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Հոդված 187. Օրինական ձեռնարկատիրական և այլ տնտեսական գործունեությանը 
խոչընդոտելը 

1. Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառումը, առևտրային կամ ոչ առևտրային 
կազմակերպության գրանցումը կամ վերագրանցումն ակնհայտ անհիմն մերժելը կամ դրա 
գրանցումից կամ վերագրանցումից չարամտորեն խուսափելը, որոշակի գործունեություն 
իրականացնելու համար հատուկ թույլտվությունը (լիցենզիան) տալն ակնհայտ անհիմն մերժելը 
կամ դա տալուց չարամտորեն խուսափելը, անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ իրավաբանական 
անձի իրավունքներն ու շահերն ակնհայտ ապօրինի սահմանափակելը, ինչպես նաև այլ 
ակնհայտ ապօրինի միջամտությունը դրա գործունեությանը, որը կատարել է պաշտոնատար 
անձը՝ իր պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով՝ 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկից 
հինգհարյուրապատիկի չափով, կամ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի 
գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ առավելագույնը երեք տարի ժամկետով: 

2. Պաշտոնատար անձի կողմից ապօրինի ստուգումներ նշանակելը կամ ապօրինի 
ստուգումներ անցկացնելը, որը խոշոր չափի վնաս է պատճառել՝ 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկից 
հինգհարյուրապատիկի չափով, կամ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի 
գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ առավելագույնը երեք տարի ժամկետով: 

3. Սույն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքը, որն առանձնապես 
խոշոր չափի վնաս է պատճառել՝ 

պատժվում է որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու 
իրավունքից զրկելով՝ առավելագույնը հինգ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ երկուսից երեք 
ամիս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը մեկ տարի ժամկետով: 

4. Սույն հոդվածում խոշոր չափ է համարվում հանցագործության պահին սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի երեքհազարապատիկը գերազանցող գումարը (արժեքը), իսկ 
առանձնապես խոշոր չափ է համարվում հանցագործության պահին սահմանված նվազագույն 
աշխատավարձի չորսհազարապատիկը գերազանցող գումարը (արժեքը): 

(187-րդ հոդվածը փոփ. 01.06.06 ՀՕ-119-Ն, լրաց. 21.12.10 ՀՕ-222-Ն)   
Հոդված 188. Ապօրինի ձեռնարկատիրությունը 
1. Առանց պետական գրանցման, հաշվառման (բացառությամբ օրենքով նախատեսված 

դեպքերի) կամ առանց հատուկ թույլտվության (լիցենզիայի) լիցենզավորման ենթակա կամ 
օրենքով արգելված ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելը, որը զուգորդվել է 
անձանց կամ կազմակերպություններին կամ պետությանը զգալի վնաս պատճառելով` 

պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի հինգհարյուրապատիկից 
հազարապատիկի չափով, կամ կալանքով` մեկից երեք ամիս ժամկետով, կամ 
ազատազրկմամբ` առավելագույնը մեկ տարի ժամկետով` որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու 
կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով` մեկ տարի ժամկետով: 

2. Նույն արարքը, որը զուգորդվել է անձանց կամ կազմակերպություններին կամ 
պետությանը խոշոր վնաս պատճառելով` 



պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկից 
երկուհազարապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ` մեկից երեք տարի ժամկետով` որոշակի 
պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով` 
մեկից երկու տարի ժամկետով: 

3. Նույն արարքը, որը՝ 
1) զուգորդվել է անձանց կամ կազմակերպություններին կամ պետությանն առանձնապես 

խոշոր չափի վնաս պատճառելով, 
2) կատարվել է կազմակերպված խմբի կողմից՝ 
պատժվում է ազատազրկմամբ՝ երկուսից վեց տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ 

զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ մեկից երեք տարի 
ժամկետով: 

4. Սույն հոդվածում զգալի չափ է համարվում հանցագործության պահին սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի հինգհարյուրապատիկից մինչև հազարապատիկի չափով 
գումարը, խոշոր չափ` հանցագործության պահին սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
հազարապատիկից մինչև երկուհազարապատիկի չափով գումարը, իսկ առանձնապես խոշոր 
չափ` հանցագործության պահին սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
երկուհազարապատիկը գերազանցող գումարը: 

Սույն հոդվածի համաձայն` պետությանը պատճառված վնասի հաշվարկում ներառվում է 
նաև պետական գրանցման, ինչպես նաև հատուկ թույլտվության (լիցենզիայի) համար գանձման 
ենթակա պետական տուրքի գումարի չափը: 

(188-րդ հոդվածը փոփ. 01.06.06 ՀՕ-119-Ն, լրաց. 26.12.08 ՀՕ-245-Ն, փոփ., լրաց., 
խմբ. 10.06.09 ՀՕ-149-Ն, խմբ. 05.10.10 ՀՕ-137-Ն, լրաց. 21.12.10 ՀՕ-222-Ն) 

Հոդված 1881. Առանց լիցենզիայի արտարժույթի առուվաճառքի իրականացումը 
1. Առանց համապատաuխան լիցենզիայի արտարժույթի առուվաճառքի իրականացումը, որը 

կատարվել է արտարժույթի հարյուր հազար դրամի կամ ավելի գումարի փոխանակման ձևով՝ 
պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի վեցհարյուրապատիկից 

ութհարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով` երկուuից երեք ամիu ժամկետով: 
2. Նույն արարքը, որը կատարվել է մի խումբ անձանց կողմից նախնական 

համաձայնությամբ կամ կազմակերպված խմբի կողմից` 
պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի ութհարյուրապատիկից 

հազարապատիկի չափով, կամ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի 
գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով` առավելագույնը հինգ տարի ժամկետով, կամ 
ազատազրկմամբ` առավելագույնը երեք տարի ժամկետով: 

(1881 հոդվածը լրաց. 25.12.06 ՀՕ-40-Ն, փոփ. 18.03.09 ՀՕ-57-Ն) 
Հոդված 189. Կեղծ ձեռնարկատիրությունը 
1. Կեղծ ձեռնարկատիրությունը՝ առանց ձեռնարկատիրական կամ բանկային 

գործունեություն իրականացնելու մտադրության առևտրային կազմակերպություն ստեղծելը, որի 
նպատակը վարկեր ստանալը, հարկերից խուսափելը, գերավճարներ առաջացնելը, նյութական 
այլ օգուտներ քաղելը կամ արգելված այնպիսի գործունեություն թաքցնելն է, որը խոշոր վնաս է 
պատճառել քաղաքացիներին, կազմակերպություններին կամ պետությանը՝ 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի հինգհարյուրապատիկից 
հազարապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ՝ երկուսից հինգ տարի ժամկետով: 

2. Առանց ապրանքների մատակարարման կամ առանց ծառայությունների մատուցման կեղծ 
փաստաթղթեր տրամադրելը, ծախսերի կամ եկամուտների վերաբերյալ կեղծ փաստաթղթեր 
կազմելը և ներկայացնելը, որը խոշոր վնաս է պատճառել` 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկից 
երկուհազարապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ՝ երեքից հինգ տարի ժամկետով: 

3. Սույն հոդվածի երկրորդ մասով նախատեսված արարքը, որի հետևանքով առանձնապես 
խոշոր վնաս է պատճառվել` 

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ չորսից ութ տարի ժամկետով: 
4. Սույն հոդվածի առաջին մասում խոշոր վնաս է համարվում հանցագործության պահին 

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկը գերազանցող գումարը 
(արժեքը): 



Սույն հոդվածի երկրորդ մասում խոշոր վնաս է համարվում հանցագործության պահին 
սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հինգհարյուրապատիկը գերազանցող գումարը 
(արժեքը): 

Սույն հոդվածի երրորդ մասում առանձնապես խոշոր վնաս է համարվում հանցագործության 
պահին սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկը գերազանցող գումարը 
(արժեքը): 

5. Սույն օրենսգրքի 188-րդ, 189-րդ, 193-րդ, 194-րդ, 205-րդ և 206-րդ հոդվածներով 
նախատեսված արարքները կատարած անձն ազատվում է քրեական 
պատասխանատվությունից, եթե նա հատուցում է հանցագործությամբ պատճառված վնասը և 
հաշվարկված տույժերն ու տուգանքները: 

(189-րդ հոդվածը փոփ. 01.06.06 ՀՕ-119-Ն, փոփ., լրաց. 15.06.06 ՀՕ-145-Ն, խմբ., 
փոփ. 10.06.09 ՀՕ-149-Ն, խմբ. 23.06.11 ՀՕ-214-Ն) 
 


