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Հոդված 47.7. Հատուկ նշանակության սննդամթերքի, ալկոհոլային խմիչքների և ծխախոտի 

գովազդին ներկայացվող պահանջները խախտելը 

  

Հատուկ նշանակության սննդամթերքի գովազդը «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածի 2-րդ, 3-րդ մասերի պահանջների 

խախտմամբ` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում գովազդատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր սննդատեսակի 

համար` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկի չափով: 

Ալկոհոլային խմիչքների գովազդը «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14-

րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 15-րդ հոդվածի 1-ին, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 5.1-ին մասերի պահանջների 

խախտմամբ` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում գովազդատուի նկատմամբ` սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկի չափով: 

Ծխախոտի գովազդը «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածի 

2-րդ մասով, 15-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 5.1-ին, 5.2-րդ, 5.3-րդ մասերի պահանջների 

խախտմամբ` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում գովազդատուի նկատմամբ` սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի հինգհարյուրապատիկի չափով: 

Սույն հոդվածով նախատեսված արարքները կրկին կատարելը վարչական տույժի միջոցներ 

կիրառելուց հետո` մեկ տարվա ընթացքում` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` տվյալ արարքի համար սույն հոդվածով նախատեսված 

տուգանքի կրկնապատիկի չափով: 

(47.7-րդ հոդվածը լրաց. 11.09.12 ՀՕ-182-Ն) 

 

Հոդված  4718. Ալկոհոլային խմիչքների առողջությանը վնասակարության մասին տեղեկատվության 

ապահովմանը ներկայացվող պահանջների խախտումը 

 

1․ «Ալկոհոլի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին, մասի 

պահանջների խախտումը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 

երկուհարյուրապատիկից երեքհարյուրապատիկի չափով:  

     2․ «Ալկոհոլի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի 2-րդ, մասի 

պահանջների խախտումը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 

երկուհարյուրապատիկից չորսհարյուրապատիկի չափով:  

3․ «Ալկոհոլի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի 3-րդ, մասի 

պահանջների խախտումը`  

 



առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 

հարյուրապատիկից երկուհարյուրապատիկի չափով:  

 

 Հոդված  4719 .Ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի կամ որևէ այլ եղանակով իրացման 

սահմանափակումներին ներկայացվող պահանջների խախտումը 

 

1․ «Ալկոհոլի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին, մասի 

պահանջների խախտումը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 

չորսհարյուրապատիկից վեցհարյուրապատիկի չափով:  

2․ «Ալկոհոլի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ, մասի 

պահանջների խախտումը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 

երկուհարյուրապատիկից երեքհարյուրապատիկի չափով:  

3․ «Ալկոհոլի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի 3-րդ, մասի 

պահանջների խախտումը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 

երեքհարյուրապատիկից չորսհարյուրապատիկի չափով:  

4․  «Ալկոհոլի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի 4-րդ, մասի 

պահանջների խախտումը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 

հինգհարյուրապատիկից յոթհարյուրապատիկի չափով:  

5․ «Ալկոհոլի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի 5-րդ, մասի 

պահանջների խախտումը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 

երեքհարյուրապատիկից չորսհարյուրապատիկի չափով:  

6․ «Ալկոհոլի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի 6-րդ, մասի 

պահանջների խախտումը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 

երեքհարյուրապատիկից չորսհարյուրապատիկի չափով:  

  

Հոդված  4720. Ալկոհոլային խմիչքների փակ, կիսափակ և հանրային տարածքներում օգտագործման 

սահմանափակումներին ներկայացվող պահանջները խախտելը 

 

1. Ալկոհոլի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

պահանջների խախտումը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 

չորսհարյուրապատիկից վեցհարյուրապատիկի չափով:  

 

 



Հոդված 4721. Ալկոհոլային խմիչքների գովազդի սահմանափակումներին ներկայացվող 

պահանջները խախտելը 

 

1. «Ալկոհոլի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին, մասի 

պահանջների խախտումը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 

հինգհարյուրապատիկից յոթհարյուրապատիկի չափով:  

2. «Ալկոհոլի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ, 3-րդ մասերի 

պահանջների խախտումը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 

հինգհարյուրապատիկից յոթհարյուրապատիկի չափով»:  

 

 

 

Հոդված 175. 

 

 

 

Հասարակական վայրերում ոգելից խմիչքներ օգտագործելը կամ ոչ սթափ

վիճակում հայտնվելը 

(վերնագիրը խմբ. 07.02.12 ՀՕ-2-Ն) 

  

1. Ոգելից խմիչքներ օգտագործելը փողոցներում, մարզադաշտերում, պուրակներում, 

զբոսայգիներում, հասարակական տրանսպորտի բոլոր տեսակներում կամ հասարակական այլ 

վայրերում, բացառությամբ ոգելից խմիչքների իրացման թույլտվություն ունեցող հանրային սննդի 

օբյեկտների, կամ ոչ սթափ վիճակում հասարակական վայրերում հայտնվելը, որն արտահայտվել է 

հասարակության նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքով` 

առաջացնում են տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 

տասնապատիկի չափով: 

2. Սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքները վարչական տույժ նշանակելուց 

հետո` մեկ տարվա ընթացքում, կրկին կատարելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 

քսանապատիկի չափով: 

(175-րդ հոդվածը խմբ. 02.09.93 ՀՕ-79, 16.12.05 ՀՕ-32-Ն, 07.02.12 ՀՕ-2-Ն) 

 

 

Հոդված 2191. Տարածքային կառավարման մարմինները և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինները 

Տարածքային կառավարման մարմինները քննում են սույն օրենսգրքի 48-րդ հոդվածով 

նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը` իրենց տնօրինության տակ 

գտնվող հողերի մասով, ինչպես նաև սույն օրենսգրքի 43.1-րդ հոդվածի 1-ին, 9-րդ մասերով, 152.1-ին 

հոդվածի 4-րդ մասով և 54.5-րդ հոդվածով նախատեսված իրավախախտումների վերաբերյալ 

գործերը: 

Տեղական ինքնակառավարման մարմինները քննում են սույն օրենսգրքի 43.1-ին հոդվածի 2-8-րդ և 

10-12-րդ մասերով, 4719-րդ, 4721-րդ 48-րդ հոդվածներով`  



իրենց տնօրինության տակ գտնվող հողերի մասով, 113-րդ, 124.7-րդ հոդվածով, 152.1-րդ 

հոդվածի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ մասերով, 152.2-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 156-րդ, 157-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասով, 157.15-րդ, 158-րդ (բացառությամբ 2-րդ, 3-րդ, 12-րդ, 17-րդ, 19-րդ, 21-րդ, 23-րդ, 26-րդ և 27-

րդ մասերի), 162-րդ, 169.14-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, 180-րդ հոդվածի 5-րդ և 6-րդ մասերով, 169.16-

րդ,  189.11-րդ , 189.12-րդ և 189.18-րդ հոդվածներով նախատեսված վարչական 

իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը: 

Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն իրենց իրավասության 

սահմաններում քննում են նաև սույն օրենսգրքի 114-րդ, 154-րդ, 154.1-րդ, 156.1-րդ հոդվածի 1-ին 

մասով նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը՝ մասնավոր 

գերեզմանատների մասով, 2-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ և 10-րդ մասերով, 169.1-րդ 

հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը: 

Տարածքային կառավարման մարմինների անունից վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

գործեր քննելու և վարչական տույժ նշանակելու իրավունք ունեն մարզպետները, իսկ տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների անունից` համայնքի ղեկավարները, իսկ Երևան քաղաքում` 

Երևանի քաղաքապետը կամ նրա որոշմամբ սահմանված պաշտոնատար անձինք: 

(2191-ին լրաց. 23.06.97 ՀՕ-133, խմբ. 17.12.97 ՀՕ-189, 11.12.02 ՀՕ-496-Ն, 04.11.03 ՀՕ-30-Ն, 

08.07.05 ՀՕ-168-Ն, լրաց. 16.12.05 ՀՕ-262-Ն, 27.11.06 ՀՕ-227-Ն, խմբ. 27.02.07 ՀՕ-134-Ն, փոփ. 

06.12.07 ՀՕ-296-Ն, խմբ. 02.12.08 ՀՕ-221-Ն, փոփ. 26.12.08 ՀՕ-15-Ն. 04.10.10 ՀՕ-145-Ն, լրաց. 

23.06.11 ՀՕ-222-Ն, փոփ. 23.06.11 ՀՕ-230-Ն, 07.02.12 ՀՕ-2-Ն, 11.09.12 ՀՕ-179-Ն, լրաց. 06.12.12 ՀՕ-

228-Ն, 19.12.12 ՀՕ-247-Ն, 29.04.15 ՀՕ-31-Ն, 01.03.17 ՀՕ-75-Ն, փոփ. 22.05.18 ՀՕ-331-Ն, 08.05.19 

ՀՕ-30-Ն, լրաց. 11.09.18 ՀՕ-381-Ն) 

  

Հոդված 224. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը 

      (վերնագիրը խմբ. 07.02.12  ՀՕ-2-Ն) 

1. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը քննում է սույն օրենսգրքի 43.1-ին հոդվածի 

7-րդ մասով, 44.1, 44.2, 47.14, 4720, 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, 178.1, 179.1, 180 (բացառությամբ 

հինգերորդ և վեցերորդ մասերով նախատեսված իրավախախտումների), 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 

իրավախախտումների վերաբերյալ 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, 178.1, 179.1, 180 (բացառությամբ հինգերորդ և վեցերորդ մասերով 

նախատեսված իրավախախտումների), 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 իրավախախտումների վերաբերյալ 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 43.1-ին հոդվածի 7-րդ մասով, 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 վարչական իրավախախտումների 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 43.1-ին հոդվածի 7-րդ մասով, 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 վարչական իրավախախտումների 

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 վարչական 

իրավախախտումների 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` Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարածքային 

մարմինների պետերը, իսկ Երևան քաղաքում՝ Երևան քաղաքի վարչության պետը: 

(224-րդ հոդվածը փոփ. 25.06.86, 30.09.87, 10.03.90, 02.07.91, 02.09.93 ՀՕ-79, 14.06.94 ՀՕ-105, 

03.12.96 ՀՕ-102, 24.12.04 ՀՕ-68-Ն, 24.11.04 ՀՕ-136-Ն, խմբ. 16.12.05 ՀՕ-26-Ն, փոփ. 16.12.05 ՀՕ-32-

Ն, խմբ., փոփ. 21.02.07 ՀՕ-73-Ն, լրաց. 07.04.09 ՀՕ-89-Ն, փոփ. 18.05.09 ՀՕ-132-Ն, լրաց. 18.05.10 ՀՕ-

65-Ն, 09.02.12 ՀՕ-7-Ն, փոփ. 27.02.12 ՀՕ-24-Ն, լրաց., փոփ. 19.03.12 ՀՕ-34-Ն, լրաց. 21.03.12 ՀՕ-107-

Ն, լրաց., փոփ. 30.11.11 ՀՕ-289-Ն, խմբ. 07.02.12  ՀՕ-2-Ն, լրաց. 19.12.12 ՀՕ-247-Ն, փոփ. 19.06.13 

ՀՕ-94-Ն, լրաց. 21.06.14 ՀՕ-101-Ն, փոփ. 20.11.14 ՀՕ-173-Ն, 21.12.15 ՀՕ-178-Ն, 01.03.17 ՀՕ-49-Ն, 

լրաց. 17.11.17 ՀՕ-204-Ն, 21.12.17 ՀՕ-11-Ն, 22.05.18 ՀՕ-331-Ն, 13.12.17 ՀՕ-324-Ն, 

փոփ. 11.09.18 ՀՕ-381-Ն) 

 

 

 

 


