ
ոչնչաց�մը, տ�նկերի վնաս�մը

Անաս�նների կամ թռչ�նների կողմից կոլտնտես�թյ�նների, սովխոզների եւ պետական � հանրային մյ�ս տնտես�թյ�նների ցանքերի արածավեր�մը, գյ�ղա-տնտեսական կ�լտ�րաների դաշտ�մ գտնվող հավաքված
բերքի փչաց�մը կամ ոչնչաց�մը, տ�նկերի վնաս�մը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասը տոկոսից մինչեւ երես�ն տոկոսի եւ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` մինչեւ հիս�ն տոկոսի չափով:

Անաս�նների կամ թռչ�նների կողմից կոլտնտես�թյ�նների, սովխոզների եւ պետական � հանրային մյ�ս տնտես�թյ�նների ցանքերի կրկնակի արածավեր�մը, գյ�ղատնտեսական կ�լտ�րաների դաշտ�մ գտնվող
հավաքված բերքի կրկնակի փչաց�մը կամ ոչնչաց�մը, տ�նկերի կրկնակի վնաս�մը, որը կատարվել է ն�յնպիսի իրավախախտման համար տ�գանք նշանակվել�ց հետո մեկ տարվա ընթացք�մ`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասը տոկոսից մինչեւ հիս�ն տոկոսի չափով եւ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` երես�ն տոկոսից մինչեւ
դրա լրիվ չափը:

Ցանքերի կամ տ�նկերի միջով ավտոմեքենայով, տրակտորով, կոմբայնով կամ այլ մեքենայով անցնելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ տասը տոկոսի չափով:

Ցանքերի կամ տ�նկերի միջով կենդանաքարշ տրանսպորտով անցնելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ հինգ տոկոսի չափով:

Հոդված 108. Կարանտինային վնասատ�ների, բ�յսերի հիվանդ�թյ�նների եւ մոլախոտերի դեմ պայքարի կանոնները խախտելը

Կարանտինային վնասատ�ների, բ�յսերի հիվանդ�թյ�նների եւ մոլախոտերի դեմ պայքարի կանոնները խախտելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ ֆիզիկական անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասնհինգապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ քսանապատիկի չափով:

Հոդված 109. Կարանտինային ստ�գման եւ համապատասխան մշակման չենթարկված նյ�թեր դ�րս հանելը

Կարանտինային ստ�գման եւ համապատասխան մշակման չենթարկված արտասահմանյան երկրներից բերված նյ�թերը սահմանային երկաթ�ղային կայարաններից, ավտոկայարաններից (ավտոկայաններից),
օդանավակայաններից եւ այլ սահմանային կետերից դ�րս հանելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ ֆիզիկական անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասնհինգապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ քսանապատիկի չափով:

Հոդված 110. Հողօգտագործողների կողմից ոչ կարանտինային մոլախոտերի դեմ պայքարի �ղղ�թյամբ միջոցներ չձեռնարկելը

Ոչ կարանտինային մոլախոտերի, գյ�ղատնտեսական բ�յսերի վնասատ�ների եւ հիվանդ�թյ�նների դեմ պայքարի �ղղ�թյամբ անցկացվող պարտադիր միջոցառ�մները ժամանակին չիրականացնելը կամ խախտելը
հողօգտագործողների կողմից, որ կատարվել է առաջին անգամ`

առաջացն�մ է նախազգ�շաց�մ կամ տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ տասը տոկոսի չափով եւ նախազգ�շաց�մ կամ տ�գանքի նշանակ�մ բ�յսերի
պաշտպան�թյան միջոցառ�մներն անցկացնել� համար պատասխանատ� պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասը տոկոսից մինչեւ երես�ն տոկոսի չափով:



Ս�յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված խախտ�մները կրկին անգամ կատարելը մեկ տարվա ընթացք�մ`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հինգ տոկոսից մինչեւ քսան տոկոսի չափով եւ ս�յն հոդվածի առաջին մաս�մ նշված պաշտոնատար անձանց
նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քսան տոկոսից մինչեւ հիս�ն տոկոսի չափով:

Հոդված 110.1. Թմրանյ�թեր պար�նակող ցանքերի հսկող�թյան ապահովման �ղղ�թյամբ միջոցներ չձեռնարկելը

Կանեփի եւ ձիթախաշխաշի ցանքերի, այդ կ�լտ�րաների բերքի պահատեղերի եւ վերամշակման սահմանված ռեժիմի հսկող�թյան ապահովման �ղղ�թյամբ միջոցներ չձեռնարկելը, ինչպես նաեւ թմրանյ�թեր
պար�նակող հնձած արտերի մնացորդների եւ արտադր�թյան թափոնների ոչնչացման �ղղ�թյամբ միջոցներ չձեռնարկելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երես�ն տոկոսից մինչեւ դրա լրիվ չափը:

Հոդված 110.2. Ապօրինաբար ձիթախաշխաշ կամ կանեփ ցանելը կամ աճեցնելը

Ապօրինաբար ձիթախաշխաշ, ինչպես նաեւ կանեփ ցանելը կամ աճեցնելը, բացի մշակ�մն արգելված հնդկական, հարավային մանջ�րական, հարավային չ�ական, հարավային արխոնյան եւ հարավային կրասնոդարյան
կանեփից`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիս�ն տոկոսից մինչեւ դրա լրիվ չափը:

Հոդված 111. Գյ�ղատնտեսական մեքենաների տեխնիկական շահագործման եւ անվտանգ�թյան տեխնիկայի կանոնների կոպիտ խախտ�մը օգտագործողների կողմից

Օգտագործողների կողմից տրակտորների, կոմբայնների, գյ�ղատնտեսական ինքնագնաց այլ մեքենաների տեխնիկական շահագործման կանոնների եւ անվտանգ�թյան տեխնիկայի կանոնների կոպիտ խախտ�մը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ ֆիզիկական անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասնապատիկի չափով կամ այդ մեքենաները վարել� իրավ�նքից զրկ�մ` մինչեւ մեկ ամիս ժամանակով:

Հոդված 112. Կենդանիների կարանտինային կանոնները եւ անասնաբ�ժական-սանիտարական մյ�ս կանոնները խախտելը

Կենդանիների կարանտինային կանոնները եւ անասնաբ�ժական-սանիտարական մյ�ս կանոնները խախտելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ ֆիզիկական անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քսանապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ չորսհարյ�րապատիկի չափով:

Խմբ. ՀՕ-93-Ն, 01.06.05, ՀՀՊՏ N 35 (407), 08.06.05

Հոդված 112.1. Կենդանիների հիվանդ�թյ�նների կանխարգելման՝ պարտադիր միջոցառ�մների (հետազոտ�թյ�ններ, պատվաստ�մներ, մշակ�մներ) անցկացման համար կենդանիներին չներկայացնելը

Կենդանիների հիվանդ�թյ�նների կանխարգելման՝ պարտադիր միջոցառ�մների (հետազոտ�թյ�ններ, պատվաստ�մներ, մշակ�մներ) անցկացման համար կենդանիներին չներկայացնելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ ֆիզիկական անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քսանապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հիսնապատիկի չափով:

Հոդված 112.2. Կենդանական եւ բ�սական (միայն ս�նկ) ծագման մթերքի (արտադրանքի) եւ հ�մքի անասնաբ�ժասանիտարական փորձաքնն�թյ�նից խ�սափելը

Կենդանական եւ բ�սական (միայն ս�նկ) ծագման մթերքի (արտադրանքի) եւ հ�մքի անասնաբ�ժասանիտարական փորձաքնն�թյ�նից խ�սափելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ ֆիզիկական անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երեսնապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րապատիկի չափով:

Հոդված 112.3. Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն�մ չգրանցված անասնաբ�ժական պատրաստ�կների, կենդանիների պաշտպան�թյան միջոցների իրաց�մը

Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն�մ չգրանցված անասնաբ�ժական պատրաստ�կների, կենդանիների պաշտպան�թյան միջոցների իրաց�մը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ ֆիզիկական անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երկ�հարյ�րապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ չորսհարյ�րապատիկի չափով:

Հոդված 112.4. Կենդանիների համաճարակների դեմ պայքարի կարանտինի սահմանման հարցերով տարածքային կառավարման մարմինների որոշ�մները խախտելը

Կենդանիների համաճարակների դեմ պայքարի կարանտինի սահմանման հարցերով տարածքային կառավարման մարմինների որոշ�մները խախտելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ ֆիզիկական անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քսանապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հիսնապատիկի չափով:

Հոդված 112.5. Կենդանիների, կենդանական ծագմամբ մթերքի եւ հ�մքի, անասնաբ�ժական պետական հսկող�թյան ենթակա այլ բեռների միջազգային փոխադր�մներ (ներմ�ծ�մ, արտահան�մ եւ տարանց�մ)
իրականացնելիս անասնաբ�ժական կանոնները խախտելը, ինչպես նաեւ դրանց անասնաբ�ժասանիտարական փորձաքնն�թյան չենթարկելը

Կենդանիների, կենդանական ծագմամբ մթերքի եւ հ�մքի, անասնաբ�ժական պետական հսկող�թյան ենթակա այլ բեռների միջազգային փոխադր�մներ (ներմ�ծ�մ, արտահան�մ եւ տարանց�մ) իրականացնելիս
անասնաբ�ժական կանոնները խախտելը, ինչպես նաեւ դրանց անասնաբ�ժասանիտարական փորձաքնն�թյան չենթարկելը՝

աոաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ ֆիզիկական անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ երկ�հարյ�րապատիկի չափով:

Հոդված 112.6. Առանց համապատասխան փաստաթղթերի (անասնաբ�ժական տեղեկանք կամ անասնաբ�ժական վկայական) պետական անասնաբ�ժական հսկող�թյան ենթակա ապրանքների (բեռների)
տեղափոխ�մը հանրապետ�թյան վարչական տարածքներով

Առանց համապատասխան փաստաթղթերի (անասնաբ�ժական տեղեկանք կամ անասնաբ�ժական վկայական) պետական անասնաբ�ժական հսկող�թյան ենթակա ապրանքների (բեռների) տեղափոխ�մը
հանրապետ�թյան վարչական տարածքներով՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ ֆիզիկական անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քսանապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ երեսնապատիկի չափով:

Հոդված 112.7. Պարտադիր հակահամաճարակային կանխարգելիչ (կենդանիների ախտորոշ�մ, պատվաստ�մ) միջոցառ�մները ոչ լիարժեք իրականացնելը եւ դրանցից հրաժարվելը

Պարտադիր հակահամաճարակային կանխարգելիչ (կենդանիների ախտորոշ�մ, պատվաստ�մ) միջոցառ�մները ոչ լիարժեք իրականացնելը եւ դրանցից հրաժարվելը, որը կարող է հիվանդ�թյ�նների առաջացման
պատճառ դառնալ`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ ֆիզիկական անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րապատիկի չափով:

Տ�գանքի վճար�մը ֆիզիկական եւ պաշտոնատար անձանց չի ազատ�մ թ�յլ տված խախտ�մները վերացնել� պարտական�թյ�նից:

Լր. ՀՕ-93-Ն, 01.06.05, ՀՀՊՏ N 35 (407), 08.06.05

Հոդված 113. Շներ եւ կատ�ներ պահել� կանոնները խախտելը

Քաղաքներ�մ եւ այլ բնակավայրեր�մ շներ � կատ�ներ պահել� կանոնները խախտելը`

առաջացն�մ է նախազգ�շաց�մ կամ տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ հինգ տոկոսի չափով եւ նախազգ�շաց�մ կամ տ�գանքի նշանակ�մ
պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ տասը տոկոսի չափով:

Ն�յն խախտ�մները, որոնց հետեւանքով վնաս է պատճառվել քաղաքացիների առողջ�թյանը կամ գ�յքին`

առաջացն�մ են տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ քսան տոկոսի եւ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` քսան տոկոսից մինչեւ երես�նհինգ տոկոսի
չափով:

Հոդված 114. Արգելված տեղեր�մ անաս�ններ պահելը

Արգելված տեղեր�մ անաս�ններ պահելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասնապատիկից մինչեւ քսանապատիկի չափով:

ԳԼ�Խ 10
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Հոդված 115. Երթեւեկ�թյան կարգի պահպանման եւ անվտանգ�թյան կանոնների խախտ�մը երկաթ�ղային տրանսպորտ�մ



Երկաթ�ղ� գծերի վրայով կենդանաքարշ տրանսպորտ անցկացնել� եւ անաս�ններ քշել-տանել�, անաս�նները երկաթ�ղ� գծերի մոտերք�մ արածեցնել� կանոնների խախտ�մը`

առաջացն�մ է քաղաքացիների նախազգ�շաց�մ կամ նրանց նկատմամբ տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ տասը տոկոսի եւ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` տասը տոկոսից
մինչեւ երես�ն տոկոսի չափով:

Երկաթ�ղ� գծերը, պաշտպանական անտառատնկարկները, ձնապաշտպան ցանկապատները եւ գծային մյ�ս օբյեկտները, ազդանշանային � կապի կառ�ցվածքներն � սարքերը վնասելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ երես�ն տոկոսի եւ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` քսան տոկոսից մինչեւ հիս�ն տոկոսի չափով:

Բեռները բեռնելիս եւ բեռնաթափելիս սահմանված ծավալները չպահպանելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քսան տոկոսից մինչեւ հիս�ն տոկոսի չափով:

Երկաթ�ղ� գծերի վրա այնպիսի առարկաներ դնելը, որոնք կարող են առաջացնել գնացքների երթեւեկ�թյան խախտ�մ`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ երես�ն տոկոսի չափով:

Չսահմանված տեղերով երկաթ�ղ� գծերն անցնելը`

առաջացն�մ է նախազգ�շաց�մ կամ տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երեք տոկոսի չափով:

Հոդված 116. Երկաթ�ղային տրանսպորտի միջոցներից օգտվել� կանոնները խախտելը

Բեռնատար գնացքներով ինքնագլ�խ երթեւեկելը, ընթացքի ժամանակ գնացք բարձրանալն � իջնելը, վագոնների ոտնակների եւ տանիքների վրա երթեւեկելը, առանց անհրաժեշտ�թյան ինքնագլ�խ կերպով գնացք
կանգնեցնելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասը տոկոսից մինչեւ երես�ն տոկոսի չափով:

Մետրոպոլիտենի, մետրոպոլիտենի գնացքների, քաղաքամերձ եւ հեռավոր հաղորդակց�թյան գնացքների մարդատար վագոնների, ինչպես նաեւ բեռնատար գնացքների վագոնների ներքին սարքավոր�մները,
լոկոմոտիվների եւ վագոնների ապակիները, նստատեղերը վնասելը, ինչպես նաեւ ներքին սարքավոր�մներից առանց անհրաժեշտ�թյան օգտվելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասը տոկոսից մինչեւ երես�ն տոկոսի չափով:

Գնացքների վագոնների պատ�հաններից � դռներից աղբ եւ այլ առարկաներ դ�րս նետելը`

առաջացն�մ է նախազգ�շաց�մ կամ տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ քսան տոկոսի չափով:

Քաղաքամերձ գնացքների վագոններ�մ (այդ թվ�մ` վագոնահարթակ�մ), տեղական եւ հեռավոր հաղորդակց�թյան գնացքների` ծխել� համար չսահմանված տեղեր�մ, ինչպես նաեւ մետրոյ�մ ծխելը`

առաջացն�մ է նախազգ�շաց�մ կամ տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ քսան տոկոսի չափով:

Հոդված 117. Թռիչքների անվտանգ�թյան կանոնները խախտելը

Օդանավակայանի շրջան�մ օդանավակայանի ճանաչման համար ընդ�նված տարբերիչ նշաններին եւ կառ�ցվածքներին նմանվող որեւէ նշան եւ կառ�ցվածք տեղադրելը, կամ առանց օդանավակայանի
ադմինիստրացիայի թ�յլտվ�թյան հրատեխնիկական առարկաներ այրելը կամ օդանավերի թռիչքների համար վտանգավոր թռչ�նների զանգվածային կ�տակմանը նպաստող օբյեկտներ կառ�ցելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասը տոկոսից մինչեւ երես�ն տոկոսի եւ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` քսան տոկոսից մինչեւ հիս�ն
տոկոսի չափով:

Շենքերի եւ շին�թյ�նների վրա գիշերային եւ ցերեկային տարբերիչ նշանների կամ կառ�ցվածքների տեղադրման կանոնները չկատարելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասը տոկոսից մինչեւ երես�ն տոկոսի եւ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` քսան տոկոսից մինչեւ հիս�ն
տոկոսի չափով:

Օդանավակայանի սարքավոր�մները, օդանավակայանի նշանները, օդանավերը եւ դրանց սարքավոր�մները վնասելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քսան տոկոսից մինչեւ հիս�ն տոկոսի չափով:

Առանց պատշաճ թ�յլտվ�թյան օդանավակայանների (բացի օդանավերի մեկնակայարաններից), աերոդրոմների, թռիչքների ռադիոապահովման եւ լ�սաապահովման օբյեկտների տերիտորիայով անցնելը կամ երթեւեկելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ երես�ն տոկոսի չափով:

Հոդված 118. Օդային տրանսպորտով վտանգավոր նյ�թեր եւ առարկաներ փոխադրել� կանոնները խախտելը

Օդային տրանսպորտով վտանգավոր նյ�թեր կամ առարկաներ փոխադրել� կանոնները խախտելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասը տոկոսից մինչեւ երես�ն տոկոսի չափով` նշված նյ�թերը եւ առարկաները հատ�ցմամբ վերցնելով կամ
բռնագրավելով կամ առանց դրանց, եւ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քսան տոկոսից մինչեւ հիս�ն տոկոսի չափով:

Հոդված 119. Օդանավ�մ վարքի կանոնները խախտելը

Օդանավ�մ գտնվող անձանց կողմից օդանավի հրամանատարի կարգադր�թյ�նները չկատարելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասը տոկոսից մինչեւ երես�ն տոկոսի չափով:

Օդանավից լ�սանկարել�, կինոնկարահանել� եւ ռադիոակապի միջոցներից օգտվել� կանոնները խախտելը`

առաջացն�մ է նախազգ�շաց�մ կամ տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ երես�ն տոկոսի չափով` նկարահանված ժապավենի բռնագրավ�մով:

Հոդված 120. Փոքրաչափս նավերի գրանցման, հաշվառման կանոնները եւ դրանցից օգտվել� կանոնները խախտելը

Հայաստանի Հանրապետ�թյան պետլեռտեխհսկող�թյան փոքրաչափս նավերի պետական տեսչ�թյան հսկող�թյան տակ գտնվող փոքրաչափս նավերի գրանցման � հաշվառման կանոնները խախտելը`

առաջացն�մ է նախազգ�շաց�մ կամ տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ տասը տոկոսի չափով:

Փոքրաչափս նավերից եւ դրանց կանգատեղերի բազաներից (կառ�ցվածքներից) օգտվել� կանոնները խախտելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասը տոկոսից մինչեւ երես�ն տոկոսի չափով կամ փոքրաչափս նավեր վարել� իրավ�նքից զրկ�մ` մինչեւ
երեք տարի ժամանակով, եւ նախազգ�շաց�մ կամ տ�գանքի նշանակ�մ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քսան տոկոսից մինչեւ հիս�ն տոկոսի չափով:

Հոդված 121. Միջազգային թռիչքների կանոնները խախտելը

Միջազգային թռիչքների կանոնները խախտելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիս�ն տոկոսից մինչեւ կրկնապատիկը:

Հոդված 122. Երկաթ�ղային եւ օդային տրանսպորտ�մ հրդեհային ան-վտանգ�թյան կանոնները խախտելը

Երկաթ�ղային տրանսպորտ�մ սահմանված հրդեհային անվտանգ�թյան կանոնների խախտելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ տասը տոկոսի եւ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` տասը տոկոսից մինչեւ երես�ն տոկոսի չափով:

Օդային տրանսպորտ�մ սահմանված հրդեհային անվտանգ�թյան կանոնները խախտելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասը տոկոսից մինչեւ երես�ն տոկոսի եւ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` տասը տոկոսից մինչեւ հիս�ն
տոկոսի չափով:

Հոդված 123. Տրանսպորտային միջոցների շահագործման կանոնների խախտ�մը վարորդների կողմից



Անվտանգ�թյան ամրագոտիների կամ մոտոսաղավարտի օգտագործման կանոնները խախտելը`

առաջացն�մ է նախազգ�շաց�մ կամ տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երես�ն տոկոսի չափով:

Սահմանված կարգով չգրանցված, պետական տեխնիկական զնն�թյ�ն չանցած, տեխնիկական անսարք�թյ�ններ �նեցող (բացառ�թյամբ ս�յն հոդվածի վեցերորդ մասով նախատեսվածի) կամ առանց համապատասխան
թ�յլտվ�թյան վերասարքավորված տրանսպորտային միջոցները վարորդների կողմից վարելը`

Փոփ. ՀՕ-26-Ն, 14.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի չափով:

Անընթեռնելի կամ ստանդարտին չհամապատասխանող պետհամարանիշներով տրանսպորտային միջոցները վարորդների կողմից վարելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի չափով:

Վարագ�րապատման սահմանված կարգի կամ ապակիների գ�նամշակման ստանդարտների խախտմամբ տրանսպորտային միջոցները վարորդների կողմից վարելը, բացառ�թյամբ Հայաստանի Հանրապետ�թյան
կառավար�թյան կողմից սահմանված դեպքերի`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով:

Լր., փոփ. ՀՕ-26-Ն, 14.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06

Մեծածավալ, ծանրակշիռ, վտանգավոր բեռների փոխադրման կանոնները վարորդների կողմից խախտելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քառապատիկի չափով:

Խմբ. ՀՕ-26-Ն, 14.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06

Արգելակման համակարգի կամ ղեկի կառավարման, քարշակման-կցման սարքավորման (ավտոգնացքի կազմ�մ) անսարք�թյ�ններ �նեցող տրանսպորտային միջոցները վարորդների կողմից վարելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի եռապատիկի չափով:

Խմբ. ՀՕ-26-Ն, 14.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06

Առանց պետհամարանիշի, կեղծված կամ փոխարինված պետհամարանիշներով տրանսպորտային միջոցները վարորդների կողմից վարելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երկ�հարյ�րապատիկի չափով:

Խմբ. ՀՕ-26-Ն, 14.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06

[Ութերորդ մասն �ժը կորցրել է ՀՕ-26-Ն, 14.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06]

Ծանոթագր�թյ�ն. - ս�յն օրենսգրքի 123-124, 125-130, 132-134 հոդվածներ�մ տրանսպորտային միջոցներ ասելով պետք է հասկանալ ավտոմեքենաների բոլոր տեսակները, տրակտորները եւ մյ�ս ինքնագնաց մեքենաները,
տրամվայները եւ տրոլեյբ�սները, ինչպես նաեւ մոտոցիկլետները եւ մեխանիկական տրանսպորտի մյ�ս միջոցները:

Հոդված 123.1. Տրանսպորտային միջոցների վրա լ�սային եւ ձայնային` ներառյալ հատ�կ սարքավոր�մներ տեղադրել� կանոնները խախտելը

Տրանսպորտային միջոցների վրա լ�սային եւ ձայնային` ներառյալ հատ�կ սարքավոր�մներ տեղադրել� կանոնները խախտելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի եռապատիկի չափով:

Խմբ. ՀՕ-26-Ն, 14.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06

Առանց համապատասխան թ�յլտվ�թյան տրանսպորտային միջոցների վրա ստանդարտներին չհամապատասխանող լ�սային կամ գերհզոր ձայնային ազդանշաններ արձակել� սարքավոր�մներ տեղադրելը
(բացառ�թյամբ հակաառեւանգման ազդանշանային համակարգի եւ հրապարակային զանգվածային միջոցառ�մների դեպք�մ` բարձրախոսների), շարժման ընթացք�մ դրանք օգտագործելը, ինչպես նաեւ օպերատիվ
ծառայ�թյ�նների ավտոմեքենաների համար նախատեսված գ�նագծանկարչական սխեմաներ օգտագործելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րապատիկի չափով` ստանդարտներին չհամապատասխանող լ�սային եւ գերհզոր ձայնային ազդանշաններ արձակել�
սարքավոր�մները բռնագրավելով:
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[Երրորդ մասն �ժը կորցրել է ՀՕ-26-Ն, 14.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06]

Հոդված 124. Տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից ճանապարհային երթեւեկ�թյան կանոնները խախտելը

Տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից ճանապարհային նշանների կամ ճանապարհի երթեւեկելի մասի գծանշման պահանջները չկատարելը, խաչմեր�կների, ընդհան�ր օգտագործման տրանսպորտային
միջոցների կանգառների, հետիոտնային անցատեղերի անցման, վազանցի, շարքերի եւ (կամ) երթեւեկ�թյան �ղղ�թյան փոփոխման կանոնները խախտելը, մարդկանց եւ (կամ) բեռների փոխադրման կանոնները խախտելը,
ռադիոկապից եւ (կամ) հեռախոսակապից օգտվել� կանոնները խախտելը, օրվա մ�թ ժամերին կամ անբավարար տեսանելի�թյան պայմաններ�մ լ�սասարքերից օգտվել� կանոնները խախտելը, հանդիպակաց
երթեւեկ�թյան գոտի դ�րս գալը`

առաջացն�մ են տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի եռապատիկի չափով:

Տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից (բացառ�թյամբ ս�յն հոդվածի յոթերորդ մաս�մ նշված տրանսպորտային միջոցի վարորդների) կանգառի, եւ (կամ) կայանման կանոնները խախտելը, եթե կանգառ
կատարել� անհրաժեշտ�թյ�նը կապված չէ տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական կամ վարորդի կամ �ղեւորի առողջական վիճակի հետ`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի եռապատիկի չափով:

Ս�յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված խախտ�մները, որոնք առաջացրել են վթարային իրադր�թյ�ն`

առաջացն�մ են տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի վեցապատիկի չափով:

Երթեւեկ�թյան սահմանված արագ�թյ�նը գերազանցելը առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ`

15-30 կմ/ժ` նվազագ�յն աշխատավարձի եռապատիկի չափով,

30-40 կմ/ժ` նվազագ�յն աշխատավարձի հնգապատիկի չափով,

40- 60 կմ/ժ` նվազագ�յն աշխատավարձի �թապատիկի չափով,

60 կմ/ժ եւ ավելի` նվազագ�յն աշխատավարձի տասնապատիկի չափով:

Լ�սաց�յցի կամ կարգավորողի արգելող ազդանշանին չենթարկվելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի յոթնապատիկի չափով:

Ս�յն հոդվածի հինգերորդ մասով նախատեսված խախտ�մը մեկ տարվա ընթացք�մ կրկին անգամ կատարելը, որի համար անձն արդեն ենթարկվել է վարչական տ�յժի՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասնհինգապատիկի չափով:

Ս�յն հոդվածի հինգերորդ մասով նախատեսված խախտ�մը մեկ տարվա ընթացք�մ երրորդ անգամ կատարելը, որի համար անձն արդեն ենթարկվել է վարչական տ�յժի`

առաջացն�մ է տրանսպորտային միջոցներ վարել� իրավ�նքից զրկ�մ՝ երեք ամիս ժամանակով:

Ընդհան�ր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից կանգառի կանոնները խախտելը, ինչպես նաեւ կանգառի կետերի տարածքից դ�րս կանգառ կատարելը, եթե կանգառ կատարել�
անհրաժեշտ�թյ�նը կապված չէ տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական կամ վարորդի կամ �ղեւորի առողջական վիճակի հետ`



առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի յոթնապատիկի չափով:

Տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից անհետաձգելի անհրաժեշտ�թյան հետ չկապված ձայնային ազդանշան տալը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի չափով:

Տրանսպորտային միջոցը կանգնեցնել� մասին ոստիկան�թյան ծառայողի՝ օրենքով սահմանված կարգով տրված պահանջը վարորդների կողմից չկատարելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի վեցապատիկի չափով:

Ս�յն հոդվածի տասներորդ մասով նախատեսված խախտ�մը կրկին անգամ կատարելը մեկ տարվա ընթացք�մ`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասնհինգապատիկի չափով:

Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի վայրից ճանապարհատրանսպորտային պատահարի մասնակից վարորդի ինքնակամ հեռանալը, բացառ�թյամբ օրենսդր�թյամբ նախատեսված դեպքերի`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի վեցապատիկի չափով:
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Հոդված 124.1. Մոտոցիկլետների եւ այլ տրանսպորտային միջոցների վարորդների մասնակց�թյ�նը ճանապարհային երթեւեկ�թյան խոչընդոտներ ստեղծող խմբական տեղաշարժին

Քաղաքներ�մ եւ մյ�ս բնակավայրեր�մ մոտոցիկլետների եւ այլ տրանսպորտային միջոցների վարորդների մասնակց�թյ�նը այնպիսի խմբական տեղաշարժի, որն ստեղծ�մ է ճանապարհային երթեւեկ�թյան արգելքներ
կամ երթեւեկ�թյան անվտանգ�թյան սպառնալիք`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի եռապատիկի չափով:
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Հոդված 125. Երկաթ�ղային գծանցներ�մ տրանսպորտային միջոցների երթեւեկել� կանոնները վարորդների կողմից խախտելը

Երկաթ�ղային գծանցներ�մ տրանսպորտային միջոցների երթեւեկել� կանոնները վարորդների կողմից խախտելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի եռապատիկի չափով կամ տրանսպորտային միջոցներ վարել� իրավ�նքից զրկ�մ` մինչեւ մեկ ամիս ժամանակով:
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Հոդված 126. Տրանսպորտային միջոցները վարորդների կողմից ոչ սթափ վիճակ�մ վարելը

Վարորդների կողմից տրանսպորտային միջոցները ոչ սթափ վիճակ�մ վարելը, եթե նրանք գտնվ�մ են միայն ալկոհոլի ազդեց�թյան տակ, եւ զանցանքը չի պար�նակ�մ ս�յն հոդվածի երկրորդից հինգերորդ մասերի
հատկանիշները՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով:

Սահմանված կարգին համապատասխան՝ սթափ�թյան վիճակի զնն�թյ�ն անցնել�ց խ�սափելը`

առաջացն�մ է վարել� իրավ�նքից զրկ�մ՝ երկ� տարի ժամկետով:

Ս�յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքը կատարելը, եթե նրա արյան մեկ լիտրի մեջ մաք�ր ալկոհոլի պար�նակ�թյ�նը գերազանց�մ է 1.6 գրամը կամ մեկ լիտր արտաշնչած օդի մեջ չի գերազանց�մ 0.5
միլիգրամը, կամ նրա արյան մեջ թմրամիջոցի կամ հոգեմետ նյ�թի պար�նակ�թյ�նը առողջապահ�թյան բնագավառ�մ Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյան լիազորած պետական կառավարման մարմնի
սահմանած չափից ավելի է՝

առաջացն�մ է վարել� իրավ�նքից զրկ�մ՝ մեկ տարի ժամկետով:

Ս�յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքը միեւն�յն անձի կողմից մեկ տարվա ընթացք�մ կրկին կատարելը՝

առաջացն�մ է վարել� իրավ�նքից զրկ�մ՝ երկ� տարի ժամկետով:

Ս�յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է ընդհան�ր օգտագործման տրանսպորտային միջոցի վարորդի կողմից`

առաջացն�մ է վարել� իրավ�նքից զրկ�մ՝ երկ� տարի ժամկետով:

Տրանսպորտային միջոցը տնօրինողի կողմից տրանսպորտային միջոցների վար�մը ոչ սթափ վիճակ�մ գտնվող անձին հանձնելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով:

Ս�յն հոդվածի երկրորդից հինգերորդ մասերով նախատեսված արարքը տրանսպորտային միջոցներ վարել� իրավ�նք չ�նեցող անձի կողմից կատարելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Ծանոթագր�թյ�ն.

Ոչ սթափ վիճակ է համարվ�մ մարդ� ֆիզիկական եւ (կամ) հոգեկան այն վիճակը, որը պայմանավորված է ալկոհոլային խմիչքի, թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյ�թերի օգտագործմամբ:

Ս�յն օրենսգրքով նախատեսված դեպք�մ անձը համարվ�մ է ոչ սթափ վիճակ�մ գտնվող, եթե օրենսդր�թյամբ սահմանված կարգով կատարված բժշկական փորձաքնն�թյ�նից հետո պարզվել է, որ նրա մեկ լիտր արյան
մեջ մաք�ր ալկոհոլի պար�նակ�թյ�նը 0.8 գրամից կամ մեկ լիտր արտաշնչած օդի մեջ 0.4 միլիգրամից ավելի է, եւ (կամ) նրա արյան մեջ թմրամիջոցի կամ հոգեմետ նյ�թի պար�նակ�թյ�նը առողջապահ�թյան
բնագավառ�մ Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյան լիազորած պետական կառավարման մարմնի սահմանած չափից ավելի է:

Խմբ. ՀՕ-26-Ն, 14.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06

[Հոդված 127. Տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից ճանապարհային երթեւեկ�թյան այն կանոնները խախտելը, որի հետեւանքով առաջացել է տրանսպորտային միջոցների կամ այլ գ�յքի վնաս�մ, ինչպես
նաեւ ճանապարհային երթեւեկ�թյան այլ կանոններ խախտելը (Ուժը կորցրել է ՀՕ-26-Ն, 14.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06)]

Հոդված 128. Տրանսպորտային միջոցներ վարել� իրավ�նք չ�նեցող անձանց կողմից տրանսպորտային միջոցներ վարելը, հավասարապես նաեւ տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից առանց
վարորդական վկայականի կամ այլ փաստաթղթերի տրանսպորտային միջոցներ վարելը կամ տրանսպորտային միջոցների վար�մն այդ իրավ�նքը չ�նեցող անձին հանձնելը

Տրանսպորտային միջոցներ վարել� իրավ�նք չ�նեցող անձանց կողմից տրանսպորտային միջոցներ վարելը, հավասարապես նաեւ տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից առանց վարորդական վկայականի կամ
այլ փաստաթղթերի տրանսպորտային միջոցներ վարելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասնապատիկի չափով:

Փոփ. ՀՕ-26-Ն, 14.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06

Տրանսպորտային միջոցների վար�մն այդ իրավ�նքը չ�նեցող անձին հանձնելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասնապատիկի չափով:
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[Երրորդ մասն �ժը կորցրել է ՀՕ-26-Ն, 14.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06]

Ծանոթագր�թյ�ն. - Այլ փաստաթղթեր ասելով պետք է հասկանալ տրանսպորտային միջոցի հաշվառման փաստաթղթերը, �ղեգիրը կամ երթ�ղային թերթը (բացառ�թյամբ ոչ պետական տրանսպորտային միջոցների),
սահմանված կարգով հաստատված լիազորագիրը (տրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջ բացակայ�թյան դեպք�մ):

Հոդված 129. Տրանսպորտային միջոցներ վարել� իրավ�նքից զրկված անձանց կողմից տրանսպորտային միջոցներ վարելը

Տրանսպորտային միջոցներ վարել� իրավ�նքից զրկված անձանց կողմից տրանսպորտային միջոցներ վարելը՝



առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քսանապատիկի չափով:
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[Երկրորդ մասն �ժը կորցրել է ՀՕ-26-Ն, 14.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06]

[Հոդված 130. Հարբած�թյան վիճակի համար զնն�թյան ենթարկվել�ց խ�սափելը (Վերացվել է 10.03.90 օրենք)]

Հոդված 131. Հետիոտների եւ ճանապարհային երթեւեկ�թյան մյ�ս մասնակիցների կողմից ճանապարհային երթեւեկ�թյան կանոնները խախտելը

Հետիոտների եւ ճանապարհային երթեւեկ�թյան մյ�ս մասնակիցների կողմից (բացառ�թյամբ տրանսպորտային միջոցների վարորդների) ճանապարհային երթեւեկ�թյան կարգավորման ազդանշաններին չենթարկվելը,
ճանապարհային նշանների կամ ճանապարհի երթեւեկելի մասի գծանշման պահանջները խախտելը`

առաջացն�մ է նախազգ�շաց�մ կամ տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երես�ն տոկոսի չափով:

Ս�յն հոդվածի առաջին մաս�մ նշված անձանց կողմից ճանապարհային երթեւեկ�թյան այն կանոնների խախտ�մները, որոնք ստեղծել են վթարային իրադր�թյ�ն`

առաջացն�մ են տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի չափով:

Ծանոթագր�թյ�ն. - Ճանապարհային երթեւեկ�թյան մասնակից են համարվ�մ երթեւեկ�թյան մեջ որպես հետիոտն, վարորդ, �ղեւոր, հեծանվորդ, մոպեդի վարորդ, սայլապան, կենդանիներ քշող եւ ճանապարհային
երթեւեկ�թյանն անմիջական մասնակց�թյ�ն �նեցող այլ անձինք:

Հոդված 132. Անսարք�թյ�ններ �նեցող տրանսպորտային միջոցները գիծ, երթ�ղի բաց թողնելը եւ տրանսպորտային միջոցների շահագործման կանոնների մյ�ս խախտ�մները

Սահմանված կարգով չգրանցված, պետական տեխնիկական զնն�թյ�ն չանցած, տեխնիկական անսարք�թյ�ններ �նեցող (բացառ�թյամբ ս�յն հոդվածի երկրորդ մասով նախատեսվածի) կամ առանց համապատասխան
թ�յլտվ�թյան վերասարքավորված, մեծածավալ, ծանրակշիռ, վտանգավոր բեռների փոխադրման կանոնների խախտ�մներով, անընթեռնելի կամ ստանդարտին չհամապատասխանող պետհամարանիշներով,
վարագ�րապատման կարգի կամ ապակիների գ�նամշակման ստանդարտների խախտմամբ տրանսպորտային միջոցների շահագործ�մը թ�յլատրելը (գիծ, երթ�ղի բաց թողնելը)`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի վեցապատիկի չափով, ձեռնարկ�թյ�նների, հիմնարկների, կազմակերպ�թյ�նների ղեկավարների կամ այն անձանց նկատմամբ, ովքեր
պատասխանատ� են տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վիճակի եւ շահագործման համար:

Փոփ. ՀՕ-26-Ն, 14.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06

Արգելակման համակարգի կամ ղեկի կառավարման, քարշակման-կցման սարքավորման (ավտոգնացքի կազմ�մ) անսարք�թյ�ններ �նեցող տրանսպորտային միջոցների շահագործ�մը թ�յլատրելը (գիծ, երթ�ղի բաց
թողնելը)`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի �թապատիկի չափով, ձեռնարկ�թյ�նների, հիմնարկների, կազմակերպ�թյ�նների ղեկավարների կամ այն անձանց նկատմամբ, ովքեր
պատասխանատ� են տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վիճակի եւ շահագործման համար:

Փոփ. ՀՕ-26-Ն, 14.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06

Առանց պետհամարանիշի, կեղծված կամ փոխարինված պետհամարանիշներով տրանսպորտային միջոցների շահագործ�մը թ�յլատրելը (գիծ, երթ�ղի բաց թողնելը)`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասնապատիկի չափով, ձեռնարկ�թյ�նների, հիմնարկների, կազմակերպ�թյ�նների ղեկավարների կամ այն անձանց նկատմամբ, ովքեր
պատասխանատ� են տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վիճակի եւ շահագործման համար:

Փոփ. ՀՕ-26-Ն, 14.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06

Հոդված 133. Հարբած կամ թմրամիջոցներ օգտագործած վիճակ�մ գտնվող վարորդներին կամ տրանսպորտային միջոցներ վարել� իրավ�նք չ�նեցող անձանց տրանսպորտային միջոցներ վարել թ�յլ տալը

Ոչ սթափ կամ թմրամիջոցներ օգտագործած վիճակ�մ գտնվող վարորդներին կամ տրանսպորտային միջոցներ վարել� իրավ�նք չ�նեցող անձանց տրանսպորտային միջոցներ վարել թ�յլ տալը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասնապատիկի չափով, ձեռնարկ�թյ�նների, հիմնարկների, կազմակերպ�թյ�նների ղեկավարների կամ այն անձանց նկատմամբ, ովքեր
պատասխանատ� են տրանսպորտային միջոցների շահագործման համար:

Փոփ. ՀՕ-26-Ն, 14.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06

Հոդված 134. Շահադիտական նպատակով պետական տրանսպորտային միջոցներ, մեքենաներ կամ մեխանիզմներ օգտագործելը: Չսահմանված տեղեր�մ տրանսպորտային միջոցներ պահելը

Պետական ձեռնարկ�թյ�ններին, հիմնարկներին, կազմակերպ�թյ�ններին պատկանող տրանսպորտային միջոցները, մեքենաները կամ մեխանիզմները շահադիտական նպատակով ինքնագլ�խ օգտագործելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի եռապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` հնգապատիկի չափով, իսկ տրանսպորտային
միջոցների վարորդների նկատմամբ` կրկնապատիկից մինչեւ քառապատիկի չափով:

Փոփ. ՀՕ-26-Ն, 14.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06

Պետական ձեռնարկ�թյ�ններին, հիմնարկներին եւ կազմակերպ�թյ�ններին պատկանող տրանսպորտային միջոցները դրանց համար սահմանված կանգատեղերից դ�րս աշխատաժամանակից հետո պահելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ վարորդների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի եռապատիկի չափով, իսկ տրանսպորտային միջոցները պահել� եւ օգտագործել� համար պատասխանատ�
պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քառապատիկի չափով:

Փոփ. ՀՕ-26-Ն, 14.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06

Հոդված 134.1. Ծառայողական ավտոտրանսպորտը եւ տեխնիկական այլ միջոցները պետական ծառայողների կողմից անձնական կարիքների համար օգտագործելը

Պետական ծառայողների կողմից ծառայողական ավտոտրանսպորտը եւ տեխնիկական այլ միջոցներն անձնական կարիքների համար օգտագործելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասնապատիկի չափով:
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Հոդված 135. Երկաթ�ղային եւ ավտոմոբիլային տրանսպորտով եւ էլեկտրատրանսպորտով վտանգավոր նյ�թեր կամ առարկաներ փոխադրել� կանոնները խախտելը

Երկաթ�ղային տրանսպորտով վտանգավոր նյ�թեր կամ առարկաներ ձեռնածանրոցով փոխադրել� կանոնները խախտելը`

առաջացն�մ է նախազգ�շաց�մ կամ տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ հինգ տոկոսի չափով:

Տրոլեյբ�սով, տրամվայով, ավտոբ�սով, երթ�ղային տաքսիով, մետրոպոլիտենով վտանգավոր նյ�թեր կամ առարկաներ փոխադրելը, ինչպես նաեւ ավտոմոբիլային տրանսպորտ�մ այդպիսիք �ղեբեռ կամ պահախցիկ
հանձնելը`

առաջացն�մ է նախազգ�շաց�մ կամ տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ հինգ տոկոսի չափով:

Հոդված 136. Սահմանված նորմաներից ավելի ձեռնածանրոց եւ անվճար �ղեբեռ փոխադրելը

Երկաթ�ղային տրանսպորտով սահմանված նորմաներից ավելի ձեռնածանրոց փոխադրելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երեք տոկոսի չափով:

Տրոլեյբ�սով, տրամվայով եւ քաղաքային � մերձքաղաքային ավտոբ�սով եւ երթ�ղային տաքսիով անվճար �ղեբեռ փոխադրելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ հինգ տոկոսի չափով:

Միջքաղաքային ավտոբ�սով անվճար �ղեբեռ փոխադրելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ հինգ տոկոսի չափով:

Տ�գանքի վճար�մը �ղեւորին չի ազատ�մ սահմանված նորմաներից ավելի ձեռնածանրոցի փոխադրման եւ անվճար փոխադրված �ղեբեռի արժեքի վճար�մից:



Հոդված 137. Անտոմս երթեւեկելը

Ուղեւորների անտոմս երթեւեկելը, ինչպես նաեւ տասից մինչեւ տասնվեց տարեկան անտոմս երեխաներ փոխադրելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ.

մերձքաղաքային գնացքներով` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երեք տոկոսի չափով.

տեղական եւ հեռավոր հաղորդակց�թյան գնացքներով` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասը տոկոսի չափով:

Հինգից մինչեւ տասը տարեկան անտոմս երեխաներ փոխադրելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ.

մերձքաղաքային գնացքներով` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երեք տոկոսի չափով.

տեղական եւ հեռավոր հաղորդակց�թյան գնացքներով` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հինգ տոկոսի չափով:

Անտոմս �ղեւորների թռիչքը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասը տոկոսից մինչեւ քսան տոկոսի չափով:

Ուղեւորների անտոմս երթեւեկելը տրոլեյբ�սով, տրամվայով, քաղաքային եւ մերձքաղաքային հաղորդակց�թյան ավտոբ�սներով, երթ�ղային տաքսիով, մետրոպոլիտենով`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երեք տոկոսի չափով:

Միջքաղաքային հաղորդակց�թյան ավտոբ�սով անտոմս երթեւեկելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հինգ տոկոսի չափով:

Տ�գանքի վճար�մը �ղեւորին չի ազատ�մ �ղեւոր�թյան եւ թռիչքի արժեքը վճարել�ց:

Հոդված 138. Երկաթ�ղային եւ ավտոմոբիլային տրանսպորտ�մ բեռների անվթար�թյ�նն ապահովել� կանոնները խախտելը

Շարժակազմը, բեռնարկղերը եւ բեռներ փոխադրել� համար նախատեսված մյ�ս տրանսպորտային միջոցները, ինչպես նաեւ փոխադրական հարմարանքները վնասելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հինգ տոկոսից մինչեւ տասնհինգ տոկոսի չափով:

Բեռնատար վագոնների, ավտոմեքենաների, ավտոմեքենաների կցասայլերի, բեռն-արկղերի եւ բեռների այլ զետեղարանների կապարակնիքներն � փակիչ հարմարանքները վնասելը, դրանցից կապարակնիքները պոկելը,
բեռների առանձին տեղերը, դրանց փաթեթավոր�մը, ծրարները, բեռնաբակերի, երկաթ�ղային կայարանների, բեռնատար ավտոմեքենաների կայարանների, բեռնարկղերի կետերի (հրապարակների) եւ բեռների
փոխադր�մների հետ կապված գործառն�թյ�ններ կատարել� համար օգտագործվող պահեստների ցանկապատերը վնասելը, ինչպես նաեւ առանց պատշաճ թ�յլտվ�թյան բեռնաբակերի, բեռնարկղերի կետերի
(հրապարակների) եւ վերը նշված պահեստների տերիտորիայ�մ գտնվելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ տասը տոկոսի չափով:

Հոդված 139. Օդային տրանսպորտով բեռների անվթար�թյան ապահովմանն �ղղված կանոնները խախտելը

Բեռնարկղերի կապարակնիքներն � փակիչ հարմարանքները վնասելը, դրանցից կապարակնիքները պոկելը, բեռների առանձին տեղերը, դրանց փաթեթավոր�մը, ծրարները, ինչպես նաեւ օդային տրանսպորտով բեռների
փոխադր�մների հետ կապված գործառն�թյ�ններ կատարել� համար օգտագործվող պահեստների ցանկապատերը վնասելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ տասը տոկոսի չափով:

Բեռնարկղերը եւ օդային տրանսպորտով բեռների փոխադրման համար նախատեսված տրանսպորտային միջոցները վնասելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հինգ տոկոսից մինչեւ տասնհինգ տոկոսի չափով:

Հոդված 140. Ճանապարհները, երկաթ�ղային գծանց�մները եւ մյ�ս ճանապարհային կառ�ցվածքները վնասելը

Ճանապարհները, երկաթ�ղային գծանց�մները, մյ�ս ճանապարհային կառ�ցվածքները կամ ճանապարհային երթեւեկ�թյան կարգավորման տեխնիկական միջոցները վնասելը, ինչպես նաեւ ճանապարհային
երթեւեկ�թյան համար դիտավորյալ խոչընդոտներ ստեղծելը, այդ թվ�մ նաեւ ճանապարհածածկը աղբոտել� միջոցով`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասնապատիկի չափով:

Փոփ. ՀՕ-26-Ն, 14.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06

Հոդված 141. Ավտոմոբիլային ճանապարհների օտարման շերտի պահպան�թյան կանոնները խախտելը

Ավտոմոբիլային ճանապարհների օտարման շերտը վարելը, նրա վրա խոտ հնձելը, տնկիները կտրելն � վնասելը, ճիմահողը վերցնելը եւ հողը դ�րս հանելը, կոյ�ղ�, արդյ�նաբերական, մելիորատիվ ջրերը եւ կեղտաջրերը
ավտոմոբիլային ճանապարհների օտարման շերտերի ջրատար կառ�ցվածքներ եւ հողափոսեր բաց թողնելը առանց ճանապարհային մարմինների հետ համաձայնեցնել�, ինչպես նաեւ այդ հողաշերտ�մ եւ փայտե
կամ�րջներից 100 մետր հեռավոր�թյան վրա խար�յկ վառելը, փայտե կամրջակների եւ տախտակամած կամրջակների վրա ծխելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ հինգ տոկոսի չափով:

Հոդված 142. Ավտոմոբիլային ճանապարհների եւ ճանապարհային կառ�ցվածքների պահպան�թյան կանոնները հողօգտագործողների կողմից խախտելը

Ավտոմոբիլային ճանապարհների օտարման շերտին սահմանակից հողամասերն օգտագործողների կողմից ընդհան�ր պետական եւ հանրապետական նշանակ�թյան ճանապարհների վրա գտնվող բնակավայրերի
շրջաններ�մ հետիոտնի արահետները եւ անցման կամրջակները նրանց ամրացված հողամասերի սահմաններ�մ կառ�ցել�, նորոգել� եւ կանոնավոր կերպով մաքրել� պարտական�թյ�նները խախտելը, ինչպես նաեւ
նրանց ամրացված հողամասերից դեպի ընդհան�ր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներ տանող ելքատեղերը կամ մերձատար �ղիները, ներառյալ անցման կամրջակները տեխնիկապես սարքին եւ մաք�ր
վիճակ�մ պահել� պարտական�թյ�նները խախտելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ հինգ տոկոսի չափով:

Հոդված 143. Ճանապարհային աշխատանքներին մասնակցել�ց խ�սափելը

Գործող օրենսդր�թյանը համապատասխան ճանապարհային աշխատանքներին (տեղական ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարար�թյանը, վերակառ�ցմանը, նորոգմանը, պահպանմանն � բարեկարգմանը)
մասնակցել�ց կոլտնտես�թյ�նների, սովխոզների, արդյ�նաբերական, տրանսպորտային, շինարարական եւ մյ�ս ձեռնարկ�թյ�նների � տնտեսական կազմակերպ�թյ�նների ղեկավարների խ�սափելը, ինչպես նաեւ
այդ աշխատանքների առաջադրված ծավալները սահմանված ժամկետներ�մ չկատարելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հինգ տոկոսից մինչեւ տասնհինգ տոկոսի չափով:

Հոդված 144. Ճանապարհների, երկաթ�ղային գծանցների եւ ճանապարհային մյ�ս կառ�յցների անվտանգ�թյան եւ շահագործման կանոնները խախտելը

Ճանապարհները, երկաթ�ղագծերի անցատեղերը եւ ճանապարհային մյ�ս կառ�ցվածքները երթեւեկ�թյան համար անվտանգ վիճակ�մ պահել� կանոնները խախտելը կամ երթեւեկ�թյ�նը ճանապարհների առանձին
տեղամասեր�մ ժամանակին արգելել� կամ սահմանափակել� համար միջոցներ չձեռնարկելը, երբ դրանցից օգտվելը սպառն�մ է երթեւեկ�թյան անվտանգ�թյանը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հնգապատիկից մինչեւ տասնապատիկի չափով:

Հոդված 145. Մագիստրալային խողովակաշարերի պահպան�թյան կանոնները խախտելը

Մագիստրալային խողովակաշարերի պահպան�թյան կանոնները խախտելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րապատիկի չափով:

Հոդված 146. Ռադիոկայանքների տեղակայ�մը եւ շահագործ�մը առանց գրանցման կամ առանց թ�յլտվ�թյան

Առանց պատշաճ գրանցման կամ առանց թ�յլտվ�թյան (այն դեպքեր�մ, երբ դա պահանջվ�մ է) ռադիոտրանսլյացիոն հանգ�յցի տեղակայ�մն � շահագործ�մը, անկախ նրա հզոր�թյ�նից`



առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասը տոկոսից մինչեւ տասնհինգ տոկոսի չափով:

Առանց պատշաճ գրանցման կամ առանց թ�յլտվ�թյան (այն դեպք�մ, երբ դա պահանջվ�մ է) ռադիոտրանսլյացիոն կետի տեղակայ�մն � շահագործ�մը, անկախ այն ռադիոտրանսլյացիոն հանգ�յցի գերատեսչական
պատկանել�թյ�նից, որից նա տեղակայված է`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասը տոկոսի չափով:

Հոդված 147. Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների եւ բարձր հաճախական�թյան սարքավոր�մների արտադրման, կառ�ցման (տեղադրման), իրացման, ձեռքբերման եւ ներմ�ծման սահմանված կարգը խախտելը

Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների եւ բարձր հաճախական�թյան սարքավոր�մների արտադրման, կառ�ցման (տեղադրման), իրացման, ձեռքբերման եւ ներմ�ծման սահմանված կարգը խախտելը`

առաջացն�մ է նախազգ�շաց�մ կամ տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հնգապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված
նվազագ�յն աշխատավարձի տասնապատիկի չափով:

Ն�յն խախտ�մը, որը կատարվել է կրկին անգամ` վարչական տ�յժի միջոցներ կիրառել�ց հետո մեկ տարվա ընթացք�մ`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` ռադիոէլեկտրոնային միջոցների եւ բարձր հաճախական�թյան սարքավոր�մների արժեքի չափով:

Հոդված 148. Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների շահագործման, ռադիոհաճախական�թյ�նների օգտագործման կանոնները կամ ռադիոճառագայթման եւ արդյ�նաբերական թ�յլատրելի ռադիոխանգար�մների
նորմերը խախտելը

Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների շահագործման, ռադիոհաճախական�թյ�նների օգտագործման կանոնները կամ ռադիոճառագայթման եւ արդյ�նաբերական թ�յլատրելի ռադիոխանգար�մների նորմերը խախտելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հնգապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի
տասնապատիկի չափով:

Ձեռնարկ�թյ�նների, հիմնարկների, կազմակերպ�թյ�նների, պաշտոնատար անձանց եւ քաղաքացիների կողմից ռադիոէլեկտրոնային միջոցներն � բարձր հաճախական�թյան սարքավոր�մները, ինչպես նաեւ դրանց հետ
կապված փաստաթղթերը Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյան կողմից լիազորված մարմնի ներկայաց�ցիչներին ստ�գման համար ներկայացնել�ց հրաժարվելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի եռապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի
հնգապատիկի չափով:

Հոդված 149. Կապի գծերի եւ կառ�ցվածքների պահպան�թյան կանոնները խախտելը

Կապի գծերի եւ կառ�ցվածքների պահպան�թյան կանոնները խախտելը, ինչպես նաեւ կապի գծային եւ կաբելային կառ�ցվածքները փչացնելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հինգ տոկոսից մինչեւ տասնհինգ տոկոսի եւ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` տասնհինգ տոկոսից մինչեւ
երես�ն տոկոսի չափով:

Հոդված 150. Ավտոմատ-հեռախոսները, հեռախոսախցիկները, դրամ մանրող սարքերը, փոստային ավտոմատները, աբոնենտային պահարանները եւ սարքերը վնասելը, ինչպես նաեւ հեռախոսացանցին ինքնագլ�խ
միանալը

Ավտոմատ-հեռախոսները, հեռախոսախցիկները, դրամ մանրող սարքերը, փոստային ավտոմատները, աբոնենտային պահարանները կամ աբոնենտային սարքերը վնասելը, ինչպես նաեւ հեռախոսները եւ լրաց�ցիչ սարքերը
ինքնագլ�խ հեռախոսացանցին միացնելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասնհինգ տոկոսից մինչեւ երես�ն տոկոսի չափով:

ԳԼ�Խ 11
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Հոդված 151. Քաղաքացիներին բնակարանային հաշվառման վերցնել� կարգը եւ բնակելի տների � բնակելի տարած�թյ�նների բնակեցման ժամկետները խախտելը

Բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք �նեցող քաղաքացիներին հաշվառման վերցնել�, հաշվառ�մից հանել� եւ քաղաքացիներին բնակելի տարած�թյ�ն հատկացնել� կարգը պաշտոնատար անձանց կողմից
խախտելը, բնակելի տների եւ բնակելի տարած�թյ�նների բնակեցման սահմանված ժամկետները չպահպանելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քսանապատիկիչափով:

Հոդված 152. Բազմաբնակարան շենքի ընդհան�ր բաժնային սեփական�թյան պահպանման պարտադիր նորմերի պահանջները չկատարելը

Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մարմնի կողմից ընդհան�ր բաժնային սեփական�թյան պահպանման՝ Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյան կողմից սահմանված պարտադիր նորմերի պահանջները
սահմանված կարգով կամ ժամկետներ�մ չկատարելը`

առաջացն�մ է նախազգ�շաց�մ՝ բազմաբնակարան շենքի ֆիզիկական անձ կառավարման մարմնի կամ իրավաբանական անձ կառավարման մարմնի պատասխանատ� անձի կամ համայնքի ղեկավարի կամ նրա
նշանակած պատասխանատ� պաշտոնատար անձի նկատմամբ:

Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մարմնի կողմից ընդհան�ր բաժնային սեփական�թյան պահպանման՝ Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյան կողմից սահմանված պարտադիր նորմերի պահանջները
նախազգ�շաց�մից հետո պետական լիազոր մարմնի սահմանած կարգով եւ ժամկետներ�մ չկատարելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ բազմաբնակարան շենքի ֆիզիկական անձ կառավարման մարմնի կամ իրավաբանական անձ կառավարման մարմնի պատասխանատ� պաշտոնատար անձի կամ համայնքի ղեկավարի
կամ նրա նշանակած պատասխանատ� պաշտոնատար անձի նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի եռապատիկի չափով:

Ս�յն հոդվածի 2-րդ մաս�մ նշված արարքը կատարելը, որն �ղղակի վտանգ է ներկայացրել ընդհան�ր բաժնային սեփական�թյանը, շին�թյ�նների սեփականատերերի կամ այլ մարդկանց կյանքին, առողջ�թյանը,
անձանց գ�յքին, շրջակա միջավայրին`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ բազմաբնակարան շենքի ֆիզիկական անձ կառավարման մարմնի կամ իրավաբանական անձ կառավարման մարմնի պատասխանատ� պաշտոնատար անձի կամ համայնքի ղեկավարի
կամ նրա նշանակած պատասխանատ� պաշտոնատար անձի նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասնապատիկի չափով:

Հոդված 152.1. Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մարմինների կողմից օրենքի պահանջները խախտելը

Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մարմինների կողմից օրենքով սահմանված կարգով կամ ժամկետներ�մ հաշվետվ�թյ�նները կամ պարտադիր հրապարակման ենթակա իրազեկ�մները կամ ծան�ց�մները
չհրապարակելը կամ չտրամադրելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ ֆիզիկական անձ կառավարման մարմնի կամ իրավաբանական անձ կառավարման մարմնի պատասխանատ� պաշտոնատար անձի նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն
աշխատավարձի եռապատիկի չափով:

Նոր ստեղծված կամ օրենքով սահմանված կարգով լիազոր�թյ�նները դադարած բազմաբնակարան շենքի կառավարման մարմինների կողմից այդ մասին սահմանված ժամկետներ�մ շենքի սեփականատերերին կամ
համայնքի ղեկավարին չծան�ցելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ ֆիզիկական անձ կառավարման մարմնի կամ իրավաբանական անձ կառավարման մարմնի պատասխանատ� պաշտոնատար անձի նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն
աշխատավարձի եռապատիկի չափով:

Ս�յն հոդվածի 2-րդ մաս�մ նշված արարքը, որի հետեւանքով պատճառվել է նվազագ�յն աշխատավարձի հազարապատիկից ավելի վնաս՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ ֆիզիկական անձ կառավարման մարմնի կամ իրավաբանական անձ կառավարման մարմնի պատասխանատ� պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն
աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով:

Համայնքի ղեկավարի կամ նրա նշանակած պատասխանատ� պաշտոնատար անձի կողմից սահմանված կարգով կամ դեպքեր�մ բազմաբնակարան շենքի կառավարման մարմնի գործառ�յթները չիրականացնելը կամ ոչ
պատշաճ իրականացնելը կամ օրենքով սահմանված տեղեկանքները սահմանված կարգով կամ ժամկետներ�մ շենքի սեփականատերերին չտրամադրելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասնապատիկի չափով:

Հոդված 153. Բնակելի տարած�թյ�ն կամ ժամանակավոր կացարան ինքնակամ զբաղեցնելը

Պետական, հանրային, բնակարանային-շինարարական կոոպերատիվների եւ անհատական բնակարանային ֆոնդերի տներ�մ բնակելի տարած�թյ�ն, ինչպես նաեւ ժամանակավոր կացարան ինքնակամ զբաղեցնելը`



առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով:

Հոդված 154. Շենքեր եւ շին�թյ�ններ ինքնակամ կառ�ցելը

1. Սեփական�թյան կամ հողoգտագործման իրավ�նք �նեցող անձանց կողմից այդ հողամաuի վրա շենքեր եւ շին�թյ�ններ ինքնակամ կառ�ցելը, ինչպես նաեւ բազմաբնակարան շենքեր�մ կամ շենքերին կից ինքնակամ
կառ�յցներ կատարելը, բացառ�թյամբ գյ�ղական համայնքներ�մ տնամերձ հողամաuի վրա ինքնակամ կառ�ցված անհատական բնակելի տան`

- առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` uահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երկ�հարյ�րապատիկի չափով:

Գյ�ղական համայնքներ�մ տնամերձ հողամաuի վրա բնակելի տ�ն ինքնակամ կառ�ցելը`

- առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` uահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րապատիկի չափով:

Հողoգտագործման իրավ�նք չ�նեցող անձանց կողմից պետ�թյանը եւ համայնքներին uեփական�թյան իրավ�նքով պատկանող հողամաuերի վրա շենքեր եւ շին�թյ�ններ ինքնակամ կառ�ցելը`

- առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` uահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի չորuհարյ�րապատիկի չափով:

2. Ս�յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքներ կատարել շար�նակելը ս�յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված կարգով տ�գանք նշանակել�ց հետո`

- առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` uահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երկ�հազարհինգհարյ�րապատիկի չափով:

Խմբ. ՀՕ-192-Ն, 02.11.05, N 71 (443), 16.11.05

Հոդված 154.1. Կառ�ցապատ�մը համապատասխան քաղաքաշինական գործ�նե�թյան համար սահմանված քաղաքաշինական նորմերով նախատեսված ժամկետներ�մ չավարտելը

Կառ�ցապատ�մը համապատասխան քաղաքաշինական գործ�նե�թյան համար սահմանված քաղաքաշինական նորմերով նախատեսված ժամկետներ�մ չավարտելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ շինարար�թյան նախահաշվային արժեքի մեկ տոկոսի չափով:

Տ�գանքը նշանակել�ց հետո՝ նոր սահմանված ժամկետ�մ, կառ�ցապատ�մը չավարտելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ շինարար�թյան նախահաշվային արժեքի տասը տոկոսի չափով:

Հոդված 155. Ամառային այգետնակներ կառ�ցել�, ինչպես նաեւ կոլեկտիվ այգեգործ�թյ�ն կազմակերպել� եւ վարել� կանոնները խախտելը

Քաղաքացիների կողմից ամառային այգետնակների շինարար�թյ�ն իրականացնելը առանց պատշաճ համաձայնեցված նախագծի կամ շինարար�թյ�նն սկսել� ժամանակ գործող Հայաստանի Հանրապետ�թյան
օրենսդր�թյամբ նախատեսված նորմաներից շեղվելով`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հինգ տոկոսից մինչեւ տասնհինգ տոկոսի չափով:

Այգեգործական ընկեր�թյան անդամ ընդ�նվել� կանոնները խախտելը. կոլեկտիվ այգ� համար հատկացված հողամասը իրացնելը առանց դրա տերիտորիայի կազմակերպման � կառ�ցապատման նախագծի կամ այդ
նախագծի խախտ�մով. ամառային այգետնակների շինարար�թյ�ն թ�յլ տալը առանց պատշաճ համաձայնեցված նախագծի կամ շինարար�թյ�նն սկսել� ժամանակ գործող Հայաստանի Հանրապետ�թյան
օրենսդր�թյամբ նախատեսված նորմաներից շեղվելով, այդպիսի տնակները շահագործման ընդ�նելը. կոլեկտիվ այգ� տերիտորիայ�մ ընդհան�ր օգտագործման շին�թյ�նների եւ կառ�ցվածքների շինարար�թյ�ն
իրականացնելը առանց պատշաճ համաձայնեցված նախագծի կամ դրանից շեղվելով. շինանյ�թերի ապօրինի բացթող�մը, տրանսպորտային միջոցների, մեխանիզմների, աշխատ�ժի ապօրինի օգտագործ�մը,
այգեգործական ընկեր�թյան օբյեկտների շինարար�թյ�ն�մ ոչ մասնագիտացված շինարարական կազմակերպ�թյ�նների ներգրավ�մը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասը տոկոսից մինչեւ երես�ն տոկոսի չափով:

Հոդված 156. Ընդհան�ր օգտագործման տարածքներ�մ բարեկարգման կանոնները խախտելը

Ընդհան�ր օգտագործման տարածքներ�մ բարեկարգման կանոնները խախտելը՝

- առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քսանապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի
քառասնապատիկի չափով:

Հոդված 157. Ընդհան�ր օգտագործման տարածքներ�մ կանաչ գոտիները վնասելը

Ընդհան�ր օգտագործման տարածքներ�մ կանաչ գոտիները վնասելը, ինչպես նաեւ պաշտոնատար անձանց կողմից իրենց տնօրին�թյան տակ գտնվող կանաչ գոտիների պահպան�թյան �ղղ�թյամբ միջոցներ
չձեռնարկելը՝

- առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների, կառ�ցապատողների կամ շինարար�թյ�ն իրականացնողների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րապատիկի չափով, իսկ
պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Հոդված 157.1. Կենսագործ�նե�թյան միջավայրի ծրագրվող փոփոխ�թյ�նների մասին հասարակ�թյանը չիրազեկելը

Կենսագործ�նե�թյան միջավայրի ծրագրվող փոփոխ�թյ�նների մասին Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյամբ սահմանված կարգով հասարակ�թյանը չիրազեկելը՝

- առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով։

Հոդված 157.2. Սահմանված կարգի խախտ�մներով ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքներ տրամադրելը

Սահմանված կարգի խախտ�մներով ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքներ տրամադրելը՝

- առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով:

Հոդված 157.3. Կառ�ցապատողներին ինժեներական ենթակառ�ցվածքների նախագծման, կառ�ցման եւ շահագործման տեխնիկական պայմաններ տրամադրել� կարգը խախտելը կամ ոչ հավաստի տվյալներ
տրամադրելը

Ինժեներական սպասարկ�մ իրականացնող ծառայ�թյ�նների կողմից կառ�ցապատողներին օբյեկտի ինժեներական ենթակառ�ցվածքների նախագծման, կառ�ցման եւ շահագործման տեխնիկական պայմաններ
տրամադրել� կարգը խախտելը կամ ոչ հավաստի տվյալներ տրամադրելը՝

- առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով:

Հոդված 157.4. Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյան եւ (կամ) նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների խախտ�մներով մշակված քաղաքաշինական փաստաթղթերի վերաբերյալ
փորձագիտական դրական եզրակաց�թյ�ն, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյան սահմանած դեպքեր�մ նախագծային աշխատանքների կապալառ�ի կողմից գրավոր երաշխավորագիր
տալը

Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյան եւ (կամ) նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների խախտ�մներով մշակված քաղաքաշինական փաստաթղթերի վերաբերյալ փորձագիտական դրական
եզրակաց�թյ�ն, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյան սահմանած դեպքեր�մ նախագծային աշխատանքների կապալառ�ի կողմից գրավոր երաշխավորագիր տալը՝

- առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով։

Ն�յն արարքը, որը պատճառ է դարձել շենքի, շին�թյան ամր�թյան, կայ�ն�թյան, հ�սալի�թյան նորմատիվային ց�ցանիշների նվազեցմանը՝

- առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երկ�հարյ�րապատիկի չափով։

Ն�յն արարքը, որը պատճառ է դարձել շինարար�թյան ընթացք�մ տեխնիկական վթարների՝

- առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի չորսհարյ�րապատիկի չափով։

Հոդված 157.5. Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքին չհամապատասխանող նախագծերը համաձայնեցնելը

Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքին չհամապատասխանող նախագծերը համաձայնեցնելը՝

- առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երկ�հարյ�րապատիկի չափով։

Հոդված 157.6. Շինարար�թյան եւ քանդման թ�յլտվ�թյ�ններ տալ� սահ- մանված կարգը խախտելը



Շինարար�թյան եւ քանդման թ�յլտվ�թյ�ններ տալ� սահմանված կարգը խախտելը՝

- առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րապատիկի չափով։

Հոդված 157.7. Կառ�ցապատողի կողմից առանց համապատասխան լիցենզիա �նեցող անձանց միջոցով Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյամբ սահմանված կարգով լիցենզավորման ենթակա
շինարարական աշխատանքներ իրականացնելը

Կառ�ցապատողի կողմից առանց համապատասխան լիցենզիա �նեցող անձանց միջոցով Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյամբ սահմանված կարգով լիցենզավորման ենթակա շինարարական աշխատանքներ
իրականացնելը՝

- առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ կառ�ցապատողի նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երեքհարյ�րապատիկի չափով։

Հոդված 157.8. Շինարար�թյան ընթացք�մ հաստատված նախագծի, ստանդարտների, շինարարական արտադր�թյան եւ ընդ�նման նորմերի, ինչպես նաեւ տեխնիկական հսկող�թյան կարգի խախտ�մներ թ�յլ
տալը

Շինարար�թյան ընթացք�մ հաստատված նախագծի, ստանդարտների, շինարարական արտադր�թյան եւ ընդ�նման նորմերի, ինչպես նաեւ տեխնիկական հսկող�թյան կարգի խախտ�մներ թ�յլ տալը, եթե դրանք չեն
ազդ�մ շենքի, շին�թյան ամր�թյան, կայ�ն�թյան, հ�սալի�թյան վրա, վտանգ չեն պար�նակ�մ մարդկանց եւ (կամ) շրջակա միջավայրի համար եւ կարող են վերացվել՝ առանց դադարեցնել� ընդհան�ր շինարարական
աշխատանքները՝

- առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով։

Ս�յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված խախտ�մներ թ�յլ տալը, եթե դրանք կարող են ազդել շենքի, շին�թյան ամր�թյան, կայ�ն�թյան, հ�սալի�թյան վրա, վտանգ են պար�նակ�մ մարդկանց եւ (կամ) շրջակա
միջավայրի համար եւ չեն կարող վերացվել առանց դադարեցնել� ընդհան�ր շինարարական աշխատանքները՝

- առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երեքհարյ�րապատիկի չափով։

Ս�յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված խախտ�մներ թ�յլ տալը, եթե դրանք հանգեցրել են տեխնիկական վթարների՝

- առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի չորսհարյ�րապատիկի չափով։

Հոդված 157.9. Տեխնիկական հսկող�թյ�ն իրականացնողների կողմից քաղաքաշինական պետական տեսչ�թյանը շինարար�թյ�ն�մ տեխնիկական վթարների մասին քառաս�ն�թ ժամվա ընթացք�մ տեղյակ
չպահելը

Տեխնիկական հսկող�թյ�ն իրականացնողների կողմից քաղաքաշինական պետական տեսչ�թյանը շինարար�թյ�ն�մ տեխնիկական վթարների մասին քառաս�ն�թ ժամվա ընթացք�մ լիազորված մարմնի սահմանած
կարգով տեղյակ չպահելը՝

- առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ տեխնիկական հսկող�թյ�ն իրականացնողի նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րապատիկի չափով։

Հոդված 157.10. Քաղաքաշինական պետական տեսչ�թյան տես�չին ստ�գվող օբյեկտ մ�տք գործել արգելելը, տեսչ�թյան կողմից տրված պարտադիր կատարման ց�ց�մները չկատարելը

Քաղաքաշինական պետական տեսչ�թյան տես�չին ստ�գվող օբյեկտ մ�տք գործել արգելելը, տեսչ�թյան կողմից տրված պարտադիր կատարման ց�ց�մները չկատարելը՝

- առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով։

Հոդված 157.11. Ավարտված շինարար�թյան շահագործման փաստագրման կարգը խախտելը

Ավարտված շինարար�թյան շահագործման փաստագրման կարգը խախտելը՝

- առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երկ�հարյ�րապատիկի չափով։

[Հոդված 157.12. Ինքնակամ շինարար�թյան կասեցման, կանխարգելման �ղղ�թյամբ օրենքով սահմանված կարգով միջոցներ չձեռնարկելը (Ուժը կորցրել է ՀՕ-192-Ն, 02.11.05, N 71 (443), 16.11.05)]

Հոդված 158. Առեւտրի իրականացման վայրի կազմակերպչի, առեւտրի, հանրային սննդի վաճառողի եւ կենցաղային ծառայ�թյ�ններ կատարողի կողմից օրենքով սահմանված պահանջները խախտելը

Պիտանի�թյան ժամկետն անցած ապրանքներ վաճառելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ վաճառողի նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչեւ հարյ�րապատիկի չափով:

Առանց համապատասխան�թյան նշանի մակնշմամբ, սերտիֆիկատով կամ գրանցված հայտարարագրով համապատասխան�թյան պարտադիր հավաստման ենթակա ապրանքներ վաճառելը (ծառայ�թյ�ններ մատ�ցելը)`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ վաճառողի, կատարողի նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչեւ հարյ�րապատիկի չափով:

Տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին չհամապատասխանող ապրանքներ վաճառելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ վաճառողի նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչեւ հարյ�րապատիկի չափով:

Առեւտրի, հանրային սննդի եւ կենցաղային ծառայ�թյան օբյեկտներ�մ եւ առեւտրի իրականացման վայրեր�մ օրենսդր�թյամբ սահմանված պահանջներին բավարարող ց�ցանակով չապահովելը եւ աշխատանքային
ռեժիմը չպահպանելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ վաճառողի, կատարողի, կազմակերպչի նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քսանապատիկից մինչեւ երեսնապատիկի չափով:

Ելնելով տվյալ առեւտրի օբյեկտի առանձնահատկ�թյ�ններից՝ առեւտրի օբյեկտը օրենքով վաճառքի թ�յլատրված ապրանքների համար օրենսդր�թյանը համապատասխան՝ ընդ�նման, պահման եւ վաճառքի պայմաններն
ապահովող սարքավոր�մներով եւ առեւտրատեխնոլոգիական պարագաներով, այդ թվ�մ` օրենքով սահմանված կարգով ստ�գաչափված կշեռքներով, կշռաքարերով եւ չափման այլ համապատասխան թ�յլատրելի
միջոցներով, պահեստային, վարչակենցաղային, ապրանքների վաճառքի նախապատրաստման համար անհրաժեշտ սենքերով չապահովելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ վաճառողի նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քսանապատիկից մինչեւ երեսնապատիկի չափով:

Հանրային սննդի օբյեկտը տեխնոլոգիական գործընթացն ապահովող համապատասխան սարքավոր�մներով, այդ թվ�մ` օրենքով սահմանված կարգով ստ�գաչափված կշեռքներով, կշռաքարերով եւ չափման այլ
համապատասխան թ�յլատրելի միջոցներով, ինչպես նաեւ տվյալ հանրային սննդի գործ�նե�թյ�նն իրականացնել� համար նախատեսված գ�յքով չապահովելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ վաճառողի նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քսանապատիկից մինչեւ երեսնապատիկի չափով:

Առեւտրի օբյեկտից դ�րս սգո ծիսակատար�թյ�ններին վերաբերող ապրանքների նմ�շներ ց�ցադրելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ վաճառողի նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քսանապատիկից մինչեւ երեսնապատիկի չափով:

Հանրային սննդի օբյեկտներ�մ օրենքով սահմանված դեպքեր�մ առանց մասնագիտական պատրաստված�թյ�նը հավաստող փաստաթղթի աշխատանքի ընդ�նելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ վաճառողի նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երեսնապատիկից մինչեւ հիսնապատիկի չափով:

Կենցաղային ծառայ�թյան օբյեկտներ�մ օրենքով սահմանված դեպքեր�մ առանց մասնագիտական պատրաստված�թյ�նը հավաստող փաստաթղթի կամ առանց առնվազն երկ� տարվա համապատասխան
աշխատանքային ստաժի աշխատանքի ընդ�նելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ կատարողի նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երեսնապատիկից մինչեւ հիսնապատիկի չափով:

Վաճառողի կողմից սննդամթերքի վաճառքով զբաղվող առեւտրի եւ հանրային սննդի օբյեկտների աշխատողներին աշխատանքային արտահագ�ստի կր�մը չապահովելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասնապատիկից մինչեւ քսանապատիկի չափով:

Գյ�ղատնտեսական արտադրանքի շ�կաներ�մ փորձաքնն�թյ�ն պահանջող գյ�ղատնտեսական արտադրանքի որակի ստ�գման նպատակով համապատասխան սարքավոր�մներով հագեցված լաբորատորիայով
չապահովելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ տվյալ առեւտրի իրականացման վայրի կազմակերպչի նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչեւ հարյ�րապատիկի չափով:

Առեւտրի իրականացման վայրի կազմակերպչի կողմից օրենքով սահմանված դեպքեր�մ առանց համապատասխան պայմանագրերի կնքման վաճառատեղերի տրամադր�մը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րապատիկից մինչեւ երեքհարյ�րապատիկի չափով՝ յ�րաքանչյ�ր տրամադրված տեղի համար:



Առեւտրի, հանրային սննդի օբյեկտներ�մ, սպառողական ապրանքների, գյ�ղատնտեսական արտադրանքի, կենդանիների շ�կաներ�մ, կրպակներ�մ «Առեւտրի եւ ծառայ�թյ�նների մասին» Հայաստանի
Հանրապետ�թյան օրենքով արգելվող ապրանքներ վաճառելը (իրացնելը)՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ վաճառողի, առեւտրի իրականացման վայրի կազմակերպչի նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քսանապատիկից մինչեւ երեսնապատիկի չափով:

Առեւտրի օբյեկտ�մ սննդամթերքի եւ ոչ պարենային ապրանքների, ինչպես նաեւ գյ�ղատնտեսական արտադրանքի վաճառքն ըստ ապրանքախմբերի առանձին բաժիններ�մ, իսկ առեւտրի իրականացման վայրեր�մ
սննդամթերքի, ոչ պարենային ապրանքների, գյ�ղատնտեսական արտադրանքի վաճառքը ըստ ապրանքախմբերի տարանջատված մեկ�սամասեր�մ չապահովելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ վաճառողի, առեւտրի իրականացման վայրի կազմակերպչի նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երեսնապատիկից մինչեւ հիսնապատիկի չափով:

Դեղատներ�մ գնորդին (սպառողին) վաճառված պատշաճ որակի դեղերը փոխարինելը եւ (կամ) հետ վերցնելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ վաճառողի նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քսանապատիկից մինչեւ երեսնապատիկի չափով:

18 տարին չլրացած անձանց ծխախոտի, ալկոհոլային խմիչքների, թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյ�թերի, սարսափ կամ էրոտիկա բովանդակող գրական�թյան եւ տեսաերիզների վաճառքի մեջ ներգրավելը, ինչպես նաեւ 18
տարին չլրացած անձանց նման ապրանքներ վաճառելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ վաճառողի նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչեւ հարյ�րապատիկի չափով:
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ԳԼ�Խ 12

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏ�ՄՆԵՐ ԱՌԵՎՏՐԻ, ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԵՎ ՏՆԱՅՆԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐՀԵՍՏՆԵՐՈՎ ԶԲԱՂՎԵԼ� ԲՆԱԳԱՎԱՌ�Մ

[Հոդված 159. Ոգելից խմիչքների առեւտրի կանոնները խախտելը (Վերաց-վել է 03.12.96 օրենք)]

Հոդված 160. Ողորկափող որսորդական հրազենի վաճառքի կարգը խախտելը

Առեւտրական ձեռնարկ�թյ�նների (կազմակերպ�թյ�նների) աշխատողների կողմից ներքին գործերի մարմինների թ�յլտվ�թյ�ն չ�նեցող քաղաքացիներին, ձեռնարկ�թյ�ններին, հիմնարկներին եւ
կազմակերպ�թյ�ններին ողորկափող որսորդական հրազեն եւ զինամթերք վաճառելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երես�ն տոկոսից մինչեւ հիս�ն տոկոսի չափով:

Ն�յն գործող�թյ�նները այն անձի կողմից կատարելը, որը նշված խախտման համար վարչական տ�յժի է ենթարկվել մեկ տարվա ընթացք�մ`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիս�ն տոկոսից մինչեւ դրա լրիվ չափը:

[Հոդված 161. Կոլտնտեսային շ�կաներ�մ առեւտրի կանոնները խախտելը (Վերացվել է 03.12.96 օրենք)]

Հոդված 162. Ոչ սահմանված տեղեր�մ առեւտ�ր անելը

Ոչ սահմանված տեղեր�մ առեւտ�ր անելը, բացառ�թյամբ ս�յն հոդվածի երկրորդ մասով նախատեսված դեպքերի`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քսանապատիկից մինչեւ երեսնապատիկի չափով:

Բ�սական ծագ�մ �նեցող գյ�ղատնտեսական արտադրանքի ոչ սահմանված տեղեր�մ առեւտ�ր անելը, բացառ�թյամբ 0803-0805, 081050 000 ծածկագրերին դասվող արտադրանքի`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի չափով:
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[Հոդված 162.1. Շինանյ�թեր ձեռք բերել� կարգը խախտելը (Վերացվել է 03.12.96 օրենք)]

[Հոդված 162.2. Ապրանքների եւ այլ առարկաների ապօրինի վաճառքը (Վերացվել է 03.12.96 օրենք)]

[Հոդված 163. Մանր սպեկ�լյացիա (Վերացվել է 13.01.97 օրենք)]

[Հոդված 164. Անաս�ններին � թռչ�ններին կերակրել� համար պետական կամ կոոպերատիվ խան�թներից հաց եւ այլ սննդա-մթերք գնելը (Վերացվել է 13.01.97 օրենք)]

Հոդված 165. Արժ�թային հարաբեր�թյ�նները կարգավորող օրենքների եւ իրավական այլ ակտերի խախտ�մները

Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն�մ ապրանքների իրացման, աշխատանքների կատարման, ծառայ�թյ�նների մատ�ցման փողային գնանշ�մները, ինչպես նաեւ այդ գործարքների դիմաց փողային վճար�մները
Հայաստանի Հանրապետ�թյան դրամով իրականացնել� պահանջը չկատարելը, ինչպես նաեւ արժ�թային հարաբեր�թյ�նները կարգավորող օրենքներով եւ իրավական այլ ակտերով սահմանված այլ պահանջներ
չկատարելը՝

առաջացն�մ են տ�գանքի նշանակ�մ` խախտման գ�մարի չափով, ընդ որ�մ՝ յ�րաքանչյ�ր պահանջի մի քանի խախտ�մներ թ�յլ տալ� դեպք�մ յ�րաքանչյ�ր խախտ�մը համարվ�մ է մեկ խախտ�մ:

[2-րդ եւ 3-րդ պարբ. �ժը կորցրել են ՀՕ-248-Ն, 22.12.05, ՀՀՊՏ N 81 (453), 28.12.05]

[Հոդված 165.1. Արժեթղթեր թողարկողի կողմից, ինչպես գրանցող պետական լիազորված մարմին ներկայացվող, այնպես էլ մամ�լ�մ հրապարակվող արժեթղթերի թողարկման ազդագր�մ դիտավոր�թյամբ
ապատեղեկատվ�թյ�ն զետեղելը (Ուժը կորցրել է ՀՕ-248-Ն, 22.12.05, ՀՀՊՏ N 81 (453), 28.12.05)]

[Հոդված 165.2. Արժեթղթեր թողարկողի կամ նրա լիազորած անձի, ինչպես նաեւ արժեթղթերի շ�կայի մասնակիցների կողմից, առանց պետական լիազորված մարմն�մ արժեթղթերի թողարկման ազդագրի գրանցման,
արժեթղթերի ազատ շրջանառ�թյ�ն կամ բաց տեղաբաշխ�մ իրականացնելը (Ուժը կորցրել է ՀՕ-248-Ն, 22.12.05, ՀՀՊՏ N 81 (453), 28.12.05)]

[Հոդված 165.3. Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն�մ արժեթղթերի կամ դրանց սերտիֆիկատների ձեւավորման եւ պատրաստման միասնական ստանդարտներին չհամապատասխանող արժեթղթեր թողարկելը (Ուժը
կորցրել է ՀՕ-248-Ն, 22.12.05, ՀՀՊՏ N 81 (453), 28.12.05)]

[Հոդված 165.4. Արժեթղթերի շ�կայի մասնակիցների, արժեթղթեր թողարկողների, արժեթղթերի ձեւաթղթեր (բլանկներ) պատրաստող, ներկրող եւ իրացնող անձանց կողմից պետական լիազորված մարմին
ներկայացվող հաշվետվ�թյան մեջ դիտավոր�թյամբ ապատեղեկատվ�թյ�ն զետեղելը (Ուժը կորցրել է ՀՕ-248-Ն, 22.12.05, ՀՀՊՏ N 81 (453), 28.12.05)]

[Հոդված 165.5. Արժեթղթերի շ�կայի մասնակիցների, արժեթղթեր թողարկողների, արժեթղթերի ձեւաթղթեր (բլանկներ) պատրաստող, ներկրող եւ իրացնող անձանց կողմից պետական լիազորված մարմին
հաշվետվ�թյ�ն ներկայացնել�` օրենսդր�թյամբ սահմանված կարգը խախտելը (Ուժը կորցրել է ՀՕ-248-Ն, 22.12.05, ՀՀՊՏ N 81 (453), 28.12.05)]

[Հոդված 165.6. Արժեթղթեր թողարկողի կողմից մամ�լ�մ արժեթղթերի թողարկման ազդագրի հրապարակման օրվանից արժեթղթերը տասն օրից շ�տ ազատ շրջանառ�թյան մեջ դնելը (Ուժը կորցրել է ՀՕ-248-Ն,
22.12.05, ՀՀՊՏ N 81 (453), 28.12.05)]

[Հոդված 165.7. Արժեթղթեր թողարկողի կողմից մինչեւ դրանց թողարկման ազդագրի` օրենսդր�թյամբ սահմանված կարգով գրանց�մը արժեթղթեր գովազդելը (Ուժը կորցրել է ՀՕ-248-Ն, 22.12.05, ՀՀՊՏ N 81 (453),
28.12.05)]

[Հոդված 165.8. Արժեթղթեր թողարկողի կամ նրա կողմից լիազորված եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյան համաձայն համապատասխան լիցենզիա �նեցող իրավաբանական անձի կողմից անվանական
արժեթղթերի սեփականատերերի գրանցամատյան (ռեեստր) չվարելը (Ուժը կորցրել է ՀՕ-248-Ն, 22.12.05, ՀՀՊՏ N 81 (453), 28.12.05)]

Հոդված 165.9. Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամ�տների օրինականացման եւ ահաբեկչ�թյան ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին օրենքների եւ իրավական այլ ակտերի պահանջների խախտ�մները

Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամ�տների օրինականացման եւ ահաբեկչ�թյան ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին օրենքներով եւ այլ իրավական ակտերով նախատեսված հաշվետվ�թյ�ն տրամադրող
անձանց (բացառ�թյամբ Հայաստանի Հանրապետ�թյան կենտրոնական բանկի կողմից լիցենզավորվող եւ վերահսկվող անձանց) պաշտոնատար անձանց կողմից այդ օրենքներով եւ իրավական ակտերով սահմանված
տեղեկ�թյ�նները կամ հաշվետվ�թյ�նները չներկայացնելը կամ ոչ պատշաճ ներկայացնելը, այն է՝ սահմանված ժամկետներ�մ կամ ամբողջ ծավալով կամ ոչ սահմանված ձեւով ներկայացնելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րապատիկի չափով:

Ն�յն գործող�թյ�նները, որոնք կրկին անգամ կատարվել են վարչական տ�յժ նշանակել�ց հետո` մեկ տարվա ընթացք�մ՝

առաջացն�մ են տ�գանքի նշանակ�մ` նվազագ�յն աշխատավարձի երկ�հարյ�րապատիկի չափով:



[Հոդված 166. Օտարերկրյա վալյ�տայի դիմաց՝ առանց դրանք այդպիսի վալյ�տայի փոխարկել� իրավ�նքի, ձեռք բերվող վճարման փաստաթղթերի ապօրինի վաճառքը (Վերացվել է 03.12.96 օրենք)]

Հոդված 166.1. Պետական ծառայողների կողմից պաշտոնի բեր�մով ստացած արժեքավոր նվերները պետ�թյանը չհանձնելը

Պետական ծառայողների կողմից պետական եւ ոչ պետական ձեռնարկ�թյ�ններից, հիմնարկներից եւ կազմակերպ�թյ�ններից, ինչպես նաեւ արտասահմանյան պետ�թյ�ններից, կազմակերպ�թյ�ններից, ֆիրմաներից
պաշտոնի բեր�մով ստացած արժեքավոր նվերները սահմանված կարգով պետ�թյանը չհանձնելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի լրիվ չափով` նվեր ստացված առարկաների բռնագրավմամբ, իսկ դրանց բացակայ�թյան դեպք�մ` տ�գանքի նշանակ�մ նվերի արժեքի
քառապատիկ չափով:

Հոդված 167. Բենզինի կամ այլ վառելիքաքս�քային նյ�թերի ապօրինի բացթող�մը կամ ձեռքբեր�մը

Պետական կամ հասարակական ձեռնարկ�թյ�ններին, հիմնարկներին եւ կազմակերպ�թյ�ններին պատկանող բենզինի կամ վառելիքաքս�քային այլ նյ�թերի ապօրինի բացթող�մը կամ ապօրինի ձեռքբեր�մը,
հափշտակման նշանների բացակայ�թյան դեպք�մ`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի լրիվ չափից մինչեւ կրկնապատիկը:

[Հոդված 168. Որսի միջոցով ձեռք բերված մ�շտակամորթ գազանների արժեքավոր տեսակների մորթիները պետ�թյանը պարտադիր հանձնել�ց խ�սափելը, մորթիների ապօրինի վաճառքը, գն�մը, փոխանակ�մը եւ
վերամշակ�մը (Վերացվել է 03.12.96 օրենք)]

Հոդված 169. Ապօրինի ձեռնարկատիր�թյամբ զբաղվելը

Ապօրինի ձեռնարկատիր�թյամբ զբաղվելը, այսինքն առանց պետական գրանցման ձեռնարկատիրական գործ�նե�թյամբ զբաղվելը կամ առանց լիցենզիայի պետական լիցենզավորման ենթակա տնտեսական
գործ�նե�թյամբ զբաղվելը կամ առանց համապատասխան լիցենզիայի արտարժ�յթի փոխանակման գործ�նե�թյամբ զբաղվելը կամ պետական մենաշնորհ հանդիսացող ձեռնարկատիրական գործ�նե�թյամբ ապօրինի
զբաղվելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասնհինգապատիկից մինչեւ երեսնապատիկի չափով:

Ապօրինի շահ�մով խաղեր կամ խաղատնային գործ�նե�թյ�ն կազմակերպելը, այսինքն` առանց համապատասխան լիցենզիայի շահ�մով խաղերով կամ խաղա-տնային գործ�նե�թյամբ զբաղվելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` այդպիսի գործ�նե�թյամբ զբաղվել� լիցենզիա ստանալ� համար օրենքով սահմանված պետական տ�րքի հնգապատիկի չափով:

Հոդված 169.1. Հաշվապահական հաշվառ�մը (գրանց�մը) խախտ�մով վարելը, երբ դա կարող է առաջացնել (առաջացրել է) հարկի կամ պարտադիր սոցիալական ապահովագր�թյան վճարման նվազեց�մ, կամ
հայտարարագիրը, հաշվարկը սահմանված ժամկետ�մ չներկայացնելը

Հաշվապահական հաշվառ�մից բացի, օրենսդր�թյամբ նախատեսված այլ հաշվառ�մ (գրանց�մ) չվարելը կամ ձեռնարկատիրական գործ�նե�թյան առարկաները չգրանցելը կամ հաշվառ�մը (գրանց�մը) այնպիսի
խախտ�մով վարելը կամ հայտարարագրի կամ հաշվարկի կամ հաշվետվ�թյան (այդ թվ�մ` հաշվապահական) կամ հարկման կամ պարտադիր սոցիալական ապահովագր�թյան վճարման հիմք հանդիսացող այլ
փաստաթղթի մեջ այնպիսի կեղծ տվյալներ մտցնելը, որոնք կարող են առաջացնել (առաջացրել են) հարկի կամ պարտադիր սոցիալական ապահովագր�թյան վճարման նվազեց�մ՝
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առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասնհինգապատիկից մինչեւ քսանհինգապատիկի չափով:

Հայտարարագիրը կամ հաշվարկը կամ օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով սահմանված այլ փաստաթ�ղթ, բացառ�թյամբ ֆինանսական հաշվետվ�թյ�նների, հարկային տեսչ�թյան կամ սոցիալական
ապահովագր�թյան պետական հիմնադրամի մարմիններ կամ օրենքով սահմանված դեպքեր�մ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ սահմանված ժամկետ�մ չներկայացնելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասնապատիկից մինչեւ քսանապատիկի չափով:

Հոդված 169.2. Պետական վիճակագրական դիտարկ�մների իրականացման համար անհրաժեշտ տվյալներ ներկայացնել� կարգը խախտելը կամ տվյալներն աղավաղելը

Ձեռնարկ�թյ�նների, հիմնարկների, կազմակերպ�թյ�նների պաշտոնատար անձանց կողմից պետական վիճակագրական դիտարկ�մների համար անհրաժեշտ հաշվետվ�թյ�ններն � տեղեկատվ�թյ�նը սահմանված
ժամկետներ�մ եւ ամբողջ ծավալով չներկայացնելը, ինչպես նաեւ դրանք ոչ սահմանված ձեւով, աղավաղ�մներով եւ անստորագիր ներկայացնելը`

առաջացն�մ են նախազգ�շաց�մ կամ տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քսանապատիկի չափով:

Ն�յն խախտ�մների կատար�մն այն անձի կողմից, որը նշված խախտ�մների համար վարչական տ�յժի է ենթարկվել մեկ տարվա ընթացք�մ`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով:

Հոդված 169.3. Հայաստանի Հանրապետ�թյան տնտեսական մրցակց�թյան պաշտպան�թյան պետական հանձնաժողովի կողմից պահանջվող, օրենսդր�թյամբ սահմանված անհրաժեշտ փաստաթղթեր եւ այլ
տեղեկատվ�թյ�ն չներկայացնելը կամ ոչ հավաստի տեղեկ�թյ�ններ ներկայացնելը

Պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների պաշտոնատար անձանց կողմից Հայաստանի Հանրապետ�թյան տնտեսական մրցակց�թյան պաշտպան�թյան պետական հանձնաժողովի կողմից պահանջվող,
օրենսդր�թյամբ սահմանված անհրաժեշտ փաստաթղթեր եւ այլ տեղեկատվ�թյ�ն չներկայացնելը կամ ոչ հավաստի տեղեկ�թյ�ններ ներկայացնելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով:

Ն�յն խախտ�մը վարչական տ�յժի ենթարկված անձի կողմից մեկ տարվա ընթացք�մ կրկին անգամ կատարելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րապատիկի չափով:

Հոդված 169.4. Բնապահպանական եւ բնօգտագործման վճարների հաշվարկ-հաշվետվ�թյ�նները չներկայացնելը, անհրաժեշտ տվյալները ներկայացնել� կարգը խախտելը կամ տվյալներն աղավաղելը

Վճարողների կողմից բնապահպանական եւ բնօգտագործման վճարների հաշվարկ-հաշվետվ�թյ�նները սահմանված ժամկետներ�մ բնապահպանական մարմիններ չներկայացնելը, ինչպես նաեւ դրանք ոչ սահմանված
ձեւով, աղավաղ�մներով, անստորագիր ներկայացնելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչեւ հարյ�րապատիկի չափով:

Ն�յն խախտ�մների կատար�մն այն անձի կողմից, որը վարչական տ�յժի է ենթարկվել մեկ տարվա ընթացք�մ՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

[Հոդված 169.4. Վարձ� աշխատողների աշխատանքի ընդ�նման, ն�յն գործատ�ի մոտ այլ աշխատանքի փոխադրման եւ աշխատանքից ազատման վերաբերյալ հրամանագիրքը վարել� եւ պահպանել� կարգը
խախտելը (Ուժը կորցրել է ՀՕ-31-Ն)]

Հոդված 169.5. Չձեւակերպված աշխատող պահելը

Կազմակերպ�թյ�ն�մ կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ մոտ առանց Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյամբ սահմանված կարգով ձեւակերպել� աշխատող պահելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով` յ�րաքանչյ�ր չձեւակերպված աշխատողի համար:

Ն�յն խախտ�մը վարչական տ�յժ նշանակվել�ց հետո՝ մեկ տարվա ընթացք�մ, կրկին անգամ կատարելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րապատիկի չափով` յ�րաքանչյ�ր չձեւակերպված աշխատողի համար:

Ս�յն հոդվածով սահմանված տ�գանքները չեն կիրառվ�մ վարձ� աշխատողների աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյանը, իսկ պետական մարմիններ�մ եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ�մ`
աշխատանքի ընդ�նման եւ աշխատանքից ազատման հրամանագիրքը վարել� եւ պահպանել� կարգի խախտման դեպքեր�մ:

Լր., փոփ ՀՕ-217-Ն, 03.12.05, ՀՀՊՏ N 78 (450), 14.12.05

Հոդված 169.6. Առեւտրի եւ սպասարկման ոլորտ�մ աշխատողի կողմից անվանաքարտ չկրելը

Առեւտրի եւ սպասարկման ոլորտ�մ աշխատողի կողմից Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյամբ սահմանված կարգով անվանաքարտ չկրելը գործատ�ի համար`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով` յ�րաքանչյ�ր վարձ� աշխատողի համար:



Հոդված 169.7. Աշխատանքային պայմանագրերը սահմանված ժամկետ�մ գործատ�ի աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան�մ չգրանցելը, ինչպես նաեւ պետական մարմիններ�մ եւ տեղական
ինքնակառավարման մարմիններ�մ աշխատանքի ընդ�նման եւ աշխատանքից ազատման հրամանագրքի վարման կարգը խախտելը

Վարձ� աշխատողների հետ կնքված աշխատանքային պայմանագիրը սահմանված ժամկետ�մ գործատ�ի աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյան�մ չգրանցելը կամ աշխատանքային պայմանագրերի
գրանցամատյան չվարելը, ինչպես նաեւ պետական մարմիններ�մ եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ�մ աշխատանքի ընդ�նման եւ աշխատանքից ազատման հրամանագրքի վարման սահմանված կարգը
խախտելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րապատիկի չափով:

Ն�յն խախտ�մը, որը կատարվել է կրկին անգամ վարչական տ�յժի միջոցներ կիրառել�ց հետո` մեկ տարվա ընթացք�մ`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երկ�հարյ�րապատիկի չափով:

Խմբ. ՀՕ-217-Ն, 03.12.05, ՀՀՊՏ N 78 (450), 14.12.05

Հոդված 169.8. Գործատ�ի կողմից աշխատավարձ չհաշվարկելը եւ (կամ) չվճարելը

Գործատ�ի կողմից օրաց�ցային տարվա ընթացք�մ առնվազն 2 անգամ օրենքով սահմանված ժամկետ�մ աշխատավարձ չհաշվարկելը եւ (կամ) օրենքով սահմանված ժամկետից հետո՝ 15 օրվա ընթացք�մ, աշխատավարձ
չվճարելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ չհաշվարկված կամ հաշվարկված եւ չվճարված աշխատավարձի մեկ քառորդի չափով, բայց հինգ հարյ�ր հազար դրամից ոչ ավելի:

Ն�յն խախտ�մը, որը կատարվել է կրկին անգամ վարչական տ�յժի միջոցներ կիրառել�ց հետո՝ մեկ տարվա ընթացք�մ`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ չհաշվարկված կամ հաշվարկված եւ չվճարված աշխատավարձի մեկ երկրորդի չափով, բայց մեկ միլիոն դրամից ոչ ավելի:

Գործատ�ն ազատվ�մ է ս�յն հոդվածով նախատեսված` աշխատավարձ չվճարել� համար սահմանված պատասխանատվ�թյ�նից, եթե աշխատավարձ ստացողը գործատ�ին օրենսդր�թյամբ սահմանված կարգով չի
ներկայացրել իր սոցիալական ապահով�թյան քարտի համարը:

Լր. ՀՕ-78-Ն, 19.04.05, ՀՀՊՏ N 24 (396), 27.04.05

Հոդված 169.9. Հաշվապահական հաշվառ�մ չվարելը

Հաշվապահական հաշվառ�մ չվարելը՝ տնտեսական գործառն�թյ�նների համ-ընդհան�ր եւ անընդհատ փաստաթղթային հաշվառման միջոցով կազմակերպ�թյան ակտիվների, սեփական կապիտալի,
պարտավոր�թյ�նների վիճակի � շարժի վերաբերյալ, դրամական արտահայտ�թյամբ, տեղեկատվ�թյան հավաքման, գրանցման եւ ընդհանրացման համակարգ չ�նենալը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով:

Ն�յն խախտման կատար�մն այն անձի կողմից, որը նշված խախտման համար վարչական տ�յժի է ենթարկվել մեկ տարվա ընթացք�մ՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երկ�հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Հոդված 169.10. Հաշվապահական հաշվառման քաղաքական�թյ�ն չսահմանելը

Հաշվապահական հաշվառման քաղաքական�թյ�ն չսահմանելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քսանապատիկի չափով:

Հոդված 169.11. Հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերը եւ այլ տեղեկ�թյ�նները չպահպանելը

Հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերը, ինչպես նաեւ համակարգչային (էլեկտրոնային) կրիչների վրա գտնվող տեղեկատվ�թյ�նը՝ սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերը, գրանցամատյանները, ֆինանսական
հաշվետվ�թյ�նները, հաշվապահական հաշվառման քաղաքական�թյանը վերաբերող փաստաթղթերը, հաշվապահական հաշվառման մեքենայական մշակման ծրագրերն օրենսդր�թյամբ սահմանված ժամկետներ�մ
չպահպանելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով:

Հոդված 169.12. Պետական մարմիններ ֆինանսական հաշվետվ�թյ�նները չներկայացնելը կամ դրանք չհրապարակելը

Օրենքով սահմանված դեպքեր�մ եւ ժամկետներ�մ ֆինանսական հաշվետվ�թյ�նները պետական մարմիններ չներկայացնելը կամ դրանք օրենքով սահմանված կարգով եւ ժամկետներ�մ չհրապարակելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով: Տ�գանքի նշանակման օրվանից հետո՝ երես�ն օրվա ընթացք�մ, ֆինանսական հաշվետվ�թյ�նները պետական
մարմիններ չներկայացնելը կամ դրանք օրենքով սահմանված կարգով չհրապարակելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հինգհարյ�րապատիկի չափով:

Հոդված 169.13. Հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվ�թյ�նները չորակավորված հաշվապահի կողմից ստորագրելը կամ անստորագիր ներկայացնելը

Հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվ�թյ�ններն ստորագրելը հաշվապահի կողմից, որը որակավորված չէ հաշվապահական հաշվառ�մը կարգավորող պետական մարմնի սահմանած կարգով, կամ անստորագիր
ներկայացնելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով:

Ն�յն խախտման կատար�մն այն անձի կողմից, որը նշված խախտման համար վարչական տ�յժի է ենթարկվել անմիջապես նախորդող ժամանակաշրջանի ֆինանսական հաշվետվ�թյ�նները ներկայացնելիս՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երկ�հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Հոդված 169.14. Իր անվանման մեջ առանց լիցենզիայի չթ�յլատրված բառերն օգտագործելը

Առանց համապատասխան լիցենզիա ստանալ�` օրենքով սահմանված բառերը կամ դրանց ածանցյալներն իր անվանման մեջ վեց ամսից ավելի ժամկետով օգտագործելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով:

Տ�գանքի նշանակման օրվանից հետո՝ չորսամսյա ժամկետ�մ, խախտ�մը չվերացնելը՝ լիցենզիա չստանալը կամ անվանափոխ�թյ�ն չկատարելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րապատիկի չափով:

Հոդված 169.16. Առեւտրի, հանրային սննդի եւ կենցաղային ծառայ�թյ�նների ոլորտ�մ առանց համապատասխան թ�յլտվ�թյան գործ�նե�թյ�ն իրականացնելը

Առանց թ�յլտվ�թյան ոգելից խմիչքների եւ (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառք իրականացնելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ վաճառողի նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քսանապատիկից մինչեւ հիսնապատիկի չափով:

Խաղատների, հանրային սննդի օբյեկտների, բաղնիքների (սա�նաների), զվարճանքի, շահ�մով խաղեր կազմակերպող օբյեկտների՝ առանց թ�յլտվ�թյան ժամը 24.00-ից հետո աշխատելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ կատարողի, վաճառողի նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երկ�հարյ�րապատիկից մինչեւ երեքհարյ�րապատիկի չափով:

Առանց թ�յլտվ�թյան տոնավաճառներ (վերնիսաժներ) կազմակերպելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ առեւտրի իրականացման վայրի կազմակերպչի նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երկ�հարյ�րապատիկից մինչեւ չորսհարյ�րապատիկի չափով:

Լր. ՀՕ-262-Ն, 28.12.05, ՀՀՊՏ N 83 (455), 30.12.05

[Հոդված 170. Պետական մենաշնորհ հանդիսացող ձեռնարկատիրական գործ�նե�թյամբ զբաղվելը (Հանվել է 19.07.97 օրենք)]

[Հոդված 170.1. Շահ�յթ (եկամ�տ) կամ հարկվող այլ օբյեկտ թաքցնելը (Հանվել է 19.07.97 օրենք)]



Հոդված 170.2. Իրավաբանական անձի, իրավաբանական անձի կարգավիճակ չ�նեցող ձեռնարկ�թյան, անհատ ձեռներեցի գրանցման կամ լիցենզավորման մասին տվյալները հարկային տեսչ�թյան մարմիններ
սահմանված ժամկետ�մ չհայտնելը

Պետական լիազորված մարմնի պաշտոնատար անձի կողմից իրավաբանական անձի, իրավաբանական անձի կարգավիճակ չ�նեցող ձեռնարկ�թյան, անհատ ձեռներեցի գրանցման կամ լիցենզավորման կամ դրանց հետ
կապված համապատասխան փոփոխ�թյ�նների մասին տվյալները հարկային տեսչ�թյան մարմիններ սահմանված ժամկետ�մ չհայտնելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասնապատիկից մինչեւ տասնհինգապատիկի չափով:

Հոդված 170.3. Հարկերը եւ պարտադիր սոցիալական ապահովագր�թյան վճար�մները ժամանակին չվճարելը

Հարկերը եւ պարտադիր սոցիալական ապահովագր�թյան վճար�մները սահմանված ժամկետներ�մ չվճարելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասնապատիկից մինչեւ քսանապատիկի չափով:

Հոդված 170.4. Հարկային տեսչ�թյան մարմիններ�մ սահմանված ժամկետ�մ հաշվառման չկանգնելը

Հարկային տեսչ�թյան մարմիններ�մ սահմանված ժամկետ�մ հաշվառման չկանգնելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասնապատիկից մինչեւ քսանապատիկի չափով:

Հոդված 170.5. Պետական լիազորված մարմինների պաշտոնատար անձանց կողմից անհատ ձեռներեցին կամ ձեռնարկ�թյ�նը սահմանված ժամկետներ�մ չգրանցելը (չվերագրանցելը) կամ գրանց�մը
(վերագրանց�մը) անհիմն մերժելը

Պետական լիազորված մարմինների պաշտոնատար անձանց կողմից անհատ ձեռներեցին կամ ձեռնարկ�թյ�նը սահմանված ժամկետներ�մ չգրանցելը (չվերա-գրանցելը) կամ գրանց�մը (վերագրանց�մը) անհիմն մերժելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի կրկնապատիկից մինչեւ եռապատիկը:

Հոդված 170.6. Հարկային տեսչ�թյան կամ սոցիալական ապահովագր�թյան պետական հիմնադրամի տարածքային մարմիններ տեղեկ�թյ�նները սահմանված ժամկետ�մ չհաղորդելը կամ սխալ տեղեկ�թյ�ններ
հաղորդելը

Օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով նախատեսված դեպքեր�մ իրավաբանական անձի կամ իրավաբանական անձի կարգավիճակ չ�նեցող ձեռնարկ�թյան պաշտոնատար անձի կամ անհատ ձեռներեցի կամ պետական
կառավարման կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի պաշտոնատար անձի կողմից հարկ վճարողի կամ պարտադիր սոցիալական ապահովագր�թյան վճար�մներ կատարողի հետ կատարված գործառն�թյ�նների,
ինչպես նաեւ իրենց կողմից եւ իրենց հաշվին ֆիզիկական անձին վճարված եկամ�տների եւ պահված հարկերի կամ պարտադիր սոցիալական ապահովագր�թյան վճար�մների մասին տվյալները, հարկման նպատակով
օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով նախատեսված անհրաժեշտ այլ տվյալներ հարկային տեսչ�թյան կամ սոցիալական ապահովագր�թյան պետական հիմնադրամի տարածքային մարմիններ սահմանված ժամկետ�մ
չհաղորդելը կամ սխալ տվյալներ հաղորդելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասնապատիկից մինչեւ տասնհինգապատիկի չափով:

Ն�յն արարքը, որը նպաստել է հարկ կամ պարտադիր սոցիալական ապահովա-գր�թյան վճար�մներ վճարողի կողմից հարկվող օբյեկտը /հարկը/ կամ պարտադիր սոցիալական ապահովագր�թյան վճար�մը թաքցնել�ն`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասնհինգապատիկից մինչեւ քսանապատիկի չափով:

Հոդված 170.7. Ակցիզային դրոշմանիշներ օտարելը կամ ապօրինի ձեռք բերված ակցիզային դրոշմանիշներով ապրանքներ դրոշմավորելը

Սահմանված կարգով ձեռք բերված կամ օգտագործված ակցիզային դրոշմանիշներն օտարելը, եթե դրանց քանակը չի գերազանց�մ հիս�ն հատը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` օտարված յ�րաքանչյ�ր դրոշմանիշի համար` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի չափով:

Ն�յն արարքը, եթե օտարված դրոշմանիշների քանակը կազմ�մ է հիս�նից մինչեւ հազար հատ`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` օտարված յ�րաքանչյ�ր դրոշմանիշի համար` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հնգապատիկի չափով:

Ապօրինի ձեռք բերված ակցիզային դրոշմանիշներով ապրանքներ դրոշմավորելը, եթե այդ ապրանքների ընդհան�ր արժեքը վաճառողի մոտ նշված (չնշված լինել� դեպք�մ` օրենսդր�թյամբ սահմանված կարգով որոշված)
գներով չի գերազանց�մ երկ� հարյ�ր հազար դրամը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րապատիկից մինչեւ երեքհարյ�րապատիկի չափով:

Հոդված 170.8. Ակցիզային դրոշմանիշերով դրոշմավորման ենթակա չդրոշ-մավորված ապրանքներ իրացնելը

Ակցիզային դրոշմանիշներով դրոշմավորման ենթակա չդրոշմավորված (չվերա-դրոշմավորված) ապրանքներ իրացնելը, եթե այդ ապրանքների ընդհան�ր արժեքը վաճառողի մոտ նշված (չնշված լինել� դեպք�մ`
օրենսդր�թյամբ սահմանված կարգով որոշված) գներով չի գերազանց�մ երկ� հարյ�ր հազար դրամը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րապատիկից մինչեւ երեքհարյ�րապատիկի չափով:

Հոդված 170.9. Ակցիզային դրոշմանիշերով դրոշմավորման կանոնները խախտելը

Ակցիզային դրոշմանիշերի մեկից ավելի անգամ օգտագործման հնարավոր�թյ�նը չբացառող ձեւով կամ դրոշմավորման ենթակա ապրանքները ոչ այդ արտադրատեսակի դրոշմավորման համար տրամադրված ակցիզային
դրոշմանիշերով դրոշմավորված, ինչպես նաեւ որոշակի տարող�թյան համար տրամադրված դրոշմանիշերով այլ տարող�թյ�ն �նեցող տարաներով (տ�փերով) տարայավորված՝ դրոշմավորված ապրանքներն իրացնելը,
եթե այդ ապրանքների ընդհան�ր արժեքը վաճառողի մոտ նշված (չնշված լինել� դեպք�մ՝ օրենսդր�թյամբ սահմանված կարգով որոշված) գներով չի գերազանց�մ երկ� հարյ�ր հազար դրամը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչեւ հարյ�րապատիկի չափով:

[Հոդված 170.10. Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառ�մը պարտադիր լինել� դեպք�մ` առանց հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների դրամական հաշվարկներ իրականացնելը (Ուժը կորցրել է ՀՕ-125 օրենք)]

[Հոդված 170.11. Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառ�մը պարտադիր լինել� դեպք�մ` հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների խախտմամբ դրամական հաշվարկներ իրականացնելը
(Ուժը կորցրել է ՀՕ-125 օրենք)]

Հոդված 170.12. Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյան կողմից սահմանված՝ իրացման համար թ�յլատրելի ժամկետներից հետո որոշակի թվագր�մով դրոշմանիշերով դրոշմավորված ապրանքների
իրաց�մը

Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյան կողմից սահմանված՝ որոշակի թվագր�մով դրոշմանիշերով դրոշմավորված ապրանքների իրացման թ�յլատրելի ժամկետներից հետո այդպիսի ապրանքներ իրացնելը, եթե
այդ ապրանքների ընդհան�ր արժեքը վաճառողի մոտ նշված (չնշված լինել� դեպք�մ՝ օրենսդր�թյամբ սահմանված կարգով որոշված) գներով չի գերազանց�մ հարյ�ր հազար դրամը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի 100-ապատիկից մինչեւ 300-ապատիկի չափով:

Ն�յն արարքը, որը կրկնվ�մ է վարչական տ�գանք նշանակել�ց հետո՝ մեկ տարվա ընթացք�մ, կամ եթե այդ ապրանքների ընդհան�ր արժեքը վաճառողի մոտ նշված (չնշված լինել� դեպք�մ՝ օրենսդր�թյամբ սահմանված
կարգով որոշված) գներով գերազանց�մ է հարյ�ր հազար դրամը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի 300-ապատիկից մինչեւ 500-ապատիկի չափով:

Հոդված 171. Քաղաքացիների կողմից գիշակեր մ�շտակամորթ գազաններ պահելը

Քաղաքացիների կողմից աղվեսներ, բեւեռաղվեսներ, ջրաքիսներ եւ գիշակեր մ�շտակամորթ այլ գազաններ պահելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երես�ն տոկոսից մինչեւ հիս�ն տոկոսի չափով` գիշակեր գազանների եւ դրանց մորթիների բռնագրավմամբ:
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[Հոդված 172. Մանր խ�լիգան�թյ�ն (Ուժը կորցրել է ՀՕ-32-Ն, 16.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06)]

[Հոդված 172.1. Իրեր ձեռք բերել� նպատակով օտարերկրյա քաղաքացիներին հետամտելը (Վերացվել է 03.12.96 օրենք)]

Հոդված 173. Հրազենից կրակելը բնակավայրեր�մ եւ դրա համար չհատկացված տեղեր�մ կամ սահմանված կարգի խախտ�մով



Հրազենից կրակելը բնակավայրեր�մ եւ դրա համար չհատկացված տեղեր�մ, ինչպես նաեւ դրա համար հատկացված տեղեր�մ սահմանված կարգի խախտ�մով`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�ր հիս�ն տոկոսից մինչեւ եռապատիկը` զենքի եւ զինամթերքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:

Հոդված 173.1. Ծխախոտի իրացմամբ զբաղվող հաստատ�թյ�նների կողմից ծխախոտի վաճառքի կանոնները խախտելը

Ծխախոտի վաճառքով զբաղվող իրավաբանական եւ ֆիզիկական անձանց կողմից վաճառքի կանոնների խախտ�մը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երեսնապատիկի չափով։

Ն�յն խախտ�մը, որը կատարվել է կրկին անգամ՝ վարչական տ�յժի միջոցներ կիրառել�ց հետո՝ 6 ամսվա ընթացք�մ՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով, կամ գործ�նե�թյան թ�յլտվ�թյ�նը (լիցենզիան) կասեցվ�մ է 1 տարի ժամկետով։

[Հոդված 174. Տնային եղանակով պատրաստված թ�նդ ոգելից խմիչքներ ձեռք բերելը (Վերացվել է 02.09.93 օրենք)]

[Հոդված 174.1. Տնային եղանակով պատրաստված թ�նդ ոգելից խմիչք չհամարվող գին� վաճառքը քաղաքացիների կողմից (Վերացվել է 01.09.93 օրենք)]

[Հոդված 174.2. Տնային եղանակով թ�նդ ոգելից խմիչքներ պատրաստելը կամ պահելը ոչ վաճառել� նպատակով (Վերացվել է 01.09.93 օրենք)]

Հոդված 175. Հասարակական վայրեր�մ ոգելից խմիչքներ օգտագործելը կամ հասարակական վայրեր�մ հարբած վիճակ�մ երեւալը

Ոգելից խմիչքներ օգտագործելը փողոցներ�մ, մարզադաշտեր�մ, պ�րակներ�մ, զբոսայգիներ�մ, հասարակական տրանսպորտի բոլոր տեսակներ�մ եւ հասարակական այլ վայրեր�մ, բացի առեւտրի եւ հասարակական
սննդի այն ձեռնարկ�թյ�ններից, որտեղ պատգամավորների տեղական խորհրդի գործադիր կոմիտեի կողմից թ�յլատրված է ոգելից խմիչքների բաժակով վաճառք, կամ հարբած վիճակ�մ հասարակական վայրեր�մ
երեւալը, որը վիրավորական է մարդկային արժանապատվ�թյան եւ հասարակական բարոյական�թյան համար`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քսան տոկոսից մինչեւ երես�ն տոկոսի չափով:

Ն�յն արարքները, որոնք կատարվել են կրկին անգամ վարչական տ�յժի միջոցներ կիրառել�ց հետո մեկ տարվա ընթացք�մ`

առաջացն�մ են տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երես�ն տոկոսից մինչեւ հիս�ն տոկոսի չափով:

Ս�յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքները, որոնք կատարել է այն անձը, որը մեկ տարվա ընթացք�մ երկ� անգամ վարչական տ�յժի է ենթարկվել հասարակական վայրեր�մ ոգելից խմիչքներ օգտագործել�
կամ հասարակական վայրեր�մ հարբած վիճակ�մ երեւալ� համար`

առաջացն�մ են տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասնապատիկի չափով:

Փոփ. ՀՕ-32-Ն, 16.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06

Հոդված 176. Ոգելից խմիչքներ օգտագործելը արտադր�թյ�ն�մ

Արտադր�թյ�ն�մ (աշխատատեղեր�մ, ձեռնարկ�թյ�նների, հիմնարկների, կազմակերպ�թյ�նների շենքեր�մ եւ տերիտորիայ�մ) ոգելից խմիչքների օգտագործ�մը կամ հարբած վիճակ�մ աշխատանքի տեղ�մ
գտնվելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասը տոկոսից մինչեւ երես�ն տոկոսի չափով:

Արտադր�թյ�ն�մ ոգելից խմիչքների օգտագործմանը տեղամասերի, հերթափոխերի, արտադրամասերի վարպետների, պետերի եւ մյ�ս ղեկավարների մասնակցելը իրենց ենթակա աշխատողների հետ, կամ հարբած
վիճակ�մ գտնվող անձանց աշխատանքի չթ�յլատրել� համար նրանց կողմից միջոցներ չձեռնարկելը կամ էլ իրենց ենթակա աշխատողների կողմից ոգելից խմիչքներ օգտագործել� կամ հարբած վիճակ�մ աշխատանքի
գալ� դեպքերը թաքցնելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երես�ն տոկոսից մինչեւ հիս�ն տոկոսի չափով:

Հոդված 177. Անչափահասին հարբած վիճակի հասցնելը

Ծնողների կամ այլ անձանց կողմից անչափահասին հարբած վիճակի հասցնելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիս�ն տոկոսից մինչեւ դրա լրիվ չափը:

Հոդված 178. Ծնողների եւ նրանց փոխարինող անձանց կողմից երեխաների դաստիարակ�թյան եւ �ս�ցման պարտական�թյ�նները չկատարելը

Ծնողների կամ նրանց փոխարինող անձանց կողմից անչափահաս երեխաների դաստիարակ�թյան եւ �ս�ցման պարտական�թյ�նները չարամտորեն չկատարելը, անչափահասների կողմից թմրամիջոցներ օգտագործելն
առանց բժշկի նշանակման կամ նրանց կողմից այլ իրավախախտ�մներ կատարելը (բացի ս�յն հոդվածի երկրորդ եւ երրորդ մասերով նախատեսված իրավախախտ�մներից)`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ ծնողների կամ նրանց փոխարինող անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասը տոկոսից մինչեւ երես�ն տոկոսի չափով:

Մանր խ�լիգան�թյ�նը կամ տասնչորսից մինչեւ տասնվեց տարեկան հասակի դեռահասների կողմից կատարված խ�լիգան�թյ�նը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ ծնողների կամ նրանց փոխարինող անձանց նկատմամբ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երես�ն տոկոսից մինչեւ �թս�ն տոկոսի չափով:

Հասարակական վայրեր�մ մինչեւ տասնվեց տարեկան դեռահասների հարբած վիճակ�մ երեւալը, ինչպես նաեւ նրանց կողմից ոգելից խմիչքներ օգտագործելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ ծնողների կամ նրանց փոխարինող անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիս�ն տոկոսից մինչեւ դրա լրիվ չափը:

[Հոդված 179. Մոլեխաղերը, գ�շակ�թյ�նը հասարակական վայրեր�մ (Վերացվել է ՀՕ-96 օրենք)]

Հոդված 179.1. Պոռնկ�թյամբ զբաղվելը

Պոռնկ�թյամբ զբաղվելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիս�ն տոկոսից մինչեւ դրա լրիվ չափը:

Ն�յն գործող�թյ�նները, որոնք կրկին անգամ կատարվել են վարչական տ�յժ նշանակել�ց հետո մեկ տարվա ընթացք�մ`

առաջացն�մ են տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի լրիվ չափից մինչեւ կրկնապատիկը:

Հոդված 180. Լռ�թյան խախտ�մը հասարակական վայրեր�մ

Լռ�թյան խախտ�մը գիշերը (ժամը 22-ից մինչեւ 6-ը), այսինքն` բարձրաձայն երգելը, երաժշտական գործիքների վրա նվագելը, ձայնային ազդանշաններ տալը, բարձր միացրած հեռ�ստաց�յցից, ռադիոընդ�նիչից,
մագնիտոֆոնից եւ այլ ապարատներից օգտվելը բնակելի շենքերի բնակարաններ�մ, մ�տքեր�մ եւ բակեր�մ, փողոցներ�մ եւ այլ հասարակական վայրեր�մ, բնակելի տարած�թյ�ններ�մ եւ դրանցից դ�րս աղմ�կով
�ղեկցվող աշխատանքներ կատարելը, որոնք կապված չեն անհետաձգելի անհրաժեշտ�թյան հետ, ինչպես նաեւ նման մյ�ս գործող�թյ�նները`

առաջացն�մ են նախազգ�շաց�մ կամ տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քսանապատիկից մինչեւ երեսնապատիկի չափով եւ նախազգ�շաց�մ կամ տ�գանքի
նշանակ�մ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երեսնապատիկից մինչեւ հիսնապատիկի չափով:

Հոդված 180.1. Ժողովներ, հանրահավաքներ, երթեր եւ ց�յցեր անցկացնել� կարգը խախտելը

Հրապարակային միջոցառ�մը դադարեցնել� վերաբերյալ «Ժողովներ, հանրահավաքներ, երթեր եւ ց�յցեր անցկացնել� մասին» Հայաստանի Հանրապետ�թյան oրենքով նախատեսված դեպքեր�մ ընդ�նված որոշման
պահանջները սահմանված ժամկետ�մ չկատարելը՝

պատժվ�մ է տ�գանքով՝ նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկից հարյ�րապատիկի չափով:

Հոդված 181. Հատ�կ ծառայ�թյ�նների ակնհայտ կեղծ կանչը

Հրշեջ պահպան�թյան, միլիցիայի, շտապ բ�ժօգն�թյան եւ մյ�ս հատ�կ ծառայ�թյ�նների ակնհայտ կեղծ կանչը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ քսան տոկոսի չափով:



ԳԼ�Խ 14

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳԻ ԴԵՄ ՈՏՆՁԳՎՈՂ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏ�ՄՆԵՐ

Հոդված 182. Ոստիկան�թյան ծառայողի կամ զինծառայողի օրինական կարգադր�թյանը կամ պահանջին չարամտորեն չենթարկվելը

Հասարակական կարգի պահպան�թյան պարտական�թյ�նները կատարել� ընթացք�մ ոստիկան�թյան ծառայողի կամ զինծառայողի օրինական կարգադր�թյանը կամ պահանջին չարամտորեն չենթարկվելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասնապատիկից մինչեւ հիսնապատիկի չափով:

Խմբ. ՀՕ-32-Ն, 16.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06

Հոդված 182.1. Հարկային տեսչ�թյան կամ սոցիալական ապահովագր�թյան պետական հիմնադրամի տարածքային մարմինների բնապահպանական տեսչական մարմինների, աշխատանքի պետական տեսչ�թյան
աշխատանքին խոչընդոտելը

Լր. ՀՕ-78-Ն, 19.04.05, ՀՀՊՏ N 24 (396), 27.04.05

Հարկային տեսչ�թյան կամ սոցիալական ապահովագր�թյան պետական հիմնադրամի տարածքային մարմինների բնապահպանական տեսչական մարմինների, աշխատանքի պետական տեսչ�թյան պաշտոնատար անձի`
իր պարտական�թյ�նները կատարել� ընթացք�մ օրինական պահանջները չկատարելը կամ կապարակնքված կամ այլ կերպ կնքված տարածքների կամ գ�յքի պահպան�թյ�նը չապահովելը կամ հարկային տեսչ�թյան
կամ կենսաթոշակային եւ զբաղված�թյան հիմնադրամի մարմինների աշխատանքին այլ կերպ խոչընդոտելը`

Լր. ՀՕ-78-Ն, 19.04.05, ՀՀՊՏ N 24 (396), 27.04.05

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րապատիկի չափով:

Հոդված 183. Ինքնիրավչ�թյ�ն

Ինքնագլ�խ, օրենքով սահմանված կարգի խախտմամբ, իր իսկական կամ ենթադրյալ իրավ�նքի իրականաց�մը, որը էական վնաս չի պատճառել քաղաքացիներին կամ պետական կամ հասարակական
կազմակերպ�թյ�ններին`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասնհինգ տոկոսից մինչեւ երես�ն տոկոսի եւ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` երես�ն տոկոսից մինչեւ
հիս�ն տոկոսի չափով:

Հոդված 183.1. Պետական ծառայողների կողմից պետական մարմնի ան�նից, մինչեւ տվյալ հարցի վերաբերյալ որոշ�մ ընդ�նելը, պաշտոնական հայտարար�թյամբ կամ հաղորդմամբ հանդես գալը

Պետական ծառայողների կողմից, մինչեւ տվյալ հարցի վերաբերյալ որոշ�մ ընդ�նելը, որոշ�մն ընդ�նող պետական մարմնի ան�նից որեւէ պաշտոնական հայտարար�թյամբ կամ հաղորդմամբ հանդես գալը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի լրիվ չափով:

Հոդված 184. Ապօրինի գործող�թյ�ններ պետական պարգեւների նկատմամբ

Հայաստանի Հանրապետ�թյան եւ ԽՍՀՄ շքանշան, մեդալ, պատվավոր կոչման կրծքանշան կամ շքանշանների եւ մեդալների շերտաձողիկներ կրելը դրա իրավ�նք չ�նեցող անձի կողմից, ինչպես նաեւ ապօրինաբար ԽՍՀՄ
շքանշան, մեդալ, պատվավոր կոչման կրծքանշան պահելը`

առաջացն�մ է նախազգ�շաց�մ կամ տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հինգ տոկոսից մինչեւ երես�ն տոկոսի չափով:

Հայաստանի Հանրապետ�թյան եւ ԽՍՀՄ պետական պարգեւների կրծքանշան կրելը` դրա իրավ�նքը չ�նեցող անձի կողմից այդ պարգեւները կամ դրանց կրծքանշաններն ապօրինաբար պահելը, ինչպես նաեւ դրանք գնելը,
վաճառելը, փոխանակելը կամ այլ հատ�ցմամբ տալը`

առաջացն�մ է նախազգ�շաց�մ կամ տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ տասնհինգ տոկոսի չափով:

Հայաստանի Հանրապետ�թյան նախարար�թյ�նների, գերատեսչ�թյ�նների, կազմակերպ�թյ�նների կողմից Հայաստանի Հանրապետ�թյան շքանշանների եւ մեդալների հետ արտաքին նման�թյ�ններ �նեցող
նշաններ, հ�շադրամներ եւ կրծքանշաններ պատրաստելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ երես�ն տոկոսի չափով:

Հոդված 185. Վարչական հսկող�թյան կանոնները խախտելը

Վարչական հսկող�թյան կանոնները խախտելը այն անձանց կողմից, որոնց նկատմամբ հսկող�թյ�ն է սահմանված`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քսան տոկոսից մինչեւ դրա լրիվ չափը:

Հոդված 186. Արգելված առարկաների հանձն�մը �ղղիչ-աշխատանքային հիմնարկներ�մ, քննչական մեկ�սարաններ�մ, դաստիարակչական-աշխատանքային, բ�ժաշխատանքային եւ բ�ժդաստիարակչական
պրոֆիլակտորի�մներ�մ պահվող անձանց

Ուղղիչ-աշխատանքային հիմնարկներ�մ, քննչական մեկ�սարաններ�մ, դաստիարակչական-աշխատանքային, բ�ժաշխատանքային եւ բ�ժդաստիարակչական պրոֆիլակտորի�մներ�մ պահվող անձանց ոգելից
խմիչքներ, դեղանյ�թեր եւ թմրեց�ցիչ ներգործ�թյ�ն �նեցող այլ նյ�թեր, ինչպես նաեւ հանձնել� համար արգելված այլ առարկաներ զնն�թյ�նից թաք�ն հանձնելը կամ ցանկացած ձեւով հանձնել� փորձը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քսան տոկոսից մինչեւ դրա լրիվ չափը` արգելված առարկաների բռնագրավմամբ:

Հոդված 187. Հրդեհային անվտանգ�թյան կանոնները խախտելը կամ չկատարելը

Ձեռնարկ�թյ�ններ�մ, հիմնարկներ�մ, կազմակերպ�թյ�ններ�մ, կոլտնտես�թյ�ններ�մ, հասարակական վայրեր�մ, պահեստային շենքեր�մ, հանրակացարաններ�մ եւ բնակելի տներ�մ, ինչպես նաեւ
համապատասխան օբյեկտներ նախագծելիս եւ կառ�ցելիս հրդեհային անվտանգ�թյան կանոնները խախտելը կամ չկատարելը, կամ հակահրդեհային գ�յքի, սարքավոր�մների, հրդեհները հայտնաբերել� եւ հանգցնել�
ավտոմատ միջոցների օգտագործման � պահպան�թյան կանոնները խախտելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասնհինգ տոկոսից մինչեւ երես�ն տոկոսի եւ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` քսան տոկոսից մինչեւ
հիս�ն տոկոսի չափով:

Հոդված 188. Ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերի պարտադիր պահանջները, պարտադիր սերտիֆիկացման կանոնները, չափ�մների միասնական�թյան ապահովման նորմատիվ փաստաթղթերի
պահանջները խախտելը

Նորմատիվ փաստաթղթերի պարտադիր պահանջները խախտելը, բացի ս�յն օրենսգրքի 158 հոդվածով նախատեսված իրավախախտ�մներից արտադրանքն իրացնել� (առաքել�), օգտագործել� (շահագործել�), պահել�,
փոխադրել�, օգտահանել� ժամանակ, ինչպես նաեւ պետական հսկող�թյ�ն եւ վերահսկող�թյ�ն իրականացնել� համար արտադրանք, անհրաժեշտ տվյալներ եւ փաստաթղթեր ներկայացնել�ց խ�սափելը`

առաջացն�մ են տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րապատիկից մինչեւ երեքհարյ�րապատիկի չափով:

Առանց համապատասխան�թյան սերտիֆիկատի պարտադիր սերտիֆիկացման ենթակա արտադրանք (այդ թվ�մ` ներմ�ծվող) իրացնելը (աշխատանք կատարելը, ծառայ�թյ�ն մատ�ցելը) կամ արտադրողների
(կատարողների, մատ�ցողների), ինչպես նաեւ սերտիֆիկացման մարմինների եւ փորձարկման լաբորատորիաների պաշտոնատար անձանց կողմից սերտիֆիկացման կանոնները խախտելը`

առաջացն�մ են տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րապատիկից մինչեւ երկ�հարյ�րապատիկի չափով:

Պետական չափագիտական հսկող�թյան եւ վերահսկող�թյան ոլորտներ�մ չստ�գաչափված չափման միջոցներ կիրառելը, չափման միջոցների ստ�գաչափման կանոնները, չափ�մների կատարման վկայագրված
մեթոդիկաները, առեւտր�մ չափագիտական կանոնները եւ նորմերը, չհաստատված տեսակների չափման միջոցների թողարկման պահանջները խախտելը`

առաջացն�մ են տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րապատիկից մինչեւ երեքհարյ�րապատիկի չափով:

Ստանդարտացման, չափագիտ�թյան եւ սերտիֆիկացման պետական վերահսկող�թյան իրականացման գլխավոր պետական տես�չի եւ պետական տես�չների կարգադրագրերի պահանջները նշված ժամկետ�մ
չկատարելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երկ�հարյ�րապատիկից մինչեւ երեքհարյ�րապատիկի չափով:

Ս�յն հոդվածի առաջին, երկրորդ, երրորդ կամ չորրորդ մասերով նախատեսված արարքները, որոնք նյ�թական վնաս են պատճառել քաղաքացիներին, կազմակերպ�թյ�ններին կամ պետ�թյանը`

առաջացն�մ են տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երեքհարյ�րապատիկից մինչեւ հինգհարյ�րապատիկի չափով:



Հոդված 188.1. Փաստաթղթերի (վավերագրերի) պարտադիր օրինակի առաք�մ չիրականացնելը

Օրենքով սահմանված փաստաթղթերի (վավերագրերի) պարտադիր օրինակի առաք�մը (փոխանց�մը) համապատասխան անձանց կողմից չիրականացնելը կամ փաստաթղթերի պարտադիր անվճար օրինակն անհատ�յց
չտրամադրելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասնապատիկի չափով։

Ն�յն խախտ�մը, որը կատարվել է կրկին անգամ՝ վարչական տ�յժի միջոցներ կիրառել�ց հետո՝ 6 ամսվա ընթացք�մ՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քսանապատիկի չափով։

Լր. ՀՕ-187-Ն, 02.11.05, ՀՀՊՏ N 71 (443), 16.11.05

Հոդված 189. Առանց թողարկման տվյալների զանգվածային լրատվ�թյան միջոցի տարած�մը կամ պարտադիր օրինակներ չ�ղարկելը կամ զանգվածային լրատվ�թյան միջոցի՝ ֆինանսավորման աղբյ�րների
թափանցիկ�թյանը եւ ազդեց�թյ�նների բացահայտմանն �ղղված հաշվետվ�թյ�նն օրենքով սահմանված ժամկետ�մ չհրապարակելը

Զանգվածային լրատվ�թյան միջոցի տարած�մը, որի թողարկ�մը չի պար�նակ�մ օրենքով սահմանված թողարկման տվյալները, կամ նյ�թական կրիչի վրա թողարկված զանգվածային լրատվ�թյան միջոցի տարած�մն
առանց օրենքով սահմանված պարտադիր օրինակներն ըստ պատկանել�յն �ղարկել�, կամ զանգվածային լրատվ�թյան միջոցի՝ ֆինանսավորման աղբյ�րների թափանցիկ�թյանն �ղղված հաշվետվ�թյ�նն օրենքով
սահմանված ժամկետ�մ չհրապարակելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ լրատվական գործ�նե�թյ�ն իրականացնողի նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասնապատիկի չափով:

Ն�յն խախտ�մը, որը կատարվել է կրկին անգամ՝ վարչական տ�յժի միջոցներ կիրառել�ց հետո՝ մեկ տարվա ընթացք�մ՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ լրատվական գործ�նե�թյ�ն իրականացնողի նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քսանապատիկի չափով:

Հոդված 189.1. Թանկարժեք մետաղներ եւ քարեր կամ դրանք պար�նակող առարկաներ ստանալ�, ծախսել�, հաշվառել�, պահպանել� սահմանված կանոնները խախտելը

Բոլոր տեսակների թանկարժեք մետաղներ � քարեր եւ դրանք պար�նակող առարկաներ վերամշակող, կիրառող եւ օգտագործող ձեռնարկ�թյ�նների, հիմնարկների եւ կազմակերպ�թյ�նների պաշտոնատար անձանց
կողմից թանկարժեք մետաղներ եւ քարեր կամ դրանք պար�նակող առարկաներ ստանալ�, ծախսել�, հաշվառել�, պահպանել�, ինչպես նաեւ դրանց ջարդոնն � թափոնները հավաքել� եւ պետական ֆոնդ հանձնել�
սահմանված կանոնները խախտելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիս�ն տոկոսից մինչեւ հարյ�ր հիս�ն տոկոսի չափով:

Հոդված 189.2. Հայաստանի Հանրապետ�թյան �ս�մնական հաստատ�թյ�ններ�մ առարկաների հայերեն դասավանդ�մը կամ միջնակարգ-մասնագիտական, մասնագիտական-տեխնիկական եւ բարձրագ�յն
�ս�մնական հաստատ�թյ�ններ�մ հայոց լեզվի �ս�ց�մը կամ հայոց լեզվի ընդ�նել�թյան քնն�թյ�նը չապահովելը

Հայաստանի Հանրապետ�թյան �ս�մնական հաստատ�թյ�ններ�մ առարկաների հայերեն դասավանդ�մը կամ միջնակարգ-մասնագիտական, մասնագիտական-տեխնիկական եւ բարձրագ�յն �ս�մնական
հաստատ�թյ�ններ�մ հայոց լեզվի �ս�ց�մը կամ հայոց լեզվի ընդ�նել�թյան քնն�թյ�նը (բացառ�թյամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի) չապահովելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի �թս�նապատիկից մինչեւ հարյ�րապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ`
հարյ�րապատիկից մինչեւ հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Ն�յն խախտ�մը, որը կատարվել է կրկին անգամ` վարչական տ�յժի միջոցներ կիրառել�ց հետո մեկ տարվա ընթացք�մ`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րքսանապատիկից մինչեւ հարյ�րհիսնապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ`
երկ�հարյ�րապատիկից մինչեւ երեքհարյ�րապատիկի չափով:

Հոդված 189.3. Հայաստանի Հանրապետ�թյան պետական մարմինների, ձեռնարկ�թյ�նների, հիմնարկների եւ կազմակերպ�թյ�նների (անկախ սեփական�թյան ձեւից) գործավար�թյ�նը ոչ հայերեն վարելը,
ց�ցանակները, ձեւաթղթերը, դրոշմանիշները, նամականիշները, կնիքները, միջազգային փոստային ծրարները եւ գովազդները ոչ հայերեն ձեւավորելը

Հայաստանի Հանրապետ�թյան պետական մարմինների, ձեռնարկ�թյ�նների, հիմնարկների եւ կազմակերպ�թյ�նների (անկախ սեփական�թյան ձեւից) գործավար�թյ�նը ոչ հայերեն վարելը, ց�ցանակները,
ձեւաթղթերը, դրոշմանիշները, նամականիշները, կնիքները, միջազգային փոստային ծրարները եւ գովազդները ոչ հայերեն ձեւավորելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչեւ �թս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ`
հարյ�րապատիկից մինչեւ երկ�հարյ�րապատիկի չափով:

Ն�յն խախտ�մը, որը կատարվել է կրկին անգամ` վարչական տ�յժի միջոցներ կիրառել�ց հետո մեկ տարվա ընթացք�մ`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի �թս�նապատիկից մինչեւ հարյ�րհիսնապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ`
երկ�հարյ�րապատիկից մինչեւ երեքհարյ�րապատիկի չափով:

Հոդված 189.4. Զանգվածային միջոցառ�մների ժամանակ ոչ հայերեն ել�յթների համաժամանակյա թարգման�թյ�նը չապահովելը

Համագ�մարներ�մ, նստաշրջաններ�մ, ժողովներ�մ, գիտաժողովներ�մ, հրապարակային ատենախոս�թյ�ններ�մ եւ պաշտոնական � զանգվածային այլ միջոցառ�մների ժամանակ ոչ հայերեն ել�յթների
համաժամանակյա հայերեն թարգման�թյ�նը չապահովելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչեւ հարյ�րապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ`
�թս�նապատիկից մինչեւ հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Ն�յն խախտ�մը, որը կատարվել է կրկին անգամ` վարչական տ�յժի միջոցներ կիրառել�ց հետո մեկ տարվա ընթացք�մ`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րապատիկից մինչեւ հարյ�րհիսնապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ`
հարյ�րապատիկից մինչեւ հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Հոդված 189.5. Միջազգային ատյաններ�մ Հայաստանի Հանրապետ�թյ�նը ներկայացնող անձանց ոչ հայերեն պաշտոնական ել�յթները, Հայաստանի Հանրապետ�թյան տարածք�մ գտնվող արտասահմանյան
պետական մարմինների, ձեռնարկ�թյ�նների, հիմնարկների եւ կազմակերպ�թյ�նների պետական վերահսկող�թյան ենթակա փաստաթղթերը հայերենով չզ�գակցելը

Միջազգային ատյաններ�մ Հայաստանի Հանրապետ�թյ�նը ներկայացնող անձանց ոչ հայերեն պաշտոնական ել�յթները (բացառ�թյամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի), Հայաստանի Հանրապետ�թյան տարածք�մ
գտնվող արտասահմանյան պետական մարմինների, ձեռնարկ�թյ�նների, հիմնարկների եւ կազմակերպ�թյ�նների պետական վերահսկող�թյան ենթակա փաստաթղթերը հայերենով չզ�գակցելը`

առաջացն�մ է նախազգ�շաց�մ կամ տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երեսնապատիկից մինչեւ հիսնապատիկի չափով:

Հոդված 189.6. Պաշտոնատար անձանց հայերենին չտիրապետելը եւ սպասարկման առանձին ոլորտներ�մ աշխատող Հայաստանի Հանրապետ�թյան քաղաքացիների հայերենին չտիրապետելը

Պաշտոնատար անձանց հայերենին չտիրապետելն առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րապատիկից մինչեւ հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Սպասարկման առանձին ոլորտներ�մ աշխատող Հայաստանի Հանրապետ�թյան քաղաքացիների հայերենին չտիրապետելն առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի
երեսնապատիկից մինչեւ հիսնապատիկի չափով:

Հոդված 189.7. Տեղեկ�թյ�ն տալ� պարտական�թյ�նը չկատարելը

Օրենքով նախատեսված տեղեկ�թյ�նը պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պետական հիմնարկների, բյ�ջեներից ֆինանսավորվող կազմակերպ�թյ�նների, ինչպես նաեւ հանրային նշանակ�թյան
կազմակերպ�թյ�նների պաշտոնատար անձանց կողմից ապօրինաբար չտրամադրելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասնապատիկից մինչեւ հիսնապատիկի չափով:

Ն�յն խախտ�մը, որը կատարվել է կրկին անգամ` վարչական տ�յժի միջոցներ կիրառել�ց հետո մեկ տարվա ընթացք�մ`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչեւ հարյ�րապատիկի չափով:

Հոդված 189.8. Էրոտիկ բն�յթի տպագիր հրատարակ�թյ�նների, տեսաձայներիզների եւ տեսասկավառակների վաճառքն արգելված վայրեր�մ

Էրոտիկ բն�յթի տպագիր հրատարակ�թյ�նների, տեսաձայներիզների եւ տեսասկավառակների վաճառքն արգելված վայրեր�մ`



առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչեւ հարյ�րապատիկի չափով:

Ն�յն խախտ�մը, որը կատարվել է կրկին անգամ` վարչական տ�յժի միջոցներ կիրառել�ց հետո մեկ տարվա ընթացք�մ`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րապատիկից մինչեւ երեքհարյ�րապատիկի չափով:

Հոդված 190. Քաղաքացիների կողմից ողորկափող որսորդական հրազեն ձեռք բերել�, պահել�, �րիշին տալ� կամ վաճառել� կարգը խախտելը

Առանց ներքին գործերի մարմինների թ�յլտվ�թյան քաղաքացիների կողմից ողորկափող որսորդական հրազեն ձեռք բերելը, պահելը, �րիշ անձանց տալը կամ վաճառելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիս�ն տոկոսից մինչեւ դրա լրիվ չափը` զենքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:

Ն�յն գործող�թյ�նները այն անձի կողմից կատարելը, որը ս�յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված խախտ�մներից որեւէ մեկի համար մեկ տարվա ընթացք�մ ենթարկվել է վարչական տ�յժի`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի վաթս�նհինգ տոկոսից մինչեւ հարյ�ր հիս�ն տոկոսի չափով` զենքի բռնագրավմամբ:

Հոդված 191. Հրազենը եւ զինամթերքը պահել� կամ փոխադրել� կանոնները խախտելը

Զենք պահել� համար ներքին գործերի մարմինների թ�յլտվ�թյ�ն �նեցող քաղաքացիների կողմից ողորկափող որսորդական հրազենը եւ ակոսավոր հրազենն � զինամթերքը պահել� կամ փոխադրել� կանոնները
խախտելը`

առաջացն�մ է նախազգ�շաց�մ կամ տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասը տոկոսից մինչեւ քսան տոկոսի չափով կամ զենքի եւ զինամթերքի հատ�ցմամբ վերցն�մ:

Ն�յն գործող�թյ�նները այն անձի կողմից կատարելը, որը ս�յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված խախտ�մներից որեւէ մեկի համար մեկ տարվա ընթացք�մ ենթարկվել է վարչական տ�յժի`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասնհինգ տոկոսից մինչեւ երես�ն տոկոսի չափով` զենքի եւ զինամթերքի բռնա-գրավմամբ կամ առանց դրա:

Հրազենը եւ զինամթերքը պահել� կամ փոխադրել� կանոնները ձեռնարկ�թյ�նների, հիմնարկների եւ կազմակերպ�թյ�նների այն աշխատողների կողմից խախտելը, որոնք պատասխանատ� են դրանց անվթար�թյան
համար, ինչպես նաեւ նրանց կողմից հրազենը եւ զինամթերքը ոչ ըստ նպատակի օգտագործելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երես�ն տոկոսից մինչեւ դրա լրիվ չափը:

Ն�յն գործող�թյ�նները այն անձի կողմից կատարելը, որը մեկ տարվա ընթացք�մ ս�յն հոդվածի երրորդ մասով նախատեսված խախտ�մներից որեւէ մեկի համար ենթարկվել է վարչական տ�յժի`

առաջացն�մ են տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիս�ն տոկոսից մինչեւ հարյ�ր հիս�ն տոկոսի չափով:

Հոդված 192. Հրազենի գրանցման (վերագրանցման) ժամկետները կամ հաշվառման վերցնել� կանոնները խախտելը

Քաղաքացիների կողմից բնակ�թյան վայրը փոխելիս հրազենի գրանցման (վերագրանցման) սահմանված ժամկետները խախտելը կամ ներքին գործերի մարմիններ�մ այն հաշվառման վերցնել� կանոնները խախտելը`

առաջացն�մ է նախազգ�շաց�մ կամ տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հինգ տոկոսի չափով:

Հոդված 193. Ողորկափող որսորդական հրազենը եւ զինամթերքը իրացնել�ց խ�սափելը

Ողորկափող որսորդական հրազենը եւ զինամթերքը իրացնել�ց այն քաղաքացիների խ�սափելը, որոնց զենք եւ զինամթերք պահել� թ�յլտվ�թյ�նը չեղյալ է հայտարարվել ներքին գործերի մարմինների կողմից
որսորդական ընկեր�թյ�ններից դ�րս գալ� կապակց�թյամբ`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հինգ տոկոսից մինչեւ քսան տոկոսի չափով` զենքի եւ զինամթերքի հատ�ցմամբ առգրավ�մով:

[Հոդված 194. Կարատեի �ս�ցման կանոնները խախտելը (Հանվել է 03.12.96 օրենք)]

Հոդված 195. Առանց անձնագրի կամ առանց գրանցման բնակվելը

Առանց անձնագրի այն քաղաքացիների բնակվելը, որոնք պարտավոր են անձնագիր �նենալ, կամ անվավեր անձնագրով բնակվելը, ինչպես նաեւ առանց հաշվառման բնակվելը`

առաջացն�մ է նախազգ�շաց�մ կամ տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիս�ն տոկոսից մինչեւ նվազագ�յն աշխատավարձի չափով:

Փոփ. ՀՕ-132-Ն, 21.06.05, ՀՀՊՏ N 41 (413), 29.06.05

Հոդված 195.1. Բնակչ�թյան պետական ռեգիստր�մ հաշվառել� կանոնները խախտելը

Հայաստանի Հանրապետ�թյան տարածքից դ�րս վեց ամսից ավելի ժամկետով բնակ�թյան մեկնող կամ վեց ամսից ավելի ժամկետով բնակվող Հայաստանի Հանրապետ�թյան քաղաքաց�, ինչպես նաեւ Հայաստանի
Հանրապետ�թյ�նից դ�րս ծնված Հայաստանի Հանրապետ�թյան քաղաքաց� մշտական բնակ�թյան վայրի (կացարանի) հասցեի վերաբերյալ օրենսդր�թյամբ սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետ�թյան
համապատասխան դիվանագիտական ներկայաց�ցչ�թյանը կամ հյ�պատոսական հիմնարկին չտեղեկացնելը`

առաջացն�մ է նախազգ�շաց�մ կամ տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիս�ն տոկոսից մինչեւ նվազագ�յն աշխատավարձի չափով:

Լր. ՀՕ-132-Ն, 21.06.05, ՀՀՊՏ N 41 (413), 29.06.05

Հոդված 196. Անձնագիրը դիտավոր�թյամբ փչացնելը կամ այն անփ�թորեն կորցնելը

Անձնագիրը դիտավոր�թյամբ փչացնելը, ինչպես նաեւ անձնագիրն անփ�յթ պահելը, որը հանգեցրել է դրա կորստին`

առաջացն�մ է նախազգ�շաց�մ կամ տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հինգ տոկոսից մինչեւ տասը տոկոսի չափով:

Հոդված 197. Առանց անձնագրի կամ առանց գրանցման բնակ�թյան թ�յլատրելը

Անձնագրային սիստեմի կանոնների պահպանման համար պատասխանատ� անձանց կողմից քաղաքացիներին առանց անձնագրերի կամ անվավեր անձնագրերով բնակ�թյան թ�յլատրելը, ինչպես նաեւ քաղաքացիների
կողմից իրենց զբաղեցրած բնակելի տարած�թյ�ններ�մ անձանց առանց անձնագրերի բնակ�թյան թ�յլատրելը`

առաջացն�մ է նախազգ�շաց�մ կամ տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիս�ն տոկոսից մինչեւ նվազագ�յն աշխատավարձի չափով:

Հանվ., փոփ. ՀՕ-132-Ն 21.06.05, ՀՀՊՏ N 41 (413), 29.06.05

Հոդված 198. Առանց անձնագրի եւ առանց սոցիալական ապահով�թյան քարտի համարի ներկայացման աշխատանքի ընդ�նելը

Գործատ�ի կողմից առանց անձնագրի եւ առանց սոցիալական ապահով�թյան քարտի համարի ներկայացման քաղաքացիներին աշխատանքի ընդ�նելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ գործատ�ի նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քսանապատիկի չափով:

Ս�յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված տ�գանքի նշանակման օրվանից հետո` մեկ տարվա ընթացք�մ, ն�յն խախտ�մը կրկնելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ գործատ�ի նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով:

Խմբ. ՀՕ-78-Ն, 19.04.05, ՀՀՊՏ N 24 (396), 27.04.05

Հոդված 198.1. Զորակոչային տարիքի արական սեռի անձանց` աշխատանքի ընդ�նման կանոնների խախտ�մով աշխատանքի ընդ�նելը

Զորակոչային տարիքի եւ ժամկետային զինվորական ծառայ�թյան չանցած, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյամբ սահմանված կարգով ժամկետային զինվորական ծառայ�թյ�նից չազատված կամ
ժամկետային զինվորական ծառայ�թյ�նից տարկետ�մ չ�նեցող արական սեռի անձանց` աշխատանքի ընդ�նման կանոնների խախտ�մով աշխատանքի ընդ�նելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` նվազագ�յն աշխատավարձի տասնապատիկի չափով:

Հոդված 198.2. Սոցիալական ապահով�թյան քարտերի եւ սոցիալական ապահով�թյան քարտերի համարների կիրառման կարգը խախտելը

1. Գործատ�ի կողմից քաղաքաց� սոցիալական քարտի համարը աշխատավարձի անձնական քարտ�մ կամ աշխատավարձի հաշվեց�ցակ�մ կամ աշխատավարձի եւ դրան հավասարեցված եկամ�տների վճարման
տեղեկագր�մ օրենսդր�թյամբ սահմանված կարգով չնշելով կամ դրանց�մ սոցիալական քարտի ակնհայտ սխալ համար նշելով քաղաքաց�ն աշխատավարձ եւ դրան հավասարեցված եկամ�տ վճարելը`



առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ գործատ�ի նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քսանապատիկի չափով:

Ս�յն մասի առաջին պարբեր�թյամբ նախատեսված տ�գանքի նշանակման օրվանից հետո` մեկ տարվա ընթացք�մ, ն�յն խախտ�մը կրկնելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ գործատ�ի նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով:

2. Գործատ�ի կողմից քաղաքաց� սոցիալական քարտի համարը չնշելով կամ սոցիալական քարտի ակնհայտ սխալ համար նշելով օրենսդր�թյամբ սահմանված կարգով հարկային, պարտադիր սոցիալական
ապահովագր�թյ�ն իրականացնող մարմիններ անձնավորված հաշվետվ�թյ�ններ, տեղեկ�թյ�ններ, հայտարարագրեր ներկայացնելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ գործատ�ի նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քսանապատիկի չափով:

Ս�յն մասի առաջին պարբեր�թյամբ նախատեսված տ�գանքի նշանակման օրվանից հետո` մեկ տարվա ընթացք�մ, ն�յն խախտ�մը կրկնելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ գործատ�ի նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով:

3. Օրենսդր�թյամբ սահմանված կարգով քաղաքաց� կողմից հարկային կամ պարտադիր սոցիալական ապահովագր�թյ�ն իրականացնող մարմիններ ներկայացվող անձնավորված հաշվետվ�թյ�ններ�մ,
տեղեկ�թյ�ններ�մ, հայտարարագրեր�մ սոցիալական ապահով�թյան քարտի համարը չնշելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ գործատ�ի նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քսանապատիկի չափով:

4. Պետական մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների պաշտոնատար անձանց կողմից առանց սոցիալական ապահով�թյան քարտի համարի` օրենսդր�թյամբ սահմանված կարգով քաղաքաց�ն
կենսաթոշակ, նպաստ � հատ�ց�մ նշանակելը կամ վճարելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ գործատ�ի նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քսանապատիկի չափով:

Ս�յն մասի առաջին պարբեր�թյամբ նախատեսված տ�գանքի նշանակման օրվանից հետո` մեկ տարվա ընթացք�մ, ն�յն խախտ�մը կրկնելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ գործատ�ի նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով:

5. Օրենսդր�թյամբ չնախատեսված դեպքեր�մ գործատ�ի կողմից քաղաքաց�ց սոցիալական ապահով�թյան քարտ կամ սոցիալական ապահով�թյան քարտի համար պահանջելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ գործատ�ի նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քսանապատիկի չափով:

Լր. ՀՕ-78-Ն, 19.04.05, ՀՀՊՏ N 24 (396), 27.04.05

Հոդված 199. Անձնագրերն ապօրինի վերցնելը եւ դրանք գրավ ընդ�նելը

Պաշտոնատար անձանց կողմից քաղաքացիների անձնագրերն ապօրինի վերցնելը, ինչպես նաեւ նրանց կողմից անձնագրերը գրավ ընդ�նելը`

առաջացն�մ է նախազգ�շաց�մ կամ տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հինգ տոկոսից մինչեւ տասը տոկոսի չափով:

Հոդված 200. Սահմանամերձ գոտի մ�տք գործել� եւ այնտեղ բնակվել� կանոնները խախտելը

Սահմանամերձ գոտի մ�տք գործել� կանոնները, ինչպես նաեւ այնտեղ բնակվել� կամ գրանցվել� կանոնները խախտելը`

առաջացն�մ է նախազգ�շաց�մ կամ տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հինգ տոկոսից մինչեւ տասը տոկոսի չափով:

Հոդված 201. Օտարերկրյա քաղաքացիների Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն�մ գտնվել�, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան տերիտորիայով տրանզիտով անցնել� կանոնները խախտելը

Օտարերկրյա քաղաքացիների եւ քաղաքացի�թյ�ն չ�նեցող անձանց կողմից Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն�մ գտնվել� կանոնները խախտելը, այսինքն` առանց Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն�մ բնակ�թյան
իրավ�նքի փաստաթղթերի բնակվելը, կամ անվավեր փաստաթղթերով բնակվելը, հաշվառման կամ տեղափոխ�թյան եւ բնակ�թյան վայր ընտրել� սահմանված կարգը չպահպանելը, Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն�մ
նրանց գտնվել� որոշված ժամկետը լրանալ�ց հետո մեկնել�ց խ�սափելը, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան տերիտորիայով տրանզիտով անցնել� կանոնները չպահպանելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի չափից մինչեւ եռապատիկի չափով:

Փոփ. ՀՕ-132-Ն, 21.06.05, ՀՀՊՏ N 41 (413), 29.06.05

Օտարերկրյա քաղաքացիներին եւ քաղաքացի�թյ�ն չ�նեցող անձանց Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն�մ ընդ�նող կամ նրանց սպասարկ�մն ապահովող ձեռնարկ�թյ�նների, հիմնարկների եւ կազմակերպ�թյ�նների
այն պաշտոնատար անձանց կողմից, որոնք իրականացն�մ են օտարերկրյա քաղաքացիների եւ քաղաքացի�թյ�ն չ�նեցող անձանց Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն�մ գտնվել� եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան
տերիտորիայով տրանզիտով անցնել� պայմանների պահպանման հետ կապված պարտական�թյ�ններ, հիշյալ քաղաքացիների հաշվառման կամ հաշվառ�մից հանել�, Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն�մ նրանց
բնակվել�, տեղափոխ�թյան եւ բնակ�թյան վայրը փոխել� իրավ�նքի փաստաթղթերը ձեւակերպել� սահմանված կարգը խախտելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի կրկնապատիկից մինչեւ քառապատիկի չափով:

Փոփ. ՀՕ-132-Ն, 21.06.05, ՀՀՊՏ N 41 (413), 29.06.05

Օտարերկրյա քաղաքացիներին եւ քաղաքացի�թյ�ն չ�նեցող անձանց մասնավոր գործերով Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն հրավիրած եւ նրանց բնակելի տարած�թյ�ն տրամադրած քաղաքացիների կողմից միջոցներ
չձեռնարկելը սահմանված կարգով նրանց ժամանակին հաշվառ�մը կամ հաշվառ�մից հան�մը ապահովել� �ղղ�թյամբ`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիս�ն տոկոսից մինչեւ եռապատիկի չափով:

Փոփ. ՀՕ-132-Ն, 21.06.05, ՀՀՊՏ N 41 (413), 29.06.05

Քաղաքացիների կողմից օտարերկրյա քաղաքացիներին եւ քաղաքացի�թյ�ն չ�նեցող անձանց բնակարան, տրանսպորտային միջոցներ տրամադրելը կամ այլ ծառայ�թյ�ններ մատ�ցելը ի խախտ�մն օտարերկրյա
քաղաքացիների եւ քաղաքացի�թյ�ն չ�նեցող անձանց Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն�մ գտնվել� սահմանված կանոնների եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան տերիտորիայով տրանզիտով անցնել� կանոնների`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիս�ն տոկոսից մինչեւ եռապատիկի չափով:

Փոփ. ՀՕ-132-Ն, 21.06.05, ՀՀՊՏ N 41 (413), 29.06.05

Հոդված 201.1. Վտանգավոր եւ այլ թափոնների փոխադրման եւ հեռացման կարգը խախտելը

Վտանգավոր եւ այլ թափոնների փոխադրման համար պատասխանատ� անձի կողմից դրանց փոխադրման սկզբի եւ ավարտի մասին իրավաս� պետական մարմնին սահմանված ժամկետներ�մ չհայտնելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի �թս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Վտանգավոր եւ այլ թափոնների հեռացման համար պատասխանատ� անձի կողմից դրանց ստացման եւ հեռացման գործող�թյ�նների մասին իրավաս� պետական մարմնին սահմանված ժամկետներ�մ չհայտնելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի �թս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

Հոդված 201.2. Վտանգավոր եւ այլ թափոնների անօրինական շրջանառ�թյ�նը

Վտանգավոր եւ այլ թափոնների անօրինական շրջանառ�թյ�ն կատարելը, որն էական վնաս չի պատճառել`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի �թս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ հարյ�րհիսնապատիկի չափով:

[Հոդված 202. Մաքսային կանոնները խախտելը (Վերացվել է 18.08.93 օրենք)]

[Հոդված 203. Մաքսանենգ�թյ�ն (Վերացվել է 18.08.93 օրենք)]

Հոդված 204. Կնիքը (կապարակնիքը) դիտավոր�թյամբ վնասելը կամ պոկելը

Իրավազոր պաշտոնատար անձի կողմից դրված կնիքը (կապարակնիքը) դիտավոր�թյամբ վնասելը կամ պոկելը, բացառ�թյամբ ս�յն օրենսգրքի 138 հոդվածի երկրորդ մասով, 139 հոդվածի առաջին մասով նախատեսված
դեպքերի`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երես�ն տոկոսից մինչեւ դրա լրիվ չափը:



Հոդված 205. Ապօրինի որսի արդյ�նքներն ընդ�նելը

Մթերող կազմակերպ�թյ�նների պաշտոնատար անձանց կողմից ապօրինի որսի արդյ�նքներն ընդ�նելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քսանհինգ տոկոսից մինչեւ հիս�ն տոկոսի չափով:

Հոդված 205.1. Պետական ձեռնարկ�թյ�նների, հիմնարկների, կազմակերպ�թյ�նների պաշտոնատար անձանց կողմից կրոնական արարող�թյ�նների անցկացման նպատակով տարածքներ հատկացնել�
սահմանված կարգը խախտելը

Պետական ձեռնարկ�թյ�նների, հիմնարկների, կազմակերպ�թյ�նների պաշտոնատար անձանց կողմից կրոնական արարող�թյ�նների անցկացման նպատակով դահլիճներ, համերգասրահներ, մարզասրահներ,
կինոթատրոններ, թատերական դահլիճներ եւ այլ տարածքներ հատկացնել� սահմանված կարգը խախտելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քառապատիկի չափով:

Ն�յն խախտ�մը, որը պաշտոնատար անձը կատարել է կրկին անգամ` վարչական տ�յժի միջոցներ կիրառել�ց հետո մեկ տարվա ընթացք�մ`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասնապատիկի չափով:

Հոդված 205.2. Պետական �ս�մնական հաստատ�թյ�ններ�մ կրոն դասավանդել� կամ կրոնական բն�յթի միջոցառ�մներ անցկացնել� սահմանված կարգը խախտելը

Պետական �ս�մնական հաստատ�թյ�ններ�մ կրոն դասավանդել� սահմանված կարգը խախտելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հնգապատիկի չափով:

Պետական �ս�մնական հաստատ�թյ�ններ�մ, հանգստի ճամբարներ�մ կրոնական բն�յթի միջոցառ�մներ անցկացնել� սահմանված կարգը խախտելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասնապատիկի չափով:

Հոդված 205.3. Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն�մ գրանցված կրոնական կազմակերպ�թյ�նների կողմից իրենց կանոնադր�թյ�ններով չնախատեսված գործ�նե�թյամբ զբաղվելը

Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն�մ գրանցված կրոնական կազմակերպ�թյ�նների կողմից իրենց կանոնադր�թյ�ններով չնախատեսված գործ�նե�թյամբ զբաղվելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հնգապատիկի չափով:

Հոդված 206. Կրոնական միավոր�մների վերաբերյալ օրենսդր�թյ�նը խախտելը

Կրոնական միավոր�մների վերաբերյալ օրենսդր�թյ�նը խախտելը`

1) կրոնական միավոր�մների ղեկավարների կողմից միավոր�մը պետական կառավարման մարմիններ�մ գրանցել�ց խ�սափելը.

2) կրոնական հավաքներ, երթեր եւ պաշտամ�նքի այլ ծեսեր կազմակերպել� եւ անցկացնել� վերաբերյալ օրենսդր�թյամբ սահմանված կանոնները խախտելը.

3) պաշտամ�նքի սպասավորների եւ կրոնական միավոր�մների անդամների կողմից մանկական եւ պատանեկան հատ�կ հավաքներ, ինչպես նաեւ աշխատանքային, գրական եւ պաշտամ�նքի ծիսակատար�թյ�նների հետ
կապ չ�նեցող այլ խմբակներ եւ խմբավոր�մներ կազմակերպելն � անցկացնելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երես�ն տոկոսից մինչեւ դրա լրիվ չափը:

ԳԼ�Խ 14I
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[Հոդված 206.1. Դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմ�նք դրսեւորելը (Ուժը կորցրել է ՀՕ-32-Ն, 16.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06)]

Հոդված 206.2. Ժողովրդական ատենակալի դատարան ներկայանալ�ն խոչընդոտելը

Ժողովրդական ատենակալի վրա դրված պարտական�թյ�նների կատարման համար նրա` դատարան ներկայանալ�ն պաշտոնատար անձի կողմից որեւէ պատրվակով խոչընդոտելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիս�ն տոկոսից մինչեւ հարյ�ր հիս�ն տոկոսի չափով:

Հոդված 206.3. Դատարանի մասնավոր որոշ�մը չկատարելը

Պաշտոնատար անձի կողմից դատարանի մասնավոր որոշ�մն անհետեւանք թողնելը կամ դրան�մ նշված օրենքի խախտ�մների վերացման նպատակով միջոցներ չձեռնարկելը, ինչպես նաեւ մասնավոր որոշմանը
սահմանված ժամկետ�մ չպատասխանելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիս�ն տոկոսից մինչեւ հարյ�ր հիս�ն տոկոսի չափով:

[Հոդված 206.4. Բնակելի տարած�թյ�նից կամ ժամանակավոր կացարանից վտարել� վերաբերյալ դատարանի վճռի կամ դատախազի սանկցիայի կատարմանը դիտավոր�թյամբ խոչընդոտելը (Ուժը կորցրել է ՀՕ-32-
Ն, 16.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06)]

Հոդված 206.5. Հարկադիր կատարողի որոշ�մը դիտավորյալ չկատարելը կամ կատարմանը խոչընդոտելը

Հարկադիր կատարողի որոշ�մը դիտավորյալ չկատարելը կամ օրենքով նրա վրա դրված պարտական�թյ�նների կատարմանը խոչընդոտելը՝

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երկ�հարյ�րապատիկից մինչեւ չորսհարյ�րապատիկի չափով:

Խմբ. ՀՕ-32-Ն, 16.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06

[Հոդված 206.6. Դատական ակտերի հարկադիր կատար�մն ապահովող ծառայ�թյան ներկայաց�ցչի պարտական�թյ�նների կատարմանը խոչընդոտելը (Ուժը կորցրել է ՀՕ-32-Ն, 16.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06)]

[Հոդված 206.7. Պարտապանի կողմից սեփական�թյան իրավ�նքով իրեն պատկանող գ�յքի եւ գ�յքային իրավ�նքների կազմի � քանակի մասին հայտարարագր�մ տվյալներ թաքցնելը կամ դրանք խեղաթյ�րելը
կամ հայտարարագիր ներկայացնել�ց չարամտորեն խ�սափելը (Ուժը կորցրել է ՀՕ-32-Ն, 16.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06)]
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Հոդված 207. Զինվորական հաշվառման կանոնները խախտելը

Զինապարտների եւ զորակոչիկների կողմից «Զինապարտ�թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենքի 59-62 հոդվածներով սահմանված զինվորական հաշվառման կանոնները խախտելը, ինչպես նաեւ զինվորական
կոմիսարիատի կանչով չներկայանալը առանց հարգելի պատճառների, զինվորական հաշվառման փաստաթղթերը (զինվորական գրք�յկները եւ զորակոչային տեղամասերի կցագրման վկայականները) դիտավոր�թյամբ
փչացնելը կամ անփ�յթ պահելը, որը հանգեցրել է դրանք կորցնել�ն, այն հաշվառման մարմնին, որտեղ զինվորական հաշվառման են վերցված, բնակ�թյան վայրի հասցեի, կրթ�թյան, աշխատանքի վայրի եւ պաշտոնի
փոփոխման տվյալները ժամանակին չհաղորդելը`

առաջացն�մ է նախազգ�շաց�մ կամ տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասը տոկոսի չափով:

Ս�յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված խախտ�մների թվից մեկ տարվա ընթացք�մ կրկին խախտ�մ կատարելը, որի համար անձն արդեն ենթարկվել է վարչական տ�յժի`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երես�ն տոկոսից մինչեւ հիս�ն տոկոսի չափով:

Հոդված 208. Զորակոչային տեղամասերի կցագրման ենթակա պատանիների ց�ցակները սահմանված ժամկետ�մ չներկայացնելը

Զորակոչային տեղամասերի կցագրման ենթակա պատանիների ց�ցակները սահմանված ժամկետ�մ բնակշահագործման կազմակերպ�թյ�նների, ձեռնարկ�թյ�նների, հիմնարկների, կազմակերպ�թյ�նների,
�ս�մնական հաստատ�թյ�նների ղեկավարների կամ զինվորական հաշվառման աշխատանքի համար պատասխանատ� մյ�ս պաշտոնատար անձանց եւ տնատերերի կողմից զինվորական կոմիսարիատներ
չներկայացնելը`

առաջացն�մ է նախազգ�շաց�մ կամ տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասը տոկոսից մինչեւ երես�ն տոկոսի չափով:



Ս�յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված խախտ�մը մեկ տարվա ընթացք�մ կրկին անգամ կատարելը, որի համար անձն արդեն ենթարկվել է վարչական տ�յժի`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երես�ն տոկոսից մինչեւ հիս�ն տոկոսի չափով:

Հոդված 209. Զինվորական հաշվառման չներկայացած զինապարտներին եւ զորակոչիկներին աշխատանքի (սովորել�) ընդ�նելը

Ըստ բնակ�թյան վայրի զինվորական հաշվառման չներկայացած զինապարտներին եւ զորակոչիկներին ձեռնարկ�թյ�նների, հիմնարկների, կազմակերպ�թյ�նների, կոլտնտես�թյ�նների եւ �ս�մնական
հաստատ�թյ�նների ղեկավարների կամ մյ�ս պաշտոնատար անձանց կողմից աշխատանքի (սովորել�) ընդ�նելը`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասը տոկոսից մինչեւ երես�ն տոկոսի չափով:

Ս�յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված խախտ�մը մեկ տարվա ընթացք�մ կրկին կատարելը, որի համար անձն արդեն ենթարկվել է վարչական տ�յժի`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երես�ն տոկոսից մինչեւ հիս�ն տոկոսի չափով:

Հոդված 210. Զինապարտներին եւ զորակոչիկներին զինվորական կոմիսարիատներ կանչել� մասին նրանց ծան�ցելը չապահովելը

Ձեռնարկ�թյ�նների, հիմնարկների, կազմակերպ�թյ�նների, կոլտնտես�թյ�նների եւ �ս�մնական հաստատ�թյ�նների ղեկավարների կամ զինվորական հաշվառման աշխատանքի համար պատասխանատ� մյ�ս
պաշտոնատար անձանց կողմից զինապարտներին եւ զորակոչիկների զինվորական կոմիսարիատներ կանչել� մասին զինվորական կոմիսարիատների պահանջով նրանց ծան�ցելը չապահովելը, ինչպես նաեւ ժամանակին
հավաքակետեր կամ զորակոչային տեղամասեր զինապարտների եւ զորակոչիկների ներկայանալ�ն նրանց կողմից խոչընդոտներ ստեղծելը`

առաջացն�մ է նախազգ�շաց�մ կամ տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասը տոկոսից մինչեւ երես�ն տոկոսի չափով:

Ս�յն հոդվածի առաջին մաս�մ նախատեսված խախտ�մների թվից մեկ տարվա ընթացք�մ կրկին խախտ�մ կատարելը, որի համար անձն արդեն ենթարկվել է վարչական տ�յժի`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երես�ն տոկոսից մինչեւ հիս�ն տոկոսի չափով:

Հոդված 211. Տնային գրքերը, գրանցման քարտերը եւ զինվորական հաշվառման փաստաթղթերը ժամանակին չներկայացնելը

Զինապարտներ կամ զորակոչիկներ հանդիսացող բնակիչների տնային գրքերը, գրանցման քարտերը եւ զինվորական հաշվառման փաստաթղթերը (զինվորական գրք�յկները, զորակոչային տեղամասերի կցագրման
վկայականները) զինվորական հաշվառման ընդ�նելը կամ հաշվառ�մից հանելը ձեւակերպել� համար բնակարանային-շահագործման կազմակերպ�թյ�նների, տների շահագործ�մն իրականացնող ձեռնարկ�թյ�նների,
հիմնարկների եւ կազմակերպ�թյ�նների ղեկավարների կամ զինվորական հաշվառման աշխատանքի համար պատասխանատ� մյ�ս պաշտոնատար անձանց, ինչպես նաեւ տնատերերի կողմից ժամանակին զինվորական
կոմիսարիատներ եւ պատգամավորների տեղական խորհ�րդների գործադիր կոմիտեներ (որոնց վրա դրված է զինապարտների եւ զորակոչիկների նախնական հաշվառ�մը) չներկայացնելը, ինչպես նաեւ զինվորական
կոմիսարիատ կանչել� մասին զինապարտներին եւ զորակոչիկներին հիշյալ անձանց կողմից չծան�ցելը`

առաջացն�մ է նախազգ�շաց�մ կամ տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասը տոկոսից մինչեւ երես�ն տոկոսի չափով:

Ս�յն հոդվածի առաջին մաս�մ նախատեսված խախտ�մների թվից մեկ տարվա ընթացք�մ կրկին խախտ�մ կատարելը, որի համար անձն արդեն ենթարկվել է վարչական տ�յժի`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երես�ն տոկոսից մինչեւ հիս�ն տոկոսի չափով:

Հոդված 212. ԲԱՓՀ-ի պաշտոնատար անձանց կողմից զինապարտների եւ զորակոչիկների հաշմանդամ�թյան վերաբերյալ տեղեկ�թյ�ններ չհաղորդելը

Բժշկա-աշխատանքային փորձաքննական հանձնաժողովների պաշտոնատար անձանց կողմից, որոնց վրա դրված է հաշմանդամ ճանաչված բոլոր զինապարտների եւ զորակոչիկների մասին, անկախ հաշմանդամ�թյան
խմբից, պատգամավորների շրջանային, քաղաքային, քաղաքների շրջանային խորհ�րդների գործադիր կոմիտեների սոցիալական ապահով�թյան բաժինների միջոցով զինվորական կոմիսարիատներին տեղեկ�թյ�ններ
հաղորդել� պարտական�թյ�նը, այդ տեղեկ�թյ�նները չհաղորդելը`

առաջացն�մ է նախազգ�շաց�մ կամ տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասը տոկոսից մինչեւ երես�ն տոկոսի չափով:

Ս�յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված խախտ�մը մեկ տարվա ընթացք�մ կրկին կատարելը, որի համար անձն արդեն ենթարկվել է վարչական տ�յժի`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երես�ն տոկոսից մինչեւ հիս�ն տոկոսի չափով:

Հոդված 213. Զինապարտների եւ զորակոչիկների քաղաքացիական կաց�թյան ակտերի գրանց�մների փոփոխ�թյ�նների մասին տեղեկ�թյ�նները զագսի մարմինների պաշտոնատար անձանց կողմից չհաղորդելը

Զինապարտների եւ զորակոչիկների կողմից ազգան�նները, ան�նները, հայրան�նները փոխել� մասին, քաղաքացիական կաց�թյան ակտերի գրանցման մեջ ծննդյան տարեթվի � ծննդավայրի վերաբերյալ
փոփոխ�թյ�ններ մտցնել� մասին, ինչպես նաեւ զինապարտների եւ զորակոչիկների մահվան գրանցման դեպքերի մասին շրջանային (քաղաքային) զինվորական կոմիսարիատներին քաղաքացիական կաց�թյան ակտերի
գրանցման (զագս) մարմինների պաշտոնատար անձանց կողմից տեղեկ�թյ�ններ չհաղորդելը`

առաջացն�մ է նախազգ�շաց�մ կամ տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասը տոկոսից մինչեւ երես�ն տոկոսի չափով:

Ս�յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված խախտ�մը մեկ տարվա ընթացք�մ կրկին կատարելը, որի համար անձն արդեն ենթարկվել է վարչական տ�յժի`

առաջացն�մ է տ�գանքի նշանակ�մ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երես�ն տոկոսից մինչեւ հիս�ն տոկոսի չափով:

ՀԱՏՎԱԾ III

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏ�ՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾԵՐ ՔՆՆԵԼ� ՀԱՄԱՐ ԼԻԱԶՈՐՎԱԾ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ

ԳԼ�Խ 16

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՐ�ՅԹՆԵՐ

Հոդված 214. Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործեր քննել� համար լիազորված մարմինները (պաշտոնատար անձինք)

Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը քնն�մ են`

1) պատգամավորների շրջանային, քաղաքային, քաղաքների շրջանային, ավանային, գյ�ղական խորհ�րդների գործադիր կոմիտեներին առընթեր վարչական հանձնաժողովները.

2) պատգամավորների ավանային, գյ�ղական խորհ�րդների գործադիր կոմիտեները.

3) անչափահասների գործերի շրջանային (քաղաքային), քաղաքների շրջանային հանձնաժողովները.

4) դատարանը (դատավորը).

5) ներքին գործերի մարմինները, պետական տեսչ�թյ�նների մարմինները, արդարադատ�թյան նախարար�թյան մարմինները, կենսաթոշակային եւ զբաղված�թյան ֆոնդի մարմինները, սոցիալական ապահովագր�թյան
ֆոնդի մարմինները եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդրական ակտերով դրա համար լիազորված այլ մարմիններ (պաշտոնատար անձինք):

Հոդված 215. Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործեր քննել� համար լիազորված մարմինների (պաշտոնատար անձանց) իրավաս�թյան սահմանազատ�մը

Պատգամավորների շրջանային, քաղաքային, քաղաքների շրջանային, ավանային, գյ�ղական խորհ�րդների գործադիր կոմիտեներին առընթեր վարչական հանձնաժողովները լ�ծ�մ են վարչական իրավախախտ�մների
վերաբերյալ բոլոր գործերը, բացառ�թյամբ վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ԽՍՀ Մի�թյան եւ մի�թենական հանրապետ�թյ�նների օրենսդր�թյան հիմ�նքներին համապատասխան այլ մարմինների
(պաշտոնատար անձանց) իրավաս�թյանը վերապահված գործերի:

Պատգամավորների ավանային, գյ�ղական խորհ�րդների գործադիր կոմիտեները քնն�մ են ԽՍՀ Մի�թյան եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդրական ակտերով իրենց իրավաս�թյանը վերապահված վարչական
իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը:

Անչափահասների վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը քնն�մ են անչափահասների գործերի շրջանային (քաղաքային), քաղաքների շրջանային հանձնաժողովները, եթե ԽՍՀՄ օրենսդրական ակտերով այլ
բան չի նախատեսված:

Դատարանները (դատավորները) քնն�մ են վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդրական ակտերով իրենց իրավաս�թյանը վերապահված վարչական իրավախախտ�մների
վերաբերյալ գործերը:

Ներքին գործերի մարմինները, պետական տեսչ�թյ�նների մարմինները եւ լիազորված մյ�ս մարմինները (214 հոդվածի 5-րդ կետ) քնն�մ են ԽՍՀՄ օրենսդրական ակտերով իրենց իրավաս�թյանը վերապահված վարչական
իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը:



Հոդված 216. Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործեր քննել� համար լիազորված կոլեգիալ մարմիններ ստեղծել� կարգը

Վարչական հանձնաժողովները ստեղծվ�մ են պատգամավորների համապատասխան խորհ�րդների կողմից` նախագահի, նախագահի տեղակալի, պատասխանատ� քարտ�ղարի, ինչպես նաեւ հանձնաժողովի
անդամների կազմով: Պատգամավորների շրջանային, քաղաքային, քաղաքների շրջանային խորհ�րդների գործադիր կոմիտեներին առընթեր վարչական հանձնաժողովներ�մ կա հանձնաժողովի ազատված
պատասխանատ� քարտ�ղարի պաշտոն: Վարչական հանձնաժողովների գործ�նե�թյան կարգը սահմանվ�մ է Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյամբ:

Անչափահասների գործերի շրջանային (քաղաքային), քաղաքների շրջանային հանձնաժողովները ստեղծվ�մ են պատգամավորների համապատասխան խորհ�րդների կողմից` նախագահի, նախագահի տեղակալի,
ազատված պատասխանատ� քարտ�ղարի եւ հանձնաժողովի անդամների կազմով: Անհրաժեշտ�թյան դեպք�մ հանձնաժողովի կազմի մեջ կարող է մտցվել նաեւ երեխաների հետ տարվող աշխատանքի գծով տեսչի
պաշտոն:

Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործեր քննել� համար լիազորված այլ կոլեգիալ մարմինների ստեղծման կարգը որոշվ�մ է ԽՍՀՄ եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդրական ակտերով:

Հոդված 217. Կոլեգիալ մարմինների նիստերի իրավազոր�թյ�նը

Վարչական հանձնաժողովները եւ անչափահասների գործերի հանձնաժողովները իրավ�նք �նեն վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը քննել իրենց կազմի անդամների առնվազն կեսի առկայ�թյան
դեպք�մ, իսկ պատգամավորների ավանային, գյ�ղական խորհ�րդների գործադիր կոմիտեները` գործադիր կոմիտեի ընդհան�ր կազմի առնվազն երկ� երրորդի առկայ�թյան դեպք�մ:

Այլ կոլեգիալ մարմինների նիստերի իրավազոր�թյ�նը սահմանվ�մ է ԽՍՀ Մի�թյան եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյամբ:

Հոդված 218. Պաշտոնատար անձանց լիազոր�թյ�նները

Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործեր քննել� համար լիազորված պաշտոնատար անձինք կարող են ս�յն օրենսգրքի հատ�կ մասով նախատեսված վարչական տ�յժեր նշանակել իրենց վերապահված
լիազոր�թյ�նների սահմաններ�մ եւ միայն պաշտոնեական պարտական�թյ�ններ կատարել� ժամանակ:

Այն պաշտոնատար անձանց ցանկը, որոնք ս�յն օրենսգրքի 214 հոդվածի 5-րդ կետ�մ հիշատակված մարմինների ան�նից քնն�մ են վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործեր, սահմանվ�մ է ԽՍՀՄ
օրենսդրական ակտերով եւ ԽՍՀՄ Մինիստրների խորհրդի որոշ�մներով:

ԳԼ�Խ 17
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Հոդված 219. Վարչական հանձնաժողովներ

Պատգամավորների շրջանային, քաղաքային, քաղաքների շրջանային խորհ�րդների գործադիր կոմիտեներին առընթեր վարչական հանձնաժողովները քնն�մ են ս�յն օրենսգրքի 45-47, 55 հոդվածներով (խախտ�մներ, որոնք
օգտակար հանածոների հանքավայրերի մշակման պրոցես�մ չեն կատարվել), 95 հոդվածով, 107 հոդվածով, 110-1102 հոդվածներով, 113 հոդվածով, 117 հոդվածի առաջին, երրորդ եւ չորրորդ մասերով (քաղաքացիական
ավիացիայի նախարար�թյանը չենթարկվող օդանավակայաններ�մ կամ այդպիսի օդանավակայանների շրջան�մ կատարված խախտ�մների համար), 134 հոդվածով (բացի վարորդների կողմից տրանսպորտային միջոցներ
օգտագործել� վերաբերյալ գործերից), 135 հոդվածով (ավտոմոբիլային տրանսպորտ�մ խախտ�մներ կատարել� համար), 141-144, 146, 149-151, 153-156, 160, 171, 173, 176 հոդվածներով, 177, 178 հոդվածներով (բացի
անչափահասների ծնողների կամ նրանց փոխարինող անձանց վերաբերյալ գործերից) եւ 1791, 181, 183, 184, 186, 190-193, 195-197, 199, 204, 205, 2051, 2052, 2053, 206, 208-212 հոդվածներով նախատեսված վարչական
իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը:

Փոփ. ՀՕ-78-Ն, 19.04.05, ՀՀՊՏ N 24 (396), 27.04.05

Հանվ. ՀՕ-262-Ն, 28.12.05, ՀՀՊՏ N 83 (455), 30.12.05

Պատգամավորների ավանային, գյ�ղական խորհ�րդների գործադիր կոմիտեներին առընթեր վարչական հանձնաժողովները քնն�մ են ս�յն օրենսգրքի 46 հոդվածով, 95 հոդվածով, 101 հոդվածով (երբ իրավախախտ�մը
կատարվել է քաղաքաց� կողմից), 107, 110, 113 հոդվածներով, 134 հոդվածով (բացի վարորդների կողմից տրանսպորտային միջոցներն օգտագործել� վերաբերյալ գործերից), 135 հոդվածով (ավտոմոբիլային տրանսպորտ�մ
խախտ�մներ կատարել� համար), 141, 142, 146, 149, 150, 153-156, 1621, 171, 173, 175 հոդվածներով, 177, 178 հոդվածներով (բացի անչափահասների ծնողների եւ նրանց փոխարինող անձանց վերաբերյալ գործերից) եւ 183, 184,
186, 190-193, 204, 205, 208-212 հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը:

Պատգամավորների շրջանային, քաղաքային, քաղաքների շրջանային, ավանային, գյ�ղական խորհ�րդների գործադիր կոմիտեներին առընթեր վարչական հանձնա-ժողովները քնն�մ են նաեւ այն իրավախախտ�մների
վերաբերյալ գործերը, որոնց համար վարչական պատասխանատվ�թյ�ն է սահմանվ�մ ս�յն օրենսգրքի 5 հոդվածին համապատասխան:

Հոդված 219.1. Տարածքային կառավարման մարմինները եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինները

Տարածքային կառավարման մարմինները քնն�մ են ս�յն օրենսգրքի 48-րդ հոդվածով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը` իրենց տնօրին�թյան տակ գտնվող հողերի մասով, ինչպես նաեւ
ս�յն օրենսգրքի 1521-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը:

Տեղական ինքնակառավարման մարմինները քնն�մ են ս�յն օրենսգրքի 48-րդ հոդվածով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը` իրենց տնօրին�թյան տակ գտնվող հողերի մասով, ինչպես
նաեւ ս�յն օրենսգրքի 
1521-րդ հոդվածի առաջինից երրորդ մասերով նախատեսված իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը, եթե իրավախախտ�մը չի կատարվել համայնքի ղեկավարի կամ նրա նշանակած պատասխանատ� պաշտոնատար
անձի կողմից:

Տեղական ինքնակառավարման մարմինները քնն�մ են ս�յն օրենսգրքի 158 (բացառ�թյամբ երկրորդ եւ երրորդ մասերի), 162 եւ 16916 հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը:

Լր. ՀՕ-262-Ն, 28.12.05, ՀՀՊՏ N 83 (455), 30.12.05

Տարածքային կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններն իրենց իրավաս�թյան սահմաններ�մ քնն�մ են նաեւ ս�յն օրենսգրքի 114-րդ, 154-րդ, 1541-րդ, 180-րդ, 1691-րդ հոդվածներով նախատեսված
վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը:

Լր. ՀՕ-168-Ն, 13.08.05, ՀՀՊՏ N 54 (426), 24.08.05

Տարածքային կառավարման մարմինների ան�նից վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործեր քննել� եւ վարչական տ�յժ նշանակել� իրավ�նք �նեն մարզպետները (Երեւանի քաղաքապետը), իսկ տեղական
ինքնակառավարման մարմինների ան�նից՝ համայնքների ղեկավարները:

Հոդված 220. Պատգամավորների ավանային, գյ�ղական խորհ�րդների գործադիր կոմիտեները

Պատգամավորների ավանային, գյ�ղական խորհ�րդների գործադիր կոմիտեները քնն�մ են ս�յն օրենսգրքի 46, 95, 100 հոդվածներով, 101 հոդվածով (երբ իրավախախտ�մը կատարվել է քաղաքաց� կողմից), 107, 110, 134
(բացի վարորդների կողմից տրանսպորտային միջոցներն օգտագործել� վերաբերյալ գործերից), 159, 171, 173, 1741, 176 հոդվածներով, 177, 178 հոդվածներով (բացի անչափահասների ծնողների կամ նրանց փոխարինող
անձանց վերաբերյալ գործերից), 184, 186, 190-193 եւ 205 հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը:

Հոդված 221. Անչափահասների գործերի հանձնաժողովները

Անչափահասների գործերի շրջանային (քաղաքային), քաղաքների շրջանային հանձնաժողովները քնն�մ են անչափահասների վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը, բացի ս�յն օրենսգրքի 182 հոդվածով
նախատեսված իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերից: Ս�յն օրենսգրքի 53, 123-131, 160, 172, 173, 190-193 հոդվածներով նախատեսված իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը նրանց կողմից քննվ�մ են միայն այն
դեպքեր�մ, երբ այն մարմինը (պաշտոնատար անձը), որն ստացել է նշված իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործը, այն հանձն�մ է այդ հանձնաժողովների քնն�թյանը: Անչափահասների գործերի հանձնաժողովները
քնն�մ են նաեւ անչափահասների ծնողների կամ նրանց փոխարինող անձանց վերաբերյալ ս�յն օրենսգրքի 177 հոդվածով եւ 178 հոդվածի առաջին եւ երրորդ մասերով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների
վերաբերյալ գործերը:

Հոդված 222. Հարբեցող�թյան դեմ պայքարի հանձնաժողովները

Պատգամավորների շրջանային, քաղաքային եւ քաղաքների շրջանային խորհ�րդների գործադիր կոմիտեներին առընթեր հարբեցող�թյան դեմ պայքարի հանձնաժողովները քնն�մ են ս�յն օրենսգրքի 159 հոդվածով
նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը:

Հոդված 223. Առաջին ատյանի դատարանները

Առաջին ատյանի դատարանների դատավորները քնն�մ են ս�յն օրենսգրքի 401-407, 44, 53, 531, 972, 973, 1043, 147, 1661, 1705, 172 հոդվածներով, 175 հոդվածի երրորդ մասով եւ 1801, 182, 1831, 185, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896,
1897, 1898 եւ 1982 հոդվածի չորրորդ եւ հինգերորդ մասերով, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067 հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը:

Լր. ՀՕ-78-Ն, 19.04.05, ՀՀՊՏ N 24 (396), 27.04.05

Հայաստանի Հանրապետ�թյան գերագ�յն դատարանի դատավորները քնն�մ են ս�յն օրենսգրքի 2061, 2062, 2063 հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը, եթե այդ
իրավախախտ�մները կատարվել են Հայաստանի Հանրապետ�թյան գերագ�յն դատարանի կողմից արդարադատ�թյ�ն իրականացնել� ժամանակ:

Հոդված 223.1. Հայաստանի Հանրապետ�թյան արդարադատ�թյան նախարար�թյան մարմինները



Հայաստանի Հանրապետ�թյան արդարադատ�թյան նախարար�թյան մարմինները քնն�մ են ս�յն օրենսգրքի 189 հոդվածով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը:

Հայաստանի Հանրապետ�թյան արդարադատ�թյան նախարար�թյան ան�նից վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը քննել� եւ վարչական տ�յժեր նշանակել� իրավ�նք �նի մամ�լը եւ զանգվածային
լրատվ�թյան մյ�ս միջոցները գրանցող մարմնի ստորաբաժանման պետը:

Հայաստանի Հանրապետ�թյան արդարադատ�թյան նախարար�թյան դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայ�թյ�նը քնն�մ է ս�յն օրենսգրքի 2065-2067 հոդվածներով նախատեսված վարչական
իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը:

Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործեր քննել� եւ վարչական տ�յժեր նշանակել� իրավ�նք �նի դատական ակտերի հարկադիր կատարողը, բացառ�թյամբ վարչական կալանքի:

Լր. ՀՕ-14-Ն, 10.01.06, ՀՀՊՏ N 3 (458), 18.01.06

Հոդված 224. Ներքին գործերի մարմինները (միլիցիա)

Ներքին գործերի մարմինները քնն�մ են ս�յն օրենսգրքի 115 հոդվածի առաջին, երկրորդ, չորրորդ եւ հինգերորդ մասերով, 116-118, 135 հոդվածներով, 136 հոդվածի երկրորդ եւ երրորդ մասերով, 137 հոդվածի երրորդ, չորրորդ
եւ հինգերորդ մասերով, 138 հոդվածով (բացառ�թյամբ ավտոմոբիլային տրանսպորտ�մ կատարված խախտ�մների), 139, 140, 167, 172, 1721, 1742 եւ 175 հոդվածներով, 178 հոդվածի երկրորդ մասով, 200, 201 հոդվածներով
նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը:

Ներքին գործերի մարմինների ան�նից վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործեր քննել� եւ վարչական տ�յժեր նշանակել� իրավ�նք �նեն`

1) ս�յն օրենսգրքի 44 հոդվածով, 115 հոդվածի առաջին, երկրորդ, չորրորդ եւ հինգերորդ մասերով, 116-118, 135 հոդվածներով, 136 հոդվածի երկրորդ եւ երրորդ մասերով, 137 հոդվածի երրորդ, չորրորդ եւ հինգերորդ մասերով,
138 հոդվածով (բացառ�թյամբ ավտոմոբիլային տրանսպորտ�մ կատարված խախտ�մների), 139, 167, 172, 174, 1742, 175 հոդվածներով, 178 հոդվածի երկրորդ մասով, 200 հոդվածով, 201 հոդվածի առաջին մասով
նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների համար` ներքին գործերի մարմինների պետերը եւ նրանց տեղակալները, իսկ ս�յն օրենսգրքի 201 հոդվածի երկրորդ, երրորդ եւ չորրորդ մասերով նախատեսված
իրավախախտ�մների համար` պատգամավորների շրջանային, քաղաքային, քաղաքների շրջանային խորհ�րդների գործադիր կոմիտեների ներքին գործերի բաժինների (վարչ�թյ�նների) պետերը կամ պետերի
տեղակալները.

ս�յն օրենսգրքի 1721 հոդվածով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների համար` պատգամավորների շրջանային, քաղաքային, քաղաքների շրջանային խորհ�րդների գործադիր կոմիտեների ներքին գործերի
բաժինների (վարչ�թյ�նների), տրանսպորտ�մ ներքին գործերի մարմինների պետերը կամ պետերի տեղակալները, ինչպես նաեւ ներքին գործերի մարմինների սիստեմ�մ եղած միլիցիայի բաժանմ�նքների պետերը.

ս�յն օրենսգրքի 174, 1742 եւ 175 հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների համար, բացի դրանից` տրանսպորտ�մ ներքին գործերի մարմինների, պատգամավորների շրջանային, քաղաքային,
քաղաքների շրջանային խորհ�րդների գործադիր կոմիտեների ներքին գործերի բաժիններին (վարչ�թյ�ններին) հավասարեցված ներքին գործերի մյ�ս մարմինների պետերը կամ պետերի տեղակալները, ինչպես նաեւ
ներքին գործերի մարմինների սիստեմ�մ եղած միլիցիայի բաժանմ�նքների պետերը.

Հանվ. ՀՕ-32-Ն, 16.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06

2) ս�յն օրենսգրքի 123, 1231, 124, 1241, 125, 126, 128, 129, 131, 132, 133 հոդվածներով, 134-րդ հոդվածով (վարորդների կողմից տրանսպորտային միջոցներ օգտագործել� վերաբերյալ), 1341, 140 հոդվածներով նախատեսված
վարչական իրավախախտ�մների համար` պետավտոտեսչ�թյան բաժանմ�նքի (բաժնի, վարչ�թյան) պետը կամ պետի տեղակալը, իսկ ոստիկան�թյան բաժն�մ պետավտոտեսչ�թյան բաժանմ�նք (բաժին) չլինել�
դեպք�մ` ոստիկան�թյան բաժնի պետը կամ պետի տեղակալը: Այդպիսի գործերի քնն�թյան կարող են մասնակցել նաեւ աշխատողների կոլեկտիվների եւ (կամ) հասարակական կազմակերպ�թյ�նների
ներկայաց�ցիչները.

Խմբ. ՀՕ-26-Ն, 14.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06

3) ս�յն օրենսգրքի 123 հոդվածի առաջին, երկրորդ, երրորդ, հինգերորդ եւ վեցերորդ մասերով, 124 հոդվածի առաջին, երրորդ, յոթերորդ մասերով, 128, 131-134, 1341 եւ 140 հոդվածներով նախատեսված վարչական
իրավախախտ�մների համար` ճանապարհապարեկային ծառայ�թյան ստորաբաժան�մների հրամանատարները եւ նրանց տեղակալները, պետավտոտես�չները, ճանապարհապարեկային ծառայ�թյան տես�չները`
տ�գանք՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ տասնապատիկի չափը ներառյալ:

Խմբ. ՀՕ-26-Ն, 14.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06

Հոդված 225. Պետական հրդեհային հսկող�թյան մարմինները

Պետական հրդեհային հսկող�թյան մարմինները քնն�մ են ս�յն օրենսգրքի 
122-րդ եւ 187-րդ հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը, ինչպես նաեւ ս�յն օրենսգրքի 152-րդ հոդվածով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը`
հրդեհային անվտանգ�թյան նորմերի խախտման մասով:

Պետական հրդեհային հսկող�թյան մարմինների ան�նից վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործեր քննել� եւ վարչական տ�յժեր նշանակել� իրավ�նք �նեն`

1) հրդեհային հսկող�թյան գծով Հայաստանի Հանրապետ�թյան գլխավոր պետական տես�չը եւ նրա տեղակալները` տ�գանք քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երես�ն եւ
պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` հիս�ն տոկոսից բարձր չափով.

2) հրդեհային հսկող�թյան գծով ավագ պետական տես�չները` տ�գանք քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ երես�ն տոկոսի եւ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` մինչեւ
հիս�ն տոկոսի չափով.

3) հրդեհային հսկող�թյան գծով պետական տես�չները` տ�գանք քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ տասը տոկոսի եւ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` մինչեւ քսան տոկոսի
չափով:

Հոդված 226. Երկաթ�ղային տրանսպորտի մարմինները

Երկաթ�ղային տրանսպորտի մարմինները քնն�մ են ս�յն օրենսգրքի 43 հոդվածի առաջին մասով, 115, 116 հոդվածներով, 122 հոդվածի առաջին մասով, 135 հոդվածի առաջին մասով, 136 հոդվածի առաջին մասով, 137 եւ 138
հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը:

Երկաթ�ղային տրանսպորտի մարմինների ան�նից վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործեր քննել� եւ վարչական տ�յժեր նշանակել� իրավ�նք �նեն`

կայարանապետը եւ նրա տեղակալը, մեկնակայարանի պետը եւ նրա տեղակալը, լոկոմոտիվային (վագոնային) դեպոյի պետը, մարդատար գնացքի պետը (մարդատար գնացքի բրիգադավար-մեխանիկը).

մարդատար գնացքների վերահսկիչ-ռեւիզորը, մարդատար գնացքների հրահանգիչ-ռեւիզորը, եկամ�տների վերահսկող�թյան ռեւիզորը, ճանապարհային վարպետը, �ղեմասի պետը, ազդանշանման � կապի մասի պետը.

Հայաստանի Հանրապետ�թյան տրանսպորտի եւ հաղորդակց�թյան նախարար�թյան ռազմականացված պահպան�թյան վարչ�թյան բաժնի պետը եւ նրա տեղակալը, բաժնի (ջոկատի, շտաբի, հրշեջ գնացքի) պետը եւ նրա
տեղակալը հակահրդեհային կանխարգելման ավագ հրահանգիչը եւ հրահանգիչը, խմբի բաժանմ�նքի (պահակ�թյան), երկաթ�ղ� ռազմականացված պահպան�թյան հրշեջ գնացքի, մետրոպոլիտենի պետը.

երկաթ�ղային տրանսպորտի գլխավոր սանիտարական բժիշկը եւ նրա տեղակալը, երկաթ�ղային ճանապարհների գլխավոր սանիտարական բժիշկը եւ նրա տեղակալը, մետրոպոլիտենի գլխավոր սանիտարական բժիշկը,
երկաթ�ղ� բաժանմ�նքի գլխավոր սանիտարական բժիշկը, գծային տեղամասի գլխավոր սանիտարական բժիշկը:

Մարդատար գնացքի պետի (մարդատար գնացքի բրիգադավար-մեխանիկ), ճանապարհային վարպետների, խմբի բաժանմ�նքի (պահակ�թյան), երկաթ�ղ�, ռազմականացված պահպան�թյան հրշեջ գնացքի,
մետրոպոլիտենի պետի, երկաթ�ղ� գլխավոր սանիտարական բժշկի եւ նրա տեղակալի, երկաթ�ղ� բաժանմ�նքի գլխավոր սանիտարական բժշկի, �ղեմասի գլխավոր սանիտարական բժշկի կողմից նշանակվող տ�գանքի
չափը չի կարող գերազանցել սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քսան տոկոսը:

Հոդված 227. Օդային տրանսպորտի մարմինները

Օդային տրանսպորտի մարմինները քնն�մ են ս�յն օրենսգրքի 43 հոդվածի երկրորդ մասով, 117-119, 121 հոդվածներով, 122 հոդվածի երկրորդ մասով, 137 հոդվածով (օդային տրանսպորտ�մ խախտ�մներ կատարել�
համար) եւ 139 հոդվածով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը:

Օդային տրանսպորտի մարմինների ան�նից վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործեր քննել� եւ վարչական տ�յժեր նշանակել� իրավ�նք �նեն.

1) ս�յն օրենսգրքի 43 հոդվածի երկրորդ մասով, 117-119 հոդվածներով, 122 հոդվածի երկրորդ մասով, 137 հոդվածի երրորդ մասով, 139 հոդվածով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների համար`

Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչ�թյան պետը եւ նրա տեղակալը, միացյալ ավիաջոկատի (ավիաէսկադրիլիայի) հրամանատարը եւ նրա տեղակալը,
օդանավակայանի պետը եւ նրա տեղակալը, ավիաձեռնարկ�թյան (օդանավակայանի) փոխադր�մների կազմակերպման ծառայ�թյան պետը, Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյանն առընթեր քաղաքացիական
ավիացիայի գլխավոր վարչ�թյան տեսչ�թյան (թռիչքների անվտանգ�թյան գծով) պետը, օդանավի հրամանատարը.

Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչ�թյան վերահսկիչ-վերստ�գիչ բաժնի պետը եւ նրա տեղակալը, այդ բաժնի ավագ վերստ�գիչը, առեւտրական
վերստ�գիչը, վերստ�գիչը.

քաղաքացիական ավիացիայի սանիտարահակահամաճարակաբանական կայանի գլխավոր բժիշկը.



ավիաձեռնարկ�թյան (օդանավակայանի) ռազմականացված պահպան�թյան ջոկատի եւ առանձին անձնակազմի պետը:

Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչ�թյան վերահսկիչ-վերստ�գիչ բաժնի ավագ վերստ�գիչի, առեւտրական վերստ�գիչի, ավիաձեռնարկ�թյան
(օդանավակայանի) փոխադր�մների կազմակերպման ծառայ�թյան պետի, քաղաքացիական ավիացիայի սանիտարահակահամաճարակաբանական կայանի գլխավոր բժշկի, ավիաձեռնարկ�թյան (օդանավակայանի)
ռազմականացված պահպան�թյան առանձին անձնակազմի պետի կողմից նշանակվող տ�գանքի չափը չի կարող գերազանցել սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի քսան տոկոսը:

2) Ս�յն օրենսգրքի 121 հոդվածով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների համար` Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչ�թյան պետը եւ նրա
տեղակալը:

Հոդված 228. Հայաստանի Հանրապետ�թյան պետլեռտեխհսկող�թյան փոքրաչափս նավերի պետական տեսչ�թյ�նը

Հայաստանի Հանրապետ�թյան պետլեռտեխհսկող�թյ�նը եւ նրա փոքրաչափս նավերի պետական տեսչ�թյ�նը քնն�մ են ս�յն օրենսգրքի 120 հոդվածով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ
գործերը:

Հայաստանի Հանրապետ�թյան պետլեռտեխհսկող�թյան եւ նրա փոքրաչափս նավերի պետական տեսչ�թյան ան�նից վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործեր քննել� եւ վարչական տ�յժեր նշանակել�
իրավ�նք �նեն`

1) Հայաստանի Հանրապետ�թյան պետլեռտեխհսկող�թյան նախագահը եւ նրա տեղակալները` տ�գանք քաղաքացիների նկատմամբ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ երես�ն տոկոսի եւ պաշտոնատար
անձանց նկատմամբ` մինչեւ հիս�ն տոկոսի չափով.

2) Հայաստանի Հանրապետ�թյան պետլեռտեխհսկող�թյան փոքրաչափս նավերի պետական տեսչ�թյան պետը` տ�գանք քաղաքացիների եւ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի
մինչեւ քսան տոկոսի չափով կամ նավավարների զրկ�մ փոքրաչափս նավերի տեսչ�թյան հսկող�թյանը ենթակա նավեր վարել� իրավ�նքից:

Հոդված 229. Քաղաքային եւ միջքաղաքային մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի եւ էլեկտրատրանսպորտի մարմինները

Քաղաքային եւ միջքաղաքային մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի եւ էլեկտրատրանսպորտի մարմինները քնն�մ են ս�յն օրենսգրքի 135 հոդվածի երկրորդ մասով, 136 հոդվածի երկրորդ եւ երրորդ մասերով եւ 137
հոդվածով (ավտոմոբիլային տրանսպորտ�մ եւ էլեկտրատրանսպորտ�մ խախտ�մներ կատարել� համար) նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը:

Ս�յն հոդվածի առաջին մաս�մ թվարկված մարմինների ան�նից վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործեր քննել� եւ վարչական տ�յժեր նշանակել� իրավ�նք �նեն հսկիչ-ռեւիզորները, տոմսային հսկիչները
եւ քաղաքային � միջքաղաքային մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի եւ էլեկտրատրանսպորտի (տրոլեյբ�ս, տրամվայ) դրա համար լիազորված մյ�ս աշխատողները:

Հոդված 230. Աշխատանքի պետական տեսչ�թյ�նը

Աշխատանքի պետական տեսչ�թյ�նը քնն�մ է ս�յն օրենսգրքի 41, 961, 1695, 1696, 1697, 1698, 1821, 198 հոդվածներով եւ 1982 հոդվածի առաջին մասով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը:

Աշխատանքի պետական տեսչ�թյան ան�նից վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործեր քննել� եւ վարչական տ�յժեր նշանակել� իրավ�նք �նեն Հայաստանի Հանրապետ�թյան աշխատանքի գլխավոր
պետական տես�չը, նրա տեղակալները եւ աշխատանքի պետական տեսչ�թյան տարածքային մարմինների ղեկավարները:

Խմբ. ՀՕ-78-Ն, 19.04.05, ՀՀՊՏ N 24 (396), 27.04.05

Հոդված 231. Պետլեռտեխհսկող�թյան մարմինները

Պետլեռտեխհսկող�թյան մարմինները քնն�մ են ս�յն օրենսգրքի 49, 59 հոդվածներով, 60 հոդվածով (լեռնային աշխատանքների անվտանգ կատարման մասով), 96 (լեռնային աշխատանքների անվտանգ կատարման մասով)
եւ 98 հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը:

Փոփ. ՀՕ-78-Ն, 19.04.05, ՀՀՊՏ N 24 (396), 27.04.05

Պետլեռտեխհսկող�թյան մարմինների ան�նից վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործեր քննել� եւ վարչական տ�յժեր նշանակել� իրավ�նք �նեն`

1) ընդերքի վերաբերյալ օրենսդր�թյան խախտման, այդ թվ�մ հիդրոհանքային ռես�րսների պահպանման եւ օգտագործման կանոնների խախտման համար պետլեռտեխհսկող�թյան շրջանային տեսչ�թյ�նների պետերը`
տ�գանք սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ հարյ�ր տոկոսի չափով, Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյանն առընթեր արդյ�նաբեր�թյան մեջ աշխատանքների ան-վտանգ կատարման եւ
լեռնային հսկող�թյան վարչ�թյան պետը եւ նրա տեղակալները` տ�գանք` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ եռապատիկը.

2) արդյ�նաբեր�թյան ճյ�ղեր�մ եւ պետլեռտեխհսկող�թյան մարմինների վերահսկող�թյանը ենթակա օբյեկտներ�մ աշխատանքի անվտանգ կատարման կանոնները, նորմաներն � հրահանգները խախտել� համար
պետլեռտեխհսկող�թյան շրջանային տեսչ�թյ�նների պետերը` տ�գանք սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ հիս�ն տոկոսի չափով, Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյանն առընթեր
արդյ�նաբեր�թյան մեջ աշխատանքների անվտանգ կատարման եւ լեռնային հսկող�թյան վարչ�թյան պետը եւ նրա տեղակալները` տ�գանք` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ լրիվ չափը.

3) արդյ�նաբեր�թյան ճյ�ղեր�մ եւ պետլեռտեխհսկող�թյան մարմինների վերահսկող�թյանը ենթակա օբյեկտներ�մ պայթ�ցիկ նյ�թերի պահպանման, օգտագործման � հաշվառման կանոնները, նորմաները եւ
հրահանգները խախտել� համար պետլեռտեխհսկող�թյան շրջանային տեսչ�թյ�նների պետերը` տ�գանք սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ հարյ�ր տոկոսի չափով, Հայաստանի Հանրապետ�թյան
կառավար�թյանն առընթեր արդյ�նաբեր�թյան մեջ աշխատանքների անվտանգ կատարման եւ լեռնային հսկող�թյան վարչ�թյան պետը եւ նրա տեղակալները` տ�գանք` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ
հարյ�ր հիս�ն տոկոսի չափով:

Հոդված 232. Պետատոմհսկող�թյան մարմինները

Պետատոմհսկող�թյան մարմինները քնն�մ են ս�յն օրենսգրքի 97, 971, 974, 975, 976 հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը:

Պետատոմհսկող�թյան մարմինների ան�նից վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը քննել� եւ վարչական տ�յժեր նշանակել� իրավ�նք �նեն`

1/ ս�յն օրենսգրքի 97, 971, 974, 975, 976 հոդվածներով` պետատոմհսկող�թյան մարմնի ղեկավարը.

2/ ս�յն օրենսգրքի 97, 971, 975, 976 հոդվածներով` նաեւ պետատոմհսկող�թյան տեսչ�թյան պետը:

Հոդված 232.1. Էներգետիկայի բնագավառ�մ եւ էներգասպառման ոլորտ�մ պետական տեխնիկական վերահսկող�թյ�ն իրականացնող լիազոր մարմինը

Էներգետիկայի բնագավառ�մ եւ էներգասպառման ոլորտ�մ պետական տեխնիկական վերահսկող�թյ�ն իրականացնող լիազոր մարմինը քնն�մ է վարչական գործեր եւ նշանակ�մ վարչական տ�յժեր՝ ս�յն օրենսգրքի
104, 105 եւ 106.1 հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ:

Խմբ. ՀՕ-2-Ն, 05.01.06, N 2 (457), 11.01.06

[Հոդված 233. ԽՍՀՄ մեքենաշին�թյան նախարար�թյան եւ ԽՍՀՄ միջին մեքենաշին�թյան նախարար�թյան տեսչ�թյ�նների մարմինները (Վերացվել է 14.06.94 օրենք)]

Հոդված 234. Մաքսային մարմինները

Հայաստանի Հանրապետ�թյան մաքսային մարմինները քնն�մ են Հայաստանի Հանրապետ�թյան մաքսային օրենսգրքի 84-99 հոդվածներով նախատեսված մաքսային կանոնների խախտ�մների վերաբերյալ գործերը:

Հայաստանի Հանրապետ�թյան մաքսային մարմինների ան�նից մաքսային կանոնների խախտ�մների վերաբերյալ գործեր քննել� եւ վարչական տ�յժեր նշանակել� իրավ�նք �նեն մաքսատների եւ մաքսային կետերի
պետերը կամ նրանց տեղակալները:

Հոդված 235. Հայաստանի Հանրապետ�թյան պաշտպան�թյան նախարար�թյան մարմինները

ՀՀ պաշտպան�թյան նախարար�թյան մարմինները քնն�մ են ս�յն օրենսգրքի 123 հոդվածով, 124 հոդվածի առաջին եւ երկրորդ մասերով, 125 հոդվածի առաջին մասով եւ 127 հոդվածի երրորդ մասով նախատեսված (ՀՀ
զինված �ժերի տրանսպորտային միջոցների զինծառայող վարորդների եւ զորահավաքների կանչված զինապարտ վարորդների կողմից կատարված), 207 հոդվածով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների
վերաբերյալ գործերը:

ՀՀ պաշտպան�թյան նախարար�թյան մարմինների ան�նից վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործեր քննել� եւ վարչական տ�յժեր նշանակել� իրավ�նք �նեն.

1) ս�յն օրենսգրքի 207 հոդվածով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների համար` շրջանային (քաղաքային) զինվորական կոմիսարները.

2) ս�յն օրենսգրքի 123 հոդվածով, 124 հոդվածի առաջին եւ երկրորդ մասերով, 125 հոդվածի առաջին մասով եւ 127 հոդվածի երրորդ մասով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների համար զինվորական
ավտոմոբիլային տեսչ�թյան պաշտոնատար անձինք` պետը կամ պետի տեղակալը, զինվորական որակավորման հանձնաժողովի նախագահը, ավագ տես�չը, տես�չը, ինչպես նաեւ սահմանված կարգով զինվորական
ավտոմոբիլային տեսչ�թյան արտահաստիքային տես�չների կողմից նշանակվող սպաները, պրապորշչիկները եւ միչմանները` նախազգ�շացման ձեւով:

ՀՀ զինված �ժերի տրանսպորտային միջոցների զինծառայող վարորդների եւ զորահավաքների կանչված զինապարտ վարորդների կողմից կատարված այն խախտ�մների նյ�թերը, որոնց համար որպես վարչական տ�յժ
նախատեսված է միայն տ�գանք, ՀՀ պաշտպան�թյան նախարար�թյան սահմանած կարգով զինվորական ավտոմոբիլային տեսչ�թյ�նը հանձն�մ է համապատասխան հրամանատարներին (պետերին)` ՀՀ զինված �ժերի



կարգապահական կանոնագրքով մեղավորներին պատասխանատվ�թյան ենթարկել� հարցի լ�ծման համար:

ՀՀ զինված �ժերի տրանսպորտային միջոցների զինծառայող վարորդների եւ զորահավաքների կանչված զինապարտ վարորդների կողմից կատարված այն խախտ�մների վերաբերյալ արձանագր�թյ�նները, որոնց համար
կարող է վարչական տ�յժ նշանակվել տրանսպորտային միջոց վարել� իրավ�նքից զրկել� ձեւով, զինվորական ավտոմոբիլային տեսչ�թյ�նը հանձն�մ է պետական ավտոմոբիլային տեսչ�թյանը այն կարգով, որ
սահմանել է ՀՀ պաշտպան�թյան նախարար�թյ�նը ՀՀ ներքին գործերի նախարար�թյան հետ համատեղ:

Հոդված 236. Պետական սանիտարական հսկող�թյ�ն իրականացնող մարմինները եւ հիմնարկները

Պետական սանիտարական հսկող�թյան մարմինները քնն�մ են ս�յն օրենսգրքի 42, 421-43-րդ հոդվածներով, 80-86-րդ հոդվածներով (եթե դրանք համարվ�մ են մթնոլորտային օդի պահպան�թյան սանիտարահիգիենիկ
կանոնների եւ նորմաների խախտ�մներ) եւ 87-րդ հոդվածով (պետական սանիտարական հսկող�թյ�ն իրականացնող մարմինների կարգադրագրերը չկատարել� համար) նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների
վերաբերյալ գործերը, ինչպես նաեւ ս�յն օրենսգրքի 152-րդ հոդվածով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը` սանիտարական նորմերի խախտման մասով:

Պետական սանիտարական հսկող�թյ�ն իրականացնող մարմինների եւ հիմնարկների ան�նից վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը քննել� եւ վարչական տ�յժեր նշանակել� իրավ�նք �նեն`

1) սանիտարահիգիենիկ եւ սանիտարահակահամաճարակային կանոնների եւ նորմերի (բացի մթնոլորտային օդի պահպան�թյան կանոններից եւ նորմաներից) եւ ս�յն օրենսգրքի 421 հոդվածով նախատեսված
խախտ�մների համար՝

Հայաստանի Հանրապետ�թյան գլխավոր պետական սանիտարական բժիշկը եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան առողջապահ�թյան նախարար�թյան պետական հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային տեսչ�թյան պետը՝
տ�գանք քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ քսանապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ հարյ�րապատիկի
չափով.

Հայաստանի Հանրապետ�թյան պետական հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային տեսչ�թյան տարածքային մարմինների պետերը (գլխավոր պետական սանիտարական բժիշկները) եւ նրանց տեղակալները` տ�գանք
քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ տասնհինգապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ �թս�նապատիկի չափով.

2) մթնոլորտային օդի պահպան�թյան սանիտարահիգիենիկ նորմաները եւ կանոնները խախտել� համար՝

Հայաստանի Հանրապետ�թյան գլխավոր պետական սանիտարական բժիշկը եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան առողջապահ�թյան նախարար�թյան պետական հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային տեսչ�թյան պետը՝
տ�գանք քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ տասնապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ հիսնապատիկի
չափով:

Հայաստանի Հանրապետ�թյան պետական հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային տեսչ�թյան տարածքային մարմինների պետերը (գլխավոր պետական սանիտարական բժիշկները) եւ նրանց տեղակալները` տ�գանք
քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ հնգապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ երեսնապատիկի չափով:

Հոդված 237. Հայաստանի Հանրապետ�թյան պաշտպան�թյան նախարար�թյան, Հայաստանի Հանրապետ�թյան ներքին գործերի նախարար�թյան եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան ազգային անվտանգ�թյան
պետական վարչ�թյան սանիտարական հսկող�թյ�նն իրականացնող բժշկական ծառայ�թյ�նները

Հայաստանի Հանրապետ�թյան պաշտպան�թյան նախարար�թյան, Հայաստանի Հանրապետ�թյան ներքին գործերի նախարար�թյան եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան ազգային անվտանգ�թյան պետական վարչ�թյան
սանիտարական հսկող�թյ�ն իրականացնող բժշկական ծառայ�թյ�նները քնն�մ են ս�յն օրենսգրքի 42 հոդվածով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ (այդ թվ�մ մթնոլորտային օդի
պահպան�թյան սանիտարահիգիենիկ կանոնների եւ նորմերի խախտման վերաբերյալ) գործերը:

Ս�յն հոդվածի առաջին մաս�մ թվարկած մարմինների ան�նից վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործեր քննել� եւ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ վարչական տ�յժեր նշանակել� իրավ�նք �նեն`
Հայաստանի Հանրապետ�թյան պաշտպան�թյան նախարար�թյան զինվորական ավանների եւ �ս�մնական կենտրոնների տարածք�մ գտնվող օբյեկտներ�մ եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան ներքին գործերի
նախարար�թյանը, Հայաստանի Հանրապետ�թյան ազգային անվտանգ�թյան պետական վարչ�թյանը ենթակա օբյեկտներ�մ սանիտարահիգիենիկ եւ սանիտարահակահամաճարակային կանոնները խախտել� համար`
համապատասխանաբար Հայաստանի Հանրապետ�թյան պաշտպան�թյան նախարար�թյան գլխավոր համաճարակաբանը եւ նրա տեղակալը` տ�գանք սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ հարյ�ր քսան
տոկոսի չափով. Հայաստանի Հանրապետ�թյան ներքին գործերի նախարար�թյան անիտարահակահամաճարակաբանական կայանի պետը` տ�գանք սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ լրիվ չափը.
Հայաստանի Հանրապետ�թյան ազգային անվտանգ�թյան պետական վարչ�թյան համապատասխան ծառայ�թյ�նների պետերը` տ�գանք սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ լրիվ չափը:

Հոդված 238. Անասնաբ�ժական պետական հսկող�թյան մարմինները

Անասնաբ�ժական պետական հսկող�թյան մարմինները քնն�մ են ս�յն օրենքի 112-1127-րդ հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը:

Անասնաբ�ժական պետական հսկող�թյան մարմինների ան�նից վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը քննել� եւ վարչական տ�յժեր նշանակել� իրավ�նք �նեն՝

Հայաստանի Հանրապետ�թյան գլխավոր անասնաբ�ժական պետական տես�չը, նրա տեղակալը՝ տ�գանք ֆիզիկական անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ քսանապատիկի չափով,
պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ մինչեւ չորսհարյ�րապատիկի չափով,

անասնաբ�ժական պետական տեսչ�թյան տես�չները՝ տ�գանք ֆիզիկական անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ տասնհինգապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝
մինչեւ երեքհարյ�րապատիկի չափով,

մարզերի անասնաբ�ժական պետական տես�չները՝ տ�գանք ֆիզիկական անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ տասներեքապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ մինչեւ
երկ�հարյ�րհիսնապատիկի չափով,

պետական սահմանի եւ տրանսպորտի անասնաբ�ժական պետական հսկող�թյան տես�չները՝ տ�գանք ֆիզիկական անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ տասնապատիկի չափով,
պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ մինչեւ երկ�հարյ�րապատիկի չափով:

Պետական անասնաբ�ժական հսկող�թյան մարմինների պաշտոնատար անձինք տ�գանքը կարող են տեղ�մ գանձել՝

շ�կաներ�մ՝ կենդանիների (այդ թվ�մ` թռչ�նների � ձկան), կենդանական ծագմամբ մթերքների � հ�մքի եւ այլ սննդամթերքների վաճառքի անասնաբ�ժական-սանիտարական կանոնները խախտել� համար,

երկաթ�ղային եւ օդային տրանսպորտ�մ, կենդանիների անցման ճանապարհներին, կենդանիների, կենդանական ծագմամբ մթերքների եւ հ�մքի փոխադրման անասնաբ�ժական-սանիտարական կանոնները խախտել�
համար,

պետական սահմանի վրա՝ օտարերկրյա պետ�թյ�ններից կենդանիների (այդ թվ�մ` թռչ�նների, ձկների եւ մեղ�ների) վարակիչ հիվանդ�թյ�ններ մ�տք գործել�ց Հայաստանի Հանրապետ�թյան տարածքի
պաշտպան�թյան անասնաբ�ժական-սանիտարական կանոնները խախտել� համար:

Խմբ. ՀՕ-93-Ն, 01.06.05, ՀՀՊՏ N 35 (407), 08.06.05

Հոդված 238.1. Երկրագործ�թյան պետական տեսչ�թյան մարմինները

Երկրագործ�թյան պետական տեսչ�թյան մարմինները քնն�մ են ս�յն օրենսգրքի 108-րդ, 109-րդ հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը: Երկրագործ�թյան պետական
տեսչ�թյան մարմինների ան�նից վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործեր քննել�, տ�յժեր նշանակել� իրավ�նք �նեն Հայաստանի Հանրապետ�թյան երկրագործ�թյան գլխավոր պետական տես�չը,
մարզային երկրագործ�թյան պետական տես�չները:

Հոդված 239. Ջրային համակարգերի կառավարման լիազորված մարմինը

Ջրային համակարգերի կառավարման լիազորված մարմինը քնն�մ է ս�յն օրենսգրքի 501-րդ հոդվածով, 62-րդ հոդվածով (ջրային համակարգերի մասով), 63-րդ, 631-րդ, 633-րդ, 634-րդ, 635-րդ հոդվածներով, 636-րդ հոդվածով
(ջրային համակարգերի մասով), 145-րդ հոդվածով (ջրային համակարգերի մասով) եւ 152-րդ հոդվածով (ջրի պոմպերի ջրամատակարարման, ջրահեռացման համակարգերի մասով) նախատեսված վարչական
իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը:

Ջրային համակարգերի կառավարման լիազորված մարմնի ան�նից վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործեր քննել� եւ վարչական տ�յժեր նշանակել� իրավ�նք �նեն՝

Հայաստանի Հանրապետ�թյան ջրային համակարգերի օգտագործման եւ պահպան�թյան գլխավոր պետական տես�չը՝ տ�գանք քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րապատիկի
չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րհիսնապատիկի չափով.

Հայաստանի Հանրապետ�թյան ջրային համակարգերի օգտագործման եւ պահպան�թյան գլխավոր պետական տես�չի տեղակալը՝ տ�գանք քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի
�թս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րքսանապատիկի չափով.

ջրային համակարգերի օգտագործման եւ պահպան�թյան ավագ պետական տես�չները՝ տ�գանք քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի յոթանաս�նապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար
անձանց նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րապատիկի չափով.

ջրային համակարգերի օգտագործման եւ պահպան�թյան տես�չները՝ տ�գանք քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝
սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի �թս�նապատիկի չափով:



[Հոդված 240. (Ուժը կորցրել է ՀՕ-495-Ն)]

[Հոդված 241. (Ուժը կորցրել է ՀՕ-495-Ն)]

Հոդված 242. Բնապահպանական օրենսդր�թյան կատարման նկատմամբ պետական հսկող�թյ�ն իրականացնող մարմինները

Բնապահպանական օրենսդր�թյան կատարման նկատմամբ պետական հսկող�թյ�ն իրականացնող մարմինները քնն�մ են ս�յն օրենսգրքի 49-րդ հոդվածով (բացառ�թյամբ լեռնային աշխատանքների անվտանգ
կատարման մասի), 50-52-րդ, 542-րդ հոդվածներով (հողերի պահպան�թյան մասով), 544-րդ հոդվածով, 59-րդ եւ 60-րդ հոդվածներով (բացառ�թյամբ լեռնային աշխատանքների անվտանգ կատարման եւ ռադիոակտիվ
հսկող�թյան մասերի), 60-րդ, 601-րդ, 61-րդ հոդվածներով, 62-րդ հոդվածով (ջրային ռես�րսների պահպան�թյան մասով), 632-րդ հոդվածով, 636-րդ հոդվածով (բնական ջրային օբյեկտների մասով), 64-66-րդ, 68-79-րդ
հոդվածներով, 80-87-րդ հոդվածներով (մթնոլորտային օդի պահպան�թյան համար սահմանված նորմերի � կանոնների խախտման մասով), 88-91-րդ հոդվածներով, 92-րդ հոդվածով (վայրի կենդանիների պահպան�թյան
մասով), 93-րդ, 94-րդ, 941-րդ, 157-րդ, 16915-րդ հոդվածներով, 1821-րդ հոդվածներով (բնապահպանական տեսչական մարմինների մասով), 2011-րդ, 2012-րդ հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների
վերաբերյալ գործերը:

Փոփ. ՀՕ-26-Ն, 14.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06

[Հոդված 242.1. (Ուժը կորցրել է ՀՕ-495-Ն)]

Հոդված 243. ՀՀ կապի նախարար�թյան համակարգի էլեկտրակապի պետական տեսչ�թյան մարմինները

ՀՀ կապի նախարար�թյան համակարգի էլեկտրակապի պետական տեսչ�թյան մարմինները քնն�մ են ս�յն օրենսգրքի 148 հոդվածով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը:

Ս�յն հոդվածի առաջին մաս�մ նշված մարմինների ան�նից վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործեր քննել� եւ վարչական տ�յժեր նշանակել� իրավ�նք �նի ՀՀ կապի նախարար�թյան էլեկտրակապի
պետական տեսչ�թյան պետը:

Հոդված 244. Գյ�ղատնտեսական տեխնիկայի պետական տեսչ�թյան մարմինները

Գյ�ղատնտեսական տեխնիկայի պետական տեսչ�թյան մարմինները քնն�մ են ս�յն օրենսգրքի 111-րդ հոդվածով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը:

Գյ�ղատնտեսական տեխնիկայի պետական տեսչ�թյան մարմինների ան�նից վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը քննել� եւ վարչական տ�յժեր նշանակել� իրավ�նք �նեն գյ�ղատնտեսական
տեխնիկայի պետական տես�չները:

Հոդված 244.1. Պետական հարգորոշիչ հսկող�թյ�ն իրականացնող մարմինները

Պետական հարգորոշիչ հսկող�թյ�ն իրականացնող մարմինները քնն�մ են ս�յն օրենսգրքի 1891 հոդվածով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը:

Պետական հարգորոշիչ հսկող�թյ�ն իրականացնող մարմինների ան�նից վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործեր քննել� եւ վարչական տ�յժեր նշանակել� իրավ�նք �նեն.

ՀՀ ֆինանսների նախարար�թյան հարգորոշիչ հսկող�թյան պետական տեսչ�թյ�նների պետերը` տ�գանք` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ լրիվ չափը.

ՀՀ ֆինանսների նախարար�թյան թանկարժեք մետաղների վարչ�թյան պետը եւ նրա տեղակալները` տ�գանք` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ հարյ�ր հիս�ն տոկոսի չափով:

Հոդված 244.2. Հարկային տեսչ�թյան մարմինները

Հարկային տեսչ�թյան մարմինները քնն�մ են ս�յն օրենսգրքի 481, 169, 1699, 16910, 16911, 16912, 16913, 1702, 1703, 1704, 1706, 1707, 1708, 1709 եւ 17012 հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների
վերաբերյալ գործերը, ինչպես նաեւ ս�յն օրենսգրքի 1691, 1695, 1697, 1821, 1982 հոդվածի երկրորդ եւ երրորդ մասերով հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը` հարկային եւ
պարտադիր սոցիալական ապահովագր�թյան վճարների իրավախախտ�մների մասով � 165 հոդվածով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը՝ իրեն վերապահված իրավաս�թյ�նների
շրջանակներ�մ:

Լր. ՀՕ-78-Ն, 19.04.05, ՀՀՊՏ N 24 (396), 27.04.05,

լր. ՀՕ-151-Ն, 04.08.05, ՀՀՊՏ N 51 (423), 12.08.05

Հարկային տեսչ�թյան մարմինների ան�նից վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործեր քննել� եւ վարչական տ�յժեր նշանակել� իրավ�նք �նեն Հայաստանի Հանրապետ�թյան վերադաս հարկային մարմնի
վարչ�թյ�նների պետերը եւ հարկային մարմնի հարկային (տարածքային) տեսչ�թյան պետերը:

Հոդված 244.3. Հայաստանի Հանրապետ�թյան սոցիալական ապահովագր�թյան պետական հիմնադրամի մարմինները

Ս�յն օրենսգրքի 1691, 1706, 1821, 1982 հոդվածի երկրորդ եւ երրորդ մասերով հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը` տեղեկ�թյ�ններին եւ կենսաթոշակներին վերաբերող
իրավախախտ�մների մասով (բացի հարկային տեսչ�թյան մարմինների իրավաս�թյանը վերապահված գործերից) քննել� եւ վարչական տ�յժեր նշանակել� իրավ�նք �նեն Հայաստանի Հանրապետ�թյան սոցիալական
ապահովագր�թյան պետական հիմնադրամի նախագահը, տեղակալները, ինչպես նաեւ սոցիալական ապահովագր�թյան պետական հիմնադրամի տարածքային մարմինների պետերը (տնօրենները):

Հանվ., լր. ՀՕ-78-Ն, 19.04.05, ՀՀՊՏ N 24 (396), 27.04.05

[Հոդված 244.4. Արժեթղթերի շ�կայի պետական կարգավորման եւ հսկման լիազորված մարմինը (Ուժը կորցրել է ՀՕ-248-Ն, 22.12.05, ՀՀՊՏ N 81 (453), 28.12.05)]

Հոդված 244.5. Պետական վիճակագր�թյան մարմինները

Պետական վիճակագր�թյան մարմինները քնն�մ են ս�յն օրենսգրքի 1692 հոդվածով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը:

Պետական վիճակագր�թյան մարմինների ան�նից վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործեր քննել� եւ վարչական տ�յժեր նշանակել� իրավ�նք �նեն`

Հայաստանի Հանրապետ�թյան վիճակագր�թյան պետական լիազորված մարմնի տարածքային ծառայ�թյ�նների ղեկավարները` տ�գանք` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ քսանապատիկի չափով.

Հայաստանի Հանրապետ�թյան վիճակագր�թյան պետական լիազորված մարմնի ղեկավարը եւ նրա տեղակալները` տ�գանք` սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի մինչեւ հիսնապատիկի չափով:

Հոդված 244.7. Հայաստանի Հանրապետ�թյան առեւտրի եւ տնտեսական զարգացման նախարար�թյան Հայաստանի Հանրապետ�թյան որակի տեսչ�թյ�նը

Հայաստանի Հանրապետ�թյան առեւտրի եւ տնտեսական զարգացման նախարար�թյան Հայաստանի Հանրապետ�թյան որակի տեսչ�թյ�նը քնն�մ է ս�յն օրենսգրքի 953 հոդվածով, 158 հոդվածի երկրորդ, երրորդ
մասերով եւ 188 հոդվածով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը:

Ս�յն հոդվածի առաջին մաս�մ նշված մարմնի ան�նից վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը քննել� եւ վարչական տ�յժեր նշանակել� իրավ�նք �նի տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջների եւ
պետական չափագիտական վերահսկող�թյ�ն իրականացնող գլխավոր պետական տես�չը:

Խմբ. ՀՕ-262-Ն, 28.12.05, ՀՀՊՏ N 83 (455), 30.12.05

Հոդված 244.8. Տնտեսական մրցակց�թյան պաշտպան�թյան պետական մարմինը

Տնտեսական մրցակց�թյան պաշտպան�թյան պետական մարմինը քնն�մ է ս�յն օրենսգրքի 1693-րդ հոդվածով նախատեսված գործերը:

Ս�յն հոդվածի առաջին մաս�մ նշված մարմնի ան�նից վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը քննել� եւ վարչական տ�յժեր նշանակել� իրավ�նք �նի Հայաստանի Հանրապետ�թյան տնտեսական
մրցակց�թյան պաշտպան�թյան պետական հանձնաժողովը:

[Հոդված 244.8. (Ուժը կորցրել է ՀՕ-30-Ն)]

Հոդված 244.9. Հողերի օգտագործման նկատմամբ վերահսկող�թյ�ն իրականացնող մարմինները

Հողերի օգտագործման նկատմամբ վերահսկող�թյ�ն իրականացնող մարմինները քնն�մ են ս�յն օրենսգրքի 48-րդ, 54-րդ, 541-րդ հոդվածներով, 542-րդ հոդվածով (հողերի օգտագործման մասով), 543-րդ հոդվածով, 56-58-րդ
հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը՝ նշանակելով համապատասխան տ�գանքներ:

Լիազոր պետական մարմինը քնն�մ է հողերի օգտագործման նկատմամբ տարածքային կառավարման մարմինների պաշտոնատար անձանց թ�յլ տված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը:

Տարածքային կառավարման մարմինը (մարզպետը) քնն�մ է հողերի օգտագործման նկատմամբ տեղական ինքնակառավարման պաշտոնատար անձանց, ինչպես նաեւ համայնքների վարչական սահմաններից դ�րս գտնվող
քաղաքացիների եւ իրավաբանական անձանց թ�յլ տված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը:

Երեւանի քաղաքապետը քնն�մ է Երեւանի վարչական սահմաններ�մ թաղային համայնքների պաշտոնատար անձանց, ինչպես նաեւ քաղաքացիների եւ իրավաբանական անձանց թ�յլ տված վարչական
իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը:



Տեղական ինքնակառավարման մարմինը (համայնքի ղեկավարը) քնն�մ է քաղաքացիների կամ իրավաբանական անձանց թ�յլ տված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը:

Հոդված 244.10. Գեոդեզիայի եւ քարտեզագրման բնագավառի պետական լիազորված մարմինը

Գեոդեզիայի եւ քարտեզագրման բնագավառի պետական լիազորված մարմինը քնն�մ է ս�յն օրենսգրքի 951-րդ, 952-րդ, 954-րդ եւ 955-րդ հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը:

Հոդված 244.11. Քաղաքաշինական պետական տեսչ�թյան մարմինները

Քաղաքաշինական պետական տեսչ�թյան մարմինները քնն�մ են ս�յն օրենսգրքի 157-15712-րդ հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը, ինչպես նաեւ 152-րդ հոդվածով
նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը` քաղաքաշինական նորմերի խախտման մասով:

Քաղաքաշինական պետական տեսչ�թյան մարմինների ան�նից վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործեր քննել� եւ վարչական տ�յժեր նշանակել� իրավ�նք �նեն`

1) քաղաքաշինական պետական տեսչ�թյան պետը եւ նրա տեղակալները` 
157-15712-րդ հոդվածներով նախատեսված դեպքեր�մ՝ տ�գանք՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րապատիկից բարձր չափով, իսկ 152-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքեր�մ՝ սահմանված նվազագ�յն
աշխատավարձի տասնապատիկի չափով.

2) քաղաքաշինական պետական տեսչ�թյան տարածքային ստորաբաժանման պետերը` 157-15712-րդ հոդվածներով նախատեսված դեպքեր�մ՝ տ�գանք՝ մինչեւ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րապատիկի
չափով, իսկ 152-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքեր�մ՝ սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի եռապատիկի չափով.

3) քաղաքաշինական պետական տես�չները` նախազգ�շաց�մ:

Հոդված 244.12. Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամ�տների օրինականացման եւ ահաբեկչ�թյան ֆինանսավորման դեմ պայքարի լիազորված մարմինը

Ս�յն օրենսգրքի 1659-րդ հոդվածով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը քնն�մ է հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամ�տների օրինականացման եւ ահաբեկչ�թյան ֆինանսավորման
դեմ պայքարի լիազորված մարմինը, որի ան�նից վարչական տ�յժեր նշանակ�մ է լիազորված մարմնի նախագահը: 
  
  

ՀԱՏՎԱԾ IV

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏ�ՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԱՐ�ՅԹԸ

ԳԼ�Խ 18

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՐ�ՅԹՆԵՐ

Հոդված 245. Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերի վար�յթի խնդիրները

Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերի վար�յթի խնդիրներն են` յ�րաքանչյ�ր գործի հանգամանքները ժամանակին, համակողմանիորեն, լրիվ եւ օբյեկտիվորեն պարզելը, գործը օրենսդր�թյանը ճիշտ
համապատասխան լ�ծելը, ընդ�նված որոշման կատար�մն ապահովելը, ինչպես նաեւ վարչական իրավախախտ�մների կատարմանը նպաստող պատճառներն � պայմանները բացահայտելը, իրավախախտ�մները
կանխելը, քաղաքացիներին օրենքները պահպանել� ոգով դաստիարակելը, սոցիալիստական օրինական�թյ�նն ամրապնդելը:

Հոդված 246. Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերի վար�յթի կարգը

Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերի վար�յթի կարգը վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործեր քննել� համար լիազորված մարմիններ�մ (պաշտոնատար անձանց կողմից) որոշվ�մ է
վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ԽՍՀ Մի�թյան եւ մի�թենական հանրապետ�թյ�նների օրենսդր�թյան հիմ�նքներով, ԽՍՀՄ օրենսդրական ակտերով, ԽՍՀՄ Մինիստրների խորհրդի որոշ�մներով, ս�յն
օրենսգրքով, Հայաստանի Հանրապետ�թյան այլ օրենսդրական ակտերով եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան Նախարարների խորհրդի որոշ�մներով:

Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերի վար�յթի կարգը ժողովրդական դատարաններ�մ որոշվ�մ է ԽՍՀ Մի�թյան օրենսդրական ակտերով, ս�յն օրենսգրքով եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան այլ
օրենսդրական ակտերով:

Հոդված 247. Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերի վար�յթը բացառող հանգամանքները

Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի վար�յթը չի կարող սկսվել, իսկ սկսվածը ենթակա է կարճման հետեւյալ հանգամանքների առկայ�թյան դեպք�մ`

1) վարչական իրավախախտման դեպքի կամ կազմի բացակայ�թյ�նը.

2) եթե անձը վարչական իրավախախտ�մ կատարել� պահին չի հասել տասնվեց տարեկան հասակի.

3) հակաիրավական գործող�թյ�ն կամ անգործ�թյ�ն կատարած անձի անմեղս�նակ�թյ�նը.

4) անձի գործող�թյ�նը ծայրահեղ անհրաժեշտ�թյան կամ անհրաժեշտ պաշտպան�թյան վիճակ�մ.

5) ամնիստիայի ակտի հրատարակ�մը, եթե այն վերացն�մ է վարչական տ�յժի կիրառ�մը.

6) վարչական պատասխանատվ�թյ�ն սահմանող ակտի վերաց�մը.

7) վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի քնն�թյան պահին ս�յն օրենսգրքի 37 հոդվածով նախատեսված ժամկետներն անցնելը.

8) վարչական պատասխանատվ�թյան ենթարկվող անձի նկատմամբ վարչական տ�յժ նշանակել� մասին իրավաս� մարմնի (պաշտոնատար անձի) որոշման առկայ�թյ�նը ն�յն փաստի վերաբերյալ, կամ ընկերական
դատարանի չբեկանված որոշման առկայ�թյ�նը, եթե նյ�թերը ընկերական դատարանին են հանձնվել տվյալ գործով վարչական տ�յժ նշանակել� իրավ�նք �նեցող մարմնի (պաշտոնատար անձի) կողմից, կամ վարչական
իրավախախտման վերաբերյալ գործը կարճել� մասին չբեկանված որոշման առկայ�թյ�նը, ինչպես նաեւ տվյալ փաստով քրեական գործի առկայ�թյ�նը.

9) այն անձի մահը, որի նկատմամբ սկսված է եղել գործի վար�յթը:

Հոդված 248. Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի քնն�թյ�նը քաղաքացիների հավասար�թյան սկզբ�նքներով

Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի քնն�թյ�նն իրականացվ�մ է օրենքի եւ գործը քննող մարմնի առաջ բոլոր քաղաքացիների հավասար�թյան սկզբ�նքներով, անկախ նրանց ծագ�մից, սոցիալական եւ
գ�յքային դր�թյ�նից, ռասայական եւ ազգային պատկանել�թյ�նից, սեռից, կրթ�թյ�նից, լեզվից, կրոնի նկատմամբ �նեցած վերաբերմ�նքից, զբաղմ�նքի տեսակից եւ բն�յթից, բնակ�թյան վայրից եւ այլ
հանգամանքներից:

Հոդված 249. Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի դռնբաց քնն�թյ�նը

Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործը քննվ�մ է դռնբաց:

[2-րդ մասն �ժը կորցրել է ՀՕ-68-Ն, ՀՀՊՏN 8 (380), 31.01.05]

Հոդված 250. Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերի վար�յթի ժամանակ դատախազական հսկող�թյ�նը օրենքների կատարման նկատմամբ

ԽՍՀՄ դատախազ�թյան մասին ԽՍՀՄ օրենքին համապատասխան վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերի վար�յթի ժամանակ օրենքների կատարման նկատմամբ հսկող�թյ�ն իրականացնող դատախազը
իրավ�նք �նի` հար�ցել� վարչական իրավախախտման վերաբերյալ վար�յթ. ծանոթանալ� գործի նյ�թերին. ստ�գել� գործի վար�յթի ժամանակ մարմինների (պաշտոնատար անձանց) գործող�թյ�նների
օրինական�թյ�նը. մասնակցել� գործի քնն�թյանը. գործի քնն�թյան ընթացք�մ ծագող հարցերով միջնորդ�թյ�ններ հար�ցել�, եզրակաց�թյ�ններ տալ�. ստ�գել� վարչական իրավախախտ�մների համար
համապատասխան մարմինների (պաշտոնատար անձանց) կողմից ներգործ�թյան միջոցների կիրառման ճշտ�թյ�նը. բողոքարկել� վարչական իրավախախտման գործի վերաբերյալ որոշ�մը եւ գանգատի առթիվ
ընդ�նված որոշ�մը. կասեցնել� որոշման կատար�մը, ինչպես նաեւ կատարել� օրենքով նախատեսված այլ գործող�թյ�ններ:

Հոդված 251. Ապաց�յցներ

Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի ապաց�յցներ են համարվ�մ ցանկացած այն փաստական տվյալները, որոնց հիման վրա օրենքով սահմանված կարգով մարմինները (պաշտոնատար անձինք) հաստատ�մ
են վարչական իրավախախտման առկայ�թյ�նը կամ բացակայ�թյ�նը, տվյալ անձի մեղավոր�թյ�նը այն կատարել� մեջ եւ գործի ճիշտ լ�ծման համար նշանակ�թյ�ն �նեցող այլ հանգամանքներ:

Այդ տվյալները հաստատվ�մ են հետեւյալ միջոցներով` վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագր�թյամբ, վարչական պատասխանատվ�թյան ենթարկվող անձի բացատր�թյ�ններով, տ�ժողի, վկաների
ց�ցմ�նքներով, փորձագետի եզրակաց�թյամբ, իրեղեն ապաց�յցներով, իրեր եւ փաստաթղթեր վերցնել� վերաբերյալ արձանագր�թյամբ, ինչպես նաեւ այլ փաստաթղթերով:



Հոդված 252. Ապաց�յցների գնահատ�մը

Մարմինը (պաշտոնատար անձը) ապաց�յցները գնահատ�մ է իր ներքին համոզմ�նքով, որը հիմնված է գործի` իրենց ամբողջ�թյամբ վերցված բոլոր հանգամանքների համակողմանի, լրիվ եւ օբյեկտիվ հետազոտման վրա,
ղեկավարվելով օրենքով եւ սոցիալիստական իրավագիտակց�թյամբ:

Հոդված 253. Նյ�թերը դատախազին, նախաքնն�թյան կամ հետաքնն�թյան մարմին հանձնելը

Եթե գործի քնն�թյան ընթացք�մ մարմինը (պաշտոնատար անձը) գալիս է այն եզրակաց�թյան, որ խախտման մեջ կան հանցագործ�թյան նշաններ, ապա նյ�թերը հանձն�մ է դատախազին, նախաքնն�թյան կամ
հետաքնն�թյան մարմնին:

ԳԼ�Խ 19
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Հոդված 254. Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագր�թյ�նը

Վարչական իրավախախտ�մ կատարել� մասին արձանագր�թյ�նը կազմ�մ է դրա համար լիազորված պաշտոնատար անձը կամ հասարակական կազմակերպ�թյան կամ հասարակական ինքնագործ�նե�թյան մարմնի
ներկայաց�ցիչը: Արձանագր�թյ�ն չի կազմվ�մ ս�յն օրենսգրքի 257 հոդվածով նախատեսված դեպքեր�մ:

Հոդված 255. Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագր�թյան բովանդակ�թյ�նը

Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագր�թյան մեջ նշվ�մ է` դրա կազմել� ամսաթիվն � տեղը, արձանագր�թյ�նը կազմող անձի պաշտոնը, ան�նը, հայրան�նը, ազգան�նը. տեղեկ�թյ�ններ խախտողի
անձի մասին. վարչական իրավախախտման կատարման տեղը, ժամանակը եւ է�թյ�նը. այն նորմատիվ ակտը, որը պատասխանատվ�թյ�ն է նախատես�մ տվյալ իրավախախտման համար. վկաների եւ տ�ժողների
ազգան�նները եւ հասցեները, եթե այդպիսիք կան. խախտողի բացատր�թյ�նը. գործի լ�ծման համար անհրաժեշտ այլ տեղեկ�թյ�ններ:

Արձանագր�թյ�նը ստորագր�մ են այն կազմող անձը եւ վարչական իրավախախտ�մ կատարած անձը. վկաների եւ տ�ժողների առկայ�թյան դեպք�մ արձանագր�թյ�նը կարող են ստորագրել նաեւ այդ անձինք:

Եթե իրավախախտ�մ կատարած անձը հրաժարվ�մ է ստորագրել արձանագր�թյ�նը, դրան�մ այդ մասին նշ�մ է կատարվ�մ: Իրավախախտ�մ կատարած անձն իրավ�նք �նի ներկայացնել� արձանագր�թյանը կցվող
բացատր�թյ�ններ եւ դիտող�թյ�ններ արձանագր�թյան բովանդակ�թյան առթիվ, ինչպես նաեւ շարադրել� այն ստորագրել�ց իր հրաժարվել� շարժառիթները:

Արձանագր�թյ�ն կազմելիս խախտողին բացատրվ�մ է ս�յն օրենսգրքի 267 հոդվածով նախատեսված նրա իրավ�նքներն � պարտական�թյ�նները, որի մասին արձանագր�թյան մեջ նշ�մ է արվ�մ:

Հոդված 256. Արձանագր�թյ�նն �ղարկելը

Արձանագր�թյ�նն �ղարկվ�մ է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի քնն�թյան համար լիազորված մարմնին (պաշտոնատար անձին):

Հոդված 257. Այն դեպքերը, երբ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագր�թյ�ն չի կազմվ�մ

Այն դեպք�մ, եթե անձը չի վիճարկ�մ թ�յլ տված խախտ�մը, եւ նախազգ�շացման կարգով նրա նկատմամբ նշանակվող վարչական տ�ժանքը կամ տ�գանքը տասը դրամից ավելի չէ, արձանագր�թյ�ն չի կազմվ�մ:
Այդպիսի դեպքեր�մ նշանակվող տ�գանքը միլիցիայի աշխատողի կողմից կարող է գանձվել խախտ�մը կատարել� տեղ�մ: Տ�գանքի գանձման մասին խախտողին տրվ�մ է սահմանված նմ�շի անդորրագիր, որը
ֆինանսական խիստ հաշվետվ�թյան փաստաթ�ղթ է: Արձանագր�թյ�ն չի կազմվ�մ նաեւ այլ դեպքեր�մ, երբ օրենսդր�թյանը համապատասխան տ�գանքը նշանակվ�մ եւ գանձվ�մ է, իսկ նախազգ�շաց�մը
ձեւակերպվ�մ է իրավախախտ�մ կատարել� տեղ�մ:

Եթե խախտողը վիճարկ�մ է ս�յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված իրավախախտ�մներ կատարել� համար իր նկատմամբ նշանակվող տ�յժը, ապա արձանագր�թյ�ն է կազմվ�մ ս�յն օրենսգրքի 254 հոդվածին
համապատասխան:

Հոդված 258. Խախտողի բեր�մը

Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագր�թյ�ն կազմել� նպատակով, եթե արձանագր�թյ�ն կազմելը պարտադիր է, երբ տեղ�մ այն կազմել հնարավոր չէ, խախտողը միլիցիայի աշխատողի կողմից կարող է
բերվել միլիցիա:

Տրանսպորտային միջոցներից օգտվել� կանոնների, երթեւեկ�թյան կարգն � անվտանգ�թյ�նը պահպանել� կանոնների, տրանսպորտ�մ բեռների անվթար�թյան ապահովմանն �ղղված կանոնների, հրդեհային
անվտանգ�թյան կանոնների, տրանսպորտ�մ սանիտարահիգիենիկ եւ սանիտարահակահամաճարակային կանոնների խախտ�մներ կատարել� դեպք�մ խախտողը դրա համար լիազորված անձի կողմից կարող է բերվել
միլիցիա, եթե նա չ�նի ինքն�թյ�նը հաստատող փաստաթղթեր եւ չկան վկաներ, որոնք կարող են անհրաժեշտ տվյալներ հաղորդել խախտողի մասին:

Բնապահպանական օրենսդր�թյան խախտ�մների դեպք�մ արձանագր�թյ�ն կազմել� նպատակով, եթե խախտողի անձը չի կարող պարզվել խախտման տեղ�մ, բնապահպան�թյան ոլորտ�մ լիազորված մարմնի
տես�չները, այդ թվ�մ՝ հասարակական տես�չները, ինչպես նաեւ ոստիկան�թյան աշխատակիցները կարող են այդ իրավախախտ�մները կատարած անձանց բերել ոստիկան�թյան շենք՝ իրավախախտ�մները կանխել�,
խախտողի անձը պարզել� եւ իրավախախտման վերաբերյալ արձանագր�թյ�ն կազմել� համար:

Պահպանվող օբյեկտների, այլ պետական կամ հանրային գ�յքի նկատմամբ ոտնձգ�թյան հետ կապված իրավախախտ�մներ կատարել� դեպք�մ խախտողը ռազմականացված պահպան�թյան աշխատողների կողմից
կարող է բերվել ռազմականացված պահպան�թյան ծառայողական շենք կամ միլիցիա` իրավախախտ�մները կանխել�, խախտողի անձը պարզել� եւ իրավախախտման վերաբերյալ արձանագր�թյ�ն կազմել� համար:

Բեր�մը պետք է կատարվի հնարավորին չափ կարճ ժամկետ�մ:

Բերված անձի գտնվելը կամավոր ժողովրդական դր�ժինայի շտաբ�մ չի կարող տեւել մեկ ժամից ավելի:

ԳԼ�Խ 20

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՁԵՐԲԱԿԱԼ�ՄԸ, ԻՐԵՐԻ ԶՆՆ�ՄԸ, ԻՐԵՐԸ ԵՎ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ՎԵՐՑՆԵԼԸ

Հոդված 259. Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերով վար�յթն ապահովել� միջոցները

ԽՍՀ Մի�թյան եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդրական ակտերով �ղղակիորեն նախատեսված դեպքեր�մ, վարչական իրավախախտ�մները կանխել� նպատակով, եթե սպառվել են ներգործ�թյան մյ�ս
միջոցները, անձը պարզել�, վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագր�թյ�ն կազմել� նպատակով, եթե տեղ�մ այն կազմելը հնարավոր չէ եւ եթե արձանագր�թյ�ն կազմելը պարտադիր է, գործերի
ժամանակին � ճիշտ քնն�մը եւ վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերով որոշ�մների կատար�մը ապահովել� նպատակով թ�յլատրվ�մ են անձի վարչական ձերբակալ�մ, անձնական զնն�մ, իրերի
զնն�մ եւ իրերի � փաստաթղթերի վերցն�մ:

Ս�յն հոդվածով նախատեսված նպատակներով վարչական ձերբակալման, անձնական զնն�թյան, իրերի զնն�թյան եւ իրերն � փաստաթղթերը վերցնել� կարգը որոշվ�մ է ԽՍՀ Մի�թյան օրենսդր�թյամբ, ս�յն
օրենսգրքով եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան այլ օրենսդր�թյամբ:

Հոդված 260. Վարչական ձերբակալ�մ

Վարչական ձերբակալման մասին կազմվ�մ է արձանագր�թյ�ն, որտեղ նշվ�մ է այն կազմել� ժամանակաթիվն � տեղը, արձանագր�թյ�ն կազմող անձի պաշտոնը, ան�նը, հայրան�նը, ազգան�նը. տեղեկ�թյ�ններ
ձերբակալվածի անձի մասին. ձերբակալման ժամանակը, տեղը եւ հիմքերը:

Արձանագր�թյ�նը ստորագր�մ են այն կազմող պաշտոնատար անձը եւ ձերբակալվածը: Արձանագր�թյ�նը ստորագրել�ց ձերբակալվածի հրաժարվել� դեպք�մ դրան�մ այդ մասին նշ�մ է արվ�մ:

Վարչական իրավախախտ�մ կատարել� համար ձերբակալված անձի խնդրանքով նրա գտնվել� վայրի մասին տեղյակ են պահվ�մ հարազատները, աշխատանքի կամ �սման վայրի ադմինիստրացիան: Անչափահասի
ձերբակալման մասին նրա ծնողներին կամ նրանց փոխարինող անձանց տեղյակ պահելը պարտադիր է:

Հոդված 261. Վարչական ձերբակալ�մ իրականացնել� համար իրավազոր մարմինները (պաշտոնատար անձինք)

Վարչական իրավախախտ�մ կատարած անձի վարչական ձերբակալ�մ կարող են կատարել միայն ԽՍՀ Մի�թյան եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյամբ դրա համար լիազորված մարմինները (պաշտոնատար
անձինք), այսինքն`

1) ներքին գործերի մարմինները` մանր խ�լիգան�թյ�ն կատարել�, ժողովների, միտինգների, փողոցային երթերի � ց�յցերի կազմակերպման եւ անցկացման սահմանված կարգը խախտել�, միլիցիայի աշխատողի
օրինական կարգադր�թյանը կամ պահանջին չարամտորեն չենթարկվել�, արժ�թային հարաբեր�թյ�նները կարգավորող օրենքներով եւ իրավական այլ ակտերով սահմանված պահանջները խախտել�, հասարակական
վայրեր�մ ոգելից խմիչքներ օգտագործել� կամ հասարակական վայրեր�մ մարդկային արժանապատվ�թյ�նը եւ հասարակական բարոյական�թյ�նը վիրավորող հարբած վիճակ�մ երեւալ� դեպք�մ, այն դեպք�մ, երբ
բավարար հիմքեր կան ենթադրել�, որ անձը զբաղվ�մ է պոռնկ�թյամբ, փողոցային երթեւեկ�թյան կանոնները, որսի, ձկնորս�թյան եւ ձկան պաշարների պահպան�թյան կանոնները խախտել� եւ կենդանական աշխարհի
պահպան�թյան եւ օգտագործման վերաբերյալ օրենսդր�թյան այլ խախտ�մների դեպք�մ, ինչպես նաեւ ԽՍՀ Մի�թյան եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդրական ակտերով �ղղակիորեն նախատեսված այլ
դեպքեր�մ.

2) սահմանապահ զորքերը` սահմանային ռեժիմը կամ ԽՍՀՄ պետական սահմանի անցման կետերի ռեժիմը խախտել� դեպք�մ.



3) պահպանվող օբյեկտի գտնվել� վայրի ռազմականացված պահպան�թյան ավագ պաշտոնատար անձը` պահպանվող օբյեկտների, պետական կամ հանրային այլ գ�յքի նկատմամբ ոտնձգ�թյան հետ կապված
իրավախախտ�մներ կատարել� դեպք�մ.

4) զինվորական ավտոտեսչ�թյան պաշտոնատար անձինք` ԽՍՀՄ զինված �ժերի տրանսպորտային միջոցների վարորդների կամ այդ միջոցները վարող մյ�ս անձանց կողմից ճանապարհային երթեւեկ�թյան կանոնները
խախտել� դեպք�մ:

Հոդված 262. Վարչական ձերբակալման ժամկետները

Վարչական իրավախախտ�մ կատարած անձի վարչական ձերբակալ�մը կարող է տեւել ոչ ավելի, քան երեք ժամ, բացառիկ դեպքեր�մ, հատ�կ անհրաժեշտ�թյան կապակց�թյամբ ԽՍՀ Մի�թյան եւ Հայաստանի
Հանրապետ�թյան օրենսդրական ակտերով կարող են սահմանվել վարչական ձերբակալման այլ ժամկետներ:

Սահմանային ռեժիմը կամ ԽՍՀՄ պետական սահմանի անցման կետերի ռեժիմը խախտող անձինք կարող են ձերբակալվել մինչեւ երեք ժամ տեւող�թյամբ` արձանագր�թյ�ն կազմել� համար, իսկ անհրաժեշտ�թյան
դեպք�մ անձը եւ իրավախախտման հանգամանքները պարզել� համար` մինչեւ երեք օր ժամանակով, ձերբակալման պահից քսանչորս ժամվա ընթացք�մ այդ մասին գրավոր հաղորդելով դատախազին, կամ դատախազի
սանկցիայով` մինչեւ տասը օր ժամանակով, եթե իրավախախտողները չ�նեն իրենց անձը հաստատող փաստաթղթեր:

[3-րդ մասն �ժը կորցրել է ՀՕ-68-Ն, ՀՀՊՏN 8 (380), 31.01.05]

Վարչական ձերբակալման ժամկետը հաշվվ�մ է արձանագր�թյ�ն կազմել� համար խախտողին բերել� պահից, իսկ հարբած վիճակ�մ գտնվող անձին` նրա սթափվել� ժամանակից:

Հոդված 263. Անձնական զնն�թյ�ն եւ իրերի զնն�թյ�ն

Անձնական զնն�թյ�ն կարող են կատարել ներքին գործերի մարմինների, ռազմականացված պահպան�թյան, քաղաքացիական ավիացիայի, մաքսային հիմնարկների եւ սահմանապահ զորքերի` դրա համար լիազորված
պաշտոնատար անձինք, իսկ ԽՍՀ Մի�թյան եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդրական ակտերով �ղղակիորեն նախատեսված դեպքեր�մ` նաեւ դրա համար լիազորված մյ�ս մարմինների պաշտոնատար անձինք:

Անձնական զնն�թյ�ն կարող է կատարել զնն�թյան ենթարկվողի հետ ն�յն սեռին պատկանող լիազորված անձը` եւ ն�յն սեռին պատկանող երկ� ընթերակաների ներկայ�թյամբ:

Իրերի զնն�թյ�ն կարող են կատարել ներքին գործերի մարմինների, ռազմականացված պահպան�թյան, քաղաքացիական ավիացիայի, մաքսային հիմնարկների, հարկային տեսչ�թյան մարմինների, սահմանապահ
զորքերի, անտառային պահպան�թյան մարմինների, ձկան պահպան�թյան մարմինների, որսի կանոնների պահպան�թյան նկատմամբ պետական հսկող�թյ�ն իրականացնող մարմինների` դրա համար լիազորված
պաշտոնատար անձինք, իսկ ԽՍՀ Մի�թյան եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդրական ակտերով �ղղակիորեն նախատեսված դեպքեր�մ` նաեւ դրա համար լիազորված մյ�ս մարմինների պաշտոնատար անձինք:

Իրերի, ձեռնածանրոցի, բագաժի, որսի եւ ձկնորս�թյան գործիքների, որսի արդյ�նքների եւ այլ առարկաների զնն�թյ�նը, որպես կանոն, կատարվ�մ է այն անձի ներկայ�թյամբ, որի սեփական�թյան կամ տնօրին�թյան
տակ են գտնվ�մ դրանք: Հետաձգ�մ չհանդ�րժող դեպքեր�մ նշված իրերը, առարկաները կարող են զնն�թյան ենթարկվել սեփականատիրոջ (տիրապետողի) բացակայ�թյամբ` երկ� ընթերակաների մասնակց�թյամբ:

Անձնական զնն�թյան եւ իրերի զնն�թյան մասին կազմվ�մ է արձանագր�թյ�ն կամ համապատասխան նշ�մ է արվ�մ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագր�թյան կամ վարչական ձերբակալման
վերաբերյալ արձանագր�թյան մեջ:

Անձնական զնն�թյ�նն � իրերի զնն�թյ�նը մաքսային հիմնարկներ�մ կատարվ�մ է ԽՍՀՄ մաքսային օրենսգրքով սահմանված կարգով:

Հոդված 264. Իրեր եւ փաստաթղթեր վերցնելը

Ձերբակալման, անձնական զնն�թյան կամ իրերի զնն�թյան ժամանակ հայտնաբերված իրավախախտման գործիք կամ անմիջական օբյեկտ հանդիսացող իրերը եւ փաստաթղթերը վերցվ�մ են ս�յն օրենսգրքի 261 եւ 263
հոդվածներ�մ նախատեսված մարմինների պաշտոնատար անձանց կողմից: Վերցված իրերն � փաստաթղթերը ընդհ�պ մինչեւ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի քնն�թյ�նը պահվ�մ են այն մարմինների
(պաշտոնատար անձանց) կողմից որոշվող տեղեր�մ, որոնց իրավ�նք է վերապահված վերցնել� իրերը եւ փաստաթղթերը, իսկ գործը քննել�ց հետո, նայած գործի քնն�թյան արդյ�նքներին, դրանք սահմանված կարգով
բռնագրավվ�մ կամ վերադարձվ�մ են տիրոջը կամ ոչնչացվ�մ, իսկ իրերը հատ�ցմամբ վերցնել� դեպք�մ իրացվ�մ են: Ինքնաթոր օղին եւ տնային եղանակով պատրաստված այլ թ�նդ ոգելից խմիչքները, դրանց
արտադր�թյան համար ապարատները ոչնչացվ�մ են գործը քննել�ց հետո:

Մաքսանենգ�թյան առարկաներ բռնել� դեպք�մ տ�գանքի գանձ�մն ապահովել� համար թ�յլատրվ�մ է մաքսանենգ�թյ�ն կատարած անձից վերցնել իրեր (արժեքներ), եթե նա մշտական բնակ�թյան վայր չ�նի ԽՍՀՄ-
�մ:

Իրեր եւ փաստաթղթեր վերցնել� դեպք�մ այդ մասին կազմվ�մ է արձանագր�թյ�ն կամ համապատասխան նշ�մ է արվ�մ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ, իրերի զնն�թյան կամ վարչական ձերբակալման
վերաբերյալ արձանագր�թյան մեջ:

Այնպիսի խախտ�մ կատարել� դեպք�մ, որի համար ս�յն օրենսգրքին համապատասխան կարող է վարչական տ�յժ նշանակվել տրանսպորտային միջոց վարել� իրավ�նքից զրկել� ձեւով, վարորդից վերցվ�մ է
վարորդական վկայականը մինչեւ գործի վերաբերյալ որոշ�մ կայացնելը եւ տրվ�մ է տրանսպորտային միջոց վարել� իրավ�նքի ժամանակավոր թ�յլտվ�թյ�ն, որի մասին նշ�մ է արվ�մ իրավախախտ�մների
վերաբերյալ արձանագր�թյան մեջ: Տրանսպորտային միջոց վարել� իրավ�նքից զրկել� որոշ�մ կայացնել� դեպք�մ վարորդական վկայականը չի վերադարձվ�մ, իսկ ժամանակավոր թ�յլտվ�թյան գործող�թյ�նը
երկարաձգվ�մ է մինչեւ գանգատարկման համար սահմանված ժամկետի լրանալը, կամ գանգատի առթիվ որոշման ընդ�ն�մը:

Արգելակման համակարգի կամ ղեկակառավարման անսարք�թյ�ններ �նեցող կամ առանց համապատասխան թ�յլտվ�թյան վերասարքավորված տրանսպորտային միջոցի շահագործ�մը, եթե դա սպառն�մ է
երթեւեկ�թյան անվտանգ�թյանը, արգելվ�մ է ներքին գործերի մարմինների` դրա համար լիազորված պաշտոնատար անձանց կողմից` ԽՍՀՄ ներքին գործերի նախարար�թյան կողմից սահմանվող կարգով:

Ս�յն օրենսգրքի 173, 190 հոդվածներով, 191 հոդվածի առաջին եւ երկրորդ մասերով, 192 եւ 193 հոդվածներով նախատեսված խախտ�մներ կատարվել� դեպք�մ միլիցիայի աշխատողները իրավ�նք �նեն մինչեւ գործի
քնն�թյ�նը վերցնել հրազենը, ինչպես նաեւ զինամթերքը, որի մասին գրանցվ�մ է արձանագր�թյան մեջ` նշելով վերցվող զենքի մակնիշը կամ մոդելը, տրամաչափը, սերիան եւ համարը, զինամթերքի քանակն � տեսակը:
Պաշտոնեական պարտական�թյ�նների իրականացման ընթացք�մ իրավախախտ�մ կատարած անձի իրերի վերցն�մ, անձնական զնն�թյ�ն եւ իրերի զնն�թյ�ն կիրառվ�մ է միայն հետաձգ�մ չհանդ�րժող դեպքեր�մ:

Ս�յն օրենսգրքի 184 հոդվածով նախատեսված խախտ�մներ կատարվել� դեպք�մ միլիցիայի աշխատողները իրավ�նք �նեն վերցնել� ԽՍՀՄ շքանշան, մեդալ, պատվավոր կոչման կրծքանշան, շքանշանների
ժապավեններ եւ մեդալների շերտաձողիկներ կամ Հայաստանի Հանրապետ�թյան, մյ�ս մի�թենական կամ ինքնավար հանրապետ�թյան պետական պարգեւ եւ դրանց կրծքանշաններ: Գործը քննել�ց հետո
իրավախախտողից վերցված ԽՍՀՄ շքանշանը, մեդալը, պատվավոր կոչման կրծքանշանը, Հայաստանի Հանրապետ�թյան, մյ�ս մի�թենական կամ ինքնավար հանրապետ�թյան պետական պարգեւը, ինչպես նաեւ դրանց
կրծքանշանները ենթակա են վերադարձման դրանց օրինական տիրոջը, իսկ եթե նա հայտնի չէ, �ղարկվ�մ են համապատասխանաբար ԽՍՀՄ Գերագ�յն խորհրդի նախագահ�թյ�ն, Հայաստանի Հանրապետ�թյան
Գերագ�յն խորհրդի նախագահ�թյ�ն, մի�թենական կամ ինքնավար հանրապետ�թյան Գերագ�յն խորհրդի նախագահ�թյ�ն:

Հոդված 265. Տրանսպորտային միջոց վարել�ց հեռացնելը եւ հարբած�թյան վիճակի ստ�գ�մը

Տրանսպորտային միջոցներ վարող այն վարորդները կամ մյ�ս այն անձինք, որոնց նկատմամբ բավարար հիմքեր կան ենթադրել�, որ նրանք գտնվ�մ են հարբած վիճակ�մ, ենթակա են տրանսպորտային միջոց վարել�ց
հեռացման եւ սահմանված կարգով հարբած�թյան վիճակի ստ�գման:

Նշված անձանց հարբած�թյան վիճակի ստ�գման �ղարկելը եւ նրանց ստ�գման անցկաց�մը կատարվ�մ է ԽՍՀՄ ներքին գործերի նախարար�թյան, ԽՍՀՄ առողջապահ�թյան նախարար�թյան եւ ԽՍՀՄ
արդարադատ�թյան նախարար�թյան կողմից որոշվող կարգով:

Հոդված 266. Վարչական ձերբակալման, զնն�թյան եւ իրերի � փաստաթղթերի վերցման գանգատարկ�մը

Վարչական ձերբակալ�մը, անձնական զնն�թյ�նը, իրերի զնն�թյ�նը եւ իրերն � փաստաթղթերը վերցնելը կարող են շահագրգռված անձի կողմից գանգատարկվել վերադաս մարմնին (պաշտոնատար անձին) կամ
դատախազին:
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Հոդված 267. Վարչական պատասխանատվ�թյան ենթարկվող անձի իրավ�նքներն � պարտական�թյ�նները

Վարչական պատասխանատվ�թյան ենթարկվող անձը իրավ�նք �նի ծանոթանալ� գործի նյ�թերին, բացատր�թյ�ններ տալ�, ապաց�յցներ ներկայացնել�, միջնորդ�թյ�ններ հար�ցել�, գործի քնն�թյան ընթացք�մ
օգտվել� փաստաբանի իրավաբանական օգն�թյ�նից. ել�յթ �նենալ� մայրենի լեզվով եւ օգտվել� թարգմանի ծառայ�թյ�ններից, եթե չի տիրապետ�մ այն լեզվին, որով տարվ�մ է վար�յթը. գանգատարկել� գործով
որոշ�մը: Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործը քննվ�մ է վարչական պատասխանատվ�թյան ենթարկվող անձի ներկայ�թյամբ: Գործը կարող է այդ անձի բացակայ�թյամբ քննվել միայն այն դեպքեր�մ, երբ
տվյալներ կան գործի քնն�թյան տեղի եւ ժամանակի մասին նրան ժամանակին ծան�ցել� վերաբերյալ եւ եթե նրանից միջնորդ�թյ�ն չի ստացվել գործի քնն�թյ�նը հետաձգել� մասին:

Ս�յն օրենսգրքի 401, 403-406, 53, 147 հոդվածի երկրորդ մասով, 172 հոդվածներով, 175 հոդվածի երրորդ մասով, 182 եւ 185 հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործեր քննելիս
վարչական պատասխանատվ�թյան ենթարկվող անձի ներկայ�թյ�նը պարտադիր է: Ներքին գործերի մարմնի կամ ժողովրդական դատավորի կանչով ներկայանալ�ց խ�սափել� դեպք�մ այդ անձը կարող է ներքին
գործերի մարմնի (միլիցիայի) կողմից բերման ենթարկվել:

ԽՍՀ Մի�թյան եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյամբ կարող են նախատեսվել նաեւ այլ դեպքեր, երբ վարչական պատասխանատվ�թյան ենթարկվող անձի ներկայանալը գործը լ�ծող մարմնին (պաշտոնատար
անձին) պարտադիր է:

Հոդված 268. Տ�ժողը



Տ�ժող համարվ�մ է այն անձը, որին վարչական իրավախախտման հետեւանքով բարոյական, ֆիզիկական կամ գ�յքային վնաս է պատճառվել:

Տ�ժողն իրավ�նք �նի ծանոթանալ� գործի բոլոր նյ�թերին, միջնորդ�թյ�ններ հար�ցել�, վարչական իրավախախտման գործով կայացված որոշման դեմ գանգատ բերել�:

Տ�ժողը կարող է հարցաքննվել որպես վկա ս�յն օրենսգրքի 271 հոդվածին համապատասխան:

Հոդված 269. Օրինական ներկայաց�ցիչները

Վարչական պատասխանատվ�թյան ենթարկվող անձի եւ տ�ժողի շահերը, որոնք անչափահասներ են կամ այնպիսի անձինք, որոնք իրենց ֆիզիկական կամ հոգեկան պակաս�թյ�նների հետեւանքով անձամբ չեն կարող
իրականացնել վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերով իրենց իրավ�նքները, իրավ�նք �նեն ներկայացնել� նրանց օրինական ներկայաց�ցիչները (ծնողները, որդեգրողները, խնամակալները,
հոգաբարձ�ները):

Հոդված 270. Փաստաբանը

Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի քնն�թյանը մասնակցող փաստաբանը իրավ�նք �նի ծանոթանալ� գործի բոլոր նյ�թերին. միջնորդ�թյ�ններ հար�ցել�. իրեն հրավիրած անձի հանձնարար�թյամբ նրա
ան�նից գանգատներ բերել� գործի որոշման դեմ:

Փաստաբանի լիազոր�թյ�նները հաստատվ�մ են իրավաբանական կոնս�լտացիայի կողմից տրվող օրդերով:

Հոդված 271. Վկան

Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի վկա կարող է կանչվել ցանկացած անձ, որին կարող է հայտնի լինել տվյալ գործի պարզաբանման ենթակա որեւէ հանգամանք:

Վկան պարտավոր է նշված ժամանակ ներկայանալ այն մարմնի (պաշտոնատար անձի) կանչով, որի վար�յթ�մ գտնվ�մ է գործը, ճիշտ ց�ցմ�նքներ տալ` հաղորդել գործի առթիվ իրեն հայտի ամեն ինչի մասին եւ
պատասխանել առաջադրված հարցերին:

Հոդված 272. Փորձագետը

Փորձագետ նշանակ�մ է այն մարմինը (պաշտոնատար անձը), որի վար�յթ�մ գտնվ�մ է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործը, այն դեպք�մ, երբ հատ�կ գիտելիքների անհրաժեշտ�թյ�ն է զգացվ�մ:

Փորձագետը պարտավոր է ներկայանալ կանչով եւ օբյեկտիվ եզրակաց�թյ�ն տալ իրեն առաջադրված հարցերի վերաբերյալ:

Փորձագետը իրավ�նք �նի`

1) ծանոթանալ� գործի` փորձաքնն�թյան առարկային վերաբերող նյ�թերին.

2) միջնորդ�թյ�ն հար�ցել� եզրակաց�թյ�ն տալ� համար իրեն անհրաժեշտ լրաց�ցիչ նյ�թեր տրամադրել� մասին.

3) այն մարմնի (պաշտոնատար անձի) թ�յլտվ�թյամբ, որի վար�յթ�մ գտնվ�մ է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործը, փորձաքնն�թյան առարկային վերաբերող հարցեր տալ� պատասխանատվ�թյան
ենթարկվող անձին, տ�ժողին, վկաներին.

4) ներկա լինել� գործի քնն�թյանը:

Հոդված 273. Թարգմանը

Թարգման նշանակ�մ է այն մարմինը (պաշտոնատար անձը), որի վար�յթ�մ գտնվ�մ է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործը:

Թարգմանը պարտավոր է ներկայանալ մարմնի (պաշտոնատար անձի) կանչով եւ լրիվ � ճշտ�թյամբ կատարել իրեն հանձնարարված թարգման�թյ�նը:

Հոդված 274. Տ�ժողներին, վկաներին, փորձագետներին եւ թարգմաններին վճարել� ենթակա գ�մարները

Տ�ժողներին, վկաներին, փորձագետներին եւ թարգմաններին սահմանված կարգով հատ�ցվ�մ են այն մարմնին (պաշտոնատար անձին) ներկայանալ� հետ կապված նրանց ծախսերը, որի վար�յթ�մ գտնվ�մ է վարչական
իրավախախտման վերաբերյալ գործը:

Որպես տ�ժողներ, վկաներ, փորձագետներ եւ թարգմաններ կանչվող անձանց աշխատավարձը սահմանված կարգով պահպանվ�մ է ըստ նրանց աշխատանքի վայրի, այն մարմնին (պաշտոնատար անձին) ներկայանալ�
կապակց�թյամբ բացակայել� ժամանակամիջոցի համար, որի վար�յթ�մ գտնվ�մ է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործը:

ԳԼ�Խ 22
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Հոդված 275. Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործը քնն�թյան նախապատրաստելը

Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործը քնն�թյան նախապատրաստելիս մարմինը (պաշտոնատար անձը) լ�ծ�մ է հետեւյալ հարցերը`

1) տվյալ գործի քնն�թյ�նը վերաբեր�մ է, արդյոք, իր իրավաս�թյանը.

2) ճիշտ են կազմվել, արդյոք, վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի արձանագր�թյ�նը եւ մյ�ս նյ�թերը.

3) գործի քնն�թյանը մասնակցող անձինք ծան�ցվել են, արդյոք, դրա քնն�թյան ժամանակի եւ տեղի մասին.

4) պահանջվել են, արդյոք, անհրաժեշտ լրաց�ցիչ նյ�թեր.

5) վարչական պատասխանատվ�թյան ենթարկվող անձի, տ�ժողի, օրինական ներկայաց�ցիչների, փաստաբանի միջնորդ�թյ�նների մասին:

Հոդված 276. Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի քնն�թյան վայրը

Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործը քննվ�մ է ըստ դրա կատարման վայրի:

Ս�յն օրենսգրքի 123-130, 132 եւ 133 հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը կարող են քննվել նաեւ ըստ տրանսպորտային միջոցների հաշվառման վայրի:

Ս�յն օրենսգրքի 174 եւ 175 հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը քննվ�մ են ըստ դրանց կատարման վայրի կամ ըստ խախտողի բնակ�թյան վայրի:

Վարչական հանձնաժողովները եւ անչափահասների գործերի հանձնաժողովները վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը քնն�մ են ըստ խախտողի բնակ�թյան վայրի:

ԽՍՀ Մի�թյան եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյամբ կարող է նախատեսվել նաեւ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի քնն�թյան այլ վայր:

Հոդված 277. Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերի քնն�թյան ժամկետները

Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը քննվ�մ են վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագր�թյ�նը եւ մյ�ս նյ�թերը գործի քնն�թյան համար լիազորված մարմնի (պաշտոնատար անձի)
կողմից ստանալ� օրվանից սկսած տասնհինգօրյա ժամկետ�մ:

Ս�յն օրենսգրքի 401, 403-406, 44, 172, 175, 1801 եւ 182 հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը քննվ�մ են մեկ օրվա ընթացք�մ, ս�յն օրենսգրքի 147 հոդվածի երկրորդ մասով
նախատեսվածները` երեք օրվա ընթացք�մ, ս�յն օրենսգրքի 53 հոդվածով նախատեսվածները` հնգօրյա ժամկետ�մ, ս�յն օրենսգրքի 103, 105, 106 հոդվածներով նախատեսվածները` յոթնօրյա ժամկետ�մ:

ԽՍՀ Մի�թյան եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյամբ կարող են նախատեսվել նաեւ վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերի քնն�թյան այլ ժամկետներ:

Հոդված 278. Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործը քննել� կարգը

Գործի քնն�թյ�նն սկսվ�մ է տվյալ գործը քննող կոլեգիալ մարմնի կազմը հայտարարելով կամ պաշտոնատար անձին ներկայացնելով:

Գործը քննող կոլեգիալ մարմնի նիստին նախագահողը կամ պաշտոնատար անձը հայտարար�մ է, թե ինչ գործ է քննվել�, ով է կանչված վարչական պատասխանատվ�թյան, գործի քնն�թյանը մասնակցող անձանց
բացատր�մ է նրանց իրավ�նքներն � պարտական�թյ�նները, հրապարակ�մ է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագր�թյ�նը: Նիստ�մ լս�մ են գործի քնն�թյանը մասնակցող անձանց, հետազոտվ�մ են
ապաց�յցները եւ լ�ծվ�մ միջնորդ�թյ�նները: Գործի քնն�թյանը դատախազի մասնակց�թյան դեպք�մ լսվ�մ է նրա եզրակաց�թյ�նը:

Հոդված 279. Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործը քննելիս պարզման ենթակա հանգամանքները



Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործը քննելիս մարմինը (պաշտոնատար անձը) պարտավոր է պարզել` կատարվել է, արդյոք, վարչական իրավախախտ�մ. արդյոք, տվյալ անձը մեղավոր է այն կատարել� մեջ.
արդյոք, նա ենթակա է վարչական պատասխանատվ�թյան. կան, արդյոք, պատասխանատվ�թյ�նը մեղմացնող եւ ծանրացնող հանգամանքներ. պատճառվել է, արդյոք, գ�յքային վնաս, հիմքեր կան, արդյոք, վարչական
իրավախախտման վերաբերյալ նյ�թերը ընկերական դատարանի, ձեռնարկ�թյ�ն�մ, հիմնարկ�մ, կազմակերպ�թյ�ն�մ եւ դրանց կառ�ցվածքային ստորաբաժան�մներ�մ ստեղծված` հարբեցող�թյան դեմ պայքարի
հանձնաժողովի, հասարակական կազմակերպ�թյան, աշխատավորական կոլեկտիվի քնն�թյանը հանձնել� համար, ինչպես նաեւ պարզել գործի ճիշտ լ�ծման համար նշանակ�թյ�ն �նեցող այլ հանգամանքներ:

Հոդված 280. Կոլեգիալ մարմնի նիստի արձանագր�թյ�նը

Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործը կոլեգիալ մարմնի կողմից քննվելիս կազմվ�մ է արձանագր�թյ�ն, որտեղ նշվ�մ է`

1) նիստի ժամանակաթիվն � տեղը.

2) գործը քննող մարմնի անվան�մն � կազմը.

3) քննվող գործի բովանդակ�թյ�նը.

4) տեղեկ�թյ�ններ գործին մասնակցող անձանց ներկայանալ� մասին.

5) գործի քնն�թյանը մասնակցող անձանց բացատր�թյ�նները, նրանց միջնորդ�թյ�նները եւ դրանց քնն�թյան արդյ�նքները.

6) գործի քնն�թյան ընթացք�մ հետազոտված փաստաթղթերը եւ իրեղեն ապաց�յցները.

7) տեղեկ�թյ�ններ ընդ�նված որոշման հրապարակման մասին եւ դրա գանգատարկման կարգի � ժամկետների պարզաբանման մասին:

Կոլեգիալ մարմնի նիստի արձանագր�թյ�նը ստորագր�մ են նիստին նախագահողը եւ քարտ�ղարը:

Հոդված 281. Վարչական իրավախախտման գործի վերաբերյալ որոշ�մը

Քննելով վարչական իրավախախտման գործը, մարմինը (պաշտոնատար անձը) գործի վերաբերյալ որոշ�մ է ընդ�ն�մ: Պատգամավորների ավանային, գյ�ղական խորհրդի գործադիր կոմիտեն վարչական իրավախախտման
գործի վերաբերյալ ն�յնպես որոշ�մ է ընդ�ն�մ:

Որոշ�մը պետք է պար�նակի` այն ընդ�նած մարմնի (պաշտոնատար անձի) անվան�մը, գործի քնն�թյան ժամանակաթիվը. տեղեկ�թյ�ններ այն անձի մասին, որի վերաբերյալ քննվ�մ է գործը. գործի քնն�թյան
ընթացք�մ հաստատված հանգամանքների շարադրանքը, տվյալ վարչական իրավախախտման համար պատասխանատվ�թյ�ն նախատեսող նորմատիվ ակտի նշ�մը. գործի վերաբերյալ ընդ�նված որոշ�մը:

Եթե ս�յն օրենսգրքի 214 հոդվածի 1-4 կետեր�մ թվարկված մարմինների (պաշտոնատար անձանց) կողմից վարչական իրավախախտման համար տ�յժ նշանակել� մասին հարցը լ�ծելիս միաժամանակ լ�ծվ�մ է մեղավորի
կողմից գ�յքային վնասը հատ�ցել� հարցը, ապա գործի որոշման մեջ նշվ�մ է գանձման ենթակա վնասի չափը, դրա հատ�ցման ժամկետն � կարգը:

Գործի որոշման մեջ պետք է լ�ծված լինի վերցված իրերի եւ փաստաթղթերի հարցը:

Կոլեգիալ մարմնի որոշ�մն ընդ�նվ�մ է կոլեգիալ մարմնի նիստ�մ ներկա եղած անդամների ձայների պարզ մեծամասն�թյամբ:

Վարչական իրավախախտման գործի վերաբերյալ որոշ�մը ստորագր�մ է գործը քննող պաշտոնատար անձը, իսկ կոլեգիալ մարմնի որոշ�մը` նախագահողը եւ քարտ�ղարը:

ԽՍՀ Մի�թյան եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյամբ նախատեսված դեպքեր�մ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագր�թյան վրա տ�յժի միջոցի մասին համապատասխան նշ�մ է արվ�մ կամ
որոշ�մը ձեւակերպվ�մ է սահմանված այլ եղանակով:

Հոդված 282. Որոշ�մների տեսակները

Քննելով վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործը, մարմինը (պաշտոնատար անձը) ընդ�ն�մ է հետեւյալ որոշ�մներից մեկը`

1) վարչական տ�յժ նշանակել� մասին.

2) գործի վար�յթը կարճել� մասին:

Գործի վար�յթը կարճել� մասին որոշ�մ ընդ�նվ�մ է բանավոր դիտող�թյ�ն հայտարարել�, նյ�թերը ընկերական դատարանի, ձեռնարկ�թյ�ն�մ, հիմնարկ�մ, կազմակերպ�թյ�ն�մ եւ դրանց կառ�ցվածքային
ստորաբաժան�մներ�մ ստեղծված` հարբեցող�թյան դեմ պայքարի հանձնաժողովի, հասարակական կազմակերպ�թյան կամ աշխատավորական կոլեկտիվի քնն�թյանը հանձնել� կամ դատախազին, նախաքնն�թյան
կամ հետաքնն�թյան մարմնին հանձնել� դեպք�մ, ինչպես նաեւ ս�յն օրենսգրքի 247 հոդվածով նախատեսված հանգամանքների առկայ�թյան դեպք�մ:

Հոդված 283. Գործի վերաբերյալ որոշման հայտարար�մը եւ որոշման պատճենի հանձն�մը

Որոշ�մը հայտարարվ�մ է անհապաղ, գործի քնն�թյ�նն ավարտել�ն պես: Որոշման պատճենը երեք օրվա ընթացք�մ հանձնվ�մ կամ �ղարկվ�մ է այն անձին, որի վերաբերյալ այն ընդ�նվել է, ինչպես նաեւ տ�ժողին`
նրա խնդրանքով:

Որոշման պատճենը հանձնվ�մ է ստորագր�թյամբ: Եթե որոշման պատճենը �ղարկվ�մ է, այդ մասին գործ�մ համապատասխան նշ�մ է արվ�մ:

Մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ եւ մաքսանենգ�թյան վերաբերյալ գործերի որոշման պատճենը հանձնվ�մ է այն անձին, որի վերաբերյալ այն կայացվել է Հայաստանի Հանրապետ�թյան մաքսային
օրենսգրքով սահմանված կարգով:

Ս�յն օրենսգրքի 173 հոդվածով եւ 191 հոդվածի առաջին եւ երկրորդ մասերով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների գործերով, այն անձի նկատմամբ որոշման պատճենը, որին ձեռնարկ�թյան, հիմնարկի,
կազմակերպ�թյան կողմից հրազենը, ինչպես նաեւ զինամթերքը վստահվել է պաշտոնեական պարտական�թյ�նները կատարել� կապակց�թյամբ կամ այդպիսիք տրվել են ժամանակավոր օգտագործման նպատակով,
�ղարկվ�մ է համապատասխան ձեռնարկ�թյանը, հիմնարկին կամ կազմակերպ�թյանը` ի գիտ�թյ�ն, եւ ներքին գործերի մարմնին` այդ անձին հրազենից օգտվելն արգելել� մասին հարցը քննել� համար:

Հոդված 284. Վարչական տ�յժ նշանակել� մասին որոշ�մը հասարակայն�թյանը տեղյակ պահելը

Ս�յն օրենսգրքի 53, 126, 129, 133, 172, 174, 1742 եւ 175 հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը քննող մարմինը (պաշտոնատար անձը) խախտողի նկատմամբ նշանակված տ�յժի
մասին տեղեկացն�մ է նրա աշխատանքի, �սման կամ բնակ�թյան վայրի ադմինիստրացիային կամ հասարակական կազմակերպ�թյանը, իսկ ս�յն օրենսգրքի 207 հոդվածով նախատեսված խախտ�մների վերաբերյալ
գործեր քննել� դեպք�մ` աշխատանքի (�սման) վայրի ձեռնարկ�թյան, հիմնարկի, կազմակերպ�թյան, կոլտնտես�թյան եւ �ս�մնական հաստատ�թյան ղեկավարին: Ս�յն օրենսգրքի 53 հոդվածով նախատեսված
վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերով ընդ�նված որոշման մասին տեղեկացվ�մ է նաեւ այն ձեռնարկ�թյան, հիմնարկի, կազմակերպ�թյան ադմինիստրացիային կամ ներքին գործերի մարմնին, որոնք
դատարան են �ղարկել մանր հափշտակման վերաբերյալ արձանագր�թյ�նը:

Ս�յն օրենսգրքի 43, 115-119, 121, 122 հոդվածներով, 135 հոդվածի առաջին մասով, 136 հոդվածի առաջին մասով, 137 հոդվածի առաջին, երկրորդ եւ երրորդ մասերով, 139 հոդվածով նախատեսված վարչական
իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերը քննող պաշտոնատար անձինք չարանենգ խախտողի նկատմամբ նշանակված տ�յժի մասին տեղեկացն�մ են նրա աշխատանքի, �սման կամ բնակ�թյան վայրի
ադմինիստրացիային կամ հասարակական կազմակերպ�թյանը:

Հոդված 285. Առաջարկ�թյ�ններ վարչական իրավախախտ�մների կատարմանը նպաստող պատճառներն � պայմանները վերացնել� մասին

Գործը քննող մարմինը (պաշտոնատար անձը) վարչական իրավախախտ�մների կատարմանը նպաստող պատճառներն � պայմանները պարզել� դեպք�մ համապատասխան ձեռնարկ�թյ�ններին, հիմնարկներին,
կազմակերպ�թյ�ններին եւ պաշտոնատար անձանց առաջարկ�թյ�ններ է ներկայացն�մ այդ պատճառներն � պայմանները վերացնել� �ղղ�թյամբ միջոցներ ձեռնարկել� մասին: Նշված կազմակերպ�թյ�նները եւ
անձինք պարտավոր են առաջարկ�թյ�նն ստացվել� օրվանից մեկ ամսվա ընթացք�մ առաջարկ�թյ�ն ներկայացրած մարմնին (պաշտոնատար անձին) հայտնել ձեռնարկված միջոցների մասին:
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Հոդված 286. Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի որոշ�մը գանգատարկել� իրավ�նքը

Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի որոշ�մը կարող է գանգատարկվել այն անձի կողմից, որի նկատմամբ այն կայացվել է, ինչպես նաեւ տ�ժողի կողմից:

Վարչական տ�յժ նշանակել� մասին դատարանի (դատավորի) որոշ�մը վերջնական է եւ վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ գործերի վար�յթի կարգով գանգատարկման ենթակա չէ, բացառ�թյամբ Հայաստանի
Հանրապետ�թյան օրենսդրա-կան ակտերով նախատեսված դեպքերի:

Հոդված 287. Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի որոշ�մը գանգատարկել� կարգը

Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործով որոշ�մը կարող է գանգատարկվել`



1) Վարչական հանձնաժողովի, անչափահասների գործերի հանձնաժողովի որոշ�մը` պատգամավորների համապատասխան խորհրդի գործադիր կոմիտե կամ շրջանային (քաղաքային) ժողովրդական դատարան, որի
որոշ�մը վերջնական է.

2) պատգամավորների ավանային, գյ�ղական խորհրդի գործադիր կոմիտեի որոշ�մը` պատգամավորների շրջանային, քաղաքային, քաղաքի շրջանային խորհրդի գործադիր կոմիտե կամ շրջանային (քաղաքային)
ժողովրդական դատարան, որի որոշ�մը վերջնական է.

3) այլ մարմնի (պաշտոնատար անձի) որոշ�մը տ�գանքի ձեւով վարչական տ�յժ նշանակել� մասին` վերադաս մարմնին (վերադաս պաշտոնատար անձին), կամ շրջանային (քաղաքային) ժողովրդական դատարան, որի
որոշ�մը վերջնական է. այլ վարչական տ�յժ նշանակել� մասին որոշ�մը` վերադաս մարմնին (վերադաս պաշտոնատար անձին), որից հետո գանգատ կարող է տրվել շրջանային (քաղաքային) ժողովրդական դատարան,
որի որոշ�մը վերջնական է:

Միաժամանակ հիմնական եւ լրաց�ցիչ վարչական տ�յժ նշանակել� մասին որոշ�մը կարող է գանգատարկվել որոշ�մը գանգատարկող անձի ընտր�թյամբ հիմնական կամ լրաց�ցիչ տ�յժի համար սահմանված կարգով.

4) ներքին գործերի մարմնի (պաշտոնատար անձի) որոշ�մը նախազգ�շացման ձեւով վարչական տ�յժ նշանակել� մասին, որը կատարվել է իրավախախտման տեղ�մ, առանց արձանագր�թյ�ն կազմել�` վերադաս
մարմնին (վերադաս պաշտոնատար անձին).

5) զինվորական ավտոմոբիլային տեսչ�թյան պաշտոնատար անձի որոշ�մը նախազգ�շացման ձեւով վարչական տ�յժ նշանակել� մասին, որը կատարվել է իրավախախտման տեղ�մ, առանց արձանագր�թյ�ն կազմել�`
գանգատը քննել� իրավազոր վերադաս պաշտոնատար անձին:

Գանգատն �ղարկվ�մ է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի որոշ�մ կայացրած մարմնին (պաշտոնատար անձին), եթե ԽՍՀՄ եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյամբ այլ բան չի սահմանված:
Ստացված գանգատը երեք օրվա ընթացք�մ գործի հետ միասին �ղարկվ�մ է այն մարմնին (պաշտոնատար անձին), որը ս�յն հոդվածին համապատասխան իրավազոր է քննել� այն եւ որին հասցեագրված է գանգատը:

Վարչական տ�յժ նշանակել� վերաբերյալ որոշ�մը գանգատարկող անձից պետական տ�րք չի գանձվ�մ:

Հոդված 288. Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի որոշ�մը գանգատարկել� ժամկետը

Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի որոշման դեմ գանգատ կարող է տրվել որոշ�մն ընդ�նել� օրվանից հետո տասն օրվա ընթացք�մ: Նշված ժամկետը հարգելի պատճառներով բաց թողնել� դեպք�մ այդ
ժամկետը կարող է վերականգնվել գանգատը քննել� համար իրավազոր մարմնի (պաշտոնատար անձի) կողմից, այն անձի դիմ�մով, որի նկատմամբ ընդ�նված է որոշ�մը:

Հոդված 289. Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի որոշման դեմ բողոք բերելը

Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի որոշ�մը կարող է բողոքարկվել դատախազի կողմից:

Հոդված 290. Որոշման կատարման կասեց�մը գանգատ տալ� կամ բողոք բերել� կապակց�թյամբ

Սահմանված ժամկետ�մ գանգատ տալը կասեցն�մ է վարչական տ�յժ նշանակել� որոշման կատար�մը մինչեւ գանգատը քննելը, բացառ�թյամբ ս�յն օրենսգրքի 25 եւ 31 հոդվածներով նախատեսված տ�յժի միջոցները
կիրառել� մասին որոշ�մների, ինչպես նաեւ վարչական իրավախախտ�մ կատարել� տեղ�մ գանձվող տ�գանք նշանակել� դեպքեր�մ:

Դատախազի կողմից բողոք բերելը կասեցն�մ է որոշման կատար�մը մինչեւ բողոքը քննելը:

Հոդված 291. Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի որոշման դեմ գանգատի եւ բողոքի քնն�թյան ժամկետը

Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի որոշման դեմ գանգատը եւ բողոքը քննվ�մ են դրա համար իրավազոր մարմինների (պաշտոնատար անձանց) կողմից, դրանց ստացման օրվանից տասնօրյա ժամկետ�մ, եթե
ԽՍՀՄ օրենսդր�թյամբ այլ բան չի սահմանված:

Հոդված 292. Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի որոշման դեմ գանգատի եւ բողոքի քնն�մը

Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի որոշման դեմ գանգատը կամ բողոքը քննող մարմինը (պաշտոնատար անձը) ստ�գ�մ է ընդ�նված որոշման օրինական�թյ�նն � հիմնավորված�թյ�նը:

Հոդված 293. Գանգատը կամ բողոքը քննող մարմնի (պաշտոնատար անձի) որոշ�մը

Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի որոշման դեմ գանգատը կամ բողոքը քննող մարմինը (պաշտոնատար անձը) ընդ�ն�մ է հետեւյալ որոշ�մներից մեկը`

1) որոշ�մը թողն�մ է անփոփոխ, իսկ գանգատը կամ բողոքը` առանց բավարարման.

2) բեկան�մ է որոշ�մը եւ գործն �ղարկ�մ նոր քնն�թյան.

3) բեկան�մ է որոշ�մը եւ կարճ�մ գործը.

4) վարչական իրավախախտման համար պատասխանատվ�թյան մասին նորմատիվ ակտով նախատեսված շրջանակներ�մ փոխ�մ է նշանակված տ�յժի միջոցը, բայց այնպես, որ տ�յժը չխստացվի:

Եթե պարզվի, որ որոշ�մն ընդ�նել է տվյալ գործը քննել� համար ոչ իրավազոր մարմին (պաշտոնատար անձ), ապա այդպիսի որոշ�մը բեկանվ�մ է եւ գործն �ղարկվ�մ է իրավաս� մարմնի (պաշտոնատար անձի)
քնն�թյանը:

Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի որոշման դեմ գանգատի կամ բողոքի առթիվ ընդ�նված որոշման պատճենը երեք օրվա ընթացք�մ �ղարկվ�մ է այն անձին, որի նկատմամբ այն ընդ�նված է, տ�ժողին`
նրա խնդրանքով: Բողոքի քնն�թյան արդյ�նքների մասին հայտնվ�մ է դատախազին:

Հոդված 294. Ժողովրդական դատավորի, ներքին գործերի մարմնի պետի, վերադաս դատարանի նախագահի եւ ներքին գործերի վերադաս մարմնի պետի լիազոր�թյ�նները գործը վերանայելիս

Ս�յն օրենսգրքի 401, 403-406, 53, 147 հոդվածի երկրորդ մասով, 1705, 172 հոդվածներով, 175 հոդվածի երրորդ մասով, 1801, 182 եւ 185 հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների գործերով ժողովրդական
դատավորի որոշ�մը կարող է դատախազի բողոքով բեկանվել կամ փոփոխվել անձամբ ժողովրդական դատավորի կողմից, ինչպես նաեւ անկախ դատախազի բողոքի առկայ�թյ�նից` վերադաս դատարանի նախագահի
կողմից:

Ս�յն օրենսգրքի 172 հոդվածով նախատեսված վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործով ներքին գործերի մարմնի պետի որոշ�մը կարող է դատախազի բողոքով բեկանվել կամ փոփոխվել անձամբ ներքին գործերի
մարմնի պետի կողմից, ինչպես նաեւ անկախ դատախազի բողոքի առկայ�թյ�նից` ներքին գործերի վերադաս մարմնի պետի կողմից:

Հոդված 295. Գանգատի վերաբերյալ որոշման բողոքարկ�մը

Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործով որոշման դեմ գանգատի վերաբերյալ որոշ�մը կարող է բողոքարկել դատախազը:

Գանգատի վերաբերյալ որոշման դեմ բողոքը բերվ�մ է գանգատի վերաբերյալ որոշ�մ ընդ�նած մարմնի (պաշտոնատար անձի) նկատմամբ վերադաս մարմին (պաշտոնատար անձին):

Հոդված 296. Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի կարճ�մով որոշ�մը բեկանել� հետեւանքները

Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի կարճ�մով որոշ�մը բեկանելը առաջ է բեր�մ գանձված դրամական գ�մարների, հատ�ցմամբ վերցված եւ բռնա-գրավված առարկաների վերադարձ�մ, ինչպես նաեւ
նախկին որոշման հետ կապված սահմանափակ�մների վերաց�մ: Առարկան վերադարձնել� անհնարին�թյան դեպք�մ հատ�ցվ�մ է նրա արժեքը:

[2-րդ մասն �ժը կորցրել է ՀՕ-32-Ն, 16.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06 ]
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Հոդված 297. Վարչական տ�յժ նշանակել� մասին որոշման պարտադիր լինելը

Վարչական տ�յժ նշանակել� մասին որոշ�մը պարտադիր է կատարման պետական եւ հասարակական մարմինների, ձեռնարկ�թյ�նների, հիմնարկների, կազմակերպ�թյ�նների, պաշտոնատար անձանց եւ
քաղաքացիների կողմից:

Հոդված 298. Որոշ�մն ի կատար ածելը

Վարչական տ�յժ նշանակել� մասին որոշ�մը ենթակա է կատարման նրա կայացման պահից, եթե ԽՍՀ Մի�թյան օրենսդր�թյամբ, ս�յն օրենսգրքով եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան այլ օրենսդր�թյամբ այլ բան չի
սահմանված:



Վարչական տ�յժ նշանակել� մասին որոշ�մը գանգատարկել� կամ բողոքարկել� դեպք�մ որոշ�մը ենթակա է կատարման գանգատը կամ բողոքը առանց բավարարման թողնել�ց հետո, բացառ�թյամբ
նախազգ�շացման ձեւով տ�յժի միջոց կիրառել� մասին որոշ�մների, ինչպես նաեւ վարչական իրավախախտ�մ կատարել� տեղ�մ գանձվող տ�գանք նշանակել� դեպքեր�մ:

Տ�գանքի ձեւով վարչական տ�յժ նշանակել� մասին որոշ�մը ենթակա է հարկադիր կատարման ս�յն օրենսգրքի 305 հոդվածի առաջին մասով կամավոր կատարման համար սահմանված ժամկետն անցնել�ց հետո:

Վարչական տ�յժ նշանակել� մասին որոշ�մը ի կատար է ածվ�մ որոշ�մ կայացրած մարմնի (պաշտոնատար անձի) կողմից:

Հոդված 299. Վարչական տ�յժեր նշանակել� մասին որոշ�մների կատար�մը

Ն�յն անձի նկատմամբ վարչական տ�յժեր նշանակել� մասին մի քանի որոշ�մներ կայացվել� դեպք�մ յ�րաքանչյ�ր որոշ�մ ի կատար է ածվ�մ առանձին-առանձին:

Խմբ. ՀՕ-32-Ն, 16.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06

Հոդված 300. Վարչական տ�յժ նշանակել� մասին որոշման կատարման հետաձգ�մը

Այն հանգամանքների առկայ�թյան դեպք�մ, որոնց հետեւանքով տ�գանքի (բացառ�թյամբ վարչական իրավախախտ�մ կատարել� տեղ�մ գանձվող տ�գանքի) ձեւով վարչական տ�յժ նշանակել� մասին որոշման
անհապաղ կատար�մը հնարավոր չէ, որոշ�մ կայացրած մարմինը (պաշտոնատար անձը) որոշման կատար�մը կարող է հետաձգել մինչեւ մեկ ամիս ժամանակով:

Հանվ. ՀՕ-32-Ն, 16.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06

Հոդված 301. Վարչական տ�յժ նշանակել� մասին որոշման կատարման դադարեց�մը

Վարչական տ�յժ նշանակել� մասին որոշ�մ կայացրած մարմինը (պաշտոնատար անձը) որոշման կատար�մը դադարեցն�մ է հետեւյալ դեպքեր�մ`

1) ամնիստիայի ակտ հրատարակվել� դեպք�մ, եթե այն վերացն�մ է վարչական տ�յժի կիրառ�մը.

2) վարչական պատասխանատվ�թյ�ն սահմանող ակտի վերացման դեպք�մ.

3) այն անձի մահվան դեպք�մ, որի նկատմամբ կայացվել է որոշ�մը:

Հոդված 302. Վարչական տ�յժեր նշանակել� մասին որոշ�մների կատարման վաղեմ�թյ�նը

Վարչական տ�յժ նշանակել� մասին որոշ�մը կատարման ենթակա չէ, եթե այն ի կատար չի ածվել կայացման օրվանից երեք ամսվա ընթացք�մ բացառ�թյամբ ս�յն օրենսգրքի 123, 1231, 124, 1241, 125, 126, 128, 129, 131, 132,
133 հոդվածներով, 134 հոդվածով (վարորդների կողմից տրանսպորտային միջոցներ օգտագործել� վերաբերյալ), 1341, 140 հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտ�մների կապակց�թյամբ կայացված
վարչական տ�յժ նշանակել� մասին որոշ�մների, որոնց դեպք�մ վարչական տ�յժ նշանակել� մասին որոշ�մը կատարման ենթակա չէ, եթե այն ի կատար չի ածվել կայացման օրվանից հետո՝ մեկ տարվա ընթացք�մ:
Ս�յն օրենսգրքի 290 հոդվածին համապատասխան որոշման կատար�մը կասեցվել� դեպք�մ վաղեմ�թյան ժամկետի ընթացքը կասեցվ�մ է մինչեւ գանգատը կամ բողոքը քննվելը: Ս�յն օրենսգրքի 300 հոդվածին
համապատասխան որոշման կատար�մը հետաձգել� դեպք�մ վաղեմ�թյան ժամկետի ընթացքը կասեցվ�մ է մինչեւ հետաձգման ժամկետի լրանալը:

Լր. ՀՕ-26-Ն, 14.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06

ԽՍՀ Մի�թյան եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյամբ վարչական իրավախախտ�մների առանձին տեսակների մասին գործերի որոշ�մների կատարման համար կարող են սահմանվել այլ ավելի տեւական
ժամկետներ:

Հոդված 303. Որոշ�մների կատարման հետ կապված հարցերի լ�ծ�մը

Վարչական տ�յժ նշանակել� մասին որոշման կատարման հետ կապված հարցերը լ�ծ�մ է որոշ�մը կայացրած մարմինը (պաշտոնատար անձը):

Վարչական տ�յժ նշանակել� մասին որոշման ճիշտ եւ ժամանակին կատարման նկատմամբ վերահսկող�թյ�նը դրվ�մ է որոշ�մը կայացրած մարմնի (պաշտոնատար անձի) վրա:

ԳԼ�Խ 25

ՆԱԽԱԶԳ�ՇԱՑ�Մ ԱՆԵԼ� ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԱՐ�ՅԹԸ

Հոդված 304. Նախազգ�շաց�մ անել� մասին որոշ�մը կատարել� կարգը

Նախազգ�շացման ձեւով վարչական տ�յժ նշանակել� մասին որոշ�մն ի կատար է ած�մ որոշ�մը կայացրած մարմինը (պաշտոնատար անձը) գործի քնն�թյ�նն ավարտել�ց հետո որոշ�մը հայտարարել� միջոցով:

Նախազգ�շացման ձեւով վարչական տ�յժ նշանակել� մասին որոշ�մը խախտողի բացակայ�թյամբ կայացնել� դեպք�մ ս�յն օրենսգրքի 283 հոդվածով նախատեսված կարգով նրան հանձնվ�մ է որոշման պատճենը:

Ս�յն օրենսգրքի 123-131 հոդվածներով նախատեսված խախտ�մների կատարման տեղ�մ նախազգ�շացման ձեւով վարչական տ�յժ նշանակել� դեպք�մ այն ձեւակերպվ�մ է ԽՍՀՄ ներքին գործերի նախարար�թյան
կողմից սահմանված եղանակով:
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Հոդված 305. Տ�գանք նշանակել� մասին որոշ�մը կատարել� ժամկետներն � կարգը

Խախտողի կողմից տ�գանքը պետք է վճարվի տ�գանք նշանակել� մասին որոշ�մը նրան հանձնել� օրվանից ոչ �շ, քան տասնհինգ օրվա ընթացք�մ, իսկ այդ որոշ�մը գանգատարկել� կամ բողոքարկել� դեպք�մ`
գանգատը կամ բողոքը առանց բավարարման թողնել� մասին ծան�ցման օրվանից ոչ �շ, քան տասնհինգ օրվա ընթացք�մ:

Եթե ս�յն օրենսգրքի 123-129-րդ, 132-1341-րդ եւ 140-րդ հոդվածներով սահմանված տ�գանքը նշանակել� մաuին որոշ�մը իրավախախտ�մ կատարած անձին հանձնել� oրվանից հետո՝ տասնօրյա ժամկետ�մ, անձը
դիմ�մ է ոստիկան�թյ�ն տ�գանքի վճար�մը տարաժամկետել� խնդրանքով, ապա վճար�մը համարվ�մ է տարաժամկետված դիմ�մի մեջ նշված ժամկետով, բայց ոչ ավելի, քան 6 ամիս:

Ս�յն օրենսգրքի 123-129-րդ, 132-1341-րդ եւ 140-րդ հոդվածներով սահմանված տ�գանքը նշանակել� մաuին որոշ�մը իրավախախտ�մ կատարած անձին հանձնել� oրվանից, իսկ տ�գանքը տարաժամկետել� դիմ�մ�մ
սահմանված ժամկետ�մ կամ տ�գանքը նշանակել� վերաբերյալ որոշ�մը բողոքարկել� դեպք�մ բողոքն առանց բավարարման թողնել�ց հետո՝ 30 օրվա ընթացք�մ, տ�գանքը չվճարել� դեպք�մ տ�գանքի չափը
եռապատկվ�մ է:

Ս�յն օրենսգրքի 123-129-րդ, 132-1341-րդ եւ 140-րդ հոդվածներով սահմանված տ�գանքը նշանակել� մաuին որոշ�մը իրավախախտ�մ կատարած անձին հանձնել� oրվանից, իսկ տ�գանքը տարաժամկետել� դիմ�մ�մ
սահմանված ժամկետ�մ կամ տ�գանքը նշանակել� վերաբերյալ որոշ�մը գանգատարկել� կամ բողոքարկել� դեպք�մ բողոքն առանց բավարարման թողնել�ց հետո՝ 60 օրվա ընթացք�մ, տ�գանքը չվճարել� դեպք�մ
տ�գանքի չափը հնգապատկվ�մ է, որը ենթակա է դատական կարգով բռնագանձման:
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Եթե մանր խ�լիգան�թյ�ն կատարած տասնվեցից մինչեւ տասն�թ տարեկան անձինք ինքն�ր�յն վաստակ չ�նեն, տ�գանքը գանձվ�մ է ծնողներից կամ նրանց փոխարինող անձանցից:

Վարչական իրավախախտ�մ կատարել� համար նշանակված տ�գանքը խախտողի կողմից մ�ծվ�մ է պետական աշխատավորական խնայողական դրամարկղ կամ ԽՍՀՄ պետական բանկի հիմնարկ, եթե ԽՍՀ Մի�թյան եւ
Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյամբ այլ բան չի նախատեսված:

Ճանապարհային երթեւեկ�թյան կանոնների խախտման համար նշանակված տ�գանքը խախտողը մ�ծ�մ է ԽՍՀՄ խնայողական բանկի հիմնարկ, բացառ�թյամբ իրավախախտման կատարման տեղ�մ գանձվող
տ�գանքի:

Ս�յն օրենսգրքի 48-րդ, 54-րդ, 56-58-րդ հոդվածներով նախատեսված դեպքեր�մ համայնքների վարչական սահմաններ�մ թ�յլ տրված իրավախախտ�մների համար նշանակված տ�գանքը մ�տքագրվ�մ է համայնքային
բյ�ջե, համայնքի վարչական սահմանից դ�րս՝ Երեւան քաղաք�մ, ինչպես նաեւ տարածքային կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների պաշտոնատար անձանց թ�յլ տված իրավախախտ�մների
համար նշանակված տ�գանքը մ�տքագրվ�մ է պետական բյ�ջե:

Հոդված 306. Տ�գանք նշանակել� մասին որոշման հարկադիր կատար�մը

Տ�գանքը ս�յն օրենսգրքի 305 հոդվածով սահմանված ժամկետ�մ խախտողի կողմից չվճարվել� դեպք�մ տ�գանք նշանակել� մասին որոշ�մն �ղարկվ�մ է տ�գանքի գ�մարը Հայաստանի Հանրապետ�թյան
քաղաքացիական դատավար�թյան օրենսգրքով սահմանված կանոններին համապատասխան նրա աշխատավարձից կամ այլ վաստակից, կենսաթոշակից կամ կրթաթոշակից հարկադիր կարգով պահել� համար:

Եթե տ�գանքի ենթարկված անձը չի աշխատ�մ կամ տ�գանքի գանձ�մը խախտողի աշխատավարձից կամ այլ վաստակից, կենսաթոշակից կամ կրթաթոշակից հնարավոր չէ այլ պատճառներով, տ�գանքի գանձ�մը
տ�գանք նշանակել� մասին մարմնի (պաշտոնատար անձի) որոշման հիման վրա կատար�մ է դատական կատարած�ն` գանձ�մը խախտողի անձնական գ�յքի, ինչպես նաեւ ընդհան�ր սեփական�թյան մեջ նրա բաժնի
վրա տարածել� ճանապարհով:



Տ�գանքի գանձ�մը չի կարող տարածվել այն գ�յքի վրա, որի վրա Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյանը համապատասխան գանձ�մ չի կարող տարածվել կատարողական փաստաթղթերով:

Արգելվ�մ է պաշտոնատար անձանց նկատմամբ նշանակված տ�գանքները գանձել ձեռնարկ�թյ�նների, հիմնարկների եւ կազմակերպ�թյ�նների հաշվին:

Հոդված 307. Տեղ�մ գանձվող տ�գանք նշանակել� մասին որոշման կատար�մը

Վարչական իրավախախտման տեղ�մ տ�գանքը ս�յն օրենսգրքի 257 հոդվածին համապատասխան գանձել� դեպք�մ խախտողին տրվ�մ է սահմանված նմ�շի անդորրագիր:

Տ�գանքը վարչական իրավախախտման տեղ�մ չվճարել� դեպք�մ գործի վար�յթը, իսկ այն�հետեւ որոշման կատար�մը իրականացվ�մ է ս�յն օրենսգրքով նախատեսված կարգով:

Հոդված 308. Տ�գանք նշանակել� մասին որոշման կատարման վար�յթն ավարտելը

Տ�գանք նշանակել� մասին որոշ�մը, որով տ�գանքը գանձված է լրիվ, կատարման մասին նշ�մով վերադարձվ�մ է որոշ�մ կայացրած մարմնին (պաշտոնատար անձին):
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Հոդված 309. Առարկան հատ�ցմամբ վերցնել� մասին որոշման կատար�մը

Հատ�ցմամբ վերցնել� մասին որոշման հիման վրա վերցված առարկաները որոշ�մ կայացրած մարմնի (պաշտոնատար անձի) կողմից հանձնվ�մ են վերցնել� ենթակա գ�յքի գտնվել� վայրի կոմիսիոն խան�թ կամ
պետական կամ կոոպերատիվ առեւտրի` այդ նպատակի համար հատկացված հատ�կ խան�թներ` իրացման համար:

Հրազենի եւ զինամթերքի հատ�ցմամբ վերցնել� մասին որոշ�մը կատար�մ են ներքին գործերի մարմինները:

Հատ�ցմամբ վերցված առարկայի իրաց�մից ստացված գ�մարները, ս�յն օրենսգրքի 27 հոդվածին համապատասխան, հանձնվ�մ են նախկին սեփականատիրոջը, պահելով վերցված առարկայի իրացման հետ կապված
ծախսերը:

ԽՍՀ Մի�թյան եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյամբ կարող է սահմանվել առարկան հատ�ցմամբ վերցնել� մասին որոշ�մների կատարման այլ կարգ:
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Հոդված 310. Բռնագրավման մասին որոշման կատար�մն իրականացնող մարմինները

Եթե վարչական իրավախախտման համար ս�յն օրենսգրքով նախատեսված է վարչական իրավախախտ�մ հանդիսացող գործիք կամ անմիջական օբյեկտ հանդիսացող առարկայի բռնագրավ�մ, ապա դրանք ենթակա են
առգրավման: Առգրավ�մ կատարել� մասին կազմվ�մ է արձանագր�թյ�ն, որի մեկ օրինակը տրվ�մ է վարչական իրավախախտ�մ կատարած անձին: Արձանագր�թյ�նը ստորագրվ�մ է այն կազմող անձի եւ վարչական
իրավախախտ�մ կատարած անձի կողմից:

Վարչական իրավախախտ�մ հանդիսացող գործիք կամ անմիջական օբյեկտ հանդիսացող առարկան առգրավել�ց հետո՝ տասնհինգօրյա ժամկետ�մ, համապատասխան մարմինը դիմ�մ է դատարան` առգրաված
առարկան բռնագրավել� պահանջով:

Վարչական իրավախախտ�մ հանդիսացող գործիք կամ անմիջական օբյեկտ հանդիսացող առարկան ենթակա է առգրավման հետեւյալ մարմինների կողմից`
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շրջանային (քաղաքային) ժողովրդական դատարաններին առընթեր դատական կատարած�ները` ս�յն օրենսգրքի 147 հոդվածի երկրորդ մասով, 162, 1741 հոդվածներով նախատեսված իրավախախտ�մների կատարման
դեպք�մ.

ներքին գործերի մարմինների` դրա համար լիազորված անձինք` ս�յն օրենսգրքի 1231 հոդվածի երկրորդ մասով, 165, 173, 186, 190 հոդվածներով, 191 հոդվածի երկրորդ մասով նախատեսված իրավախախտ�մների
կատարման դեպք�մ.

Լր. ՀՕ-26-Ն, 14.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06

որսի կանոնների պահպանման նկատմամբ պետական հսկող�թյ�ն իրականացնող մարմինների` դրա համար լիազորված անձինք՝ ս�յն օրենսգրքի 88 եւ 168 հոդվածներով նախատեսված իրավախախտ�մների կատարման
դեպք�մ.

այն ձեռնարկ�թյ�նների եւ կազմակերպ�թյ�նների` դրա համար լիազորված անձինք, որոնց վրա դրված է բռնագրավված մ�շտակամորթ գիշակեր գազանների եւ այդ կենդանիների մորթիների ընդ�ն�մը, ֆինանսական
մարմնի ներկայաց�ցչի եւ պետական անասնաբ�ժական հսկող�թյան ներկայաց�ցչի հետ համատեղ` ս�յն օրենսգրքի 171 հոդվածով նախատեսված իրավախախտ�մ կատարվել� դեպք�մ.

մաքսային մարմինների` դրա համար լիազորված անձինք` Հայաստանի Հանրապետ�թյան մաքսային օրենսգրքի 89, 92-97 հոդվածներով նախատեսված իրավախախտ�մների կատարման դեպք�մ.

էներգապետհսկող�թյան մարմինների` դրա համար լիազորված անձինք` ս�յն օրենսգրքի 104 հոդվածի երկրորդ մասով եւ 1042 հոդվածով նախատեսված իրավախախտ�մների կատարման դեպք�մ.

օդային տրանսպորտի մարմինների` դրա համար լիազորված անձինք` ս�յն օրենսգրքի 118 հոդվածով, 119 հոդվածի երրորդ մասով նախատեսված իրավախախտ�մ կատարվել� դեպք�մ.

ստանդարտացման, չափագիտ�թյան եւ սերտիֆիկացման մարմինների` դրա համար լիազորված անձինք` ս�յն օրենսգրքի 158 հոդվածի երրորդ մասով, 1897, 1898 հոդվածներով նախատեսված իրավախախտ�մ
կատարվել� դեպք�մ:

հարկային պետական տեչ�թյան մարմինների՝ դրա համար լիազորված անձինք՝ ս�յն օրենսգրքի 169, 170, 1711 հոդվածներով նախատեսված իրավախախտների կատարման դեպք�մ:

Հոդված 311. Բռնագրավման մասին որոշ�մը կատարել� կարգը

Վարչական իրավախախտ�մ կատարել� գործիք կամ անմիջական օբյեկտ հանդիսացող առարկայի բռնագրավման մասին որոշման կատար�մը իրականացվ�մ է բռնագրավված առարկան վերցնել� եւ այն հարկադրաբար
անհատ�յց պետ�թյան սեփական�թյ�ն դարձնել� ճանապարհով:

Մաքսանենգ�թյան առարկաները, ինչպես նաեւ ԽՍՀՄ պետական սահմանով մաքսանենգ�թյան առարկաներ տեղափոխել� կամ դրանք թաքցնել� համար նախատեսված փոխադրական եւ այլ միջոցները բռնագրավել�
մասին որոշ�մը ի կատար է ածվ�մ ԽՍՀՄ մաքսային օրենսգրքի կանոններով:

Հոդված 312. Բռնագրավված առարկաների իրացման կարգը

Վարչական իրավախախտ�մ կատարել� գործիք կամ անմիջական օբյեկտ հանդիսացող բռնագրավված առարկաների իրաց�մը կատարվ�մ է սահմանված կարգով:

Հոդված 313. Բռնագրավման մասին որոշման կատարման վար�յթն ավարտելը

Առարկայի բռնագրավման մասին որոշ�մը կատարման մասին նշ�մով վերադարձվ�մ է որոշ�մ կայացրած մարմնին (պաշտոնատար անձին):
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Հոդված 314. Հատ�կ իրավ�նքից զրկել� մասին որոշ�մը կատարող մարմինները

Տրանսպորտային միջոցներ վարել� իրավ�նքից զրկել� մասին որոշ�մն ի կատար են ած�մ ներքին գործերի մարմինների այն պաշտոնատար անձինք, որոնք նշված են ս�յն օրենսգրքի 224 հոդվածի 2-րդ կետ�մ:

Փոքրաչափս նավեր վարել� իրավ�նքից զրկել� մասին որոշ�մն ի կատար է ածվ�մ ս�յն օրենսգրքի 228 հոդված�մ նշված պաշտոնատար անձանց կողմից:

Որսի իրավ�նքից զրկել� մասին որոշ�մն ի կատար են ած�մ որսի կանոնների պահպան�թյան նկատմամբ պետական հսկող�թյ�ն իրականացնող մարմինների այն պաշտոնատար անձինք, որոնք նշված են ս�յն
օրենսգրքի 242 հոդվածի երկրորդ մաս�մ:

Հոդված 315. Տրանսպորտային միջոցներ կամ փոքրաչափս նավեր վարել� իրավ�նքից զրկել� մասին որոշ�մը կատարել� կարգը

Տրանսպորտային միջոցներ կամ փոքրաչափս նավեր վարել� իրավ�նքից զրկել� մասին որոշ�մն ի կատար է ածվ�մ վարորդական վկայականը եւ նրան կից կտրոնը վերցնել� միջոցով, եթե վարորդը կամ նավավարը
զրկված է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցներ կամ փոքրաչափս նավեր վարել� իրավ�նքից:



Եթե վարորդը կամ նավավարը զրկված է ոչ բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցներ կամ փոքրաչափս նավեր վարել� իրավ�նքից, ապա վարորդական վկայական�մ եւ դրան կից կտրոն�մ նշվ�մ է, թե տրանսպորտային
միջոցների կամ փոքրաչափս նավերի ինչպիսի տեսակներ վարել� իրավ�նքից է նա զրկված:

Եթե վարել� իրավ�նքից զրկված վարորդը կամ նավավարը խ�սափ�մ է վարորդական վկայականը հանձնել�ց, այդ վկայականը վերցվ�մ է սահմանված կարգով` համապատասխանաբար ներքին գործերի մարմինների եւ
Հայաստանի Հանրապետ�թյան պետլեռտեխհսկող�թյան փոքրաչափս նավերի պետական տեսչ�թյան կողմից:

Տրանսպորտային միջոցներ կամ փոքրաչափս նավեր վարել� իրավ�նքի վկայականները վերցնել� կարգը սահման�մ է համապատասխանաբար ԽՍՀՄ ներքին գործերի նախարար�թյ�նը եւ Հայաստանի
Հանրապետ�թյան պետլեռտեխհսկող�թյան փոքրաչափս նավերի պետական տեսչ�թյ�նը:

Հոդված 316. Որսորդ�թյան իրավ�նքից զրկել� մասին որոշ�մը կատարել� կարգը

Որսորդ�թյան իրավ�նքից զրկել� մասին որոշ�մն ի կատար է ածվ�մ որսորդական տոմսը վերցնել� միջոցով:

Եթե որսորդական իրավ�նքից զրկված անձը խ�սափ�մ է որսորդական տոմսը հանձնել�ց, որսի կանոնների պահպանման նկատմամբ պետական հսկող�թյ�ն իրականացնող մարմինները որսորդական տոմսը վերցն�մ
են սահմանված կարգով:

Հոդված 317. Հատ�կ իրավ�նքից զրկել� ժամկետի կրճատման հիմքն � կարգը

Տրանսպորտային միջոց, փոքրաչափս նավ վարել� իրավ�նքից կամ որսորդական իրավ�նքից որոշակի ժամկետով զրկված անձի կողմից աշխատանքի նկատմամբ բարեխիղճ վերաբերմ�նք եւ օրինակելի վարք դրսեւորել�
դեպք�մ տ�յժ նշանակած մարմինը (պաշտոնատար անձը) նշանակված ժամկետի առնվազն կեսն անցնել�ց հետո կարող է նշված իրավ�նքից զրկել� ժամկետը կրճատել հասարակական կազմակերպ�թյան,
աշխատավորական կոլեկտիվի միջնորդ�թյամբ:

Հոդված 318. Հատ�կ իրավ�նքից զրկել� ժամկետների հաշվ�մը

Տրանսպորտային միջոցների վարորդները եւ որսի կանոնները խախտած անձինք համարվ�մ են հատ�կ իրավ�նքից զրկված այդ իրավ�նքից զրկել� մասին որոշ�մը կայացվել� օրվանից:

Հատ�կ իրավ�նքից զրկել� ժամկետը լրանալ�ց հետո, ինչպես նաեւ ս�յն օրենսգրքի 317 հոդվածին համապատասխան այդ ժամկետը կրճատել� դեպք�մ վարչական տ�յժի տվյալ միջոցին ենթարկված անձին
սահմանված կարգով վերադարձվ�մ են վերցված փաստաթղթերը:
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Հոդված 319. Ուղղիչ աշխատանքների մասին որոշման կատար�մը

Հոդված 320. Ուղղիչ աշխատանքները կրել� ժամկետը

Հոդված 321. Խախտողի կողմից �ղղիչ աշխատանքները կրել� վայրի ձեռնարկ�թյան, հիմնարկի եւ կազմակերպ�թյան ադմինիստրացիայի պարտական�թյ�նը

Հոդված 322. Մանր խ�լիգան�թյ�ն կատարել� համար նշանակված �ղղիչ աշխատանքներից խ�սափել� հետեւանքները 
(Ուժը կորցրել է ՀՕ-32-Ն, 16.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06)]
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Հոդված 323. Վարչական կալանքի մասին որոշման կատար�մը

Հոդված 324. Վարչական կալանքը կրել� կարգը

Հոդված 325. Վարչական կալանքի ենթարկված անձանց աշխատանքային օգտագործ�մը 
(Ուժը կորցրել է ՀՕ-32-Ն, 16.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01.06)]

ԳԼ�Խ 32

Գ�ՅՔԱՅԻՆ ՎՆԱՍԸ ՀԱՏ�ՑԵԼ� ՄԱՍ�Մ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԱՐ�ՅԹԸ

Հոդված 326. Գ�յքային վնասի հատ�ցման մաս�մ որոշման կատարման կարգն � ժամկետները

Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի որոշ�մը գ�յքային վնասի հատ�ցման մաս�մ ի կատար է ածվ�մ ԽՍՀ Մի�թյան օրենսդր�թյամբ, ս�յն օրենս-գրքով եւ քաղաքացիական դատավար�թյան
օրենսդր�թյամբ սահմանված կարգով:

Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի որոշ�մը գ�յքային վնասի հատ�ցման մաս�մ հանդիսան�մ է կատարողական փաստաթ�ղթ:

Խախտողը գ�յքային վնասը պետք է հատ�ցի ոչ �շ, քան որոշ�մը նրան հանձնել� օրվանից (ս�յն օրենսգրքի 283 հոդված) տասնհինգ օր�մ, իսկ այդ որոշ�մը գանգատարկել� կամ բողոքարկել� դեպք�մ` ոչ �շ, քան
գանգատը կամ բողոքը առանց բավարարման թողնել� մասին ծան�ցման օրվանից տասնհինգ օրվա ընթացք�մ:

Հոդված 327. Գ�յքային վնասի հատ�ցման մաս�մ որոշ�մը չկատարել� հետեւանքները

Գ�յքային վնասի հատ�ցման մաս�մ որոշ�մը ս�յն օրենսգրքի 326 հոդվածի երրորդ մասով սահմանված ժամկետ�մ չկատարել� դեպք�մ այն �ղարկվ�մ է քաղաքացիական դատավար�թյան օրենսդր�թյամբ
նախատեսված կատարողական վար�յթի կարգով վնասը բռնագանձել� համար:

Ս�յն օրենքն �ժի մեջ մտնել� օրվանից «Պարտադիր սոցիալական ապահովա-գր�թյան վճարների մասին» 1997 թվականի դեկտեմբերի 26-ի Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենքի 6-րդ հոդվածի 6-րդ մասի առաջին
պարբեր�թյ�նից հանել «վարձ� աշխատողների աշխատանքի ընդ�ն�մը Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյամբ սահմանված կարգով չձեւակերպել�» բառերը:

ՀՕ-499-Ն, 28.01.03, ՀՀՊՏ N 7 (242), 05.02.03

1. Ս�յն օրենքն �ժի մեջ է մտն�մ 2006 թվականի հ�նվարի 1-ից, իսկ Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյան սահմանած ցանկ�մ ընդգրկված սահմանամերձ եւ բարձրլեռնային բնակավայրերի համար՝ 2007
թվականի հ�նվարի 1-ից:

2. Ս�յն օրենքի 1-ին հոդվածի �թերորդ եւ իններորդ մասերով սահմանված պահանջներն �ժի մեջ են մտն�մ 2007 թվականի հ�նվարի 1-ից, իսկ Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյան սահմանած ցանկ�մ
ընդգրկված սահմանամերձ եւ բարձրլեռնային բնակավայրերի համար՝ 2008 թվականի հ�նվարի 1-ից:

ՀՕ-262-Ն, 28.12.05, ՀՀՊՏ N 83 (455), 30.12.05

Ս�յն օրենքը կիրառվ�մ է միայն ս�յն օրենքն �ժի մեջ մտնել�ց հետո կատարված խախտ�մների նկատմամբ:

ՀՕ-26-Ն, 14.01.06, ՀՀՊՏ N 5 (460), 25.01. 
 

06.12.1985 
N355-11

*«Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսգիրքը» (N355-11, 06.12.1985) փոփոխվել եւ լրացվել է`  ՀՕ-73 1993թ., ՀՕ-79 1993թ., ՀՕ-105 1994թ., ՀՕ-137 1995թ., ՀՕ-139 1995թ.,
ՀՕ-53 1996թ.,ՀՕ-102 13.01.97, ՀՕ-133 19.07.97, ՀՕ-162 12.12.97, ՀՕ-189 13.01.98, ՀՕ-212 08.05.98, ՀՕ-226 07.07.98, ՀՕ-231 14.07.98, ՀՕ-283 19.01.99, ՀՕ-287 23.03.99, ՀՕ-96 08.11.00, ՀՕ-125 29.12.00, ՀՕ-156 31.03.01, ՀՕ-215
06.10.01, ՀՕ-393-Ն 23.07.02, ՀՕ-397-Ն 24.07.02, ՀՕ-459-Ն 06.12.02, ՀՕ-479-Ն 26.12.02, ՀՕ-495-Ն 11.01.03, ՀՕ-496-Ն 11.01.03 , ՀՕ-499-Ն, 28.01.03, ՀՕ-517-Ն 05.02.03, ՀՕ-13-Ն 25.10.03, ՀՕ-30-Ն 02.12.03, ՀՕ-44-Ն 25.12.03,
ՀՕ-47-Ն 27.12.03, ՀՕ-15-Ն 14.01.04, ՀՕ-31-Ն 17.01.04, ՀՕ-58-Ն 12.04.04, ՀՕ-94-Ն 01.07.04, ՀՕ-136-Ն 21.12.04, ՀՕ-171-Ն 29.12.04, ՀՕ-174-Ն 29.12.04, ՀՕ-187-Ն 29.12.04, ՀՕ-19-Ն 11.01.05, ՀՕ-37-Ն 13.01.05, ՀՕ-68-Ն 18.01.05,
ՀՕ-73-Ն 19.01.05, ՀՕ-78-Ն 19.04.05, ՀՕ-93-Ն 01.06.05, ՀՕ-132-Ն 21.06.05, ՀՕ-151-Ն 04.08.05, ՀՕ-168-Ն 13.08.05, ՀՕ-187-Ն 02.11.05, ՀՕ-192-Ն 02.11.05, ՀՕ-217-Ն 03.12.05, ՀՕ-248-Ն, 22.12.05, ՀՕ-262-Ն, 28.12.05, ՀՕ-2-Ն,
05.01.06, ՀՕ-14-Ն, 10.01.06, ՀՕ-26-Ն 14.01.06, ՀՕ-32-Ն, 16.01.06: 
 



18.08.1993 ՀՀ քրեական, Քրեական դատավար�թյան օրենսգրքեր�մ եւ Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մ կատարել� մասին

02.09.1993 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

14.06.1994 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

19.05.1995 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ, ՀՀ քրեական եւ Քրեական դատավար�թյան օրենսգրքեր�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

25.05.1995 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ, ՀՀ քրեական եւ Քրեական դատավար�թյան օրենսգրքեր�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

29.04.1996 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ, ՀՀ քրեական եւ Քրեական դատավար�թյան օրենսգրքեր�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

04.11.1996 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ, ՀՀ քրեական եւ Քրեական դատավար�թյան օրենսգրքեր�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

03.12.1996
Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյան ՀՀ օրենսգրք�մ, ՀՀ քրեական, Քրեական դատավար�թյան, Ուղղիչ աշխատանքային օրենսգրքեր�մ եւ ՀՍՍՀ ԳՍՆ 30.01.1985թ. հրամանագրով հաստատված
դատապարտյալների նկատմամբ �ղղիչ աշխատանքային ներգործ�թյան միջոցների հետ չկապված քրեական պատիժները ՀՀ-�մ կատարել� կարգի եւ պայմանների կանոնադր�թյան մեջ փոփոխ�թյ�ններ
եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

23.06.1997 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

02.12.1997 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

17.12.1997 «ՀՀ քրեական օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին» ՀՀ օրենք�մ, ՀՀ քրեական, Քրեական դատավար�թյան օրենսգրքեր�մ եւ Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ
օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մ կատարել� մասին

28.04.1998 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ, ՀՀ քրեական, Քրեական դատավար�թյան օրենսգրքեր�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

08.06.1998 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ, ՀՀ քրեական օրենսգրք�մ եւ ՀՀ քրեական դատավար�թյան օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ն եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

19.06.1998 ՀՀ քրեական օրենսգրք�մ եւ Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

28.12.1998 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

19.03.1999 ՀՀ քրեական, ՀՀ քրեական դատավար�թյան օրենսգրքեր�մ եւ Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

10.10.2000 ՀՀ քրեական օրենսգրք�մ եւ Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

26.12.2000 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

07.03.2001 ՀՀ քրեական օրենսգրքի եւ Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

11.09.2001 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ, ՀՀ քրեական եւ ՀՀ քրեական դատավար�թյան օրենսգրքեր�մ լրաց�մներ եւ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

26.06.2002 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

28.06.2002 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

23.10.2002 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

06.11.2002 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

11.12.2002 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

11.12.2002 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

11.12.2002 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

26.12.2002 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ եւ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

26.12.2002 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

07.10.2003 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

04.11.2003 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

01.12.2003 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

03.12.2003 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

13.12.2003 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

25.12.2003 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

16.03.2004 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

08.06.2004 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

24.11.2004 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

08.12.2004 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

08.12.2004 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մ կատարել� մասին

14.12.2004 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մ եւ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

14.12.2004 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

14.12.2004 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

24.12.2004 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մ կատարել� մասին

24.12.2004 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

24.03.2005 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

04.05.2005 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մ կատարել� մասին

20.05.2005 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մ կատարել� մասին

08.07.2005 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մ կատարել� մասին

08.07.2005 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մ կատարել� մասին

04.10.2005 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մ կատարել� մասին

04.10.2005 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

11.11.2005 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մ կատարել� մասին

08.12.2005 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

08.12.2005 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մ կատարել� մասին

16.12.2005 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

16.12.2005 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մ կատարել� մասին

16.12.2005 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

16.12.2005 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

23.05.2006 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ եւ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

24.05.2006 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

01.06.2006 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

13.06.2006 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ եւ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

15.06.2006 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

09.11.2006 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

15.11.2006 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

27.11.2006 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մ կատարել� մասին

27.11.2006 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

27.11.2006 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մ եւ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

27.11.2006 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

27.11.2006 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

05.12.2006 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մ կատարել� մասին

05.12.2006 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

05.12.2006 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ եւ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

21.12.2006 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մ եւ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

25.12.2006 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

25.12.2006 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ oրենuգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

07.02.2007 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մ կատարել� մասին

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2068&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2069&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2070&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2071&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2072&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2073&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2074&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2064&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2075&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2076&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2077&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2078&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2079&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2080&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2082&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2059&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2081&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2083&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2084&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2061&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2086&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2085&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2087&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2088&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2089&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2090&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2091&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1582&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2092&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1393&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1876&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1831&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1822&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1893&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1897&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1975&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2015&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2141&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2190&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2191&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2188&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2227&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2238&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2260&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2276&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2283&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2298&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2348&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2360&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2379&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2397&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2402&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2431&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2462&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2491&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2479&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2483&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2506&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2510&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2656&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2643&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2681&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2717&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2709&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2747&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2745&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2765&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2774&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2789&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2790&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2791&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2810&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2822&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2827&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2849&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2865&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2876&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2901&lang=arm


21.02.2007 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

22.02.2007 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ եւ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

22.02.2007 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

26.02.2007 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ oրենuգիրք�մ լրաց�մ կատարել� մասին

27.02.2007 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին» ՀՀ օրենք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

27.02.2007 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

09.04.2007 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

24.10.2007 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

28.11.2007 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրք�մ լրաց�մ կատարել� մասին

06.12.2007 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

25.02.2008 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մ կատարել� մասին

18.03.2008 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ oրենuգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

18.03.2008 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ oրենuգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

10.04.2008 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մ եւ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

26.05.2008 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

26.05.2008 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

17.06.2008 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ եւ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

21.08.2008 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ oրենuգրք�մ լրաց�մներ եւ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

10.09.2008 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

27.11.2008 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

02.12.2008 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

26.12.2008 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

26.12.2008 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մ եւ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

26.12.2008 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

18.03.2009 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

18.03.2009 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մ կատարել� մասին

07.04.2009 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մ կատարել� մասին

07.04.2009 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

08.04.2009 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ եւ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

18.05.2009 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

20.05.2009 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

29.10.2009 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ն եւ լրաց�մ կատարել� մասին

08.04.2010 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

18.05.2010 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ եւ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

24.06.2010 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

04.10.2010 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ եւ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

05.10.2010 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

26.10.2010 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

15.11.2010 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ն եւ լրաց�մ կատարել� մասին

21.12.2010 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

22.12.2010 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

22.12.2010 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մ կատարել� մասին

22.12.2010 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մ եւ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

08.02.2011 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

14.04.2011 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

11.05.2011 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մ եւ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

23.05.2011 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

23.05.2011 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

23.05.2011 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

26.05.2011 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

23.06.2011 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մ եւ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

23.06.2011 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

23.06.2011 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

14.09.2011 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մ կատարել� մասին

14.09.2011 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

03.10.2011 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

28.11.2011 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ն եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

29.11.2011 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

30.11.2011 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

08.12.2011 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

08.12.2011 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

07.02.2012 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ն եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

07.02.2012 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

09.02.2012 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

09.02.2012 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

27.02.2012 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

19.03.2012 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

20.03.2012 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մ կատարել� մասին

21.03.2012 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

11.09.2012 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

11.09.2012 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

06.12.2012 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մ կատարել� մասին

06.12.2012 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

19.12.2012 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ եւ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

05.02.2013 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ եւ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

30.04.2013 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մ կատարել� մասին

19.06.2013 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մ եւ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

05.12.2013 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մ եւ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

10.12.2013 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

11.12.2013 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին
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11.12.2013 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

16.05.2014 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

21.06.2014 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսգր֭�թյ�ններ կատարել� մասին

21.06.2014 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

21.06.2014 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

21.06.2014 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

29.09.2014 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

20.11.2014 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մ կատարել� մասին

20.11.2014 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

20.11.2014 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

20.11.2014 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ եւ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

17.12.2014 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մ կատարել� մասին

17.12.2014 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

17.12.2014 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

26.02.2015 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մ կատարել� մասին

29.04.2015 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

18.05.2015 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

22.06.2015 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ եւ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

23.06.2015 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

06.10.2015 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

13.11.2015 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

13.11.2015 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

21.12.2015 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

21.12.2015 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ն եւ լրաց�մ կատարել� մասին

16.05.2016 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

17.05.2016 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

17.05.2016 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

25.05.2016 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

29.06.2016 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

29.06.2016 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

20.10.2016 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

20.10.2016 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ եւ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

16.12.2016 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մ կատարել� մասին

16.12.2016 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մ կատարել� մասին

16.12.2016 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

16.12.2016 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մ կատարել� մասին

16.12.2016 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ն եւ լրաց�մ կատարել� մասին

08.02.2017 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

01.03.2017 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մ կատարել� մասին

01.03.2017 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

01.03.2017 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

01.03.2017 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

09.06.2017 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

25.10.2017 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

17.11.2017 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մ կատարել� մասին

17.11.2017 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ եւ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

06.12.2017 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

08.12.2017 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մ եւ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

13.12.2017 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ եւ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

21.12.2017 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

21.12.2017 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

17.01.2018 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

08.02.2018 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

01.03.2018 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

21.03.2018 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

21.03.2018 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

21.03.2018 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

21.03.2018 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

21.03.2018 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մ կատարել� մասին

23.03.2018 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

04.05.2018 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

22.05.2018 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

12.07.2018 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մ եւ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

07.09.2018 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

11.09.2018 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ եւ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

08.05.2019 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ եւ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

31.05.2019 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մ կատարել� մասին

31.05.2019 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

03.06.2019 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ն եւ լրաց�մ կատարել� մասին

10.06.2019 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

10.07.2019 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգր�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

10.09.2019 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

23.10.2019 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

23.10.2019 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգր�մ փոփոխ�թյ�ն եւ լրաց�մ կատարել� մասին

24.10.2019 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մ կատարել� մասին

24.10.2019 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

24.10.2019 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսգրք�մ լրաց�մ կատարել� մասին

13.11.2019 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

14.11.2019 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգր�մ լրաց�մ կատարել� մասին

04.12.2019 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մ եւ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին
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Դեպի վեր

09.12.2019 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

09.12.2019 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ եւ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

24.01.2020 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

13.02.2020 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ն եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

13.02.2020 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

04.03.2020 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մ եւ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

04.03.2020 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մ եւ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

04.03.2020 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ եւ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

04.03.2020 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգր�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

06.03.2020 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

23.03.2020 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ն եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

25.03.2020 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

25.03.2020 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

29.04.2020 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մ կատարել� մասին

06.05.2020 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ եւ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

19.05.2020 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մ եւ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

01.06.2020 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսգրք�մ լրաց�մ կատարել� մասին

18.06.2020 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

18.06.2020 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

04.09.2020 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

16.09.2020 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

17.09.2020 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսգրք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

09.10.2020 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

29.12.2020 «Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսգրք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին» օրենք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

29.12.2020 Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրք�մ լրաց�մներ եւ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին
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