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(Ընդունված է 2003 թվականի ապրիլի 18-ին) 

Հոդված 1691. Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմիններին սուտ   
                        տեղեկություններ հաղորդելը 

  
Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմիններին սուտ տեղեկություններ 

հաղորդելը` 
պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից 

երեքհարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով` առավելագույնը երեք ամիս ժամկետով, կամ 
ազատազրկմամբ` առավելագույնը երկու տարի ժամկետով: 

(1691-ին հոդվածը լրաց. 09.06.04 ՀՕ-97-Ն, փոփ. 01.06.06 ՀՕ-119-Ն) 
 
 

«Հոդված 169.2. Ծնողական իրավունքներից հրաժարվելուն հակելը կամ հարկադրելը 
 

1. Հորդորելու, խաբեության, վստահությունը չարաշահելու, կամ վիճակի խոցելիությունը 
օգտագործելու, կյանքի կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու 
միջոցով կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքի միջոցով կամ այլ եղանակով անձին 
ծնողական իրավունքներից հրաժարվելուն հակելը կամ հարկադրելը՝ 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկից 
հինգհարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով՝ առավելագույնը երեք ամիս ժամկետով, կամ 
ազատազրկմամբ՝ մեկից չորս տարի ժամկետով։ 

2. Նույն արարքը, որը կատարվել է՝ 
1) Բուժաշխատողի կողմից, 
2) կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելով կամ դա 

գործադրելու սպառնալիքով, 
3) պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով, 
4) մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ,  
5) շահադիտական դրդումներով՝ 
պատժվում է ազատազրկմամբ՝ երկուսից հինգ տարի ժամկետով` որոշակի պաշտոններ 

զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով` առավելագույնը 
երեք տարի ժամկետով, կամ առանց դրա: 

3. Սույն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք՝  
1) կատարվել են կազմակերպված խմբի կողմից, 
2) անզգուշությամբ առաջացրել են տուժողի մահ կամ այլ ծանր հետևանքներ՝  

պատժվում են՝ ազատազրկմամբ՝ չորսից ութ տարի ժամկետով՝ գույքի բռնագրավմամբ 
կամ առանց դրա, որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու 
իրավունքից զրկելով` առավելագույնը երեք տարի ժամկետով, կամ առանց դրա: : 

 
 

Հոդված 170. Երեխային դաստիարակելու պարտականությունը չկատարելը կամ ոչ  
                     պատշաճ կատարելը  

 
1. Ծնողի կամ այն անձի կողմից, ում վրա դրված է երեխայի դաստիարակության և 

խնամքի պարտականություն, կամ մանկավարժի կամ ուսումնական, բուժական կամ 
դաստիարակչական հաստատության այլ աշխատողների կողմից երեխային դաստիարակելու 
պարտականությունը չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելը, որն առաջացրել է երեխայի 
իրավունքների և օրինական շահերի էական խախտում՝ 



պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից հարյուրապատիկի 
չափով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երկու տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ 
զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ առավելագույնը 
երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա: 

2. Նույն արարքը, որը զուգորդվել է անչափահասի նկատմամբ դաժան վերաբերմունքով՝ 
պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից 

երկուհարյուրապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երեք տարի ժամկետով՝ 
որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից 
զրկելով՝ առավելագույնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա: 

(170-րդ հոդվածը փոփ. 01.06.06 ՀՕ-119-Ն, լրաց. 21.12.17 ՀՕ-13-Ն)  
 


