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Հոդված 47.7. Հատուկ նշանակության սննդամթերքի, ալկոհոլային 

խմիչքների և ծխախոտի գովազդին ներկայացվող 

պահանջները խախտելը 

  

Հատուկ նշանակության սննդամթերքի գովազդը «Սննդամթերքի 

անվտանգության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածի 

2-րդ, 3-րդ մասերի պահանջների խախտմամբ` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում գովազդատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր 

սննդատեսակի համար` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 

երկուհարյուրապատիկի չափով: 

Ալկոհոլային խմիչքների գովազդը «Գովազդի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 15-րդ հոդվածի 1-ին, 3-րդ, 

4-րդ, 5-րդ, 5.1-ին մասերի պահանջների խախտմամբ` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում գովազդատուի նկատմամբ` սահմանված 

նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկի չափով: 

Ծխախոտի գովազդը «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի 14-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 15-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 5.1-

ին, 5.2-րդ, 5.3-րդ մասերի պահանջների խախտմամբ` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում գովազդատուի նկատմամբ` սահմանված 

նվազագույն աշխատավարձի հինգհարյուրապատիկի չափով: 

Սույն հոդվածով նախատեսված արարքները կրկին կատարելը վարչական 

տույժի միջոցներ կիրառելուց հետո` մեկ տարվա ընթացքում` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` տվյալ արարքի համար սույն հոդվածով 

նախատեսված տուգանքի կրկնապատիկի չափով: 

(47.7-րդ հոդվածը լրաց. 11.09.12 ՀՕ-182-Ն) 



 

Հոդված 47.15. Ծխախոտային արտադրատեսակների, դրանց 

պատկանելիքների,  ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների 

(բացառությամբ բժշկական նպատակով օգտագործվող փոխարինիչների), 

ծխախոտային արտադրատեսակների նմանակների, ներառյալ դրանց 

օգտագործման գովազդի, հովանավորության և իրացման (վաճառքի)  

խթանման արգելքին ու սահմանափակումներին ներկայացվող պահանջներ 

խախտելը 

1.Գովազդատուի կողմից ծխախոտային արտադրատեսակների կամ դրանց 

պատկանելիքների կամ ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների 

(բացառությամբ բժշկական նպատակով օգտագործվող փոխարինիչների), 

ծխախոտային արտադրատեսակների նմանակների  կամ դրանց օգտագործման 

գովազդը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի յոթհարյուրհիսնապատիկից  ութհարյուրապատիկի  չափով: 

2.Ապրանքների կամ աշխատանքների կամ ծառայությունների գովազդում խոսքի 

կամ ձայնի կամ պատկերի միջոցով ծխախոտային արտադրատեսակների կամ 

դրանց պատկանելիքներ կամ ծխախոտային արտադրատեսակների 

փոխարինիչների (բացառությամբ բժշկական նպատակով օգտագործվող 

փոխարինիչների) կամ ծխախոտային արտադրատեսակների նմանակների 

օգտագործման ներկայացումը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի յոթհարյուրհիսնապատիկից  ութհարյուրապատիկի  չափով: 

3.Այլ ապրանքների կամ աշխատանքների կամ ծառայությունների գովազդում 

ծխախոտային արտադրատեսակների կամ դրանց պատկանելիքների կամ 

ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների (բացառությամբ բժշկական 

նպատակով օգտագործվող փոխարինիչների) կամ ծխախոտային 

արտադրատեսակների նմանակների հիշատակումը կամ դրանց ներառումը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի յոթհարյուրհիսնապատիկից  ութհարյուրապատիկի  չափով: 



4.Ծխախոտային արտադրատեսակների կամ դրանց պատկանելիքների կամ 

ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների (բացառությամբ բժշկական 

նպատակով օգտագործվող փոխարինիչների) կամ ծխախոտային 

արտադրատեսակների նմանակների նմուշների անվճար իրացումը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում այն իրացնող անձի նկատմամբ՝ 

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով: 

5. Ծխախոտային արտադրատեսակների կամ ծխախոտային արտադրատեսակների 

փոխարինչների հովանավորությունը՝ 

 առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 

երկուհարյուրպատիկից երկուհարյուրհիսունապատիկի  չափով: 

Նույն խախտումը, որը կատարվել է կրկին` վարչական տույժի միջոցներ 

կիրառելուց հետո` 6 ամսվա ընթացքում` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` կիրառված վարչական տույժի կրկնակիի 

չափով: 

6.Ծխախոտային արտադրատեսակի նմանակ հանդիսացող խաղալիքների կամ 

սննդամթերքի արտադրությունը կամ ներմուծումը կամ իրացումը 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի երկուհարյուրպատիկից երկուհարյուրհիսունապատիկի  չափով: 

Նույն խախտումը, որը կատարվել է կրկին` վարչական տույժի միջոցներ 

կիրառելուց հետո` 6 ամսվա ընթացքում` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` կիրառված վարչական տույժի կրկնակիի 

չափով: 

7.Ծխախոտային արտադրատեսակների կամ դրանց պատկանելիքների կամ  

ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների կամ ծխախոտային 

արտադրատեսակների նմանակների իրացման (վաճառքի) համար նախատեսված 

տարածքներում (ներառյալ վաճառասրահներում)՝ դրանց (այդ թվում դրանց 

դատարկ տուփերի, բոքսերի, բլոկների, մեծացրած տուփերի, ապրանքային նշանը 

իմիտացնող գունային պաստառների) կամ դրանց ապրանքային նշանների կամ 

խորհրդանիշների սպառողի համար տեսանելի վայրում տեղադրելը կամ ցուցադրելը 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի  հարյուրհիսնապատիկից երկուհարյուրապատիկի չափով: 



Նույն խախտումը, որը կատարվել է կրկին` վարչական տույժի միջոցներ 

կիրառելուց հետո` 6 ամսվա ընթացքում` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` կիրառված վարչական տույժի կրկնակիի 

չափով: 

8. Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրված, երեխաների համար 

նախատեսված տեսաձայնային ստեղծագործություններում (հեռուստատեսային 

ֆիլմեր, տեսաֆիլմներ, թատերական ներկայացումներ, հեռուստատեսության, 

ռադիո կամ ինտերնետի միջոցով հեռարձակվող) ծխախոտային 

արտադրատեսակների կամ դրանց պատկանելիքների կամ ծխախոտային 

արտադրատեսակների փոխարինիչների կամ ծխախոտային արտադրատեսակների 

նմանակների կամ դրանց օգտագործման պատկերումը 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի  հարյուրհիսնապատիկից երկուհարյուրապատիկի չափով: 

Նույն խախտումը, որը կատարվել է կրկին` վարչական տույժի միջոցներ 

կիրառելուց հետո` 6 ամսվա ընթացքում` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` կիրառված վարչական տույժի կրկնակիի 

չափով: 

9.Հեռարձակողի կողմից  ծխախոտային արտադրատեսակների կամ ծխախոտային 

արտադրատեսակների  փոխարինիչների օգտագործման վնասակարության 

վերաբերյալ տեղեկատվությունը օրենքով սահմանված կարգով և եղանակով 

չհաղորդելը ծխախոտային արտադրատեսակների կամ դրանց պատկանելիքների 

կամ ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների կամ ծխախոտային 

արտադրատեսակների նմանակների տեսա կամ ձայնային պատկերում 

պարունակող տեսաձայնային ստեղծագործություններ (հեռուստատեսային ֆիլմեր, 

տեսաֆիլմներ,  հեռուստատեսության, ռադիո կամ ինտերնետի միջոցով 

հեռարձակվող) հեռարձակելիս 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի  հարյուրհիսնապատիկից երկուհարյուրապատիկի չափով: 

Նույն խախտումը, որը կատարվել է կրկին` վարչական տույժի միջոցներ 

կիրառելուց հետո` 6 ամսվա ընթացքում 



առաջացնում է տուգանքի նշանակում` կիրառված վարչական տույժի կրկնակիի 

չափով: 

 

10. Սույն հոդվածի 1-4-րդ մասերով նախատեսված արարքը կրկին կատարելը 

վարչական տույժի միջոցներ կիրառելուց հետո` մեկ տարվա ընթացքում` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` տվյալ արարքի համար սույն հոդվածով 

նախատեսված տուգանքի չափերի կրկնապատիկի չափով։ 

Հոդված 47.16. Ծխախոտային արտադրատեսակների կամ ծխախոտային 

արտադրատեսակների փոխարինիչների Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված ներմուծման կամ իրացման կամ արտադրությանը 

ներկայացվող ընդհանուր պահանջները խախտելը 

1.Հայաստանի Հանրապետությունում  կառավարության կողմից անվտանգության 

տեխնիկական կանոնակարգերին չհամապատասխանող ծխախոտային 

արտադրատեսակների  կամ ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արտադրությունը կամ ներմուծումը 

կամ իրացումը 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի վեցհարյուրապատիկից մինչև իննհարյուրապատիկի չափով: 

Նույն խախտումը, որը կատարվել է կրկին անգամ՝ վարչական տույժի միջոցներ 

կիրառելուց հետո՝ մինչև հաջորդ ստուգումը` 

 առաջացնում է տուգանքի նշանակում` կիրառված վարչական տույժի կրկնակիի 

չափով: 

2.Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված   

ծխախոտային արտադրատեսակի ծխում նիկոտինի և խեժի թույլատրելի  

պարունակությունը գերազանցող ծխախոտային արտադրատեսակների 

արտադրությունը կամ  ներմուծումը կամ իրացումը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի յոթհարյուրհիսնապատիկից ութհարյուրապատիկի  չափով: 

Նույն խախտումը, որը կատարվել է կրկին անգամ` վարչական տույժի միջոցներ 

կիրառելուց հետո` 6 ամսվա ընթացքում` 



առաջացնում է տուգանքի նշանակում` կիրառված վարչական տույժի կրկնակիի 

չափով: 

Հոդված 47.17 Առողջության վրա բացասական ազդեցության վերաբերյալ 

տեղեկատվության ապահովման մասով ծխախոտային արտադրատեսակների 

կամ ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների փաթեթավորմանը 

և մակնշմանը ներկայացվող  պահանջները խախտելը 

1. Ծխախոտային արտադրատեսակների կամ ծխախոտային 

արտադրատեսակների փոխարինիչների փաթեթավորման կամ մակնշմանը  

ներկայացվող Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից 

հաստատված անվտանգության տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված 

պահանջները խախտելը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի չորսհարյուրհիսնապատիկից հինգհարյուրապատիկի  չափով: 

Նույն խախտումը, որը կատարվել է կրկին` վարչական տույժի միջոցներ 

կիրառելուց հետո` 6 ամսվա ընթացքում` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` կիրառված վարչական տույժի կրկնակիի 

չափով: 

 

 

Հոդված 135.1 Հասարակական` օդային, ջրային, էլեկտրական և 

երկաթուղային տրանսպորտում ծխելը 

(վերնագիրը խմբ. 07.02.12 ՀՕ-2-Ն) 

  

Հասարակական` օդային, ջրային, էլեկտրական և երկաթուղային 

տրանսպորտում ծխելը, բացառությամբ ջրային և երկաթուղային տրանսպորտում 

ծխելու համար առանձնացված հատուկ տարածքների` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի հնգապատիկի չափով: 

Նույն խախտման կատարումն այն անձի կողմից, որը նշված խախտման համար 

վարչական տույժի է ենթարկվել երեք ամսվա ընթացքում` 



առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի տասնապատիկի չափով: 

(135.1-ին հոդվածը լրաց. 07.04.09 ՀՕ-89-Ն, խմբ., փոփ. 07.02.12 ՀՕ-2-Ն) 

Հոդված 135.1 Տրանսպորտում, օդանավակայաններում, հասարակական 

տրանսպորտի կանգառների ծածկերի տակ ծխախոտային արտադրատեսակների 

կամ ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների օգտագործումը 

1. Հասարակական` ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներում, 

թեթև մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներում, օդային, վերգետնյա էլեկտրական 

տրանսպորտում, մետրոպոլիտենում,  ջրային և երկաթուղային տրանսպորտում, 

բացառությամբ ջրային և երկաթուղային տրանսպորտում առանձնացված հատուկ 

տարածքների, օդանավակայաններում, բացառությամբ դրանցում առանձնացված 

հատուկ տարածքների, հասարակական տրանսպորտի կանգառների ծածկերի տակ 

ծխախոտային արտադրատեսակների կամ ծխախոտային արտադրատեսակների 

փոխարինիչների օգտագործումը 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում ֆիզիկական անձի նկատմամբ` սահմանված 

նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով: 

 

 

 

Հոդված 

135.2.  
Տրանսպորտային միջոցներում ծխելը 

 

1. Տրանսպորտային միջոցի (բացառությամբ սույն հոդվածի երկրորդ մասով 

նախատեսված տրանսպորտային միջոցների) վարորդի կողմից տրանսպորտային 

միջոցի ընթացքի ժամանակ ծխելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի եռապատիկի չափով: 

2. Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներում կամ թեթև 

մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներում ծխելը` 



առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի քսանապատիկի չափով: 

(135.2-րդ հոդվածը լրաց. 07.02.12 ՀՕ-2-Ն, փոփ. 21.06.14 ՀՕ-78-Ն) 

 

Հոդված 135.2.  Մասնավոր ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցներում 

ծխախոտային արտադրատեսակների կամ կամ ծխախոտային 

արտադրատեսակների փոխարինչներ օգտագործելը 

1. Մասնավոր ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցի վարորդի կողմից 

տրանսպորտային միջոցի ընթացքի ժամանակ ծխախոտային արտադրատեսակ 

կամ ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինչներ օգտագործելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 

տասնապատիկի չափով: 

 

Հոդված 158. Առևտրի, հանրային սննդի օբյեկտների վաճառողի, 

կենցաղային ծառայության օբյեկտի կատարողի և առևտրի 

իրականացման վայրի կազմակերպչի պաշտոնատար անձանց 

կողմից օրենքով սահմանված պահանջները խախտելը 

(վերնագիրը խմբ. 27.02.07 ՀՕ-134-Ն) 

(վերնագիրը 11.09.18 ՀՕ-381-Ն օրենքի 2-րդ հոդվածի փոփոխությամբ ուժի 

մեջ կմտնի 26.09.2019 թվականին:) 

Առանց պիտանիության ժամկետի, պիտանիության ժամկետն անցած, ոչ 

ընթեռնելի պիտանիության ժամկետով, պիտանիության ժամկետի կրկնակի 

մակնշմամբ, արտադրողի կողմից նշված բնօրինակ պիտանիության ժամկետը 

ջնջված և նոր ժամկետի նշումով, հայերեն մակնշումը արտադրողի կողմից նշված 

բնօրինակ պիտանիության ժամկետի վրա փակցված ապրանքներ իրացնելը` 



առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ` 

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից մինչև 

երկուհարյուրապատիկի չափով: 

Առանց համապատասխանության նշանի մակնշմամբ, սերտիֆիկատով կամ 

գրանցված հայտարարագրով համապատասխանության պարտադիր հավաստման 

ենթակա ապրանքներ վաճառելը (ծառայություններ մատուցելը)` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ 

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչև 

հարյուրապատիկի չափով: 

Տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին չհամապատասխանող 

ապրանքներ վաճառելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ 

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչև 

հարյուրապատիկի չափով: 

Առևտրի, հանրային սննդի և կենցաղային ծառայության օբյեկտներում և 

առևտրի իրականացման վայրերում օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին 

բավարարող ցուցանակով չապահովելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի, նկատմամբ՝ 

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկից մինչև երեսնապատիկի 

չափով: 

Ելնելով տվյալ առևտրի օբյեկտի առանձնահատկություններից` առևտրի օբյեկտը, 

օրենքով վաճառքի թույլատրված ապրանքների համար օրենսդրությանը 

համապատասխան, ընդունման, պահման և վաճառքի պայմաններն ապահովող 

սարքավորումներով և առևտրատեխնոլոգիական պարագաներով, պահեստային, 

վարչակենցաղային, ապրանքների վաճառքի նախապատրաստման համար 

անհրաժեշտ սենքերով չապահովելը, բացառությամբ սույն հոդվածի 

երեսունհինգերորդ մասով սահմանված դեպքերի` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ` 

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկից մինչև երեսնապատիկի 

չափով: 



Հանրային սննդի օբյեկտը տեխնոլոգիական գործընթացն ապահովող 

համապատասխան սարքավորումներով և հանրային սննդի գործունեությունն 

իրականացնելու համար նախատեսված գույքով չապահովելը, բացառությամբ սույն 

հոդվածի երեսունհինգերորդ մասով սահմանված դեպքերի` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ` 

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկից մինչև երեսնապատիկի 

չափով: 

Առևտրի օբյեկտից դուրս սգո ծիսակատարություններին վերաբերող 

ապրանքների նմուշներ ցուցադրելը, ինչպես նաև սգո ծիսակատարություններին 

վերաբերող ապրանքներ վաճառող օբյեկտների ցուցափեղկերն ու մուտքերը 

վարագուրապատված կամ մգավորված ապակիներով չլինելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ 

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկից մինչև երեսնապատիկի 

չափով: 

Հանրային սննդի օբյեկտներում օրենքով սահմանված դեպքերում առանց 

համապատասխան մասնագիտական կրթության կամ մասնագիտական 

պատրաստվածության մասին դիպլոմի կամ վկայականի աշխատանքի ընդունելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ 

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երեսնապատիկից մինչև հիսնապատիկի 

չափով: 

Կենցաղային ծառայության օբյեկտներում օրենսդրությամբ սահմանված 

դեպքերում առանց համապատասխան մասնագիտական կրթության կամ 

մասնագիտական պատրաստվածության մասին դիպլոմի կամ վկայականի կամ 

առանց առնվազն երկու տարվա համապատասխան աշխատանքային ստաժի 

աշխատանքի ընդունելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ 

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երեսնապատիկից մինչև հիսնապատիկի 

չափով: 

Վաճառողի կողմից սննդամթերքի վաճառքով զբաղվող առևտրի և հանրային 

սննդի օբյեկտների աշխատողներին աշխատանքային արտահագուստի կրումը 

չապահովելը՝ 



առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ 

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի տասնապատիկից մինչև քսանապատիկի 

չափով: 

Գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաներում փորձաքննություն պահանջող 

գյուղատնտեսական արտադրանքի որակի ստուգման նպատակով 

համապատասխան սարքավորումներով հագեցված լաբորատորիայով չապահովելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում տվյալ պաշտոնատար անձի նկատմամբ` 

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչև 

հարյուրապատիկի չափով: 

Առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպչի կողմից առանց պայմանագրի 

կնքման կամ օրենքով սահմանված պարտադիր պահանջների խախտումներով 

կնքված պայմանագրով վաճառատեղերը վճարովի կամ անհատույց օգտագործման 

նպատակով վաճառողներին տրամադրելը, ինչպես նաև առևտրի իրականացման 

վայրում (բացառությամբ գյուղատնտեսական ապրանքների շուկաների, 

կենդանիների շուկաների և տոնավաճառների (վերնիսաժների)) ֆիզիկական 

անձանց վաճառատեղերի տրամադրումը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ 

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից մինչև 

երեքհարյուրապատիկի չափով՝ յուրաքանչյուր տրամադրված տեղի համար: 

Առևտրի, հանրային սննդի օբյեկտներում, սպառողական ապրանքների, 

գյուղատնտեսական արտադրանքի, կենդանիների շուկաներում, կրպակներում 

«Առևտրի և ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 

արգելվող ապրանքներ վաճառելը (իրացնելը)՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ 

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկից մինչև երեսնապատիկի 

չափով: 

Առևտրի օբյեկտում սննդամթերքի և ոչ պարենային ապրանքների, ինչպես նաև 

գյուղատնտեսական արտադրանքի վաճառքն ըստ ապրանքախմբերի առանձին 

բաժիններում, իսկ առևտրի իրականացման վայրերում սննդամթերքի, ոչ 

պարենային ապրանքների, գյուղատնտեսական արտադրանքի վաճառքը ըստ 

ապրանքախմբերի տարանջատված մեկուսամասերում չապահովելը` 



առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ 

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երեսնապատիկից մինչև հիսնապատիկի 

չափով: 

Մինչև 6 ամսական մանուկների համար մանկական կաթնախառնուրդ 

չհանդիսացող ցանկացած սննդամթերքի վաճառքը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկի չափով: 

Մանկական սննդի և հարակից ապրանքների պահպանման համապատասխան 

պայմաններ չունեցող առևտրի օբյեկտի, սպառողական ապրանքների շուկայի, 

շրջիկ առևտրի կետի և (կամ) առևտրի կենտրոնի կողմից դրանց վաճառքը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկի չափով: 

Դեղատներում գնորդին (սպառողին) վաճառված պատշաճ որակի դեղերը 

փոխարինելը և (կամ) հետ վերցնելը՝  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ 

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկից մինչև երեսնապատիկի 

չափով: 

18 տարին չլրացած անձանց ծխախոտ, ալկոհոլային խմիչքներ, թմրամիջոցներ և 

հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր, սարսափ կամ պոռնոգրաֆիա բովանդակող 

գրականություն և տեսաերիզներ վաճառելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում վաճառողի նկատմամբ` սահմանված 

նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով: 

18 տարին չլրացած անձանց ծխախոտի, ալկոհոլային խմիչքների, 

թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի, սարսափ կամ 

պոռնոգրաֆիա բովանդակող գրականության և տեսաերիզների վաճառքի մեջ 

ներգրավելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով: 

Առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպչի կողմից վաճառողներին 

(բացառությամբ առևտրի իրականացման վայրի տարածքում գործող առևտրի, 

հանրային սննդի օբյեկտների վաճառողների) օրենսդրությանը համապատասխան` 



առևտրատեխնոլոգիական սարքավորումներով, ինչպես նաև տվյալ առևտրական 

գործունեություն իրականացնելու համար նախատեսված այլ գույքով չապահովելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ` 

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկից մինչև երեսնապատիկի 

չափով: 

Վաճառքի ցուցադրված ապրանքատեսակի վրա գնապիտակի բացակայությունը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ` 

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի տասնապատիկից մինչև քսանապատիկի 

չափով: 

Հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի 

մանրածախ առևտրի կետերից դուրս, բացառությամբ Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության սահմանած ցանկում ընդգրկված 

սահմանամերձ և բարձրլեռնային բնակավայրերի, հեղուկ վառելիքի, սեղմված 

բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ վաճառք 

իրականացնելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ` 

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչև 

հարյուրապատիկի չափով: 

Առևտրի, հանրային սննդի, կենցաղային ծառայության օբյեկտներում և առևտրի 

իրականացման վայրում տեսակը հաստատված և ստուգաչափված չափման 

միջոցներով չապահովելը և (կամ) չափագիտական կանոնները և նորմերը 

խախտելը` 

առաջացնում են տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` 

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչև 

հարյուրապատիկի չափով: 

Ցուցանակներում, ցուցափեղկերում, ինչպես նաև տեղեկատվության 

տրամադրման այլ միջոցներում և գովազդում այլ անձանց պատկանող և 

Հայաստանի Հանրապետությունում պահպանվող ապրանքային նշանի կամ 

ֆիրմային անվանման օգտագործելը, եթե այդպիսի օգտագործման համար առկա չէ 

դրանց սեփականատիրոջ կողմից օրենքով սահմանված կարգով տրված 

թույլտվությունը` 



առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` 

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից մինչև 

երկուհարյուրապատիկի չափով: 

Առևտրի իրականացման վայրերը, հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ 

հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերը օրենսդրությանը 

համապատասխան կառուցված վճարովի կամ անվճար հասարակական 

զուգարաններով չապահովելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ` 

նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչև յոթանասունապատիկի 

չափով: 

Առևտրի իրականացման վայրը տեսակը հաստատված և ստուգաչափված 

ստուգիչ չափման միջոցներով չապահովելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ` 

նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչև հարյուրապատիկի չափով: 

  Վաճառվող հացի գնապիտակի վրա մեկ միավոր հացի քաշը և դրա 

շեղումների թույլատրելի չափերը չնշելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ` 

նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկի չափով: 

(մասն ուժը կորցրել է 13.11.15 ՀՕ-132-Ն)  

Առևտրի իրականացման վայրի լիցենզավորված կազմակերպչի կողմից 

լիցենզավորող մարմնին ներկայացված հաշվետվություններում սխալ 

տեղեկություններ ներառելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` 

յուրաքանչյուր վաճառողին վերաբերող սխալ տեղեկության համար` սահմանված 

նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով: 

Սահմանված ժամկետներում սննդամթերքի և սննդային հավելումների 

արտադրության և շրջանառության փուլերում կատարվող գործառնությունների և 

դրանց իրականացման տարածքների մասին լիազոր մարմնին տեղեկատվություն 

չտրամադրելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ` 

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով: 



Առևտրի օբյեկտներում և առևտրի իրականացման վայրում վաճառողի 

(մատակարարի) կողմից մատակարարման պայմանագրով ապրանքների 

առքուվաճառք (մեծածախ առևտուր) կատարելու դեպքում այդ մասին ցուցանակի 

վրա համապատասխան տեղեկատվություն զետեղված չլինելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի տասնապատիկից մինչև քսանապատիկի չափով։ 

Բացօթյա առևտուր իրականացնող վաճառողի կողմից վաճառքի թույլատրված 

ապրանքների համար, օրենսդրությանը համապատասխան, պահման և վաճառքի 

պայմաններն ապահովող սարքավորումներով չապահովելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի տասնհինգապատիկից մինչև երեսնապատիկի չափով։ 

Կշռափաթեթավորված և վաճառքի դրված սննդամթերքի փաթեթի կամ մեջդիր 

պիտակների վրա օրենքով սահմանված նշումների բացակայությունը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի տասնապատիկից մինչև քսանապատիկի չափով։ 

Կենցաղային ծառայության օբյեկտներում մատուցվող ծառայությունների 

գնացուցակը չփակցնելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի տասնապատիկից մինչև քսանապատիկի չափով։ 

Սննդամթերքի անվտանգության ապահովման ոլորտի նորմատիվ իրավական 

ակտերով սահմանված սանիտարահիգիենիկ պահանջներին չհամապատասխանող 

առևտուր և (կամ) հանրային սննդի ծառայություն իրականացնելը` 

առաջացնում է խախտումը վերացնելու հանձնարարականի հայտնում և 

տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի, կազմակերպչի (պատասխանատու 

անձի) նկատմամբ՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկից 

մինչև երեսնապատիկի չափով: 

(158-րդ հոդվածը փոփ. 10.03.90, 02.09.93 ՀՕ-79, 03.12.96 ՀՕ-102, 

28.04.98 ՀՕ-212, 11.12.02 ՀՕ-496-Ն,խմբ. 16.12.05 ՀՕ-262-Ն, խմբ., փոփ., լրաց. 

27.02.07 ՀՕ-134-Ն, խմբ., լրաց. 06.12.07 ՀՕ-296-Ն, լրաց. 17.06.08 ՀՕ-120-Ն, 

21.08.08 ՀՕ-142-Ն, փոփ. 20.05.09 ՀՕ-131-Ն, 24.06.10 ՀՕ-118-Ն, խմբ. 14.09.11 

ՀՕ-253-Ն, լրաց. 07.02.12 ՀՕ-17-Ն, խմբ., փոփ. 11.09.12 ՀՕ-179-Ն, լրաց., 



փոփ. 19.12.12 ՀՕ-247-Ն, լրաց. 20.11.14 ՀՕ-182-Ն, փոփ. 13.11.15 ՀՕ-132-Ն, լրաց. 

17.11.17 ՀՕ-215-Ն, 06.12.17 ՀՕ-242-Ն) 

(158-րդ հոդվածը 11.09.18 ՀՕ-381-Ն օրենքի 2-րդ 

հոդվածի փոփոխությամբ ուժի մեջ կմտնի 26.09.2019 թվականին:) 

 

Հոդված 1731 . Ծխախոտի իրացմամբ զբաղվող հաստատությունների կողմից 

ծխախոտի վաճառքի կանոնները խախտելը 

Ծխախոտի վաճառքով զբաղվող իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց 

կողմից վաճառքի կանոնների խախտումը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի երեսնապատիկի չափով: 

Նույն խախտումը, որը կատարվել է կրկին անգամ` վարչական տույժի միջոցներ 

կիրառելուց հետո` 6 ամսվա ընթացքում` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով, կամ գործունեության թույլտվությունը 

(լիցենզիան) կասեցվում է 1 տարի ժամկետով: 

(1731 - րդ հոդվածը լրաց. 24.12.04 ՀՕ-73-Ն) 

Հոդված 173.1. Ծխախոտային արտադրատեսակների կամ դրանց 

պատկանելիքների կամ ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների, 

բացառությամբ բժշկական նպատակներով օգտագործվող ծխախոտային 

արտադրատեսակների փոխարինիչների կամ  ծխախոտային 

արտադրատեսակների նմանակների  վաճառքի կանոնները կամ արգելքները 

խախտելը 

1.Ծխախոտային արտադրատեսակների կամ դրանց պատկանելիքների կամ 

ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների, բացառությամբ բժշկական 

նպատակներով օգտագործվող ծխախոտային արտադրատեսակների 

փոխարինիչների կամ  ծխախոտային արտադրատեսակների նմանակների 

վաճառքի կանոնների խախտումը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 

ութսունապատիկից հարյուրապատիկի  չափով: 



     Նույն խախտումը, որը կատարվել է կրկին` վարչական տույժի միջոցներ 

կիրառելուց հետո` 6 ամսվա ընթացքում` 

    առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 

երկուհարյուրապատիկի  չափով: 

2. Ծխախոտային արտադրատեսակների կամ դրանց պատկանելիքների կամ 

ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների, բացառությամբ բժշկական 

նպատակով օգտագործվող ծխախոտային արտադրատեսակների նմանակների 

կամ, վաճառքը կամ որևէ այլ եղանակով իրացումը 18 տարին չլրացած անձանց`   

 

          առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի ութսունապատիկից հարյուրապատիկի  չափով: 

3. 18 տարին չլրացած անձանց ծխախոտային արտադրատեսակների դրանց 

պատկանելիքների կամ ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների, 

բացառությամբ բժշկական նպատակով օգտագործվող ծխախոտային 

արտադրատեսակների նմանակների վաճառելու կամ որևէ այլ եղանակով իրացնելու 

մեջ ներգրավելը` 

       առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի հարյուրհիսնապատիկից երկուհարյուրապատիկի  չափով: 

        Նույն խախտումը, որը կատարվել է կրկին` վարչական տույժի միջոցներ 

կիրառելուց հետո` 6 ամսվա ընթացքում` 

       առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ` 

կիրառված վարչական տույժի կրկնակիի չափով: 

4.Ծխախոտային արտադրատեսակների կամ դրանց պատկանելիքների կամ 

ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների, բացառությամբ բժշկական 

նպատակով օգտագործվող ծխախոտային արտադրատեսակի փոխարինիչների, 

կամ ծխախոտային արտադրատեսակների նմանակների վաճառքը կամ որևէ այլ 

եղանակով իրացումն ինքնասպասարկմամբ (ինքնուրույնաբար ընտրելու  և մինչև 

վճարման համար նախատեսված վայր հասցնելու եղանակով) 



   առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 

ութսունապատիկից հարյուրապատիկի  չափով: 

5.Ծխախոտային արտադրատեսակների կամդրանց պատկանելիքների կամ 

ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների, բացառությամբ բժշկական 

նպատակով օգտագործվող ծխախոտային արտադրատեսակի փոխարինիչներ,ի 

կամ ծխախոտային արտադրատեսակների նմանակների վաճառքը կամ որևէ այլ 

եղանակով իրացումը ավտոմատների  կամ մեխանիկական սարքավորումների 

միջոցներով` 

      առաջացնում է տուգանքի նշանակում նվազագույն աշխատավարձի 

երկուհարյուրապատիկի երկուհարյուրահիսնապատիկի  չափով: 

6.Ծխախոտային արտադրատեսակների կամդրանց պատկանելիքների կամ 

ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների, բացառությամբբժշկական 

նպատակով օգտագործվող ծխախոտային արտադրատեսակի փոխարինիչների կամ 

ծխախոտային արտադրատեսակների նմանակների վաճառքն իրականացնելիս 

որևէ զեղչի կիրառումը՝ 

      առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի հարյուրհիսնապատիկից երկուհարյուրապատիկի  չափով: 

7. Ծխախոտային արտադրատեսակի մանրածախ վաճառքը կամ որևէ այլ 

եղանակով իրացումը բաց տուփով կամ տուփում արտադրողի կողմից  հավաստված 

արտադրանքի թվից ավելի կամ պակաս լինելու դեպքում կամ սիգարետի հատով 

վաճառքը կամ որևէ այլ եղանակով հատով իրացումը կամ ամբողջություն կազմող 

փաթեթում ծխախոտային արտադրատեսակի կամ ծխախոտային 

արտադրատեսակների փոխարինիչի վաճառքը կամ որևէ այլ եղանակով իրացումը 

սննդամթերքի կամ ոչ պարենային ապրանքների հետ 

      առաջացնում է տուգանքի նշանակում նվազագույն աշխատավարձի 

հարյուրհիսնապատիկից երկուհարյուրապատիկի  չափով: 

8. Ծխախոտային արտադրատեսակների կամ դրանց պատկանելիքների կամ 

ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների կամ ծխախոտային 



արտադրատեսակների նմանակների  վաճառքը կամ որևէ այլ եղանակով իրացումը 

վաճառքը կամ որևէ այլ եղանակով իրացումը օրենքով արգելված տարածքներում 

կամ հաստատություններում 

      առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի  նկատմամբ` 

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկից  

երկուհարյուրհիսունապատիկի  չափով: 

      Նույն խախտումը, որը կատարվել է կրկին` վարչական տույժի միջոցներ 

կիրառելուց հետո` 6 ամսվա ընթացքում` 

     առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ` 

կիրառված վարչական տույժի կրկնակիի չափով: 

 

 

Հոդված 173.2 
Ծխելն արգելող կանոնները խախտելը 

Կրթական, մշակութային, առողջապահական հաստատություններում, 

օդակայաններում, ավտոբուսի և գնացքի կայարաններում ծխելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի հնգապատիկի չափով: 

Այլ հիմնարկների, կազմակերպությունների շենքերի տարածքներում ծխելը, 

բացառությամբ ծխելու համար առանձնացված հատուկ տարածքների` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի հնգապատիկի չափով: 

Նույն արարքն այն անձի կողմից կատարելը, որը նշված խախտման համար 

վարչական տույժի է ենթարկվել երեք ամսվա ընթացքում` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի տասնապատիկի չափով: 

(173.2 - րդ հոդվածը լրաց. 07.04.09 ՀՕ-89-Ն) 

Հոդված 173.2. Ծխախոտային արտադրատեսակի կամ ծխախոտային 

արտադրատեսակի փոխարինիչների օգտագործման կամ դրանց օգտագործման  

սահմանափակման արգելքը խախտելը 



1. Օրենքով սահմանված ծխախոտային արտադրատեսակի կամ ծխախոտային 

արտադրատեսակի փոխարինիչների օգտագործման կամ օգտագործման  

սահմանափակման արգելքը խախտելը, բացառությամբ սույն օրենսգրքի 135.1, 

135.2 հոդվածների 

  առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ` 

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրհիսնապատիկից 

երկուհարյուրապատիկի չափով, իսկ ֆիզիկական անձի նկատմամբ` 

հիսունապատիկի չափով: 

   Նույն արարքն այն պաշտոնատար անձի կողմից կատարելը, որը նշված 

խախտման համար վարչական տույժի է ենթարկվել երեք ամսվա ընթացքում` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված վարչական տույժի կրկնակիի 

չափով: 

 

 

Հոդված 1733

  

 

 

Ծխախոտի օգտագործման սահմանափակումների 

ուղղությամբ միջոցներ չձեռնարկելը 

Տեսանելի վայրում հիմնարկների, կազմակերպությունների կողմից ծխելու 

արգելքի վերաբերյալ հայտարարության բացակայությունը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` 

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի տասնապատիկի չափով: 

Հիմնարկների, կազմակերպությունների կողմից ծխելու համար առանձնացված 

հատուկ տարածքների և (կամ) այդ տարածքի վերաբերյալ հայտարարության 

բացակայությունը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` 

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի տասնապատիկի չափով: 

Սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով նախատեսված արարքն այն անձի կողմից 

կատարելը, որը նշված խախտումների համար վարչական տույժի է ենթարկվել երեք 

ամսվա ընթացքում` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով: 



(173.3 - րդ հոդվածը լրաց. 07.04.09 ՀՕ-89-Ն) 

  
 

     Հոդված 173.3. Ծխախոտային արտադրատեսակների,  ծխախոտային 

արտադրատեսակների փոխարինիչների օգտագործման սահմանափակումների 

ուղղությամբ միջոցներ չձեռնարկելը 

 1. Օրենքով նախատեսված դեպքերում հաստատությունների կամ հիմնարկների 

կամ վայրերի կամ տարածքների տեսանելի հատվածներում  ծխախոտային 

արտադրատեսակների կամ ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների 

օգտագործման  արգելքի մասին տեղեկատվություն պարունակող ցուցանակների 

բացակայությունը` 

        առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` 

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով: 

      2.  Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված արարքն այն անձի կողմից կրկին 

կատարելը, որը նշված խախտումների համար վարչական տույժի է ենթարկվել երեք 

ամսվա ընթացքում` 

      առաջացնում է տուգանքի  նշանակում՝  տվյալ  արարքի  համար  սույն 

հոդվածով նախատեսված տուգանքի չափերի կրկնակիի չափով։ 

Հոդված 230. Առողջապահական տեսչական մարմինը
(վերնագիրը խմբ. 21.03.18 ՀՕ-173-Ն) 

  
1. Սույն օրենսգրքի 42-րդ, 42.1-43-րդ, 45-47.13-րդ, 47.15-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ, 

3-րդ,  7-րդ, 8-րդ, 9-րդ մասերով, 80-86-րդ (եթե դրանք համարվում են 

մթնոլորտային օդի պահպանության սանիտարահիգիենիկ կանոնների և նորմերի 

խախտումներ), 87-րդ (առողջապահական տեսչական մարմնի կարգադրագրերը 

չկատարելու համար), 96.1-ին, 152-րդ հոդվածներով, 158-րդ հոդվածի 19-րդ մասով, 

173.1-րդ հոդվածի 3-րդ մասերով, 173.3-րդ հոդվածով նախատեսված վարչական 

իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը քննում և վարչական տույժեր է 

նշանակում Առողջապահական տեսչական մարմինը։ 



(230-րդ հոդվածը փոփ. 14.06.94 ՀՕ-105, 26.12.02 ՀՕ-499-Ն, 25.12.03 ՀՕ-31-

Ն, 14.12.04 ՀՕ-187-Ն, 24.03.05 ՀՕ-78-Ն, լրաց. 06.12.07 ՀՕ-296-Ն, փոփ. 

18.03.08 ՀՕ-8-Ն, 24.06.10 ՀՕ-118-Ն, խմբ. 21.03.18 ՀՕ-173-Ն) 

 

 Հոդված 234. Մաքսային մարմինները 

Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինները քննում են սույն 

օրենսգրքի 47.15-րդ հոդվածի 6-րդ մասով, 123 հոդվածի 3-րդ մասով, 137.1 

հոդվածի 1-ին և 5-րդ մասերով, 150.3, 201.2 հոդվածներով նախատեսված 

վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը՝ միջազգային 

ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումների դեպքում մաքսային հսկողության գոտում 

հայտնաբերված իրավախախտումների մասով, 169.2 հոդվածով նախատեսված 

վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը՝ մաքսային մարմին 

ներկայացվող վիճակագրական տեղեկատվության մասով, 170.3 հոդվածով 

նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը՝ մաքսային 

իրավահարաբերությունների մասով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության 

մաքսային օրենսգրքի 189-204 հոդվածներով նախատեսված մաքսային կանոնների 

խախտումների վերաբերյալ գործերը: 

Մաքսային մարմինների անունից այդ գործերը քննելու և վարչական տույժեր 

նշանակելու իրավունք ունեն մաքսային մարմինների ղեկավարները, նրանց 

տեղակալները, վերադաս մաքսային մարմնի համապատասխան իրավասություն 

ունեցող կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարները: 

(234-րդ հոդվածը խմբ. 18.08.93 ՀՕ-73, փոփ. 13.06.06 ՀՕ-138-Ն, խմբ. 

16.05.16 ՀՕ-82-Ն) 

 

 

 

Հոդված 244.7. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և 

ներդրումների նախարարությունը 

(վերնագիրը փոփ. 11.09.12 ՀՕ-179-Ն, խմբ. 01.03.17 ՀՕ-75-Ն) 

  



1. Սույն օրենսգրքի 47.15-րդ հոդվածի 4-րդ, 5-րդ մասերով,  47.16-րդ հոդվածով, 

47.17-րդ հոդվածով, 95.3-րդ հոդվածով, 158-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 23-րդ, 24-

րդ և 26-րդ մասերով, 173.1-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ  

մասերով, 188-րդ հոդվածով (բացառությամբ 5-րդ մասի) և 189.1-ին հոդվածի 1-4-րդ 

մասերով նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը 

քննում և վարչական տույժեր է նշանակում Շուկայի վերահսկողության տեսչական 

մարմինը։ 

2. Սույն օրենսգրքի 188-րդ հոդվածի 5-րդ մասով, 158-րդ հոդվածի 28-րդ մասով, 

169.25-րդ հոդվածով նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

գործերը քննում և վարչական տույժեր է նշանակում Հայաստանի 

Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարը կամ 

նրա կողմից լիազորված Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման 

և ներդրումների նախարարության աշխատակազմի պաշտոնատար անձը (անձինք): 

(2447 - րդ հոդվածը լրաց. 28.04.98 ՀՕ-212, 11.12.02 ՀՕ-495-Ն, 11.12.02 ՀՕ-

496-Ն, խմբ. 16.12.05 ՀՕ-262-Ն, 27.02.07 ՀՕ-134-Ն, փոփ. 06.12.07 ՀՕ-296-Ն, 

12.09.08 ՀՕ-142-Ն, փոփ., լրաց. 11.09.12 ՀՕ-179-Ն, լրաց. 17.12.14 ՀՕ-247-Ն, 

29.06.16 ՀՕ-124-Ն, խմբ. 01.03.17 ՀՕ-75-Ն) 

 


