
 

Նախագիծ 
Երկրորդ ընթերցում 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության 1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի օրենսգրքի (այսուհետ՝ 

Օրենսգիրք) 170.8 հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ 

«Հոդված 170.8 Ակցիզային դրոշմանիշերով և (կամ)  դրոշմապիտակներով 

դրոշմավորման ենթակա չդրոշմավորված (չվերադրոշմավորված) ապրանքներ 

իրացնելը 

1. Ակցիզային դրոշմանիշերով և (կամ) դրոշմապիտակներով դրոշմավորման 

ենթակա չդրոշմավորված (չվերադրոշմավորված) ապրանքներ օտարելը, եթե 

դրանց ընդհանուր արժեքը վաճառողի մոտ նշված (իսկ չնշված լինելու դեպքում` 

oրենսդրությամբ սահմանված կարգով որոշված) գներով չի գերազանցում հիսուն 

հազար դրամը` առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի յոթանասունապատիկի չափով: 

2. Նույն խախտումը, եթե այդ ապրանքների ընդհանուր արժեքը վաճառողի 

մոտ նշված (չնշված լինելու դեպքում` օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

որոշված) գներով կազմում է հիսուն հազարից երկու հարյուր հազար դրամ` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 

երեքհարյուրա-պատիկի չափով: 

3. Նույն խախտումը, եթե այդ ապրանքների ընդհանուր արժեքը վաճառողի 

մոտ նշված (չնշված լինելու դեպքում` օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

որոշված) գներով կազմում է երկու հարյուր հազարից հինգ հարյուր հազար դրամ` 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի ութհարյուրապատիկի 

չափով: 

4 . Նույն խախտումը, եթե այդ ապրանքների ընդհանուր արժեքը վաճառողի 

մոտ նշված (չնշված լինելու դեպքում` օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 



որոշված) գներով կազմում է հինգ հարյուր հազար դրամ և ավելի` պատժվում է 

տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի հազարերկուհարյուրապատիկի չափով: 

5. Սույն հոդվածի առաջին, երկրորդ և երրորդ մասերով նախատեսված 

խախտումները, որոնք կատարվել են պատասխանատու անձի կողմից` պատժվում 

են տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի երեքհազարապատիկի չափով: 

Սույն հոդվածով նախատեսված պատասխանատու անձ է համարվում 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ տնտեսավարող սուբյեկտի 

գործունեության ղեկավարման կամ կազմակերպման լիազորություն ունեցող անձը, 

որը ենթակա է նշված հոդվածով նախատեսված արարքների կատարման համար` 

անկախ խախտման սահմանային չափից:» 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

«ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՎ  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 
ՀՀ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության 1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 

170.8 հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ 

«Հոդված 170.8 Ակցիզային դրոշմանիշերով և (կամ)  դրոշմապիտակ-ներով 

դրոշմավորման ենթակա չդրոշմավորված (չվերադրոշմավորված) ապրանքներ իրացնելը» 

1. Ակցիզային դրոշմանիշերով և (կամ) դրոշմապիտակներով դրոշմավորման 

ենթակա չդրոշմավորված (չվերադրոշմավորված) ապրանքներ օտարելը, եթե դրանց 



ընդհանուր արժեքը վաճառողի մոտ նշված (իսկ չնշված լինելու դեպքում` oրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով որոշված) գներով չի գերազանցում հիսուն հազար դրամը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 

յոթանասունապատիկի չափով: 

2. Նույն խախտումը, եթե այդ ապրանքների ընդհանուր արժեքը վաճառողի մոտ 

նշված (չնշված լինելու դեպքում` օրենսդրությամբ սահմանված կարգով որոշված) գներով 

կազմում է հիսուն հազարից երկու հարյուր հազար դրամ` առաջացնում է տուգանքի 

նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկի չափով: 

3. Նույն խախտումը, եթե այդ ապրանքների ընդհանուր արժեքը վաճառողի մոտ 

նշված (չնշված լինելու դեպքում` օրենսդրությամբ սահմանված կարգով որոշված) գներով 

կազմում է երկու հարյուր հազարից հինգ հարյուր հազար դրամ` 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի ութհարյուրապատիկի չափով: 

4 . Նույն խախտումը, եթե այդ ապրանքների ընդհանուր արժեքը վաճառողի մոտ 

նշված (չնշված լինելու դեպքում` օրենսդրությամբ սահմանված կարգով որոշված) գներով 

կազմում է հինգ հարյուր հազար դրամ և ավելի` պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն 

աշխատավարձի հազարերկուհարյուրապատիկի չափով: 

5. Սույն հոդվածի առաջին, երկրորդ և երրորդ մասերով նախատեսված 

խախտումները, որոնք կատարվել են պատասխանատու անձի կողմից` պատժվում են 

տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի երեքհազարապատիկի չափով: 

Սույն հոդվածով նախատեսված պատասխանատու անձ է համարվում 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության 

ղեկավարման կամ կազմակերպման լիազորություն ունեցող անձը, որը ենթակա է նշված 

հոդվածով նախատեսված արարքների կատարման համար` անկախ խախտման 

սահմանային չափից:» 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը: 



ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
 

 «ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՎ  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ  
 � Կ-231-22.07.2019-ՊԻ-011/1� ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

 

Առաջարկության 
(փոփոխության, 

լրացման) 
հեղինակը 

 
Հոդվածը, կետը, 

որին  վերաբերում է 
առաջարկությունը 

 
Առաջարկություն (փոփոխություն, լրացում) 

Առաջարկության 
վերաբերյալ հեղինակի 
(հիմնական զեկուցողի) 

եզրակացությունը 

Առաջարկությունը 
ընդունելու կամ 

մերժելու վերաբերյալ 
հանձնաժողովի 

որոշումը 
 
 
ՀՀ կառավարություն

«Վարչական 
իրավախախտում 
ների վերաբերյալ 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենսգրքում փո-
փոխություններ 
կատարելու մասին» 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքի նախագծի 
 1-ին հոդված: 

 Նախագծի 1-ին հոդվածում նշված՝ 
170.8-րդ հոդվածը շարադրել նոր 
խմբագրու-թյամբ:  
Այդ առումով նախագծի    1-ին 

հոդվածում բացակայում է վերոնշյալ 
հոդվածի վերնա-գիրը, որն անհրաժեշտ է 
լրացնել: 

Ընդունվել է, 
նախագծում կատարվել 
է համապատասխան 

փոփոխություն: 

 
Ընդունվել է։  

 
ՀՀ կառավարություն

«Հայաստանի 
Հանրապետության 
հարկային 
օրենսգրքում 
փոփոխություն 
կատարելու մասին» 
Հայաստանի 

 
Օրենքի նախագծի 1-ին հոդվածում 

«օրենսգրքի» բառը կրկնվում է: 

Ընդունվել է, 
նախագծում կատարվել 
է համապատասխան 

փոփոխություն: 

 
Ընդունվել է։ 



Հանրապետության 
օրենքի նախագծի 1-
ին հոդված: 

 

 

   

 


