
 

 
 

ՆԱԽԱԳԻԾ 
Երկրորդ ընթերցում 
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 «ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 1. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» 1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի 

օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) ողջ տեքստում «նավթային գազեր» բառերը` համապատասխան 

հոլովաձևերով փոխարինել «նավթային կամ ածխաջրածնային գազեր» բառերով և դրանց համապատասխան 

հոլովաձևերով: 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 158-րդ հոդվածի.  

1. 3-րդ մասի «չհամապատասխանող ապրանքներ վաճառելը» բառերից հետո լրացնել «, 

բացառությամբ սույն օրենսգրքի 188-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերի`» բառերը։  

2. 23-րդ մասի «կանոնները և նորմերը խախտելը» բառերից հետո լրացնել «, բացառությամբ սույն 

հոդվածի 43-րդ և 44-րդ մասերով նախատեսված դեպքերի`» բառերը 

3. 38-րդ մասից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր մասերով. 

«Հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային կամ ածխաջրածնային գազերի 

մանրածախ առևտրի կետերում վաճառողի կողմից վառելիքի անվանման, նպատակային նշանակության 

(կոմունալ-կենցաղային և արտադրական սպառման համար կամ որպես ավտոմոբիլային տրանսպորտի 

շարժիչային վառելիք) վերաբերյալ տեղեկատվությունը վառելիքաբաշխիչ սարքավորումների վրա 

չտեղադրելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկի չափով: 

Սույն հոդվածի 39-րդ մասով նախատեսված արարքը վարչական տույժի նշանակման օրվանից մեկ 

տարվա ընթացքում կրկին կատարելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի հինգհարյուրապատիկի չափով: 

Հեղուկ վառելիքի մանրածախ առևտրի կետում վաճառողի կողմից Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության կողմից հաստատված պահանջերին համապատասխանող ստուգաչափված տարա 

չունենալը և (կամ) վերջինիս չափագիտական կանոնները և նորմերը խախտելը կամ դրանց տեղադրման և 

կիրառման կարգը խախտելը կամ սպառողի պահանջով հեղուկ վառելիքի վաճառքը այդ տարաների միջոցով 

չիրականացնելը ՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի հինգհարյուրապատիկի չափով: 

Սույն հոդվածի 41-րդ մասով նախատեսված արարքը վարչական տույժի նշանակման օրվանից մեկ 

տարվա ընթացքում կրկին կատարելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի հազարապատիկի չափով: 

Հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային կամ ածխաջրածնային գազերի 

մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային կամ 

ածխաջրածնային գազերի վաճառքը տեսակը հաստատված և ստուգաչափված չափման միջոցներով 

չիրականացնելը և (կամ) չափագիտական կանոնները և նորմերը խախտելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի հինգհարյուրապատիկի չափով: 



 

 
 

Սույն հոդվածի 43-րդ մասով նախատեսված արարքը վարչական տույժի նշանակման օրվանից մեկ 

տարվա ընթացքում կրկին կատարելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի հազարապատիկի չափով:»: 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 188-րդ հոդվածի. 

1. Վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ «Տեխնիկական կանոնակարգերով, 

տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված համապատասխանության գնահատման ընթացակարգերով, 

չափումների միասնականության ապահովման ոլորտում գործող նորմատիվ իրավական ակտերով 

սահմանված պահանջները խախտելը»։ 

2. 6-րդ մասից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 7-րդ և 8-րդ մասեր. 

Տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին չհամապատասխանող հեղուկ վառելիքի, սեղմված 

բնական կամ հեղուկացված նավթային կամ ածխաջրածնային գազեր վաճառելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի հազարապատիկի չափով: 

Սույն հոդվածի 7-րդ մասով նախատեսված արարքը վարչական տույժի նշանակման օրվանից մեկ 

տարվա ընթացքում կրկին կատարելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ տվյալ արարքի համար սույն հոդվածով նախատեսված 

տուգանքի կրկնապատիկի չափով:»: 

Հոդված 4. Օրենսգրքի 244.
7
 հոդվածի 1-ին մասում «և 26-րդ մասերով» բառերը փոխարինել «, 26-րդ, 

39-44-րդ մասերով» բառերով: 

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 

վաթսուներորդ օրը: 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

Փոփոխվող հոդվածների վերաբերյալ 

 «ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 1. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» 1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի 

օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) ողջ տեքստում «նավթային գազեր» բառերը` համապատասխան 

հոլովաձևերով փոխարինել «նավթային կամ ածխաջրածնային գազեր» բառերով և դրանց համապատասխան 

հոլովաձևերով: 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 158-րդ հոդվածի.  

4. 3-րդ մասի «չհամապատասխանող ապրանքներ վաճառելը» բառերից հետո լրացնել «, 

բացառությամբ սույն օրենսգրքի 188-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերի`» բառերը։  

5. 23-րդ մասի «կանոնները և նորմերը խախտելը» բառերից հետո լրացնել «, բացառությամբ սույն 

հոդվածի 43-րդ և 44-րդ մասերով նախատեսված դեպքերի`» բառերը 

6. 38-րդ մասից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 39 - 44-րդ մասերով. 

«Հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային կամ ածխաջրածնային գազերի 

մանրածախ առևտրի կետերում վաճառողի կողմից վառելիքի անվանման, նպատակային նշանակության 

(կոմունալ-կենցաղային և արտադրական սպառման համար կամ որպես ավտոմոբիլային տրանսպորտի 

շարժիչային վառելիք) վերաբերյալ տեղեկատվությունը վառելիքաբաշխիչ սարքավորումների վրա 

չտեղադրելը` 



 

 
 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկի չափով: 

Սույն հոդվածի 39-րդ մասով նախատեսված արարքը վարչական տույժի նշանակման օրվանից մեկ 

տարվա ընթացքում կրկին կատարելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի հինգհարյուրապատիկի չափով: 

Հեղուկ վառելիքի մանրածախ առևտրի կետում վաճառողի կողմից Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության կողմից հաստատված պահանջերին համապատասխանող ստուգաչափված տարա 

չունենալը և (կամ) վերջինիս չափագիտական կանոնները և նորմերը խախտելը կամ դրանց տեղադրման և 

կիրառման կարգը խախտելը կամ սպառողի պահանջով հեղուկ վառելիքի վաճառքը այդ տարաների միջոցով 

չիրականացնելը ՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի հինգհարյուրապատիկի չափով: 

Սույն հոդվածի 41-րդ մասով նախատեսված արարքը վարչական տույժի նշանակման օրվանից մեկ 

տարվա ընթացքում կրկին կատարելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի հազարապատիկի չափով: 

Հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային կամ ածխաջրածնային գազերի 

մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային կամ 

ածխաջրածնային գազերի վաճառքը տեսակը հաստատված և ստուգաչափված չափման միջոցներով 

չիրականացնելը և (կամ) չափագիտական կանոնները և նորմերը խախտելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի հինգհարյուրապատիկի չափով: 

Սույն հոդվածի 43-րդ մասով նախատեսված արարքը վարչական տույժի նշանակման օրվանից մեկ 

տարվա ընթացքում կրկին կատարելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի հազարապատիկի չափով:»: 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 188-րդ հոդվածի. 

3. Վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ «Տեխնիկական կանոնակարգերով, 

տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված համապատասխանության գնահատման ընթացակարգերով, 

չափումների միասնականության ապահովման ոլորտում գործող նորմատիվ իրավական ակտերով 

սահմանված պահանջները խախտելը»։ 

4. 6-րդ մասից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 7-րդ և 8-րդ մասեր. 

Տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին չհամապատասխանող հեղուկ վառելիքի, սեղմված 

բնական կամ հեղուկացված նավթային կամ ածխաջրածնային գազեր վաճառելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի հազարապատիկի չափով: 

Սույն հոդվածի 7-րդ մասով նախատեսված արարքը վարչական տույժի նշանակման օրվանից մեկ 

տարվա ընթացքում կրկին կատարելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ տվյալ արարքի համար սույն հոդվածով նախատեսված 

տուգանքի կրկնապատիկի չափով:»: 

Հոդված 4. Օրենսգրքի 244.
7
 հոդվածի 1-ին մասում «և 26-րդ մասերով» բառերը փոխարինել «, 26-րդ, 

39-44-րդ մասերով» բառերով: 

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 

վաթսուներորդ օրը: 
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