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Հոդված 87. Բնապահպանական օրենսդրության շրջակա միջավայրի օրենսդրության

պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող
մարմինների հանձնարարականները չկատարելը 

  
Բնապահպանական օրենսդրության շրջակա միջավայրի օրենսդրության պահանջների 

խախտումները վերացնելու մասին բնապահպանական օրենսդրության շրջակա միջավայրի 
օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ պետական վերահսկողություն իրականացնող 
անձանց հանձնարարականները չկատարելը`  

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

 
Հոդված 169.19    «Անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի մասին», 

«Թափոնների առաջացման, օգտագործման և հեռացման մասին» և
«Ջրօգտագործման մասին» տարեկան վարչական-վիճակագրական
հաշվետվությունները սահմանված կարգով և ժամկետներում չներկայացնելը 

«Անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի մասին», «Թափոնների 
առաջացման, օգտագործման և հեռացման մասին» և «Ջրօգտագործման մասին» տարեկան 
վարչական-վիճակագրական հաշվետվությունները հաշվետու իրավաբանական անձանց կամ 
անհատ ձեռնարկատերերի կողմից բնապահպանական մարմնին և բնապահպանության և ընդերքի 
տեսչական մարմնին սահմանված ժամկետներում և կարգով չներկայացնելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում անհատ ձեռնարկատերերի նկատմամբ` սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկի, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` 
սահմանված նվազագույն աշխատավարձի ութսունապատիկից մինչև հարյուրհիսնապատիկի 
չափով: 
 

Հոդված 201.3. Թափոնների անձնագրերը չհամաձայնեցնելը  
  
Թափոններ առաջացնողների կողմից կազմված վտանգավոր թափոնների անձնագրերը 

բնապահպանության բնագավառի շրջակա միջավայրի ոլորտի պետական կառավարման լիազորված 
մարմնի հետ չհամաձայնեցնելը՝  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում անհատ ձեռնարկատերերի նկատմամբ՝ սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի երեսնապատիկի չափով, իսկ իրավաբանական անձանց նկատմամբ՝ 
հիսնապատիկի չափով:  

  
Հոդված 201.4. Թափոնների հեռացման վայրերի ռեեստրային գրանցման թերթիկը

չներկայացնելը  
  
Թափոնների հեռացման վայրերի ռեեստրային գրանցման թերթիկը բնապահպանության 

բնագավառի շրջակա միջավայրի ոլորտի պետական կառավարման լիազորված մարմին 
սահմանված կարգով չներկայացնելը՝  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում անհատ ձեռնարկատերերի նկատմամբ՝ սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի երեսնապատիկի չափով, իսկ իրավաբանական անձանց նկատմամբ՝ 
հիսնապատիկի չափով:  
 

  
Հոդված 242. Բնապահպանական օրենսդրության շրջակա միջավայրի օրենսդրության

կատարման նկատմամբ պետական վերահսկողություն (հսկողություն) 
իրականացնող տեսչական մարմինը 

Բնապահպանական օրենսդրության շրջակա միջավայրի օրենսդրության կատարման նկատմամբ 
պետական վերահսկողություն (հսկողություն) իրականացնող տեսչական մարմինը քննում են սույն 
օրենսգրքի 49-րդ հոդվածով (բացառությամբ լեռնային աշխատանքների անվտանգ կատարման 



մասի), 50-52-րդ, 542-րդ հոդվածներով (հողերի պահպանության մասով), 544-րդ հոդվածով, 61-րդ 
հոդվածներով, 62-րդ հոդվածով (ջրային ռեսուրսների պահպանության մասով), 632-րդ հոդվածով, 
636-րդ հոդվածով (բնական ջրային օբյեկտների մասով), 64-66-րդ, 68-79-րդ հոդվածներով, 80-րդ, 801 

-87-րդ հոդվածներով (մթնոլորտային օդի պահպանության համար սահմանված նորմերի ու 
կանոնների խախտման մասով), 88-91-րդ հոդվածներով, 92-րդ հոդվածով (վայրի կենդանիների 
պահպանության մասով), 93-րդ, 94-րդ, 941-րդ, 157-րդ առաջին մասը, 169.4 -րդ և 169.19 -րդ 
հոդվածներով, 201.1-201.5-րդ հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտումների 
վերաբերյալ գործերը:  
 

Հոդված 258. Խախտողի բերումը 
Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն կազմելու նպատակով, եթե 

արձանագրություն կազմելը պարտադիր է, երբ տեղում այն կազմել հնարավոր չէ, խախտողը 
ոստիկանության աշխատողի կողմից կարող է բերվել ոստիկանություն:  

Տրանսպորտային միջոցներից օգտվելու կանոնների, երթևեկության կարգն ու անվտանգությունը 
պահպանելու կանոնների, տրանսպորտում բեռների անվթարության ապահովմանն ուղղված 
կանոնների, հրդեհային անվտանգության կանոնների, տրանսպորտում սանիտարահիգիենիկ և 
սանիտարահակահամաճարակային կանոնների խախտումներ կատարելու դեպքում խախտողը դրա 
համար լիազորված անձի կողմից կարող է բերվել ոստիկանություն, եթե նա չունի ինքնությունը 
հաստատող փաստաթղթեր և չկան վկաներ, որոնք կարող են անհրաժեշտ տվյալներ հաղորդել 
խախտողի մասին:  

Բնապահպանական օրենսդրության շրջակա միջավայրի օրենսդրության խախտումների դեպքում 
արձանագրություն կազմելու նպատակով, եթե խախտողի անձը չի կարող պարզվել խախտման 
տեղում, բնապահպանության ոլորտում լիազորված մարմնի տեսուչները սույն Օրենսգրքի 242-րդ 
հոդվածով սահմանված մարմնի տեսուչները, այդ թվում` հասարակական տեսուչները, ինչպես նաև 
ոստիկանության աշխատակիցները կարող են այդ իրավախախտումները կատարած անձանց բերել 
ոստիկանության շենք` իրավախախտումները կանխելու, խախտողի անձը պարզելու և 
իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն կազմելու համար:  

Պահպանվող օբյեկտների, այլ պետական կամ հանրային գույքի նկատմամբ ոտնձգության հետ 
կապված իրավախախտումներ կատարելու դեպքում խախտողը ռազմականացված պահպանության 
աշխատողների կողմից կարող է բերվել ռազմականացված պահպանության ծառայողական շենք կամ 
ոստիկանություն` իրավախախտումները կանխելու, խախտողի անձը պարզելու և իրավախախտման 
վերաբերյալ արձանագրություն կազմելու համար:  

Բերումը պետք է կատարվի հնարավորին չափ կարճ ժամկետում:  
Բերված անձի գտնվելը կամավոր ժողովրդական դրուժինայի շտաբում չի կարող տևել մեկ 

ժամից ավելի:  
 


