
 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ՓՈՓՈԽՎՈՂ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
 

Հոդված 1579. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողների կողմից
քաղաքաշինության բնագավառում վերահսկողություն իրականացնող 
տեսչական մարմնին շինարարությունում տեխնիկական վթարների մասին
քառասունութ ժամվա ընթացքում տեղյակ չպահելը 

Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողների կողմից քաղաքաշինության 
բնագավառում վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմնին շինարարությունում 
տեխնիկական վթարների մասին քառասունութ ժամվա ընթացքում լիազորված մարմնի 
սահմանված կարգով տեղյակ չպահելը` 

- առաջացնում է տուգանքի նշանակում տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի 
նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով: 

(1579 - րդ հոդվածը լրաց. 23.10.02 ՀՕ-438-Ն) 
 
 

Հոդված 15710.  Քաղաքաշինության բնագավառում վերահսկողություն իրականացնող 
տեսչական մարմնի ծառայողինստուգվող օբյեկտ մուտք գործել արգելելը 
կամ տեսչական մարմնիկողմից տրված պարտադիր կատարման 
ցուցումները չկատարելը 

                           (վերնագիրը փոփ. 24.05.06 ՀՕ-72-Ն) 
  

 Քաղաքաշինության բնագավառում վերահսկողություն իրականացնող տեսչական 
մարմնի ծառայողինստուգվող օբյեկտ մուտք գործել արգելելը կամ տեսչական մարմնի 
կողմից տրված պարտադիր կատարման ցուցումները չկատարելը` 

- առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
հիսնապատիկի չափով: 

(15710- րդ հոդվածը լրաց. 23.10.02 ՀՕ-438-Ն, փոփ. 24.05.06 ՀՕ-72-Ն) 
 

Հոդված 187. Հրդեհային անվտանգության կանոնները խախտելը կամ չկատարելը 
Ձեռնարկություններում, հիմնարկներում, կազմակերպություններում, 

կոլտնտեսություններում, հասարակական վայրերում, պահեստային շենքերում, 
հանրակացարաններում և բնակելի տներում, ինչպես նաև համապատասխան օբյեկտներ 
նախագծելիս և կառուցելիս հրդեհային անվտանգության կանոնները խախտելը կամ 
չկատարելը, կամ հակահրդեհային գույքի, սարքավորումների, հրդեհները հայտնաբերելու և 
հանգցնելու ավտոմատ միջոցների օգտագործման ու պահպանության կանոնները 
խախտելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
քսանհինգապատիկից հիսնապատիկի չափով: 

Սույն հոդվածի առաջին մասի դիսպոզիցիայում նշված խախտումները վարչական 
պատասխանատվության ենթարկվելուց հետո` մեկ տարվա ընթացքում, կրկին անգամ 
կատարելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
հիսնապատիկից հարյուրհիսնապատիկի չափով: 

Հրդեհային անվտանգության ոլորտում վերահսկողություն իրականացնող տեսչական 
մարմնի պաշտոնատար անձանց կողմից տրված կարգադրագրերում նշված ժամկետում 
թույլ տրված հրդեհային անվտանգության կանոնների խախտումները չվերացնելը` 
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առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
հարյուրհիսնապատիկի չափով: 

(187-րդ հոդվածը խմբ. 26.08.87, 02.09.93 ՀՕ-79, խմբ., լրաց 15.06.06 ՀՕ-146-Ն) 
 

Հոդված 214. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործեր քննելու համար
լիազորված մարմինները (պաշտոնատար անձինք) 

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը քննում են` 
1) պատգամավորների շրջանային, քաղաքային, քաղաքների շրջանային, ավանային, 

գյուղական խորհուրդների գործադիր կոմիտեներին առընթեր վարչական 
հանձնաժողովները. 

2) պատգամավորների ավանային, գյուղական խորհուրդների գործադիր կոմիտեները. 
3) անչափահասների գործերի շրջանային (քաղաքային), քաղաքների շրջանային 

հանձնաժողովները. 
4) դատարանը (դատավորը). 
5) ոստիկանությունը, վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմինները, 

արդարադատության նախարարության մարմինները, Հայաստանի Հանրապետության 
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, կենսաթոշակային ապահովության ոլորտում 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման 
մարմինը և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական ակտերով դրա համար 
լիազորված այլ մարմիններ (պաշտոնատար անձինք): 

(214-րդ հոդվածը խմբ. 11.05.92, 02.09.93 ՀՕ-79, փոփ. 24.10.07 ՀՕ-241-Ն, լրաց. 
09.02.12 ՀՕ-11-Ն, փոփ. 07.02.12 ՀՕ-2-Ն) 
 
Հոդված 215. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործեր քննելու համար

լիազորված մարմինների (պաշտոնատար անձանց) իրավասության
սահմանազատումը 

Պատգամավորների շրջանային, քաղաքային, քաղաքների շրջանային, ավանային, 
գյուղական խորհուրդների գործադիր կոմիտեներին առընթեր վարչական 
հանձնաժողովները լուծում են վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ բոլոր 
գործերը, բացառությամբ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ԽՍՀ Միության և 
միութենական հանրապետությունների օրենսդրության հիմունքներին համապատասխան այլ 
մարմինների (պաշտոնատար անձանց) իրավասությանը վերապահված գործերի: 

Պատգամավորների ավանային, գյուղական խորհուրդների գործադիր կոմիտեները 
քննում են ԽՍՀ Միության և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական ակտերով իրենց 
իրավասությանը վերապահված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը: 

Անչափահասների վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը քննում են 
անչափահասների գործերի շրջանային (քաղաքային), քաղաքների շրջանային 
հանձնաժողովները, եթե ՍՍՀՄ օրենսդրական ակտերով այլ բան չի նախատեսված: 

Դատարանները (դատավորները) քննում են վարչական իրավախախտումների 
վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական ակտերով իրենց 
իրավասությանը վերապահված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը: 

Ոստիկանությունը, վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմինները և 
լիազորված մյուս մարմինները (214 հոդվածի 5-րդ կետ) քննում են Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքներով իրենց իրավասությանը վերապահված վարչական 
իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը: 

(215-րդ հոդվածը խմբ. 02.07.91, փոփ. 07.02.12 ՀՕ-2-Ն) 
 

 
Հոդված 225. Հրդեհային անվտանգության ոլորտում վերահսկողություն իրականացնող 

տեսչական մարմինը 
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Հրդեհային անվտանգության ոլորտում վերհսկողություն իրականացնող տեսչական 
մարմինը քննում է սույն օրենսգրքի 791, 122 և 187 հոդվածներով նախատեսված վարչական 
իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը, ինչպես նաև սույն օրենսգրքի 173.2 և 173.3 
հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը` 
հակահրդեհային կանոնների խախտման մասով: 

Հրդեհային անվտանգության ոլորտում վերահսկողություն իրականացնող տեսչական 
մարմնի անունից վարչական տույժեր նշանակելու իրավունք ունեն` 

ա) հրդեհային անվտանգության ոլորտում վերահսկողություն իրականացնող տեսչական 
մարմնի ղեկավարը` տուգանք` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
հարյուրապատիկից երկուհարյուրհիսնապատիկի չափով. 

բ) հրդեհային անվտանգության ոլորտում վերահսկողություն իրականացնող տեսչական 
մարմնի ղեկավարի տեղակալները` տուգանք` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
հիսնապատիկից երկուհարյուրապատիկի չափով. 

գ) հրդեհային  անվտանգության ոլորտում վերահսկողություն իրականացնող տեսչական 
մարմնի ծառայողները` տուգանք` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
քսանհինգապատիկից հարյուրհիսնապատիկի չափով. 

(225-րդ հոդվածը փոփ. 26.08.87, 14.06.94 ՀՕ-105, 04.11.03 ՀՕ-30-Ն, խմբ 15.06.06 ՀՕ-
146-Ն, լրաց. 07.04.09 ՀՕ-89-Ն) 
 
Հոդված 24411.  Քաղաքաշինության բնագավառում վերահսկողություն իրականացնող 

տեսչական մարմինը 
Քաղաքաշինության բնագավառում վերահսկողություն իրականացնող տեսչական 

մարմինը քննում է սույն օրենսգրքի 152.2-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 156.1-ին հոդվածով, 
157.1-157.14-րդ հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտումների 
վերաբերյալ գործերը, ինչպես նաև 152-րդ հոդվածով նախատեսված վարչական 
իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը` քաղաքաշինական նորմերի խախտման 
մասով: 

Քաղաքաշինության բնագավառում վերահսկողություն իրականացնող տեսչական 
մարմնի անունից վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործեր քննելու և 
վարչական տույժեր նշանակելու իրավունք ունեն` 

1) քաղաքաշինության բնագավառում վերահսկողություն իրականացնող տեսչական 
մարմնի ղեկավարը և նրա տեղակալները` 157.1-157.14-րդ հոդվածներով նախատեսված 
դեպքերում` տուգանք` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից 
բարձր չափով, 152.2-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված վարչական 
իրավախախտումների վերաբերյալ գործերով, իսկ 152-րդ հոդվածով նախատեսված 
դեպքերում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի տասնապատիկի չափով. 

2) քաղաքաշինության բնագավառում վերահսկողություն իրականացնող տեսչական 
մարմնի տարածքային ստորաբաժանումների ղեկավարները` 157.1-157.14-րդ 
հոդվածներով նախատեսված դեպքերում` տուգանք` մինչև սահմանված նվազագույն 
աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով, իսկ 152-րդ հոդվածով նախատեսված 
դեպքերում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի եռապատիկի չափով. 

3)  քաղաքաշինության բնագավառում վերահսկողություն իրականացնող տեսչական 
մարմնի ծառայողները` նախազգուշացում: 

(24411 - րդ հոդվածը լրաց. 04.11.03 ՀՕ-30-Ն, փոփ 24.05.06 ՀՕ-72-Ն, փոփ., լրաց. 
19.12.12 ՀՕ-247-Ն, լրաց. 29.04.15 ՀՕ-31-Ն) 
 

Հոդված 24413. 
 Տրանսպորտի բնագավառում վերահսկողություն իրականացնող 
տեսչական մարմինը 

 Տրանսպորտի բնագավառում վերահսկողություն իրականացնող տեսչական 
մարմինըքննում է սույն օրենսգրքի 123.5-րդ հոդվածի 8-րդ, 9-րդ, 14-րդ և 15-րդ մասերով, 

Deleted: Պետական հրդեհային 
հսկողության (Պետական հրդեհային 
տեսչության) 

Deleted: ներ

Deleted: են 

Deleted: Պետական հրդեհային 
տեսչության 

Deleted:  հսկողության գծով 
Հայաստանի Հանրապետության 
գլխավոր պետական տեսուչը

Deleted: հսկողության գծով 
Հայաստանի Հանրապետության 
գլխավոր պետական տեսուչի 

Deleted: հսկողության գծով 
Հայաստանի Հանրապետության 
ավագ պետական տեսուչները

Deleted: դ) հրդեհային հսկողության 
գծով Հայաստանի 
Հանրապետության պետական 
տեսուչները` տուգանք` սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի 
քսահինգապատիկից 
հարյուրապատիկի չափով:¶

Deleted: ¶

Deleted: Քաղաքաշինական 
պետական տեսչության մարմինները

Deleted: Քաղաքաշինական 
պետական տեսչության մարմինները 

Deleted: են 

Deleted: Քաղաքաշինական 
պետական տեսչության մարմինների 

Deleted: քաղաքաշինական 
պետական տեսչության պետը 

Deleted: քաղաքաշինական 
պետական տեսչության 

Deleted: ման

Deleted: պետերը

Deleted: քաղաքաշինական 
պետական տեսուչները

Deleted: Հայաստանի 
Հանրապետության 
տրանսպորտային տեսչությունը

Deleted: Հայաստանի 
Հանրապետության 
տրանսպորտային տեսչությունը

Deleted:  



116.1-116.10-րդ, 137.1-137.8-րդ հոդվածներով, 150.1-150.6-րդ հոդվածներով 
(բացառությամբ Երևան քաղաքի միջով անցնող միջպետական, հանրապետական 
նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների մաս հանդիսացող հատվածների մասով), 
150.7-150.9-րդ հոդվածներով և 150.10-րդ հոդվածով (բացառությամբ Երևան քաղաքի 
միջով անցնող միջպետական, հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային 
ճանապարհների մաս հանդիսացող հատվածների մասով) նախատեսված վարչական 
իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը: 

Տրանսպորտի բնագավառում վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմնի 
անունից վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործեր քննելու և վարչական 
տույժեր նշանակելու իրավունք ունիՏրանսպորտի բնագավառում վերահսկողություն 
իրականացնող տեսչական մարմնի ղեկավարը: 

(24413 - րդ հոդվածը լրաց. 05.12.06 ՀՕ-237-Ն, 27.02.12 ՀՕ-24-Ն, 07.02.12 ՀՕ-2-
Ն, փոփ. 05.02.13 ՀՕ-8-Ն, 20.11.14 ՀՕ-173-Ն, 16.12.16 ՀՕ-18-Ն, խմբ. 01.03.18 ՀՕ-142-Ն) 
 
 
Հոդված 310. Բռնագրավման մասին որոշման կատարումն իրականացնող մարմինները 

Եթե վարչական իրավախախտման համար սույն օրենսգրքով նախատեսված է 
վարչական իրավախախտում հանդիսացող գործիք կամ անմիջական օբյեկտ հանդիսացող 
առարկայի բռնագրավում, ապա դրանք ենթակա են առգրավման: Առգրավում կատարելու 
մասին կազմվում է արձանագրություն, որի մեկ օրինակը տրվում է վարչական 
իրավախախտում կատարած անձին: Արձանագրությունը ստորագրվում է այն կազմող անձի 
և վարչական իրավախախտում կատարած անձի կողմից: 

Վարչական իրավախախտում հանդիսացող գործիք կամ անմիջական օբյեկտ 
հանդիսացող առարկան առգրավելուց հետո՝ տասնհինգօրյա ժամկետում, 
համապատասխան մարմինը դիմում է դատարան` առգրաված առարկան բռնագրավելու 
պահանջով:  

Վարչական իրավախախտում հանդիսացող գործիք կամ անմիջական օբյեկտ 
հանդիսացող առարկան ենթակա է առգրավման հետևյալ մարմինների կողմից` 

շրջանային (քաղաքային) ժողովրդական դատարաններին առընթեր դատական 
կատարածուները` սույն օրենսգրքի 147 հոդվածի երկրորդ մասով, 162, 1741 հոդվածներով 
նախատեսված իրավախախտումների կատարման դեպքում. 

ոստիկանության մարմինների` դրա համար լիազորված անձինք` սույն oրենսգրքի 
1231 հոդվածի երկրորդ և երրորդ մասերով, 140, 165, 173, 186, 190 հոդվածներով, 191 
հոդվածի երկրորդ մասով նախատեսված իրավախախտումների կատարման դեպքում. 

որսի կանոնների պահպանման նկատմամբ պետական հսկողություն իրականացնող 
մարմինների` դրա համար լիազորված անձինք սույն օրենսգրքի 88 և 168 հոդվածներով 
նախատեսված իրավախախտումների կատարման դեպքում. 

այն ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների` դրա համար լիազորված անձինք, 
որոնց վրա դրված է բռնագրավված մուշտակամորթ գիշակեր գազանների և այդ 
կենդանիների մորթիների ընդունումը, ֆինանսական մարմնի ներկայացուցչի և պետական 
անասնաբուժական հսկողության ներկայացուցչի հետ համատեղ` սույն օրենսգրքի 171 
հոդվածով նախատեսված իրավախախտում կատարվելու դեպքում. 

մաքսային մարմինների` դրա համար լիազորված անձինք` Հայաստանի 
Հանրապետության մաքսային օրենսգրքի 89, 92-97 հոդվածներով նախատեսված 
իրավախախտումների կատարման դեպքում. 

 էներգետիկայի բնագավառում և էներգասպառման ոլորտում տեխնիկական 
վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմնի` դրա համար լիազորված անձինք` 
սույն օրենսգրքի 104 հոդվածի երկրորդ մասով և 1042. հոդվածով նախատեսված 
իրավախախտումների կատարման դեպքում. 

Deleted: Հայաստանի 
Հանրապետության 
տրանսպորտային տեսչության 

Deleted:  Հայաստանի 
Հանրապետության 
տրանսպորտային տեսչության 
պետը

Deleted: էներգապետհսկողության 
մարմինների



օդային տրանսպորտի մարմինների` դրա համար լիազորված անձինք` սույն օրենսգրքի 
118 հոդվածով, 119 հոդվածի երկրորդ մասով նախատեսված իրավախախտումների 
կատարման դեպքում. 

ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման մարմինների` դրա համար 
լիազորված անձինք` սույն օրենսգրքի 158 հոդվածի երրորդ մասով, 1897, 
1898 հոդվածներով նախատեսված իրավախախտում կատարվելու դեպքում. 

հարկային պետական տեսչության մարմինների` դրա համար լիազորված անձինք` սույն 
օրենսգրքի 169, 170, 1711 հոդվածներով նախատեսված իրավախախտումների 
կատարման դեպքում: 

(310-րդ հոդվածը փոփ. 11.05.92, 18.08.93 ՀՕ-73, 25.05.95 ՀՕ-139, 03.12.96 ՀՕ-102, 
23.06.97 ՀՕ-133, 28.04.98 ՀՕ-212, 10.10.00 ՀՕ-96, 01.12.03 ՀՕ-47-Ն, խմբ., լրաց. 16.12.05 
ՀՕ-26-Ն, խմբ. 21.02.07 ՀՕ-73-Ն, փոփ. 21.06.14 ՀՕ-78-Ն) 


