
 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

Վարչական  իրավախախտումների  վերաբերյալ  Հայաստանի  Հանրապետության  

օրենսգրքի  լրացվող  համապատասխան  հոդվածների  վերաբերյալ 

 

Հոդված 2191. Տարածքային կառավարման մարմինները և տեղական ինքնակառավարման 
մարմինները 

Տարածքային կառավարման մարմինները քննում են սույն օրենսգրքի 48-րդ հոդվածով 
նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը` իրենց տնօրինության տակ 
գտնվող հողերի մասով, ինչպես նաև սույն օրենսգրքի 43.1-րդ հոդվածի 1-ին, 9-րդ մասերով, 152.1-ին 
հոդվածի 4-րդ մասով և 54.5-րդ հոդվածով նախատեսված իրավախախտումների վերաբերյալ 
գործերը: 

Տեղական ինքնակառավարման մարմինները քննում են սույն օրենսգրքի 43.1-ին հոդվածի 2-8-րդ և 
10-12-րդ մասերով, 48-րդ հոդվածով` իրենց տնօրինության տակ գտնվող հողերի մասով, 113-րդ, 124.7-
րդ հոդվածով, 152.1-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ մասերով, 152.2-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 156-րդ, 157-
րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 157.15-րդ, 158-րդ (բացառությամբ 2-րդ, 3-րդ, 12-րդ, 17-րդ, 19-րդ, 21-րդ, 23-
րդ, 26-րդ և 27-րդ մասերի), 162-րդ, 169.16-րդ, 169.14-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, 189.11-րդ  և 189.12-րդ 
և 189.18-րդ   հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը: 

Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն իրենց 
իրավասության սահմաններում քննում են նաև սույն օրենսգրքի 114-րդ, 154-րդ, 154.1-րդ, 156.1-րդ 
հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը՝ 
մասնավոր գերեզմանատների մասով, 2-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ և 10-րդ մասերով, 169.1-րդ 
հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը: 

Տարածքային կառավարման մարմինների անունից վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
գործեր քննելու և վարչական տույժ նշանակելու իրավունք ունեն մարզպետները, իսկ տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների անունից` համայնքի ղեկավարները, իսկ Երևան քաղաքում` 
Երևանի քաղաքապետը կամ նրա որոշմամբ սահմանված պաշտոնատար անձինք: 

 

Հոդված 223. Վարչական դատարանները 
(վերնագիրը փոփ. 07.02.12 ՀՕ-2-Ն) 

Վարչական դատարանները քննում են` 
1) սույն օրենսգրքի 41.5, 972, 973, 147, 1661, 172.3 հոդվածներով, 1801, 182, 1831, 1892 -1896, 189.9-189.10 

և 189.18   հոդվածներով, 1982  հոդվածի չորրորդ մասով և 2065, 20610, 20611, 20612, 20613, 206.16, 206.14 
հոդվածներով 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. 

5) սույն օրենսգրքի 206.15-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքում` Սահմանադրական դատարանի 
աշխատակազմի ղեկավարի հայցադիմումով. 



6) սույն օրենսգրքի 40.1-40.4 և 40.6-40.15 հոդվածներով նախատեսված դեպքերում վարչական 
իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն կազմելու իրավասություն ունեցող պետական 
մարմինների (պաշտոնատար անձանց) կամ համապատասխան ընտրություններին մասնակցող 
կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների, համայնքի ղեկավարի կամ ավագանու 
անդամի թեկնածուների կամ այդ ընտրությունների ժամանակ դիտորդական առաքելություն 
իրականացնող հասարակական կազմակերպությունների, ինչպես նաև հանրաքվեի ժամանակ 
քարոզչության կողմերի հայցադիմումով: 

 

 

 

 


