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Հոդված 37. Վարչական տույժ նշանակելու ժամկետները 

  
Վարչական տույժը կարող է նշանակվել իրավախախտումը կատարվելու 

օրվանից ոչ ուշ, քան երկու ամսվա ընթացքում, բացառությամբ սույն հոդվածով 
նախատեսված դեպքերի, իսկ շարունակվող և տևող իրավախախտման դեպքում` 
այն բացահայտվելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում, բացառությամբ սույն 
հոդվածով նախատեսված դեպքերի: 

Քրեական գործի հարուցումը մերժելու կամ քրեական գործը կարճելու դեպքում, 
բայց երբ խախտողի գործողություններում առկա են վարչական իրավախախտման 
նշաններ, վարչական տույժը կարող է նշանակվել քրեական գործի հարուցումը 
մերժելու կամ այն կարճելու մասին որոշում կայացվելու օրվանից ոչ ուշ, քան մեկ 
ամսվա ընթացքում: 

Մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ գործերով վարչական տույժը 
կարող է նշանակվել իրավախախտումը հայտնաբերվելու օրվանից երկու ամսվա 
ընթացքում, սակայն ոչ ուշ, քան իրավախախտումը կատարվելու օրվանից 3 
տարվա ընթացքում: 

Եթե վարչական իրավախախտումը հնարավոր չէր հայտնաբերել առանց 
համապատասխան ստուգումներ կատարելու, ապա վարչական տույժը կարող է 
նշանակվել վարչական իրավախախտումը ստուգմամբ բացահայտելու օրվանից 
հետո` ոչ ուշ, քան երկու ամսվա ընթացքում: 

Սույն օրենսգրքի 40.3-րդ, 189.13-րդ, 189.14-րդ, 189.15-րդ և 189.16-րդ 
հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
գործերով վարչական տույժը կարող է նշանակվել իրավախախտումը 
հայտնաբերվելուց հետո` երկու ամսվա ընթացքում, սակայն ոչ ուշ, քան 
իրավախախտումը կատարվելուց հետո` երկու տարվա ընթացքում, բացառությամբ 
սույն հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված դեպքերի: 

6. Սույն օրենսգրքի 223-րդ հոդվածով նախատեսված հայցադիմումներով 
համապատասխան վարչական տույժը նշանակվում է Հայաստանի 
Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքով սահմանված 
ժամկետում: 

7. Սույն օրենսգրքի 169.28-րդ հոդվածով նախատեսված վարչական 
իրավախախտումների վերաբերյալ գործերով վարչական տույժը կարող է 
նշանակվել իրավախախտումը հայտնաբերվելուց հետո` երկու ամսվա ընթացքում, 
սակայն ոչ ուշ, քան իրավախախտումը կատարվելուց հետո` մեկ տարվա 
ընթացքում: 

8. Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության բնագավառում վարչական 
իրավախախտումների վերաբերյալ գործերով վարչական տույժ կարող է նշանակվել 
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության 
պետական հանձնաժողովի կողմից ընդունված` տնտեսավարող սուբյեկտի 
իրավախախտման փաստը հաստատող որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից երեք 
ամսվա ընթացքում: 



 
Հոդված 169.28. Հայտարարագրերը Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց 

էթիկայի հանձնաժողով սահմանված ժամկետներում 
չներկայացնելը կամ հայտարարագրերի լրացման նկատմամբ 
ներկայացվող պահանջների կամ ներկայացման կարգի 
խախտմամբ ներկայացնելը կամ հայտարարագրերում 
անզգուշությամբ սխալ կամ ոչ ամբողջական տվյալ ներկայացնելը 

  
1. Հայտարարատու պաշտոնատար անձի, ինչպես նաև նրա ընտանիքի կազմի 

մեջ մտնող անձի կողմից (սույն հոդվածում այսուհետ՝ հայտարարատուներ) 
«Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 
նախատեսված հայտարարագրերը (սույն հոդվածում այսուհետ՝ հայտարարագրեր) 
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով «Հանրային 
ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված 
ժամկետներում չներկայացնելը` 

առաջացնում է նախազգուշացում: 
1.«Հանրային ծառայության մասին» օրենքով սահմանված` հայտարարագիր 

ներկայացնելու պարտականություն ունեցող անձի կողմից (սույն հոդվածում 
այսուհետ՝ հայտարարատուներ) «Հանրային ծառայության մասին» օրենքով 
նախատեսված հայտարարագրերը (սույն հոդվածում այսուհետ՝ հայտարարագրեր) 
«Հանրային ծառայության մասին» օրենքով սահմանված ժամկետները լրանալուց 
հետո 30 օրվա ընթացքում Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի գրավոր  
ծանուցման հիման վրա չներկայացնելը`    

«առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն 
աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկի չափով: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված վարչական տույժի կիրառումից 
հետո՝ 30 օրվա ընթացքում, հայտարարատուի կողմից հայտարարագիրը 
չներկայացնելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն 
աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկի չափով: 

3. Հայտարարատուի կողմից հայտարարագիրը՝ դրա լրացման նկատմամբ 
ներկայացվող պահանջների կամ ներկայացման կարգի խախտմամբ 
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով ներկայացնելը՝ 

առաջացնում է նախազգուշացում: 
4. Սույն հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված վարչական տույժի կիրառումից 

հետո՝ 30 օրվա ընթացքում, հայտարարատուի կողմից հայտարարագիրը՝ դրա 
լրացման նկատմամբ ներկայացվող պահանջներին կամ ներկայացման կարգին 
համապատասխան չներկայացնելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն 
աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկի չափով: 

5. Հայտարարատուի կողմից հայտարարագրում անզգուշությամբ սխալ կամ ոչ 
ամբողջական տվյալ ներկայացնելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն 
աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկից չորսհարյուրապատիկի չափով: 

 



Հոդված 206.17. Դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթի վերաբերյալ 
տեղեկություններ հրապարակելը 

1. Դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու հաղորդում 
ներկայացրած անձի կողմից վարույթի վերաբերյալ տեղեկություններ հրապարակելը՝ 
մինչև կարգապահական վարույթ հարուցած մարմնի կողմից դատավորին 
կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու միջնորդությամբ Բարձրագույն 
դատական խորհուրդ դիմելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
երկուհարյուրապատիկի չափով: 

2. Սույն հոդվածի 1-ի մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է Էթիկայի և 
կարգապահական հանձնաժողովի ոչ դատավոր անդամի կողմից՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն 
աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկի չափով: 

 
 
Հոդված 223. Վարչական դատարանները 

(վերնագիրը փոփ. 07.02.12 ՀՕ-2-Ն) 
Վարչական դատարանները քննում են` 
1) սույն օրենսգրքի 41.5, 972, 973, 147, 1661, 172.3 հոդվածներով, 1801, 182, 1831, 

1892 -1896, 189.9-189.10 հոդվածներով, 1982  հոդվածի չորրորդ մասով և 
2065, 20610, 20611, 20612, 20613, 206.16, 206.14 հոդվածներով նախատեսված 
դեպքերում` վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն կազմելու 
իրավասություն ունեցող պետական կամ տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների (պաշտոնատար անձանց) հայցադիմումով. 

2) սույն օրենսգրքի 1705, 1897, 18918  հոդվածներով և 1982  հոդվածի հինգերորդ 
մասով նախատեսված դեպքերում` ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց 
հայցադիմումով. 

3) սույն օրենսգրքի 2069  հոդվածով նախատեսված դեպքում` դատավճռի, վճռի 
կամ այլ դատական ակտի կատարումն ապահովող պետական մարմնի 
(պաշտոնատար անձի) հայցադիմումով. 

4) սույն օրենսգրքի 2068  հոդվածով նախատեսված դեպքում` մարդու 
իրավունքների պաշտպանի հայցադիմումով. 

5) սույն օրենսգրքի 206.15-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքում` 
Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ղեկավարի հայցադիմումով. 

5.1. սույն օրենսգրքի 206.17-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքում՝ 
Բարձրագույն դատական խորհրդի աշխատակազմի ղեկավարի (Դատական 
դեպարտամենտի ղեկավար) հայցադիմումով. 

6) սույն օրենսգրքի 40.1-40.4 և 40.6-40.15 հոդվածներով նախատեսված 
դեպքերում վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն կազմելու 
իրավասություն ունեցող պետական մարմինների (պաշտոնատար անձանց) կամ 
համապատասխան ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների, 
կուսակցությունների դաշինքների, համայնքի ղեկավարի կամ ավագանու անդամի 
թեկնածուների կամ այդ ընտրությունների ժամանակ դիտորդական առաքելություն 
իրականացնող հասարակական կազմակերպությունների, ինչպես նաև հանրաքվեի 
ժամանակ քարոզչության կողմերի հայցադիմումով: 



(223-րդ հոդվածը փոփ 01.07.91, 11.05.92, 02.09.93 ՀՕ-79, 19.05.95 ՀՕ-137, 
04.11.96 ՀՕ-85, 03.12.96 ՀՕ-102, 02.12.97 ՀՕ-162, 19.03.99 ՀՕ-287, 10.10.00 ՀՕ-96, 
11.09.01 ՀՕ-215, 01.12.03 ՀՕ-47-Ն, 24.03.05 ՀՕ-78-Ն, լրաց. 01.06.06 ՀՕ-115-Ն, 
21.02.07 ՀՕ-73-Ն, փոփ. 22.12.10 ՀՕ-10-Ն, խմբ. 08.02.11 ՀՕ-48-Ն, փոփ. 26.05.11 
ՀՕ-165-Ն, լրաց. 19.03.12 ՀՕ-34-Ն, փոփ. 07.02.12 ՀՕ-2-Ն, լրաց. 17.05.16 ՀՕ-51-Ն, 
փոփ., լրաց. 16.12.16 ՀՕ-8-Ն, փոփ. 01.03.17 ՀՕ-45-Ն, լրաց. 09.06.17 ՀՕ-106-
Ն, 17.01.18 ՀՕ-49-Ն, 09.06.17 ՀՕ-106-Ն, 13.12.17 ՀՕ-324-Ն, փոփ., լրաց. 07.09.18 
ՀՕ-376-Ն, լրաց. 08.05.19 ՀՕ-30-Ն) 

 
Հոդված 244.17. Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի Կոռուպցիայի 

կանխարգելման հանձնաժողովը 
  
1. Սույն օրենսգրքի 169.28-րդ հոդվածով նախատեսված վարչական 

իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը քննում և վարչական տույժեր է 
նշանակում Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի Կոռուպցիայի 
կանխարգելման հանձնաժողովը: 
 


