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Հոդված 41. Աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքային իրավունքի նորմեր 

պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները խախտելը 
  
Աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող այլ 

նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները խախտելը (բացառությամբ սույն օրենսգրքի 411, 412, 
416 ,  961   հոդվածներով, 158 հոդվածի տասնյոթերորդ  տասնիններորդ մասով, 1695, 
1698  հոդվածներով նախատեսված դեպքերի)` 

առաջացնում է նախազգուշացում խախտում թույլ տված անձի նկատմամբ: 
Աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող այլ 

նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները խախտելը, որը կատարվել է վարչական տույժի 
միջոցներ կիրառելուց հետո` մեկ տարվա ընթացքում` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում գործատուի նկատմամբ` սահմանված նվազագույն 
աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով: 

(41-րդ հոդվածը խմբ. 24.03.05 ՀՕ-78-Ն, խմբ., փոփ. 06.12.07 ՀՕ-296-Ն, փոփ. 24.06.10 ՀՕ-118-Ն) 
 

«Հոդված 41.6. Աշխատանքի ընդունելու կամ թույլատրելու պահանջները խախտելը  
1. Գործատուի կողմից մինչև տասնվեց տարեկան անձին օրենքով նախատեսված 

պահանջների խախտումով աշխատանքի ընդունելը կամ ներգրավելը կամ մինչև տասնութ տարեկան 
անձին աշխատանքային օրենսդրությամբ արգելված աշխատանքներում ներգրավելը կամ 
թույլատրելը կամ հղի կամ մինչև մեկ տարեկան երեխա խնամող կանանց աշխատանքային 
օրենսդրությամբ արգելված աշխատանքներում կամ վնասակար կամ վտանգավոր աշխատանքի 
պայմաններում աշխատանքի ներգրավելը կամ թույլատրելը՝  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
երկուհարյուրապատիկի չափով:  

2. Սույն հոդվածով սահմանված արարքներից որևէ մեկը  վարչական տույժ նշանակելու 
օրվանից հետո մեկ տարվա ընթացքում կրկին կատարելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
չորսհարյուրապատիկի չափով:» 
 

 
Հոդված 421. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

առողջապահական տեսչական մարմնի Առողջապահական և աշխատանքի 
տեսչական մարմնի (այսուհետ` առողջապահական և աշխատանքի 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 և 

աշխատանքի տեսչական մարմնի (այսուհետ` առողջապահական և աշխատանքի տեսչական 
մարմին) պաշտոնատար անձանց հանձնարարականները չկատարելը կամ առողջապահական 
տեսչական մարմնի կողմից իրականացվող ստուգումների, ուսումնասիրությունների և վարչական 
վարույթի իրականացմանը խոչընդոտելը` 

 
«Հոդված 421 .  Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (այսուհետ՝ տեսչական 

 մարմնի) պաշտոնատար անձանց հանձնարարականները չկատարելը կամ 



տեսչական  մարմնի կողմից իրականացվող ստուգումների, ուսումնասիրությունների  և/կամ վարչական 
վարույթի իրականացմանը խոչընդոտելը` 
 

1. Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (այսուհետ՝ տեսչական մարմնի) 
պաշտոնատար անձանց հանձնարարականները չկատարելը կամ տեսչական մարմնի կողմից 
իրականացվող ստուգումների, ուսումնասիրությունների և/կամ վարչական վարույթի իրականացմանը 
խոչընդոտելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագույն 
աշխատավարձի տասնհինգապատիկից մինչև երեսնապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց 
նկատմամբ` ութսունապատիկից մինչև հարյուրհիսնապատիկի չափով:» 

 
Հոդաված 1696. Առևտրի  և սպասարկման ոլորտում աշխատողի կողմից անվանաքարտ չկրելը 

Առևտրի և սպասարկման ոլորտում աշխատողի կողմից Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով անվանաքարտ չկրելը գործատուի համար՝ 

 առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
հիսնապատիկի չափով՝ յուրաքանչյուր վարձու աշխատողի համար:  

 
 
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, 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, 173.3-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 230. Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը 
1. Սույն օրենսգրքի  41-րդ, 41.1-41.2-րդ, 41.6-րդ, 42-43-րդ, 45-47.5, 47.7- 47.13-րդ, 80-86-րդ 

(եթե դրանք համարվում են մթնոլորտային օդի պահպանության սանիտարահիգիենիկ կանոնների և 
նորմերի խախտումներ), 87-րդ (առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի 
կարգադրագրերը չկատարելու համար),  96.1-ին, 152-րդ, 158-րդ հոդվածի 19-րդ մասով, 169.5-րդ, 
169.8-րդ, 173.3-րդ, 198-րդ հոդվածներով, 201-րդ հոդվածի 3-րդ մասով 
նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը քննում 
և  վարչական տույժեր է նշանակում Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը։»: 

 
Հոդված 2442. Հարկային մարմինները 

(վերնագիրը փոփ. 11.05.11 ՀՕ-155-Ն) 
Հարկային մարմինները քննում են սույն օրենսգրքի 41.4, 481, 169, 1699, 16910, 16911, 16912, 16913, 

16914 հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ մասերով,16915, 1702, 1703, 1704, 1706, 1707, 1708, 1709, 17012  և 
17013  հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը, ինչպես 
նաև սույն օրենսգրքի 1691, 1695 ,  16918, 16926, 16927 հոդվածներով, 1982  հոդվածի երկրորդ և երրորդ 
մասերով նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը` 
հարկային իրավախախտումների մասով ու 158 հոդվածի տասներկուերորդ, տասնիններորդ 
մասերով, 165 հոդվածով նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը` 
իրեն վերապահված իրավասությունների շրջանակներում: 

Հարկային մարմինների անունից վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործեր քննելու 
և վարչական տույժեր նշանակելու իրավունք ունեն Հայաստանի Հանրապետության վերադաս 
հարկային մարմնի վարչությունների պետերը և հարկային մարմնի հարկային (տարածքային) 
տեսչության պետերը: 


