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Հոդված 189. Առանց թողարկման տվյալների զանգվածային լրատվության միջոցի տարածումը
կամ պարտադիր օրինակներ չուղարկելը կամ զանգվածային լրատվության միջոցի`
ֆինանսավորման աղբյուրների թափանցիկությանը և ազդեցությունների բացահայտմանն ուղղված
հաշվետվությունն օրենքով սահմանված ժամկետում չհրապարակելը
Զանգվածային լրատվության միջոցի տարածումը, որի թողարկումը չի պարունակում օրենքով
սահմանված թողարկման տվյալները, կամ նյութական կրիչի վրա թողարկված զանգվածային
լրատվության միջոցի տարածումն առանց օրենքով սահմանված պարտադիր օրինակներն ըստ
պատկանելույն ուղարկելու, կամ զանգվածային լրատվության միջոցի` ֆինանսավորման
աղբյուրների թափանցիկությանն ուղղված հաշվետվությունն օրենքով սահմանված ժամկետում
չհրապարակելը`
առաջացնում է տուգանքի նշանակում լրատվական գործունեություն իրականացնողի
նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի տասնապատիկի չափով:
Նույն խախտումը, որը կատարվել է կրկին անգամ` վարչական տույժի միջոցներ կիրառելուց
հետո` մեկ տարվա ընթացքում`
առաջացնում է տուգանքի նշանակում լրատվական գործունեություն իրականացնողի
նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկի չափով:

(189-րդ հոդվածը փոփ. 11.05.92, 02.09.93 ՀՕ-79, 17.12.97 ՀՕ-189, 13.12.03 ՀՕ-15-Ն)
Հոդված 189. Զանգվածային լրատվության միջոցի տվյալները չներառելը կամ պարտադիր
օրինակներ չուղարկելը կամ օրենքով արգելված աղբյուրներին հղում կատարելը կամ
զանգվածային լրատվության միջոցի՝ ֆինանսավորման աղբյուրների թափանցիկությանն ուղղված
հաշվետվությունն օրենքով սահմանված ժամկետներում չհրապարակելը
1. Զանգվածային լրատվության միջոցի տարածումը, որում ներկայացված չեն օրենքով
սահմանված տվյալները կամ զանգվածային լրատվության միջոցի` ֆինանսավորման
աղբյուրների թափանցիկությանն ուղղված հաշվետվությունն օրենքով սահմանված ժամկետում
չհրապարակելը կամ օրենքով արգելված աղբյուրներին հղում կատարելը`
առաջացնում է տուգանքի նշանակում լրատվական գործունեություն իրականցնողի նկատմամբ՝
սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երեք հարյուրապատիկից հինգ հարյուրապատիկի
չափով։
2. Զանգվածային լրատվության միջոցի տարածումը, որում ներկայացված չեն օրենքով
սահմանված տվյալները կամ զանգվածային լրատվության միջոցի օրենքով արգելված
աղբյուրներին հղում կատարելը
առաջացնում է տուգանքի նշանակում լրատվական գործունեություն իրականցնողի նկատմամբ՝
սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երեք հարյուրապատիկից հինգ հարյուրապատիկի
չափով։
3.Նույն խախտումը, որը կատարվել է կրկին՝ վարչական տույժի միջոցներ կիրառելուց
հետո մեկ տարվա ընթացքում՝
առաջացնում է տուգանքի նշանակում լրատվական գործունեություն իրականացնողի նկատմամբ՝
սահմանված նվազագույն աշխատավարձի վեց հարյուրապատիկից հազարապատիկի չափով։
4. Նյութական կրիչի վրա թողարկված զանգվածային լրատվության միջոցի տարածումն
առանց օրենքով սահմանված պարտադիր օրինակներն ըստ պատկանելույն ուղարկելու՝
առաջացնում է տուգանքի նշանակում լրատվական գործունեություն իրականցնողի նկատմամբ՝
սահմանված նվազագույն աշխատավարձի տասնապատիկի չափով։
5.Նույն խախտումը, որը կատարվել է կրկին՝ վարչական տույժի միջոցներ կիրառելուց
հետ՝ մեկ տարվա ընթացքում՝
առաջացնում է տուգանքի նշանակում լրատվական գործունեություն իրականացնողի նկատմամբ՝
սահմանված նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկի չափով։»:

1

Հոդված 223 .

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության
մարմինները
Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության մարմինները քննում
են
սույն
օրենսգրքի 189-րդ
և
189.17-րդ հոդվածներով
նախատեսված
վարչական
իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը։
Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության անունից վարչական
իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը քննելու և վարչական տույժեր նշանակելու իրավունք
ունի Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի
վերահսկողական ծառայության պետը:
Հայաստանի
Հանրապետության
արդարադատության
նախարարության
քրեակատարողական հիմնարկները քննում են ուղղիչ հիմնարկներում և կալանավորվածներին
պահելու վայրերում սույն օրենսգրքի 186-րդ հոդվածով նախատեսված վարչական
իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը։
Հայաստանի
Հանրապետության
արդարադատության
նախարարության
քրեակատարողական հիմնարկի անունից վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ
գործերը քննում, վարչական տույժեր նշանակում է քրեակատարողական հիմնարկի պետը:
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, 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, 129.3,
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, 182.4-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 5-8-րդ, 9-րդ (բացառությամբ
պաշտպանության բնագավառում պետական կառավարման լիազոր մարմնի և սահմանապահ
զորքերի զինծառայողների (աշխատակիցների) կողմից մեկուսացման կանոնների խախտման
վերաբերյալ իրավախախտումների) և 10-րդ մասերով, 182.5-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ, 4-10-րդ
(բացառությամբ սույն օրենսգրքի 223.3-րդ հոդվածով նախատեսված իրավախախտումների), 1214-րդ մասերով, 183, 184, 186 (եթե իրավախախտումը կատարվել է ոստիկանության
ենթակայության` ձերբակալվածներին պահելու վայրերում), 189-րդ հոդվածի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ և 5րդ մասերը, 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 Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի հրամանով սահմանված
պաշտոնատար անձինք:
2

Հոդված 244 .

Հարկային մարմինները

(վերնագիրը փոփ. 11.05.11 ՀՕ-155-Ն)
1

9

10

11

12

Հարկային մարմինները քննում են սույն օրենսգրքի 41.4, 48 , 169, 169 , 169 , 169 , 169 ,
14
15
2
3
4
6
7
8
9
169 , 169 հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ մասերով,169 , 170 , 170 , 170 , 170 , 170 , 170 , 170 ,
12
13
170 և 170 հոդվածներով, և 189-րդ հոդվածի 1-ին մասով, նախատեսված վարչական
իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը, ինչպես նաև սույն օրենսգրքի 169.2-րդ հոդվածով
նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը՝ հարկային մարմին
1
5
18
26
ներկայացվող
վիճակագրական
տեղեկատվության
մասով, 169 ,
169 , 169 ,
169 ,
27
2
169 հոդվածներով, 198 հոդվածի երկրորդ և երրորդ մասերով նախատեսված վարչական
իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը` հարկային իրավախախտումների մասով ու 158
հոդվածի տասներկուերորդ, տասնիններորդ մասերով, 165 հոդվածով նախատեսված վարչական
իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը` իրեն վերապահված իրավասությունների
շրջանակներում:
Հարկային մարմինների անունից վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործեր
քննելու և վարչական տույժեր նշանակելու իրավունք ունեն Հայաստանի Հանրապետության
վերադաս հարկային մարմնի վարչությունների պետերը և հարկային մարմնի հարկային
(տարածքային) տեսչության պետերը:
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(2442 - րդ հոդվածը փոփ. 11.05.92, 14.06.94 ՀՕ-105, 23.06.97 ՀՕ-133, 17.12.97 ՀՕ-189,
08.06.98 ՀՕ-226, 28.12.98 ՀՕ-283, 26.12.02 ՀՕ-517-Ն, 08.06.04 ՀՕ-94-Ն, 14.12.04 ՀՕ-187-Ն,

24.03.05 ՀՕ-78-Ն, 24.11.04 ՀՕ-136-Ն, 08.07.05 ՀՕ-151-Ն, 23.06.06 ՀՕ-89-Ն, լրաց. 05.12.06 ՀՕ253-Ն, 27.02.07 ՀՕ-134-Ն, փոփ. 24.10.07 ՀՕ-241-Ն, 06.12.07 ՀՕ-296-Ն, լրաց. 25.02.08 ՀՕ-2-Ն,
փոփ. 18.03.08 ՀՕ-8-Ն, 29.10.09 ՀՕ-199-Ն, 24.06.10 ՀՕ-118-Ն, 11.05.11 ՀՕ-155-Ն, 29.11.11 ՀՕ294-Ն, 22.12.10 ՀՕ-264-Ն, լրաց. 06.12.12 ՀՕ-228-Ն, 11.12.13 ՀՕ-153-Ն, փոփ. 16.05.16 ՀՕ-82-Ն,
լրաց. 16.12.16 ՀՕ-35-Ն, 24.10.19 ՀՕ-193-Ն)
(2442 -րդ հոդվածը 04.12.19 ՀՕ-266-Ն օրենքի 6-րդ հոդվածի փոփոխությամբ ուժի մեջ
կմտնի 01.07.2021 թվականին:)
(հոդվածը 19.01.21 ՀՕ-69-Ն օրենքի փոփոխությամբ ուժի մեջ կմտնի 18.03.2021 թվականին)

