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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
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ՀՈԴՎԱԾ 1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության
1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի օրենսգրքի (այuուհետ` Oրենuգիրք) 12-րդ գլխի վերնագրում
«Առևտրի» բառից հետո լրացնել «և ծառայությունների» բառերը:
ՀՈԴՎԱԾ 2. Օրենսգրքի 158-րդ հոդվածում`
1) վերնագիրը շարադրել նոր խմբագրությամբ.
«Առևտրի, հանրային սննդի օբյեկտների վաճառողի, կենցաղային ծառայության օբյեկտի
կատարողի, առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպչի և սահմանափակման ենթակա
ծառայության օբյեկտի պաշտոնատար անձանց կողմից օրենքով սահմանված պահանջները
խախտելը»
2) լրացնել նոր 33-36-րդ մասեր.
«Առանց համայնքի ղեկավարի, իսկ Երևան քաղաքում` Երևանի քաղաքապետի թույլտվության
սահմանափակման ենթակա ծառայության ոլորտում (կարաոկե, դիսկոտեկ, բաղնիք, սաունա
կամ շոգեբաղնիք) գործունեություն իրականացնելը`
առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ` սահմանված
նվազագույն աշխատավարձի հիսունապատիկից մինչև հարյուրապատիկի չափով:
Առանց համայնքի ղեկավարի, իսկ Երևան քաղաքում` Երևանի քաղաքապետի թույլտվության
սահմանափակման
ենթակա
ծառայության
ոլորտում
(հեստապարային
ակումբ)
գործունեություն իրականացնելը`
առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ` սահմանված
նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկից մինչև հինգհարյուրապատիկի չափով:
Սույն հոդվածի 33-րդ մասով նախատեսված արարքը վարչական տույժի նշանակման
օրվանից մեկ տարվա ընթացքում կրկին կատարելը`
առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ` սահմանված
նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկից մինչև երեքհարյուրապատիկի չափով:
Սույն հոդվածի 34-րդ մասով նախատեսված արարքը վարչական տույժի նշանակման
օրվանից մեկ տարվա ընթացքում կրկին կատարելը`

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ` սահմանված
նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկից մինչև հազարերեքհարյուրապատիկի
չափով:»։

ՀՈԴՎԱԾ 3. Օրենսգրքի 180-րդ հոդվածում`
1) 1-ին մասը «(ժամը 23.00-ից մինչև 7.00-ն» բառերից հետո լրացնել «, բացառությամբ սույն
հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված դեպքերի)» բառերով:
2) լրացնել նոր 5-րդ և 6-րդ մասերով.
«5. Առևտրի և ծառայությունների բնագավառում, այդ թվում՝ հանրային սննդի օբյեկտների,
ինչպես նաև սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտների բնագավառում
ծառայություններ մատուցող կամ գործունեություն իրականացնող անձանց կողմից, ըստ տվյալ
առևտրի և ծառայությունների օբյեկտի գտնվելու վայրի համայնքի ավագանու կողմից
սահմանված ժամերին (22.00-ից մինչև 7.00-ն, 23.00-ից մինչև 7.00-ն և 24.00-ից մինչև 7.00-ն)
լռությունը կամ գիշերային անդորրը չապահովելը՝
առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն
երկուհարյուրապատիկից մինչև երեքհարյուրապատիկի չափով:

աշխատավարձի

6. Սույն հոդվածի հինգերորդ մասով նախատեսված արարքը վարչական տույժի նշանակման
օրվանից հետո` մեկ տարվա ընթացքում, կրկին կատարելը`
առաջացնում է տուգանքի
հազարապատիկի չափով:»:

նշանակում՝

սահմանված

նվազագույն

աշխատավարձի

3) 219.1-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «169.14-րդ հոդվածի 4-րդ մասով» բառերից հետո լրացնել «,
180-րդ հոդվածի 5-րդ և 6-րդ մասերով» բառերով:
4) 224-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի «180» թիվը փոխարինել «180 (բացառությամբ
հինգերորդ և վեցերորդ մասերով նախատեսված իրավախախտումների)» բառերով։

Հոդված 4. Եզրափակիչ մաս
1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից մեկ տարի հետո:
2. Սույն օրենքի 3-րդ հոդվածը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող տասներորդ օրը:

2
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐ ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ
ԵՎ ՏՆԱՅՆԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐՀԵՍՏՆԵՐՈՎ ԶԲԱՂՎԵԼՈՒ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ
Հոդված 158.

Առևտրի, հանրային սննդի օբյեկտների վաճառողի, կենցաղային ծառայության
օբյեկտի կատարողի, առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպչի և
սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտի պաշտոնատար անձանց
կողմից օրենքով սահմանված պահանջները խախտելը

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, կազմակերպչի 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՝
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Deleted: Առևտրի, հանրային սննդի
օբյեկտների վաճառողի, կենցաղային
ծառայության օբյեկտի կատարողի և
առևտրի իրականացման վայրի
կազմակերպչի պաշտոնատար
անձանց կողմից օրենքով
սահմանված պահանջները
խախտելը¶

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:
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18 տարին չլրացած անձանց ծխախոտ, ալկոհոլային խմիչքներ, թմրամիջոցներ և հոգեմետ
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 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:
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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:
Առանց համայնքի ղեկավարի, իսկ Երևան քաղաքում` Երևանի քաղաքապետի թույլտվության
սահմանափակման ենթակա ծառայության ոլորտում (կարաոկե, դիսկոտեկ, բաղնիք, սաունա
կամ շոգեբաղնիք) գործունեություն իրականացնելը`
առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ` սահմանված
նվազագույն աշխատավարձի հիսունապատիկից մինչև հարյուրապատիկի չափով:
Առանց համայնքի ղեկավարի, իսկ Երևան քաղաքում` Երևանի քաղաքապետի թույլտվության
սահմանափակման
ենթակա
ծառայության
ոլորտում
(հեստապարային
ակումբ)
գործունեություն իրականացնելը`
առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ` սահմանված
նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկից մինչև հինգհարյուրապատիկի չափով:
Սույն հոդվածի 33-րդ մասով նախատեսված արարքը վարչական տույժի նշանակման
օրվանից մեկ տարվա ընթացքում կրկին կատարելը`
առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ` սահմանված
նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկից մինչև երեքհարյուրապատիկի չափով:
Սույն հոդվածի 34-րդ մասով նախատեսված արարքը վարչական տույժի նշանակման
օրվանից մեկ տարվա ընթացքում կրկին կատարելը`
առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ` սահմանված
նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկից մինչև հազարերեքհարյուրապատիկի
չափով:
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Հոդված 180. Լռությունը խախտելը
(վերնագիրը խմբ. 07.02.12 ՀՕ-2-Ն)
1. Գիշերային ժամանակ (ժամը 23.00-ից մինչև 7.00-ն բացառությամբ սույն հոդվածի 5-րդ
մասով սահմանված դեպքերի) լռությունը խախտելը, այսինքն` բարձրաձայն երգելը կամ
երաժշտական գործիքներ նվագելը կամ ձայնային ազդանշաններ տալը կամ բարձր միացրած
հեռուստացույցից, ռադիոընդունիչից, մագնիտոֆոնից կամ այլ սարքերից օգտվելը բնակելի
շենքերի բնակարաններում կամ մուտքերում կամ բնակելի տարածություններում կամ
բակերում կամ փողոցներում կամ այլ հասարակական վայրերում կամ դրանցից դուրս
աղմուկով ուղեկցվող աշխատանքներ կատարելը, որոնք կապված չեն անհետաձգելի
անհրաժեշտության հետ, ինչպես նաև այլ գործողությունները, որոնք խախտում են գիշերային
անդորրը`
առաջացնում են նախազգուշացում:
2.
Գիշերային
ժամանակ
հրագործական
արտադրատեսակներ
օգտագործելը
(բացառությամբ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի)`
առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի
հարյուրապատիկի չափով:
3. Սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքը վարչական տույժի նշանակման
օրվանից հետո` մեկ տարվա ընթացքում, կրկին կատարելը`
առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի
քառասնապատիկի չափով:
4. Սույն հոդվածի երկրորդ մասով նախատեսված արարքը վարչական տույժի նշանակման
օրվանից հետո` մեկ տարվա ընթացքում, կրկին կատարելը`
առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի
երկուհարյուրապատիկի չափով:
5. Առևտրի և ծառայությունների բնագավառում, այդ թվում՝ հանրային սննդի օբյեկտների,
ինչպես նաև սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտների բնագավառում
ծառայություններ մատուցող կամ գործունեություն իրականացնող անձանց կողմից, ըստ
տվյալ առևտրի և ծառայությունների օբյեկտի գտնվելու վայրի համայնքի ավագանու կողմից
սահմանված ժամերին (22.00-ից մինչև 7.00-ն, 23.00-ից մինչև 7.00-ն և 24.00-ից մինչև 7.00-ն)
լռությունը կամ գիշերային անդորրը չապահովելը՝
առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն
երկուհարյուրապատիկից մինչև երեքհարյուրապատիկի չափով:

աշխատավարձի

6. Սույն հոդվածի հինգերորդ մասով նախատեսված արարքը վարչական տույժի
նշանակման օրվանից հետո` մեկ տարվա ընթացքում, կրկին կատարելը`
առաջացնում է տուգանքի
հազարապատիկի չափով:
Հոդված 2191.

նշանակում՝

սահմանված

նվազագույն

աշխատավարձի

Տարածքային կառավարման մարմինները և տեղական ինքնակառավարման
մարմինները

Տարածքային կառավարման մարմինները քննում են սույն օրենսգրքի 48-րդ հոդվածով
նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը` իրենց տնօրինության
տակ գտնվող հողերի մասով, ինչպես նաև սույն օրենսգրքի 43.1-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ
մասերով, 152.1-ին հոդվածի 4-րդ մասով և 54.5-րդ հոդվածով նախատեսված
իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը:
Տեղական ինքնակառավարման մարմինները քննում են սույն օրենսգրքի 43.1-րդ հոդվածի
3-րդ, 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ մասերով, 48-րդ հոդվածով` իրենց տնօրինության տակ գտնվող հողերի
մասով, 113-րդ, 124.7-րդ հոդվածով, 152.1-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ մասերով, 152.2-րդ
հոդվածի 1-ին մասով, 156-րդ, 157-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 157.15-րդ, 158-րդ (բացառությամբ
2-րդ, 3-րդ, 12-րդ, 17-րդ, 19-րդ, 21-րդ, 23-րդ, 26-րդ և 27-րդ մասերի), 162-րդ, 169.16-րդ,
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169.14-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, 180-րդ հոդվածի 5-րդ և 6-րդ մասերով,189.11-րդ և 189.12-րդ
հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը:
Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն իրենց
իրավասության սահմաններում քննում են նաև սույն օրենսգրքի 114-րդ, 154-րդ, 154.1-րդ,
156.1-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ
գործերը՝ մասնավոր գերեզմանատների մասով, 2-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ և 10-րդ
մասերով, 169.1-րդ հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտումների
վերաբերյալ գործերը:
Տարածքային կառավարման մարմինների անունից վարչական իրավախախտումների
վերաբերյալ գործեր քննելու և վարչական տույժ նշանակելու իրավունք ունեն մարզպետները,
իսկ տեղական ինքնակառավարման մարմինների անունից` համայնքի ղեկավարները, իսկ
Երևան քաղաքում` Երևանի քաղաքապետը կամ նրա որոշմամբ սահմանված պաշտոնատար
անձինք:

Հոդված 224. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը
(վերնագիրը խմբ. 07.02.12 ՀՕ-2-Ն)
1. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը քննում է սույն օրենսգրքի 44.1, 44.2,
53, 95, 110.1, 110.2, 111, 123-123.4, 123.5 (բացառությամբ ութերորդ, իններորդ,
տասնչորսերորդ և տասնհինգերորդ մասերով նախատեսված իրավախախտումների), 123.6123.7, 124-124.4, 124.6, 125-126, 128, 129.2, 131, 132, 134, 135.1, 135.2, 139, 140, 153, 160,
169.23, 172.2, 173, 173.2, 175, 177, 178, 178.1, 179.1, 180(բացառությամբ հինգերորդ և
վեցերորդ մասերով նախատեսված իրավախախտումների), 181, 182.3, 183, 184, 186 (եթե
իրավախախտումը կատարվել է ոստիկանության ենթակայության` ձերբակալվածներին
պահելու վայրերում), 189.8, 190-193, 195.1-196, 199, 200 և 201-րդ հոդվածներով
նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը:
2. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անունից վարչական
իրավախախտումների վերաբերյալ գործեր քննելու և վարչական տույժեր նշանակելու
իրավունք ունեն`
1) սույն օրենսգրքի 44.1, 44.2, 53, 95, 110.1, 110.2, 125.1, 134, 135.1, 139, 153, 160, 169.23,
172.2, 173, 173.2, 175, 177, 178, 178.1, 179.1, 180(բացառությամբ հինգերորդ և վեցերորդ
մասերով նախատեսված իրավախախտումների), 181, 182.3, 183, 184, 189.8, 190-193, 199 և
200-րդ հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտումների համար` Հայաստանի
Հանրապետության ոստիկանության տարածքային մարմինների պետերը և նրանց
տեղակալները: Սույն կետով նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ
գործեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարածքային մարմինների պետերի
կամ նրանց տեղակալների անունից կարող են քննել Հայաստանի Հանրապետության
ոստիկանության պետի հրամանով լիազորված պաշտոնատար անձինք.
2) սույն օրենսգրքի 111, 123, 123.1, 123.3, 123.4, 123.5 (բացառությամբ ութերորդ,
իններորդ, տասնչորսերորդ և տասնհինգերորդ մասերով նախատեսված
իրավախախտումների), 123.6, 123.7, 124, 124.1, 124.2, 124.3, 124.4, 124.6, 125, 126,
128, 129.2, 131, 132, 135.2, 140-րդ հոդվածներով նախատեսված վարչական
իրավախախտումների համար` ճանապարհային ոստիկանության բաժնի (բաժանմունքի)
պետը, բաժնի (բաժանմունքի) պետի տեղակալը, ճանապարհապարեկային ծառայության
ստորաբաժանումների հրամանատարները և նրանց տեղակալները, ճանապարհային
ոստիկանության վարչական մասի ծառայողները.
3) սույն օրենսգրքի 111, 123, 123.1, 123.3, 123.4-րդ հոդվածներով, 123.5 (բացառությամբ
ութերորդ, իններորդ, տասնչորսերորդ և տասնհինգերորդ մասերով նախատեսված
իրավախախտումների), 123.6, 123.7, 124 (բացառությամբ երեսունմեկերորդ և
երեսուներկուերորդ մասերով նախատեսված իրավախախտումների), 124.1, 124.2, 124.3,
124.4, 125, 128, 129.2, 131, 135.2 և 140-րդ հոդվածներով նախատեսված վարչական
իրավախախտումների համար` ճանապարհային ոստիկանության տարածքային
ստորաբաժանումների ծառայողները.
4) սույն օրենսգրքի 195.1-196-րդ հոդվածներով նախատեսված վարչական
իրավախախտումների համար` անձնագրային և վիզաների վարչության պետը, պետի
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տեղակալը, անձնագրային և վիզաների վարչության տարածքային անձնագրային
ծառայությունների պետերը (ղեկավարները).
5) սույն օրենսգրքի 201-րդ հոդվածի առաջին և երկրորդ մասերով նախատեսված
վարչական իրավախախտումների համար` անձնագրային և վիզաների վարչության պետը,
պետի տեղակալը, սահմանային անցակետում տեղաբաշխված ստորաբաժանման պետը,
տեղակալը և ավագ տեսուչը, անձնագրային և վիզաների վարչության տարածքային
անձնագրային ծառայությունների պետերը (ղեկավարները).
6) սույն օրենսգրքի 186-րդ հոդվածով (եթե իրավախախտումը կատարվել է
ոստիկանության ենթակայության` ձերբակալվածներին պահելու վայրերում) նախատեսված
վարչական իրավախախտումների համար` Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության
տարածքային մարմինների պետերը, իսկ Երևան քաղաքում՝ Երևան քաղաքի վարչության
պետը:
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ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
«Առևտրի և ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ», «Երևան քաղաքում տեղական
ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Տեղական
ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների
վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Տեղական տուրքերի և
վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի վերաբերյալ
առարկությունների և առաջարկությունների
հ/հ
Առաջարկության հեղինակը¸
Առարկության/ առաջարկության բովանդակությունը
Եզրակացություն
Կատարված
փոփոխությունները
1
2
3
4
ՀՀ Կառավարություն
«Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում Ընդունվել է
Նախագծում
1․
կատարվել է
փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ
համապատասխան
օրենքի նախագծի վերաբերյալ
փոփոխություն:
«Առևտրի և ծառայությունների մասին» Հայաստանի
Հանրապետության
լրացումներ

օրենքում

կատարելու

փոփոխություն

մասին»

և

Հայաստանի

Հանրապետության օրենքի նախագծի 3-րդ հոդվածում
«հրապարակման

օրվանից

հաջորդող»

բառերն

անհրաժեշտ է փոխարինել «հրապարակման օրվան
հաջորդող» բառերով՝ նկատի ունենալով «Նորմատիվ
իրավական

ակտերի

մասին»

ՀՀ

օրենքի

23-րդ

հոդվածի 5-րդ մասի պահանջները:

2.

«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման Ընդունվել է
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում

Նախագծում
կատարվել է

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի
վերաբերյալ

համապատասխան
փոփոխություն

1. «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման
մասին»

Հայաստանի

Հանրապետության

օրենքում

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»
Հայաստանի

Հանրապետության

օրենքի

նախագծի

/այսուհետ՝ նախագիծ/ 1-ին հոդվածում «կետ» բառից
հետո

անհրաժեշտ

բովանդակությամբ»

է
բառերը՝

լրացնել
նկատի

«հետևյալ
ունենալով

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի
33-րդ հոդվածի պահանջները:
Նույն դիտողությունը վերաբերում է նախագծի 4րդ հոդվածին:
3.

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի
նախագծի վերաբերյալ

Ընդունվել է

Նախագծում
կատարվել է
համապատասխան
փոփոխություն

1. «Տեղական ինքնակառավարման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ
կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքի նախագծի /այսուհետ՝ նախագիծ/ 2-րդ
հոդվածով կատարվող լրացումն անհրաժեշտ է
վերանայել՝ նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ
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«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 18րդ հոդվածի 1-ին մասն արդեն իսկ ունի 41.1-րդ կետ:
Նույն դիտողությունը վերաբերում է նախագծի 3-րդ
հոդվածով օրենքի 45-րդ հոդվածի 1-ին մասում
կատարվող լրացմանը:
2. Նախագծի 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասում
«հրապարակման օրվանից հաջորդող» բառերն
անհրաժեշտ է փոխարինել «հրապարակման օրվան
հաջորդող» բառերով՝ նկատի ունենալով «Նորմատիվ
իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ
հոդվածի 5-րդ մասի պահանջները:
4.

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի
վերաբերյալ

Ընդունվել է

Նախագծում
կատարվել է
համապատասխան
փոփոխություն

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 4-րդ
հոդվածի 2-րդ մասում «հրապարակման օրվանից
հաջորդող» բառերն անհրաժեշտ է փոխարինել
«հրապարակման օրվան հաջորդող» բառերով՝ նկատի
ունենալով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»
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ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջները:
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