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Հոդված 111. Գյուղատնտեսական մեքենաների տեխնիկական 

շահագործման և անվտանգության տեխնիկայի կանոնների 

կոպիտ խախտումը օգտագործողների կողմից 
  

Օգտագործողների կողմից տրակտորների, կոմբայնների, գյուղատնտեսական 

ինքնագնաց այլ մեքենաների տեխնիկական շահագործման կանոնների և 

անվտանգության տեխնիկայի կանոնների կոպիտ խախտումը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում ֆիզիկական անձանց նկատմամբ` 

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի տասնապատիկի չափով կամ այդ 

մեքենաները վարելու իրավունքից զրկում` մինչև մեկ ամիս ժամանակով: 

(111-րդ հոդվածը փոփ. 02.09.93 ՀՕ-79, 08.12.04 ՀՕ-174-Ն) 

 

 

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), 123.6-123.7, 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, 179.1, 180, 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 իրավախախտումներիվերաբերյալ 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, 179.1, 180, 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 իրավախախտումներիվերաբերյալ 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 վարչականիրավախախտումների 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 վարչականիրավախախտումների համար` ճանապարհային 

ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների ծառայողները. 

4) սույն օրենսգրքի 195.1-196-րդ հոդվածներով 

նախատեսված վարչական իրավախախտումների համար` անձնագրային և 

վիզաների վարչության պետը, պետի տեղակալը, անձնագրային և վիզաների 

վարչության տարածքային անձնագրային ծառայությունների պետերը 

(ղեկավարները). 

5) սույն օրենսգրքի 201-րդ հոդվածի առաջին և երկրորդ մասերով 

նախատեսված վարչականիրավախախտումների 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` հասարակական կարգի 

ապահովման վարչության պետը, նրա տեղակալը: 

 

 

Հոդված 244. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետական տեսչության 

մարմինները 

 

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետական տեսչության մարմինները քննում են 

սույն օրենսգրքի 111-րդ հոդվածով 

նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը: 

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետական տեսչության մարմինների 

անունից վարչականիրավախախտումների վերաբերյալ գործերը քննելու 

և վարչական տույժեր նշանակելու իրավունք ունեն գյուղատնտեսական 

տեխնիկայի պետական տեսուչները: 
 


