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Հոդված 47.14. Ապաստարանում տեղավորված ընտանիքում բռնության 

ենթարկված անձի  գտնվելու վայրը հրապարակելը 

«Ընտանիքում  բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնութան ենթարկված 

անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված ապաստարանում 

տեղավորված  անձի գտնվելու վայրը հայտնելն այն անձին, ով այդ մասին 

տեղեկանալու իրավասություն չունի՝ այն անձի կողմից, ով այդ մասին տեղեկացել է 

իր ծառայողական կամ աշխատանքային պարտականությունները կատարելու 

կապակցությամբ՝ 

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

Գ Լ ՈՒ Խ  141 
 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 
ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ 

Հոդված 20615. Անհետաձգելի միջամտության որոշումը կամ պաշտպանական 

որոշումը դիտավորությամբ չկատարելը 

1. «Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնութան 

ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության 

վերականգնման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-

րդ մասի 5-րդ կետով, ինչպես նաև 8-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 6-8-րդ կետերով 

նախատեսված պահանջները ընտանիքում բռնություն գործադրած անձի կողմից 

դիտավորությամբ չկատարելը` 



առաջացնում բռնություն գործադրած անձի կողմից դիտավորությամբ 

չկատարելը`նախատեսված պահանջները 5-րդ մասի 6- 

Հոդված 223. Վարչական դատարանները 
(վերնագիրը փոփ. 07.02.12 ՀՕ-2-Ն) 
  
Վարչական դատարանները քննում են` 
1) սույն օրենսգրքի 401 -404, 40.6 - 40.14, 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, 20613,20615 hոդվածներով նախատեսված 
դեպքերում` վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն կազմելու 
իրավասություն ունեցող պետական կամ տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների (պաշտոնատար անձանց) հայցադիմումով. 

2) սույն օրենսգրքի 1705, 1897  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: 
 

Հոդված 224. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը 
      (վերնագիրը խմբ. 07.02.12  ՀՕ-2-Ն) 

  
1. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը քննում է սույն օրենսգրքի 

44.1, 44.2, 47.14,53, 95, 110.1, 110.2, 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, 179.1, 
180, 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, 179.1, 180, 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 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 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: 
Հոդված 254. Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրությունը 

  
Վարչական իրավախախտում կատարելու մասին արձանագրությունը կազմում 

են վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի քննությունն իրականացնելու 
իրավասություն ունեցող պետական կամ տեղական ինքնակառավարման 
մարմինները (պաշտոնատար անձինք), իսկ վարչական դատարանի 
իրավասությանը վերապահված հարցերով` 

1) սույն օրենսգրքի 401 - 404, 40.6 -40.11, 40.13, 40.14 հոդվածներով 
նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերով` 
իրավասու ընտրական հանձնաժողովը. 



2) սույն օրենսգրքի 4012, 1661  և 1831  հոդվածներով նախատեսված վարչական 
իրավախախտումների վերաբերյալ գործերով` համապատասխան պետական կամ 
տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարը. 

3) սույն օրենսգրքի 47.14, 172.3, 180.1 և ,182 և 20615182 հոդվածներով 
նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերով` 
ոստիկանության իրավասու մարմինը. 

4) սույն օրենսգրքի 972  և 973   հոդվածներով նախատեսված վարչական 
իրավախախտումների վերաբերյալ գործերով` միջուկային անվտանգության 
կարգավորման պետական կոմիտեն. 

5) (կետն ուժը կորցրել է 07.02.12 ՀՕ-2-Ն) 
6) սույն օրենսգրքի 1892  – 1896  հոդվածներով նախատեսված վարչական 

իրավախախտումների վերաբերյալ գործերով` լեզվի պետական տեսչությունը. 
7) սույն օրենսգրքի 147, 1899  և 18910  հոդվածներով նախատեսված վարչական 

իրավախախտումների վերաբերյալ գործերով` իրավասու պետական կամ տեղական 
ինքնակառավարման մարմինը կամ պաշտոնատար անձը. 

8) սույն օրենսգրքի 1982  հոդվածի չորրորդ մասով նախատեսված վարչական 
իրավախախտման վերաբերյալ գործերով` հարկային տեսչության կամ 
աշխատանքի պետական տեսչության մարմինները. 

9) սույն օրենսգրքի 2065  հոդվածով նախատեսված վարչական 
իրավախախտման վերաբերյալ գործերով` հարկադիր կատարման ծառայությունը. 

10) (կետն ուժը կորցրել է 16.12.16 ՀՕ-8-Ն) 
11) սույն օրենսգրքի 2069  հոդվածով նախատեսված դեպքում` դատավճռի, վճռի 

կամ այլ դատական ակտի կատարումն ապահովող պետական մարմինը 
(պաշտոնատար անձը). 

12) սույն օրենսգրքի 20610-20613-րդ հոդվածներով նախատեսված վարչական 
իրավախախտումների վերաբերյալ գործերով՝ պրոբացիայի պետական 
ծառայությունը: 

Արձանագրություն չի կազմվում սույն օրենսգրքի 1705, 1897  հոդվածներով, 
1982  հոդվածի հինգերորդ մասով և 257 հոդվածով նախատեսված դեպքերում: 
 

 


