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ՕՐԵՆՔԸ 

 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
Հոդված 64. Անտառային ֆոնդի հողերն առանց պատշաճ թույլտվության

օգտագործելը կամ դրանք ինքնակամ զավթելը 
  
Անտառային ֆոնդի հողերն առանց պատշաճ թույլտվության օգտագործելը, 

շենքերի կառուցման, բնափայտի մշակման, պահեստների կառուցման և այլ 
նպատակներով օգտագործման անտառային ֆոնդի տարածքներն ինքնակամ 
զավթելը և դրանք ըստ պատկանելության չվերադարձնելը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչև հարյուրապատիկի չափով 
հարյուրապատիկից մինչև երկուհարյուրապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար 
անձանց նկատմամբ` հարյուրհիսնապատիկից մինչև երկուհարյուրապատիկի 
չափով երեքհարյուրապատիկից մինչև չորսհարյուրապատիկի չափով։ 

 
Հոդված 65. Անտառահատման ֆոնդի օգտագործման, բնափայտի մթերման և

դուրսբերման, հեշի մթերման սահմանված կարգը խախտելը, 
ապօրինի ձեռք բերված անտառանյութը տեղափոխելը 

  
Անտառահատման ֆոնդի օգտագործման, բնափայտի մթերման ու դուրսբերման 

և հեշի մթերման սահմանված կարգը խախտելը, ապօրինի ձեռք բերված 
անտառանյութը տեղափոխելը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար 
անձանց նկատմամբ` երկուհարյուրապատիկի չափով:  
 
Հոդված 65.      Հատատեղերի օգտագործման, բնափայտի մթերման և   
                         դուրսբերման սահմանված կարգը խախտելը,  ապօրինի  ձեռք   
                         բերված անտառանյութը տեղափոխելը 
 
                                                                                                                        

 
Հատատեղի օգտագործման, բնափայտի մթերման ու դուրսբերման 

սահմանված կարգը խախտելը, ապօրինի ձեռք բերված անտառանյութը 
տեղափոխելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ՝ սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից մինչև երկուհարյուրապատիկի 
չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ երկուհարյուրապատիկից մինչև 
չորսհարյուրապատիկի չափով: 

 
Հոդված 66. Ծառերը, թփերը հատելը կամ ոչնչացնելը, պետական կամ 

մասնավոր սեփականություն հանդիսացող բուսածածկը 
ոչնչացնելը կամ մինչև աճի դադարեցման աստիճանի վնասելը 

  
Անտառային ֆոնդի տարածքներում, ինչպես նաև անտառային ֆոնդի մեջ չմտնող 

տարածքներում կամ հատումներն արգելված ծառերը, թփերը հատելը կամ 



ոչնչացնելը, պետական կամ մասնավոր սեփականություն հանդիսացող բուսածածկը 
ոչնչացնելը կամ մինչև աճի դադարեցման աստիճանի վնասելը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչև հարյուրապատիկի չափով, 
իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` հարյուրապատիկից մինչև 
հարյուրհիսնապատիկի չափով:  

  Հոդված 66. Ծառերը, թփերը ապօրինի հատելը կամ ոչնչացնելը, պետական, 
համայնքային  կամ  այլ անձանց սեփականություն հանդիսացող
բուսածածկը ոչնչացնելը կամ մինչև աճի դադարեցման
աստիճանի վնասելը 

 
Անտառային հողերում, ինչպես նաև անտառային հողերի մեջ չմտնող 

տարածքներում ծառերը, թփերը ապօրինի հատելը կամ ոչնչացնելը, կամ 
հատումներն արգելված ծառերը, թփերը հատելը կամ ոչնչացնելը, պետական, 
համայնքնային կամ այլ անձանց սեփականություն հանդիսացող բուսածածկը 
ոչնչացնելը կամ մինչև աճի դադարեցման աստիճանի վնասելը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից մինչև երկուհարյուրապատիկի 
չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` երկուհարյուրապատիկից մինչև 
երեքհարյուրապատիկի չափով: 
Հոդված 68. Անտառօգտագործման իրավունք տվող փաստաթղթերով

նախատեսված նպատակներին կամ պահանջներին
չհամապատասխանող անտառօգտագործումը 

  
Անտառօգտագործման իրավունք տվող փաստաթղթերով նախատեսված 

նպատակներին կամ պահանջներին չհամապատասխանող անտառօգտագործումը`  
առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված 

նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչև հարյուրապատիկի չափով 
հարյուրապատիկից մինչև երկուհարյուրապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար 
անձանց նկատմամբ` հարյուրհիսնապատիկից մինչև երկուհարյուրապատիկի 
չափով երկուհարյուրապատիկից մինչև երեքհարյուրապատիկի չափով:  
Հոդված 69. Անտառների վերականգնման և բարելավման, հասունացած

բնափայտի ռեսուրսների օգտագործման կանոնները խախտելը 
  
Անտառների վերականգնման, անտառների վիճակի և տեսակային կազմի 

բարելավման, դրանց արդյունավետության բարձրացման, ինչպես նաև հասունացած 
բնափայտի ռեսուրսների օգտագործման կանոններն ու հրահանգները խախտելը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` 
սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով 
երկուհարյուրապատիկի չափով:  

 
Հոդված 70. Պետական անտառային ֆոնդի հողերում խոտհարքները և

արոտահանդակները վնասելը 
  
Պետական անտառային ֆոնդի հողերում խոտհարքները և արոտահանդակները 

վնասելը`  
առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված 

նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչև ութսունապատիկի չափով, 
իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` հարյուրապատիկից մինչև 
հարյուրհիսնապատիկի չափով:  

(70-րդ հոդվածը փոփ. 02.09.93 ՀՕ-79, 11.12.02 ՀՕ-495-Ն) 
  



Հոդված 71. Անտառներում և պետական անտառային ֆոնդի ոչ անտառապատ
հողերում ինքնակամ խոտհունձ կատարելն ու անասուններ
արածեցնելը և (կամ) դրանց կանոնները խախտելը 

  
Անտառներում և պետական անտառային ֆոնդի ոչ անտառապատ հողերում 

ինքնակամ խոտհունձ կատարելն ու անասուններ արածեցնելը և (կամ) դրանց 
կանոնները խախտելը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչև ութսունապատիկի չափով, 
իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` հարյուրապատիկից մինչև 
հարյուրհիսնապատիկի չափով:  

 
Հոդված 73. Արտադրական օբյեկտները շահագործման հանձնելը առանց 

անտառի վրա վնասակար ազդեցությունը կանխող կայանքների 
  
Անտառների վիճակի և վերարտադրության վրա վնասակար ազդեցությունը 

կանխող կայանքներով չապահովված նոր և վերակառուցված ձեռնարկություններ, 
արտադրամասեր, ագրեգատներ, տրանսպորտային ուղիներ, կոմունալ և այլ 
օբյեկտներ շահագործման հանձնելը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` 
սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրհիսնապատիկի չափով 
երեքհարյուրապատիկի չափով։ 

  
Հոդված 74. Անտառը քիմիական և ռադիոակտիվ նյութերով, արտադրական 

կեղտաջրերով, արդյունաբերական արտանետումներով և 
արտադրական թափոններով վնասելը 

  
Անտառը քիմիական և ռադիոակտիվ նյութերով, արտադրական կեղտաջրերով, 

արդյունաբերական արտանետումներով և արտադրական թափոններով աղտոտելը, 
որի հետևանքով անտառը չորացել կամ հիվանդացել է`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` 
սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրհիսնապատիկի չափով 
երեքհարյուրապատիկի չափով։ 

 
     Հոդված 75. Անտառները կենցաղային մնացուկներով ու թափոններով 

աղտոտելը 
  
Անտառները կենցաղային մնացուկներով և թափոններով աղտոտելը`  
առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված 

նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով հարյուրապատիկի չափով, 
իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` հարյուրապատիկի չափով 
երկուհարյուրապատիկի  չափով:  

 
Հոդված 76. Պետական անտառային ֆոնդի հողերում ճահճակալած

տարածքների ու դրենաժային չորացման առուների համակարգերն
ու ճանապարհները ոչնչացնելը կամ վնասելը 

  
Պետական անտառային ֆոնդի հողերում ճահճակալած տարածքների ու 

դրենաժային չորացման առուների համակարգերն ու ճանապարհները ոչնչացնելը 
կամ վնասելը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչև ութսունապատիկի չափով, 



իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` հարյուրապատիկից մինչև 
հարյուրհիսնապատիկի չափով:  

 
Հոդված 77. Անտառային ֆոնդում Անտառային հողերում սահմանափակող

անտառշինական և այլ նշանները ոչնչացնելը կամ վնասելը 
  
Անտառային ֆոնդում անտառային հողերում սահմանափակող անտառշինական 

և այլ նշանները ոչնչացնելը կամ վնասելը`  
առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված 

նվազագույն աշխատավարձի ութսունապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար 
անձանց նկատմամբ` հարյուրհիսնապատիկի չափով:  

 
Հոդված 78. Անտառի կենդանական աշխարհին վնաս հասցնելը 

  
Անտառի կենդանական աշխարհին վնաս հասցնելը` 
առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված 

նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչև ութսունապատիկի չափով 
հարյուրապատիկից մինչև հարյուրվաթսունապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար 
անձանց նկատմամբ` հարյուրապատիկից մինչև հարյուրհիսնապատիկի չափով 
երկուհարյուրապատիկից մինչև երեքհարյուրապատիկի չափով։ 

  
Հոդված 79. Հրկիզման կամ կրակի հետ անփույթ վարվելու հետևանքով

անտառներում ծառերը, թփերը, մատղաշը և մշակաբույսերը
ոչնչացնելը կամ վնասելը 

  
Հրկիզման կամ կրակի հետ անփույթ վարվելու հետևանքով անտառներում 

ծառերը, թփերը, մատղաշը և մշակաբույսերը ոչնչացնելը կամ վնասելը, ինչպես նաև 
անտառներում ծառերի ու թփերի պահպանման և հատման կանոնները խախտելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի ութսունապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար 
անձանց նկատմամբ` հարյուրհիսնապատիկի չափով:  
 
Հոդված 79.    Հրկիզման կամ կրակի հետ անփույթ վարվելու հետևանքով  
                       անտառներում ծառերը, թփերը, մատղաշը և մշակաբույսերը  
                        ոչնչացնելը կամ   վնասելը 

 
Հրկիզման հետևանքով անտառներում ծառերը, թփերը, մատղաշը և 

մշակաբույսերը ոչնչացնելը կամ վնասելը` 
առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ՝ 

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկի չափով, իսկ 
պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ երեքհարյուրհիսնապատիկի չափով: 

Կրակի հետ անփույթ վարվելու հետևանքով անտառներում ծառերը, թփերը, 
մատղաշը և մշակաբույսերը ոչնչացնելը կամ վնասելը, ինչպես նաև անտառների 
հակահրդեհային կանոնները խախտելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ՝ 
սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրվաթսունապատիկի չափով, իսկ 
պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ երեքհարյուրաապատիկի չափով: 

Հոդված 791. Անտառներում հրդեհային անվտանգության նորմատիվ
փաստաթղթերի պահանջները խախտելը 



  
Անտառներում հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերի 

պահանջները խախտելը, որի հետևանքով անտառը հրդեհվել է, կամ հրդեհը 
տարածվել է զգալի մակերեսի վրա` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով հարյուրապատիկի չափով, 
իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` հարյուրապատիկի չափով 
երկուհարյուրապատիկի չափով:  
Հոդված 85.2. Խոզանները, բուսական մնացորդներով ու չորացած

բուսականությամբ տարածքները, արոտավայրերի ու
խոտհարքների բուսականությունը գյուղատնտեսական, 
անտառամերձ, անտառային ու բնության հատուկ պահպանվող
տարածքների հողերում այրելը  

  
Խոզանները, բուսական մնացորդներով ու չորացած բուսականությամբ 

տարածքները, արոտավայրերի ու խոտհարքների բուսականությունը 
գյուղատնտեսական, անտառամերձ, անտառային ու բնության հատուկ պահպանվող 
տարածքների հողերում այրելը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց 
նկատմամբ` հարյուրհիսնապատիկի չափով: 
      Հոդված 85.2.   Խոզանները, բուսական մնացորդներով ու չորացած  

                     բուսականությամբ տարածքները, արոտավայրերի ու 
                    խոտհարքների բուսականությունը գյուղատնտեսական, 
                    անտառամերձ, անտառային ու բնության հատուկ  

               պահպանվող տարածքների հողերում բուսածածկն այրելը 
 
Խոզանները, բուսական մնացորդներով ու չորացած բուսականությամբ 

տարածքները, արոտավայրերի ու խոտհարքների բուսականությունը 
գյուղատնտեսական, անտառամերձ հողերում այրելը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` 
սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով, իսկ 
պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` հարյուրհիսնապատիկի չափով: 

Խոզանները, բուսական մնացորդներով ու չորացած բուսականությամբ 
տարածքները, արոտավայրերի ու խոտհարքների բուսականությունը անտառային ու 
բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հողերում  այրելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` 
սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով, իսկ 
պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` երեքհարյուրապատիկի չափով: 

 
Հոդված 88. Կենդանական, այդ թվում` ձկան պաշարների պահպանության, 

որսի և ձկնորսության, ինչպես նաև կենդանական աշխարհից 
օգտվելու մյուս տեսակների իրականացման կանոնները խախտելը

  
Կենդանական, այդ թվում` ձկան պաշարների պահպանության, որսի և 

ձկնորսության, ինչպես նաև կենդանական աշխարհից օգտվելու մյուս տեսակների 
որսի իրականացման կանոնները խախտելը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի յոթանասունապատիկից մինչև 
հարյուրքառասունապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` 
հարյուրապատիկից մինչև երկուհարյուրապատիկի չափով` խախտողի անձնական 
սեփականություն հանդիսացող հրացանների ու որսորդական միջոցների, ինչպես 



նաև հիշյալ խախտումները կատարելու գործիք համարվող մյուս առարկաների և 
կենդանիների բռնագրավմամբ:  

Որսի կանոնները կոպիտ խախտելը (որսը առանց դրա թույլտվության կամ 
արգելված վայրերում, կամ արգելված ժամանակ, կամ արգելված գործիքներով կամ 
եղանակներով), ինչպես նաև որսի մյուս կանոնները պարբերաբար խախտելը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի հարյուրհիսնապատիկից մինչև 
երկուհարյուրհիսնապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` 
հարյուրյոթանասունապատիկից մինչև երկուհարյուրհիսնապատիկի չափով` 
խախտողի անձնական սեփականություն համարվող հրացանների ու որսորդական 
միջոցների, ինչպես նաև հիշյալ խախտումները կատարելու միջոց համարվող մյուս 
առարկաների և կենդանիների բռնագրավմամբ և որսորդության իրավունքի զրկմամբ 
մինչև 3 տարի ժամանակով։ 

           
 


