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Հոդված 42. Սանիտարահիգիենիկ և սանիտարահակահամաճարակային կանոնները և 

նորմաները (բացի սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի 

և մթնոլորտային օդի պահպանության կանոններից և նորմաներից), 

հիգիենիկ նորմատիվները խախտելը 

(վերնագիրը լրաց. 27.11.06 ՀՕ-227-Ն, 17.11.17 ՀՕ-215-Ն) 
  

Սանիտարական, սանիտարահիգիենիկ և սանիտարահակահամաճարակային կանոնները և 

նորմաները (բացի սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի և մթնոլորտային օդի պահպանության 

կանոններից և նորմաներից), հիգիենիկ նորմատիվները խախտելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի տասնապատիկից մինչև քսանապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց 

նկատմամբ` քառասնապատիկից մինչև հարյուրքսանապատիկի չափով: 

Նույն արարքը, եթե կատարվել է կրկին կամ յուրաքանչյուր հաջորդ անգամ, վարչական տույժի 

միջոցներ կիրառելուց հետո` մեկ տարվա ընթացքում` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի քսանապատիկից մինչև երեսնապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց 

նկատմամբ` հարյուրապատիկից մինչև հարյուրհիսնապատիկի չափով: 

(42-րդ հոդվածը փոփ. 04.06.91, 02.09.93 ՀՕ-79, 06.11.02 ՀՕ-459-Ն, 08.12.04 ՀՕ-171-Ն, 

լրաց., փոփ. 27.11.06 ՀՕ-227-Ն, լրաց.17.11.17 ՀՕ-215-Ն) 
  
Հոդված 421. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

առողջապահական տեսչական մարմնի (այսուհետ` առողջապահական 

տեսչական մարմին) պաշտոնատար անձանց հանձնարարականները 

չկատարելը կամ առողջապահական տեսչական մարմնի կողմից 

իրականացվող ստուգումների, ուսումնասիրությունների և վարչական 

վարույթի իրականացմանը խոչընդոտելը 
  

(վերնագիրը փոփ. 27.11.06 ՀՕ-227-Ն, փոփ. 21.03.18 ՀՕ-173-Ն) 
  
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության առողջապահական 

տեսչական մարմնի (այսուհետ` առողջապահական տեսչական մարմին) պաշտոնատար անձանց 

հանձնարարականները չկատարելը կամ առողջապահական տեսչական մարմնի կողմից 

իրականացվող ստուգումների, ուսումնասիրությունների և վարչական վարույթի իրականացմանը 

խոչընդոտելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի տասնհինգապատիկից մինչև երեսնապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց 

նկատմամբ` ութսունապատիկից մինչև հարյուրհիսնապատիկի չափով: 

Նույն արարքը, եթե կատարվել է կրկին կամ յուրաքանչյուր հաջորդ անգամ, վարչական տույժի 

միջոցներ կիրառելուց հետո` մեկ տարվա ընթացքում` 



առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի երեսնապատիկից մինչև քառասնապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց 

նկատմամբ` հարյուրապատիկից մինչև երկուհարյուրապատիկի չափով: 

(421 - րդ հոդվածը լրաց. 08.12.04 ՀՕ-171-Ն, փոփ. 27.11.06 ՀՕ-227-Ն, 21.03.18 ՀՕ-173-Ն) 

 

 

Հոդված 422.  Պատգամավորի օրինական գործունեությանը խոչընդոտելը 

Կառավարության անդամների, ինչպես նաև Կառավարության, վարչապետի, 

նախարարությունների երթակա պետական կառավարման համակարգի մարմինների 

ղեկավարների, Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմինների, 

համայնքների ղեկավարների և հանրային ծառայություն մատուցող մասնավոր ընկերության 

ղեկավարների կողմից պատգամավորի օրինական գործունեությանը խոչընդոտելը, որն 

արտահայտվել է ՀՀ օրենսդրությամբ պատգամավորին վերապահված իրավունքներն 

ապահովելուց հրաժարվելու, դրանք ապահովելունց խուսափելու կամ այդ իրավունքների 

ապահովման ուղղությամբ խելամիտ գործողություններ չձեռնարկելու կամ պատգամավորի 

գործունեությանը ցանկացած այլ եղանակով խոչընդոտելով՝ 

         առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 

հարյուրապատիկի չափով: 

         Նույն արարքը, որը կատարվել է սույն հոդվածի 1-ին մասում նախատեսված տուգանքի 

նշանակումից հետո՝ մեկ տարվա ընթացքում՝ 

         առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 

երեքհարյուրապատիկի չափով 

 

Հոդված 223. Վարչական դատարանները 

(վերնագիրը փոփ. 07.02.12 ՀՕ-2-Ն) 
Վարչական դատարանները քննում են` 

1) սույն օրենսգրքի 41.5, 972, 973, 147, 1661, 172.3 հոդվածներով, 1801, 182, 1831, 1892 -1896, 189.9-

189.10 հոդվածներով, 1982  հոդվածի չորրորդ մասով և 2065, 20610, 20611, 20612, 20613, 206.16, 206.14 

հոդվածներով նախատեսված դեպքերում` վարչական իրավախախտման վերաբերյալ 

արձանագրություն կազմելու իրավասություն ունեցող պետական կամ տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների (պաշտոնատար անձանց) հայցադիմումով. 

2) սույն օրենսգրքի 1705, 1897  հոդվածներով և 1982  հոդվածի հինգերորդ մասով նախատեսված 

դեպքերում` ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց հայցադիմումով. 

3) սույն օրենսգրքի 2069  հոդվածով նախատեսված դեպքում` դատավճռի, վճռի կամ այլ 

դատական ակտի կատարումն ապահովող պետական մարմնի (պաշտոնատար անձի) 

հայցադիմումով. 

4) սույն օրենսգրքի 2068  հոդվածով նախատեսված դեպքում` մարդու իրավունքների 

պաշտպանի, իսկ 422-ով նախատեսված դեպքերում ՀՀ Ազգային Ժողովի պատգամավորի 

հայցադիմումով. 

5) սույն օրենսգրքի 206.15-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքում` Սահմանադրական 

դատարանի աշխատակազմի ղեկավարի հայցադիմումով. 



6) սույն օրենսգրքի 40.1-40.4 և 40.6-40.15 հոդվածներով նախատեսված դեպքերում վարչական 

իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն կազմելու իրավասություն ունեցող պետական 

մարմինների (պաշտոնատար անձանց) կամ համապատասխան ընտրություններին մասնակցող 

կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների, համայնքի ղեկավարի կամ ավագանու 

անդամի թեկնածուների կամ այդ ընտրությունների ժամանակ դիտորդական առաքելություն 

իրականացնող հասարակական կազմակերպությունների, ինչպես նաև հանրաքվեի ժամանակ 

քարոզչության կողմերի հայցադիմումով: 

(223-րդ հոդվածը փոփ 01.07.91, 11.05.92, 02.09.93 ՀՕ-79, 19.05.95 ՀՕ-137, 04.11.96 ՀՕ-85, 

03.12.96 ՀՕ-102, 02.12.97 ՀՕ-162, 19.03.99 ՀՕ-287, 10.10.00 ՀՕ-96, 11.09.01 ՀՕ-215, 01.12.03 

ՀՕ-47-Ն, 24.03.05 ՀՕ-78-Ն, լրաց. 01.06.06 ՀՕ-115-Ն, 21.02.07 ՀՕ-73-Ն, փոփ. 22.12.10 ՀՕ-10-

Ն, խմբ. 08.02.11 ՀՕ-48-Ն, փոփ. 26.05.11 ՀՕ-165-Ն, լրաց. 19.03.12 ՀՕ-34-Ն, փոփ. 07.02.12 ՀՕ-

2-Ն, լրաց. 17.05.16 ՀՕ-51-Ն, փոփ., լրաց. 16.12.16 ՀՕ-8-Ն, փոփ. 01.03.17 ՀՕ-45-Ն, լրաց. 09.06 

 


