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Ընդ նվել է 18.04.2003
Բաժին 1. Քրեական օրենք
Գլ խ 1. Քրեական օրենսդր թյան խնդիրները եւ սկզբ նքները
Գլ խ 2. Քրեական օրենքի գործող թյ նը ժամանակի ընթացք մ եւ տարած թյան ﬔջ
Բաժին 2. Հանցագործ թյ ն
Գլ խ 3. Հանցագործ թյան հասկաց թյ նը եւ տեսակները
Գլ խ 4. Քրեական պատասխանատվ թյան ենթակա անձինք
Գլ խ 5. Մեղքը
Գլ խ 6. Ավարտված եւ չավարտված հանցագործ թյ նները
Գլ խ 7. Հանցակց թյ նը
Գլ խ 8. Արարքի հանցավոր թյ նը բացառող հանգամանքները
Բաժին 3. Պատիժ
Գլ խ 9. Պատժի հասկաց թյ նը, նպատակները եւ տեսակները
Գլ խ 10. Պատիժ նշանակելը
Բաժին 4. Քրեական պատասխանատվ թյ նից եւ պատժից ազատելը
Գլ խ 11. Քրեական պատասխանատվ թյ նից ազատելը
Գլ խ 12. Պատժից ազատելը
Գլ խ 13. Համաներ մը, ներ մը, դատված թյ նը
Բաժին 5. Անչափահասների քրեական պատասխանատվ թյան եւ պատժի առանձնահատկ թյ նները
Գլ խ 14. Անչափահասների քրեական պատասխանատվ թյանեւ պատժի առանձնահատկ թյ նները
Բաժին 6. Բժշկական բն յթի հարկադրանքի ﬕջոցները
Գլ խ 15. Բժշկական բն յթի հարկադրանքի ﬕջոցները
Հատ կ մաս
Բաժին 7. Մարդ դեմ ղղված հանցագործ թյ ններ
Գլ խ 16. Կյանքի եւ առողջ թյան դեմ ղղված հանցագործ թյ ններ
Գլ խ 17. Անձի ազատ թյան, պատվի եւ արժանապատվ թյան դեմ ղղված հանցագործ թյ նները
Գլ խ 18. Սեռական անձեռնﬗելի թյան եւ սեռական ազատ թյան դեմ ղղված հանցագործ թյ նները
Գլ խ 19. Մարդ եւ քաղաքաց սահմանադրական իրավ նքների ազատ թյ նների դեմ ղղված հանցագործ թյ նները
Գլ խ 20. Ընտանիքի եւ երեխայի շահերի դեմ ղղված հանցագործ թյ նները
Բաժին 8. Սեփական թյան, տնտես թյան եւ տնտեսական գործ նե թյան դեմ ղղված հանցագործ թյ ններ
Գլ խ 21. Սեփական թյան դեմ ղղված հանցագործ թյ նները
Գլ խ 22. Տնտեսական գործ նե թյան դեմ ղղված հանցագործ թյ նները
Բաժին 9. Հասարակական անվտանգ թյան, համակարգչային տեղեկատվ թյան անվտանգ թյան, հասարակական կարգի
եւ բարոյական թյան, բնակչ թյան առողջ թյան դեմ ղղված հանցագործ թյ ններ
Գլ խ 23. Հասարակական անվտանգ թյան դեմ ղղված հանցագործ թյ նները
Գլ խ 24. Համակարգչային տեղեկատվ թյան անվտանգ թյան դեմ ղղված հանցագործ թյ նները
Գլ խ 25. Հասարակական կարգի եւ բարոյական թյան դեմ ղղված հանցագործ թյ նները
Գլ խ 26. Բնակչ թյան առողջ թյան դեմ ղղված հանցագործ թյ նները
Բաժին 10. Շրջակա ﬕջավայրի անվտանգ թյան դեմ ղղված հանցագործ թյ ններ
Գլ խ 27. Շրջակա ﬕջավայրի անվտանգ թյան դեմ ղղված հանցագործ թյ նները
Բաժին 11. Պետական իշխան թյան դեմ ղղված հանցագործ թյ ններ
Գլ խ 28. Սահմանադրական կարգի հիմ նքների եւ պետ թյան անվտանգ թյան դեմ ղղված հանցագործ թյ նները
Գլ խ 29. Պետական ծառայ թյան դեմ ղղված հանցագործ թյ նները
Գլ խ 30. Կառավարական կարգի դեմ ղղված հանցագործ թյ նները
Գլ խ 31. Արդարադատ թյան դեմ ղղված հանցագործ թյ նները
Բաժին 12. Զինվորական ծառայ թյան կարգի դեմ ղղված հանցագործ թյ ններ
Գլ խ 32. Զինվորական ծառայ թյան կարգի դեմ ղղված հանցագործ թյ նները

Բաժին 13. Խաղաղ թյան եւ մարդկ թյան անվտանգ թյան դեմ ղղված հանցագործ թյ ններ
Գլ խ 33. Խաղաղ թյան եւ մարդկ թյան անվտանգ թյան դեմ ղղված հանցագործ թյ նները
Բաժին 14. Եզրափակիչ դր յթ
Գլ խ 34. Եզրափակիչ դր յթ
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ԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ՍԿԶԲ

ՆՔՆԵՐԸ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետ թյան քրեական օրենսդր թյ նը
1. Հայաստանի Հանրապետ թյան քրեական օրենսդր թյ նը բաղկացած է ս յն օրենսգրքից: Քրեական պատասխանատվ թյ ն
նախատեսող նոր օրենքներն ընդգրկվ մ են Հայաստանի Հանրապետ թյան քրեական օրենսգրք մ:
2. Հայաստանի Հանրապետ թյան քրեական օրենսգիրքը հիﬓվ մ է Հայաստանի Հանրապետ թյան Սահմանադր թյան եւ
ﬕջազգային իրավ նքի սկզբ նքների նորﬔրի վրա:
Հոդված 2. Հայաստանի Հանրապետ թյան քրեական օրենսգրքի խնդիրները
1. Հայաստանի Հանրապետ թյան քրեական օրենսգրքի խնդիրներն են՝ հանցավոր ոտնձգ թյ ններից պաշտպանել մարդ եւ
քաղաքաց
իրավ նքներն
ազատ թյ նները, իրավաբանական անձանց իրավ նքները, սեփական թյ նը, շրջակա
ﬕջավայրը, հասարակական կարգը եւ անվտանգ թյ նը, սահմանադրական կարգը, խաղաղ թյ նը եւ մարդկ թյան
անվտանգ թյ նը, ինչպես նաեւ կանխել հանցագործ թյ նները:
2. Այդ խնդիրների իրականացման համար Հայաստանի Հանրապետ թյան քրեական օրենսգիրքն ամրագր մ է քրեական
պատասխանատվ թյան հիմքն
քրեական օրենսդր թյան սկզբ նքները, որոշ մ, թե հանր թյան համար վտանգավոր որ
արարքներն են համարվ մ հանցագործ թյ ններ, եւ սահման մ է պատժի տեսակներ
քրեաիրավական ներգործ թյան այլ
ﬕջոցներ՝ դրանք կատարել համար:
Հոդված 3. Քրեական պատասխանատվ թյան հիմքը
Քրեական պատասխանատվ թյան ﬕակ հիմքը հանցանք, այսինքն՝ այնպիսի արարք կատարելն է, որն իր ﬔջ պար նակ մ է
քրեական օրենքով նախատեսված հանցակազﬕ բոլոր հատկանիշները:
Հոդված 4. Քրեական օրենսդր թյան սկզբ նքները
Հայաստանի Հանրապետ թյան քրեական օրենսգիրքը հիﬓվ մ է օրինական թյան, օրենքի առջեւ հավասար թյան,
պատասխանատվ թյան անխ սափելի թյան, անձնական պատասխանատվ թյան, ըստ ﬔղքի պատասխանատվ թյան,
արդար թյան եւ պատասխանատվ թյան անհատականացման մարդասիր թյան սկզբ նքների վրա:
Հոդված 5. Օրինական թյան սկզբ նքը
1. Արարքի հանցավոր թյ նը, դրա պատժելի թյ նը եւ քրեաիրավական այլ հետեւանքները որոշվ մ են ﬕայն քրեական
օրենքով:
2. Քրեական օրենքն անալոգիայով կիրառելն արգելվ մ է:
Հոդված 6. Օրենքի առջեւ հավասար թյան սկզբ նքը
Հանցանք կատարած անձինք հավասար են օրենքի առջեւ եւ ենթակա են քրեական պատասխանատվ թյան՝ անկախ սեռից,
ռասայից, մաշկի գ յնից, լեզվից, կրոնից, քաղաքական կամ այլ համոզմ նքից, ազգային կամ սոցիալական ծագ ﬕց, ազգային
փոքրամասն թյանը պատկանել ց, ծննդից, գ յքային կամ այլ դր թյ նից:
Հոդված 7. Պատասխանատվ թյան անխ սափելի թյան սկզբ նքը

1. Հանցանք կատարած յ րաքանչյ ր անձ ենթակա է Հայաստանի Հանրապետ թյան քրեական օրենսգրքով նախատեսված պատժի
կամ քրեաիրավական այլ ներգործ թյան:
2. Քրեական պատասխանատվ թյ նից եւ պատժից ազատելը հնարավոր է ﬕայն Հայաստանի Հանրապետ թյան քրեական
օրենսգրքով նախատեսված հիմքերի եւ պայմանների առկայ թյան դեպք մ:
Հոդված 8. Անձնական պատասխանատվ թյան սկզբ նքը
Անձը ենթակա է քրեական պատասխանատվ թյան ﬕայն անձամբ իր կատարած հանցանքի համար:
Հոդված 9. Ըստ ﬔղքի պատասխանատվ թյան սկզբ նքը
1. Անձը ենթակա է քրեական պատասխանատվ թյան ﬕայն հանր թյան համար վտանգավոր այնպիսի գործող թյան կամ
անգործ թյան եւ հանր թյան համար վտանգավոր հետեւանքների համար, որոնց վերաբերյալ նրա ﬔղքը հաստատված է
իրավաս դատարանի կողﬕց:
2. Օբյեկտիվ ﬔղսայնաց մը՝ առանց ﬔղքի ﬖաս պատճառել

համար քրեական պատասխանատվ թյ նը, արգելվ մ է:

Հոդված 10. Արդար թյան եւ պատասխանատվ թյան անհատականացման սկզբ նքը
1. Հանցանք կատարած անձի նկատմամբ կիրառվող պատիժը եւ քրեաիրավական ներգործ թյան այլ ﬕջոցները պետք է լինեն
արդարացի՝ համապատասխանեն հանցանքի ծանր թյանը, դա կատարել հանգամանքներին, հանցավորի անձնավոր թյանը,
անհրաժեշտ եւ բավարար լինեն նրան ղղել եւ նոր հանցագործ թյ նները կանխել համար:
2. Արգելվ մ է անձին երկրորդ անգամ դատապարտել ն յն հանցագործ թյան համար, բացառ թյամբ օրենքով նախատեսված
դեպքերի:
Հոդված 11. Մարդասիր թյան սկզբ նքը
1. Հայաստանի Հանրապետ թյան քրեական օրենսգիրքը ծառայ մ է մարդ
այլ անվտանգ թյ նն ապահովել ն:

ֆիզիկական, հոգեկան, նյ թական, էկոլոգիական եւ

2. Ոչ ոք չպետք է ենթարկվի խոշտանգ ﬓերի կամ դաժան, անմարդկային կամ իր արժանապատվ թյ նը նվաստացնող
վերաբերմ նքի կամ պատժի:
ԳԼ
ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ԳՈՐԾՈՂ

ԹՅ

Խ 2.

ՆԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԸՆԹԱՑՔ

Մ ԵՎ ՏԱՐԱԾ

ԹՅԱՆ ՄԵՋ

Հոդված 12. Քրեական օրենքի գործող թյ նը ժամանակի ընթացք մ
1. Արարքի հանցավոր թյ նը եւ պատժելի թյ նը որոշվ մ են դա կատարել

ժամանակ գործող քրեական օրենքով:

2. Հանցանքը կատարել
ժամանակ է համարվ մ հանր թյան համար վտանգավոր գործող թյ նը (անգործ թյ նը)
իրականացնել ժամանակը՝ անկախ հետեւանքները վրա հասնել պահից:
Հոդված 13. Քրեական օրենքի հետադարձ

ժը

1. Արարքի հանցավոր թյ նը վերացնող, պատիժը ﬔղմացնող կամ հանցանք կատարած անձի վիճակն այլ կերպ բարելավող
օրենքը հետադարձ ժ նի, այսինքն՝ տարածվ մ է ﬕնչեւ այդ օրենքն ժի ﬔջ մտնելը համապատասխան արարք կատարած
անձանց, այդ թվ մ՝ այն անձանց վրա, ովքեր կր մ են պատիժը կամ կրել են դա, սակայն նեն դատված թյ ն:
2. Արարքի հանցավոր թյ նը սահմանող, պատիժը խստացնող կամ հանցանք կատարած անձի վիճակն այլ կերպ վատթարացնող
օրենքը հետադարձ ժ չ նի:
3. Պատասխանատվ թյ նը մասնակիորեն ﬔղմացնող եւ ﬕաժամանակ պատասխանատվ թյ նը մասնակիորեն խստացնող
օրենքը հետադարձ ժ նի ﬕայն այն մասով, որը ﬔղմացն մ է պատասխանատվ թյ նը:
Հոդված 14. Քրեական օրենքի գործող թյ նը Հայաստանի Հանրապետ թյան տարածք մ հանցանք կատարած անձանց
նկատմամբ

1. Հայաստանի Հանրապետ թյան տարածք մ հանցանք կատարած անձը ենթակա է պատասխանատվ թյան Հայաստանի
Հանրապետ թյան քրեական օրենսգրքով:
2. Հայաստանի Հանրապետ թյան տարածք մ կատարված է համարվ մ այն հանցանքը, որը՝
1) սկսվել, շար նակվել կամ ավարտվել է Հայաստանի Հանրապետ թյան տարածք մ.
2) հանցակց թյամբ կատարվել է այն անձանց հետ, ովքեր հանցավոր գործ նե թյ ն են իրականացրել այլ պետ թյան
տարածք մ:
3. Հայաստանի Հանրապետ թյան եւ այլ պետ թյ նների տարածք մ անձի կողﬕց հանցանք կատարել
դեպք մ նրա
պատասխանատվ թյ նը վրա է հասն մ Հայաստանի Հանրապետ թյան քրեական օրենսգրքով, եթե անձը քրեական
պատասխանատվ թյան է կանչվել Հայաստանի Հանրապետ թյան տարածք մ, եւ եթե Հայաստանի Հանրապետ թյան
ﬕջազգային պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ:
4. Հայաստանի Հանրապետ թյան դրոշի տակ գտնվող կամ Հայաստանի Հանրապետ թյան տարբերանշանը կրող նավի կամ
թռիչք մ գտնվող օդանավի կամ օդային այլ սարքի վրա հանցանք կատարած անձը, անկախ դրա գտնվել վայրից, ենթակա է
քրեական պատասխանատվ թյան Հայաստանի Հանրապետ թյան քրեական օրենսգրքով, եթե Հայաստանի Հանրապետ թյան
ﬕջազգային պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ: Հայաստանի Հանրապետ թյան քրեական օրենսգրքով
պատասխանատվ թյ ն է կր մ նաեւ այն անձը, ով հանցանք է կատարել Հայաստանի Հանրապետ թյան ռազմական նավի կամ
օդանավի վրա՝ անկախ դրա գտնվել վայրից:
5. Օտարերկրյա դիվանագիտական ներկայաց ցիչների եւ դիվանագիտական իմ նիտետից օգտվող այլ անձանց քրեական
պատասխանատվ թյան հարցը՝ նրանց կողﬕց Հայաստանի Հանրապետ թյան տարածք մ հանցանք կատարել
դեպք մ
լ ծվ մ է ﬕջազգային իրավ նքի նորﬔրին համապատասխան:
Հոդված 15. Քրեական օրենքների գործող թյ նը Հայաստանի Հանրապետ թյան տարածքից դ րս հանցանք կատարած
անձանց նկատմամբ
1. Հայաստանի Հանրապետ թյան տարածքից դ րս հանցանք կատարած Հայաստանի Հանրապետ թյան քաղաքացիները, ինչպես
նաեւ Հայաստանի Հանրապետ թյ ն մ մշտապես բնակվող, քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձինք ենթակա են քրեական
պատասխանատվ թյան Հայաստանի Հանրապետ թյան քրեական օրենսգրքով, եթե նրանց կատարած արարքը ճանաչված է
հանցագործ թյ ն դրա կատարման վայրի պետ թյան օրենսդր թյամբ, եւ եթե նրանք չեն դատապարտվել այլ պետ թյ ն մ:
Նշված անձանց դատապարտելիս պատիժը չի կարող գերազանցել օտարերկրյա այն պետ թյան օրենքով նախատեսված պատժի
վերին սահմանը, որի տարածք մ կատարվել է հանցանքը:
2. Հայաստանի Հանրապետ թյան տարածքից դ րս գտնվող Հայաստանի Հանրապետ թյան քաղաքացիները եւ Հայաստանի
Հանրապետ թյ ն մ մշտապես բնակվող եւ քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձինք ս յն օրենսգրքի 384-րդ, 386-391-րդ, 393-397-րդ
հոդվածներով նախատեսված հանցանքները կատարել
համար ենթակա են քրեական պատասխանատվ թյան Հայաստանի
Հանրապետ թյան քրեական օրենսգրքով՝ անկախ հանցանքը կատարել վայրի պետ թյան քրեական օրենսգրքով այդ արարքը
նախատեսված լինել ց կամ չլինել ց:
3. Օտարերկրյա քաղաքացիները եւ Հայաստանի Հանրապետ թյ ն մ մշտապես չբնակվող, քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձինք,
ովքեր հանցանքը կատարել են Հայաստանի Հանրապետ թյան տարածքից դ րս, ենթակա են քրեական պատասխանատվ թյան
Հայաստանի Հանրապետ թյան քրեական օրենսգրքով, եթե նրանք կատարել են՝
1) այնպիսի հանցագործ թյ ններ, որոնք նախատեսված են Հայաստանի Հանրապետ թյան ﬕջազգային պայմանագրով.
2) այնպիսի ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործ թյ ններ, որոնք ղղված են Հայաստանի Հանրապետ թյան շահերի կամ
Հայաստանի Հանրապետ թյան քաղաքացիների իրավ նքների եւ ազատ թյ նների դեմ:
4. Ս յն հոդվածի երրորդ մաս մ սահմանված նորﬔրը կիրառվ մ են, եթե օտարերկրյա քաղաքացիները եւ Հայաստանի
Հանրապետ թյ ն մ մշտապես չբնակվող, քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձինք տվյալ հանցագործ թյան համար չեն
դատապարտվել ﬔկ այլ պետ թյ ն մ եւ քրեական պատասխանատվ թյան են ենթարկվ մ Հայաստանի Հանրապետ թյան
տարածք մ:
Հոդված 16. Հանցանք կատարած անձանց հանձնելը

1. Այլ պետ թյան տարածք մ հանցանք կատարած Հայաստանի Հանրապետ թյան քաղաքացիներն այլ պետ թյան չեն
հանձնվ մ:
2. Հայաստանի Հանրապետ թյան տարածքից դ րս հանցանք կատարած եւ Հայաստանի Հանրապետ թյ ն մ գտնվող
օտարերկրյա քաղաքացիները եւ քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձինք, Հայաստանի Հանրապետ թյան ﬕջազգային պայմանագրին
համապատասխան, կարող են հանձնվել օտարերկրյա պետ թյանը՝ քրեական պատասխանատվ թյան ենթարկել կամ պատիժը
կրել համար:
3. Ս յն հոդվածի երկրորդ մաս մ նշված անձինք օտարերկրյա պետ թյանը չեն հանձնվ մ, եթե հիﬓավոր պատճառներ կան
ենթադրել , որ հանձն մը պահանջվել է նրանց ռասայական, կրոնական, ազգային, որոշակի սոցիալական խմբի պատկանել թյան
կամ քաղաքական կարծիքի պատճառով հետաքնն թյան կամ պատժի կիրառման համար:
Ոչ ոք չպետք է հանձնվի օտարերկրյա այն պետ թյանը, որտեղ լ րջ վտանգ կա, որ նրան կարող են սպառնալ խոշտանգ ﬓեր կամ
անմարդկային կամ նվաստաց ցիչ վերաբերմ նք կամ պատիժ:
4. Եթե հանցանք կատարած անձանց հանձնելը պահանջող երկրի օրենքներով տվյալ հանցագործ թյան համար մահապատիժ է
նախատեսված, ապա հանցանք կատարած անձանց հանձն մը կարող է ﬔրժվել, եթե պահանջող կողմը պահանջ ստացող կողﬕն
բավարարող երաշխիքներ չներկայացնի, որ մահվան դատավճիռ ի կատար չի ածվի:
5. Հանցանք կատարած անձին հանձնել ց հրաժարվել
դեպք մ օտարերկրյա պետ թյան տարածք մ կատարված
հանցագործ թյ նների համար քրեական հետապնդ մ է իրականացվ մ Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենսդր թյանը
համապատասխան:
Հոդված 17. Հայաստանի Հանրապետ թյան տարածքից դ րս անձի դատապարտվել

իրավական հետեւանքները

1. Օտարերկրյա պետ թյան դատարանի դատավճիռը կարող է հաշվի առնվել, եթե Հայաստանի Հանրապետ թյան քաղաքացին,
օտարերկրյա քաղաքացին կամ քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձը դատապարտվել է Հայաստանի Հանրապետ թյան տարածքից
դ րս կատարած հանցանքի համար եւ կրկին հանցանք է կատարել Հայաստանի Հանրապետ թյան տարածք մ:
2. Ս յն հոդվածի առաջին մասին համապատասխան հանցագործ թյ նների ռեցիդիվը, չկրած պատիժը կամ օտարերկրյա
պետ թյան դատարանի դատավճռի այլ իրավական հետեւանքները հաշվի են առնվ մ նոր հանցանքը որակելիս, պատիժ
նշանակելիս, քրեական պատասխանատվ թյ նից կամ պատժից ազատելիս:

ԲԱԺԻՆ 2. ՀԱՆՑԱԳՈՐԾ
ԳԼ
ՀԱՆՑԱԳՈՐԾ

ԹՅ

Ն

Խ 3.

ԹՅԱՆ ՀԱՍԿԱՑ

ԹՅ

ՆԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

Հոդված 18. Հանցագործ թյան հասկաց թյ նը
1. Հանցագործ թյ ն է համարվ մ ﬔղավոր թյամբ կատարված՝ հանր թյան համար վտանգավոր այն արարքը, որը
նախատեսված է ս յն օրենսգրքով:
2. Հանցագործ թյ ն չի համարվ մ այն գործող թյ նը կամ անգործ թյ նը, որը թեեւ ձեւականորեն պար նակ մ է ս յն
օրենսգրքով նախատեսված որեւէ արարքի հատկանիշներ, սակայն իր նվազ կարեւոր թյան պատճառով հասարակական
վտանգավոր թյ ն չի ներկայացն մ, այսինքն` ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձին, հասարակ թյանը կամ պետ թյանը
էական ﬖաս չի պատճառել եւ չէր կարող պատճառել:
Հոդված 19. Հանցագործ թյան տեսակները
1. Ըստ բն յթի եւ հանր թյան համար վտանգավոր թյան աստիճանի՝ հանցագործ թյ նները դասակարգվ մ են՝ ոչ ﬔծ
ծանր թյան, ﬕջին ծանր թյան, ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործ թյ նների:

2. Ոչ ﬔծ ծանր թյան հանցագործ թյ ններ են համարվ մ դիտավոր թյամբ կատարված այն արարքները, որոնց համար ս յն
օրենսգրքով նախատեսված առավելագ յն պատիժը չի գերազանց մ երկ տարի ժամկետով ազատազրկ մը, կամ որոնց համար
նախատեսված է ազատազրկման հետ կապ չ նեցող պատիժ, ինչպես նաեւ անզգ շ թյամբ կատարված այն արարքները, որոնց
համար ս յն օրենսգրքով նախատեսված առավելագ յն պատիժը չի գերազանց մ երեք տարի ժամկետով ազատազրկ մը:
3. Միջին ծանր թյան հանցագործ թյ ններ են համարվ մ դիտավոր թյամբ կատարված այն արարքները, որոնց համար ս յն
օրենսգրքով նախատեսված առավելագ յն պատիժը չի գերազանց մ հինգ տարի ժամկետով ազատազրկ մը, ինչպես նաեւ
անզգ շ թյամբ կատարված այն արարքները, որոնց համար ս յն օրենսգրքով նախատեսված առավելագ յն պատիժը չի
գերազանց մ տասը տարի ժամկետով ազատազրկ մը:
4. Ծանր հանցագործ թյ ններ են համարվ մ դիտավոր թյամբ կատարված այն արարքները, որոնց համար ս յն օրենսգրքով
նախատեսված առավելագ յն պատիժը չի գերազանց մ տասը տարի ժամկետով ազատազրկ մը:
5. Առանձնապես ծանր հանցագործ թյ ններ են համարվ մ դիտավոր թյամբ կատարված այն արարքները, որոնց համար ս յն
օրենսգրքով նախատեսված է առավելագ յն պատիժ՝ ազատազրկ մ տասը տար ց ավելի ժամկետով կամ ցմահ ազատազրկ մ:
Հոդված 20. Հանցագործ թյ նների համակց թյ նը
1. Հանցագործ թյ նների համակց թյ ն է համարվ մ՝
1) ս յն օրենսգրքի տարբեր հոդվածներով կամ ն յն հոդվածի տարբեր մասերով նախատեսված երկ
կատարելը, որոնցից ոչ ﬔկի համար անձը դատապարտված չի եղել.
2) այնպիսի ﬔկ գործող թյ նը (անգործ թյ նը), որը պար նակ մ է ս յն օրենսգրքի երկ
նախատեսված հանցագործ թյ նների հատկանիշներ:

կամ ավելի հանցանք

կամ ավելի հոդվածներով

2. Հանցագործ թյ նների համակց թյան դեպք մ անձը պատասխանատվ թյ ն է կր մ յ րաքանչյ ր հանցագործ թյան
համար՝ ս յն օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով կամ հոդվածի մասով:
Հոդված 21. Հանցագործ թյ նների կրկնակի թյ նը
1. Հանցագործ թյ նների կրկնակի թյ ն է համարվ մ ս յն օրենսգրքի Հատ կ մասի ﬕեւն յն հոդվածով կամ հոդվածի մասով
նախատեսված երկ կամ ավելի հանցանք կատարելը:
2. Ս յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված կրկնակի թյ նը բացակայ մ է շար նակվող հանցագործ թյան դեպք մ, որը
բաղկացած է ﬕասնական հանցավոր մտադր թյամբ ﬕավորված երկ կամ ավելի արարքից:
3. Ս յն օրենսգրքի տարբեր հոդվածներով նախատեսված երկ
ս յն օրենսգրքի Հատ կ մասով նախատեսված դեպքեր մ:

կամ ավելի հանցանք կատարելը կրկնակի է համարվ մ ﬕայն

4. Կրկնակի թյ նը բացակայ մ է, եթե նախկին մ կատարած հանցանքի համար անձը քրեական պատասխանատվ թյ նից
ազատվել է օրենքով սահմանված հիմքերով, կամ այդ հանցանքի համար դատված թյ նը մարվել է կամ հանվել:
Հոդված 22. Հանցագործ թյ նների ռեցիդիվը
1. Հանցագործ թյ նների ռեցիդիվ է համարվ մ դիտավոր թյամբ հանցանք կատարելն այն անձի կողﬕց, ով դատված թյ ն
նախկին մ դիտավոր թյամբ կատարված հանցանքի համար:

նի

2. Հանցագործ թյ նների ռեցիդիվը վտանգավոր է համարվ մ՝
1) դիտավոր թյամբ հանցանք կատարել
դեպք մ, եթե անձը նախկին մ երկ
դատապարտվել դիտավորյալ հանցագործ թյան համար.
2) ծանր հանցանք կատարել
հանցագործ թյան համար:

անգաﬕց ոչ պակաս ազատազրկման է

դեպք մ, եթե անձը նախկին մ ազատազրկման է դատապարտվել ծանր կամ առանձնապես ծանր

3. Հանցագործ թյ նների ռեցիդիﬖ առանձնապես վտանգավոր է համարվ մ անձի կողﬕց՝

1) դիտավոր թյամբ այնպիսի հանցանք կատարել դեպք մ, որի համար նա դատապարտվ մ է ազատազրկման, եթե անձը
նախկին մ երեք անգաﬕց ոչ պակաս ցանկացած հաջորդական թյամբ ազատազրկման է դատապարտվել ﬕջին ծանր թյան
դիտավորյալ հանցագործ թյան, ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործ թյան համար.
2) այնպիսի ծանր հանցանք կատարել դեպք մ, որի համար նա դատապարտվ մ է ազատազրկման, եթե անձը նախկին մ երկ
անգամ ազատազրկման է դատապարտվել ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործ թյան համար.
3) առանձնապես ծանր հանցանք կատարել
հանցագործ թյան համար:

դեպք մ, եթե անձը նախկին մ դատապարտվել է ծանր կամ առանձնապես ծանր

4. Այն հանցանքների համար դատված թյ նը, որը հանվել կամ մարվել է օրենքով սահմանված կարգով, ինչպես նաեւ այն
հանցանքները, որոնք կատարվել են ﬕնչեւ անձի տասն թ տարին լրանալը, ռեցիդիվը գնահատելիս հաշվի չեն առնվ մ:
ԳԼ
ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎ

Խ 4.
ԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՆՁԻՆՔ

Հոդված 23. Քրեական պատասխանատվ թյան ընդհան ր պայմանները
Քրեական պատասխանատվ թյան ենթակա է ﬕայն ﬔղս նակ ֆիզիկական անձը, ով հանցանք կատարել
օրենսգրքով սահմանված տարիքի:

պահին հասել է ս յն

Հոդված 24. Քրեական պատասխանատվ թյան ենթարկել

տարիքը

1. Քրեական պատասխանատվ թյան ենթակա է այն անձը,

մ տասնվեց տարին լրացել է նախքան հանցանք կատարելը:

2. Այն անձինք, որոնց տասնչորս տարին լրացել է ﬕնչեւ հանցանքը կատարելը, ենթակա են քրեական պատասխանատվ թյան
սպան թյան (104-109-րդ հոդվածներ), դիտավոր թյամբ առողջ թյանը ծանր կամ ﬕջին ծանր թյան ﬖաս պատճառել (112-116րդ հոդվածներ), մարդ ն առեւանգել (131-րդ հոդված), բռնաբար թյան (138-րդ հոդված), սեքս ալ բն յթի բռնի գործող թյ ններ
կատարել (139-րդ հոդված), ավազակ թյան (175-րդ հոդված), գող թյան (177-րդ հոդված), կողոպ տի (176-րդ հոդված), շորթման
(182-րդ հոդված), ավտոﬔքենային կամ տրանսպորտային այլ ﬕջոցին ապօրինաբար տիրանալն առանց հափշտակել նպատակի
(183-րդ հոդված), ծանրաց ցիչ հանգամանքներ մ գ յքը դիտավոր թյամբ ոչնչացնել կամ ﬖասել (185-րդ հոդվածի երկրորդ եւ
երրորդ մասեր), զենք, ռազմամթերք, պայթ ցիկ նյ թեր հափշտակել
կամ շորթել
(238-րդ հոդված), թմրաﬕջոցներ կամ
հոգեներգործ ն նյ թեր հափշտակել կամ շորթել (269-րդ հոդված), տրանսպորտային ﬕջոցները կամ հաղորդակց թյան
ղիները փչացնել (246-րդ հոդված), խ լիգան թյան (258-րդ հոդված) համար:
3. Եթե անձը հասել է ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված տարիքի, սակայն մտավոր զարգացման ﬔջ հետ
ﬓալ հետեւանքով ընդ նակ չի եղել ամբողջ չափով գիտակցել իր արարքի բն յթն նշանակ թյ նը կամ ղեկավարել դա, ապա
նա ենթակա չէ քրեական պատասխանատվ թյան:
Հոդված 25. Անﬔղս նակ թյ նը
1. Քրեական պատասխանատվ թյան ենթակա չէ այն անձը, ով հանր թյան համար վտանգավոր արարք կատարել պահին
գտնվել է անﬔղս նակ թյան վիճակ մ, այսինքն՝ քրոնիկ հոգեկան հիվանդ թյան, հոգեկան գործ նե թյան ժամանակավոր
խանգարման, տկարամտ թյան կամ հոգեկան այլ հիվանդագին վիճակի հետեւանքով չէր կարող գիտակցել իր գործող թյան
(անգործ թյան) վտանգավոր թյ նը կամ ղեկավարել դա:
2. Հանր թյան համար վտանգավոր արարքն անﬔղս նակ թյան վիճակ մ կատարած անձի նկատմամբ դատարանը կարող է
նշանակել բժշկական բն յթի հարկադրանքի ﬕջոցներ:
3. Պատժի ենթակա չէ նաեւ այն անձը, ով հանցանքը կատարել է ﬔղս նակ թյան վիճակ մ, սակայն ﬕնչեւ դատարանի կողﬕց
դատավճիռ կայացնելը հիվանդացել է հոգեկան հիվանդ թյամբ, որը զրկել է նրան իր գործող թյան (անգործ թյան) փաստացի
բն յթն
նշանակ թյ նը գիտակցել
կամ դա ղեկավարել
հնարավոր թյ նից: Այդպիսի անձի նկատմամբ դատարանի
նշանակմամբ կարող են կիրառվել բժշկական բն յթի հարկադրանքի ﬕջոցներ, իսկ առողջանալ ց հետո նա կարող է ենթարկվել
պատժի:
Հոդված 26. Սահմանափակ ﬔղս նակ թյ նը

1. Մեղս նակ անձը, ով հանցանքը կատարելիս հոգեկան խանգարման հետեւանքով չէր կարող ամբողջ թյամբ գիտակցել իր
գործող թյան (անգործ թյան) փաստացի բն յթն
հասարակական վտանգավոր թյ նը կամ ղեկավարել դա, ենթակա է
քրեական պատասխանատվ թյան:
2. Սահմանափակ ﬔղս նակ թյ նը, որպես ﬔղմացնող հանգամանք, հաշվի է առնվ մ պատիժ նշանակելիս եւ կարող է հիմք
դառնալ պատժի հետ ﬕաժամանակ բժշկական բն յթի հարկադրանքի ﬕջոց նշանակել համար:
Հոդված 27. Հարբած վիճակ մ հանցանք կատարած անձանց քրեական պատասխանատվ թյ նը
1. Ալկոհոլի, թմրաﬕջոցների կամ թմրեցնող այլ նյ թերի օգտագործման հետեւանքով հարբած վիճակ մ հանցանք կատարած անձը
քրեական պատասխանատվ թյ նից չի ազատվ մ:
2. Ալկոհոլամոլի, թմրամոլի կամ թ նամոլի կողﬕց հանցանք կատարել դեպք մ դատարանը պատժի հետ ﬕաժամանակ կարող
է նշանակել բժշկական բն յթի հարկադրանքի ﬕջոցներ, եթե այդ հակման պատճառով առկա է նրա կողﬕց նոր հանցագործ թյ ն
կատարել վտանգը:
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Հոդված 28. Մեղքի ձեւերը
1. Մեղքը դրսեւորվ մ է դիտավոր թյամբ կամ անզգ շ թյամբ:
2. Անզգ շ թյամբ կատարված արարքը հանցագործ թյ ն է, եթե դա հատկապես նախատեսված է ս յն օրենսգրքի Հատ կ
մասով:
Հոդված 29. Հանցանքը դիտավոր թյամբ կատարելը
1. Դիտավոր թյամբ կատարված հանցանքը կարող է դրսեւորվել

ղղակի կամ ան ղղակի դիտավոր թյամբ:

2. Հանցանքը համարվ մ է ղղակի դիտավոր թյամբ կատարված, եթե անձը գիտակցել է իր գործող թյան (անգործ թյան)՝
հանր թյան համար վտանգավոր բն յթը, նախատեսել է հանր թյան համար դրա վտանգավոր հետեւանքները եւ ցանկացել է
դրանց վրա հասնելը:
3. Հանցանքը համարվ մ է ան ղղակի դիտավոր թյամբ կատարված, եթե անձը գիտակցել է իր գործող թյան (անգործ թյան)՝
հանր թյան համար վտանգավոր բն յթը, նախատեսել է հանր թյան համար վտանգավոր հետեւանքների առաջացման
հնարավոր թյ նը, չի ցանկացել այդ հետեւանքները, բայց գիտակցաբար թ յլ է տվել դրանք:
4. Եթե օրենքն ավարտված հանցագործ թյան համար քրեական պատասխանատվ թյ նը չի կապ մ հանցավոր արարքի որոշակի
հետեւանքների առաջացման հետ, հանցանքը համարվ մ է դիտավոր թյամբ կատարված, եթե դա կատարող անձը գիտակցել է իր
արարքի՝ հանր թյան համար վտանգավոր բն յթը եւ ցանկացել է կատարել դա:
5. Դիտավորյալ հանցագործ թյան ծանրացնող հանգամանքների համար անձը ենթակա է քրեական պատասխանատվ թյան, եթե
նա գիտակցել է այդ հանգամանքները:
Հոդված 30. Հանցանքն անզգ շ թյամբ կատարելը
1. Անզգ շ թյամբ կատարված հանցանքը կարող է դրսեւորվել ինքնավստահ թյամբ կամ անփ թ թյամբ:
2. Հանցանքը համարվ մ է ինքնավստահ թյամբ կատարված, եթե անձը նախատեսել է իր գործող թյան (անգործ թյան)՝
հանր թյան համար վտանգավոր հետեւանքների առաջացման հնարավոր թյ նը, սակայն առանց բավարար հիմքերի՝
ինքնավստահորեն հ յս է նեցել, որ դրանք կկանխվեն:
3. Հանցանքը համարվ մ է անփ թ թյամբ կատարված, եթե անձը չի նախատեսել իր գործող թյան (անգործ թյան)՝ հանր թյան
համար վտանգավոր հետեւանքների առաջացման հնարավոր թյ նը, թեեւ տվյալ իրադր թյ ն մ պարտավոր էր եւ կարող էր

նախատեսել դրանք:
Հոդված 31. Առանց ﬔղքի ﬖաս պատճառելը
1. Արարքը համարվ մ է առանց ﬔղքի կատարված, եթե անձը չի գիտակցել եւ տվյալ իրադր թյ ն մ չէր կարող գիտակցել իր
գործող թյան (անգործ թյան)՝ հանր թյան համար վտանգավոր բն յթը կամ չի նախատեսել հանր թյան համար վտանգավոր
հետեւանքների առաջացման հնարավոր թյ նը եւ տվյալ իրադր թյ ն մ պարտավոր չէր կամ չէր կարող նախատեսել դրանք:
2. Արարքը համարվ մ է առանց ﬔղքի կատարված նաեւ այն դեպք մ, եթե անձը նախատեսել է իր գործող թյան (անգործ թյան)՝
հանր թյան համար վտանգավոր հետեւանքների առաջացման հնարավոր թյ նը, չի ցանկացել դրանց առաջաց մը, բայց
ծայրահեղ պայմաններին կամ նյարդահոգեկան ծանրաբեռնված թյանն իր հոգեֆիզիոլոգիական հատկ թյ նների
անհամապատասխան թյան հետեւանքով չէր կարող կանխել դրանց առաջաց մը:
Հոդված 32. Պատասխանատվ թյ նը ﬔղքի երկ

ձեւերով հանցագործ թյան համար

Եթե օրենքն ավելի խիստ պատասխանատվ թյ ն է նախատես մ անզգ շ թյամբ ծանր հետեւանքներ առաջացրած դիտավորյալ
հանցագործ թյան համար, ապա անձն այդ հետեւանքների համար պատասխանատվ թյ ն է կր մ ﬕայն այն դեպք մ, եթե նա
նախատեսել է իր գործող թյան (անգործ թյան)՝ հանր թյան համար վտանգավոր հետեւանքների առաջացման
հնարավոր թյ նը, սակայն առանց բավարար հիմքերի՝ ինքնավստահորեն հ յս է
նեցել, որ դրանք կկանխվեն, կամ չի
նախատեսել իր գործող թյան (անգործ թյան)՝ հանր թյան համար վտանգավոր հետեւանքների առաջացման հնարավոր թյ նը,
թեեւ տվյալ իրադր թյ ն մ պարտավոր էր եւ կարող էր նախատեսել դրանք: Այդպիսի հանցանքը համարվ մ է դիտավոր թյամբ
կատարված:
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Հոդված 33. Ավարտված եւ չավարտված հանցագործ թյ նները
1. Ավարտված հանցագործ թյ ն է համարվ մ այն արարքը, որը պար նակ մ է ս յն օրենսգրքով նախատեսված հանցակազﬕ
բոլոր հատկանիշները:
2. Չավարտված հանցագործ թյ ն են համարվ մ հանցափորձը եւ ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործ թյ նների
նախապատրաստ թյ նը:
3. Հանցագործ թյան նախապատրաստ թյան եւ հանցափորձի համար պատասխանատվ թյ նը վրա է հասն մ ս յն օրենսգրքի
Հատ կ մասի ն յն հոդվածով, ինչ ավարտված հանցագործ թյան համար՝ հղ մ կատարելով ս յն օրենսգրքի 34-րդ կամ 35-րդ
հոդվածին:
Հոդված 34. Հանցափորձը
Հանցափորձ է համարվ մ ղղակի դիտավոր թյամբ կատարված այն գործող թյ նը (անգործ թյ նը), որն անﬕջականորեն
ղղված է հանցանք կատարել ն, եթե հանցագործ թյ նն ավարտին չի հասցվել անձի կամքից անկախ հանգամանքներով:
Հոդված 35. Հանցագործ թյան նախապատրաստ թյ նը
Հանցագործ թյան նախապատրաստ թյ ն է համարվ մ ղղակի դիտավոր թյամբ հանցանք կատարել համար ﬕջոցներ կամ
գործիքներ ձեռք բերելը կամ հարմարեցնելը, ինչպես նաեւ դիտավոր թյամբ այլ պայմաններ ստեղծելը, եթե հանցագործ թյ նն
ավարտին չի հասցվել այդ անձի կամքից անկախ հանգամանքներով:
Հոդված 36. Հանցագործ թյ նից կամովին հրաժար մը
1. Հանցագործ թյ նից կամովին հրաժար մ է համարվ մ անձի կողﬕց հանցագործ թյան նախապատրաստ թյ նը կամ
հանցափորձը կամ անﬕջականորեն հանցանք կատարել ն ղղված գործող թյ նը (անգործ թյ նը) դադարեցնելը, եթե անձը
գիտակցել է հանցագործ թյ նն ավարտին հասցնել հնարավոր թյ նը:

2. Հանցագործ թյ նն ավարտին հասցնել ց կամովին հրաժարված անձը ենթակա չէ քրեական պատասխանատվ թյան, եթե նրա՝
փաստացի կատարած արարքն այլ հանցակազմ չի պար նակ մ:
3. Հանցագործ թյան կազմակերպիչը, դրդիչը կամ օժանդակողը կամովին հրաժարվել
դեպք մ ենթակա չէ քրեական
պատասխանատվ թյան, եթե նա, պետական մարﬕններին հաղորդելով կամ ձեռնարկված այլ ﬕջոցներով, կանխել է կատարողի
կողﬕց հանցագործ թյ նն ավարտին հասցնելը:
4. Եթե ս յն հոդվածի երրորդ մաս մ նշված գործող թյ նները չեն հանգեցրել կատարողի հանցագործ թյ նը կանխել ն, ապա
ձեռնարկված ﬕջոցները պատիժ նշանակելիս կարող են հաշվի առնվել որպես պատասխանատվ թյ նը եւ պատիժը ﬔղմացնող
հանգամանք:

ԳԼ
ՀԱՆՑԱԿՑ

Խ 7.
ԹՅ

ՆԸ

Հոդված 37. Հանցակց թյան հասկաց թյ նը
Հանցակց թյ ն է համարվ մ
հանցագործ թյանը:

երկ

կամ

ավելի

անձանց

դիտավորյալ

համատեղ

մասնակց թյ նը

դիտավորյալ

Հոդված 38. Հանցակիցների տեսակները
1. Կատարողի հետ ﬔկտեղ հանցակիցներ են համարվ մ կազմակերպիչը, դրդիչը եւ օժանդակողը:
2. Կատարող է համարվ մ այն անձը, ով անﬕջականորեն կատարել է հանցանքը կամ դրա կատարմանն անﬕջականորեն
մասնակցել է այլ անձանց (համակատարողների) հետ համատեղ, ինչպես նաեւ հանցանքը կատարել է այլ այնպիսի անձանց
օգտագործել
ﬕջոցով, ովքեր օրենքի
ժով ենթակա չեն քրեական պատասխանատվ թյան կամ հանցանքը կատարել են
անզգ շ թյամբ:
3. Կազմակերպիչ է համարվ մ այն անձը, ով կազմակերպել կամ ղեկավարել է հանցանքի կատար մը, ինչպես նաեւ ստեղծել է
կազմակերպված խ մբ կամ հանցավոր համագործակց թյ ն կամ ղեկավարել է դրանք:
4. Դրդիչ է համարվ մ այն անձը, ով ﬔկ
սպառնալիքի ﬕջոցով կամ այլ եղանակով:

րիշ անձի դրդել է հանցանք կատարել ՝ համոզել , նյ թապես շահագրգռել ,

5. Օժանդակող է համարվ մ այն անձը, ով հանցագործ թյանն օժանդակել է խորհ րդներով, ց ց ﬓերով, տեղեկատվ թյ ն կամ
ﬕջոցներ, գործիքներ տրամադրելով կամ խոչընդոտները վերացնելով, ինչպես նաեւ այն անձը, ով նախապես խոստացել է
պարտակել հանցագործին, հանցագործ թյան ﬕջոցներն
գործիքները, հանցագործ թյան հետքերը կամ հանցավոր
ճանապարհով ձեռք բերված առարկաները, ինչպես նաեւ այն անձը, ով նախապես խոստացել է ձեռք բերել կամ իրացնել այդպիսի
առարկաները:
Հոդված 39. Հանցակիցների պատասխանատվ թյ նը
1. Համակատարողները հանցագործ թյան համար ենթակա են պատասխանատվ թյան ս յն օրենսգրքի Հատ կ մասի ն յն
հոդվածով:
2. Կազմակերպիչը, դրդիչը եւ օժանդակողը ենթակա են պատասխանատվ թյան կատարված հանցանքը նախատեսող հոդվածով՝
հղ մ կատարելով ս յն օրենսգրքի 38-րդ հոդվածին, բացառ թյամբ այն դեպքերի, երբ նրանք ﬕաժամանակ եղել են
հանցագործ թյան համակատարողներ:
3. Ս յն օրենսգրքի Հատ կ մասի հոդված մ նշված հանցագործ թյան հատ կ ս բյեկտ չհամարվող անձը, ով մասնակցել է այդ
հոդվածով նախատեսված հանցանքի կատարմանը, տվյալ հանցագործ թյան համար կարող է պատասխանատվ թյ ն կրել ﬕայն
որպես կազմակերպիչ, դրդիչ կամ օժանդակող:

4. Կատարողի կողﬕց իրենից անկախ հանգամանքներով հանցագործ թյ նն ավարտին չհասցնել դեպք մ մյ ս հանցակիցները
պատասխանատվ թյ ն են կր մ հանցագործ թյան նախապատրաստ թյան կամ հանցափորձին հանցակցել համար:
5. Եթե կազմակերպչի, դրդիչի կամ օժանդակողի գործող թյ նները չեն հաջողվ մ իրենցից անկախ հանգամանքներով, ապա այդ
անձանց պատասխանատվ թյ նը վրա է հասն մ համապատասխան հանցագործ թյան նախապատրաստ թյան համար:
6. Հանցակիցները ենթակա են պատասխանատվ թյան ﬕայն հանցագործ թյան այն ծանրացնող հանգամանքների համար, որոնք
գիտակցվել են նրանց կողﬕց:
7. Հանցակիցներին պատասխանատվ թյան ենթարկելիս հաշվի են առնվ մ հանցագործ թյանը նրանցից յ րաքանչյ րի
մասնակց թյան բն յթը եւ աստիճանը:
Հոդված 40. Հանցակցի սահմանազանց մը
1. Հանցակցի սահմանազանց մ է համարվ մ անձի կողﬕց այնպիսի հանցանք կատարելը, որը չի ընդգրկվ մ մյ ս հանցակիցների
դիտավոր թյամբ:
2. Հանցակցի սահմանազանցման համար մյ ս հանցակիցները պատասխանատվ թյ ն չեն կր մ:
Հոդված 41. Հանցանքը ﬕ խ մբ անձանց, կազմակերպված խմբի կամ հանցավոր համագործակց թյան կողﬕց կատարելը
1. Հանցանքը համարվ մ է ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց առանց նախնական համաձայն թյան կատարված, եթե դրան մասնակցել են
այնպիսի համակատարողներ, ովքեր նախապես չեն պայմանավորվել հանցանքը համատեղ կատարել մասին:
2. Հանցանքը համարվ մ է ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայն թյամբ կատարված, եթե դրան մասնակցել են
այնպիսի համակատարողներ, ովքեր նախապես՝ ﬕնչեւ հանցագործ թյ նն սկսելը, պայմանավորվել են հանցանքը համատեղ
կատարել մասին:
3. Հանցանքը համարվ մ է կազմակերպված խմբի կողﬕց կատարված, եթե դա կատարվել է այնպիսի անձանց կայ ն խմբի կողﬕց,
ովքեր նախապես ﬕավորվել են ﬔկ կամ ﬕ քանի հանցանքներ կատարել համար:
4. Հանցանքը համարվ մ է հանցավոր համագործակց թյան կողﬕց կատարված, եթե դա կատարվել է ծանր կամ առանձնապես
ծանր հանցանքներ կատարել
համար ստեղծված, համախմբված, կազմակերպված խմբի կողﬕց կամ ն յն նպատակներով
ստեղծված կազմակերպված խմբերի ﬕավորմամբ, ինչպես նաեւ եթե դա կատարվել է այդպիսի համագործակց թյան անդաﬕ
(անդաﬓերի) կողﬕց ի կատար ﬓ դրա հանցավոր նպատակների, ինչպես նաեւ հանցավոր համագործակց թյան առաջադրանքով
դրա անդամ չհամարվող անձի կողﬕց:
5. Կազմակերպված խ մբ, հանցավոր համագործակց թյ ն ստեղծած կամ դրանք ղեկավարած անձը ենթակա է
պատասխանատվ թյան ս յն օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով նախատեսված դեպքեր մ կազմակերպված խ մբ կամ
հանցավոր համագործակց թյ ն ստեղծել
կամ ղեկավարել
համար, ինչպես նաեւ դրանց կողﬕց կատարված բոլոր
հանցանքների համար, եթե դրանք ընդգրկվել են նրա դիտավոր թյամբ: Հանցավոր համագործակց թյան ﬔջ մտնող մյ ս անձինք
պատասխանատվ թյ ն են կր մ այդ կազմակերպ թյանը մասնակցել
եւ այն հանցանքների համար, որոնց
նախապատրաստ թյանը կամ կատարմանն իրենք մասնակցել են:
6. Ս յն հոդված մ թվարկված անձանց պատասխանատվ թյ նը վրա է հասն մ առանց ս յն օրենսգրքի 38-րդ հոդվածին հղ մ
կատարել :
ԳԼ
ԱՐԱՐՔԻ ՀԱՆՑԱՎՈՐ

ԹՅ

Խ 8.

ՆԸ ԲԱՑԱՌՈՂ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐԸ

Հոդված 42. Անհրաժեշտ պաշտպան թյ նը
1. Հանցագործ թյ ն չի համարվ մ այն գործող թյ նը, որը կատարվել է անհրաժեշտ պաշտպան թյան վիճակ մ, այսինքն՝
պաշտպանվողի կամ ﬔկ այլ անձի կյանքը, առողջ թյ նը եւ իրավ նքները, հասարակ թյան կամ պետ թյան շահերը
հանր թյան համար վտանգավոր ոտնձգ թյ նից կամ դրա իրական սպառնալիքից՝ ոտնձգ թյ ն կատարողին ﬖաս պատճառել
ﬕջոցով պաշտպանելիս, եթե թ յլ չի տրվել անհրաժեշտ պաշտպան թյան սահմանազանց մ:

2. Անձի կյանքի համար վտանգավոր բռն թյան կամ այդպիսի բռն թյան իրական սպառնալիքով զ գորդված ոտնձգ թյ նից
պաշտպանվելիս կարող է պատճառվել ցանկացած ﬖաս, այդ թվ մ՝ մահ:
3. Անհրաժեշտ պաշտպան թյան իրավ նքն անձին է պատկան մ՝ անկախ ոտնձգ թյ նից խ սափել կամ այլ անձանց կամ
պետական մարﬕնների օգն թյանը դիﬔլ հնարավոր թյ նից, ինչպես նաեւ անկախ անձի մասնագիտական կամ այլ հատ կ
պատրաստված թյ նից եւ պաշտոնեական դիրքից:
4. Անհրաժեշտ պաշտպան թյան սահմանազանց մ են համարվ մ դիտավորյալ այն գործող թյ նները, որոնք, պաշտպանվողի
համար ակնհայտ, չեն համապատասխան մ ոտնձգ թյան բն յթին եւ վտանգավոր թյանը:
5. Անհրաժեշտ պաշտպան թյան սահմանազանց մ չի համարվ մ եւ քրեական պատասխանատվ թյան չի հանգեցն մ զենքի
կամ ցանկացած այլ ﬕջոցների կամ առարկաների գործադր մը զինված անձի հարձակ ﬕց կամ անձանց խմբի հարձակ ﬕց
պաշտպանվել համար, ինչպես նաեւ ապօրինաբար եւ բռն թյամբ բնակարան կամ այլ շին թյ ն ներխ ժելը կանխել համար`
անկախ ոտնձգողին պատճառած ﬖասի ծանր թյ նից:
Հոդված 43. Հանցանք կատարած անձին բռնելիս ﬖաս պատճառելը
1. Հանցագործ թյ ն չի համարվ մ այն գործող թյ նը, որը հանցանք կատարած անձին ﬖաս է պատճառել նրան՝ իրավաս
մարﬕններին հանձնել
կամ նրա կողﬕց հանր թյան համար նոր վտանգավոր արարք կատարել
հնարավոր թյ նը
խափանել նպատակով բռնելիս, եթե դրա համար անհրաժեշտ ﬕջոցների սահմանների անց մ թ յլ չի տրվել:
2. Հանցանք կատարած անձին բռնել
համար անհրաժեշտ ﬕջոցների սահմանազանց մ է համարվ մ բռնել
ﬕջոցների
ակնհայտ անհամապատասխան թյ նն արարքի եւ դա կատարող անձի վտանգավոր թյանը, ինչպես նաեւ բռնել
հանգամանքներին, որոնց հետեւանքով անձին դիտավոր թյամբ պատճառվել է այնպիսի ﬖաս, որը պայմանավորված չի եղել
բռնել անհրաժեշտ թյամբ:
3. Հանցանք կատարած անձին բռնել համար անհրաժեշտ ﬕջոցների սահմանազանցմամբ արարքը հանցագործ թյ ն է, եթե
հատկապես նախատեսված է ս յն օրենսգրքի Հատ կ մասով:
4. Հանցանք կատարած անձին բռնել
անձինք:

իրավ նք, դրա համար հատկապես լիազորված անձանցից բացի,

նեն նաեւ տ ժողը եւ այլ

Հոդված 44. Ծայրահեղ անհրաժեշտ թյ նը
1. Հանցագործ թյ ն չի համարվ մ քրեական օրենքով պաշտպանվող շահերին ﬖաս պատճառելը ծայրահեղ անհրաժեշտ թյան
վիճակ մ, այսինքն՝ տվյալ անձի կամ այլ անձանց կյանքին, առողջ թյանը, իրավ նքներին եւ օրինական շահերին,
հասարակ թյան կամ պետ թյան շահերին անﬕջականորեն սպառնացող վտանգը վերացնել համար, եթե այդ վտանգը չէր
կարելի վերացնել այլ ﬕջոցներով, եւ թ յլ չի տրվել ծայրահեղ անհրաժեշտ թյան սահմանների անց մ:
2. Ծայրահեղ անհրաժեշտ թյան սահմանազանց մ է համարվ մ դիտավոր թյամբ այնպիսի ﬖաս պատճառելը, որն
ակնհայտորեն չի համապատասխան մ սպառնացող վտանգի բն յթին
աստիճանին եւ վտանգը վերացնել հանգամանքներին,
եթե օրենքով պաշտպանվող շահերին պատճառվել է կանխված ﬖասի հաﬔմատ թյամբ հավասար կամ ավելի ﬔծ ﬖաս:
Հոդված 45. Ֆիզիկական կամ հոգեկան հարկադրանքը
1. Հանցագործ թյ ն չի համարվ մ քրեական օրենքով պաշտպանվող շահերին ﬖաս պատճառելը ֆիզիկական կամ հոգեկան
հարկադրանքի ազդեց թյամբ, եթե դրա հետեւանքով անձը չէր կարող ղեկավարել իր գործող թյ նները (անգործ թյ նը):
2. Քրեական պատասխանատվ թյան հարցն այն դեպքեր մ, երբ քրեական օրենքով պաշտպանվող շահերին ﬖաս է պատճառվ մ
հոգեկան, ինչպես նաեւ ֆիզիկական այնպիսի հարկադրանքի ազդեց թյամբ, որն անձին չի զրկ մ իր գործող թյ նները
ղեկավարել հնարավոր թյ նից, լ ծվ մ է՝ հաշվի առնելով ս յն օրենսգրքի 44-րդ հոդվածի դր յթները:
Հոդված 46. Հիﬓավորված ռիսկը
1. Հանցագործ թյ ն չի համարվ մ քրեական օրենքով պաշտպանվող շահերին ﬖաս պատճառելը հանրորեն օգտակար նպատակի
հասնել համար գործադրված հիﬓավորված ռիսկի ժամանակ:

2. Ռիսկը համարվ մ է հիﬓավորված, եթե հիշյալ նպատակին չէր կարելի հասնել ռիսկի հետ չկապված գործող թյ ններով
(անգործ թյամբ), եւ ռիսկի դիմած անձն անհրաժեշտ ﬕջոցներ է ձեռնարկել քրեական օրենքով պաշտպանվող շահերին ﬖաս
պատճառելը կանխել համար:
3. Ռիսկը հիﬓավորված չի համարվ մ, եթե դա ակնհայտորեն զ գորդված է եղել երրորդ անձանց զոհվել
էկոլոգիական կամ հասարակական աղետի սպառնալիքով:

վտանգով,

Հոդված 47. Հրաման կամ կարգադր թյ ն կատարելը
1. Հանցագործ թյ ն չի համարվ մ քրեական օրենքով պաշտպանվող շահերին ﬖաս պատճառելն այն անձի կողﬕց, ով գործել է ի
կատար ﬓ իր համար պարտադիր՝ սահմանված կարգով արձակված հրամանի կամ կարգադր թյան: Այդպիսի ﬖաս պատճառել
համար պատասխանատվ թյ ն է կր մ անօրինական հրաման կամ կարգադր թյ ն արձակած անձը:
2. Ակնհայտ անօրինական հրամանով կամ կարգադր թյամբ դիտավորյալ հանցանք կատարած անձը պատասխանատվ թյ ն է
կր մ ընդհան ր հիմ նքներով:
3. Ակնհայտ անօրինական հրամանը կամ կարգադր թյ նը չկատարելը բացառ մ է քրեական պատասխանատվ թյ նը:
ԲԱԺԻՆ 3. ՊԱՏԻԺ
ԳԼ
ՊԱՏԺԻ ՀԱՍԿԱՑ

ԹՅ

Խ 9.

ՆԸ, ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

Հոդված 48. Պատժի հասկաց թյ նը եւ նպատակները
1. Պատիժը պետական հարկադրանքի ﬕջոց է, որը դատարանի դատավճռով պետ թյան ան նից նշանակվ մ է հանցագործ թյան
համար ﬔղավոր ճանաչված անձի նկատմամբ եւ արտահայտվ մ է այդ անձին իրավ նքներից
ազատ թյ ններից օրենքով
նախատեսված զրկմամբ կամ դրանց սահմանափակմամբ:
2. Պատժի նպատակն է վերականգնել սոցիալական արդար թյ նը,
հանցագործ թյ նները:

ղղել պատժի ենթարկված անձին, ինչպես նաեւ կանխել

Հոդված 49. Պատժի տեսակները
Պատժի տեսակներն են՝
1) տ գանքը.
2) որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել

կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել

իրավ նքից զրկելը.

3) հանրային աշխատանքները.
4) հատ կ կամ զինվորական կոչ ﬕց, կարգից, աստիճանից կամ որակավորման դասից զրկելը.
5) գ յքի բռնագրավ մը.
6)

ղղիչ աշխատանքները.

7) կալանքը.
8) կարգապահական գ մարտակ մ պահելը.
9) ազատազրկ մը որոշակի ժամկետով.
10) ցմահ ազատազրկ մը:
Հոդված 50. Հիﬓական եւ լրաց ցիչ պատիժները
1. Հանրային աշխատանքները, ղղիչ աշխատանքները, կալանքը, կարգապահական գ մարտակ մ պահելը, որոշակի ժամկետով
ազատազրկ մը եւ ցմահ ազատազրկ մը կիրառվ մ են ﬕայն որպես հիﬓական պատիժներ:

2. Տ գանքը եւ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել
որպես հիﬓական, եւ որպես լրաց ցիչ պատիժներ:

իրավ նքից զրկելը կիրառվ մ են եւ

3. Հատ կ կամ զինվորական կոչ ﬕց, կարգից, աստիճանից կամ որակավորման դասից զրկելը, ինչպես նաեւ գ յքի բռնագրավ մը
կիրառվ մ են ﬕայն որպես լրաց ցիչ պատիժներ:
4. Մեկ հանցագործ թյան համար կարող է նշանակվել ﬕայն ﬔկ հիﬓական պատիժ: Հիﬓական պատժին ս յն օրենսգրքով
նախատեսված կարգով եւ դեպքեր մ կարող է ﬕացվել ﬔկ կամ ﬕ քանի լրաց ցիչ պատիժ:
5. Տ գանքը, գ յքի բռնագրավ մը եւ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից
զրկելը՝ որպես լրաց ցիչ պատիժներ կարող են նշանակվել ﬕայն ս յն օրենսգրքի Հատ կ մասով նախատեսված դեպքեր մ:
Հոդված 51. Տ գանքը
1. Տ գանքը դրամական տ ժանք է, որը սահմանվ մ է պատիժ նշանակել պահին Հայաստանի Հանրապետ թյ ն մ օրենքով
սահմանված նվազագ յն աշխատավարձի (այս հետ՝ նվազագ յն աշխատավարձի) երեսնապատիկից հազարապատիկի չափով:
2. Տ գանքի չափը դատարանը որոշ մ է՝ հաշվի առնելով հանցագործ թյան բն յթն
դատապարտվողի գ յքային դր թյ նը:

ծանր թյ նը, ինչպես նաեւ

3. Եթե դատապարտվողը, անձնական կամ նյ թական դր թյ նից ելնելով, ի վիճակի չէ անհապաղ եւ ամբողջ թյամբ վճարել
տ գանքը, ապա դատարանը նրա համար վճարման ժամկետ է սահման մ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով կամ թ յլատր մ
է տ գանքը մաս առ մաս վճարել ն յն ժամկետ մ: Նշված արտոն թյ նն ժը կորցն մ է, եթե դատապարտյալը նշանակված
գ մարի մասերը ժամանակին չի մ ծ մ:
4. Տ գանքը վճարել անհնարին թյան դեպք մ դատարանը կարող է տ գանքը կամ տ գանքի չվճարված մասը փոխարինել
հանրային աշխատանքներով՝ հանրային աշխատանքի տասը ժամը հաշվարկելով նվազագ յն աշխատավարձի դիմաց:
Հոդված 52. Որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել

կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել

իրավ նքից զրկելը

1. Որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
իրավ նքից զրկելը՝ պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարﬕններ մ,
կազմակերպ թյ ններ մ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելը, իսկ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել
իրավ նքից զրկելը
կատարված հանցանքի բն յթի հետ կապված որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվելն արգելելն է:
2. Որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելը որպես հիﬓական պատիժ
սահմանվ մ է երկ սից յոթ տարի ժամկետով՝ դիտավորյալ հանցագործ թյ նների համար, եւ ﬔկից հինգ տարի ժամկետով՝
անզգ յշ հանցագործ թյ նների համար, իսկ որպես լրաց ցիչ պատիժ՝ ﬔկից երեք տարի ժամկետով:
3. Որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելը կարող է նշանակվել այն
դեպք մ, երբ դատարանը, ելնելով հանցավորի պաշտոնավար թյան կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել ժամանակ նրա
կատարած հանցագործ թյան բն յթից, հնարավոր չի գտն մ պահպանել որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
կամ որոշակի
գործ նե թյամբ զբաղվել նրա իրավ նքը:
4. Որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել
իրավ նքից զրկելը կարգապահական
գ մարտակ մ պահել , կալանքի կամ որոշակի ժամկետով ազատազրկման հետ ﬕասին որպես լրաց ցիչ պատիժ նշանակելիս
լրաց ցիչ պատժի ժամկետը տարածվ մ է հիﬓական պատիժը կրել ամբողջ ժամանակի վրա, ընդ որ մ, լրաց ցիչ պատժի
ժամկետը հաշվարկվ մ է հիﬓական պատիժը կրել ց հետո: Մնացած դեպքեր մ լրաց ցիչ պատժի ժամկետը հաշվարկվ մ է
դատավճիռն օրինական ժի ﬔջ մտնել պահից:
Հոդված 53. Հատ կ կամ զինվորական կոչ ﬕց, կարգից, աստիճանից կամ որակավորման դասից զրկելը
Ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործ թյան համար անձին դատապարտելիս դատարանը, հաշվի առնելով հանցավորի անձը
բն թագրող տվյալները, նրան կարող է զրկել հատ կ կամ զինվորական կոչ ﬕց, կարգից, աստիճանից կամ որակավորման
դասից:
Հոդված 54. Հանրային աշխատանքները

1. Հանրային աշխատանքները դատապարտյալի կողﬕց հիﬓական աշխատանքից կամ դասերից ազատ ժաﬔրին հանր թյան
համար օգտակար, իրավաս կամ տեղական ինքնակառավարման մարﬓի կողﬕց որոշված չվարձատրվող աշխատանքների
կատար ﬓ է:
2. Հանրային աշխատանքները սահմանվ մ են երեք հարյ ր վաթս նից հազար հինգ հարյ ր ժամ ժամկետով:
3. Հանրային աշխատանքները նշանակվ մ են որպես ազատազրկման այլընտրանքային պատժատեսակ՝ ﬕնչեւ դատավճիռ
կայացնելը՝ դատապարտվող անձի գրավոր համաձայն թյան դեպք մ՝ ս յն օրենսգրքով սահմանված ժամկետներ մ:
4. Հանրային աշխատանքները չեն նշանակվ մ առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամ ճանաչված, դատավճիռ կայացնել
պահին տասնվեց տարին չլրացած, կենսաթոշակային տարիք
նեցող անձանց, հղի կանանց եւ ժամկետային զինվորական
ծառայ թյան ﬔջ գտնվող զինծառայողների նկատմամբ:
5. Հանրային աշխատանքները կատարել ց չարամտորեն խ սափել
դեպք մ հանրային աշխատանքների չկրած մասը
դատարանը փոխարին մ է կալանքով կամ որոշակի ժամկետով ազատազրկմամբ՝ ս յն օրենսգրքով նախատեսված ժամկետների
սահմաններ մ:
Հոդված 55. Գ յքի բռնագրավ մը
1. Գ յքի բռնագրավ մը դատապարտյալի սեփական թյ նը համարվող գ յքը կամ դրա ﬕ մասը հարկադրաբար եւ անհատ յց
վերցնելն է՝ ի սեփական թյ ն պետ թյան:
2. Գ յքի բռնագրավման չափը դատարանը որոշ մ է՝ նկատի նենալով հանցագործ թյամբ հասցված գ յքային ﬖասի, ինչպես
նաեւ հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված գ յքի չափը: Գ յքի բռնագրավման չափը չի կարող գերազանցել հանցագործ թյամբ
հասցված ﬖասի կամ հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված օգ տի չափը:
3. Գ յքի բռնագրավ մը կարող է նշանակվել շահադիտական դրդ ﬓերով կատարված ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցանքների
համար ս յն օրենսգրքի Հատ կ մասով նախատեսված դեպքեր մ:
4. Բռնագրավման ենթակա չէ դատապարտյալի կամ նրա խնամքի տակ գտնվող անձանց համար անհրաժեշտ գ յքն այն ցանկին
համապատասխան, որը սահմանված է օրենքով:
Հոդված 56. Ուղղիչ աշխատանքները
1. Ուղղիչ աշխատանքները նշանակվ մ են երկ ամսից երկ տարի ժամկետով, եւ դատապարտյալը, դատարանի դատավճռ մ
տրված ց ց ﬕ համաձայն, դրանք կր մ է կամ իր աշխատանքի վայր մ, կամ ղղիչ աշխատանքները տնօրինող մարﬕնների
նշանակմամբ` դատապարտյալի բնակ թյան շրջանի այլ վայրեր մ:
2. Ուղղիչ աշխատանքների դատապարտվածի վաստակից պետ թյան օգտին պահ մ է կատարվ մ դատարանի դատավճռով
սահմանված չափով` այդ վաստակի հինգից քսան տոկոսը:
3. Ուղղիչ աշխատանքների դատապարտված անձի կողﬕց պատիժը կրել ց չարամտորեն խ սափել դեպք մ դատարանն
աշխատանքների չկրած մասը կարող է փոխարինել կալանքով կամ ազատազրկմամբ` կալանքի ﬔկ օրը հաշվարկելով
աշխատանքների երկ օրվա դիմաց կամ ազատազրկման ﬔկ օրը հաշվարկելով ղղիչ աշխատանքների երեք օրվա դիմաց:

ղղիչ
ղղիչ

Հոդված 57. Կալանքը
1. Կալանքը ղղիչ հիﬓարկ մ անազատ թյան ﬔջ պահել ձեւով հասարակ թյ նից խիստ ﬔկ սացման պայմաններ մ
դատապարտյալին պահելն է: Կալանքը դատարանը նշանակ մ է տասնհինգ օրից ﬕնչեւ երեք աﬕս ժամկետով եւ ﬕայն այն
դեպք մ, երբ կալանավոր մը որպես խափանման ﬕջոց չի ընտրվել:
2. Կալանքը չի նշանակվ մ դատավճիռը կայացնել պահին տասնվեց տարին չլրացած անձանց կամ հղի կանանց կամ խնամքին
ﬕնչեւ թ տարեկան երեխա նեցող անձանց նկատմամբ:
3. Զինծառայողները կալանքը կր մ են զինվորական կալանատանը:
Հոդված 58. Կարգապահական գ մարտակ մ պահելը

1. Հանցանք կատարած ժամկետային ծառայ թյան զինծառայողների նկատմամբ կարգապահական գ մարտակ մ պահելը երեք
ամսից երկ տարի ժամկետով կարող է նշանակվել ս յն օրենսգրքի Հատ կ մասով նախատեսված դեպքեր մ, ինչպես նաեւ այն
դեպքեր մ, երբ դատարանը, հաշվի առնելով գործի հանգամանքները եւ դատապարտյալի անձնավոր թյ նը, նպատակահարմար
գտնի առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով ազատազրկման փոխարեն կիրառել կարգապահական գ մարտակ մ պահելը՝ ն յն
ժամկետով:
2. Կարգապահական գ մարտակ մ պահելն ազատազրկման փոխարեն չի կարող նշանակվել նախկին մ ազատազրկման ձեւով
պատիժ կրած անձանց նկատմամբ:
Հոդված 59. Ազատազրկ մը որոշակի ժամկետով
1. Ազատազրկ մը որոշակի ժամկետով
հասարակ թյ նից ﬔկ սացնելն է:

դատապարտյալին

ղղիչ

հիﬓարկ մ

անազատ թյան

ﬔջ

պահել

ձեւով

2. Ազատազրկ մը սահմանվ մ է երեք ամսից տասնհինգ տարի ժամկետով:
3. Անզգ յշ հանցագործ թյան համար ազատազրկ մը չի կարող գերազանցել տասը տարին:
4. Հանցագործ թյ նների համակց թյամբ պատիժ նշանակելիս ազատազրկման ժամկետները լրիվ կամ մասնակիորեն գ մարել
դեպք մ ազատազրկման առավելագ յն ժամկետը չի կարող գերազանցել տասնհինգ տարին, իսկ դատավճիռների համակց թյամբ՝
քսան տարին:
Հոդված 60. Ցմահ ազատազրկ մը
1. Ցմահ ազատազրկ մը դատապարտյալին
ղղիչ հիﬓարկ մ անազատ թյան ﬔջ պահել
ձեւով հասարակ թյ նից
անժամկետ ﬔկ սացնելն է, որը, ս յն օրենսգրքով նախատեսված դեպքեր մ, կարող է նշանակվել առանձնապես ծանր
հանցագործ թյ նների համար:
2. Ցմահ ազատազրկման չեն կարող դատապարտվել հանցանքը կատարելիս տասն թ տարին չլրացած անձինք, հանցանք
կատարել կամ դատավճիռ կայացնել պահին հղի վիճակ մ գտնվող կանայք:

ԳԼ

Խ 10.

ՊԱՏԻԺ ՆՇԱՆԱԿԵԼԸ
Հոդված 61. Պատիժ նշանակել

ընդհան ր սկզբ նքները

1. Հանցագործ թյան համար ﬔղավոր ճանաչված անձի նկատմամբ նշանակվ մ է արդարացի պատիժ, որը որոշվ մ է ս յն
օրենսգրքի Հատ կ մասի համապատասխան հոդվածի սահմաններ մ՝ հաշվի առնելով ս յն օրենսգրքի Ընդհան ր մասի
դր յթները:
2. Պատժի տեսակը եւ չափը որոշվ մ են հանցագործ թյան՝ հանր թյան համար վտանգավոր թյան աստիճանով եւ բն յթով,
հանցավորի անձը բն թագրող տվյալներով, այդ թվ մ՝ պատասխանատվ թյ նը եւ պատիժը ﬔղմացնող կամ ծանրացնող
հանգամանքներով:
3. Հանցագործ թյան համար նախատեսված պատիժներից առավել խիստը նշանակվ մ է, եթե նվազ խիստ տեսակը չի կարող
ապահովել պատժի նպատակները:
Հոդված 62. Պատասխանատվ թյ նը եւ պատիժը ﬔղմացնող հանգամանքները
1. Պատասխանատվ թյ նը եւ պատիժը ﬔղմացնող հանգամանքներ են՝
1) առաջին անգամ հանգամանքների պատահական զ գորդմամբ ոչ ﬔծ կամ ﬕջին ծանր թյան հանցանք կատարելը.
2) հանցանք կատարել

պահին հանցավորի անչափահաս լինելը.

3) հանցանք կատարել

կամ պատիժ նշանակել

պահին հանցավորի հղի թյ նը.

4) պատիժ նշանակել

պահին հանցավորի խնամքի տակ ﬕնչեւ տասնչորս տարեկան երեխայի առկայ թյ նը.

5) հանցանքը կյանքի ծանր հանգամանքների զ գորդման հետեւանքով կամ կարեկցանքի շարժառիթով կատարելը.
6) հանցանքն անհրաժեշտ պաշտպան թյան, հանցանք կատարած անձին բռնել , ծայրահեղ անհրաժեշտ թյան, հիﬓավորված
ռիսկի, հրամանը կամ կարգադր թյ նը կատարել իրավաչափ թյան պայմանները խախտելով կատարելը.
7) տ ժողի վարքագծի հակաօրինական թյ նը կամ հակաբարոյական թյ նը, որով պայմանավորվել է հանցագործ թյ նը.
8) հանցանքը սպառնալիքի կամ հարկադրանքի կամ նյ թական, ծառայողական կամ այլ կախված թյան ազդեց թյան տակ
կատարելը.
9) ﬔղայականով ներկայանալը, հանցագործ թյ նը բացահայտել ն, հանցագործ թյան մյ ս մասնակիցներին ﬔրկացնել ն,
հանցագործ թյամբ ձեռք բերված գ յքը որոնել ն աջակցելը.
10) հանցագործ թյ նից անﬕջապես հետո տ ժողին բժշկական կամ այլ օգն թյ ն ց յց տալը, հանցագործ թյամբ պատճառված
գ յքային եւ բարոյական ﬖասը կամովին հատ ցելը կամ վերացնելը, տ ժողին պատճառված ﬖասը հարթել ն ղղված այլ
գործող թյ նները:
2. Պատիժ նշանակելիս դատարանը կարող է հաշվի առնել նաեւ ﬔղմացնող այլ հանգամանքներ, որոնք նշված չեն ս յն հոդվածի
առաջին մաս մ:
3. Եթե ս յն հոդվածի առաջին մաս մ նշված որեւէ հանգամանք ս յն օրենսգրքի Հատ կ մասի համապատասխան հոդվածով
նախատեսված է որպես հանցագործ թյան հատկանիշ, ապա դա չի կարող կրկին հաշվի առնվել որպես պատասխանատվ թյ նը
եւ պատիժը ﬔղմացնող հանգամանք:
Հոդված 63. Պատասխանատվ թյ նը եւ պատիժը ծանրացնող հանգամանքները
1. Պատասխանատվ թյ նը եւ պատիժը ծանրացնող հանգամանքներ են՝
1) հանցանքը կատարել

ռեցիդիվը, հանցանքը որպես արհեստ կատարելը.

2) հանցագործ թյամբ ծանր հետեւանքներ պատճառելը.
3) հանցանքը ﬕ խ մբ անձանց, կազմակերպված խմբի կամ հանցավոր համագործակց թյան կազմ մ կատարելը.
4) հանցագործ թյան ﬔջ առանձնապես ակտիվ դերը.
5) հանցանքը կատարել ն հանցավորի համար ակնհայտ հոգեկան հիվանդագին խանգար ﬓերով տառապող կամ հարբած
վիճակ մ գտնվող, ինչպես նաեւ քրեական պատասխանատվ թյան համար սահմանված տարիքի չհասած անձանց ներգրավելը.
6) հանցանքն ազգային, ռասայական կամ կրոնական ատել թյան, կրոնական մոլեռանդ թյան, այլ անձանց իրավաչափ
գործող թյ նների համար վրեժի շարժառիթներով կատարելը.
7) հանցանքն այլ հանցագործ թյ նը թաքցնել

կամ դրա կատար մը հեշտացնել

նպատակով կատարելը.

8) հանցանքը հանցավորի համար ակնհայտ հղի կնոջ, ինչպես նաեւ մանկահասակի, այլ անպաշտպան կամ անօգնական կամ
հանցավորից կախյալ վիճակ մ գտնվող անձի նկատմամբ կատարելը.
9) հանցանքն այնպիսի անձի կամ նրա ամ սն , կամ ﬔրձավոր ազգականի նկատմամբ կատարելը, որը կապված է նրա կողﬕց իր
ծառայողական կամ հասարակական պարտքը կատարել հետ.
10) հանցանքն այնպիսի անձի կողﬕց կատարելը, ով դրանով խախտել է զինվորական կամ մասնագիտական երդ մը.
11) հանցանքն առանձին դաժան թյամբ, տ ժողին ծաղր ծանակի կամ տանջանքների ենթարկելով կատարելը.
12) հանցանքը հանր թյան համար վտանգավոր եղանակով կատարելը.
13) հանցանքը ռազմական կամ արտակարգ դր թյան, տարերային կամ հասարակական այլ աղետի պայմաններ մ, ինչպես նաեւ
զանգվածային անկարգ թյ նների ժամանակ կատարելը.

14) հանցանքն ալկոհոլի, թմրաﬕջոցների կամ թմրեցնող այլ նյ թերի ազդեց թյան տակ կատարելը:
2. Դատարանը, ելնելով հանցագործ թյան բն յթից, կարող է ծանրացնող չհամարել ս յն հոդվածի առաջին մասի 10-րդ եւ 14-րդ
կետեր մ մատնանշված հանգամանքները:
3. Պատիժ նշանակելիս դատարանը չի կարող հաշվի առնել ս յն հոդվածի առաջին մասով չնախատեսված այլ հանգամանքներ:
4. Եթե ս յն հոդվածի առաջին մաս մ նշված որեւէ հանգամանք ս յն օրենսգրքի Հատ կ մասի համապատասխան հոդվածով
նախատեսված է որպես հանցագործ թյան հատկանիշ, ապա դա չի կարող կրկին հաշվի առնվել որպես պատասխանատվ թյ նը
եւ պատիժը ծանրացնող հանգամանք:
Հոդված 64. Օրենքով նախատեսվածից ավելի ﬔղմ պատիժ նշանակելը
1. Հանցանքի շարժառիթների
նպատակների, հանցավորի դերի, հանցանքը կատարելիս
դրանից հետո նրա վարքագծի եւ այլ
հանգամանքների հետ կապված բացառիկ հանգամանքների առկայ թյան դեպք մ, որոնք էականորեն նվազեցն մ են հանցանքի՝
հանր թյան համար վտանգավոր թյան աստիճանը, ինչպես նաեւ խմբակային հանցագործ թյան մասնակցի կողﬕց խմբի
կատարած հանցանքը բացահայտել ն ակտիվորեն աջակցել դեպք մ կարող է նշանակվել ս յն օրենսգրքի Հատ կ մասի
համապատասխան հոդվածով նախատեսված պատժի նվազագ յն չափից ավելի ցածր պատիժ կամ ավելի ﬔղմ պատժատեսակ,
քան նախատեսված է այդ հոդվածով, կամ չկիրառել որպես պարտադիր նախատեսված լրաց ցիչ պատիժ:
2. Բացառիկ կարող են ճանաչվել ինչպես առանձին ﬔղմացնող հանգամանքները, այնպես էլ այդ հանգամանքների համակց թյ նը:
Հոդված 65. Պատիժ նշանակելը չավարտված հանցագործ թյան համար
1. Չավարտված հանցագործ թյան համար պատիժ նշանակելիս հաշվի են առնվ մ հանցավորի կատարած գործող թյ նների
բն յթն
հանր թյան համար վտանգավոր թյան աստիճանը, հանցավոր մտադր թյան իրականացման աստիճանը եւ այն
հանգամանքները, որոնց հետեւանքով հանցագործ թյ նը ավարտին չի հասցվել:
2. Հանցագործ թյան նախապատրաստ թյան համար ազատազրկման ձեւով պատժի ժամկետը չի կարող գերազանցել ս յն
օրենսգրքի Հատ կ մասի համապատասխան հոդվածով կամ հոդվածի մասով որոշակի ժամկետով ազատազրկման ձեւով
նախատեսված պատժի առավելագ յն ժամկետի կեսը:
3. Հանցափորձի համար ազատազրկման ձեւով պատժի ժամկետը չի կարող գերազանցել ս յն օրենսգրքի Հատ կ մասի
համապատասխան հոդվածով կամ հոդվածի մասով որոշակի ժամկետով ազատազրկման ձեւով նախատեսված պատժի
առավելագ յն ժամկետի երեք քառորդը:
4. Հանցագործ թյան նախապատրաստ թյան կամ հանցափորձի համար ցմահ ազատազրկ մ չի նշանակվ մ:
Հոդված 66. Պատիժ նշանակելը հանցանքների համակց թյամբ
1. Հանցանքների համակց թյամբ յ րաքանչյ ր հանցագործ թյան համար առանձին պատիժ (հիﬓական եւ լրաց ցիչ)
նշանակելով՝ դատարանը վերջնական պատիժը որոշ մ է նվազ խիստ պատիժն ավելի խիստ պատժով կլանել կամ նշանակված
պատիժները լրիվ կամ մասնակիորեն գ մարել ﬕջոցով:
2. Եթե հանցանքների համակց թյ նն ընդգրկ մ է ﬕայն ոչ ﬔծ ծանր թյան հանցանքներ, ապա վերջնական պատիժը
նշանակվ մ է նվազ խիստ պատիժն ավելի խիստ պատժով կլանել կամ պատիժները լրիվ կամ մասնակիորեն գ մարել
ﬕջոցով: Ընդ որ մ, գ մարելիս վերջնական պատիժը չի կարող գերազանցել կատարված հանցանքներից առավել ծանրի համար
նախատեսված առավելագ յն պատիժը:
3. Եթե հանցանքների համակց թյ նն ընդգրկ մ է ﬕայն ﬕջին ծանր թյան կամ ﬕջին ծանր թյան եւ ոչ ﬔծ ծանր թյան
հանցանքներ, ապա վերջնական պատիժը նշանակվ մ է պատիժները լրիվ կամ մասնակիորեն գ մարել ﬕջոցով: Ընդ որ մ,
ազատազրկման ձեւով վերջնական պատիժը չի կարող գերազանցել տասը տարին:
4. Եթե հանցանքների համակց թյ նն ընդգրկ մ է ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցանքներ, ապա վերջնական պատիժը
նշանակվ մ է պատիժները լրիվ կամ մասնակիորեն գ մարել ﬕջոցով: Ընդ որ մ, ազատազրկման ձեւով վերջնական պատիժը չի
կարող գերազանցել տասնհինգ տարին: Եթե համակց թյան ﬔջ մտնող հանցանքներից ﬔկի համար դատարանը նշանակ մ է
ցմահ ազատազրկ մ, ապա վերջնական հիﬓական պատիժը որոշվ մ է կլանել ﬕջոցով:

5. Հանցանքների համակց թյամբ նշանակված հիﬓական պատժին կարող են ﬕացվել համակց թյ նը կազմող հանցանքների
համար նշանակված լրաց ցիչ պատիժները: Լրաց ցիչ պատիժները լրիվ կամ մասնակիորեն գ մարել դեպք մ վերջնական
լրաց ցիչ պատիժը չի կարող գերազանցել ս յն օրենսգրքի Ընդհան ր մասով պատժի տվյալ տեսակի համար սահմանված
առավելագ յն ժամկետը կամ չափը:
6. Պատիժը նշանակվ մ է ս յն հոդվածի կանոններով, եթե դատավճիռ կայացնել ց հետո պարզվի, որ դատապարտյալը ﬔղավոր է
նաեւ ﬔկ այլ հանցանքի համար, որը նա կատարել է նախքան առաջին գործով դատավճիռ կայացնելը: Այս դեպք մ վերջնական
պատժի ժամկետին հաշվակցվ մ է առաջին դատավճռով նշանակված պատժի կրած մասը:
Հոդված 67. Պատիժ նշանակելը դատավճիռների համակց թյամբ
1. Եթե դատավճիռ կայացնել ց հետո, բայց ﬕնչեւ պատժի լրիվ կրելը դատապարտյալը նոր հանցանք է կատարել, ապա
դատարանը նոր դատավճռով նշանակված պատժին լրիվ կամ մասնակիորեն գ մար մ է նախորդ դատավճռով նշանակված
պատժի չկրած մասը:
2. Դատավճիռների համակց թյամբ վերջնական պատիժը, եթե դա կապված չէ ազատազրկման հետ, չի կարող գերազանցել ս յն
օրենսգրքի Ընդհան ր մասով պատժի տվյալ տեսակների համար սահմանված առավելագ յն չափը:
3. Դատավճիռների համակց թյամբ ազատազրկման ձեւով վերջնական պատիժը չի կարող գերազանցել քսան տարին:
4. Դատավճիռների համակց թյամբ վերջնական պատիժը պետք է ավելի ﬔծ լինի ինչպես նոր հանցագործ թյան համար
նշանակված պատժից, այնպես էլ նախորդ դատավճռով նշանակված պատժի չկրած մասից:
5. Դատավճիռների համակց թյամբ պատիժ նշանակելիս լրաց ցիչ պատիժների ﬕաց մը կատարվ մ է ս յն օրենսգրքի 66-րդ
հոդվածով սահմանված կանոններով:
6. Ցմահ ազատազրկ մ կրող դատապարտյալի կողﬕց նոր հանցանք կատարել
ցմահ ազատազրկմամբ:

դեպք մ նոր նշանակված պատիժը կլանվ մ է

Հոդված 68. Պատժի ժամկետները որոշելը դրանք գ մարելիս
1. Հանցանքների համակց թյամբ եւ դատավճիռների համակց թյամբ պատիժները լրիվ կամ մասնակիորեն գ մարելիս
ազատազրկման ﬔկ օրվան համապատասխան մ է՝
1) կալանքի կամ կարգապահական գ մարտակ մ պահել
2)

ﬔկ օրը.

ղղիչ աշխատանքների երեք օրը.

3) հանրային աշխատանքների չորս ժամը:
2. Տ գանքի, որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկել , հատ կ կամ
զինվորական կոչ ﬕց, կարգից, աստիճանից կամ որակավորման դասից զրկել , ինչպես նաեւ գ յքի բռնագրավման ձեւով
պատիժները կարգապահական գ մարտակ մ պահել , կալանքի, ազատազրկման հետ գ մարելիս ի կատար են ածվ մ
առանձին:
Հոդված 69. Պատժի ժամկետները հաշվարկելը եւ պատիժը հաշվակցելը
1. Որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկել , ղղիչ աշխատանքների,
կարգապահական գ մարտակ մ պահել , ազատազրկման ժամկետները հաշվարկվ մ են աﬕսներով եւ տարիներով: Հանրային
աշխատանքների ժամկետը հաշվարկվ մ է ժաﬔրով: Կալանքի ժամկետը հաշվվ մ է օրերով եւ աﬕսներով:
2. Ս յն հոդվածի առաջին մաս մ նշված պատիժները փոխարինելիս կամ գ մարելիս, ինչպես նաեւ պատիժը հաշվակցելիս
ժամկետները կարող են հաշվարկվել օրերով:
3. Մինչեւ դատավճռի օրինական
ժի ﬔջ մտնելը կալանքի տակ պահել
ժամկետը հաշվակցվ մ է ազատազրկման,
կարգապահական գ մարտակ մ պահել
ձեւով նշանակված պատժին՝ ﬔկ օրը հաշվելով ﬔկ կես օրվա դիմաց,
ղղիչ
աշխատանքների դեպք մ՝ ﬔկ օրը երեք օրվա դիմաց, իսկ հանրային աշխատանքների դեպք մ՝ ﬔկ օրը վեց ժաﬕ դիմաց:

4. Մինչեւ դատավճռի օրինական ժի ﬔջ մտնելը կալանքի տակ պահել կամ այլ պետ թյ ն մ կատարած հանցանքի համար
դատարանի դատավճռով ազատազրկման ձեւով նշանակված պատիժը կրել ժամանակ ս յն օրենսգրքի 16-րդ հոդվածի հիման
վրա անձին հանձնել դեպք մ ﬔկ օրը հաշվարկվ մ է ﬔկ օրվա դիմաց:
5. Մինչեւ դատական քնն թյ նը կալանքի տակ գտնվող անձի նկատմամբ տ գանքի, որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ
որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկել ձեւով պատիժ նշանակելիս դատարանը, հաշվի առնելով կալանքի տակ
պահել ժամկետը, ﬔղմացն մ է նշանակված պատիժը կամ լրիվ ազատ մ պատիժը կրել ց:
6. Հանցանքը կատարել ց հետո հոգեկան հիվանդ թյամբ հիվանդացած անձի նկատմամբ բժշկական բն յթի հարկադրանքի
ﬕջոցները կիրառել ժամկետը հաշվակցվ մ է պատժի ժամկետին:
Հոդված 70. Պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը
1. Եթե դատարանը, հանրային աշխատանքների,
ղղիչ աշխատանքների, կալանքի, ազատազրկման կամ կարգապահական
գ մարտակ մ պահել ձեւով պատիժ նշանակելով, հանգ մ է հետեւ թյան, որ դատապարտյալի ղղվելը հնարավոր է առանց
պատիժը կրել , ապա կարող է որոշ մ կայացնել այդ պատիժը պայմանականորեն չկիրառել մասին:
2. Պատիժը պայմանականորեն չկիրառելիս դատարանը հաշվի է առն մ հանցավորի անձը բն թագրող տվյալները,
պատասխանատվ թյ նը եւ պատիժը ﬔղմացնող եւ ծանրացնող հանգամանքները:
3. Պատիժը պայմանականորեն չկիրառելիս դատարանը սահման մ է փորձաշրջան՝ ﬔկից հինգ տարի ժամկետով:
4. Ազատազրկման ձեւով պատիժը պայմանականորեն չկիրառելիս կարող են նշանակվել լրաց ցիչ պատիժներ, բացի գ յքի
բռնագրավ ﬕց:
5. Պատիժը պայմանականորեն չկիրառել մասին որոշ մ կայացնելիս դատարանը դատապարտյալի վրա կարող է դնել որոշակի
պարտական թյ ններ՝ դատապարտյալի վարքագծի նկատմամբ վերահսկող թյ ն իրականացնող իրավաս մարﬓին առանց
տեղյակ պահել
չփոխել մշտական բնակ թյան վայրը, բ ժման կ րս անցնել ալկոհոլամոլ թյ նից, թմրամոլ թյ նից,
վեներական հիվանդ թյ նից կամ թ նամոլ թյ նից, նյ թական օգն թյ ն ց յց տալ ընտանիքին: Դատարանը,
դատապարտյալի վարքագծի նկատմամբ վերահսկող թյ ն իրականացնող իրավաս մարﬓի ﬕջնորդ թյամբ կամ առանց դրա,
դատապարտյալի վրա կարող է դնել նաեւ նրա ղղմանը նպաստող այլ պարտական թյ ններ:
6. Եթե դատապարտյալը փորձաշրջանի ընթացք մ երկ կամ ավելի անգամ կատար մ է իրավախախտ ﬓեր, որոնց համար նա
ենթարկվ մ է վարչական կալանքի, կամ չարամտորեն խ սափ մ է պատիժը պայմանականորեն չկիրառելիս դատարանի կողﬕց
նրա վրա դրված պարտական թյ նները կատարել ց՝ դատապարտյալի վարքագծի նկատմամբ վերահսկող թյ ն իրականացնող
մարﬓի ﬕջնորդ թյամբ, ինչպես նաեւ անզգ յշ կամ ոչ ﬔծ ծանր թյան դիտավորյալ հանցանք կատարել դեպք մ պատիժը
պայմանականորեն չկիրառել վերացման հարցը լ ծ մ է դատարանը:
7. Փորձաշրջանի ընթացք մ անձի կողﬕց ﬕջին ծանր թյան, ծանր կամ առանձնապես ծանր դիտավորյալ հանցանք կատարել
դեպք մ դատարանը կարող է վերացնել պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը եւ պատիժ նշանակել ս յն օրենսգրքի 67-րդ
հոդվածով նախատեսված կանոններով: Ն յն կանոններով պատիժ է նշանակվ մ նաեւ նոր անզգ յշ կամ ոչ ﬔծ ծանր թյան
դիտավորյալ հանցանք կատարել դեպք մ, եթե դատարանը վերացն մ է պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը:
Հոդված 71. Պատժի կատարման կարգը եւ պայմանները
Պատժի կատարման կարգը եւ պայմանները սահմանվ մ են օրենքով:

ԲԱԺԻՆ 4. ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՒԹՅ
ԳԼ

ՆԻՑ ԵՎ ՊԱՏԺԻՑ ԱԶԱՏԵԼԸ

Խ 11.

ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎ

ԹՅ

Հոդված 72. Քրեական պատասխանատվ թյ նից ազատելը գործ ն զղջալ

ՆԻՑ ԱԶԱՏԵԼԸ
դեպք մ

1. Առաջին անգամ ոչ ﬔծ ծանր թյան կամ ﬕջին ծանր թյան հանցանք կատարած անձը կարող է ազատվել քրեական
պատասխանատվ թյ նից, եթե նա հանցանք կատարել ց հետո կամովին ներկայացել է ﬔղայականով, աջակցել է

հանցագործ թյ նը բացահայտել ն, հատ ցել կամ այլ կերպ հարթել է հանցագործ թյամբ պատճառված ﬖասը:
2. Այլ տեսակի հանցանք կատարած անձը, ս յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված պայմանների առկայ թյան դեպք մ,
քրեական պատասխանատվ թյ նից ազատվ մ է ﬕայն ս յն օրենսգրքի Հատ կ մասի հոդվածով հատկապես նախատեսված
դեպքեր մ:
Հոդված 73. Քրեական պատասխանատվ թյ նից ազատելը տ ժողի հետ հաշտվել

դեպք մ

Ոչ ﬔծ ծանր թյան հանցանք կատարած անձը կարող է ազատվել քրեական պատասխանատվ թյ նից, եթե նա հաշտվել է
տ ժողի հետ եւ հատ ցել կամ այլ կերպ հարթել է նրան պատճառած ﬖասը:
Հոդված 74. Քրեական պատասխանատվ թյ նից ազատելն իրադր թյան փոփոխման դեպք մ
Առաջին անգամ ոչ ﬔծ կամ ﬕջին ծանր թյան հանցանք կատարած անձը կարող է ազատվել քրեական պատասխանատվ թյ նից,
եթե պարզվի, որ իրադր թյան փոփոխման հետեւանքով այդ անձը կամ նրա կատարած արարքը դադարել է հանր թյան համար
վտանգավոր լինել ց:
Հոդված 75. Քրեական պատասխանատվ թյ նից ազատելը վաղեմ թյան ժամկետն անցնել
1. Անձն ազատվ մ է քրեական պատասխանատվ թյ նից, եթե հանցանքը կատարել
1) երկ

տարի՝ ոչ ﬔծ ծանր թյան հանցանք կատարել

2) հինգ տարի՝ ﬕջին ծանր թյան հանցանք կատարել
3) տասը տարի՝ ծանր հանցանք կատարել

հետեւանքով

օրվանից անցել են հետեւյալ ժամկետները.

օրվանից.
օրվանից.

օրվանից.

4) տասնհինգ տարի՝ առանձնապես ծանր հանցանք կատարել

օրվանից:

2. Վաղեմ թյան ժամկետը հաշվարկվ մ է հանցանքը կատարել

օրվանից ﬕնչեւ դատավճռի օրինական

ժի ﬔջ մտնել

պահը:

3. Վաղեմ թյան ժամկետի ընթացքն ընդհատվ մ է, եթե ﬕնչեւ նշված ժամկետներն անցնելն անձը կատար մ է ﬕջին ծանր թյան,
ծանր կամ առանձնապես ծանր նոր հանցանք: Այս դեպք մ վաղեմ թյան ժամկետի հաշվարկն սկսվ մ է նոր հանցանքի
կատարման պահից:
4. Վաղեմ թյան ժամկետի ընթացքը կասեցվ մ է, եթե անձը խ սափ մ է քնն թյ նից կամ դատից: Այս դեպք մ վաղեմ թյան
ընթացքը վերսկսվ մ է անձին ձերբակալել կամ ﬔղայականով նրա ներկայանալ պահից: Ընդ որ մ, անձը չի կարող քրեական
պատասխանատվ թյան ենթարկվել, եթե ոչ ﬔծ ծանր թյան կամ ﬕջին ծանր թյան հանցանք կատարել օրվանից անցել է տասը
տարի, իսկ ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցանք կատարել օրվանից՝ քսան տարի, եւ վաղեմ թյան ժամկետի ընթացքն
ընդհատված չի եղել նոր հանցագործ թյամբ:
5. Վաղեմ թյան ժամկետի կիրառման հարցն այն անձի նկատմամբ, ով ցմահ ազատազրկմամբ պատժվող հանցանք է կատարել,
լ ծ մ է դատարանը: Եթե դատարանը հնարավոր չի գտն մ վաղեմ թյան ժամկետն անցնել հետեւանքով անձին ազատել
քրեական պատասխանատվ թյ նից, ապա ցմահ ազատազրկ մ չի կիրառվ մ:
6. Խաղաղ թյան եւ մարդկ թյան անվտանգ թյան դեմ ղղված՝ ս յն օրենսգրքի 384-րդ, 386-391-րդ, 393-397-րդ հոդվածներով
նախատեսված հանցանքներ կատարած անձանց նկատմամբ վաղեմ թյան ժամկետներ չեն կիրառվ մ: Վաղեմ թյան ժամկետներ
չեն կիրառվ մ նաեւ Հայաստանի Հանրապետ թյան ﬕջազգային պայմանագրերով նախատեսված հանցանքներ կատարած
անձանց նկատմամբ, եթե այդ պայմանագրերով վաղեմ թյան ժամկետների կիրառման արգելք է սահմանված:
ԳԼ

Խ 12.

ՊԱՏԺԻՑ ԱԶԱՏԵԼԸ
Հոդված 76. Պատիժը կրել ց պայմանական վաղաժամկետ ազատելը
1. Հանրային աշխատանքների, ղղիչ աշխատանքների, ազատազրկման կամ կարգապահական գ մարտակ մ պահել ձեւով
պատիժ կրող անձն իր համաձայն թյամբ կարող է պայմանական վաղաժամկետ ազատվել, եթե դատարանը գտնի, որ նա ղղվել
համար նշանակված պատժի ﬓացած մասը կրել կարիք չ նի: Ընդ որ մ, անձը կարող է լրիվ կամ մասնակիորեն ազատվել

լրաց ցիչ պատժից: Պատիժը կրել ց պայմանական վաղաժամկետ ազատ մ կիրառելիս դատարանը հաշվի է առն մ նաեւ
դատապարտվածի կողﬕց տ ժողին պատճառված ﬖասը հարթել հանգամանքը:
2. Պայմանական վաղաժամկետ ազատ մ կիրառելիս դատարանն անձի վրա կարող է դնել ս յն օրենսգրքի 70-րդ հոդվածի
հինգերորդ մասով նախատեսված պարտական թյ նները, որոնք անձը պետք է կատարի պատժի չկրած մասի ընթացք մ:
3. Պայմանական վաղաժամկետ ազատ մ կարող է կիրառվել ﬕայն, եթե դատապարտյալը փաստացի կրել է՝
1) ոչ ﬔծ կամ ﬕջին ծանր թյան հանցագործ թյան համար նշանակված պատժի ոչ պակաս, քան ﬔկ երրորդը.
2) ծանր հանցագործ թյան համար նշանակված պատժի ոչ պակաս, քան կեսը.
3) առանձնապես ծանր հանցագործ թյան համար, ինչպես նաեւ նախկին մ պայմանական վաղաժամկետ ազատված անձի (եթե
պայմանական վաղաժամկետ ազատ մը վերացվել է ս յն հոդվածի վեցերորդ մասով նախատեսված հիմքերով) նկատմամբ
նշանակված պատժի ոչ պակաս, քան երկ երրորդը:
4. Ազատազրկման ձեւով պատժի փաստացի կրած ժամկետը չի կարող երեք ամսից պակաս լինել:
5. Ցմահ ազատազրկման ձեւով պատիժ կրող անձը կարող է պայմանական վաղաժամկետ ազատվել, եթե դատարանը գտնի, որ նա
պատիժը հետագա կրել կարիքը չ նի եւ փաստորեն կրել է ազատազրկման ոչ պակաս, քան քսան տարին:
6. Եթե պատժի չկրած մասի ընթացք մ դատապարտյալը՝
1) երկ կամ ավելի անգամ կատար մ է այնպիսի իրավախախտ ﬓեր, որոնց համար նրա նկատմամբ նշանակվ մ է վարչական
կալանք, կամ չարամտորեն խ սափ մ է պայմանական վաղաժամկետ ազատելիս դատարանի կողﬕց իր վրա դրված
պարտական թյ նները կատարել ց, ապա դատարանը, դատապարտյալի վարքագծի նկատմամբ վերահսկող թյ ն
իրականացնող մարﬓի ﬕջնորդ թյամբ, որոշ մ է կայացն մ պայմանական վաղաժամկետ ազատ մը վերացնել եւ պատժի
չկրած մասն ի կատար ածել մասին.
2) կատար մ է անզգ յշ հանցանք, ապա պայմանական վաղաժամկետ ազատ մը պահպանել
դատարանը.

կամ վերացնել

հարցը լ ծ մ է

3) կատար մ է դիտավորյալ հանցանք, ապա դատարանը նրա նկատմամբ պատիժ է նշանակ մ ս յն օրենսգրքի 67-րդ հոդվածով
նախատեսված կանոններով: Ն յն կանոններով պատիժ է նշանակվ մ, եթե կատարվել է անզգ յշ հանցանք, եւ դատարանը
վերացն մ է պայմանական վաղաժամկետ ազատ մը:
7. Եթե ցմահ ազատազրկ մ կրող անձը դիտավորյալ այնպիսի նոր հանցանք է կատարել, որի համար նշանակվ մ է ազատազրկ մ,
ապա ս յն հոդվածի հինգերորդ մաս մ նշված ժամկետի ընթացքը կասեցվ մ է ﬕնչեւ նոր պատժի ժամկետը լրանալը:
Հոդված 77. Պատժի չկրած մասն ավելի ﬔղմ պատժատեսակով փոխարինելը
1. Ոչ ﬔծ կամ ﬕջին ծանր թյան հանցագործ թյան համար ազատազրկ մ կրող անձի պատժի չկրած մասը դատարանը կարող է
փոխարինել ավելի ﬔղմ պատժատեսակով՝ հաշվի առնելով պատիժը կրել
ժամանակահատված մ նրա վարքագիծը եւ
պատճառված ﬖասը հարթել հանգամանքը: Ընդ որ մ, անձը կարող է լրիվ կամ մասնակիորեն ազատվել լրաց ցիչ պատժից:
2. Պատժի չկրած մասը կարող է փոխարինվել ավելի ﬔղմ պատժատեսակով դատապարտյալի կողﬕց պատժի ոչ պակաս, քան ﬔկ
երրորդը փաստացի կրել ց հետո:
3. Պատժի չկրած մասն ավելի ﬔղմ պատժով փոխարինելիս դատարանը կարող է ընտրել ս յն օրենսգրքի 49-րդ հոդված մ նշված
պատիժներին համապատասխան ցանկացած ավելի ﬔղմ պատժատեսակ՝ յ րաքանչյ ր պատժատեսակի համար ս յն օրենսգրքով
նախատեսված սահմաններ մ:
Հոդված 78. Հղի կանանց կամ ﬕնչեւ երեք տարեկան երեխա
ազատելը

նեցող անձանց պատիժը կրելը հետաձգելը կամ պատժից

1. Ազատազրկման դատապարտված հղի կանանց կամ ﬕնչեւ երեք տարեկան երեխա նեցող անձանց, բացառ թյամբ ծանր եւ
առանձնապես ծանր հանցագործ թյ նների համար հինգ տար ց ավելի ժամկետով ազատազրկման դատապարտված անձանց,
դատարանը կարող է հետաձգել պատիժը կրելը կամ ազատել պատիժը կրել ց այն ժամկետի սահմաններ մ, որի ընթացք մ կինն
ազատվ մ է աշխատանքից հղի թյան, ծննդաբեր թյան, ինչպես նաեւ երեխայի ﬕնչեւ երեք տարեկան դառնալ կապակց թյամբ:

2. Եթե ս յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված դեպքեր մ դատապարտված անձը հրաժարվ մ է երեխայից կամ նրան
հանձնել է մանկատ ն կամ խ սափ մ է նրան խնաﬔլ ց եւ դաստիարակել ց, որի համար գրավոր նախազգ շացվել է իր
նկատմամբ վերահսկող թյ ն իրականացնող մարﬓի կողﬕց, ապա նշված մարﬓի ﬕջնորդ թյամբ դատարանը կարող է
դատապարտյալին ղարկել դատավճռով նշանակված պատիժը կրել :
3. Դատարանը, հաշվի առնելով դատապարտյալի վարքագիծը, երեխան երեք տարեկան դառնալ ց հետո կամ նրա մահվան
դեպք մ կարող է դատապարտյալին ազատել պատիժը կրել ց կամ պատիժը փոխարինել ավելի ﬔղմ պատժատեսակով կամ
դատապարտյալին ղարկել պատժի չկրած մասը կրել : Այդ դեպք մ դատարանը կարող է պատժի չկրած ժամկետը լրիվ կամ
մասնակիորեն հաշվակցել պատիժը կրել ժամկետին:
4. Եթե դատապարտյալը պատիժը կրել ց ազատվել ժամանակահատված մ կատարել է նոր հանցանք, ապա դատարանը նրա
նկատմամբ պատիժ է նշանակ մ ս յն օրենսգրքի 67-րդ հոդվածով նախատեսված կանոններով:
Հոդված 79. Պատժից ազատելը ծանր հիվանդ թյան հետեւանքով
1. Եթե անձը պատիժը կրել
ընթացք մ հիվանդացել է հոգեկան խանգարմամբ, որը նրան զրկել է իր գործող թյ նների
(անգործ թյան) փաստական բն յթն
նշանակ թյ նը գիտակցել
կամ դրանք ղեկավարել
հնարավոր թյ նից, ապա
դատարանը նրան ազատ մ է պատիժը կրել ց: Այդպիսի անձի նկատմամբ դատարանը կարող է նշանակել բժշկական բն յթի
հարկադրանքի ﬕջոց:
2. Եթե անձը հանցանք կատարել ց կամ դատավճիռ կայացնել ց հետո հիվանդացել է այլ ծանր հիվանդ թյամբ, որը խոչընդոտ մ
է պատիժը կրել ն, ապա դատարանը կարող է նրան ազատել պատիժը կրել ց՝ հաշվի առնելով կատարված հանցանքի
ծանր թյ նը, դատապարտյալի անձը, հիվանդ թյան բն յթը եւ այլ հանգամանքներ:
3. Ս յն հոդվածի առաջին եւ երկրորդ մասերով նախատեսված անձինք առողջանալ դեպք մ կարող են ենթարկվել քրեական
պատասխանատվ թյան եւ պատժի, եթե ս յն օրենսգրքի 75-րդ եւ 81-րդ հոդվածներով սահմանված վաղեմ թյան ժամկետները չեն
անցել:
4. Կարգապահական գ մարտակ մ պահել
դատապարտված զինծառայողը պատիժը կրել ց ազատվ մ է այնպիսի
հիվանդ թյան դեպք մ, որի հետեւանքով նա համարվ մ է զինվորական ծառայ թյան համար ոչ պիտանի:
Հոդված 80. Պատժից ազատելն արտակարգ հանգամանքների հետեւանքով
Ոչ ﬔծ կամ ﬕջին ծանր թյան հանցագործ թյան համար դատապարտված անձը կարող է ազատվել պատժից, եթե հրդեհի,
տեխնոլոգիական կամ տարերային աղետի, ընտանիքի ﬕակ աշխատ նակ անձի ծանր հիվանդ թյան կամ մահվան կամ
արտակարգ այլ հանգամանքների պատճառով պատժի հետագա կր մը դատապարտվածի կամ նրա ընտանիքի համար կարող է
հանգեցնել ծանր հետեւանքների:
Հոդված 81. Պատժից ազատելը ﬔղադրական դատավճռի վաղեմ թյան ժամկետն անցնել

հետեւանքով

1. Հանցագործ թյան համար դատապարտված անձն ազատվ մ է պատիժը կրել ց, եթե օրինական
ﬔղադրական դատավճիռն ի կատար չի ածվել հետեւյալ ժամկետներ մ.
1) երկ

տարի՝ ոչ ﬔծ ծանր թյան հանցագործ թյան համար դատապարտվել

2) հինգ տարի՝ ﬕջին ծանր թյան հանցագործ թյան համար դատապարտվել
3) տասը տարի՝ ծանր հանցագործ թյան համար դատապարտվել

ժի ﬔջ մտնել ց հետո

դեպք մ.
դեպք մ.

դեպք մ.

4) տասնհինգ տարի՝ առանձնապես ծանր հանցագործ թյան համար դատապարտվել

դեպք մ:

2. Վաղեմ թյան ժամկետի ընթացքն ընդհատվ մ է, եթե ﬕնչեւ նշված ժամկետներն անցնելն անձը կատար մ է նոր դիտավորյալ
հանցանք: Այս դեպք մ վաղեմ թյան ժամկետի հաշվարկը սկսվ մ է նոր հանցանքի կատարման օրվանից:
3. Վաղեմ թյան ժամկետի ընթացքը կասեցվ մ է, եթե դատապարտյալը խ սափ մ է պատիժը կրել ց: Այդ դեպք մ վաղեմ թյան
ժամկետի ընթացքը վերսկսվ մ է անձին ձերբակալել կամ նրա՝ ﬔղայականով ներկայանալ պահից: Ընդ որ մ, ﬔղադրական
դատավճիռը չի կարող ի կատար ածվել, եթե ոչ ﬔծ ծանր թյան կամ ﬕջին ծանր թյան հանցագործ թյան համար դատավճիռը

կայացնել պահից անցել է տասը տարի, իսկ ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործ թյան համար դատավճիռը կայացնել
պահից՝ քսան տարի, եւ վաղեմ թյան ժամկետի ընթացքն ընդհատված չի եղել նոր հանցագործ թյամբ:
4. Ցմահ ազատազրկման դատապարտված անձի նկատմամբ վաղեմ թյան ժամկետ կիրառել հարցը լ ծ մ է դատարանը: Եթե
դատարանը հնարավոր չի գտն մ վաղեմ թյան ժամկետների կիրառ մը, ապա ցմահ ազատազրկ մը փոխարինվ մ է որոշակի
ժամկետով ազատազրկմամբ:
5. Վաղեմ թյան ժամկետները չեն կիրառվ մ խաղաղ թյան եւ մարդկ թյան անվտանգ թյան դեմ ղղված՝ ս յն օրենսգրքի 384րդ, 386-391-րդ, 393-397-րդ հոդվածներով նախատեսված հանցագործ թյ նների համար դատապարտված անձանց նկատմամբ:
ԳԼ
ՀԱՄԱՆԵՐ

ՄԸ, ՆԵՐ

Խ 13.
ՄԸ, ԴԱՏՎԱԾ

ԹՅ

ՆԸ

Հոդված 82. Համաներ մը
Հանցանք կատարած անձն օրենսդիր մարﬓի կողﬕց ընդ նվող համաներման ակտով կարող է ազատվել քրեական
պատասխանատվ թյ նից, իսկ դատապարտյալը կարող է լրիվ կամ մասնակիորեն ազատվել ինչպես հիﬓական, այնպես էլ
լրաց ցիչ պատժից, կամ պատժի չկրած մասը կարող է փոխարինվել ավելի ﬔղմ պատժատեսակով, կամ կարող է վերացվել
դատված թյ նը:
Հոդված 83. Ներ մը
Հանցագործ թյան համար դատապարտված անձը ներման ակտով կարող է լրիվ կամ մասնակիորեն ազատվել ինչպես հիﬓական,
այնպես էլ լրաց ցիչ պատժից, կամ պատժի չկրած մասը կարող է փոխարինվել ավելի ﬔղմ պատժատեսակով, կամ կարող է
վերացվել դատված թյ նը:
Հոդված 84. Դատված թյ նը
1. Անձը դատված թյ ն
նեցող է համարվ մ ﬔղադրական դատավճիռն օրինական
դատված թյ նը մարվել կամ հանվել պահը:

ժի ﬔջ մտնել

օրվանից ﬕնչեւ

2. Դատված թյ նը, ս յն օրենսգրքին համապատասխան, հաշվի է առնվ մ հանցագործ թյան ռեցիդիվի դեպք մ եւ պատիժ
նշանակելիս:
3. Դատված թյ ն չ նեցող են համարվ մ այն անձինք, ովքեր դատարանի դատավճռով դատապարտվել են առանց պատիժ
նշանակել կամ դատարանի դատավճռով ազատվել են պատիժը կրել ց կամ պատիժը կրել են այնպիսի արարքի համար, որի
հանցավոր թյ նն պատժելի թյ նը վերացված են օրենքով:
4. Դատված թյ նը մարվ մ է՝
1) պատիժը պայմանականորեն չկիրառել

դեպք մ՝ փորձաշրջանն անցնել ց հետո.

2) ազատազրկ ﬕց ավելի ﬔղմ պատժի դատապարտված անձանց նկատմամբ՝ նշանակված պատիժը կրել ց ﬔկ տարի անցնել ց
հետո.
3) ոչ ﬔծ կամ ﬕջին ծանր թյան հանցագործ թյ նների համար ազատազրկման դատապարտված անձանց նկատմամբ՝ պատիժը
կրել ց երեք տարի անցնել ց հետո.
4) ծանր հանցագործ թյ նների համար ազատազրկման դատապարտված անձանց նկատմամբ՝ պատիժը կրել ց հինգ տարի
անցնել ց հետո.
5) առանձնապես ծանր հանցագործ թյան համար ազատազրկման դատապարտված անձանց նկատմամբ՝ պատիժը կրել ց
տարի անցնել ց հետո:

թ

5. Եթե անձն օրենքով սահմանված կարգով պայմանական վաղաժամկետ ազատվել է պատիժը կրել ց, կամ պատժի չկրած մասը
փոխարինվել է ավելի ﬔղմ պատժով, ապա դատված թյ նը մարել ժամկետը հաշվարկվ մ է հիﬓական պատիժը եւ լրաց ցիչ
պատիժը կրել ց ազատել պահից:

6. Եթե անձը պատիժը կրել ց հետո դրսեւորել է անբասիր վարքագիծ, ապա նրա խնդրանքով դատարանը կարող է
դատված թյ նը հանել ﬕնչեւ դատված թյ նը մարել ժամկետը լրանալը, բայց ոչ շ տ, քան այդ ժամկետի կեսը լրանալը:
7. Եթե անձը ﬕնչեւ դատված թյ նը մարվելը նոր հանցանք է կատար մ, ապա դատված թյան մարման ժամկետն ընդհատվ մ է:
Առաջին հանցագործ թյան համար դատված թյ նը մարվել ժամկետը հաշվարկվ մ է վերստին՝ վերջին հանցագործ թյան
համար պատիժը (հիﬓական եւ լրաց ցիչ) փաստորեն կրել ց հետո: Այդ դեպք մ անձը երկ հանցագործ թյ նների համար էլ
դատված է համարվ մ ﬕնչեւ դրանցից առավել ծանր հանցագործ թյան համար դատված թյ նը մարվել ժամկետը լրանալը:
8. Դատված թյ նը հանելը կամ մարելը վերացն մ է դատված թյան հետ կապված իրավական բոլոր հետեւանքները:

ԲԱԺԻՆ 5. ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎ
ԳԼ
ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎ

ԹՅԱՆ ԵՎ ՊԱՏԺԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿ

ԹՅ

ՆՆԵՐԸ

Խ 14.
ԹՅԱՆ ԵՎ ՊԱՏԺԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿ

ԹՅ

ՆՆԵՐԸ

Հոդված 85. Անչափահասների քրեական պատասխանատվ թյ նը եւ պատիժը
1. Անչափահասները քրեական պատասխանատվ թյան են ենթարկվ մ, եւ նրանց նկատմամբ պատիժ է նշանակվ մ ս յն
օրենսգրքի դր յթներին համապատասխան՝ հաշվի առնելով ս յն բաժն մ նախատեսված կանոնները:
2. Հանցանք կատարած անչափահասի նկատմամբ կարող է նշանակվել պատիժ կամ կարող են նշանակվել դաստիարակչական
բն յթի հարկադրանքի ﬕջոցներ:
Հոդված 86. Պատժի տեսակները
Անչափահասների նկատմամբ նշանակվող պատժի տեսակներն են՝
1) տ գանքը.
2) հանրային աշխատանքները.
3) կալանքը.
4) որոշակի ժամկետով ազատազրկ մը:
Հոդված 87. Տ գանքը
1. Տ գանքը կիրառվ մ է անչափահասի ինքն ր յն վաստակի կամ այնպիսի գ յքի առկայ թյան դեպք մ, որի վրա կարող է
տարածվել բռնագանձ մ:
2. Տ գանքը նշանակվ մ է պատիժ նշանակել
պահին Հայաստանի Հանրապետ թյ ն մ սահմանված նվազագ յն
աշխատավարձի տասնապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով:
Հոդված 88. Կալանքը
Կալանքը տասնհինգ օրից երկ
անչափահասի նկատմամբ:

աﬕս ժամկետով նշանակվ մ է դատավճիռը կայացնել

պահին տասնվեց տարին լրացած

Հոդված 89. Ազատազրկ մը
1. Անչափահասի նկատմամբ ազատազրկ մ կարող է նշանակվել ﬕայն ﬕջին ծանր թյան, ծանր կամ առանձնապես ծանր
հանցագործ թյան համար:
2. Ազատազրկ ﬓ անչափահասների նկատմամբ նշանակվ մ է՝
1) ﬕջին ծանր թյան հանցագործ թյան համար՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով.

2) ﬕնչեւ տասնվեց տարին լրանալը կատարած ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցանքի համար՝ առավելագ յնը յոթ տարի
ժամկետով.
3) տասնվեցից ﬕնչեւ տասն թ տարին լրանալը կատարած ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցանքի համար՝ առավելագ յնը
տասը տարի ժամկետով:
Հոդված 90. Պատիժ նշանակելը
1. Անչափահասի նկատմամբ պատիժ նշանակելիս հաշվի են առնվ մ նրա կյանքի եւ դաստիարակ թյան պայմանները, հոգեկանի
զարգացման աստիճանը, առողջ թյան վիճակը, անձի այլ առանձնահատկ թյ ններ, ինչպես նաեւ նրա վրա այլ անձանց
ազդեց թյ նը:
2. Մինչեւ տասնվեց տարին լրանալը ﬕջին ծանր թյան, ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցանք կատարած անձանց նկատմամբ
ազատազրկ մը, ըստ հանցագործ թյ նների համակց թյան, չի կարող գերազանցել յոթ տարին:
3. Տասնվեցից ﬕնչեւ տասն թ տարին լրանալը ﬕջին ծանր թյան, ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցանք կատարած անձանց
նկատմամբ ազատազրկ մը, ըստ հանցագործ թյ նների համակց թյան, չի կարող գերազանցել տասը տարին:
4. Ըստ դատավճիռների համակց թյան՝ ազատազրկման ձեւով նշանակվող վերջնական պատիժը չի կարող գերազանցել
տասներկ տարին:
Հոդված 91. Քրեական պատասխանատվ թյ նից ազատելը՝ դաստիարակչական բն յթի հարկադրանքի ﬕջոցներ կիրառելով
1. Առաջին անգամ ոչ ﬔծ կամ ﬕջին ծանր թյան հանցանք կատարած անչափահասը դատարանի կողﬕց կարող է ազատվել
քրեական պատասխանատվ թյ նից, եթե դատարանը գտնի, որ նրա
ղղվելը հնարավոր է դաստիարակչական բն յթի
հարկադրանքի ﬕջոցների կիրառմամբ:
2. Անչափահասի նկատմամբ դատարանը կարող է նշանակել դաստիարակչական բն յթի հարկադրանքի հետեւյալ ﬕջոցները.
1) նախազգ շաց մ.
2) ծնողների կամ նրանց փոխարինող անձանց կամ տեղական ինքնակառավարման կամ դատապարտյալի վարքագծի նկատմամբ
վերահսկող թյ ն իրականացնող իրավաս մարﬓի հսկող թյանը հանձնելն առավելագ յնը վեց աﬕս ժամկետով.
3) պատճառված ﬖասը հարթել

պարտական թյ ն դնելը՝ դատարանի սահմանած ժամկետ մ.

4) ժամանցի ազատ թյան սահմանափակ մը եւ վարքագծի նկատմամբ հատ կ պահանջների սահման ﬓ առավելագ յնը վեց
աﬕս ժամկետով:
3. Դատապարտյալի վարքագծի նկատմամբ վերահսկող թյ ն իրականացնող իրավաս մարﬓի ﬕջնորդ թյամբ դատարանն
անչափահասի նկատմամբ կարող է նշանակել դաստիարակչական բն յթի հարկադրանքի այլ ﬕջոցներ:
4. Անչափահասի նկատմամբ կարող է ﬕաժամանակ նշանակվել դաստիարակչական բն յթի հարկադրանքի ﬕ քանի ﬕջոց:
5. Եթե անչափահասը դաստիարակչական բն յթի հարկադրանքի ﬕջոցից պարբերաբար խ սափ մ է, ապա տեղական
ինքնակառավարման մարﬓի կամ դատապարտյալի վարքագծի նկատմամբ վերահսկող թյ ն իրականացնող իրավաս մարﬓի
ﬕջնորդ թյամբ նյ թերն
ղարկվ մ են դատարան՝ նշանակված ﬕջոցը վերացնել
եւ անչափահասին քրեական
պատասխանատվ թյան ենթարկել հարցը լ ծել համար:
6. Նոր հանցանք կատարելիս անչափահասը քրեական պատասխանատվ թյան ենթակա չէ նախկին հանցագործ թյան համար, եթե
վերջինիս կապակց թյամբ նրա նկատմամբ կիրառվել է դաստիարակչական բն յթի հարկադրանքի ﬕջոց:
Հոդված 92. Դաստիարակչական բն յթի հարկադրանքի ﬕջոցների բովանդակ թյ նը
1. Նախազգ շաց մը անչափահասի արարքով պատճառած ﬖասի, ինչպես նաեւ ս յն օրենսգրքով նախատեսված հանցանքների
կրկնակի կատարման հետեւանքների պարզաբան ﬓ է անչափահասին:
2. Հսկող թյան հանձնելը ծնողների կամ նրանց փոխարինող անձանց կամ դատապարտյալի վարքագծի նկատմամբ
վերահսկող թյ ն իրականացնող իրավաս մարﬓի կամ տեղական ինքնակառավարման մարﬓի վրա անչափահասի նկատմամբ

դաստիարակչական ներգործ թյան եւ նրա վարքագծի նկատմամբ վերահսկող թյան պարտական թյ ն դնելն է:
3. Պատճառված ﬖասը հարթել պարտական թյ նը դրվ մ է՝ հաշվի առնելով անչափահասի գ յքային դր թյ նը եւ նրա մոտ
համապատասխան աշխատանքային նակ թյ նների առկայ թյ նը:
4. Ժամանցի ազատ թյան սահմանափակ մը եւ անչափահասի վարքագծի նկատմամբ հատ կ պահանջների սահման մը կարող
են նախատեսել որոշակի վայրեր այցելել , ժամանցի որոշակի ձեւերի, այդ թվ մ՝ ﬔխանիկական տրանսպորտային ﬕջոցներ
վարել հետ կապված արգելք, օրվա որոշակի ժաﬔրից հետո տանից դ րս գտնվել , առանց տեղական ինքնակառավարման
մարﬓի համաձայն թյան այլ վայրեր ղեւորվել իրավ նքի սահմանափակ մ: Անչափահասին կարող է նաեւ ս ﬓական
հաստատ թյ ն վերադառնալ
կամ տեղական ինքնակառավարման մարﬓի ﬕջնորդ թյամբ աշխատանքի տեղավորվել
պահանջ ներկայացվել:
Հոդված 93. Պատժից ազատելը հատ կ
տեղավորել ﬕջոցով

ս ﬓադաստիարակչական կամ բժշկական դաստիարակչական հաստատ թյ ն մ

1. Ոչ ﬔծ կամ ﬕջին ծանր թյան հանցանք կատարած անչափահասը կարող է պատժից ազատվել, եթե դատարանը գտնի, որ
պատժի նպատակներին կարելի է հասնել նրան անչափահասների հատ կ
ս ﬓադաստիարակչական կամ բժշկականդաստիարակչական հաստատ թյ ն մ տեղավորել ﬕջոցով:
2. Հատ կ
ս ﬓադաստիարակչական կամ բժշկական-դաստիարակչական հաստատ թյ ն մ տեղավորելը նշանակվ մ է
առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով, բայց ոչ ավելի, քան չափահաս դառնալը:
3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մաս մ նշված հաստատ թյ ններ մ գտնվելը կարող է վաղաժամկետ դադարեցվել, եթե
դատարանը ս ﬓադաստիարակչական կամ բժշկական-դաստիարակչական հաստատ թյան ղեկավարի ﬕջնորդ թյամբ գտնի,
որ անչափահասը տվյալ ﬕջոցը հետագա կրել կարիքը չ նի:
Հոդված 94. Պատժի կր ﬕց պայմանական վաղաժամկետ ազատելը
Անչափահաս տարիք մ հանցանք կատարած եւ ազատազրկման դատապարտված անձի նկատմամբ պատիժը կրել ց
պայմանական վաղաժամկետ ազատ մ կարող է կիրառվել, եթե դատապարտյալը փաստացի կրել է՝
1) ոչ ﬔծ կամ ﬕջին ծանր թյան հանցագործ թյան համար նշանակված պատժի ոչ պակաս, քան ﬔկ քառորդը.
2) ծանր հանցագործ թյան համար նշանակված պատժի ոչ պակաս, քան ﬔկ երրորդը.
3) առանձնապես ծանր հանցագործ թյան համար նշանակված պատժի ոչ պակաս, քան կեսը:
Հոդված 95. Քրեական պատասխանատվ թյ նից կամ պատժից ազատելը վաղեմ թյան ժամկետներն անցնել

հետեւանքով

Մինչեւ տասն թ տարին լրանալը հանցանք կատարած անձին վաղեմ թյան ժամկետներն անցնել
հետեւանքով քրեական
պատասխանատվ թյ նից կամ պատժից ազատելիս ս յն օրենսգրքի 75-րդ եւ 81-րդ հոդվածներով նախատեսված վաղեմ թյան
ժամկետները համապատասխանաբար կրճատվ մ են կիսով չափ:
Հոդված 96. Դատված թյան մար մը
1. Ազատազրկման հետ չկապված պատիժը կրել ց հետո անձի դատված թյ նը համարվ մ է մարված:
2. Մինչեւ տասն թ տարին լրանալը հանցանք կատարած անձանց համար ս յն օրենսգրքի 84-րդ հոդվածով նախատեսված
դատված թյ նը մարվել ժամկետները կրճատվ մ են եւ համապատասխանաբար հավասար են՝
1) ﬔկ տարվա՝ ﬕջին ծանր թյան հանցագործ թյան համար ազատազրկ մը կրել ց հետո.
2) երեք տարվա՝ ծանր հանցագործ թյան համար ազատազրկ մը կրել ց հետո.
3) հինգ տարվա՝ առանձնապես ծանր հանցագործ թյան համար ազատազրկ մը կրել ց հետո:
ԲԱԺԻՆ 6. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԲՆ
ԳԼ

ՅԹԻ ՀԱՐԿԱԴՐԱՆՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
Խ 15.

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԲՆ

ՅԹԻ ՀԱՐԿԱԴՐԱՆՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

Հոդված 97. Բժշկական բն յթի հարկադրանքի ﬕջոցների կիրառման հիմքը
1. Բժշկական բն յթի հարկադրանքի ﬕջոցներ դատարանը կարող է նշանակել այն անձի նկատմամբ՝
1) ով ս յն օրենսգրքի Հատ կ մասի հոդվածով նախատեսված արարքը կատարել է անﬔղս նակ թյան վիճակ մ.
2)
մ մոտ հանցանքը կատարել ց հետո առաջացել է պատժի նշանակ մը կամ կատար ﬓ անհնար դարձնող հոգեկան
խանգար մ.
3) ով հանցանք է կատարել սահմանափակ ﬔղս նակ թյան վիճակ մ.
4) ով հանցանք է կատարել եւ ճանաչվել է ալկոհոլամոլ թյ նից կամ թմրամոլ թյ նից բ ժման կարիք

նեցող:

2. Բժշկական բն յթի հարկադրանքի ﬕջոցները ս յն հոդվածի առաջին մաս մ նշված անձանց նկատմամբ նշանակվ մ են ﬕայն
այն դեպքեր մ, երբ հոգեկան խանգար ﬓերը կապված են այդ անձանց կողﬕց այլ էական ﬖաս պատճառել հնարավոր թյան
կամ իր կամ այլ անձանց համար վտանգավոր թյան հետ:
3. Բժշկական բն յթի հարկադրանքի ﬕջոցների կիրառման կարգը սահմանվ մ է օրենքով:
4. Դատարանը կարող է ս յն հոդվածի առաջին մաս մ նշված եւ իրենց հոգեկան վիճակով վտանգավոր թյ ն չներկայացնող
անձանց վերաբերյալ անհրաժեշտ նյ թերը հանձնել առողջապահ թյան մարﬕններ՝ այդ անձանց բ ժել
կամ նրանց
հոգենյարդային հաստատ թյ ն ղարկել հարցը լ ծել համար:
Հոդված 98. Բժշկական բն յթի հարկադրանքի ﬕջոցների տեսակները
1. Բժշկական բն յթի հարկադրանքի ﬕջոցներ են՝
1) հոգեբ յժի մոտ արտահիվանդանոցային հսկող թյ նը եւ հարկադիր բ ժ մը.
2) ընդհան ր տիպի հոգեբ ժական հիվանդանոց մ հարկադիր բ ժ մը.
3) հատ կ տիպի հոգեբ ժական հիվանդանոց մ հարկադիր բ ժ մը:
2. Մեղս նակ թյ նը չբացառող հոգեկան խանգարման վիճակ մ կատարված հանցանքի համար դատապարտված, բայց
ալկոհոլամոլ թյ նից, թմրամոլ թյ նից կամ թ նամոլ թյ նից կամ ﬔղս նակ թյ նը չբացառող հոգեկան խանգար ﬓերից
բ ժման կարիք
նեցող անձանց նկատմամբ դատարանը պատժի հետ ﬔկտեղ կարող է նշանակել հոգեբ յժի մոտ
արտահիվանդանոցային հսկող թյ ն եւ հարկադիր բ ժ մ:
Հոդված 99. Հոգեբ յժի մոտ արտահիվանդանոցային հսկող թյ նը եւ հարկադիր բ ժ մը
Հոգեբ յժի մոտ արտահիվանդանոցային հսկող թյ ն եւ հարկադիր բ ժ մ կարող է նշանակվել, եթե անձն իր հոգեկան վիճակով
հոգեբ ժական հիվանդանոց մ տեղավորման կարիք չ նի:
Հոդված 100. Հոգեբ ժական հիվանդանոց մ հարկադիր բ ժ մը
1. Հոգեբ ժական հիվանդանոց մ հարկադիր բ ժ մ կարող է նշանակվել, եթե անձի հոգեկան խանգարման վիճակը պահանջ մ է
բ ժման, խնամքի, պահել
եւ հսկող թյան այնպիսի պայմաններ, որոնք կարող են իրականացվել ﬕայն հոգեբ ժական
հիվանդանոց մ:
2. Ընդհան ր տիպի հոգեբ ժական հիվանդանոց մ հարկադիր բ ժ մ կարող է նշանակվել այն անձի նկատմամբ, ով իր հոգեկան
վիճակով հիվանդանոցային բ ժման եւ հսկող թյան կարիք նի:
3. Հատ կ տիպի հոգեբ ժական հիվանդանոց մ հարկադիր բ ժ մ կարող է նշանակվել այն անձի նկատմամբ, ով իր հոգեկան
վիճակով վտանգ է ներկայացն մ իր եւ այլ անձանց համար կամ պահանջ մ է մշտական հսկող թյ ն:
Հոդված 101. Բժշկական բն յթի հարկադրանքի ﬕջոցներ նշանակելը, փոփոխելը եւ դադարեցնելը

1. Բժշկական բն յթի հարկադրանքի ﬕջոց նշանակելիս դատարանը հաշվի է առն մ անձի հոգեկան հիվանդ թյ նը, նրա
կատարած արարքի բն յթն հանր թյան համար վտանգավոր թյան աստիճանը:
2. Անձի առողջանալ կամ նրա հիվանդ թյան բն յթի այնպիսի փոփոխ թյան դեպք մ, երբ վերան մ է բժշկական բն յթի
հարկադրանքի ﬕջոց կիրառել
անհրաժեշտ թյ նը, դատարանը բժշկական հաստատ թյան եզրակաց թյան հիման վրա
որոշ մ է կայացն մ դրանց կիրառ մը դադարեցնել մասին:
3. Բժշկական հաստատ թյան եզրակաց թյան հիման վրա դատարանը կարող է որոշ մ կայացնել նաեւ բժշկական բն յթի
հարկադրանքի ﬕջոցի տեսակը փոխել մասին:
Հոդված 102. Բժշկական բն յթի հարկադրանքի ﬕջոցներ կիրառել

ժամկետը հաշվակցելը

Հանցանք կատարել ց հետո հոգեկան խանգարմամբ հիվանդացած անձի բ ժվել դեպք մ պատիժ նշանակելիս կամ պատիժը
կրելը վերականգնելիս նրա նկատմամբ հոգեբ ժական հիվանդանոց մ հարկադիր բ ժ մ կիրառել ժամկետը հաշվակցվ մ է
պատժի ժամկետին՝ հոգեբ ժական հիվանդանոց մ գտնվել ﬔկ օրը հաշվելով ազատազրկման ﬔկ օրվա դիմաց:
Հոդված 103. Պատժի կատարման հետ ﬕացված բժշկական բն յթի հարկադրանքի ﬕջոցները
1. Ս յն օրենսգրքի 98-րդ հոդվածի երկրորդ մասով նախատեսված դեպքեր մ բժշկական բն յթի հարկադրանքի ﬕջոցները
կիրառվ մ են ըստ ազատազրկ մը կրել
վայրի, իսկ այլ պատժատեսակների դատապարտվածների նկատմամբ՝
արտահիվանդանոցային հոգեբ ժական օգն թյ ն ց ցաբերող առողջապահական մարﬕնների հաստատ թյ ններ մ:
2. Պատժի կատարման հետ ﬕացված բժշկական բն յթի հարկադրանքի ﬕջոցի կիրառ մը դադարեցնելն իրականացն մ է
դատարանը՝ պատիժն ի կատար ածող մարﬓի ﬕջնորդ թյամբ՝ բժիշկ-հոգեբ յժների հանձնաժողովի եզրակաց թյան հիման վրա:
ՀԱՏ
ԲԱԺԻՆ 7. ՄԱՐԴ

ԴԵՄ

ՂՂՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾ
ԳԼ

ԿՅԱՆՔԻ ԵՎ ԱՌՈՂՋ

Կ ՄԱՍ

ԹՅԱՆ ԴԵՄ

ԹՅ

ՆՆԵՐ

Խ 16.
ՂՂՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾ

ԹՅ

ՆՆԵՐ

Հոդված 104. Սպան թյ նը
1. Սպան թյ նը՝ ապօրինաբար ﬔկ

րիշին դիտավոր թյամբ կյանքից զրկելը՝

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ վեցից տասներկ

տարի ժամկետով:

2. Սպան թյ նը՝
1) երկ

կամ ավելի անձանց,

2) անձի կամ նրա ﬔրձավորի՝ կապված այդ անձի կողﬕց իր ծառայողական գործ նե թյան կամ հասարակական պարտքի
կատարման հետ,
3) զ գորդված՝ մարդ ն առեւանգելով կամ պատանդ վերցնելով,
4) ակնհայտ հղի կնոջ,
5) առանձին դաժան թյամբ,
6) շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով,
7) ﬕ խ մբ անձանց կամ կազմակերպված խմբի կողﬕց,
8) շահադիտական դրդ ﬓերով, պատվերով, ինչպես նաեւ զ գորդված՝ շորթմամբ, ավազակ թյամբ կամ բանդիտիզմով,
9) զ գորդված՝ ահաբեկչ թյամբ,
10) խ լիգանական դրդ ﬓերով,

11) այլ հանցանքը թաքցնել

կամ դրա կատար մը հեշտացնել

նպատակով,

12) զ գորդված՝ բռնաբար թյամբ կամ սեքս ալ բն յթի բռնի գործող թյ ններով,
13) ազգային, ռասայական կամ կրոնական ատել թյան կամ կրոնական մոլեռանդ թյան շարժառիթով,
14) տ ժողի մարﬓի մասերի կամ հյ սվածքների օգտագործման նպատակով,
15) նախկին մ սպան թյ ն կատարած անձի կողﬕց, բացառ թյամբ ս յն օրենսգրքի 105-108-րդ հոդվածներով նախատեսված
արարքների՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝

թից տասնհինգ տարի ժամկետով, կամ ցմահ ազատազրկմամբ:

Հոդված 105. Հոգեկան խիստ հ զմ նքի վիճակ մ կատարված սպան թյ նը
1. Տ ժողի գործադրած բռն թյան, ծաղր ծանակի, ծանր վիրավորանքի կամ հակաիրավական, հակաբարոյական այլ
գործող թյ նների (անգործ թյան) հետեւանքով հանկարծակի առաջացած հոգեկան խիստ հ զմ նքի վիճակ մ կամ տ ժողի
դրսեւորած հակաիրավական կամ հակաբարոյական պարբերական վարքագծի կապակց թյամբ առաջ եկած երկարատեւ
հոգեճնշող վիճակ մ կատարված սպան թյ նը՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը չորս տարի ժամկետով:
2. Հոգեկան խիստ հ զմ նքի վիճակ մ երկ

կամ ավելի անձանց սպան թյ նը՝

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը վեց տարի ժամկետով:
Հոդված 106. Մոր կողﬕց նորածին երեխայի սպան թյ նը
Մոր կողﬕց ծննդաբեր թյան ժամանակ կամ դրանից անﬕջապես հետո, ինչպես նաեւ հոգեճնշող վիճակ մ կամ
ﬔղս նակ թյ նը չբացառող հոգեկան խանգարման վիճակ մ նորածին երեխայի սպան թյ նը՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով:
Հոդված 107. Հանցանք կատարած անձին բռնել
Հանցանք կատարած անձին բռնել

համար անհրաժեշտ ﬕջոցների սահմանազանցմամբ սպան թյ նը

համար անհրաժեշտ ﬕջոցների սահմանազանցմամբ հանցանք կատարած անձի սպան թյ նը՝

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
Հոդված 108. Անհրաժեշտ պաշտպան թյան սահմանազանցմամբ սպան թյ նը
Անհրաժեշտ պաշտպան թյան սահմանազանցմամբ սպան թյ նը՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
Հոդված 109. Անզգ շ թյամբ մահ պատճառելը
1. Անզգ շ թյամբ մահ պատճառելը՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
2. Երկ

կամ ավելի անձանց անզգ շ թյամբ մահ պատճառելը՝

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով:
Հոդված 110. Ինքնասպան թյան հասցնելը
1. Սպառնալիքի, դաժան վերաբերմ նքի կամ անձնական արժանապատվ թյ նը պարբերաբար նվաստացնել ճանապարհով
անձին ան ղղակի դիտավոր թյամբ կամ անզգ շ թյամբ ինքնասպան թյան կամ ինքնասպան թյան փորձի հասցնելը՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:

2. Ն յն արարքը, որը կատարվել է հանցավորից նյ թական կամ այլ կախված թյան ﬔջ գտնվող անձի նկատմամբ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով:
Հոդված 111. Ինքնասպան թյան հակելը
Ինքնասպան թյան հակելը՝ հորդորել , խաբե թյան կամ այլ ﬕջոցով անձի մոտ ինքնասպան թյ ն կատարել
հար ցելը, եթե անձն ինքնասպան թյամբ կյանքին վերջ է տվել կամ ինքնասպան թյան փորձ է կատարել՝

վճռական թյ ն

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
Հոդված 112. Դիտավոր թյամբ առողջ թյանը ծանր ﬖաս պատճառելը
1. Դիտավոր թյամբ ﬔկ րիշին մարﬓական ﬖասվածք պատճառելը կամ առողջ թյանն այլ ծանր ﬖաս պատճառելը, որը
վտանգավոր է կյանքի համար կամ առաջացրել է տեսող թյան, խոսքի, լսող թյան կամ որեւէ օրգանի կամ օրգանի ֆ նկցիայի
կոր ստ կամ արտահայտվել է դեմքի անջնջելի այլանդակմամբ, ինչպես նաեւ կյանքի համար վտանգավոր այլ ﬖաս է պատճառել
առողջ թյանը կամ առաջացրել է դրա քայքայ մ՝ զ գորդված ընդհան ր աշխատ նակ թյան ոչ պակաս, քան ﬔկ երրորդի
կայ ն կորստով կամ հանցավորի համար ակնհայտ մասնագիտական աշխատ նակ թյան լրիվ կորստով կամ առաջացրել է
հղի թյան ընդհատ մ, հոգեկան հիվանդ թյ ն, թմրամոլ թյամբ կամ թ նամոլ թյամբ հիվանդաց մ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երեքից յոթ տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որը կատարվել է՝
1) երկ

կամ ավելի անձանց նկատմամբ,

2) անձի կամ նրա ﬔրձավորի նկատմամբ՝ կապված այդ անձի կողﬕց իր ծառայողական գործ նե թյան կամ հասարակական
պարտքի կատարման հետ,
3) առեւանգված մարդ

կամ պատանդի նկատմամբ,

4) առանձին դաժան թյամբ,
5) շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով,
6) ﬕ խ մբ անձանց, կազմակերպված խմբի կողﬕց,
7) շահադիտական դրդ ﬓերով, ինչպես նաեւ շորթմամբ զ գորդված,
8) ահաբեկչ թյամբ զ գորդված,
9) խ լիգանական դրդ ﬓերով,
10) այլ հանցանքը թաքցնել

կամ դրա կատար մը հեշտացնել

նպատակով,

11) բռնաբար թյամբ կամ սեքս ալ բն յթի բռնի գործող թյ ններով զ գորդված,
12) ազգային, ռասայական կամ կրոնական ատել թյան կամ կրոնական մոլեռանդ թյան շարժառիթով,
13) տ ժողի մարﬓի մասերի կամ հյ սվածքների օգտագործման նպատակով,
14) անզգ շ թյամբ առաջացնելով տ ժողի մահ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ հինգից տասը տարի ժամկետով:
Հոդված 113. Դիտավոր թյամբ առողջ թյանը ﬕջին ծանր թյան ﬖաս պատճառելը
1. Դիտավոր թյամբ ﬔկ րիշին մարﬓական ﬖասվածք կամ առողջ թյանը որեւէ այլ ﬖաս պատճառելը, որը վտանգավոր չէ
կյանքի համար եւ չի առաջացրել ս յն օրենսգրքի 112-րդ հոդվածով նախատեսված հետեւանքներ, բայց առաջացրել է առողջ թյան
տեւական քայքայ մ կամ ընդհան ր աշխատ նակ թյան ﬔկ երրորդից պակաս զգալի կայ ն կոր ստ՝

պատժվ մ է կալանքով՝ ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որը կատարվել է՝
1) երկ

կամ ավելի անձանց նկատմամբ,

2) անձի կամ նրա ﬔրձավորի նկատմամբ՝ կապված այդ անձի կողﬕց իր ծառայողական գործ նե թյան կամ հասարակական
պարտքի կատարման հետ,
3) ﬕ խ մբ անձանց կամ կազմակերպված խմբի կողﬕց,
4) շահադիտական դրդ ﬓերով,
5) առանձին դաժան թյամբ,
6) խ լիգանական դրդ ﬓերով,
7) ազգային, ռասայական կամ կրոնական ատել թյան կամ կրոնական մոլեռանդ թյան շարժառիթով՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով:
Հոդված 114. Հոգեկան խիստ հ զմ նքի վիճակ մ առողջ թյանը ծանր կամ ﬕջին ծանր թյան ﬖաս պատճառելը
1. Մեկ րիշի առողջ թյանը ﬕջին ծանր թյան ﬖաս պատճառելը, որը կատարվել է տ ժողի կողﬕց գործադրված բռն թյան,
ծաղր ծանակի, ծանր վիրավորանքի կամ հակաիրավական, հակաբարոյական այլ գործող թյան (անգործ թյան) հետեւանքով
հանկարծակի առաջացած հոգեկան խիստ հ զմ նքի վիճակ մ կամ տ ժողի կողﬕց դրսեւորված հակաիրավական կամ
հակաբարոյական պարբերական վարքագծի կապակց թյամբ առաջացած երկարատեւ հոգեճնշող վիճակ մ՝
պատժվ մ է
ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երկ
ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
2. Մեկ

աﬕս

րիշի առողջ թյանը ծանր ﬖաս պատճառելը, որը կատարվել է ս յն հոդվածի առաջին մաս մ նշված հանգամանքներ մ՝

պատժվ մ է կալանքով՝ երկ սից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
Հոդված 115. Հանցանք կատարած անձին բռնել
ﬕջին ծանր թյան ﬖաս պատճառելը

համար անհրաժեշտ ﬕջոցների սահմանազանցմամբ առողջ թյանը ծանր կամ

1. Հանցանք կատարած անձին բռնել
համար անհրաժեշտ ﬕջոցների սահմանազանցմամբ հանցանք կատարած անձի
առողջ թյանը ﬕջին ծանր թյան ﬖաս պատճառելը՝
պատժվ մ է
ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երկ
ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով:
2. Հանցանք կատարած անձին բռնել
առողջ թյանը ծանր ﬖաս պատճառելը՝

աﬕս

համար անհրաժեշտ ﬕջոցների սահմանազանցմամբ հանցանք կատարած անձի

պատժվ մ է ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:

տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ

Հոդված 116. Առողջ թյանը ծանր եւ ﬕջին ծանր թյան ﬖաս պատճառելն անհրաժեշտ պաշտպան թյան սահմանազանցմամբ
1. Մեկ

րիշի առողջ թյանը ﬕջին ծանր թյան ﬖաս պատճառելն անհրաժեշտ պաշտպան թյան սահմանազանցմամբ՝

պատժվ մ է
ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երկ
ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով:
2. Մեկ

աﬕս

րիշի առողջ թյանը ծանր ﬖաս պատճառելն անհրաժեշտ պաշտպան թյան սահմանազանցմամբ՝

պատժվ մ է ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:

տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ

Հոդված 117. Դիտավոր թյամբ առողջ թյանը թեթեւ ﬖաս պատճառելը
Դիտավոր թյամբ ﬔկ րիշին մարﬓական ﬖասվածք կամ առողջ թյանն այլ ﬖաս պատճառելը, որն առաջացրել է առողջ թյան
կարճատեւ քայքայ մ կամ ընդհան ր աշխատ նակ թյան աննշան կայ ն կոր ստ՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հիսնապատիկից թս նապատիկի չափով, կամ
առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երկ աﬕս ժամկետով:

ղղիչ աշխատանքներով՝

Հոդված 118. Ծեծը
Ծեծելը կամ այլ բռնի գործող թյ ններ կատարելը, որը չի առաջացրել ս յն օրենսգրքի 117-րդ հոդվածով նախատեսված
հետեւանքներ՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի առավելագ յնը հարյ րապատիկի չափով, կամ
առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երկ աﬕս ժամկետով:

ղղիչ աշխատանքներով՝

Հոդված 119. Խոշտանգ մը
1. Խոշտանգ մը՝ ցանկացած այնպիսի գործող թյ նը, որի ﬕջոցով դիտավորյալ կերպով անձին պատճառվ մ է ժեղ ցավ կամ
մարﬓական կամ հոգեկան տառապանք, եթե դա չի առաջացրել ս յն օրենսգրքի 112-րդ եւ 113-րդ հոդվածներով նախատեսված
հետեւանքներ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
2. Ն յն գործող թյ նները, որոնք կատարվել են՝
1) երկ

կամ ավելի անձանց նկատմամբ,

2) անձի կամ նրա ﬔրձավորի նկատմամբ՝ կապված այդ անձի կողﬕց իր ծառայողական գործ նե թյան կամ հասարակական
պարտքի կատարման հետ,
3) անչափահասի կամ հանցավորից նյ թական կամ այլ կախված թյ ն
պատանդ վերցված անձի նկատմամբ,

նեցող անձի, ինչպես նաեւ առեւանգված կամ որպես

4) ակնհայտ հղի կնոջ նկատմամբ,
5) ﬕ խ մբ անձանց կամ կազմակերպված խմբի կողﬕց,
6) առանձին դաժան թյամբ,
7) ազգային, ռասայական կամ կրոնական ատել թյան կամ կրոնական մոլեռանդ թյան շարժառիթով՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ երեքից յոթ տարի ժամկետով:
Հոդված 120. Անզգ շ թյամբ առողջ թյանը ծանր ﬖաս պատճառելը
1. Անզգ շ թյամբ ﬔկ

րիշի առողջ թյանը ծանր ﬖաս պատճառելը՝

պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի առավելագ յնը երկ հարյ րապատիկի
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ ﬔկից երկ աﬕս ժամկետով:
2. Անզգ շ թյամբ երկ

կամ

ղղիչ

կամ ավելի անձանց առողջ թյանը ծանր ﬖաս պատճառելը՝

պատժվ մ է ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ
տարի ժամկետով:

տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ

Հոդված 121. Անզգ շ թյամբ առողջ թյանը ﬕջին ծանր թյան ﬖաս պատճառելը
1. Անզգ շ թյամբ ﬔկ

չափով,

րիշի առողջ թյանը ﬕջին ծանր թյան ﬖաս պատճառելը՝

պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հիսնապատիկից հարյ րապատիկի չափով, կամ
առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երկ աﬕս ժամկետով:
2. Անզգ շ թյամբ երկ
պատժվ մ է
ժամկետով:

ղղիչ աշխատանքներով՝

կամ ավելի անձանց առողջ թյանը ﬕջին ծանր թյան ﬖաս պատճառելը՝

ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ

տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի

Հոդված 122. Ապօրինի աբորտ կատարելը
1. Համապատասխան բժշկական բարձրագ յն կրթ թյ ն

նեցող անձի կողﬕց ապօրինի աբորտ կատարելը՝

պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի առավելագ յնը հարյ րապատիկի չափով, կամ ղղիչ աշխատանքներով՝
ﬔկից երկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը ﬔկ աﬕս ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ
որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
2. Համապատասխան բժշկական բարձրագ յն կրթ թյ ն չ նեցող անձի կողﬕց ապօրինի աբորտ կատարելը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի առավելագ յնը երկ հարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝ ﬔկից
երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված գործող թյ նները, որոնք անզգ շ թյամբ առաջացրել են տ ժողի
մահ կամ ծանր ﬖաս են պատճառել նրա առողջ թյանը կամ կատարվել են նախկին մ ապօրինի աբորտ կատարել համար
դատապարտված անձի կողﬕց՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
Հոդված 123. Մարդ
1. Այլ անձին մարդ

կամ որոշակի

իմ նային անբավարար թյան վիր սի հար ցիչով վարակելը
իմ նային անբավարար թյան վիր սի հար ցիչով վարակել

ակնհայտ վտանգի ենթարկելը՝

պատժվ մ է ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երկ
ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով:

աﬕս

2. Այլ անձին մարդ իմ նային անբավարար թյան վիր սի հար ցիչով դիտավոր թյամբ կամ ինքնավստահ թյամբ վարակելն
այն անձի կողﬕց, ով գիտեր իր մոտ այդ հիվանդ թյան առկայ թյան մասին՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով:
3. Ս յն հոդվածի երկրորդ մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է՝
1) երկ

կամ ավելի անձանց նկատմամբ,

2) անչափահասի նկատմամբ,
3) ակնհայտ հղի կնոջ նկատմամբ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երեքից

թ տարի ժամկետով:

Հոդված 124. Վեներական հիվանդ թյամբ կամ այլ սեռավարակներով վարակելը
1. Այլ անձին վեներական հիվանդ թյամբ կամ այլ սեռավարակներով վարակելն այն անձի կողﬕց, ով գիտեր իր մոտ այդ
հիվանդ թյան առկայ թյան մասին՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով, կամ
աշխատանքներով՝ ﬔկից երկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որը կատարվել է՝
1) երկ

կամ ավելի անձանց նկատմամբ,

ղղիչ

2) անչափահասի նկատմամբ,
3) ակնհայտ հղի կնոջ նկատմամբ՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:

երեքհարյ րապատիկից

Հոդված 125. Փոխպատվաստման վիրահատ թյ ն կատարել

կանոնները խախտելը

հինգհարյ րապատիկի

չափով,

կամ

1. Մարդ մարﬓի մասը կամ հյ սվածքները վերցնել կամ փոխպատվաստման՝ օրենքով նախատեսված պայմաններն
կարգը
խախտելը, որն անզգ շ թյամբ ծանր կամ ﬕջին ծանր թյան ﬖաս է պատճառել մարﬓի մասեր կամ հյ սվածքներ տվողի կամ
ընդ նողի առողջ թյանը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ
զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:
2. Ն յն արարքը, որն անզգ շ թյամբ առաջացրել է տ ժողի մահ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:

կամ որոշակի

Հոդված 126. Մարﬓի մասեր կամ հյ սվածքներ տալ ն հարկադրելը
1. Փոխպատվաստման կամ գիտափորձերի նպատակով անձին մարﬓի մասեր կամ հյ սվածքներ տալ ն հարկադրելը՝ բռն թյ ն
գործադրելով կամ դա գործադրել սպառնալիքով՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը չորս տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:

կամ որոշակի

2. Ն յն արարքը, որը կատարվել է՝
1) անօգնական վիճակ մ գտնվող անձի նկատմամբ,
2) հանցավորից նյ թական կամ այլ կախված թյան ﬔջ գտնվող անձի նկատմամբ,
3) անչափահասի նկատմամբ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երկ սից հինգ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:

կամ որոշակի

3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է կազմակերպված խմբի կողﬕց՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ չորսից տասը տարի ժամկետով:
Հոդված 127. Անձին առանց իր համաձայն թյան բժշկական կամ գիտական փորձերի ենթարկելը
1. Անձին՝ առանց իր ազատ կամաարտահայտ թյան եւ իրազեկված
գիտական փորձերի ենթարկելը՝

պատշաճ ձեւակերպված համաձայն թյան բժշկական կամ

պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով՝ որոշակի
պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով
կամ առանց դրա:
2. Ն յն արարքը, որը կատարվել է՝
1) անօգնական վիճակ մ գտնվող անձի նկատմամբ,
2) հանցավորից նյ թական կամ այլ կախված թյան ﬔջ գտնվող անձի նկատմամբ,
3) անչափահասի նկատմամբ՝

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ ﬔկից երեք տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:

կամ որոշակի գործ նե թյամբ

3. Ն յն արարքը, որը կատարվել է կազմակերպված խմբի կողﬕց կամ անզգ շ թյամբ առաջացրել է ծանր հետեւանքներ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երկ սից վեց տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:

կամ որոշակի գործ նե թյամբ

Հոդված 128. Վտանգի ﬔջ թողնելը
1. Կյանքի համար վտանգավոր դր թյան ﬔջ գտնվող անձին անհրաժեշտ եւ ակնհայտ անհետաձգելի օգն թյ ն ց յց չտալը կամ
օգն թյ ն ց յց տալ անհրաժեշտ թյան մասին համապատասխան մարﬕններին չհաղորդելը, եթե հանցավորը պարտավոր չի
եղել հոգ տանել տ ժողի մասին եւ ինքը նրան չի դրել կյանքի համար վտանգավոր դր թյան ﬔջ՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հիսնապատիկից հարյ րապատիկի չափով, կամ
առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով:

ղղիչ աշխատանքներով՝

2. Կյանքի կամ առողջ թյան համար վտանգավոր վիճակ մ գտնվող եւ ինքնապահպան թյան ﬕջոցներ ձեռնարկել
հնարավոր թյ նից զրկված անձին անօգնական վիճակ մ թողնելը, եթե հանցավորն այդ անձին օգն թյ ն ց յց տալ իրական
հնարավոր թյ ն է նեցել եւ պարտավոր է եղել նրան խնաﬔլ կամ ինքն է նրան դրել կյանքի համար վտանգավոր վիճակ մ՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հարյ րապատիկից հարյ րհիսնապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
առավելագ յնը երկ աﬕս ժամկետով:
3. Ս յն հոդվածի երկրորդ մասով նախատեսված արարքը, որն առաջացրել է մահ կամ այլ ծանր հետեւանքներ՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հարյ րհիսնապատիկից երկ հարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
առավելագ յնը երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
Հոդված 129. Հիվանդին օգն թյ ն ց յց չտալը
1. Հիվանդին առանց հարգելի պատճառի օգն թյ ն ց յց չտալն այն անձի կողﬕց, ով պարտավոր էր դա ց յց տալ, եթե հիվանդի
առողջ թյանն անզգ շ թյամբ պատճառվել է ծանր կամ ﬕջին ծանր թյան ﬖաս՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հիսնապատիկից հարյ րապատիկի չափով, կամ
առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ ﬔկից երկ աﬕս ժամկետով:

ղղիչ աշխատանքներով՝

2. Ն յն արարքը, որն անզգ շ թյամբ առաջացրել է հիվանդի մահ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:

կամ որոշակի

Հոդված 130. Բժշկական օգն թյ ն եւ սպասարկ մ իրականացնողների կողﬕց մասնագիտական պարտական թյ նները
չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելը
1. Բժշկական օգն թյ ն եւ սպասարկ մ իրականացնողների կողﬕց մասնագիտական պարտական թյ նները չկատարելը կամ ոչ
պատշաճ կատարելը՝ դրանց նկատմամբ անփ յթ կամ անբարեխիղճ վերաբերմ նքի հետեւանքով, եթե բ ժվող հիվանդի
առողջ թյանն անզգ շ թյամբ պատճառվել է ծանր կամ ﬕջին ծանր թյան ﬖաս՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հարյ րապատիկից երկ հարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
առավելագ յնը երեք աﬕս ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որն անզգ շ թյամբ առաջացրել է բ ժվող հիվանդի մահ կամ մարդ
հար ցիչով վարակ մ՝

իմ նային անբավարար թյան վարակի

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երկ սից վեց տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:
ԳԼ
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ԱՆՁԻ ԱԶԱՏ

ԹՅԱՆ, ՊԱՏՎԻ ԵՎ ԱՐԺԱՆԱՊԱՏՎ

ԹՅԱՆ ԴԵՄ

ՂՂՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾ

ԹՅ

ՆՆԵՐԸ

Հոդված 131. Մարդ ն առեւանգելը
1. Խաբե թյան, վստահ թյ նը չարաշահել , բռն թյան կամ բռն թյ ն գործադրել սպառնալիքի ﬕջոցով մարդ ն գաղտնի
կամ բացահայտ առեւանգելը, եթե բացակայ մ են ս յն օրենսգրքի 218-րդ հոդվածով նախատեսված հանցագործ թյան
հատկանիշները՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երկ սից հինգ տարի ժամկետով:
2. Ն յն գործող թյ նը, որը կատարվել է՝
1) ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայն թյամբ,
2) կյանքի կամ առողջ թյան համար վտանգավոր բռն թյ ն գործադրելով կամ դա գործադրել

սպառնալիքով,

3) զենքի կամ որպես զենք օգտագործվող առարկաների գործադրմամբ,
4) անչափահասի նկատմամբ,
5) ակնհայտ հղի կնոջ նկատմամբ,
6) երկ

կամ ավելի անձանց նկատմամբ,

7) շահադիտական դրդ ﬓերով,
8) նախկին մ մարդ ն առեւանգել

համար դատապարտված անձի կողﬕց՝

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ չորսից

թ տարի ժամկետով:

3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված գործող թյ նները, որոնք՝
1) կատարվել են կազմակերպված խմբի կողﬕց,
2) անզգ շ թյամբ առաջացրել են տ ժողի մահ կամ այլ ծանր հետեւանքներ`
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ յոթից տասը տարի ժամկետով:
Հոդված 132. Մարդկանց առեւտ րը
1. Մարﬓավաճառ թյան կամ սեռական այլ շահագործման, հարկադիր աշխատանքի կամ ծառայ թյ նների, ստրկ թյան կամ
ստրկ թյանը հավասարազոր վիճակի կամ կախյալ վիճակի հասցնել , ինչպես նաեւ մարդ օրգանները վերցնել նպատակով
մարդկանց հավաքագրելը, փոխադրելը, հանձնելը, թաքցնելը կամ ստանալը բռն թյ ն գործադրելով կամ դա գործադրել
սպառնալիքով, առեւանգել , խարդախ թյան, այլ խաբե թյան, իշխան թյ նը չարաշահել
կամ վիճակի խոցելի թյ նն
օգտագործել կամ ﬔկ այլ անձնավոր թյան վերահսկող անձի համաձայն թյ նն ստանալ նպատակով՝ վճարման կամ շահ
ստանալ տեսքով կաշառել ﬕջոցով՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
ղղիչ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երկ
աﬕս ժամկետով, կամ
ազատազրկմամբ՝ ﬔկից չորս տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքները, որոնք կատարվել են՝
1) ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայն թյամբ,
2) կյանքի կամ առողջ թյան համար վտանգավոր բռն թյ ն գործադրելով կամ դա գործադրել
3) անչափահասի նկատմամբ,
4) երկ

կամ ավելի անձանց նկատմամբ՝

սպառնալիքով,

պատժվ մ են
ժամկետով:

ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ

տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ չորսից յոթ տարի

3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք՝
1) կատարվել են կազմակերպված խմբի կողﬕց,
2) անզգ շ թյամբ առաջացրել են տ ժողի մահ կամ այլ ծանր հետեւանքներ՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ հինգից

թ տարի ժամկետով:

Հոդված 133. Ազատ թյ նից ապօրինի զրկելը
1. Մարդ ն ազատ թյ նից ապօրինի զրկելը, որն առեւանգել
պատժվ մ է ղղիչ աշխատանքներով` առավելագ յնը երկ
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:

հետ կապված չէ՝
տարի ժամկետով կամ կալանքով՝ ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ

2. Ն յն գործող թյ նը, որը կատարվել է՝
1) ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայն թյամբ,
2) կյանքի կամ առողջ թյան համար վտանգավոր բռն թյ ն գործադրելով կամ դա գործադրել

սպառնալիքով,

3) զենքի կամ որպես զենք օգտագործվող առարկաների գործադրմամբ,
4) անչափահասի նկատմամբ,
5) ակնհայտ հղի կնոջ նկատմամբ,
6) երկ

կամ ավելի անձանց նկատմամբ,

7) շահադիտական դրդ ﬓերով՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երեքից հինգ տարի ժամկետով:
3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված գործող թյ նները, որոնք՝
1) կատարվել են կազմակերպված խմբի կողﬕց,
2) անզգ շ թյամբ առաջացրել են տ ժողի մահ կամ այլ ծանր հետեւանքներ՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ չորսից

թ տարի ժամկետով:

Հոդված 134. Հոգեբ ժական հիվանդանոց մ ապօրինի տեղավորելը կամ պահելը
1. Հոգեբ ժական հիվանդանոց մ ապօրինի տեղավորելը կամ պահելը՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
2. Ն յն գործող թյ նը, որը՝
1) կատարվել է շահադիտական դրդ ﬓերով,
2) կատարվել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով,
3) անզգ շ թյամբ առաջացրել է տ ժողի մահ կամ այլ ծանր հետեւանքներ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ չորսից թ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:
Հոդված 135. Զրպարտ թյ նը

կամ որոշակի գործ նե թյամբ

1. Զրպարտ թյ նը՝ րիշի պատիﬖ
տեղեկ թյ ններ տարածելը՝

արժանապատվ թյ նը նվաստացնող կամ բարի համբաﬖ արատավորող ակնհայտ ս տ

պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով:

հիսնապատիկից

հարյ րհիսնապատիկի

չափով,

կամ

ղղիչ

2. Զրպարտ թյ նը, որը դրսեւորվ մ է հրապարակային ել յթներով, հրապարակայնորեն ց ցադրվող ստեղծագործ թյ ններով
կամ զանգվածային լրատվ թյան ﬕջոցներով՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հարյ րապատիկից երկ հարյ րապատիկի չափով, կամ
աշխատանքներով՝ ﬔկից երկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երկ աﬕս ժամկետով:

ղղիչ

3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված գործող թյ նները՝ զ գորդված՝ անձին ծանր կամ առանձնապես
ծանր հանցանք կատարել ﬔջ ﬔղադրելով՝
պատժվ մ են ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ
կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:

տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ ﬔկից երկ

աﬕս ժամկետով,

Հոդված 136. Վիրավորանքը
1. Վիրավորանքը՝

րիշի պատիﬖ

արժանապատվ թյ նն անպարկեշտ ձեւով ստորացնելը՝

պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի առավելագ յնը հարյ րապատիկի չափով, կամ
առավելագ յնը վեց աﬕս ժամկետով:

ղղիչ աշխատանքներով՝

2. Վիրավորանքը, որը դրսեւորվ մ է հրապարակային ել յթներով, հրապարակայնորեն ց ցադրվող ստեղծագործ թյ ններով
կամ զանգվածային լրատվ թյան ﬕջոցներով՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հիսնապատիկից երկ հարյ րապատիկի չափով, կամ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով:
Հոդված 137. Սպան թյան, առողջ թյանը ծանր ﬖաս պատճառել
1. Սպան թյան, առողջ թյանը ծանր ﬖաս պատճառել
իրականացնել իրական վտանգ է եղել՝

կամ գ յք ոչնչացնել

կամ խոշոր չափի գ յք ոչնչացնել

ղղիչ

սպառնալիքը
սպառնալիքը, եթե այդ սպառնալիքն

պատժվ մ է
ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երկ
ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:

աﬕս

2. Ս յն հոդված մ խոշոր չափի գ յք է համարվ մ հանցագործ թյան պահին սահմանված նվազագ յն աշխատավարձի
հինգհարյ րապատիկից երեքհազարապատիկի չափը:

ԳԼ
ՍԵՌԱԿԱՆ ԱՆՁԵՌՆՄԽԵԼԻ

Խ 18.

ԹՅԱՆ ԵՎ ՍԵՌԱԿԱՆ ԱԶԱՏ

ԹՅԱՆ ԴԵՄ

ՂՂՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾ

ԹՅ

ՆՆԵՐԸ

Հոդված 138. Բռնաբար թյ նը
1. Բռնաբար թյ նը՝ տղամարդ
սեռական հարաբեր թյ նը կնոջ հետ՝ նրա կամքին հակառակ, վերջինիս կամ այլ անձի
նկատմամբ բռն թյ ն գործադրելով կամ դա գործադրել սպառնալիքով կամ կնոջ անօգնական վիճակն օգտագործելով՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երեքից վեց տարի ժամկետով:
2. Բռնաբար թյ նը, որը՝
1) կատարվել է ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց,
2) կատարվել է տ ժողի կամ այլ անձի նկատմամբ առանձին դաժան թյամբ,

3) կատարվել է անչափահասի նկատմամբ,
4) անզգ շ թյամբ առաջացրել է տ ժողի մահ կամ այլ ծանր հետեւանքներ,
5) կատարվել է նախկին մ ս յն օրենսգրքի 138-րդ եւ 139-րդ հոդվածներով նախատեսված հանցանքները կատարած անձի կողﬕց՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ չորսից տասը տարի ժամկետով:
3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված գործող թյ նը, որը կատարվել է տասնչորս տարին չլրացած անձի
նկատմամբ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝

թից տասնհինգ տարի ժամկետով:

Հոդված 139. Սեքս ալ բն յթի բռնի գործող թյ նները
1. Համասեռամոլ թյ նը կամ սեքս ալ բն յթի այլ գործող թյ նները տ ժողի կամքին հակառակ, վերջինիս կամ այլ անձի
նկատմամբ բռն թյ ն գործադրելով կամ դա գործադրել սպառնալիքով կամ տ ժողի անօգնական վիճակն օգտագործելով՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երեքից վեց տարի ժամկետով:
2. Ն յն գործող թյ նները, որոնք՝
1) կատարվել են ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց,
2) կատարվել են տ ժողի կամ այլ անձի նկատմամբ առանձին դաժան թյամբ,
3) կատարվել են անչափահասի նկատմամբ,
4) անզգ շ թյամբ առաջացրել են տ ժողի մահ կամ այլ ծանր հետեւանքներ,
5) կատարվել են նախկին մ ս յն օրենսգրքի 138-րդ եւ 139-րդ հոդվածներով նախատեսված հանցանքները կատարած անձի կողﬕց՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ չորսից տասը տարի ժամկետով:
3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է տասնչորս տարին չլրացած տ ժողի
նկատմամբ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝

թից տասնհինգ տարի ժամկետով:

Հոդված 140. Սեքս ալ բն յթի գործող թյ ններին հարկադրելը
Անձին սեռական հարաբեր թյան, համասեռամոլ թյան կամ սեքս ալ բն յթի այլ գործող թյ ններ կատարել ն հարկադրելը
շանտաժի, գ յքը ոչնչացնել , ﬖասել
կամ վերցնել
սպառնալիքով կամ տ ժողի նյ թական կամ այլ կախված թյ նն
օգտագործելով՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից երեքհարյ րապատիկի չափով, կամ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ ﬔկից երեք տարի ժամկետով:

ղղիչ

Հոդված 141. Սեքս ալ բն յթի գործող թյ ններ կատարելը տասնվեց տարին չլրացած անձի հետ
Տասն թ տարին լրացած անձի կողﬕց սեռական հարաբեր թյ նը կամ սեքս ալ բն յթի այլ գործող թյ ններ կատարելն
ակնհայտ տասնվեց տարին չլրացած անձի հետ՝ ս յն օրենսգրքի 138-րդ, 139-րդ կամ 140-րդ հոդվածով նախատեսված
հանցանքների հատկանիշների բացակայ թյան դեպք մ՝
պատժվ մ է ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ
տարի ժամկետով:

տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ

Հոդված 142. Անառակաբարո գործող թյ նները
1. Ակնհայտ տասնվեց տարին չլրացած անձի նկատմամբ անառակաբարո գործող թյ ններ կատարելը՝ ս յն օրենսգրքի 140-րդ
կամ 141-րդ հոդվածով նախատեսված հանցանքների հատկանիշների բացակայ թյան դեպք մ՝

պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով, կամ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:

ղղիչ

2. Ս յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված գործող թյ նները, որոնք կատարվել են բռն թյ ն գործադրելով կամ դա
գործադրել սպառնալիքով՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:

ԳԼ
ՄԱՐԴ

ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑ

Խ 19.

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎ ՆՔՆԵՐԻ
ԱԶԱՏ
ՀԱՆՑԱԳՈՐԾ ԹՅ ՆՆԵՐԸ

ԹՅ

ՆՆԵՐԻ ԴԵՄ

ՂՂՎԱԾ

Հոդված 143. Քաղաքացիների իրավահավասար թյ նը խախտելը
1. Մարդ եւ քաղաքաց իրավ նքներն
ազատ թյ ններն ղղակի կամ ան ղղակի խախտելը՝ կախված անձի ազգ թյ նից,
ռասայից, սեռից, լեզվից, դավանանքից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, սոցիալական ծագ ﬕց, գ յքային կամ այլ դր թյ նից,
որը ﬖաս է պատճառել անձի օրինական շահերին՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:

երկ հարյ րապատիկից

չորսհարյ րապատիկի

չափով,

կամ

2. Ն յն արարքը, որը կատարվել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ
զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ երկ սից հինգ տարի ժամկետով:
Հոդված 144. Անձնական կամ ընտանեկան կյանքի մասին տեղեկ թյ ններ ապօրինի հավաքելը, պահելը, օգտագործելը կամ
տարածելը
Մարդ անձնական կամ ընտանեկան գաղտնիք համարվող տեղեկ թյ ններն առանց նրա համաձայն թյան օգտագործելը կամ
հրապարակային ել յթներով, հրապարակայնորեն ց ցադրվող ստեղծագործ թյ ններով կամ լրատվ թյան ﬕջոցներով այդպիսի
տեղեկ թյ ններ տարածելը կամ հավաքելը կամ պահելը, եթե դրանք նախատեսված չեն օրենքով՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ ﬔկից երկ աﬕս ժամկետով:

ղղիչ

Հոդված 145. Բժշկական գաղտնիքը հրապարակելը
1. Առանց մասնագիտական կամ ծառայողական անհրաժեշտ թյան բժշկական օգն թյ ն եւ սպասարկ մ իրականացնող անձանց
կողﬕց անձի հիվանդ թյան կամ բժշկական ստ գման արդյ նքների մասին տեղեկ թյ ններ հրապարակելը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ որոշակի
պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ երկ սից հինգ տարի ժամկետով, կամ
կալանքով՝ ﬔկից երկ աﬕս ժամկետով:
2. Ս յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված գործող թյ նները, որոնք անզգ շ թյամբ առաջացրել են ծանր հետեւանքներ՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը չորս տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:

կամ որոշակի

Հոդված 146. Նամակագր թյան, հեռախոսային խոսակց թյ նների, փոստային, հեռագրական կամ այլ հաղորդ ﬓերի
գաղտնի թյ նը խախտելը

1. Քաղաքացիների նամակագր թյան, հեռախոսային խոսակց թյ նների, փոստային, հեռագրական կամ այլ հաղորդ ﬓերի
գաղտնի թյ նն ապօրինի խախտելը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հիսնապատիկից հարյ րապատիկի չափով, կամ
առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով:

ղղիչ աշխատանքներով՝

2. Ն յն արարքը, որը կատարվել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հարյ րապատիկից երեքհարյ րապատիկի չափով, կամ որոշակի
պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ երկ սից հինգ տարի ժամկետով, կամ
կալանքով՝ ﬔկից երկ աﬕս ժամկետով:
Հոդված 147. Բնակարանի անձեռնﬗելի թյ նը խախտելը
1. Մարդ

կամքին հակառակ նրա բնակարան ապօրինի մ տք գործելը՝

պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հիսնապատիկից հարյ րապատիկի չափով, կամ
առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երկ աﬕս ժամկետով:
2. Ն յն գործող թյ նները, որոնք կատարվել են բռն թյ ն գործադրելով կամ դա գործադրել
պատժվ մ են տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:

հարյ րապատիկից

ղղիչ աշխատանքներով՝

սպառնալիքով՝

երկ հարյ րապատիկի

չափով,

կամ

3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով, կամ որոշակի
պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ երկ սից հինգ տարի ժամկետով, կամ
կալանքով՝ ﬔկից երկ աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
Հոդված 148. Անձին տեղեկ թյ ն ներկայացնել ց հրաժարվելը
Անձին՝ անﬕջականորեն նրա իրավ նքներն
օրինական շահերը շոշափող եւ սահմանված կարգով հավաքված փաստաթղթերը
կամ նյ թերը ներկայացնել ց պաշտոնատար անձի կողﬕց ապօրինի հրաժարվելը կամ անձին այդպիսի տեղեկ թյ նը ոչ լրիվ
կամ դիտավորյալ աղավաղված ներկայացնելը, եթե դա տվյալ անձի իրավ նքներին եւ օրինական շահերին ﬖաս է պատճառել՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով:
Հոդված 149. Ընտրական իրավ նքի իրականացմանը, ընտրական հանձնաժողոﬖերի աշխատանքներին կամ ընտր թյանը
մասնակցող անձանց լիազոր թյ նների իրականացմանը խոչընդոտելը
1. Քաղաքաց ընտրական կամ հանրաքվեի իրավ նքի ազատ իրականացմանը կամ ընտրական կամ հանրաքվեի հանձնաժողովի
աշխատանքին խոչընդոտելը, ինչպես նաեւ ընտրական կամ հանրաքվեի հանձնաժողովի կամ նախաձեռնող խմբի անդաﬕ,
թեկնած ի կամ նրա վստահված անձի, դիտորդի, զանգվածային լրատվ թյան ﬕջոցի ներկայաց ցչի, կ սակց թյան
(կ սակց թյ նների դաշինքի) լիազորած անձի լիազոր թյ նների իրականացմանը խոչընդոտելը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
առավելագ յնը ﬔկ աﬕս ժամկետով:
2. Ն յն արարքները, որոնք՝
1) կատարվել են գ յքին ﬖաս պատճառել

սպառնալիքով,

2) կատարվել են նյ թապես շահագրգռելով,
3) զ գորդվել են բռն թյ ն գործադրելով կամ դա գործադրել
4) կատարվել են պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով,
5) կատարվել են ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց՝

սպառնալիքով,

պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով:
Հոդված 150. Ընտր թյ նների կամ քվեարկ թյան արդյ նքները կեղծելը
Հանրաքվեի կամ ընտր թյ նների ընթացք մ ձայներն ակնհայտ սխալ հաշվելը կամ հանրաքվեի կամ ընտր թյ նների
արդյ նքներն ակնհայտ սխալ հաստատելը, քվեատ փ հափշտակելը, ինչպես նաեւ որեւէ այլ եղանակով ընտր թյ նների կամ
քվեարկ թյան արդյ նքները կեղծելը՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երկ սից հինգ տարի ժամկետով:
Հոդված 151. Ընտր թյ նների անցկացման ընթացք մ թեկնած ի, կ սակց թյան (կ սակց թյ նների դաշինքի) վերաբերյալ
զրպարտչական տեղեկ թյ ններ տարածելը
Ընտրողներին ապակողﬓորոշել
նպատակով ընտր թյ նների անցկացման ընթացք մ
(կ սակց թյ նների դաշինքի) վերաբերյալ զրպարտչական տեղեկ թյ ններ տարածելը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով:
Հոդված 152. Ընտրողների ց ցակները կազﬔլ

երեքհարյ րապատիկից

թեկնած ի,

հինգհարյ րապատիկի

կ սակց թյան

չափով,

կամ

կարգը խախտելը

Ընտրողների ց ցակները կազﬔլ համար պատասխանատ
համար սահմանված կարգը խախտելով կեղծիքներ կատարելը՝

պաշտոնատար անձի կողﬕց ընտրողների ց ցակները կազﬔլ

պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի առավելագ յնը հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
առավելագ յնը ﬔկ աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ
զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
Հոդված 153. Մեկից ավելի անգամ կամ այլ անձի փոխարեն քվեարկելը
Կեղծ տվյալներ հայտնել , կեղծ փաստաթ ղթ ներկայացնել
փոխարեն քվեարկելը՝

կամ որեւէ այլ եղանակով ﬔկից ավելի անգամ կամ այլ անձի

պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի առավելագ յնը հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
առավելագ յնը ﬔկ աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով:
Հոդված 154. Քվեարկ թյան գաղտնի թյ նը խախտելը
Քվեարկ թյան գաղտնի թյ նը խախտել
նպատակով ընտրողին քվեարկ թյան արդյ նքը հայտնել ն հարկադրելը,
քվեարկ թյան արդյ նքը բացահայտել նպատակով քվեարկած քվեաթերթիկը ստ գելը, քվեարկ թյան խցիկ (սենյակ) մ տք
գործելը, ինչպես նաեւ քվեարկ թյան գաղտնի թյ նն այլ կերպ խախտելը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
ﬔկից երկ աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
Հոդված 155. Գործադ լի մասնակցել ն կամ գործադ լի մասնակցել ց հրաժարվել ն հարկադրելը
Բռն թյ ն գործադրելով կամ դա գործադրել
մասնակցել ց հրաժարվել ն հարկադրելը՝

սպառնալիքով գործադ լի մասնակցել ն կամ օրինական գործադ լի

պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
առավելագ յնը երկ աﬕս ժամկետով:
Հոդված 156. Հղի կնոջը կամ ﬕնչեւ երեք տարեկան երեխա
աշխատանքից անհիﬓ ազատելը

նեցող անձին աշխատանքի ընդ նել ց անհիﬓ հրաժարվելը կամ

Հղի կնոջը հղի թյան շարժառիթով կամ ﬕնչեւ երեք տարեկան երեխա
անհիﬓ հրաժարվելը կամ աշխատանքից անհիﬓ ազատելը ՝

նեցող անձին այդ շարժառիթով աշխատանքի ընդ նել ց

պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
առավելագ յնը ﬔկ աﬕս ժամկետով:
Հոդված 157. Աշխատանքի պաշտպան թյան կանոնները խախտելը
1. Տեխնիկայի անվտանգ թյան կամ աշխատանքի պաշտպան թյան կանոնները խախտելը՝ դրանց պահպանման համար
պատասխանատ անձի կողﬕց, եթե մարդ առողջ թյանն անզգ շ թյամբ պատճառվել է ծանր կամ ﬕջին ծանր թյան ﬖաս
կամ մասնագիտական հիվանդ թյ ն՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով, կամ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:

ղղիչ

2. Ն յն արարքը, որն անզգ շ թյամբ առաջացրել է տ ժողի մահ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:

կամ որոշակի

Հոդված 158. Հեղինակային եւ հարակից իրավ նքները խախտելը
1. Հեղինակային կամ հարակից իրավ նքի օբյեկտն ապօրինի օգտագործելը կամ հեղինակ թյ նը յ րացնելը, եթե այդ արարքը
խոշոր չափի ﬖաս է պատճառել՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով, կամ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:

ղղիչ

2. Ս յն հոդված մ խոշոր չափ է համարվ մ հանցագործ թյան պահին սահմանված նվազագ յն աշխատավարձի
հինգհարյ րապատիկը գերազանցող գ մարը (արժեքը):
Հոդված 159. Արտոնագրային իրավ նքը խախտելը
Արտոնագրային իրավ նքի օբյեկտն ապօրինի օգտագործելը կամ ﬕնչեւ այդ իրավ նքի պաշտոնական ճանաչ մը դրա է թյան
վերաբերյալ առանց հայտատ ի համաձայն թյան տեղեկ թյ ններ տարածելը կամ հեղինակ թյ նը յ րացնելը կամ
համահեղինակ թյան հարկադրելը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:

երկ հարյ րապատիկից

չորսհարյ րապատիկի

չափով,

կամ

կամ

ղղիչ

Հոդված 160. Խղճի կամ դավանանքի ազատ թյան իրավ նքի իրականացմանը խոչընդոտելը
Կրոնական կազմակերպ թյ նների օրինական գործ նե թյանը կամ կրոնական ծեսերի կատարմանը խոչընդոտելը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի առավելագ յնը երկ հարյ րապատիկի չափով,
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երկ աﬕս ժամկետով:
Հոդված 161. Միավոր ﬓեր (հասարակական կամ արհեստակցական ﬕ թյ ններ) կազﬔլ
ստեղծել իրավ նքի իրականացմանը կամ դրանց գործ նե թյանը խոչընդոտելը

կամ կ սակց թյ ններ

1. Միավոր ﬓեր (հասարակական կամ արհեստակցական ﬕ թյ ններ) կազﬔլ կամ կ սակց թյ ններ ստեղծել
իրականացմանը կամ ﬕավորման կամ կ սակց թյան օրինական գործ նե թյանը խոչընդոտելը կամ ﬕջամտելը՝

իրավ նքի

պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հարյ րապատիկից երեքհարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
առավելագ յնը ﬔկ աﬕս ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որն առաջացրել է ﬕավորման կամ կ սակց թյան իրավ նքների եւ օրինական շահերի էական խախտ մ՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
առավելագ յնը երկ աﬕս ժամկետով:
Հոդված 162. Անձանց իրավ նքների կամ անձի դեմ ոտնձգող ﬕավոր ﬓեր կազﬔլը կամ ղեկավարելը

Այնպիսի կրոնական կամ հասարակական ﬕավոր մ կազﬔլը կամ ղեկավարելը, որի գործ նե թյ նը զ գորդված է անձանց
առողջ թյանը ﬖաս պատճառելով կամ անձանց այլ իրավ նքների դեմ ոտնձգ թյ ններով, ինչպես նաեւ անձանց իրենց
քաղաքացիական պարտական թյ ններից հրաժարվել ն դրդելով՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
առավելագ յնը երեք աﬕս ժամկետով:
Հոդված 163. Ժողոﬖեր, հանրահավաքներ, երթեր եւ ց յցեր անցկացնել ն կամ դրանց մասնակցել ն խոչընդոտելը
Օրինական ժողոﬖեր, հանրահավաքներ, երթեր կամ ց յցեր անցկացնել ն կամ դրանց մասնակցել ն խոչընդոտելը կամ դրանց,
ինչպես նաեւ անօրինական ժողոﬖերին, հանրահավաքներին, երթերին կամ ց յցերին մասնակցել ն բռն թյ ն գործադրելով կամ
դա գործադրել սպառնալիքով հարկադրելը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հարյ րապատիկից երեքհարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
առավելագ յնը երկ աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
Հոդված 164. Լրագրողի մասնագիտական օրինական գործ նե թյանը խոչընդոտելը
1. Լրագրողի մասնագիտական օրինական գործ նե թյանը խոչընդոտելը կամ նրան տեղեկ թյ ններ տարածել ն կամ
տարածել ց հրաժարվել ն հարկադրելը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով:

հիսնապատիկից

հարյ րհիսնապատիկի

չափով,

կամ

ղղիչ

2. Ն յն արարքները, որոնք կատարել է պաշտոնատար անձն իր պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով՝
պատժվ մ են ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք
տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել
իրավ նքից զրկելով՝
առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:

ԳԼ

Խ 20.

ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԵՎ ԵՐԵԽԱՅԻ ՇԱՀԵՐԻ ԴԵՄ

ՂՂՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾ

ԹՅ

ՆՆԵՐԸ

Հոդված 165. Անչափահասին հանցանքի կատարմանը ներգրավելը
1. Տասն թ տարին լրացած անձի կողﬕց տվյալ հանցագործ թյան համար ս յն օրենսգրքով քրեական պատասխանատվ թյան
տարիքի հասած անչափահասին խոստ ﬓեր տալ , խաբե թյան կամ այլ եղանակով հանցանքի կատարմանը ներգրավելը՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որը կատարվել է ծնողի, մանկավարժի կամ այլ անձի կողﬕց,
պարտական թյ ն՝

մ վրա դրված է անչափահասի դաստիարակ թյան

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:

կամ որոշակի

3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք կատարվել են բռն թյ ն գործադրելով կամ դա
գործադրել սպառնալիքով՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ երկ սից յոթ տարի ժամկետով:
4. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ կամ երրորդ մասով նախատեսված արարքները՝ զ գորդված՝ անչափահասին
կազմակերպված խմբի կամ հանցավոր համագործակց թյան կամ ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցանք կատարել ն
ներգրավելով՝

պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ հինգից յոթ տարի ժամկետով:
Հոդված 166. Երեխային հակահասարակական գործող թյ ններ կատարել ն ներգրավելը
1. Տասն թ տարին լրացած անձի կողﬕց երեխային պարբերաբար ոգելից խﬕչքների օգտագործման, ժեղ ներգործող կամ այլ
թմրեցնող նյ թերի ոչ բժշկական օգտագործման, պոռնկ թյան, թափառաշրջիկ թյան կամ մ րացկան թյան, պոռնկագրական
բն յթի նյ թեր կամ առարկաներ պատրաստել հետ կապված գործող թյ ններ կատարել ն ներգրավելը՝
պատժվ մ է ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որը կատարվել է ծնողի, մանկավարժի կամ այլ անձի կողﬕց,
պարտական թյ ն՝

մ վրա դրված է երեխայի դաստիարակ թյան

պատժվ մ է ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երկ աﬕս
ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի
գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:
3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք՝
1) կատարվել են երկ

եւ ավելի անձանց նկատմամբ,

2) զ գորդվել են բռն թյ ն գործադրելով կամ դա գործադրել

սպառնալիքով՝

պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը վեց տարի ժամկետով:
Հոդված 167. Ծնողներից երեխային ապօրինի բաժանելը կամ երեխային փոխելը
1. Երեխային առանց ծնողների համաձայն թյան նրանցից բաժանելը, բացառ թյամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի, կամ
երեխային փոխելը՝
պատժվ մ է

ղղիչ աշխատանքներով՝ երկ

տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով:

2. Ն յն գործող թյ նները, որոնք կատարվել են՝
1) երկ

կամ ավելի երեխաների նկատմամբ,

2) ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայն թյամբ,
3) պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով,
4) երեխային այլ պետ թյ ն ապօրինի տեղափոխելով,
5) երեխային հանցանքի կամ այլ հակահասարակական գործող թյան կատարման ներգրավել
6) երեխայի մարﬓի մասերը կամ հյ սվածքները փոխպատվաստման համար վերցնել
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ երեքից

նպատակով,

նպատակով՝

թ տարի ժամկետով:

3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված գործող թյ նները, որոնք կատարվել են կազմակերպված խմբի
կողﬕց, կամ անզգ շ թյամբ առաջացրել են երեխայի մահ կամ այլ ծանր հետեւանքներ՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ հինգից տասը տարի ժամկետով:
Հոդված 168. Երեխայի առք
Երեխայի առք

վաճառքը

վաճառքը՝

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երեքից յոթ տարի ժամկետով:
Հոդված 169. Որդեգրման գաղտնիքը հրապարակելը

Որդեգրման գաղտնիքը որդեգրողի կամքին հակառակ հրապարակելն այն անձի կողﬕց, ով որդեգրման փաստը պարտավոր էր
պահպանել որպես ծառայողական կամ մասնագիտական գաղտնիք, կամ այդ գաղտնիքն այլ անձի կողﬕց շահադիտական կամ այլ
ստոր դրդ ﬓերով հրապարակելը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի առավելագ յնը երկ հարյ րապատիկի չափով, կամ
ղղիչ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երկ
աﬕս ժամկետով՝ որոշակի
պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով
կամ առանց դրա:
Հոդված 170. Երեխային դաստիարակել

պարտական թյ նը չկատարելը

1. Ծնողի կամ այն անձի կողﬕց, մ վրա դրված է երեխայի դաստիարակ թյան պարտական թյ ն, կամ մանկավարժի կամ
ս ﬓական, բ ժական կամ դաստիարակչական հաստատ թյան այլ աշխատողների կողﬕց երեխային դաստիարակել
պարտական թյ նը չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հիսնապատիկից հարյ րապատիկի չափով, կամ ղղիչ աշխատանքներով՝
առավելագ յնը չորս աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ
զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց
դրա:
2. Ն յն արարքը, որը զ գորդվել է անչափահասի նկատմամբ դաժան վերաբերմ նքով՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հարյ րապատիկից երկ հարյ րապատիկի չափով, կամ
ղղիչ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով՝ որոշակի
պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով
կամ առանց դրա:
Հոդված 171. Երեխայի կյանքի անվտանգ թյան ապահովման կամ առողջ թյան պահպանման պարտական թյ նը չկատարելը
կամ ոչ պատշաճ կատարելը
Երեխայի կյանքի անվտանգ թյան ապահովման կամ առողջ թյան պահպանման պարտական թյ նը ոչ պատշաճ կատարելն այն
անձի կողﬕց,
մ վրա այդ պարտական թյ նները դրված են ըստ ծառայ թյան, կամ այն անձի կողﬕց, ով այդ
պարտական թյ նը կատար մ է հատ կ հանձնարար թյամբ կամ ստանձնել է կամավոր, եթե դրա հետեւանքով երեխայի
առողջ թյանն անզգ շ թյամբ պատճառվել է ﬕջին ծանր թյան ﬖաս՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հարյ րապատիկից երեքհարյ րապատիկի չափով, կամ
ղղիչ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ
զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:
Հոդված 172. Խնամակալի կամ հոգաբարձ ի իրավ նքները չարաշահելը
Խնամակալ թյ նը կամ հոգաբարձ թյ նը շահադիտական կամ այլ անձնական դրդ ﬓերով օգտագործելը կամ խնամարկյալին
դիտավոր թյամբ առանց հսկող թյան կամ անհրաժեշտ օգն թյան թողնելը, որն առաջացրել է խնամարկյալի իրավ նքների եւ
օրինական շահերի էական սահմանափակ մ՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հարյ րապատիկից երեքհարյ րապատիկի չափով, կամ
ղղիչ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով՝ որոշակի
պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով
կամ առանց դրա:
Հոդված 173. Ծնողի կողﬕց երեխային պահել ց չարամտորեն խ սափելը
Ծնողի կողﬕց երեխային կամ տասն թ տարին լրացած անաշխատ նակ զավակին դատարանի վճռով ապր ստի ﬕջոցներ
վճարել ց երեք ամսից ավելի չարամտորեն խ սափելը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հարյ րապատիկից երկ հարյ րապատիկի չափով, կամ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով:

ղղիչ

Հոդված 174. Զավակի կողﬕց անաշխատ նակ ծնողին պահել ց չարամտորեն խ սափելը
Անաշխատ նակ կամ նյ թական օգն թյան կարիք
ամսից ավելի չարամտորեն խ սափելը՝

նեցող ծնողին դատարանի վճռով ապր ստի ﬕջոցներ վճարել ց երեք

պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հարյ րապատիկից երկ հարյ րապատիկի չափով, կամ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով:
ԲԱԺԻՆ 8. ՍԵՓԱԿԱՆ

ԹՅԱՆ, ՏՆՏԵՍ ԹՅԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾ
ՀԱՆՑԱԳՈՐԾ ԹՅ ՆՆԵՐ
ԳԼ

ՍԵՓԱԿԱՆ

ԹՅԱՆ ԴԵՄ

ՆԵ

ԹՅԱՆ ԴԵՄ

ղղիչ

ՂՂՎԱԾ

Խ 21.

ՂՂՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾ

ԹՅ

ՆՆԵՐԸ

Հոդված 175. Ավազակ թյ նը
1. Ավազակ թյ նը՝ րիշի գ յքը հափշտակել նպատակով հարձակ մը, որը կատարվել է կյանքի կամ առողջ թյան համար
վտանգավոր բռն թյ ն գործադրելով կամ դա գործադրել սպառնալիքով՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երեքից վեց տարի ժամկետով՝ գ յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:
2. Ավազակ թյ նը, որը կատարվել է՝
1) ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայն թյամբ,
2) խոշոր չափերով,
3) բնակարան, պահեստարան կամ շին թյ ն ապօրինի մ տք գործելով,
4) զենքի կամ որպես զենք օգտագործվող այլ առարկաների գործադրմամբ,
5) կրկին անգամ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ չորսից

թ տարի ժամկետով՝ գ յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:

3. Ավազակ թյ նը, որը կատարվել է՝
1) առանձնապես խոշոր չափերով գ յք հափշտակել

նպատակով,

2) կազմակերպված խմբի կողﬕց,
3) առողջ թյանը ծանր ﬖաս պատճառելով,
4) ս յն օրենսգրքի 175-182-րդ, 222-րդ, 234-րդ, 238-րդ, 269-րդ հոդվածներով նախատեսված հանցանքների համար երկ
դատված թյ ն նեցող անձի կողﬕց՝

կամ ավելի

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ վեցից տասը տարի ժամկետով՝ գ յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:
4. Ս յն գլխ մ մանր չափ է համարվ մ հանցագործ թյան պահին սահմանված նվազագ յն աշխատավարձի հնգապատիկը
չգերազանցող գ մարը (արժեքը):
Ս յն գլխ մ զգալի չափ է համարվ մ հանցագործ թյան պահին սահմանված նվազագ յն աշխատավարձի հնգապատիկից
հինգհարյ րապատիկը չգերազանցող գ մարը (արժեքը):
Ս յն գլխ մ խոշոր չափ է համարվ մ հանցագործ թյան պահին
հինգհարյ րապատիկից երեքհազարապատիկը չգերազանցող գ մարը (արժեքը):

սահմանված

նվազագ յն

աշխատավարձի

Ս յն գլխ մ առանձնապես խոշոր չափ է համարվ մ հանցագործ թյան պահին սահմանված նվազագ յն աշխատավարձի
երեքհազարապատիկը գերազանցող գ մարը (արժեքը):

Ս յն գլխով նախատեսված դեպքեր մ հափշտակ թյ նը համարվ մ է կրկին անգամ կատարված, եթե դա կատարվել է
նախկին մ ս յն օրենսգրքի 175-182-րդ, 234-րդ, 238-րդ, 269-րդ հոդվածներով նախատեսված հանցանք կատարած անձի կողﬕց:
Գող թյ ն (177-րդ հոդվածի առաջին մաս) կամ խարդախ թյ ն (178-րդ հոդվածի առաջին մաս) կամ յ րաց մ կամ վատն մ
(179-րդ հոդվածի առաջին մաս) կատարած եւ տ ժողի ﬔրձավոր ազգական համարվող անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդ մ
է հար ցվ մ ﬕայն տ ժողի բողոքի հիման վրա:
Հոդված 176. Կողոպ տը
1. Կողոպ տը՝

րիշի գ յքի բացահայտ հափշտակ թյ նը՝

պատժվ մ է ղղիչ աշխատանքներով՝ ﬔկից երկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երկ
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:

աﬕս ժամկետով, կամ

2. Կողոպ տը, որը՝
1) կատարվել է ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայն թյամբ,
2) կատարվել է խոշոր չափերով,
3) կատարվել է բնակարան, պահեստարան կամ շին թյ ն ապօրինի մ տք գործելով,
4) զ գորդվել է կյանքի կամ առողջ թյան համար ոչ վտանգավոր բռն թյ ն գործադրելով կամ դա գործադրել

սպառնալիքով,

5) կատարվել է նախկին մ ս յն օրենսգրքի 175-182-րդ, 234-րդ, 238-րդ, 269-րդ հոդվածներով նախատեսված հանցանք կատարած
անձի կողﬕց`
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երեքից վեց տարի ժամկետով եւ տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի առավելագ յնը
հիսնապատիկի չափով:
3. Կողոպ տը, որը կատարվել է՝
1) առանձնապես խոշոր չափերով,
2) կազմակերպված խմբի կողﬕց,
3) կրկին անգամ,
4) ս յն օրենսգրքի 175-182-րդ, 222-րդ, 234-րդ, 238-րդ, 269-րդ հոդվածներով նախատեսված հանցանքների համար երկ
դատված թյ ն նեցող անձի կողﬕց՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ չորսից

կամ ավելի

թ տարի ժամկետով՝ գ յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:

Հոդված 177. Գող թյ նը
1. Գող թյ նը՝

րիշի գ յքի գաղտնի հափշտակ թյ նը, զգալի չափերով՝

պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով, կամ
ղղիչ
աշխատանքներով՝ ﬔկից երկ
տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ ﬔկից երկ
աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝
առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
2. Գող թյ նը, որը կատարվել է՝
1) ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայն թյամբ,
2) խոշոր չափերով,
3) բնակարան, պահեստարան կամ շին թյ ն ապօրինի մ տք գործելով,
4) կրկին անգամ,

5) նախկին մ ս յն օրենսգրքի 175-182-րդ, 234-րդ, 238-րդ, 269-րդ հոդվածներով նախատեսված հանցանք կատարած անձի կողﬕց`
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից վեցհարյ րապատիկի չափով, կամ
ազատազրկմամբ՝ երկ սից վեց տարի ժամկետով եւ տ գանքով նվազագ յն աշխատավարձի առավելագ յնը հիսնապատիկի
չափով կամ առանց դրա:
3. Գող թյ նը, որը կատարվել է՝
1) առանձնապես խոշոր չափերով,
2) կազմակերպված խմբի կողﬕց,
3) ս յն օրենսգրքի 175-182-րդ, 222-րդ, 234-րդ, 238-րդ, 269-րդ հոդվածներով նախատեսված հանցանքների համար երկ
դատված թյ ն նեցող անձի կողﬕց՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ չորսից

կամ ավելի

թ տարի ժամկետով՝ գ յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:

4. Տ ժողի հագ ստից, պայ սակից կամ ձեռքի այլ պահոցից կատարված մանր չափերով գող թյ նը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի առավելագ յնը երկ հարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
առավելագ յնը երկ աﬕս ժամկետով:
Հոդված 178. Խարդախ թյ նը
1. Խարդախ թյ նը՝ խաբե թյան կամ վստահ թյ նը չարաշահել
կամ րիշի գ յքի նկատմամբ իրավ նք ձեռք բերելը՝

եղանակով

րիշի գ յքի զգալի չափերով հափշտակ թյ նը

պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
ղղիչ
աշխատանքներով՝ ﬔկից երկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երկ աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝
առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
2. Խարդախ թյ նը, որը կատարվել է՝
1) ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայն թյամբ,
2) խոշոր չափերով,
3) կրկին անգամ,
4) նախկին մ ս յն օրենսգրքի 175-182-րդ, 234-րդ, 238-րդ, 269-րդ հոդվածներով նախատեսված հանցանք կատարած անձի կողﬕց`
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի չորսհարյ րապատիկից յոթհարյ րապատիկի չափով, կամ
ազատազրկմամբ՝ երկ սից վեց տարի ժամկետով եւ տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի առավելագ յնը հիսնապատիկի
չափով կամ առանց դրա:
3. Խարդախ թյ նը, որը կատարվել է՝
1) առանձնապես խոշոր չափերով,
2) կազմակերպված խմբի կողﬕց,
3) ս յն օրենսգրքի 175-182-րդ, 222-րդ, 234-րդ, 238-րդ, 269-րդ հոդվածներով նախատեսված հանցանքների համար երկ
դատված թյ ն նեցող անձի կողﬕց՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ չորսից

թ տարի ժամկետով՝ գ յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:

Հոդված 179. Յ րացնելը կամ վատնելը
1. Յ րացնելը կամ վատնելը՝ հանցավորին վստահված

րիշի գ յքի հափշտակ թյ նը զգալի չափերով՝

կամ ավելի

պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
ղղիչ
աշխատանքներով՝ վեց ամսից ﬔկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երկ
աﬕս ժամկետով, կամ
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
2. Ն յն գործող թյ նը, որը կատարվել է՝
1) պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով,
2) ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայն թյամբ,
3) խոշոր չափերով,
4) կրկին անգամ,
5) նախկին մ ս յն օրենսգրքի 175-182-րդ, 234-րդ, 238-րդ, 269-րդ հոդվածներով նախատեսված հանցանք կատարած անձի կողﬕց`
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի չորսհարյ րապատիկից յոթհարյ րապատիկի չափով, կամ
ազատազրկմամբ՝ երկ սից չորս տարի ժամկետով, կամ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
կամ որոշակի գործ նե թյամբ
զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:
3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված գործող թյ նը, որը կատարվել է՝
1) առանձնապես խոշոր չափերով,
2) կազմակերպված խմբի կողﬕց,
3) ս յն օրենսգրքի 175-182-րդ, 222-րդ, 234-րդ, 238-րդ, 269-րդ հոդվածներով նախատեսված հանցանքների համար երկ
դատված թյ ն նեցող անձի կողﬕց՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ չորսից
Հոդված 180. Առանձնակի արժեք

կամ ավելի

թ տարի ժամկետով՝ գ յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:

նեցող առարկաներ հափշտակելը

1. Պատմական, գեղարվեստական կամ մշակ թային առանձնակի արժեք

նեցող առարկաներ կամ փաստաթղթեր հափշտակելը՝

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երեքից հինգ տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որը՝
1) կատարվել է ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայն թյամբ,
2) անզգ շ թյամբ առաջացրել է ս յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված առարկաների կամ փաստաթղթերի ոչնչաց մ կամ
ﬖաս մ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ հինգից

թ տարի ժամկետով՝ գ յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:

3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է՝
1) ավազակ թյամբ կամ շորթմամբ,
2) կազմակերպված խմբի կողﬕց՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ յոթից տասներկ

տարի ժամկետով՝ գ յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:

Հոդված 181. Հափշտակ թյ նը, որը կատարվել է համակարգչային տեխնիկայի օգտագործմամբ
1. Ուրիշի գ յքի հափշտակ թյ նը զգալի չափերով, որը կատարվել է համակարգչային տեխնիկայի օգտագործմամբ՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հարյ րապատիկից երեքհարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
առավելագ յնը երկ աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով եւ տ գանքով՝ նվազագ յն
աշխատավարձի առավելագ յնը հիսնապատիկի չափով կամ առանց դրա:

2. Ն յն գործող թյ նը, որը կատարվել է՝
1) ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայն թյամբ,
2) խոշոր չափերով՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
ազատազրկմամբ՝ երեքից վեց տարի ժամկետով եւ տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի առավելագ յնը հիսնապատիկի
չափով կամ առանց դրա:
3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված գործող թյ նը, որը կատարվել է՝
1) առանձնապես խոշոր չափերով,
2) կազմակերպված խմբի կողﬕց՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ չորսից

թ տարի ժամկետով՝ գ յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:

Հոդված 182. Շորթ մը
1. Շորթ մը՝ անձի կամ նրա ﬔրձավորի մասին արատավորող կամ անձի կամ նրա ﬔրձավորի իրավ նքներին
օրինական
շահերին էական ﬖաս պատճառող տեղեկ թյ ններ հրապարակել , ինչպես նաեւ անձի կամ նրա ﬔրձավորի նկատմամբ
բռն թյ ն գործադրել սպառնալիքով կամ անձի, նրա ﬔրձավորի գ յքը կամ այլ անձանց տնօրին թյան կամ պահպան թյան
տակ գտնվող գ յքը ոչնչացնել (ﬖասել ) սպառնալիքով րիշի գ յքը կամ գ յքի նկատմամբ իրավ նքը հանձնել կամ
գ յքային բն յթի այլ գործող թյ ններ կատարել պահանջը՝
պատժվ մ է ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երեք աﬕս
ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը չորս տարի ժամկետով եւ տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի
առավելագ յնը հիսնապատիկի չափով կամ առանց դրա:
2. Շորթ մը, որը կատարվել է՝
1) անձի կամ նրա ﬔրձավորի նկատմամբ բռն թյ ն գործադրելով,
2) ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայն թյամբ,
3) նախկին մ ս յն օրենսգրքի 175-182-րդ, 234-րդ, 238-րդ, 269-րդ հոդվածներով նախատեսված հանցանք կատարած անձի կողﬕց՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երեքից յոթ տարի ժամկետով՝ գ յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:
3. Շորթ մը, որը կատարվել է՝
1) անզգ շ թյամբ մահ կամ այլ ծանր հետեւանքներ պատճառելով,
2) առանձնապես խոշոր չափերով գ յք ստանալ

նպատակով,

3) կազմակերպված խմբի կողﬕց,
4) առողջ թյանը ծանր ﬖաս պատճառելով,
5) ս յն օրենսգրքի 175-182-րդ, 222-րդ, 234-րդ, 238-րդ, 269-րդ հոդվածներով նախատեսված հանցանքների համար երկ
դատված թյ ն նեցող անձի կողﬕց՝

կամ ավելի

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ վեցից տասը տարի ժամկետով՝ գ յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:
Հոդված 183. Ավտոﬔքենային կամ տրանսպորտային այլ ﬕջոցին ապօրինաբար տիրանալն առանց հափշտակել
1. Ավտոﬔքենային կամ տրանսպորտային այլ ﬕջոցին ապօրինաբար տիրանալը (փախցնելը) առանց հափշտակել
պատժվ մ է

ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ

նպատակի
նպատակի՝

տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով:

2. Ն յն գործող թյ նը, որը՝
1) խոշոր չափերի ﬖաս է պատճառել,
2) կատարվել է ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայն թյամբ,
3) կատարվել է կյանքի կամ առողջ թյան համար ոչ վտանգավոր բռն թյ ն գործադրելով կամ դա գործադրել

սպառնալիքով՝

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով:
3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքը, որը՝
1) առանձնապես խոշոր չափերի ﬖաս է պատճառել,
2) կատարվել է կազմակերպված խմբի կողﬕց,
3) կատարվել է կյանքի կամ առողջ թյան համար վտանգավոր բռն թյ ն գործադրելով կամ դա գործադրել
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ հինգից

սպառնալիքով՝

թ տարի ժամկետով:

Հոդված 184. Գ յքային ﬖաս պատճառելը խաբե թյան կամ վստահ թյ նը չարաշահել

եղանակով

1. Խաբե թյան կամ վստահ թյ նը չարաշահել եղանակով սեփականատիրոջը կամ գ յքի այլ տիրապետողին խոշոր չափերի
ﬖաս պատճառելը, եթե բացակայ մ են հափշտակ թյան հատկանիշները՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով, կամ
ղղիչ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երկ
աﬕս ժամկետով, կամ
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
2. Ն յն գործող թյ նը, որը՝
1) առանձնապես խոշոր չափերի ﬖաս է պատճառել,
2) կատարվել է ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայն թյամբ,
3) կատարվել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով եւ տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի
առավելագ յնը հիսնապատիկի չափով կամ առանց դրա:
3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված գործող թյ նը, որը կատարվել է կազմակերպված խմբի կողﬕց՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երկ սից հինգ տարի ժամկետով եւ տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի առավելագ յնը
հիսնապատիկի չափով կամ առանց դրա:
Հոդված 185. Գ յքը դիտավոր թյամբ ոչնչացնելը կամ ﬖասելը
1. Ուրիշի գ յքը դիտավոր թյամբ ոչնչացնելը կամ ﬖասելը, որը զգալի չափերի ﬖաս է պատճառել՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հիսնապատիկից հարյ րապատիկի չափով, կամ ղղիչ աշխատանքներով՝
առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երկ
աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝
առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
2. Ն յն գործող թյ նը, որը՝
1) կատարվել է հրկիզման, պայթյ նի կամ հանրավտանգ այլ եղանակով,
2) խոշոր չափերի ﬖաս է պատճառել,
3) կատարվել է՝ կապված անձի կամ նրա ﬔրձավորի կողﬕց իր ծառայողական կամ հասարակական պարտքը կատարել
4) կատարվել է ազգային, ռասայական կամ կրոնական ատել թյան կամ կրոնական մոլեռանդ թյան շարժառիթով՝

հետ,

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը չորս տարի ժամկետով:
3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված գործող թյ նը, որը՝
1) առանձնապես խոշոր չափերի ﬖաս է պատճառել,
2) անզգ շ թյամբ առաջացրել է մարդ

մահ,

3) առաջացրել է պատմական, գիտական կամ մշակ թային առանձնակի արժեք

նեցող առարկաների ոչնչաց մ կամ ﬖաս մ՝

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երկ սից վեց տարի ժամկետով:
Հոդված 186. Գ յքն անզգ շ թյամբ ոչնչացնելը կամ ﬖասելը
1. Ուրիշի գ յքն անզգ շ թյամբ ոչնչացնելը կամ ﬖասելը, որը խոշոր չափի ﬖաս է պատճառել՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով:

առավելագ յնը

երկ հարյ րապատիկի

չափով,

2. Ն յն գործող թյ նը, որը կատարվել է կրակի կամ առավել ﬔծ վտանգի այլ աղբյ րի հետ անզգ յշ վերաբերվել
կամ առանձնապես խոշոր չափերի ﬖաս է պատճառել՝

կամ

ղղիչ

հետեւանքով

պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով, կամ
աշխատանքներով՝ ﬔկից երկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:

ղղիչ

3. Ս յն հոդված մ խոշոր չափ է համարվ մ հանցագործ թյան պահին սահմանված նվազագ յն աշխատավարձի
հինգհարյ րապատիկը գերազանցող գ մարը (արժեքը):

ԳԼ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾ

ՆԵ

ԹՅԱՆ ԴԵՄ

Խ 22.
ՂՂՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾ

ԹՅ

ՆՆԵՐԸ

Հոդված 187. Օրինական ձեռնարկատիրական եւ այլ տնտեսական գործ նե թյանը խոչընդոտելը
1. Անհատ ձեռնարկատիրոջ, առեւտրային կամ ոչ առեւտրային կազմակերպ թյան գրանց մը կամ վերագրանց ﬓ ակնհայտ
անհիﬓ ﬔրժելը կամ դրա գրանց ﬕց կամ վերագրանց ﬕց չարամտորեն խ սափելը, որոշակի գործ նե թյ ն իրականացնել
համար հատ կ թ յլտվ թյ նը (լիցենզիան) տալն ակնհայտ անհիﬓ ﬔրժելը կամ դա տալ ց չարամտորեն խ սափելը, անհատ
ձեռնարկատիրոջ կամ իրավաբանական անձի իրավ նքներն
շահերն ակնհայտ ապօրինի սահմանափակելը, ինչպես նաեւ այլ
ակնհայտ ապօրինի ﬕջամտ թյ նը դրա գործ նե թյանը, որը կատարել է պաշտոնատար անձը՝ իր պաշտոնեական դիրքն
օգտագործելով՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ որոշակի
պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով
եւ տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի առավելագ յնը հիսնապատիկի չափով:
2. Պաշտոնատար անձի կողﬕց ապօրինի ստ գ ﬓեր նշանակելը կամ ապօրինի ստ գ ﬓեր անցկացնելը, որը խոշոր չափի ﬖաս
է պատճառել՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ որոշակի
պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով
եւ տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի առավելագ յնը հարյ րապատիկի չափով:
3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքը, որն առանձնապես խոշոր չափի ﬖաս է պատճառել՝
պատժվ մ է որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը
հինգ տարի ժամկետով եւ տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի առավելագ յնը հարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝

երկ սից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով:
4. Ս յն հոդված մ խոշոր չափ է համարվ մ հանցագործ թյան պահին սահմանված նվազագ յն աշխատավարձի
երեքհազարապատիկը գերազանցող գ մարը (արժեքը), իսկ առանձնապես խոշոր չափ է համարվ մ հանցագործ թյան պահին
սահմանված նվազագ յն աշխատավարձի չորսհազարապատիկը գերազանցող գ մարը (արժեքը):
Հոդված 188. Ապօրինի ձեռնարկատիր թյ նը
1. Առանց պետական գրանցման կամ առանց հատ կ թ յլտվ թյան (լիցենզիայի) լիցենզավորման ենթակա կամ օրենքով արգելված
ձեռնարկատիրական գործ նե թյ ն իրականացնելը՝ զ գորդված՝ անձանց կամ կազմակերպ թյ ններին կամ պետ թյանը
զգալի ﬖաս պատճառելով՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
երկ սից երեք աﬕս ժամկետով:
2. Ն յն արարքը՝ զ գորդված՝ անձանց կամ կազմակերպ թյ ններին կամ պետ թյանը խոշոր ﬖաս պատճառելով`
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ որոշակի
պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով
եւ տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի առավելագ յնը հիսնապատիկի չափով կամ առանց դրա, կամ ազատազրկմամբ՝
առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
3. Ն յն արարքը, որը՝
1) զ գորդվել է անձանց կամ կազմակերպ թյ ններին կամ պետ թյանն առանձնապես խոշոր չափի ﬖաս պատճառելով,
2) կատարվել է կազմակերպված խմբի կողﬕց՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի
թհարյ րապատիկից հազարապատիկի չափով, կամ որոշակի
պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով
եւ տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի առավելագ յնը հիսնապատիկի չափով կամ առանց դրա, կամ ազատազրկմամբ՝
առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
4. Ս յն հոդված մ զգալի չափի ﬖաս է համարվ մ հանցագործ թյան պահին սահմանված նվազագ յն աշխատավարձի
հինգհարյ րապատիկից ﬕնչեւ հազարապատիկի չափով գ մարը, խոշոր չափի ﬖաս` հանցագործ թյան պահին սահմանված
նվազագ յն աշխատավարձի հազարապատիկից ﬕնչեւ երկ հազարապատիկի չափով գ մարը, իսկ առանձնապես խոշոր չափ`
հանցագործ թյան պահին սահմանված նվազագ յն աշխատավարձի երկ հազարապատիկը գերազանցող գ մարը:
Հոդված 189. Կեղծ ձեռնարկատիր թյ նը
1. Կեղծ ձեռնարկատիր թյ նը՝ առանց ձեռնարկատիրական կամ բանկային գործ նե թյ ն իրականացնել
մտադր թյան
առեւտրային կազմակերպ թյ ն ստեղծելը, որի նպատակը վարկեր ստանալը, հարկերից խ սափելը, գերավճարներ առաջացնելը,
նյ թական այլ օգ տներ քաղելը կամ արգելված այնպիսի գործ նե թյ ն թաքցնելն է, որը խոշոր ﬖաս է պատճառել
քաղաքացիներին, կազմակերպ թյ ններին կամ պետ թյանը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը չորս տարի ժամկետով եւ տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի առավելագ յնը
հիսնապատիկի չափով կամ առանց դրա:
2. Առանց ապրանքների մատակարարման կամ առանց ծառայ թյ նների մատ ցման կեղծ փաստաթղթեր տրամադրելը, ծախսերի
կամ եկամ տների վերաբերյալ կեղծ փաստաթղթեր կազﬔլը եւ ներկայացնելը, որը խոշոր ﬖաս է պատճառել`
պատժվ մ է տ գանքով՝
ազատազրկմամբ՝ ﬕնչեւ երկ

նվազագ յն աշխատավարձի
տարի ժամկետով:

չորսհարյ րապատիկից

հինգհարյ րապատիկի

չափով,

կամ

3. Ս յն հոդվածի երկրորդ մասով նախատեսված արարքը, որի հետեւանքով առանձնապես խոշոր ﬖաս է պատճառվել`
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հինգհարյ րապատիկից հազարապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ՝
առավելագ յնը չորս տարի ժամկետով:

4. Ս յն հոդվածի առաջին մաս մ խոշոր ﬖաս է համարվ մ հանցագործ թյան պահին սահմանված նվազագ յն աշխատավարձի
երկ հարյ րապատիկը գերազանցող գ մարը (արժեքը):
Ս յն հոդվածի երկրորդ մաս մ խոշոր ﬖաս է համարվ մ հանցագործ թյան պահին սահմանված նվազագ յն աշխատավարձի
հինգհարյ րապատիկը գերազանցող գ մարը (արժեքը):
Ս յն հոդվածի երրորդ մաս մ առանձնապես խոշոր ﬖաս է համարվ մ հանցագործ թյան պահին սահմանված նվազագ յն
աշխատավարձի հազարապատիկը գերազանցող գ մարը (արժեքը):
Հոդված 190. Ապօրինի ճանապարհով ստացված եկամ տներն օրինականացնելը (լեգալացնելը)
1. Ակնհայտ հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված դրամական ﬕջոցների կամ այլ գ յքի հետ ֆինանսական կամ այլ գործարքներ
կատարելը, տվյալ նյ թական արժեքները ձեռնարկատիրական կամ այլ տնտեսական գործ նե թյ ն իրականացնել համար
օգտագործելը, որը նպատակ է
նեցել թաքցնել կամ խեղաթյ րել նշված նյ թական արժեքների կամ դրանց առնչվող
իրավ նքների բն յթը, ծագման աղբյ րները, գտնվել վայրը, տեղաբաշխ մը, շարժը կամ իրական պատկանել թյ նը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը չորս տարի ժամկետով եւ տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի առավելագ յնը
հիսնապատիկի չափով կամ առանց դրա:
2. Ն յն արարքը, որը կատարվել է՝
1) խոշոր չափերով,
2) ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայն թյամբ`
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ չորսից

թ տարի ժամկետով՝ գ յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:

3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է՝
1) առանձնապես խոշոր չափերով,
2) կազմակերպված խմբի կողﬕց,
3) պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ վեցից տասներկ

տարի ժամկետով՝ գ յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:

4. Ս յն հոդված մ խոշոր չափ է համարվ մ հանցագործ թյան պահին սահմանված նվազագ յն աշխատավարձի
հազարապատիկը գերազանցող գ մարը (արժեքը), իսկ առանձնապես խոշոր չափ՝ հանցագործ թյան պահին սահմանված
նվազագ յն աշխատավարձի երեքհազարապատիկը գերազանցող գ մարը (արժեքը):
Հոդված 191. Վարկը ոչ նպատակային օգտագործելը
1. Պետ թյան կամ ﬕջազգային կազմակերպ թյան կամ ﬕջազգային պայմանագրով նախատեսված ծրագրի կողﬕց տրամադրվող
նպատակային վարկը ոչ նպատակային օգտագործելը, եթե այդ արարքը խոշոր ﬖաս է պատճառել անձանց,
կազմակերպ թյ ններին կամ պետ թյանը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի
ազատազրկմամբ՝ երկ սից հինգ տարի ժամկետով:

երեքհարյ րապատիկից

հինգհարյ րապատիկի

չափով,

կամ

2. Ս յն հոդված մ խոշոր չափ է համարվ մ հանցագործ թյան պահին սահմանված նվազագ յն աշխատավարձի
հինգհարյ րապատիկը գերազանցող գ մարը (արժեքը)՝ ֆիզիկական անձանց ﬖաս պատճառել դեպք մ, իսկ առանձնապես
խոշոր չափ է համարվ մ հանցագործ թյան պահին սահմանված նվազագ յն աշխատավարձի երկ հազարապատիկը
գերազանցող գ մարը (արժեքը)՝ կազմակերպ թյ ններին կամ պետ թյանը ﬖաս պատճառել դեպք մ:
Հոդված 192. Անօրինական գործող թյ նները սնանկ թյան ընթացք մ
1. Գ յքը կամ գ յքային իրավ նքները, գ յքի, նրա չափի մասին տեղեկ թյ նները, գ յքի գտնվել
վայրի կամ այլ
տեղեկ թյ ններ թաքցնելը, գ յքն առանց օրինական հիմքի րիշի տիրապետմանը հանձնելը, գ յքը ոչնչացնելը կամ ակնհայտ

անշահավետ պայմաններով օտարելը, ինչպես նաեւ պարտապանի տնտեսական գործ նե թյ նն արտացոլող հաշվապահական եւ
այլ փաստաթղթեր թաքցնելը, ոչնչացնելը, կեղծելը, եթե այդ գործող թյ նները կատարվել են պարտապան իրավաբանական անձի
ղեկավարի կամ նրա հիﬓադիրների (մասնակիցների) կամ նրան՝ կատարման համար պարտադիր ց ց ﬓեր տալ կամ նրա
որոշ ﬓերը կանխորոշել
հնարավոր թյ ն
նեցող այլ անձանց կամ պարտապան անհատ ձեռնարկատիրոջ կողﬕց
սնանկ թյան կամ սնանկ թյան հնարավոր կանխատեսման ընթացք մ, եւ եթե պարտապանին կամ պարտատերերին պատճառվել
է խոշոր ﬖաս՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հիսնապատիկից երկ հարյ րապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ՝
առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով։
2. Պարտապանի փաստացի անվճար նակ թյան մասին իմացող պարտապան իրավաբանական անձի ղեկավարի կամ նրա
հիﬓադիրների (մասնակիցների) կամ նրան՝ կատարման համար պարտադիր ց ց ﬓեր տալ
կամ նրա որոշ ﬓերը
կանխորոշել
հնարավոր թյ ն
նեցող այլ անձանց կամ պարտապան անհատ ձեռնարկատիրոջ կողﬕց առանձին
պարտատերերի գ յքային պահանջներին բավարար մ տալը՝ ակնհայտորեն ի ﬖաս այլ պարտատերերի, հավասարապես՝
պարտատիրոջ կողﬕց նման բավարար ﬓ ընդ նելը, եթե վերջինս տեղյակ էր սնանկ պարտապանի կողﬕց ի ﬖաս այլ
պարտատերերի իրեն տրված նախապատվ թյան մասին, եւ եթե պարտապանին կամ պարտատերերին պատճառվել է խոշոր ﬖաս՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով։
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3. Ս յն օրենսգրքի 192-րդ, 193-րդ եւ 194-րդ հոդվածներ մ խոշոր ﬖաս է համարվ մ հանցագործ թյան պահին սահմանված
նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկը գերազանցող գ մարը (արժեքը):
Հոդված 193. Կանխամտածված սնանկ թյ նը
Կանխամտածված սնանկ թյ նը՝ պարտապանի հիﬓադիրների (մասնակիցների) կամ նրան՝ կատարման համար պարտադիր
ց ց ﬓեր տալ
կամ նրա որոշ ﬓերը կանխորոշել
հնարավոր թյ ն
նեցող այլ անձանց, այդ թվ մ՝ պարտապանի
ղեկավարի, հավասարապես՝ նաեւ անհատ ձեռնարկատիրոջ կողﬕց անվճար նակ թյան հատկանիշների կանխամտածված
ստեղծ մը կամ դրանց չափի ավելաց մը սեփական կամ այլ անձանց շահերից ելնելով, եւ եթե պարտապանին կամ
պարտատերերին պատճառվել է խոշոր ﬖաս՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով:
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Հոդված 194. Կեղծ սնանկ թյ նը
Կեղծ սնանկ թյ նը՝ պարտապանի հիﬓադիրների (մասնակիցների) կամ նրան՝ կատարման համար պարտադիր ց ց ﬓեր
տալ
կամ նրա որոշ ﬓերը կանխորոշել
հնարավոր թյ ն
նեցող այլ անձանց, այդ թվ մ՝ պարտապանի ղեկավարի,
հավասարապես՝ նաեւ անհատ ձեռնարկատիրոջ կողﬕց սնանկ թյան հատկանիշների բացակայ թյան պայմաններ մ սեփական
սնանկ թյան ճանաչման մասին հայցադիմ մ ներկայացնելը՝ պարտատերերին մոլորեցնել
եւ նրանց պահանջների
բավարարման հետաձգ մ, տարաժամկետ մ, նվազեց մ, սառեց մ կամ մորատորի մ ստանալ , հավասարապես նաեւ
պարտքերի չվճարման նպատակով, եւ եթե պարտապանին կամ պարտատերերին պատճառվել է խոշոր ﬖաս՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով։
Հոդված 195. Ապօրինի հակամրցակցային գործ նե թյ նը
1. Ապօրինի ﬔնաշնորհային գներն արհեստական բարձրացնելը կամ իջեցնելը կամ պահպանելը, ինչպես նաեւ մրցակց թյ նը
սահմանափակելը նախնական համաձայն թյամբ կամ համաձայնեցված գործող թյ նների ﬕջոցով, որն
ղղված է շ կան
տարածքային սկզբ նքով բաժանել ն, այլ տնտեսավարող ս բյեկտների շ կա մ տք գործել ն խոչընդոտել ն, տնտեսավարող
այլ ս բյեկտներին շ կայից դ րս մղել ն, խտրական գներ սահմանել ն կամ պահպանել ն՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
երկ սից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքները, որոնք կատարվել են՝
1) բռն թյ ն գործադրելով կամ դա գործադրել

սպառնալիքով,

2)

րիշի գ յքը ﬖասելով կամ ոչնչացնելով կամ

րիշի գ յքը ոչնչացնել

կամ ﬖասել

սպառնալիքով,

3) պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով,
4) կազմակերպված խմբի կողﬕց՝
պատժվ մ են տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի չորսհարյ րապատիկից
ազատազրկմամբ՝ երեքից թ տարի ժամկետով՝ գ յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:
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Հոդված 196. Հրապարակային սակարկ թյ նների անցկացման կարգը չարամտորեն խախտելը
Հրապարակային սակարկ թյ նների անցկացման կարգը չարամտորեն խախտելը, որը խոշոր ﬖաս է պատճառել գ յքի
սեփականատիրոջը, սակարկ թյ ններ կազմակերպողին, գնորդին կամ այլ տնտեսավարող ս բյեկտին՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
ﬔկից երկ աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով եւ տ գանքով՝ առավելագ յնը
հիսնապատիկի չափով կամ առանց դրա:
Հոդված 197. Ապրանքային նշանն ապօրինի օգտագործելը
Ապրանքային նշանը, սպասարկման նշանը, ֆիրմային անվան ﬓ ապօրինի օգտագործելը, եթե այդ արարքը խոշոր ﬖաս է
պատճառել՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երկ աﬕս ժամկետով:

ղղիչ

Հոդված 198. Կեղծ գովազդը
1. Գովազդատ ի, գովազդ արտադրողի կամ գովազդակրի կողﬕց գովազդ սպառողներին կանխամտածված մոլորեցնելը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
առավելագ յնը երկ աﬕս ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որը՝
1) կատարվել է լրատվ թյան ﬕջոցների օգտագործմամբ,
2) պատճառել է խոշոր ﬖաս՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
ﬔկից երկ աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
Հոդված 199. Առեւտրային կամ բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկ թյ ն ապօրինի հավաքելը կամ հրապարակելը
1. Փաստաթղթեր հափշտակել , առեւտրային կամ բանկային գաղտնիք իմացող անձանց, նրանց ﬔրձավորին կաշառել կամ
սպառնալիքի, կապի ﬕջոցներ որսալ , համակարգչային կամ ծրագրային համակարգ կամ ցանց ապօրինի թափանցել , հատ կ
տեխնիկական ﬕջոցներ օգտագործել
ճանապարհով, ինչպես նաեւ այլ ապօրինի եղանակներով հրապարակել
կամ
օգտագործել նպատակով առեւտրային կամ բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկ թյ ններ հավաքելը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով եւ տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի առավելագ յնը
հիսնապատիկի չափով կամ առանց դրա:
2. Առեւտրային կամ բանկային գաղտնիքն առանց դրա տիրապետողի համաձայն թյան ապօրինի հրապարակելը կամ
օգտագործելն այն անձի կողﬕց, մ այդ գաղտնիքը հայտնի է մասնագիտական կամ ծառայողական գործ նե թյան հետ կապված,
որը կատարվել է շահադիտական կամ այլ անձնական դրդ ﬓերով եւ խոշոր ﬖաս է պատճառել առեւտրային կազմակերպ թյանը
կամ անհատ ձեռնարկատիրոջը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի չորսհարյ րապատիկից վեցհարյ րապատիկի չափով՝ որոշակի
պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով

կամ առանց դրա, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով եւ տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի
առավելագ յնը հարյ րապատիկի չափով կամ առանց դրա՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ
զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:
Հոդված 200. Առեւտրային կաշառքը
1. Առեւտրային կամ այլ կազմակերպ թյան կառավարչական գործառ յթ իրականացնող ծառայողին, ﬕջնորդ դատավորին,
ա դիտորին կամ փաստաբանին ապօրինաբար դրամ, արժեթղթեր, այլ գ յք տալը կամ գ յքային բն յթի ծառայ թյ ններ
մատ ցելը՝ այդ անձանց գրաված դիրքի հետ կապված՝ կաշառք տվողի օգտին գործող թյ ններ (անգործ թյ ն) կատարել
համար՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով, կամ որոշակի
պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով,
կամ ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որը կատարվել է ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայն թյամբ կամ կազմակերպված խմբի կողﬕց՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը չորս տարի ժամկետով:

ղղիչ

3. Առեւտրային կամ այլ կազմակերպ թյան կառավարչական գործառ յթ իրականացնող ծառայողի, ﬕջնորդ դատավորի,
ա դիտորի կամ փաստաբանի կողﬕց դրամ, արժեթղթեր կամ այլ գ յք ստանալը՝ իրենց գրաված դիրքի հետ կապված՝ կաշառք
տվողի, բացառ թյամբ իր հաճախորդի, օգտին գործող թյ ններ (անգործ թյ ն) կատարել համար՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով, կամ որոշակի
պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով,
կամ
ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ
տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի
ժամկետով:
4. Ս յն հոդվածի երրորդ մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է շորթմամբ՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ որոշակի
պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով,
կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով:
5. Ս յն գլխի հոդվածներ մ առեւտրային կամ այլ կազմակերպ թյան ծառայող է համարվ մ այն անձը, ով մշտապես,
ժամանակավորապես կամ հատ կ լիազոր թյամբ իրականացն մ է կարգադրիչ կամ այլ կառավարչական գործառ յթներ
առեւտրային կազմակերպ թյ ններ մ՝ անկախ սեփական թյան ձեւից, ինչպես նաեւ պետական եւ տեղական
ինքնակառավարման մարﬕններ, պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների հիﬓարկներ չհամարվող ոչ
առեւտրային կազմակերպ թյ ններ մ:
Ս յն հոդված մ նախատեսված հանցագործ թյ նների համար ﬔղավոր անձինք դատարանի կողﬕց ազատվ մ են պատժից, եթե
նրանք կամովին հայտնել են կատարված հանցանքի մասին քրեական գործ հար ցել իրավ նք նեցող մարﬕն, իսկ ապօրինի
վարձատր թյ ն ստացողները ﬕաժամանակ վերադարձրել են ստացածը կամ հատ ցել են դրա արժեքը:
Հոդված 201. Արհեստավարժ մարզամրց ﬓերի
կազմակերպ թյ ններին կաշառելը

եւ

հանդիսադիր

առեւտրային

մրց յթների

մասնակիցներին

1. Մարզիկներին, մրցավարներին, մարզիչներին, թիﬔրի ղեկավարներին կամ արհեստավարժ մարզամրց ﬓերի մյ ս
մասնակիցներին
կազմակերպ թյ ններին, ինչպես նաեւ հանդիսադիր առեւտրային մրց յթների կազմակերպիչներին
մրցանակաբաշխային հանձնաժողովի անդաﬓերին կաշառելն այդ մրց յթների արդյ նքների վրա ազդել նպատակով՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
աշխատանքներով՝ վեց ամսից ﬔկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երկ աﬕս ժամկետով:

ղղիչ

2. Ն յն արարքները, որոնք կատարվել են ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայն թյամբ կամ կազմակերպված խմբի
կողﬕց՝

պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով:
3. Մարզիկների, մրցավարների, մարզիչների, թիﬔրի ղեկավարների կամ արհեստավարժ մարզամրց ﬓերի մյ ս մասնակիցների
կամ ղեկավարների կամ առեւտրային մրց յթների կազմակերպիչների մրցանակաբաշխային հանձնաժողովի անդաﬓերի կողﬕց
ապօրինաբար նյ թական արժեքներ ստանալը կամ գ յքային բն յթի ծառայ թյ ններից օգտվելը, որոնք նրանց ակնհայտ տրվել
կամ տրամադրվել են մրց ﬓերի կամ մրց յթների արդյ նքների վրա ազդել նպատակով՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ որոշակի
պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով,
կամ կալանքով՝ երկ սից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
Հոդված 202. Կեղծ փողեր կամ արժեթղթեր պատրաստելը, պահելը կամ իրացնելը
1. Կեղծ փողեր կամ արժեթղթեր՝ իրացնել

նպատակով պատրաստելը կամ պահելը կամ դրանք իրացնելը՝

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երեքից յոթ տարի ժամկետով՝ գ յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:
2. Ն յն արարքը, որը կատարվել է՝
1) խոշոր չափերով,
2) ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայն թյամբ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ վեցից տասը տարի ժամկետով՝ գ յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:
3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է՝
1) կազմակերպված խմբի կողﬕց,
2) առանձնապես խոշոր չափերով՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝

թից տասներկ

տարի ժամկետով՝ գ յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:

4. Ս յն հոդված մ խոշոր չափ է համարվ մ հանցագործ թյան պահին սահմանված նվազագ յն աշխատավարձի
հազարապատիկը գերազանցող գ մարը (արժեքը), իսկ առանձնապես խոշոր չափ է համարվ մ հանցագործ թյան պահին
սահմանված նվազագ յն աշխատավարձի երեքհազարապատիկը գերազանցող գ մարը (արժեքը):
Հոդված 203. Կեղծ վճարային փաստաթղթեր պատրաստելը կամ իրացնելը
1. Վճարային փաստաթղթեր՝ արժեթղթեր կամ արժ յթ կամ արժեթ ղթ չհամարվող, սակայն գ յքային իրավ նքների մասին
վկայող, դրանք սահմանող կամ տրամադրող այլ փաստաթղթեր իրացնել նպատակով պատրաստելը կամ իրացնելը՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երկ սից հինգ տարի
երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով:

ժամկետով

եւ

տ գանքով՝

նվազագ յն

2. Ն յն արարքները, որոնք կատարվել են՝
1) խոշոր չափերով,
2) ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայն թյամբ՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ երեքից վեց տարի ժամկետով՝ գ յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:
3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք կատարվել են՝
1) առանձնապես խոշոր չափերով,
2) կազմակերպված խմբի կողﬕց՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ չորսից ինը տարի ժամկետով՝ գ յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:

աշխատավարձի

4. Ս յն հոդված մ խոշոր չափ է համարվ մ հանցագործ թյան պահին սահմանված նվազագ յն աշխատավարձի
երեքհազարապատիկը գերազանցող գ մարը (արժեքը), իսկ առանձնապես խոշոր չափ է համարվ մ հանցագործ թյան պահին
սահմանված նվազագ յն աշխատավարձի հինգհազարապատիկը գերազանցող գ մարը (արժեքը):
Հոդված 204. Չարաշահ մը արժեթղթեր թողարկելիս
1. Առանց սահմանված կարգով գրանցման արժեթղթեր թողարկելը եւ դրանք հրապարակային բաշխելը կամ արժեթղթերի
գրանցման համար ակնհայտ կեղծ փաստաթղթեր օգտագործելը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով, կամ
աշխատանքներով՝ ﬔկից երկ տարի ժամկետով:

ղղիչ

2. Արժեթղթերի թողարկման հայտարարագր մ ակնհայտ ոչ ստ յգ տեղեկատվ թյ ն մտցնելը, ինչպես նաեւ ակնհայտ ոչ ստ յգ
տեղեկատվ թյ ն պար նակող թողարկման հայտարարագիրը կամ թողարկման ակնհայտ ոչ ստ յգ արդյ նքները հաստատելը,
եթե այդ արարքները խոշոր ﬖաս են պատճառել՝
պատժվ մ են տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով:

ղղիչ

3. Ս յն հոդված մ խոշոր չափ է համարվ մ հանցագործ թյան պահին սահմանված նվազագ յն աշխատավարձի
հազարապատիկը գերազանցող գ մարը (արժեքը):
Հոդված 205. Գանձվող հարկերը, տ րքերը կամ այլ պարտադիր վճար ﬓերը վճարել ց խ սափելը
1. Գանձվող հարկերը, տ րքերը կամ այլ պարտադիր վճար ﬓերը վճարել ց խ սափելը՝ հաշվապահական գրքեր մ կամ
հարկման հիմք համարվող այլ փաստաթղթեր մ ակնհայտ խեղաթյ րված տվյալներ մտցնել ﬕջոցով, որը կատարվել է խոշոր
չափերով՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հինգհարյ րապատիկից հազարապատիկի չափով` որոշակի պաշտոններ
զբաղեցնել
կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել
իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով, կամ
կալանքով՝ երկ սից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
2. Ս յն հոդված մ խոշոր չափ է համարվ մ հանցագործ թյան պահին սահմանված նվազագ յն աշխատավարձի
հազարապատիկը գերազանցող գ մարը (արժեքը):
Հոդված 206. Քաղաքաց

կողﬕց հարկ վճարել ց խ սափելը

1. Քաղաքաց կողﬕց իր գ յքի, եկամ տների մասին հայտարարագիր չարամտորեն չներկայացնելը, երբ հայտարարագիր տալը
պարտադիր է, ինչպես նաեւ հայտարարագրի ﬔջ եկամ տների եւ ծախսերի վերաբերյալ ակնհայտ խեղաթյ րված տվյալներ
մտցնելը, որը հանգեցրել է խոշոր չափերի հարկի չվճարման՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
առավելագ յնը երկ աﬕս ժամկետով:
2. Ս յն հոդված մ խոշոր չափ է համարվ մ հանցագործ թյան պահին սահմանված նվազագ յն աշխատավարձի
երկ հարյ րապատիկը գերազանցող գ մարը (արժեքը):
Հոդված 207. Կեղծ գինի, կեղծ օղի կամ ալկոհոլային կեղծ այլ խﬕչք պատրաստելը եւ իրացնելը
1. Կեղծ գինի կամ կեղծ օղի կամ ալկոհոլային կեղծ այլ խﬕչք իրացման նպատակով պատրաստելը կամ իրացնելը`
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հինգհարյ րապատիկից հազարապատիկի չափով:
2. Ն յն արարքը, որը կատարվել է խոշոր չափերով`
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի յոթհարյ րապատիկից հազարապատիկի չափով:
3. Ս յն հոդված մ խոշոր չափ է համարվ մ հանցագործ թյան պահին սահմանված նվազագ յն աշխատավարձի
երկ հազարապատիկը գերազանցող արժեքը կամ եկամ տը (շահ յթը):

Հոդված 208. Ակցիզային դրոշմանիշներ կեղծելը կամ իրացնելը
1. Ակցիզային դրոշմանիշներ կեղծելը կամ կեղծ ակցիզային դրոշմանիշներ իրացնելը`
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի
ազատազրկմամբ՝ ﬔկից երեք տարի ժամկետով:

երեքհարյ րապատիկից

հինգհարյ րապատիկի

չափով,

կամ

2. Ն յն արարքը, որը կատարվել է խոշոր չափերով`
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հինգհարյ րապատիկից հազարապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ՝
երկ սից հինգ տարի ժամկետով:
3. Ս յն հոդված մ խոշոր չափ է համարվ մ հինգ հարյ ր հատից ավելի ակցիզային դրոշմանիշներ կեղծելը կամ իրացնելը:
Հոդված 209. Ակցիզային դրոշմանիշներ օտարելը կամ ապօրինի ձեռք բերված ակցիզային դրոշմանիշներով ապրանքներ
դրոշմավորելը
1. Սահմանված կարգով ձեռք բերված կամ օգտագործված ակցիզային դրոշմանիշներն օտարելը, եթե դրանց քանակը հինգ
հարյ րից ﬕնչեւ հազար հատ է`
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի վեցհարյ րապատիկից

թհարյ րապատիկի չափով:

2. Ն յն արարքը, եթե օտարված ակցիզային դրոշմանիշների քանակը հազար հատից ավելի է`
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի

թհարյ րապատիկից հազարապատիկի չափով:

3. Ապօրինի ձեռք բերված ակցիզային դրոշմանիշներով ապրանքներ դրոշմավորելը, եթե այդ ապրանքների ընդհան ր արժեքը
վաճառողի մոտ նշված (չնշված լինել դեպք մ` օրենսդր թյամբ սահմանված կարգով որոշված) գներով կազմ մ է երկ հարյ ր
հազարից հինգ հարյ ր հազար դրամ`
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի վեցհարյ րապատիկից

թհարյ րապատիկի չափով:

4. Ն յն արարքը, եթե ապօրինի ձեռք բերված ակցիզային դրոշմանիշներով դրոշմավորված ապրանքների ընդհան ր արժեքը
վաճառողի մոտ նշված (չնշված լինել դեպք մ` օրենսդր թյամբ սահմանված կարգով որոշված) գներով կազմ մ է հինգ հարյ ր
հազար դրամ եւ ավելի`
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի

թհարյ րապատիկից հազարապատիկի չափով:

Հոդված 210. Ակցիզային դրոշմանիշներով դրոշմավորման ենթակա չդրոշմավորված կամ չվերադրոշմավորված ապրանքներ
իրացնելը
1. Ակցիզային դրոշմանիշներով դրոշմավորման ենթակա չդրոշմավորված կամ չվերադրոշմավորված ապրանքներ իրացնելը, եթե
այդ ապրանքների ընդհան ր արժեքը վաճառողի մոտ նշված (չնշված լինել դեպք մ` օրենսդր թյամբ սահմանված կարգով
որոշված) գներով կազմ մ է երկ հարյ ր հազարից ﬕնչեւ հինգ հարյ ր հազար դրամ`
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի վեցհարյ րապատիկից

թհարյ րապատիկի չափով:

2. Ն յն արարքը, եթե այդ ապրանքների ընդհան ր արժեքը վաճառողի մոտ նշված (չնշված լինել
սահմանված կարգով որոշված) գներով կազմ մ է հինգ հարյ ր հազար դրամ եւ ավելի`
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի

դեպք մ` օրենսդր թյամբ

թհարյ րապատիկից հազարապատիկի չափով:

Հոդված 211. Ակցիզային դրոշմանիշներով դրոշմավորման կանոնները խախտելը
1. Ակցիզային դրոշմանիշների ﬔկից ավելի անգամ օգտագործման հնարավոր թյ նը չբացառող ձեւով կամ դրոշմավորման
ենթակա ապրանքները ոչ այդ արտադրատեսակի դրոշմավորման համար տրամադրված ակցիզային դրոշմանիշներով
դրոշմավորված, ինչպես նաեւ որոշակի տարող թյամբ տարաների համար տրամադրված դրոշմանիշներով` օրենսդր թյամբ
չնախատեսված այլ տարող թյ ն
նեցող տարաներով (տ փերով) դրոշմավորված ապրանքներն իրացնելը, եթե այդ
ապրանքների ընդհան ր արժեքը վաճառողի մոտ նշված (չնշված լինել դեպք մ՝ օրենսդր թյամբ սահմանված կարգով որոշված)
գներով կազմ մ է երկ հարյ ր հազարից ﬕնչեւ հինգ հարյ ր հազար դրամ՝

պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հինգհարյ րապատիկից յոթհարյ րապատիկի չափով:
2. Ն յն արարքը, եթե այդ ապրանքների ընդհան ր արժեքը վաճառողի մոտ նշված (չնշված լինել
սահմանված կարգով որոշված) գներով կազմ մ է հինգ հարյ ր հազար դրամ եւ ավելի`
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի վեցհարյ րապատիկից

դեպք մ` օրենսդր թյամբ

թհարյ րապատիկի չափով:

Հոդված 212. Սպառողներին խաբելը
1. Թերաչափելը, թերակշռելը, թերահաշվելը, ապրանքի (ծառայ թյան) սպառողական հատկանիշների կամ որակի վերաբերյալ
սպառողներին թյ րիմաց թյան ﬔջ գցելը կամ այլ ձեւով խաբելը՝ ապրանքներ իրացնող կամ բնակչ թյանը ծառայ թյ ններ
մատ ցող կազմակերպ թյ ններ մ կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցված անձանց կողﬕց առեւտրի (ծառայ թյ նների)
ոլորտ մ, որը կատարվել է զգալի չափով՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
աշխատանքներով՝ ﬔկից երկ տարի ժամկետով:

ղղիչ

2. Ն յն արարքը, որը կատարվել է՝
1) խոշոր չափերով,
2) ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայն թյամբ՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ որոշակի
պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով,
կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երկ աﬕս ժամկետով:
3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է կազմակերպված խմբի կողﬕց՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ
տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:

կամ որոշակի

4. Ս յն հոդված մ զգալի չափ է համարվ մ հանցագործ թյան պահին սահմանված նվազագ յն աշխատավարձի հիս ն տոկոսից
ﬕնչեւ հիսնապատիկի չափը, իսկ խոշոր չափ է համարվ մ հանցագործ թյան պահին սահմանված նվազագ յն աշխատավարձի
հիսնապատիկը գերազանցող գ մարը:
Հոդված 213. Վաշխառ թյ նը
1. Վաշխառ թյ նը՝ պարտք տրված դրաﬕ կամ տեսակային հատկանիշով որոշվող գ յքի համար Հայաստանի Հանրապետ թյան
կենտրոնական բանկի սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դր յքի կրկնապատիկը գերազանցող չափով տոկոսներ
ստանալը, ինչպես նաեւ անձի հետ նրա համար ծայրահեղ ոչ ձեռնտ պայմաններ մ այլ գործարք կատարելը, որից օգտվել է մյ ս
կողմը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:

երեքհարյ րապատիկից

հինգհարյ րապատիկի

չափով,

կամ

չափով,

կամ

2. Ն յն արարքը՝
1) որի հետեւանքով տ ժողն ընկել է նյ թական ծանր կաց թյան ﬔջ,
2) որը կատարվել է որպես արհեստ,
3) որը կատարվել է տ ժողի անչափահաս լինելը կամ մտավոր զարգացման թեր թյ ններն օգտագործելով՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը չորս տարի ժամկետով:

չորսհարյ րապատիկից

վեցհարյ րապատիկի

Հոդված 214. Առեւտրային կամ այլ կազմակերպ թյ նների ծառայողների կողﬕց լիազոր թյ նները չարաշահելը

1. Առեւտրային կամ այլ կազմակերպ թյ նների ծառայողների կողﬕց իրենց կարգադրիչ կամ այլ լիազոր թյ ններն այդ
կազմակերպ թյան շահերին հակառակ եւ իր կամ րիշ անձանց օգտին օգտագործել կամ առավել թյ ններ ձեռք բերել կամ
այլ անձանց ﬖաս պատճառել նպատակով օգտագործելը, եթե անձանց, կազմակերպ թյ նների կամ պետ թյան իրավ նքներին
օրինական շահերին էական ﬖաս է պատճառվել՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով, կամ
ղղիչ
աշխատանքներով՝ ﬔկից երկ
տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝
առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որն առաջացրել է ծանր հետեւանքներ՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
երկ սից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը չորս տարի ժամկետով:
Հոդված 215. Մաքսանենգ թյ նը
1. Մաքսանենգ թյ նը՝ Հայաստանի Հանրապետ թյան մաքսային սահմանով ապրանքների, մշակ թային կամ այլ արժեքների
տեղափոխ ﬓ առանց մաքսային հսկող թյան կամ դրանից թաքցնելով, կամ մաքսային եւ այլ փաստաթղթերը խաբե թյամբ
օգտագործել ﬕջոցով, եթե դրանք կատարվել են խոշոր չափերով, բացառ թյամբ ս յն հոդվածի երկրորդ մասով նախատեսված
ապրանքների կամ արժեքների՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հինգհարյ րապատիկից հազարապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ՝
առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով:
2. Թմրաﬕջոցների, հոգեներգործ ն, խիստ ներգործող, թ նավոր, թ նավորող, ռադիոակտիվ կամ պայթ ցիկ նյ թերի,
սպառազին թյան, պայթ ցիկ սարքերի, ռազմամթերքի, հրազենի, բացի ողորկափող որսորդական հրազենից եւ դրա
փամփ շտներից, ﬕջ կային, քիﬕական, կենսաբանական կամ զանգվածային ոչնչացման այլ տեսակի զենքի կամ երկակի
նշանակ թյան նյ թերի, սարքավոր ﬓերի կամ տեխնոլոգիաների, որոնք կարող են օգտագործվել նաեւ զանգվածային ոչնչացման
զենք կամ դրա փոխադրման հրթիռային համակարգեր ստեղծելիս կամ օգտագործելիս, ռազմավարական տեսակետից կարեւոր
հ մքային ապրանքների կամ մշակ թային արժեքների, որոնց տեղափոխման համար սահմանված են հատ կ կանոններ,
մաքսանենգ թյ նը՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ չորսից

թ տարի ժամկետով՝ գ յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:

3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է՝
1) պաշտոնատար անձի կողﬕց պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով,
2) մաքսային հսկող թյան որոշակի ձեւերից ազատված անձի կողﬕց կամ մաքսային հսկող թյան սահմանված ձեւերից ազատված
առանձին ապրանքների կամ տրանսպորտային ﬕջոցների՝ մաքսային սահմանի վրայով տեղափոխման համար լիազորված անձի
կողﬕց,
3) մաքսային հսկող թյ ն իրականացնող անձի նկատմամբ բռն թյ ն գործադրելով՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ վեցից տասը տարի ժամկետով՝ գ յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:
4. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ կամ երրորդ մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է կազմակերպված խմբի
կողﬕց՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝

թից տասներկ

տարի ժամկետով՝ գ յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:

5. Ս յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքը համարվ մ է խոշոր չափերով կատարված, եթե տեղափոխված
ապրանքների կամ առարկաների արժեքը գերազանց մ է հանցագործ թյան պահին սահմանված նվազագ յն աշխատավարձի
երկ հազարապատիկը:
Հոդված 216. Ակնհայտ հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված գ յք ձեռք բերելը կամ իրացնելը
1. Ակնհայտ հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված գ յք ձեռք բերելը կամ իրացնելը, եթե դա նախապես խոստացված չի եղել՝

պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով, կամ
աշխատանքներով՝ ﬔկից երկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երեք աﬕս ժամկետով:

ղղիչ

2. Ն յն արարքը, որը կատարվել է՝
1) խոշոր չափերով,
2) ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայն թյամբ՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:

երեքհարյ րապատիկից

հինգհարյ րապատիկի

չափով,

կամ

3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է՝
1) առանձնապես խոշոր չափերով,
2) կազմակերպված խմբի կողﬕց՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երկ սից հինգ տարի ժամկետով:

ԲԱԺԻՆ 9. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳ ԹՅԱՆ, ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎ ԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳ ԹՅԱՆ,
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ԵՎ ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ ԹՅԱՆ, ԲՆԱԿՉ ԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋ ԹՅԱՆ ԴԵՄ
ՂՂՎԱԾ
ՀԱՆՑԱԳՈՐԾ ԹՅ ՆՆԵՐ
ԳԼ
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳ

Խ 23.

ԹՅԱՆ ԴԵՄ

ՂՂՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾ

ԹՅ

ՆՆԵՐԸ

Հոդված 217. Ահաբեկչ թյ նը
1. Ահաբեկչ թյ նը՝ պայթյ ն, հրկիզ մ կամ մարդկային զոհերի, զգալի գ յքային ﬖաս պատճառել կամ հանրորեն վտանգավոր
այլ հետեւանքների առաջացման վտանգ ստեղծող այլ գործող թյ ններ կատարելը կամ կատարել սպառնալիքը, եթե դրանք
կատարվել են հասարակական անվտանգ թյ նը խախտել , բնակչ թյանն ահաբեկել
կամ պետական մարﬓի կամ
պաշտոնատար անձի որոշման ընդ նման վրա ներգործել կամ հանցավորի ապօրինի այլ պահանջը կատարել նպատակով՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ հինգից տասը տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որը կատարվել է՝
1) ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայն թյամբ,
2) հրազենի գործադրմամբ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝

թից տասներկ

տարի ժամկետով:

3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք՝
1) կատարվել են կազմակերպված խմբի կողﬕց,
2) զ գորդվել են զանգվածային ոչնչացման զենք կամ ռադիոակտիվ նյ թեր կիրառել
առաջացնել հատկ թյ ն նեցող այլ գործող թյ նների սպառնալիքով,
3) անզգ շ թյամբ առաջացրել են մարդ

կամ զանգվածային մարդկային զոհեր

մահ կամ այլ ծանր հետեւանքներ՝

պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ տասից տասնհինգ տարի ժամկետով:
4. Ահաբեկչ թյան նախապատրաստ թյանը մասնակցած անձն ազատվ մ է քրեական պատասխանատվ թյ նից, եթե նա,
իշխան թյան մարﬕններին ժամանակին հայտնելով կամ այլ ﬕջոցներով, նպաստել է ահաբեկչ թյան խափանմանը, եւ եթե նրա

գործող թյ ններն այլ հանցակազմ չեն պար նակ մ:
Հոդված 218. Պատանդ վերցնելը
1. Անձին պատանդ վերցնելը կամ պատանդ պահելը, որը կատարվել է պատանդին ազատել
պայմանով պետ թյանը,
կազմակերպ թյանը կամ քաղաքաց ն որեւէ գործող թյ ն կատարել ն կամ որեւէ գործող թյ ն կատարել ց ձեռնպահ ﬓալ ն
հարկադրել նպատակով՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ հինգից

թ տարի ժամկետով:

2. Ն յն արարքը, որը կատարվել է՝
1) ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայն թյամբ,
2) կյանքի կամ առողջ թյան համար վտանգավոր բռն թյ ն գործադրելով,
3) զենք կամ որպես զենք օգտագործվող առարկաներ գործադրելով,
4) ակնհայտ անչափահասի նկատմամբ,
5) ակնհայտ հղի կնոջ նկատմամբ,
6) ակնհայտ անօգնական վիճակ մ գտնվող անձի նկատմամբ,
7) երկ

կամ ավելի անձանց նկատմամբ՝

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ վեցից տասը տարի ժամկետով:
3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք՝
1) կատարվել են կազմակերպված խմբի կողﬕց,
2) անզգ շ թյամբ առաջացրել են մարդ
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝

մահ կամ այլ ծանր հետեւանքներ՝

թից տասնհինգ տարի ժամկետով:

4. Իր պահանջներից հրաժարված եւ պատանդին կամովին ազատ արձակած
պատասխանատվ թյ նից, եթե նրա գործող թյ ններն այլ հանցակազմ չեն պար նակ մ:

անձն

ազատվ մ

է

քրեական

Հոդված 219. Շենքեր, շին թյ ններ, տրանսպորտի, հաղորդակց թյան կամ կապի ﬕջոցներ զավթելը
1. Շենքեր, շին թյ ններ, տրանսպորտի, հաղորդակց թյան կամ կապի ﬕջոցներ, այլ հաղորդակց թյան ղիներ զավթելը կամ
դրանք պահելը՝ զ գորդված՝ դրանք ոչնչացնել կամ ﬖասել սպառնալիքով, որը կատարվել է զավթածն ազատել պայմանով
պետ թյանը, կազմակերպ թյանը կամ քաղաքաց ն որեւէ գործող թյ ն կատարել ն կամ որեւէ գործող թյ ն կատարել ց
ձեռնպահ ﬓալ ն հարկադրել նպատակով՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որը կատարվել է՝
1) ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայն թյամբ,
2) կյանքի կամ առողջ թյան համար վտանգավոր բռն թյ ն գործադրելով,
3) զենք կամ որպես զենք օգտագործվող առարկաներ գործադրելով՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ չորսից տասը տարի ժամկետով:
3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք՝
1) կատարվել են կազմակերպված խմբի կողﬕց,

2) անզգ շ թյամբ առաջացրել են մարդ

մահ կամ այլ ծանր հետեւանքներ՝

պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ վեցից տասներկ

տարի ժամկետով:

4. Իր պահանջներից հրաժարված եւ զավթածը կամովին ազատած անձն ազատվ մ է քրեական պատասխանատվ թյ նից, եթե
նրա գործող թյ ններն այլ հանցակազմ չեն պար նակ մ:
Հոդված 220. Ծովահեն թյ նը
1. Ուրիշի գ յքին տիրանալ
նպատակով ծովային կամ գետային նավի վրա հարձակվելը, որը կատարվել է բռն թյ ն
գործադրելով կամ դա գործադրել սպառնալիքով՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ հինգից տասը տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որը կատարվել է կազմակերպված խմբի կողﬕց կամ անզգ շ թյամբ առաջացրել է մարդ
հետեւանքներ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝

մահ կամ այլ ծանր

թից տասնհինգ տարի ժամկետով՝ գ յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:

Հոդված 221. Օդանավ, նավ կամ երկաթ ղային շարժակազմ փախցնելը կամ զավթելը
1. Օդանավ, նավ կամ երկաթ ղային շարժակազմ փախցնելը կամ փախցնել
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ չորսից

նպատակով զավթելը՝

թ տարի ժամկետով:

2. Ն յն արարքը, որը կատարվել է՝
1) ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայն թյամբ,
2) կյանքի կամ առողջ թյան համար վտանգավոր բռն թյ ն գործադրելով կամ դա գործադրել

սպառնալիքով,

3) զենք կամ որպես զենք օգտագործվող առարկաներ գործադրելով՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ յոթից տասներկ

տարի ժամկետով:

3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք՝
1) կատարվել են կազմակերպված խմբի կողﬕց,
2) անզգ շ թյամբ առաջացրել են մարդ
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝

մահ կամ այլ ծանր հետեւանքներ՝

թից տասնհինգ տարի ժամկետով:

Հոդված 222. Բանդիտիզմը
1. Անձանց կամ կազմակերպ թյ նների վրա հարձակվել
նպատակով կազմակերպված զինված խ մբ (բանդա) ստեղծելը,
այդպիսի խ մբ ղեկավարելը կամ բանդայի կողﬕց կատարվող հարձակ ﬓերին մասնակցելը՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ տասից տասնհինգ տարի ժամկետով՝ գ յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:
2. Բանդայ մ մասնակց թյ նը՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ վեցից տասը տարի ժամկետով՝ գ յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:
Հոդված 223. Հանցավոր համագործակց թյ ն ստեղծելը կամ հանցավոր համագործակց թյանը մասնակցելը
1. Հանցավոր համագործակց թյ ն ստեղծելը կամ հանցավոր համագործակց թյ ն ղեկավարելը՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝

թից տասներկ

տարի ժամկետով՝ գ յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:

2. Հանցավոր համագործակց թյանը մասնակցելը՝

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ վեցից տասը տարի ժամկետով՝ գ յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:
3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով կատարելը՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ տասից տասնհինգ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
կամ որոշակի
գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով՝ գ յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:
4. Իր կողﬕց հանցավոր համագործակց թյ ն ստեղծել կամ ղեկավարել կամ հանցավոր համագործակց թյանը մասնակցել
մասին պետական մարﬕններին կամովին հայտնած եւ դրա գործ նե թյան խափանմանը նպաստած անձն ազատվ մ է քրեական
պատասխանատվ թյ նից, եթե նրա գործող թյ ններն այլ հանցակազմ չեն պար նակ մ:
Հոդված 224. Օրենքով չնախատեսված զինված ﬕավոր ﬓեր ստեղծելը կամ դրանց մասնակցելը
1. Օրենքով չնախատեսված զինված ﬕավոր ﬓեր ստեղծելը կամ ղեկավարելը, եթե բացակայ մ են ս յն օրենսգրքի 222-րդ
հոդվածի հատկանիշները՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երկ սից յոթ տարի ժամկետով:
2. Օրենքով չնախատեսված զինված ﬕավորմանը մասնակցելը՝
պատժվ մ է ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երեք աﬕս
ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով:
3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով կատարելը՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ վեցից տասը տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:

կամ որոշակի գործ նե թյամբ

Հոդված 225. Զանգվածային անկարգ թյ նները
1. Զանգվածային անկարգ թյ ններ կազմակերպելը, որոնք ղեկցվել են բռն թյամբ, ջարդերով, հրկիզ ﬓերով, գ յք ոչնչացնելով
կամ ﬖասելով, հրազեն, պայթ ցիկ նյ թեր կամ պայթ ցիկ սարքեր գործադրելով կամ իշխան թյան ներկայաց ցչին զինված
դիմադր թյ ն ց յց տալով՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ չորսից տասը տարի ժամկետով:
2. Ս յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքներն անﬕջականորեն կատարելը՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երեքից

թ տարի ժամկետով:

3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք զ գորդվել են սպան թյամբ՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ վեցից տասներկ

տարի ժամկետով:

4. Զանգվածային անկարգ թյ նների ժամանակ իշխան թյան ներկայաց ցչի օրինական պահանջին ակտիվորեն չենթարկվել
կամ զանգվածային անկարգ թյ նների կամ անձանց նկատմամբ բռն թյ ն կիրառել կոչերը՝
պատժվ մ են ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երկ
ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:

աﬕս

Հոդված 226. Ազգային, ռասայական կամ կրոնական թշնամանք հար ցելը
1. Ազգային, ռասայական կամ կրոնական թշնամանք հար ցել ն,
արժանապատվ թյ նը նվաստացնել ն ղղված գործող թյ նները՝

ռասայական

գերազանց թյանը

կամ

ազգային

պատժվ մ են տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ երկ սից չորս տարի ժամկետով:
2. Ս յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքները, որոնք կատարվել են՝
1) հրապարակայնորեն կամ լրատվ թյան ﬕջոցներ օգտագործելով,

ղղիչ

2) բռն թյ ն գործադրելով կամ դա գործադրել

սպառնալիքով,

3) պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով,
4) կազմակերպված խմբի կողﬕց՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ երեքից վեց տարի ժամկետով:
Հոդված 227. Ատոմային էներգետիկայի օբյեկտներ մ անվտանգ թյան կանոնները խախտելը
1. Ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտների տեղաբաշխման, նախագծման, կառ ցման, վերանորոգման, վերակառ ցման,
շահագործման կամ շահագործ ﬕց հանել , վերագործարկման, ﬕջ կային եւ ռադիոակտիվ նյ թերի տեղափոխման,
պահպանման կամ օգտագործման ընթացք մ անվտանգ թյան կանոնները խախտելը, որն անզգ շ թյամբ մարդ առողջ թյանը
պատճառել է ծանր կամ ﬕջին ծանր թյան ﬖաս՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
ղղիչ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ
տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով՝
որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի
ժամկետով կամ առանց դրա:
2. Ս յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքը, որն անզգ շ թյամբ առաջացրել է մարդ
ռադիոակտիվ վարակ մ կամ այլ ծանր հետեւանքներ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ չորսից տասը տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:

մահ, շրջակա ﬕջավայրի

կամ որոշակի գործ նե թյամբ

Հոդված 228. Իոնացնող ճառագայթման աղբյ րների շահագործման անվտանգ թյան հետ կապված կանոնները խախտելը
1. Իոնացնող ճառագայթման աղբյ րների շահագործման կամ շահագործ ﬕց հանել
կամ տեղափոխման ընթացք մ
անվտանգ թյան կանոնները խախտելը, որն անզգ շ թյամբ մարդ առողջ թյանը պատճառել է ծանր կամ ﬕջին ծանր թյան
ﬖաս՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
ղղիչ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ
տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով՝
որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի
ժամկետով կամ առանց դրա:
2. Ս յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքը, որն անզգ շ թյամբ առաջացրել է մարդ
ռադիոակտիվ վարակ մ կամ այլ ծանր հետեւանքներ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ չորսից տասը տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:

մահ, շրջակա ﬕջավայրի

կամ որոշակի գործ նե թյամբ

Հոդված 229. Էլեկտրոնային, պրոտոնային, ծանր իոնների արագաց ցիչների շահագործման անվտանգ թյան հետ կապված
կանոնները խախտելը
1. Էլեկտրոնային, պրոտոնային, ծանր իոնների արագաց ցիչների տեղաբաշխման, նախագծման, շինարար թյան, վերանորոգման,
վերակառ ցման, շահագործման կամ շահագործ ﬕց հանել
ընթացք մ անվտանգ թյան կանոնները խախտելը, որն
անզգ շ թյամբ մարդ առողջ թյանը պատճառել է ծանր կամ ﬕջին ծանր թյան ﬖաս՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
ղղիչ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ
տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով՝
որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի
ժամկետով կամ առանց դրա:
2. Ս յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքը, որն անզգ շ թյամբ առաջացրել է մարդ
ռադիոակտիվ վարակ մ կամ այլ ծանր հետեւանքներ՝

մահ, շրջակա ﬕջավայրի

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ չորսից տասը տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:

կամ որոշակի գործ նե թյամբ

Հոդված 230. Լեռնահանքային, շինարարական կամ այլ աշխատանքների կատարման ընթացք մ անվտանգ թյան կանոնները
խախտելը
1. Լեռնահանքային, շինարարական կամ այլ աշխատանքների կատարման ընթացք մ անվտանգ թյան կանոնները խախտելը, եթե
մարդ առողջ թյանն անզգ շ թյամբ պատճառվել է ծանր կամ ﬕջին ծանր թյան ﬖաս՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հարյ րապատիկից երկ հարյ րապատիկի չափով, կամ
ղղիչ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ
տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ
տարի ժամկետով՝
որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի
ժամկետով կամ առանց դրա:
2. Ն յն արարքը, որն անզգ շ թյամբ առաջացրել է մարդ

մահ կամ այլ ծանր հետեւանքներ՝

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը տասը տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:

կամ որոշակի

Հոդված 231. Պայթյ նավտանգ օբյեկտներ մ անվտանգ թյան կանոնները խախտելը
1. Պայթյ նավտանգ օբյեկտներ մ անվտանգ թյան կանոնները խախտելը, եթե մարդ
պատճառվել է ծանր կամ ﬕջին ծանր թյան ﬖաս՝

առողջ թյանն անզգ շ թյամբ

պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հարյ րապատիկից երկ հարյ րապատիկի չափով, կամ
ղղիչ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով՝ որոշակի
պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով
կամ առանց դրա:
2. Ն յն արարքը, որն անզգ շ թյամբ առաջացրել է մարդ

մահ կամ այլ ծանր հետեւանքներ՝

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ չորսից տասը տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ ﬔկից երկ տարի ժամկետով կամ առանց դրա:

կամ որոշակի գործ նե թյամբ

Հոդված 232. Հրդեհային անվտանգ թյան կանոնները խախտելը
1. Հրդեհային անվտանգ թյան կանոնները խախտելն այն անձի կողﬕց,
մ վրա դրված է եղել դրանց պահպանման
պարտական թյ նը, եթե մարդ առողջ թյանն անզգ շ թյամբ պատճառվել է ծանր կամ ﬕջին ծանր թյան ﬖաս՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հարյ րապատիկից երկ հարյ րապատիկի չափով, կամ
ղղիչ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով՝ որոշակի
պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով
կամ առանց դրա:
2. Ն յն արարքը, որն անզգ շ թյամբ առաջացրել է մարդ

մահ կամ այլ ծանր հետեւանքներ՝

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ չորսից թ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:

կամ որոշակի գործ նե թյամբ

Հոդված 233. Ռադիոակտիվ նյ թերի ապօրինի շրջանառ թյ նը
1. Ռադիոակտիվ նյ թեր ապօրինի ձեռք բերելը, պահելը, օգտագործելը, փոխադրելը, հանձնելը, իրացնելը, ոչնչացնելը կամ
ﬖասելը՝
պատժվ մ է
ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երկ
ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքները, որոնք մարդ

առողջ թյանն անզգ շ թյամբ պատճառել են ծանր կամ ﬕջին ծանր թյան ﬖաս՝

աﬕս

պատժվ մ են ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ
տարի ժամկետով:

տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ

3. Ս յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքները, որոնք անզգ շ թյամբ առաջացրել են մարդ
հետեւանքներ՝

մահ կամ այլ ծանր

պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ չորսից տասը տարի ժամկետով:
Հոդված 234. Ռադիոակտիվ նյ թեր հափշտակելը կամ շորթելը
1. Ռադիոակտիվ նյ թեր հափշտակելը կամ շորթելը՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երեքից հինգ տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքները, որոնք կատարվել են՝
1) ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայն թյամբ,
2) պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով,
3) կյանքի կամ առողջ թյան համար ոչ վտանգավոր բռն թյ ն գործադրելով կամ դա գործադրել

սպառնալիքով՝

պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ չորսից յոթ տարի ժամկետով:
3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք կատարվել են՝
1) կազմակերպված խմբի կողﬕց,
2) կյանքի կամ առողջ թյան համար վտանգավոր բռն թյ ն գործադրելով կամ դա գործադրել
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ հինգից տասներկ

սպառնալիքով՝

տարի ժամկետով՝ գ յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:

Հոդված 235. Ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայթ ցիկ նյ թեր կամ պայթ ցիկ սարքեր ձեռք բերելը, իրացնելը,
պահելը, փոխադրելը կամ կրելը
1. Ապօրինի կերպով հրազեն, բացի ողորկափող հրազենից եւ դրա փամփ շտներից, ռազմամթերք, ակոսափող հրազենի
փամփ շտներ, պայթ ցիկ նյ թեր կամ պայթ ցիկ սարքեր ձեռք բերելը, իրացնելը, պահելը, փոխադրելը կամ կրելը՝
պատժվ մ է կալանքով՝ առավելագ յնը երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով եւ
տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի առավելագ յնը հինգհարյ րապատիկի չափով կամ առանց դրա:
2. Ս յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքները, որոնք կատարվել են ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական
համաձայն թյամբ՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ երկ սից վեց տարի ժամկետով:
3. Ս յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքները, որոնք կատարվել են կազմակերպված խմբի կողﬕց՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ երեքից

թ տարի ժամկետով:

4. Ապօրինի կերպով գազային, սառը կամ նետողական զենք կրելը՝
պատժվ մ է
ղղիչ աշխատանքներով՝ ﬔկից երկ
տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ
տարի ժամկետով եւ տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի առավելագ յնը
երկ հարյ րապատիկի չափով կամ առանց դրա:
5. Ս յն հոդված մ նշված առարկաները կամովին հանձնած անձն ազատվ մ է քրեական պատասխանատվ թյ նից, եթե նրա
գործող թյ ններն այլ հանցակազմ չեն պար նակ մ:
Հոդված 236. Ապօրինի կերպով զենք պատրաստելը

1. Ապօրինի կերպով հրազեն, դրան համալրող դետալներ, ռազմամթերք, պայթ ցիկ նյ թեր կամ պայթ ցիկ սարքեր պատրաստելը
կամ նորոգելը՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքները, որոնք կատարվել են ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայն թյամբ՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ երկ սից վեց տարի ժամկետով:
3. Ս յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքները, որոնք կատարվել են կազմակերպված խմբի կողﬕց՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ չորսից

թ տարի ժամկետով:

4. Ս յն հոդված մ նշված առարկաները կամովին հանձնած անձն ազատվ մ է քրեական պատասխանատվ թյ նից, եթե նրա
գործող թյ ններն այլ հանցակազմ չեն պար նակ մ:
Հոդված 237. Զենքի, ռազմամթերքի, պայթ ցիկ նյ թերի եւ պայթ ցիկ սարքերի պահպան թյան պարտական թյ նը ոչ
պատշաճ կատարելը կամ չկատարելը
1. Իր պարտական թյ նները ոչ պատշաճ կատարելը կամ չկատարելն այն անձի կողﬕց, մ հանձնարարված է եղել հրազենի,
ռազմամթերքի, պայթ ցիկ նյ թերի կամ պայթ ցիկ սարքերի պահպան թյ նը, եթե առաջացել են դրանց հափշտակ մ կամ
ոչնչաց մ, կամ այլ ծանր հետեւանքներ՝
պատժվ մ է ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ
զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:
2. Միջ կային, քիﬕական, կենսաբանական կամ զանգվածային ոչնչացման այլ տեսակի զենք կամ զանգվածային ոչնչացման զենք
ստեղծելիս օգտագործվող կամ դրանց օժանդակ նյ թերի կամ սարքավոր ﬓերի պահպան թյան պարտական թյ նը ոչ
պատշաճ կատարելը, եթե դա անզգ շ թյամբ առաջացրել է ծանր հետեւանքներ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երեքից յոթ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:

կամ որոշակի գործ նե թյամբ

3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները կատարելը, եթե դրանք անզգ շ թյամբ առաջացրել են
մարդ մահ՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ հինգից տասը տարի ժամկետով՝ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել
զբաղեցնել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:

կամ որոշակի պաշտոններ

Հոդված 238. Զենք, ռազմամթերք, պայթ ցիկ նյ թեր կամ պայթ ցիկ սարքեր հափշտակելը կամ շորթելը
1. Հրազեն, դրան համալրող դետալներ, ռազմամթերք, պայթ ցիկ նյ թեր կամ պայթ ցիկ սարքեր հափշտակելը կամ շորթելը՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երեքից հինգ տարի ժամկետով:
2. Միջ կային, քիﬕական, կենսաբանական կամ զանգվածային ոչնչացման այլ տեսակի զենք կամ զանգվածային ոչնչացման զենք
ստեղծելիս օգտագործվող նյ թեր կամ դրանց օժանդակ նյ թեր կամ սարքավոր ﬓեր հափշտակելը կամ շորթելը՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ չորսից յոթ տարի ժամկետով:
3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք կատարվել են՝
1) ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայն թյամբ,
2) պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով,
3) կյանքի կամ առողջ թյան համար ոչ վտանգավոր բռն թյ ն գործադրելով կամ դա գործադրել
4) խոշոր չափերով՝

սպառնալիքով,

պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ վեցից տասը տարի ժամկետով՝ գ յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:
4. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ կամ երրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք կատարվել են՝
1) կազմակերպված խմբի կողﬕց,
2) կյանքի կամ առողջ թյան համար վտանգավոր բռն թյ ն գործադրելով կամ դա գործադրել

սպառնալիքով,

3) առանձնապես խոշոր չափերով՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝

թից տասներկ

տարի ժամկետով՝ գ յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:

Հոդված 239. Հրազենը կամ ռազմամթերքն անփ թորեն պահպանելը
Հրազենը կամ ռազմամթերքն անփ թորեն պահպանելը, որը պայմաններ է ստեղծել այդ հրազենը կամ ռազմամթերքն րիշի կողﬕց
օգտագործել համար, ինչպես նաեւ զենքը կամ ռազմամթերքն այլ անձին հանձնելը, եթե դա առաջացրել է ծանր հետեւանքներ՝
պատժվ մ է ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երեք աﬕս
ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
Հոդված 240. Դյ րավառ կամ այրիչ նյ թերի պահպանման, հաշվառման, փոխադրման, առաքման կամ օգտագործման
կանոնները խախտելը
1. Դյ րավառ կամ այրիչ նյ թերի պահպանման, հաշվառման, փոխադրման, առաքման կամ օգտագործման կանոնները խախտելը,
ինչպես նաեւ նշված նյ թերի ապօրինի փոխադր մը կամ առաք մը, եթե դրանք անզգ շ թյամբ առաջացրել են ծանր
հետեւանքներ՝
պատժվ մ են ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ
տարի ժամկետով:

տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ

2. Ս յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքների կատար մը, եթե դրանք անզգ շ թյամբ առաջացրել են մարդ
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ երեքից յոթ տարի ժամկետով՝ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել
զբաղեցնել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:

մահ՝

կամ որոշակի պաշտոններ

Հոդված 241. Երկաթ ղային, օդային կամ ջրային տրանսպորտի երթեւեկ թյան անվտանգ թյան եւ շահագործման կանոնները
խախտելը
1. Երկաթ ղային, օդային կամ ջրային տրանսպորտի երթեւեկ թյան անվտանգ թյան եւ շահագործման կանոնները խախտելն այն
անձի կողﬕց, ով, ըստ կատարվող աշխատանքի կամ զբաղեցրած պաշտոնի, պարտավոր էր պահպանել այդ կանոնները, եթե այդ
արարքը մարդ առողջ թյանն անզգ շ թյամբ պատճառել է ծանր կամ ﬕջին ծանր թյան ﬖաս կամ առաջացրել է խոշոր ﬖաս՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի առավելագ յնը երկ հարյ րապատիկի չափով, կամ
ղղիչ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ
տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ
տարի ժամկետով՝
որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի
ժամկետով կամ առանց դրա:
2. Ն յն արարքը, որն անզգ շ թյամբ առաջացրել է մարդ

մահ՝

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով:
3. Ս յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքը, որն անզգ շ թյամբ առաջացրել է երկ

կամ ավելի մարդ

մահ՝

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ չորսից տասը տարի ժամկետով:
Հոդված 242. Ճանապարհային երթեւեկ թյան եւ տրանսպորտային ﬕջոցների շահագործման կանոնները խախտելը
1. Ավտոﬔքենա կամ ﬔխանիկական այլ տրանսպորտային ﬕջոց վարող անձի կողﬕց ճանապարհային երթեւեկ թյան եւ
տրանսպորտային ﬕջոցների շահագործման կանոնները խախտելը, որը մարդ առողջ թյանն անզգ շ թյամբ պատճառել է ծանր
կամ ﬕջին ծանր թյան ﬖաս՝

պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի առավելագ յնը երկ հարյ րապատիկի չափով, կամ
ղղիչ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝
առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից
զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:
2. Ն յն արարքը, որն անզգ շ թյամբ առաջացրել է մարդ

մահ՝

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:

կամ որոշակի

3. Ս յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքը, որն անզգ շ թյամբ առաջացրել է երկ

կամ ավելի մարդ

մահ՝

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ չորսից տասը տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:

կամ որոշակի գործ նե թյամբ

4. Ս յն հոդված մ ﬔխանիկական այլ տրանսպորտային ﬕջոցներ են համարվ մ տրամվայները, տրոլեյբ սները, ինչպես նաեւ
տրակտորները եւ ինքնագնաց այլ ﬔքենաները, մոտոցիկլները եւ ﬔխանիկական այլ փոխադրաﬕջոցները:
Հոդված 243. Տրանսպորտային ﬕջոցը հարբած կամ տասնվեց տարին չլրացած անձին հանձնելը
Տրանսպորտային ﬕջոցը հարբած կամ տասնվեց տարին չլրացած անձին հանձնելը, եթե դրա հետեւանքով առաջացել են ս յն
օրենսգրքի 241-րդ կամ 242-րդ հոդվածներով նախատեսված հետեւանքները՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
առավելագ յնը ﬔկ աﬕս ժամկետով, կամ ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝
առավելագ յնը երկ
տարի ժամկետով՝ տրանսպորտային ﬕջոց վարել
իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի
ժամկետով:
Հոդված 244. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի վայրը թողնելը
Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի վայրը թողնելը տրանսպորտային ﬕջոց վարող եւ ճանապարհային երթեւեկ թյան
կամ տրանսպորտային ﬕջոցների շահագործման կանոնները խախտած անձի կողﬕց՝ ս յն օրենսգրքի 242-րդ հոդվածով
նախատեսված հետեւանքների առաջացման դեպք մ՝
պատժվ մ է ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երեք աﬕս
ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի
գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:
Հոդված 245. Տրանսպորտային ﬕջոցներն անորակ վերանորոգելը կամ դրանք տեխնիկական անսարք թյ ններով
շահագործման բաց թողնելը
1. Տրանսպորտային ﬕջոցների տեխնիկական վիճակի համար պատասխանատ անձի կողﬕց տրանսպորտային ﬕջոցները,
հաղորդակց թյան
ղիները, ազդանշանման կամ կապի ﬕջոցները կամ տրանսպորտային այլ սարքավոր ﬓերն անորակ
վերանորոգելը կամ տեխնիկական անսարք թյամբ տրանսպորտային ﬕջոցը շահագործման բաց թողնելը, եթե այդ արարքը մարդ
առողջ թյանն անզգ շ թյամբ պատճառել է ծանր կամ ﬕջին ծանր թյան ﬖաս կամ առաջացրել է խոշոր ﬖաս՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
ղղիչ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ
տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երեք աﬕս ժամկետով, կամ
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ
զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:
2. Ն յն արարքը, որն անզգ շ թյամբ առաջացրել է մարդ

մահ՝

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով:
3. Ս յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքը, որն անզգ շ թյամբ առաջացրել է երկ
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ չորսից տասը տարի ժամկետով:

կամ ավելի մարդ

մահ՝

Հոդված 246. Տրանսպորտային ﬕջոցները կամ հաղորդակց թյան

ղիները փչացնելը

1. Տրանսպորտային ﬕջոցները, հաղորդակց թյան ղիները, ազդանշանման կամ կապի ﬕջոցները կամ տրանսպորտային այլ
սարքավոր ﬓերը ոչնչացնելը, ﬖասելը կամ այլ կերպ փչացնելը, տրանսպորտային հաղորդակց թյ ններն արգելափակելը, եթե
այդ արարքը մարդ առողջ թյանն անզգ շ թյամբ պատճառել է ծանր կամ ﬕջին ծանր թյան ﬖաս կամ առաջացրել է խոշոր
ﬖաս՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը չորս տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որն անզգ շ թյամբ առաջացրել է մարդ
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երեքից

երեքհարյ րապատիկից

հինգհարյ րապատիկի

չափով,

կամ

մահ՝

թ տարի ժամկետով:

3. Ս յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքը, որն անզգ շ թյամբ առաջացրել է երկ

կամ ավելի մարդ

մահ՝

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ վեցից տասը տարի ժամկետով:
Հոդված 247. Տրանսպորտի անվտանգ աշխատանքն ապահովող կանոնները խախտելը
1. Ուղեւորի, հետիոտնի կամ երթեւեկ թյան այլ մասնակցի կողﬕց (բացի ս յն օրենսգրքի 241-րդ եւ 242-րդ հոդվածներով նշված
անձանցից) տրանսպորտի երթեւեկ թյան անվտանգ թյան եւ շահագործման կանոնները խախտելը, եթե այդ արարքը մարդ
առողջ թյանն անզգ շ թյամբ պատճառել է ծանր կամ ﬕջին ծանր թյան ﬖաս կամ առաջացրել է խոշոր ﬖաս՝
պատժվ մ է ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որն անզգ շ թյամբ առաջացրել է մարդ

տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ

մահ՝

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով:
3. Ս յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքը, որն անզգ շ թյամբ առաջացրել է երկ
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ չորսից

կամ ավելի մարդ

մահ՝

թ տարի ժամկետով:

Հոդված 248. Մայր ղային խողովակաշարերի
անվտանգ թյան կանոնները խախտելը

շինարար թյան,

շահագործման

կամ

վերանորոգման

ընթացք մ

1. Մայր ղային խողովակաշարերի շինարար թյան, շահագործման կամ վերանորոգման ընթացք մ անվտանգ թյան կանոնները
խախտելը, եթե այդ արարքը մարդ առողջ թյանն անզգ շ թյամբ պատճառել է ծանր կամ ﬕջին ծանր թյան ﬖաս կամ
առաջացրել է խոշոր ﬖաս՝
պատժվ մ է ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ
զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:
2. Ն յն արարքը, որն անզգ շ թյամբ առաջացրել է մարդ

մահ՝

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով:
3. Ս յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքը, որն անզգ շ թյամբ առաջացրել է երկ

կամ ավելի մարդ

մահ՝

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ չորսից տասը տարի ժամկետով:
Հոդված 249. Աղետի ենթարկվածներին նավապետի կողﬕց օգն թյ ն ց յց չտալը
Ծովի կամ ջրային այլ ղ վրա աղետի ենթարկվող կամ ենթարկված մարդկանց՝ նավապետի կողﬕց օգն թյ ն ց յց չտալը, եթե
այդ օգն թյ նը կարող էր ց յց տրվել առանց նավի, անձնակազﬕ կամ ղեւորների լ րջ վտանգման՝

պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
ղղիչ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ
տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ
տարի ժամկետով՝
որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի
ժամկետով կամ առանց դրա:
Հոդված 250. Միջազգային թռիչքների կանոնները խախտելը
Սահմանված կարգով թ յլատրված երթ ղիները, վայրէջքի վայրերը, օդային դարպասները, թռիչքի բարձր թյ նը չպահպանելը
կամ ﬕջազգային թռիչքների այլ կանոնները խախտելը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
ղղիչ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ
զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց
դրա:

ԳԼ
ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎ

ԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳ

Խ 24.
ԹՅԱՆ ԴԵՄ

ՂՂՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾ

ԹՅ

ՆՆԵՐԸ

Հոդված 251. Համակարգչային տեղեկատվ թյան համակարգ առանց թ յլտվ թյան մ տք գործելը (ներթափանցելը)
1. Համակարգչ մ, համակարգչային համակարգ մ, ցանց մ կամ ﬔքենայական կրիչների վրա պահվող եւ օրենքով պահպանվող
տեղեկատվ թյան համակարգի որեւէ մաս կամ ամբողջ թյամբ համակարգ առանց թ յլտվ թյան մ տք գործելը (ներթափանցելը),
որը կատարվել է պաշտպանիչ համակարգի խախտմամբ եւ անզգ շ թյամբ առաջացրել է տեղեկատվ թյան փոփոխ թյ ն,
պատճենահան մ, ոչնչաց մ կամ ղեփակ մ (ﬔկ սաց մ) կամ համակարգչի, համակարգչային համակարգի կամ ցանցի կամ
համակարգչային սարքավոր ﬓերի շարքից դ րս բեր մ կամ այլ զգալի ﬖաս՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով, կամ
աշխատանքներով՝ վեց ամսից ﬔկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:

ղղիչ

2. Ն յն արարքը, որը՝
1) կատարվել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով,
2) կատարվել է ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայն թյամբ,
3) անզգ շ թյամբ առաջացրել է ծանր հետեւանքներ՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
ղղիչ
աշխատանքներով՝ ﬔկից երկ
տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝
առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով:
Հոդված 252. Համակարգչային տեղեկատվ թյ նը փոփոխելը
1. Համակարգչ մ, համակարգչային համակարգ մ, ցանց մ կամ ﬔքենայական կրիչների վրա պահվող տեղեկատվ թյ նը
փոփոխելը կամ դրանց մ ս տ տեղեկատվ թյ ն մտցնելը՝
րիշի գ յքը հափշտակել
հատկանիշների բացակայ թյան
դեպք մ, կամ խաբե թյան կամ վստահ թյ նը չարաշահել ճանապարհով գ յքային ﬖաս պատճառելը, որն առաջացրել է զգալի
ﬖաս՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որը՝
1) զ գորդվել է համակարգչային համակարգ կամ ցանց առանց թ յլտվ թյան մ տք գործելով (ներթափանցելով),

ղղիչ

2) կատարվել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով,
3) կատարվել է ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայն թյամբ,
4) անզգ շ թյամբ առաջացրել է ծանր հետեւանքներ՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
ղղիչ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝
առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
Հոդված 253. Համակարգչային սաբոտաժը
1. Համակարգչային տեղեկատվ թյ նը կամ ծրագրերը ոչնչացնելը, ղեփակելը (ﬔկ սացնելը) կամ ոչ պիտանի վիճակի բերելը,
համակարգչային սարքավոր ﬓերը շարքից դ րս բերելը կամ համակարգիչը, համակարգչային համակարգը, ցանցը կամ
ﬔքենայական կրիչները ﬖասելը (նենգադ լը)՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
ղղիչ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝
առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որը՝
1) զ գորդվել է առանց թ յլտվ թյան համակարգչային համակարգ կամ ցանց մ տք գործելով (ներթափանցելով),
2) անզգ շ թյամբ առաջացրել է ծանր հետեւանքներ՝
պատժվ մ է
ժամկետով:

ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ

տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը չորս տարի

3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք դիտավոր թյամբ առաջացրել են ծանր
հետեւանքներ՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ երեքից վեց տարի ժամկետով:
Հոդված 254. Համակարգչային տեղեկատվ թյանն ապօրինի տիրանալը
1. Համակարգչ մ, համակարգչային համակարգ մ, ցանց մ կամ ﬔքենայական կրիչների վրա պահվող տեղեկատվ թյ նն առանց
թ յլտվ թյան պատճենահանելը կամ այլ կերպ դրան ապօրինի տիրանալը կամ համակարգչային կապի ﬕջոցների օգտագործմամբ
հաղորդվող տեղեկատվ թյ նը որսալը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով, կամ
ղղիչ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երկ
աﬕս ժամկետով, կամ
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
2. Ս յն հոդվածի առաջին մաս մ նշված տեղեկատվ թյ նը հանձնել ն հարկադրելը՝ անձի կամ նրա ﬔրձավորի մասին
նշավակող տեղեկ թյ ններ հրապարակել , ինչպես նաեւ այնպիսի տեղեկ թյ ններ հրապարակել
սպառնալիքով, որոնք
տ ժողը ցանկան մ է գաղտնի պահել կամ անձի կամ նրա ﬔրձավորի նկատմամբ բռն թյ ն գործադրել սպառնալիքով կամ
անձի, նրա ﬔրձավորի կամ այն անձանց գ յքը ոչնչացնել
կամ ﬖասել
սպառնալիքով, որոնց տնօրին թյան կամ
պաշտպան թյան տակ են գտնվ մ այդ տեղեկ թյ նները՝
պատժվ մ է ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ
ազատազրկմամբ՝ երկ սից հինգ տարի ժամկետով:

տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ

3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք՝
1) զ գորդվել են անձի կամ նրա ﬔրձավորի նկատմամբ բռն թյ ն գործադրելով,
2) կատարվել են ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայն թյամբ,
3) տ ժողին պատճառել են զգալի ﬖաս,

4) կատարվել են առանձնակի արժեք

նեցող տեղեկատվ թյ ն ստանալ

նպատակով՝

պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ չորսից տասը տարի ժամկետով:
4. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ կամ երրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք՝
1) կատարվել են կազմակերպված խմբի կողﬕց,
2) զ գորդվել են առողջ թյանն անզգ շ թյամբ ﬖաս պատճառելով կամ առաջացրել են այլ ծանր հետեւանքներ՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ վեցից տասներկ

տարի ժամկետով:

Հոդված 255. Համակարգչային տեղեկատվ թյ ն ապօրինի մ տք գործել
պատրաստելը կամ իրացնելը

(ներթափանցել ) համար հատ կ ﬕջոցներ

Պաշտպանված տեղեկատվ թյ ն ապօրինի մ տք գործել
(ներթափանցել ) համար հատ կ ծրագրային կամ գործիքային
ﬕջոցներ պատրաստելը՝ դրանք իրացնել նպատակով կամ դրանք իրացնելը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
ղղիչ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երկ
աﬕս ժամկետով, կամ
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
Հոդված 256. Վնասաբեր ծրագրեր մշակելը, օգտագործելը եւ տարածելը
1. Համակարգչ մ, համակարգչային համակարգ մ, ցանց մ կամ ﬔքենայական կրիչների վրա պահվող տեղեկատվ թյ նն առանց
թ յլտվ թյան ոչնչացնել , ղեփակել (ﬔկ սացնել ), վերափոխել կամ պատճենահանել նպատակով համակարգչային
ծրագրեր մշակելը կամ գոյ թյ ն նեցող ծրագրեր մ փոփոխ թյ ններ մտցնելը կամ հատ կ հար ցիչներով ծրագրեր մշակելը,
դրանք օգտագործելը կամ այդպիսի ծրագրերով կրիչներ տարածելը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
ղղիչ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝
առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով եւ տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հարյ րապատիկից երեքհարյ րապատիկի
չափով:
2. Ն յն արարքները, որոնք՝
1) կատարվել են շահադիտական դրդ ﬓերով,
2) կատարվել են ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայն թյամբ,
3) անզգ շ թյամբ առաջացրել են ծանր հետեւանքներ՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ երկ սից հինգ տարի ժամկետով:
Հոդված 257. Համակարգչային համակարգը կամ ցանցը շահագործել

կանոնները խախտելը

1. Համակարգիչը, համակարգչային համակարգը կամ ցանցը շահագործել կանոնները խախտելն այն անձի կողﬕց, ով այդ
համակարգիչ, համակարգչային համակարգ կամ ցանց մ տք գործել (ներթափանցել ) թ յլտվ թյ ն նի, եթե այդ արարքն
անզգ շ թյամբ առաջացրել է օրենքով պահպանվող համակարգչային տեղեկատվ թյան ոչնչաց մ, ղեփակ մ (ﬔկ սաց մ),
փոփոխ մ, համակարգչային սարքավոր ﬓերի աշխատանքների խաթար մ կամ առաջացրել է այլ զգալի ﬖաս՝
պատժվ մ է որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը
հինգ տարի ժամկետով, կամ ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որը կատարվել է առանձնակի արժեք
ցանցի շահագործման ընթացք մ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ

նեցող տեղեկատվ թյ ն պար նակող համակարգչային համակարգի կամ

տարի ժամկետով:

3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք անզգ շ թյամբ առաջացրել են ծանր
հետեւանքներ՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ երկ սից հինգ տարի ժամկետով:

ԳԼ
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ԵՎ ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ

Խ 25.

ԹՅԱՆ ԴԵՄ

ՂՂՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾ

ԹՅ

ՆՆԵՐԸ

Հոդված 258. Խ լիգան թյ նը
1. Խ լիգան թյ նը՝ դիտավոր թյամբ հասարակական կարգը կոպիտ կերպով խախտելը, որն արտահայտվել է հասարակ թյան
նկատմամբ բացահայտ անհարգալից վերաբերմ նքով եւ զ գորդվել է անձի նկատմամբ բռն թյ ն գործադրելով կամ դա
գործադրել սպառնալիքով, ինչպես նաեւ րիշի գ յքը ոչնչացնելով կամ ﬖասելով՝
պատժվ մ է ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը վեց աﬕս ժամկետով, կամ կալանքով՝ ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
2. Հասարակական կարգը կոպիտ կերպով խախտելը, որը զ գորդվել է բացառիկ ցինիզմով՝
պատժվ մ է
ժամկետով:

ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի

3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքը, որը՝
1) կատարվել է ﬕ խ մբ անձանց կամ կազմակերպված խմբի կողﬕց,
2) զ գորդվել է իշխան թյան ներկայաց ցչին կամ հասարակական կարգի պահպան թյան պարտական թյ ն իրականացնող
կամ հասարակական կարգի խախտ մը խափանող անձին դիմադր թյ ն ց յց տալով,
3) կատարվել է նախկին մ խ լիգան թյ ն կատարած անձի կողﬕց,
4) զ գորդվել է անձի առողջ թյանը ﬕջին ծանր թյան ﬖաս պատճառելով՝
պատժվ մ է
ժամկետով:

ղղիչ աշխատանքներով՝ ﬔկից երկ

տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի

4. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ կամ երրորդ մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է զենքի կամ որպես զենք
օգտագործվող առարկաների գործադրմամբ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ չորսից յոթ տարի ժամկետով:
Հոդված 259. Ահաբեկչ թյան մասին ս տ հաղորդ մ տալը
Նախապատրաստվող ահաբեկչ թյան մասին ս տ հաղորդ մ տալը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով, կամ
ղղիչ
աշխատանքներով՝ ﬔկից երկ
տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝
առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
Հոդված 260. Վանդալիզմը
Շենքերը կամ այլ կառ յցներն անպարկեշտ գրագր թյ ններով կամ պատկերներով պղծելը, հասարակական տրանսպորտ մ կամ
այլ հասարակական վայրեր մ գ յքը ﬖասելը, եթե բացակայ մ են առավել ծանր հանցագործ թյան հատկանիշները՝
պատժվ մ են տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հիսնապատիկից հարյ րապատիկի չափով,
աշխատանքներով՝ վեց ամսից ﬔկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երկ աﬕս ժամկետով:

կամ

ղղիչ

Հոդված 261. Պոռնկ թյամբ զբաղվել ն ներգրավելը
1. Պոռնկ թյամբ զբաղվել ն ներգրավելը՝ բռն թյ ն գործադրելով կամ դա գործադրել սպառնալիքով, անձի կախյալ վիճակն
օգտագործել , գ յքը ոչնչացնել
կամ ﬖասել
կամ դա հափշտակել
սպառնալիքի կամ անձին կամ նրա ﬔրձավորին
անվանարկող տեղեկ թյ ններ տարածել սպառնալիքի կամ խաբե թյան ճանապարհով՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով, կամ
ղղիչ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝
առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որը կատարվել է՝
1) անչափահասի նկատմամբ,
2) կազմակերպված խմբի կողﬕց՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ երեքից վեց տարի ժամկետով:
Հոդված 262. Պոռնկ թյամբ զբաղվել
Պոռնկ թյամբ զբաղվել

ղղիչ

համար որջեր կազմակերպելը, պահելը կամ կավատ թյ նը

համար որջեր կազմակերպելը, պահելը կամ կավատ թյ նը՝

պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
ղղիչ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝
առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով:
Հոդված 263. Պոռնկագրական նյ թեր կամ առարկաներ ապօրինի տարածելը
1. Պոռնկագրական նյ թեր կամ առարկաներ, այդ թվ մ՝ տպագիր հրատարակ թյ ններ, կինոյի եւ տեսաֆիլﬔրի նյ թեր,
պատկերներ կամ պոռնկագրական բն յթի այլ առարկաներ ապօրինի տարածելը, գովազդելը, իրացնելը, ինչպես նաեւ այդ
նպատակով պատրաստելը՝
պատժվ մ են տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
առավելագ յնը երկ աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
2. Պոռնկագրական բն յթի համակարգչային ծրագրերի, կինոյի կամ տեսաֆիլﬔրի նյ թերի, պատկերների կամ պոռնկագրական
բն յթի այլ առարկաների ստեղծմանն անչափահասներին մասնակցել ն հարկադրելը, ինչպես նաեւ համակարգչային համակարգի
ﬕջոցով մանկական պոռնոգրաֆիայի ներկայացնելը՝
պատժվ մ են տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի չորսհարյ րապատիկից թհարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
առավելագ յնը երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
3. Ն յն արարքը, որը կատարվել է կազմակերպված խմբի կողﬕց՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երկ սից չորս տարի ժամկետով:
Հոդված 264. Պատմ թյան եւ մշակ յթի հ շարձաններ ոչնչացնելը կամ ﬖասելը
1. Պետ թյան պահպան թյան տակ գտնվող պատմ թյան, մշակ յթի հ շարձանները, ինչպես նաեւ պատմական կամ
մշակ թային առանձնակի արժեք նեցող առարկաները կամ փաստաթղթերը ոչնչացնելը կամ ﬖասելը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով, կամ
ղղիչ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երկ
աﬕս ժամկետով, կամ
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքները, որոնք կատարվել են առանձնակի արժեք

նեցող օբյեկտների կամ հ շարձանների նկատմամբ՝

պատժվ մ են տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ ղղիչ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝

առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով:
3. Ս յն հոդվածի առաջին մաս մ նշված արարքները, որոնք կատարվել են անզգ շ թյամբ եւ պատճառել են խոշոր ﬖաս՝
պատժվ մ են տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հարյ րապատիկից երկ հարյ րապատիկի չափով, կամ
ղղիչ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը վեց աﬕս ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երկ
աﬕս ժամկետով, կամ
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով:
4. Ս յն հոդվածի երրորդ մաս մ նշված արարքները, որոնք կատարվել են առանձնակի արժեք
հ շարձանների նկատմամբ կամ պատճառել են առանձնապես խոշոր ﬖաս՝

նեցող օբյեկտների կամ

պատժվ մ են տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով, կամ ղղիչ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երկ
աﬕս ժամկետով, կամ
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
Հոդված 265. Դիակը կամ թաղման վայրերն անարգանքի ենթարկելը
1. Դիակն անարգանքի ենթարկելը կամ թաղման վայրերը, մահացածներին թաղել
կամ նրանց հիշատակի հետ կապված
ծիսակատար թյ նների համար նախատեսված գերեզմանների վրա եղած շին թյ նները կամ առարկաները ոչնչացնելը, ﬖասելը
կամ պղծելը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երկ աﬕս ժամկետով:

ղղիչ

2. Ն յն արարքները, որոնք կատարվել են՝
1) ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայն թյամբ կամ կազմակերպված խմբի կողﬕց,
2) ազգային, ռասայական կամ կրոնական ատել թյան կամ թշնամանքի շարժառիթով,
3) գերեզմաններ մ գտնվող կամ դրանց վրա եղած առարկաները հափշտակելով՝
պատժվ մ են ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ
կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:

ԳԼ
ԲՆԱԿՉ

ԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋ

ԹՅԱՆ ԴԵՄ

տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով,

Խ 26.
ՂՂՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾ

ԹՅ

ՆՆԵՐԸ

Հոդված 266. Թմրաﬕջոցների կամ հոգեներգործ ն նյ թերի ապօրինի շրջանառ թյ նը դրանք իրացնել

նպատակով

1. Իրացնել
նպատակով թմրաﬕջոցներ կամ հոգեներգործ ն նյ թեր ապօրինի պատրաստելը, վերամշակելը, ձեռք բերելը,
պահելը, փոխադրելը կամ առաքելը կամ դրանք ապօրինի իրացնելը՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երեքից յոթ տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքները, որոնք կատարվել են՝
1) ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց,
2) խոշոր չափերով,
3) ազատազրկման կամ կալանքի ձեւով պատիժը կրել
4)

վայրեր մ կամ կալանավորվածներին պահել

վայրեր մ,

ս ﬓադաստիարակչական հաստատ թյ ններ մ՝

պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ հինգից տասը տարի ժամկետով՝ գ յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:

3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք կատարվել են՝
1) կազմակերպված խմբի կողﬕց,
2) առանձնապես խոշոր չափերով՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ յոթից տասնհինգ տարի ժամկետով՝ գ յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:
4. Ս յն գլխ մ թմրաﬕջոցների կամ հոգեներգործ ն նյ թերի խոշոր եւ առանձնապես խոշոր չափերը սահման մ է Հայաստանի
Հանրապետ թյան առողջապահ թյան ոլորտի պետական կառավարման իրավաս մարﬕնը:
5. Թմրաﬕջոցների կամ հոգեներգործ ն նյ թերի ապօրինի շրջանառ թյ նը մանր չափերով չի հանգեցն մ քրեական
պատասխանատվ թյան:
6. Թմրաﬕջոցներ կամ հոգեներգործ ն նյ թեր կամովին հանձնող անձն ազատվ մ է թմրաﬕջոցներ կամ հոգեներգործ ն նյ թեր
պատրաստել , վերամշակել , ձեռք բերել , պահել , փոխադրել կամ առաքել կամ դրանք ապօրինի իրացնել համար
նախատեսված քրեական պատասխանատվ թյ նից:
Հոդված 267. Թմրաﬕջոցներ կամ հոգեներգործ ն նյ թեր արտադրել , ձեռք բերել , պահել , հաշվառել , բաց թողնել ,
փոխադրել կամ առաքել կանոնները խախտելը
1. Թմրաﬕջոցներ կամ հոգեներգործ ն նյ թեր արտադրել , ձեռք բերել , պահել , հաշվառել , բաց թողնել , փոխադրել կամ
առաքել կանոնները խախտելն այն անձի կողﬕց, մ վրա դրված է եղել այդ կանոնների պահպան թյան պարտական թյ նը,
եթե դրա հետեւանքով տեղի է նեցել նշված նյ թերի հափշտակ թյ ն կամ ապօրինի շրջանառ թյ ն՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ
զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
2. Ս յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է խոշոր չափերով`
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հինգհարյ րապատիկից
թհարյ րապատիկի չափով, կամ
ազատազրկմամբ՝ երկ սից չորս տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել
իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
3. Ս յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է առանձնապես խոշոր չափերով`
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երեքից հինգ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:

կամ որոշակի գործ նե թյամբ

Հոդված 268. Թմրաﬕջոցների կամ հոգեներգործ ն նյ թերի ապօրինի շրջանառ թյ նն առանց դրանք իրացնել

նպատակի

1. Առանց իրացնել նպատակի թմրաﬕջոցներ կամ հոգեներգործ ն նյ թեր ապօրինի պատրաստելը, վերամշակելը, ձեռք բերելը,
պահելը, փոխադրելը կամ առաքելը՝
պատժվ մ է կալանքով՝ առավելագ յնը երկ

աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով:

2. Ն յն արարքները, որոնք կատարվել են խոշոր չափերով՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
3. Ն յն արարքները, որոնք կատարվել են առանձնապես խոշոր չափերով՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ երկ սից վեց տարի ժամկետով:
Հոդված 269. Թմրաﬕջոցներ կամ հոգեներգործ ն նյ թեր հափշտակելը կամ շորթելը
1. Թմրաﬕջոցներ կամ հոգեներգործ ն նյ թեր հափշտակելը կամ շորթելը՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երեքից յոթ տարի ժամկետով:

2. Ն յն արարքները, որոնք կատարվել են՝
1) ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայն թյամբ,
2) պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով,
3) կյանքի կամ առողջ թյան համար ոչ վտանգավոր բռն թյ ն գործադրելով կամ դա գործադրել

սպառնալիքով,

4) խոշոր չափերով՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ վեցից տասը տարի ժամկետով՝ գ յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:
3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք կատարվել են՝
1) կազմակերպված խմբի կողﬕց,
2) առանձնապես խոշոր չափերով,
3) կյանքի կամ առողջ թյան համար վտանգավոր բռն թյ ն գործադրելով կամ դա գործադրել
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝

սպառնալիքով՝

թից տասնհինգ տարի ժամկետով՝ գ յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:

Հոդված 270. Թմրաﬕջոցներ կամ հոգեներգործ ն նյ թեր ապօրինի հանձնելը կամ դրանք ստանալ
դեղատոմսեր կամ այլ փաստաթղթեր կեղծելը
Թմրաﬕջոցներ կամ հոգեներգործ ն նյ թեր ապօրինի հանձնելը կամ դրանք ստանալ
փաստաթղթեր կեղծելը՝

իրավ նք տվող

իրավ նք տվող դեղատոմսեր կամ այլ

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ
տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:

կամ որոշակի

Հոդված 271. Թմրաﬕջոցներ գործածելը
1. Առանց բժշկի թ յլտվ թյան թմրաﬕջոցներ գործածելը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի առավելագ յնը երկ հարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
առավելագ յնը երկ աﬕս ժամկետով:
2. Թմրաﬕջոցներ հանձնողն ազատվ մ է քրեական պատասխանատվ թյ նից:
Հոդված 272. Թմրաﬕջոցների կամ հոգեներգործ ն նյ թերի գործածմանը հակելը կամ ներգրավելը
1. Թմրաﬕջոցների կամ հոգեներգործ ն նյ թերի գործածմանը հակելը կամ ներգրավելը՝
պատժվ մ է ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երեք աﬕս
ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
2. Թմրաﬕջոցների կամ հոգեներգործ ն նյ թերի գործածմանը հակելը կամ ներգրավելը, որը կատարվել է՝
1) անչափահասի նկատմամբ,
2) երկ

կամ ավելի անձանց նկատմամբ,

3) խաբե թյամբ,
4) բռն թյ ն գործադրելով կամ դա գործադրել
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երեքից

սպառնալիքով՝

թ տարի ժամկետով:

3. Ն յն արարքը, որն անզգ շ թյամբ առաջացրել է տ ժողի մահ կամ նրա առողջ թյանը պատճառել է ծանր ﬖաս՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ վեցից տասներկ

տարի ժամկետով:

Հոդված 273. Մշակ ﬓ արգելված թմրանյ թեր, հոգեներգործ ն, խիստ ներգործող կամ թ նավոր նյ թեր պար նակող
բ յսեր ապօրինի ցանելը կամ աճեցնելը
1. Մշակ ﬓ արգելված թմրանյ թեր, հոգեներգործ ն, խիստ ներգործող կամ թ նավոր նյ թեր պար նակող բ յսեր ապօրինի
ցանելը կամ աճեցնելը խոշոր չափերով՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքները, որոնք կատարվել են՝
1) ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայն թյամբ,
2) կազմակերպված խմբի կողﬕց,
3) առանձնապես խոշոր չափերով՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ երեքից

թ տարի ժամկետով:

Հոդված 274. Թմրաﬕջոցներ կամ հոգեներգործ ն նյ թեր գործածել
1. Թմրաﬕջոցներ կամ հոգեներգործ ն նյ թեր գործածել

համար որջեր կազմակերպելը կամ պահելը

համար որջեր կազմակերպելը կամ պահելը՝

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը չորս տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքները, որոնք կատարվել են՝
1) կազմակերպված խմբի կողﬕց,
2) պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով,
3)

ս ﬓադաստիարակչական հաստատ թյ ններ մ՝

պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ երեքից յոթ տարի ժամկետով:
Հոդված 275. Խիստ ներգործող կամ թ նավոր նյ թերի ապօրինի շրջանառ թյ նը դրանք իրացնել

նպատակով

1. Իրացնել նպատակով թմրաﬕջոցներ կամ հոգեներգործ ն նյ թեր չհամարվող խիստ ներգործող կամ թ նավոր նյ թեր
ապօրինի պատրաստելը, վերամշակելը, ձեռք բերելը, պահելը, փոխադրելը, առաքելը կամ դրանք ապօրինի իրացնելը՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքները, որոնք կատարվել են՝
1) ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայն թյամբ,
2) խոշոր չափերով՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ երկ սից հինգ տարի ժամկետով:
3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք կատարվել են՝
1) կազմակերպված խմբի կողﬕց,
2) առանձնապես խոշոր չափերով՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ չորսից

թ տարի ժամկետով:

4. Խիստ ներգործող կամ թ նավոր նյ թերը կամովին հանձնող անձն ազատվ մ է խիստ ներգործող կամ թ նավոր նյ թեր
ապօրինի պատրաստել , վերամշակել , ձեռք բերել , պահել , փոխադրել , առաքել կամ դրանք ապօրինի իրացնել համար
նախատեսված քրեական պատասխանատվ թյ նից:

Հոդված 276. Խիստ ներգործող կամ թ նավոր նյ թեր արտադրել , ձեռք բերել , պահել , հաշվառել , բաց թողնել ,
փոխադրել կամ առաքել կանոնները խախտելը
Խիստ ներգործող կամ թ նավոր նյ թեր արտադրել , ձեռք բերել , պահել , հաշվառել , բաց թողնել , փոխադրել
առաքել կանոնները խախտելը, եթե դա առաջացրել է դրանց հափշտակ մ կամ պատճառել է այլ էական ﬖաս՝

կամ

պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի առավելագ յնը երեքհարյ րապատիկի չափով, կամ
ղղիչ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ
տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ
տարի ժամկետով՝
որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի
ժամկետով:
Հոդված 277. Սանիտարահակահամաճարակային կանոնները խախտելը
1. Սանիտարահակահամաճարակային կանոնները խախտելը, որն անզգ շ թյամբ առաջացրել է մարդկանց զանգվածային
հիվանդաց մ կամ թ նավոր մ՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի առավելագ յնը երկ հարյ րապատիկի չափով, կամ որոշակի պաշտոններ
զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով, կամ ղղիչ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որն անզգ շ թյամբ ծանր ﬖաս է պատճառել մարդ

առողջ թյանը կամ առաջացրել է մարդ

մահ՝

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով:
Հոդված 278. Մարդկանց կյանքի կամ առողջ թյան համար վտանգավոր հանգամանքների վերաբերյալ տեղեկ թյ ն թաքցնելը
1. Մարդկանց կյանքի կամ առողջ թյան համար վտանգ ստեղծող դեպքերի, իրադարձ թյ նների, փաստերի կամ երեւ յթների
վերաբերյալ տեղեկ թյ ն թաքցնելը կամ աղավաղելը, որը կատարվել է բնակչ թյանն այդպիսի տեղեկ թյամբ ապահովել
պարտական թյ ն նեցող անձի կողﬕց՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով, կամ
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ
զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:
2. Ն յն արարքները, որոնք՝
1) կատարվել են պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով,
2) անզգ շ թյամբ ﬖաս են պատճառել մարդ

առողջ թյանը կամ առաջացրել են մարդ

մահ կամ այլ ծանր հետեւանքներ՝

պատժվ մ են տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
ազատազրկմամբ՝ երկ սից վեց տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել
իրավ նքից զրկելով՝ ﬕնչեւ երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:
Հոդված 279. Անվտանգ թյան պահանջներին չհամապատասխանող ապրանքներ թողարկելը կամ վաճառելը, աշխատանքներ
կատարելը կամ ծառայ թյ ններ մատ ցելը
1. Սպառողների կյանքի կամ առողջ թյան անվտանգ թյան պահանջներին չհամապատասխանող ապրանքներ թողարկելը կամ
իրացնելը, աշխատանքներ կամ ծառայ թյ ններ մատ ցելը կամ նշված ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայ թյ նների՝
անվտանգ թյան պահանջներին համապատասխան թյ նը հավաստող պաշտոնական փաստաթղթերն ապօրինի հանձնելը կամ
օգտագործելը, եթե այդ արարքներն անզգ շ թյամբ ﬖաս են պատճառել մարդ առողջ թյանը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով, կամ
ղղիչ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով՝ որոշակի
պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով
կամ առանց դրա:
2. Ն յն արարքները, որոնք՝

1) կատարվել են
կապակց թյամբ,

մանկահասակների

համար

2) անզգ շ թյամբ ﬖաս են պատճառել երկ
3) անզգ շ թյամբ առաջացրել են մարդ

նախատեսված

ապրանքների,

աշխատանքների

կամ

ծառայ թյ նների

կամ ավելի անձանց առողջ թյանը,

մահ՝

պատժվ մ են տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ ղղիչ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ
տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով՝
որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի
ժամկետով կամ առանց դրա:
3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք անզգ շ թյամբ առաջացրել են երկ
ավելի անձանց մահ՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ չորսից տասը տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:

կամ

կամ որոշակի

Հոդված 280. Մասնավոր բժշկական կամ դեղագործական գործ նե թյամբ ապօրինաբար զբաղվելը, կեղծ դեղեր պատրաստելը
կամ իրացնելը
1. Առանց գրանցման կամ հատ կ թ յլտվ թյան (լիցենզիա) մասնավոր բժշկական կամ դեղագործական գործ նե թյամբ
զբաղվելը, եթե դա անզգ շ թյամբ ﬖաս է պատճառել մարդ առողջ թյանը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի առավելագ յնը երեքհարյ րապատիկի չափով, կամ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:

ղղիչ

2. Կեղծ դեղեր պատրաստելը կամ իրացնելը՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
3. Ն յն արարքները, որոնք անզգ շ թյամբ առաջացրել են մարդ

մահ՝

պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով:
ԲԱԺԻՆ 10. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳ
ԳԼ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳ

ԹՅԱՆ ԴԵՄ

ՂՂՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾ

ԹՅ

ՆՆԵՐ

Խ 27.

ԹՅԱՆ ԴԵՄ

ՂՂՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾ

ԹՅ

ՆՆԵՐԸ

Հոդված 281. Աշխատանքներ իրականացնելիս շրջակա ﬕջավայրի պահպան թյան կանոնները խախտելը
Արդյ նաբերական, գյ ղատնտեսական, գիտական եւ այլ օբյեկտները նախագծել , տեղաբաշխել , կառ ցել , վերակառ ցել ,
վերանորոգել , շահագործման հանձնել
կամ շահագործել , շահագործ ﬕց հանել
ընթացք մ շրջակա ﬕջավայրի
պահպան թյան կանոնները խախտելն այն անձի կողﬕց, ով պատասխանատ է դրանց պահպան թյան համար, եթե այդ արարքն
անզգ շ թյամբ առաջացրել է շրջակա ﬕջավայրի ռադիոակտիվ, քիﬕական եւ կենսաբանական աղտոտված թյան էական
փոփոխ թյ ն, մարդ մահ, մարդկանց զանգվածային հիվանդ թյ ններ, կենդանիների զանգվածային ոչնչաց մ կամ այլ ծանր
հետեւանքներ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:

կամ որոշակի

Հոդված 282. Շրջակա ﬕջավայրի աղտոտման վերաբերյալ տեղեկ թյ ններ թաքցնելը կամ դրանք դիտավորյալ աղավաղելը
1. Պաշտոնատար անձի կողﬕց բնակչ թյ նից մարդկանց կյանքի եւ առողջ թյան համար վտանգավոր ռադիոակտիվ, քիﬕական,
մանրէաբանական կամ այլ կենսաբանական նյ թերով շրջակա ﬕջավայրի աղտոտման վերաբերյալ այլ վտանգավոր
տեղեկ թյ ններ թաքցնելը կամ այդպիսի աղտոտման վերաբերյալ դիտավոր թյամբ ակնհայտ կեղծ տեղեկ թյ ններ հաղորդելը՝

պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ որոշակի
պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ երկ սից հինգ տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որն անզգ շ թյամբ պատճառել է մարդ
զանգվածային ոչնչաց մ կամ այլ ծանր հետեւանքներ՝

մահ, մարդկանց զանգվածային հիվանդ թյ ններ, կենդանիների

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երկ սից վեց տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
Հոդված 283. Շրջակա ﬕջավայրի աղտոտման հետեւանքները վերացնել

կամ որոշակի գործ նե թյամբ

ﬕջոցներ չձեռնարկելը

Շրջակա ﬕջավայրի աղտոտման ենթարկված վայրեր մ ապաակտիվացնող կամ վերականգնողական այլ ﬕջոցներ
իրականացնել ց խ սափելը կամ այլ ﬕջոցները ոչ պատշաճ իրականացնելն այն անձի կողﬕց, ով պարտավոր էր ձեռնարկել այդ
ﬕջոցառ ﬓերը, եթե անզգ շ թյամբ առաջացրել են մարդ
մահ, մարդկանց զանգվածային հիվանդաց մ, կենդանիների
զանգվածային ոչնչաց մ կամ այլ ծանր հետեւանքներ՝
պատժվ մ է կալանքով՝ ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ երկ սից վեց տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ
զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
Հոդված 284. Վտանգավոր քիﬕական եւ կենսաբանական նյ թերի
խախտելը

թափոնների հետ վարվել

անվտանգ թյան կանոնները

1. Արգելված վտանգավոր քիﬕական եւ կենսաբանական նյ թեր կամ թափոններ արտադրելը, դրանք օգտագործել , պահպանել ,
տեղափոխել , ոչնչացնել
կամ դրանց գործած թյան անվտանգ թյան կամ այլ կանոնները խախտելը, եթե դա մարդ
առողջ թյանը կամ շրջակա ﬕջավայրին էական ﬖաս պատճառել վտանգ է ստեղծել՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
ղղիչ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ
տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ
տարի ժամկետով՝
որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի
ժամկետով կամ առանց դրա:
2. Ն յն արարքը, որը՝
1) անզգ շ թյամբ առաջացրել է շրջակա ﬕջավայրի աղտոտ մ, թ նավոր մ կամ վարակ, կենդանիների զանգվածային
ոչնչաց մ, ﬖաս է պատճառել մարդ առողջ թյանը,
2) կատարվել է էկոլոգիական աղետի գոտ մ կամ արտակարգ էկոլոգիական դր թյան գոտ մ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:

կամ որոշակի

3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք անզգ շ թյամբ առաջացրել են մարդկանց
զանգվածային հիվանդ թյ ններ կամ մահ՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ երեքից յոթ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:

կամ որոշակի գործ նե թյամբ

4. Ս յն հոդվածով նախատեսված արարքները, որոնք դիտավոր թյամբ առաջացրել են ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ կամ
երրորդ մասով նախատեսված հետեւանքները՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ վեցից տասներկ
տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:

կամ որոշակի

Հոդված 285. Վտանգավոր քիﬕական կամ կենսաբանական այլ ազդակների կամ թ նավոր նյ թերի հետ վարվել
անվտանգ թյան կանոնները խախտելը

ընթացք մ

1. Վտանգավոր քիﬕական կամ կենսաբանական այլ ազդակների կամ թ նավոր նյ թերի հետ վարվել
ընթացք մ
անվտանգ թյան կանոնները խախտելը, եթե դա անզգ շ թյամբ մարդ
առողջ թյանը ﬖաս է պատճառել, առաջացրել է
համաճարակներ կամ անասնահամաճարակներ կամ այլ ծանր հետեւանքներ՝

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:
2. Ն յն արարքը, որն անզգ շ թյամբ առաջացրել է մարդ

կամ որոշակի

մահ կամ կենդանիների զանգվածային ոչնչաց մ՝

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երկ սից հինգ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:
Հոդված 286. Անասնաբ ժական կանոնները եւ բ յսերի հիվանդ թյ նների
հաստատված կանոնները խախտելը

կամ որոշակի

ﬖասատ ների դեմ պայքարել

համար

1. Անասնաբ ժական կանոնները խախտելը, որն անզգ շ թյամբ առաջացրել է համաճարակներ կամ անասնահամաճարակներ
կամ այլ ծանր հետեւանքներ՝
պատժվ մ է ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի
ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը
երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:
2. Բ յսերի հիվանդ թյ նների եւ ﬖասատ ների դեմ պայքարել
անզգ շ թյամբ առաջացրել է ծանր հետեւանքներ՝

համար սահմանված կանոնները խախտելը, որն

պատժվ մ է ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի
ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը
երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:
3. Ս յն հոդվածով նախատեսված արարքները, որոնք դիտավոր թյամբ առաջացրել են ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ
մասով նախատեսված հետեւանքները՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:

կամ որոշակի

Հոդված 287. Ջրերն աղտոտելը
1. Մակերեսային կամ ստորերկրյա ջրերը, խﬔլ ջրամատակարարման աղբյ րներն աղտոտելը, աղբոտելը, խցանելը, սպառելը
կամ դրանց բնական հատկ թյ նները կամ որակական բաղադր թյ նն այլ կերպ փոփոխելը, եթե այդ արարքները
դիտավոր թյամբ կամ անզգ շ թյամբ կենդանական կամ բ սական աշխարհին, ձկնային պաշարներին, անտառային կամ
գյ ղացիական տնտես թյանն էական ﬖաս են պատճառել՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հինգհարյ րապատիկից
թհարյ րապատիկի չափով, կամ որոշակի
պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով,
կամ ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երկ աﬕս ժամկետով:
2. Ն յն արարքները, որոնք՝
1) անզգ շ թյամբ ﬖաս են պատճառել մարդկանց առողջ թյանը,
2) առաջացրել են կենդանիների զանգվածային ոչնչաց մ,
3) կատարվել են բն թյան հատ կ պահպանվող տարածք մ կամ էկոլոգիական աղետի կամ արտակարգ էկոլոգիական դր թյան
գոտ մ՝
պատժվ մ են տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի վեցհարյ րապատիկից հազարապատիկի չափով, կամ
ղղիչ
աշխատանքներով՝ ﬔկից երկ
տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով՝ որոշակի
պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով
կամ առանց դրա:
3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք անզգ շ թյամբ առաջացրել են մարդ

մահ՝

պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ երկ սից հինգ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:

կամ որոշակի

4. Ս յն հոդվածով նախատեսված արարքները, որոնք դիտավոր թյամբ առաջացրել են ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ կամ
երրորդ մասով նախատեսված հետեւանքները՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ վեցից տասներկ
տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:

կամ որոշակի

Հոդված 288. Ծովային ﬕջավայրն աղտոտելը
1. Ցամաք մ գտնվող աղբյ րներից, տրանսպորտային ﬕջոցներից կամ ծով մ կառ ցված արհեստական շին թյ ններից մարդ
առողջ թյան կամ ծովի բնական պաշարների համար վտանգավոր կամ ծովային ﬕջավայրի օրինաչափ օգտագործմանը
խոչընդոտող նյ թերը կամ հ մքն արտանետել
կամ թաղել
կանոնները խախտել
հետեւանքով ծովային ﬕջավայրն
աղտոտելը, որը դիտավոր թյամբ կամ անզգ շ թյամբ էական ﬖաս է պատճառել կենդանական աշխարհին, ձկնային
պաշարներին, շրջակա ﬕջավայրին կամ օրենքով պաշտպանվող այլ շահերին՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ որոշակի
պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով,
կամ ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երկ աﬕս ժամկետով:
2. Ն յն արարքները, որոնք անզգ շ թյամբ ﬖաս են պատճառել մարդ

առողջ թյանը՝

պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով եւ տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի
հիսնապատիկից հարյ րապատիկի չափով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել
իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:
3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք անզգ շ թյամբ առաջացրել են մարդ

մահ՝

պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ երկ սից հինգ տարի ժամկետով:
Հոդված 289. Մթնոլորտային օդն աղտոտելը
1. Սահմանված նորմատիﬖերի գերազանցմամբ արտանետ ﬓերով կամ սարքավոր ﬓերի, կառ յցների կամ այլ օբյեկտների
շահագործման կանոնները խախտել հետեւանքով օդն աղտոտելը կամ դրա բնական հատկ թյ ններն այլ ձեւով փոփոխելը, եթե
այդ արարքները դիտավոր թյամբ կամ անզգ շ թյամբ էական ﬖաս են պատճառել գյ ղատնտեսական հանդակներին,
շին թյ ններին, մշակ թային արժեքներին, կենդանական եւ բ սական աշխարհին, հողերին կամ ջրերին՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հինգհարյ րապատիկից յոթհարյ րապատիկի չափով, կամ որոշակի
պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով,
կամ ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երկ աﬕս ժամկետով:
2. Ն յն արարքները, որոնք անզգ շ թյամբ ﬖաս են պատճառել մարդ

առողջ թյանը՝

պատժվ մ են տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի վեցհարյ րապատիկից հազարապատիկի չափով, կամ
ղղիչ
աշխատանքներով՝ ﬔկից երկ
տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով՝ որոշակի
պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով
կամ առանց դրա:
3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք անզգ շ թյամբ առաջացրել են մարդ
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ երկ սից հինգ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:

մահ՝

կամ որոշակի

Հոդված 290. Հողը փչացնելը
1. Տնտեսական կամ այլ գործ նե թյան ﬖասակար արտադրանքով հողը թ նավորելը, աղտոտելը կամ այլ կերպ փչացնելը, որը
կատարվել է թ նաքիﬕկատների, պարարտանյ թերի, բ յսերի աճի խթանիչների կամ այլ վտանգավոր քիﬕական կամ
կենսաբանական նյ թեր պահել , օգտագործել եւ փոխադրել , ինչպես նաեւ հողը հանել , տեղափոխել , պահպանել եւ

օգտագործել
ﬕջավայրին՝

կանոնները խախտելով, որը դիտավոր թյամբ կամ անզգ շ թյամբ էական ﬖաս է պատճառել շրջակա

պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ որոշակի
պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով,
կամ ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքները, որոնք կատարվել են էկոլոգիական աղետի կամ արտակարգ էկոլոգիական դր թյան գոտ մ կամ
անզգ շ թյամբ ﬖաս են պատճառել մարդ առողջ թյանը՝
պատժվ մ են ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք
տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել
իրավ նքից զրկելով՝
առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:
3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք անզգ շ թյամբ առաջացրել են մարդ
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ երկ սից հինգ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:

մահ՝

կամ որոշակի

Հոդված 291. Ընդերքի պահպանման եւ օգտագործման կանոնները խախտելը
1. Լեռնաարդյ նահանող կազմակերպ թյ նների կամ օգտակար հանածոների արդյ նահանման հետ չկապված ստորգետնյա
շին թյ նների նախագծման, տեղաբաշխման, շինարար թյան, շահագործման հանձնել եւ շահագործման ընթացք մ ընդերքի
պահպանման եւ օգտագործման կանոնները խախտելը, ինչպես նաեւ օգտակար հանածոների հանքավայրերի մակերեսներն
ինքնակամ կառ ցապատելը, եթե այդ արարքներն անզգ շ թյամբ էական ﬖաս են պատճառել՝
պատժվ մ են տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ որոշակի
պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով,
կամ ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
2. Ընդերքի օգտագործման եւ պահպան թյան կանոնների խախտմամբ կամ համապատասխան նախագծերի շեղ ﬓերով կամ
առանց պայմանագրի ընդերքի օգտագործ մը, որն էական ﬖաս է պատճառել մարդ առողջ թյանը, շրջակա ﬕջավայրին,
ընդերքին, դրան մ պարփակված օգտակար հանածոներին, շենքերին կամ շին թյ ններին`
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի յոթհարյ րապատիկից հազարապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ`
առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել ց զրկելով`
առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով կամ առանց դրա:
Հոդված 292. Ջրային կենդանիներ եւ բ յսեր ապօրինի արդյ նահանելը
1. Ձկներ կամ ջրային այլ կենդանիներ կամ արդյ նագործական ջրային բ յսեր ապօրինի արդյ նահանելը, եթե այդ արարքները՝
1) խոշոր ﬖաս են պատճառել,
2) կատարվել են դրանց զանգվածային ոչնչացման եղանակների օգտագործմամբ,
3) կատարվել են ձվադրման վայրեր մ կամ ﬕգրացիայի

ղիներ մ կամ ձվադրման ընթացք մ՝

պատժվ մ են տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հինգհարյ րապատիկից յոթհարյ րապատիկի չափով, կամ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ երկ սից երեք աﬕս ժամկետով:

ղղիչ

2. Ս յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքները, որոնք կատարվել են՝
1) պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով,
2) ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայն թյամբ՝
պատժվ մ են տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի վեցհարյ րապատիկից հազարապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ՝
առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից

զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա, կամ

ղղիչ աշխատանքներով՝ ﬔկից երկ

տարի ժամկետով:

Հոդված 293. Ձկնային պաշարների պահպան թյան կանոնները խախտելը
Փայտեղենի լաստառաք մը, կամ րջների, ամբարտակների շինարար թյ նը, փայտեղենի կամ անտառային այլ արտադրանքի
փոխադր մը, պայթեցման կամ այլ աշխատանքների իրականաց մը, ինչպես նաեւ ջրամբարող (ջրահավաք) շին թյ նների եւ
պոմպային ﬔխանիզﬓերի շահագործ մը՝ ձկնային պաշարների պահպան թյան կանոնների խախտմամբ, եթե այդ
գործող թյ նները դիտավոր թյամբ կամ անզգ շ թյամբ առաջացրել են ձկների կամ ջրային այլ կենդանիների զանգվածային
ոչնչաց մ, կերային պաշարների էական չափերի ոչնչաց մ կամ այլ ծանր հետեւանքներ՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից վեցհարյ րապատիկի չափով, կամ որոշակի
պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով,
կամ ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
Հոդված 294. Ապօրինի որսը
1. Ապօրինի որսը, որը՝
1) պատճառել է խոշոր ﬖաս,
2) կատարվել է ﬔխանիկական տրանսպորտային ﬕջոցի կամ օդանավի, պայթ ցիկ նյ թերի, գազերի կամ թռչ նների եւ
գազանների զանգվածային ﬖասման այլ եղանակներով,
3) կատարվել է այնպիսի թռչ նների եւ վայրի կենդանիների նկատմամբ, որոնց որսն ամբողջովին արգելված է,
4) կատարվել է բն թյան հատ կ պահպանվող տարածքներ մ՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով, կամ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ երկ սից երեք աﬕս ժամկետով:

ղղիչ

2. Ն յն արարքները, որոնք կատարվել են՝
1) պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով,
2) ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայն թյամբ՝
պատժվ մ են տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ
զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:
Հոդված 295. Հայաստանի Հանրապետ թյան Կարﬕր գրք մ գրանցված օրգանիզﬓերի բնակ թյան անհետացող կամ
հազվագյ տ վայրերի ոչնչաց մը
Հայաստանի Հանրապետ թյան Կարﬕր գրք մ գրանցված օրգանիզﬓերի բնակ թյան անհետացող կամ հազվագյ տ վայրերը
ոչնչացնելը, որը դիտավոր թյամբ կամ անզգ շ թյամբ առաջացրել է այդ օրգանիզﬓերի ամբողջական պոպ լյացիաների
բնաջնջ մ (մահ)՝
պատժվ մ է
ժամկետով:

ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ

տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի

Հոդված 296. Ծառերի, թփերի եւ բ սածածկի ապօրինի հատ մը
1. Ապօրինի անտառահատ մը, անտառային ֆոնդի ﬔջ չմտնող կամ հատ ﬓ արգելված ծառերը, թփերը, պետական
սեփական թյ ն համարվող բ սածածկը ﬕնչեւ աճի դադարեցման աստիճանը ﬖասելը, եթե այդ գործող թյ նները խոշոր ﬖաս
են պատճառել՝
պատժվ մ են տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով, կամ որոշակի
պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով,
կամ ղղիչ աշխատանքներով՝ վեց ամսից ﬔկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երկ աﬕս ժամկետով:

2. Ն յն արարքները, որոնք կատարվել են`
1) պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով,
2) բն թյան հատ կ պահպանվող տարածքներ մ՝
պատժվ մ են տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ ղղիչ
աշխատանքներով՝ ﬔկից երկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երեք աﬕս ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ
զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց
դրա:
Հոդված 297. Անտառներ ոչնչացնելը կամ ﬖասելը
1. Անտառներ, ինչպես նաեւ անտառային ֆոնդի ﬔջ չմտնող տնկարկներ ոչնչացնելը կամ ﬖասելը, որը կատարվել է կրակի,
պայթ ցիկ նյ թերի կամ առավել վտանգի այլ աղբյ րի հետ անզգ յշ վերաբերմ նքի արդյ նք մ, եւ եթե այդ գործող թյ նները
խոշոր ﬖաս են պատճառել՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:

ղղիչ

2. Անտառներ, ինչպես նաեւ անտառային ֆոնդի ﬔջ չմտնող տնկարկներ ոչնչացնելը կամ ﬖասելը, որը կատարվել է հրդեհման կամ
հանրավտանգ այլ եղանակով՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երեքից

թ տարի ժամկետով:

Հոդված 298. Բն թյան հատ կ պահպանվող տարածքների ռեժիմը խախտելը
Արգելոցների, արգելավայրերի, ազգային պարկերի, բն թյան հ շարձանների եւ պետ թյան կողﬕց հատ կ պահպանվող բնական
այլ տարածքների կամ օբյեկտների ռեժիմը խախտելը, որը դիտավոր թյամբ կամ անզգ շ թյամբ առաջացրել է էական ﬖաս՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ որոշակի
պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով,
կամ ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
ԲԱԺԻՆ 11. ՊԵՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆ

ԹՅԱՆ ԴԵՄ
ԳԼ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ՀԻՄ

ՂՂՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾ

ԹՅ

ՆՆԵՐ

Խ 28.

ՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏ ԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳ
ՀԱՆՑԱԳՈՐԾ ԹՅ ՆՆԵՐԸ

ԹՅԱՆ ԴԵՄ

ՂՂՎԱԾ

Հոդված 299. Պետական դավաճան թյ նը
1. Պետական դավաճան թյ նը՝ թշնամ
կողﬓ անցնելը, լրտես թյ նը, օտարերկրյա պետ թյանը կամ օտարերկրյա
կազմակերպ թյանը կամ դրանց ներկայաց ցիչներին պետական գաղտնիք հանձնելը կամ թշնամական գործ նե թյ ն
իրականացնել
համար այլ օգն թյ ն ց յց տալը, որը կատարել է Հայաստանի Հանրապետ թյան քաղաքացին՝ ի ﬖաս
Հայաստանի Հանրապետ թյան ինքնիշխան թյան, տարածքային անձեռնﬗելի թյան կամ արտաքին անվտանգ թյան՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ տասից տասնհինգ տարի ժամկետով՝ գ յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:
2. Ս յն հոդվածով, ինչպես նաեւ ս յն օրենսգրքի 302-րդ հոդվածով նախատեսված հանցանքներ կատարած անձն ազատվ մ է
քրեական պատասխանատվ թյ նից, եթե նա, իշխան թյան մարﬕններին կամովին հայտնելով կամ այլ ձեւով, օժանդակել է
հետագա ﬖասը կանխել ն, եւ եթե նրա գործող թյ ններն այլ հանցակազմ չեն պար նակ մ:
Հոդված 300. Պետական իշխան թյ նը յ րացնելը
1. Պետական իշխան թյ նը յ րացնելը՝ Հայաստանի Հանրապետ թյան Սահմանադր թյան խախտմամբ պետական
իշխան թյ նը բռն թյամբ զավթել ն կամ դա բռն թյամբ պահել ն, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետ թյան

սահմանադրական կարգը բռն թյամբ տապալել ն կամ Հայաստանի Հանրապետ թյան տարածքային ամբողջական թյ նը
բռն թյամբ խախտել ն ղղված գործող թյ նները՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ տասից տասնհինգ տարի ժամկետով:
2. Ս յն հոդված մ նշված գործող թյ նների մասին իշխան թյան մարﬕններին կամովին հայտնած անձն ազատվ մ է քրեական
պատասխանատվ թյ նից, եթե հայտնել արդյ նք մ ձեռնարկված ﬕջոցառ ﬓերի շնորհիվ դրանց իրականաց մը կանխվել է:
Հոդված 301. Հայաստանի Հանրապետ թյան սահմանադրական կարգը բռն թյամբ փոփոխել ն
կոչերը

ղղված հրապարակային

Պետական իշխան թյ նը բռն թյամբ զավթել ն, Հայաստանի Հանրապետ թյան սահմանադրական կարգը բռն թյամբ
փոփոխել ն ղղված հրապարակային կոչերը՝
պատժվ մ են տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
երկ սից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
Հոդված 302. Լրտես թյ նը
Օտարերկրյա պետ թյանը, օտարերկրյա կազմակերպ թյանը կամ դրանց ներկայաց ցիչներին պետական գաղտնիք պար նակող
տեղեկ թյ ններ հանձնելը կամ հանձնել նպատակով դրանք հավաքելը, հափշտակելը կամ պահելը, ինչպես նաեւ օտարերկրյա
հետախ զ թյան առաջադրանքով այլ տեղեկ թյ ններ հանձնելը կամ դրանք հավաքելը Հայաստանի Հանրապետ թյան
ինքնիշխան թյանը, տարածքային անձեռնﬗելի թյանը կամ արտաքին անվտանգ թյանն ի ﬖաս օգտագործել համար, եթե այդ
գործող թյ նները կատարվել են օտարերկրյա քաղաքաց կամ քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձի կողﬕց՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝

թից տասնհինգ տարի ժամկետով:

Հոդված 303. Դիվերսիան
Պետ թյ նը թ լացնել նպատակով պայթյ ններ, հրկիզ ﬓեր կամ այլ գործող թյ ններ կատարելը՝ ղղված մարդկանց
զանգվածային ոչնչացմանը, նրանց առողջ թյանը ﬖաս պատճառել ն, կազմակերպ թյ նների, կառ յցների, հաղորդակց թյան
ճանապարհների կամ ﬕջոցների, կապի ﬕջոցների կամ այլ գ յքի ավերմանը կամ ﬖասմանը, կամ զանգվածային
թ նավոր ﬓերին կամ համաճարակների կամ անասնահամաճարակների տարածմանը՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ տասից տասնհինգ տարի ժամկետով:
Հոդված 304. Վնասարար թյ նը
Այն գործող թյ նը կամ անգործ թյ նը, որը պետ թյ նը թ լացնել
նպատակով
ղղված է արդյ նաբեր թյան,
տրանսպորտի, գյ ղատնտես թյան, դրամական համակարգի, առեւտրի կամ տնտես թյան այլ ճյ ղերի, ինչպես նաեւ
կազմակերպ թյ նների կամ պետական մարﬕնների գործ նե թյան քայքայմանը, եթե այդ արարքը կատարվել է
կազմակերպ թյ ններն օգտագործել կամ դրանց բնականոն աշխատանքին խոչընդոտել ﬕջոցով՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝

թից տասնհինգ տարի ժամկետով՝ գ յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:

Հոդված 305. Պետական, քաղաքական կամ հասարակական գործչի սպան թյ նը
Պետական, քաղաքական կամ հասարակական գործչի սպան թյ նը, որը կատարվել է նրա նշված գործ նե թյ նը դադարեցնել
նպատակով՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ տասից տասնհինգ տարի ժամկետով, կամ ցմահ ազատազրկմամբ:
Հոդված 306. Պետական գաղտնիք հրապարակելը
1. Պետական գաղտնիք պար նակող տեղեկ թյ ններ դիտավոր թյամբ հրապարակելն այն անձի կողﬕց, ով պետական
գաղտնիքի հետ ծանոթանալ իրավ նք ներ, եւ մ դա վստահված է եղել կամ հայտնի է դարձել ծառայ թյան բերմամբ, եթե
բացակայ մ են պետական դավաճան թյան հատկանիշները՝

պատժվ մ է կալանքով՝ երկ սից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը չորս տարի ժամկետով՝ որոշակի
պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
2. Պետական գաղտնիքն անզգ շ թյամբ հրապարակելը՝
պատժվ մ է կալանքով՝ առավելագ յնը երկ աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով՝
որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի
ժամկետով:
3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքը, որն անզգ շ թյամբ առաջացրել է ծանր հետեւանքներ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երեքից յոթ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
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Հոդված 307. Պետական գաղտնիք պար նակող փաստաթղթերի կամ համակարգչային տեղեկատվ թյան հետ վարվել
կանոնները խախտելը
1. Պետական գաղտնիք պար նակող փաստաթղթերի կամ համակարգչային տեղեկատվ թյան, ինչպես նաեւ պետական գաղտնիքի
մասին տեղեկ թյ ններ պար նակող այլ առարկաների հետ վարվել կանոնները խախտելն այն անձի կողﬕց, ով պարտավոր էր
պահպանել այդ կանոնները, եթե դա անզգ շ թյամբ առաջացրել է այդ փաստաթղթերի կամ առարկաների կամ համակարգչային
տեղեկատվ թյան կոր ստ՝
պատժվ մ է
ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երկ
աﬕս
ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
կամ որոշակի
գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով կամ առանց դրա:
2. Ն յն արարքը, որն անզգ շ թյամբ առաջացրել է ծանր հետեւանքներ՝
պատժվ մ է ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ երկ սից երեք աﬕս ժամկետով,
կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ
զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
ԳԼ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅ

ԹՅԱՆ ԴԵՄ

Խ 29.
ՂՂՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾ

ԹՅ

ՆՆԵՐԸ

Հոդված 308. Պաշտոնեական լիազոր թյ նները չարաշահելը
1. Պաշտոնատար անձի կողﬕց իր պաշտոնեական դիրքը ծառայ թյան շահերին հակառակ օգտագործելը կամ ծառայողական
պարտական թյ նները չկատարելը՝ շահադիտական, անձնական այլ շահագրգռված թյ նից կամ խմբային շահերից ելնելով, որն
էական ﬖաս է պատճառել անձանց, կազմակերպ թյ նների իրավ նքներին
օրինական շահերին, հասարակ թյան կամ
պետ թյան օրինական շահերին (գ յքային ﬖասի դեպք մ՝ հանցագործ թյան պահին սահմանված նվազագ յն աշխատավարձի
հինգհարյ րապատիկի չափը գերազանցող գ մարը կամ դրա արժեքը)՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից երեքհարյ րապատիկի չափով, կամ որոշակի
պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով,
կամ կալանքով՝ երկ սից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը չորս տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որն անզգ շ թյամբ առաջացրել է ծանր հետեւանքներ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երկ սից վեց տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
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3. Ս յն գլխ մ պաշտոնատար անձինք են՝
1) մշտապես, ժամանակավորապես կամ առանձին լիազոր թյամբ իշխան թյան ներկայաց ցչի գործառ յթներ իրականացնող
անձինք.

2) պետական մարﬕններ մ, տեղական ինքնակառավարման մարﬕններ մ, դրանց կազմակերպ թյ ններ մ, ինչպես նաեւ
Հայաստանի Հանրապետ թյան զինված ժեր մ, Հայաստանի Հանրապետ թյան այլ զորքեր մ եւ զինվորական ﬕավոր ﬓեր մ
մշտապես, ժամանակավորապես կամ առանձին լիազոր թյամբ կազմակերպական-տնօրինչական, վարչատնտեսական
գործառ յթներ իրականացնող անձինք:
Հոդված 309. Պաշտոնեական լիազոր թյ ններն անցնելը
1. Պաշտոնատար անձի կողﬕց դիտավոր թյամբ այնպիսի գործող թյ ններ կատարելը, որոնք ակնհայտորեն դ րս են եկել նրա
լիազոր թյ նների շրջանակից եւ էական ﬖաս են պատճառել անձանց, կազմակերպ թյ նների իրավ նքներին
օրինական
շահերին, հասարակ թյան կամ պետ թյան օրինական շահերին (գ յքային ﬖասի դեպք մ՝ հանցագործ թյան պահին
սահմանված նվազագ յն աշխատավարձի հինգհարյ րապատիկի չափը գերազանցող գ մարը կամ դրա արժեքը)՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ որոշակի
պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով,
կամ կալանքով՝ երկ սից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը չորս տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որը զ գորդվել է բռն թյ ն, զենք կամ հատ կ ﬕջոցներ գործադրելով՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երկ սից վեց տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
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3. Ն յն արարքը, որն անզգ շ թյամբ առաջացրել է ծանր հետեւանքներ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ վեցից տասը տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
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Հոդված 310. Ձեռնարկատիրական գործ նե թյանն ապօրինի մասնակցելը
Պաշտոնատար անձի կողﬕց, օրենքով սահմանված արգելքին հակառակ, ձեռնարկատիրական գործ նե թյ ն իրականացնող
կազմակերպ թյ ն հիﬓադրելը կամ անձամբ կամ վստահված անձի ﬕջոցով այդպիսի կազմակերպ թյան կառավարմանը
մասնակցելը, եթե այդ արարքները կապված են այդպիսի կազմակերպ թյանն արտոն թյ ններ եւ առավել թյ ններ
տրամադրել կամ այլ ձեւով հովանավորել հետ՝
պատժվ մ է որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը
հինգ տարի ժամկետով եւ տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով, կամ
կալանքով՝ ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
Հոդված 311. Կաշառք ստանալը
1. Պաշտոնատար անձի կողﬕց անձամբ կամ ﬕջնորդի ﬕջոցով դրաﬕ, գ յքի, գ յքի նկատմամբ իրավ նքի, արժեթղթերի կամ
գ յքային այլ օգ տի ձեւով կաշառք ստանալը, կաշառք տվողի կամ նրա ներկայացրած անձի օգտին պաշտոնատար անձի կողﬕց
իր լիազոր թյ նների շրջանակ մ որեւէ գործող թյ ն կատարել
կամ չկատարել
կամ իր պաշտոնեական դիրքն
օգտագործելով այդպիսի գործող թյ ն կատարել ն կամ չկատարել ն նպաստել կամ ծառայ թյան գծով հովանավորչ թյան
կամ թողտվ թյան համար՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ
զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
2. Պաշտոնատար անձի կողﬕց կաշառք ստանալը՝ կաշառք տվողի կամ նրա ներկայացրած անձի օգտին ակնհայտ ապօրինի
գործող թյան կամ անգործ թյան համար՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երեքից յոթ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
3. Ն յն արարքը, որը կատարվել է՝
1) շորթմամբ,
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2) ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայն թյամբ,
3) խոշոր չափերով,
4) կրկին անգամ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ չորսից տասը տարի ժամկետով՝ գ յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:
4. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ կամ երրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք կատարվել են՝
1) կազմակերպված խմբի կողﬕց,
2) առանձնապես խոշոր չափերով,
3) դատավորի կողﬕց՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ յոթից տասներկ

տարի ժամկետով՝ գ յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:

5. Հանցագործ թյ ն չի համարվ մ պաշտոնատար անձի կողﬕց, առանց նախնական պայմանավորված թյան, որպես նվեր գ յք,
գ յքի նկատմամբ իրավ նք կամ գ յքային այլ օգ տ ստանալը՝ իր լիազոր թյ նների ﬔջ մտնող, արդեն կատարված
գործող թյան (անգործ թյան) համար, եթե նվերի արժեքը չի գերազանց մ նվազագ յն աշխատավարձի հնգապատիկը:
Ս յն գլխ մ խոշոր չափ է համարվ մ հանցագործ թյան պահին
երկ հարյ րապատիկից հազարապատիկը չգերազանցող գ մարը (արժեքը):

սահմանված

նվազագ յն

աշխատավարձի

Ս յն գլխ մ առանձնապես խոշոր չափ է համարվ մ հանցագործ թյան պահին սահմանված նվազագ յն աշխատավարձի
հազարապատիկը գերազանցող գ մարը (արժեքը):
Հոդված 312. Կաշառք տալը
1. Պաշտոնատար անձին անձամբ կամ ﬕջնորդի ﬕջոցով դրաﬕ, գ յքի, գ յքի նկատմամբ իրավ նքի, արժեթղթերի կամ գ յքային
այլ օգ տի ձեւով կաշառք տալը, իր կամ իր ներկայացրած անձանց օգտին պաշտոնատար անձի կողﬕց իր լիազոր թյ նների
շրջանակ մ որեւէ գործող թյ ն կատարել կամ չկատարել կամ պաշտոնատար անձի կողﬕց իր պաշտոնեական դիրքն
օգտագործելով այդպիսի գործող թյ ն կատարել ն կամ չկատարել ն նպաստել կամ ծառայ թյան գծով հովանավորչ թյան
կամ թողտվ թյան համար՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հարյ րապատիկից երկ հարյ րապատիկի չափով, կամ
ղղիչ
աշխատանքներով՝ ﬔկից երկ
տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝
առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
2. Կաշառք տալը, որը կատարվել է խոշոր չափերով՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի
ազատազրկմամբ՝ երկ սից հինգ տարի ժամկետով:

երկ հարյ րապատիկից

չորսհարյ րապատիկի

չափով,

կամ

երեքհարյ րապատիկից

հինգհարյ րապատիկի

չափով,

կամ

3. Կաշառք տալը, որը կատարվել է՝
1) առանձնապես խոշոր չափերով,
2) կազմակերպված խմբի կողﬕց՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի
ազատազրկմամբ՝ երեքից յոթ տարի ժամկետով:

4. Կաշառք տվող անձն ազատվ մ է քրեական պատասխանատվ թյ նից, եթե տեղի է
անձը կաշառք տալ մասին կամավոր հայտնել է իրավապահ մարﬕններին:
Հոդված 313. Կաշառքի ﬕջնորդ թյ նը

նեցել կաշառքի շորթ մ, կամ եթե այդ

1. Կաշառքի ﬕջնորդ թյ նը՝ կաշառք տվողի եւ կաշառք ստացողի ﬕջեւ կաշառքի շ րջ համաձայն թյան գալ ն կամ արդեն
կայացած համաձայն թյան իրականացմանը նպաստելը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հարյ րապատիկից երկ հարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
առավելագ յնը երկ աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
2. Ս յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքի կատար մը՝
1) կրկին անգամ,
2) պաշտոնեական դր թյ նն օգտագործելով՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ երկ սից հինգ տարի ժամկետով:
Հոդված 314. Պաշտոնեական կեղծիքը
1. Պաշտոնատար անձի կողﬕց շահադիտական նպատակով կամ անձնական այլ դրդ ﬓերով կամ խմբային շահերից ելնելով՝
պաշտոնական փաստաթղթեր մ ակնհայտ կեղծ տեղեկ թյ ններ կամ գրառ ﬓեր մտցնելը, կեղծ մ, քերվածք կամ այլ թվական
գրառ ﬓեր կամ փոփոխ թյ ններ կատարելը, ինչպես նաեւ կեղծ փաստաթղթեր կազﬔլը կամ հանձնելը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով, կամ
ղղիչ
աշխատանքներով՝ ﬔկից երկ
տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝
առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որը կատարվել է պետական պատասխանատ

պաշտոն զբաղեցնող պաշտոնատար անձի կողﬕց՝

պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ
զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
Հոդված 315. Պաշտոնեական անփ թ թյ նը
1. Պաշտոնատար անձի կողﬕց ծառայ թյան նկատմամբ անբարեխիղճ կամ անփ յթ վերաբերմ նքի հետեւանքով իր
պարտական թյ նները չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելը, որն անզգ շ թյամբ էական ﬖաս է պատճառել անձանց կամ
կազմակերպ թյ նների իրավ նքներին
օրինական շահերին կամ հասարակ թյան կամ պետ թյան օրինական շահերին
(գ յքային ﬖասի դեպք մ՝ հանցագործ թյան պահին սահմանված նվազագ յն աշխատավարձի հազարապատիկի չափը
գերազանցող գ մարը կամ դրա արժեքը)՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
աշխատանքներով՝ վեց ամսից ﬔկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երկ աﬕս ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որն անզգ շ թյամբ առաջացրել է մարդ

ղղիչ

մահ կամ այլ ծանր հետեւանքներ՝

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով:

ԳԼ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ԴԵՄ

Խ 30.
ՂՂՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾ

ԹՅ

ՆՆԵՐԸ

Հոդված 316. Իշխան թյան ներկայաց ցչի նկատմամբ բռն թյ ն գործադրելը
1. Իշխան թյան ներկայաց ցչի կամ նրա ﬔրձավորի նկատմամբ կյանքի կամ առողջ թյան համար ոչ վտանգավոր բռն թյ ն
գործադրելը կամ դա գործադրել սպառնալիքը՝ կապված նրա կողﬕց իր ծառայողական պարտական թյ նները կատարել հետ,
ինչպես նաեւ իշխան թյան ներկայաց ցչին՝ օրենքով նրա վրա դրված պարտական թյ նները կատարել
ժամանակ
խոչընդոտելը՝

պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով:

երեքհարյ րապատիկից

հինգհարյ րապատիկի

չափով,

կամ

2. Իշխան թյան ներկայաց ցչին՝ օրենքով նրա վրա դրված պարտական թյ նները կատարել ժամանակ դիմադրելը կամ նրան
ակնհայտ ապօրինի գործող թյ ններ կատարել ն հարկադրելը, որը կատարվել է բռն թյամբ կամ բռն թյ ն գործադրել
սպառնալիքով՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
ﬕնչեւ երկ աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով:
3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մաս մ նշված անձանց նկատմամբ կյանքի կամ առողջ թյան համար վտանգավոր
բռն թյ նը՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ հինգից տասը տարի ժամկետով:
4. Ս յն օրենսգրք մ իշխան թյան ներկայաց ցիչ է համարվ մ պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարﬕններ մ
ծառայող այն անձը, ով ծառայողական ենթակայ թյան տակ չգտնվող անձանց նկատմամբ սահմանված կարգով օժտված է
կարգադրիչ լիազոր թյ ններով:
Հոդված 317. Պաշտոնատար անձի կոչ մը կամ իշխան թյ նն ինքնակամ յ րացնելը
Պաշտոնատար անձի կոչ մը կամ իշխան թյ նն ինքնակամ յ րացնելը, ինչպես նաեւ դատական եւ իրավապահ այլ մարﬕնների
աշխատողների համազգեստը կամ վկայականն օգտագործելը, որը զ գորդվել է դրա հիման վրա հանցանք կատարելով՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
ղղիչ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝
առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
Հոդված 318. Իշխան թյան ներկայաց ցչին վիրավորելը
1. Իշխան թյան ներկայաց ցչին հրապարակայնորեն
պարտական թյ նները կատարել հետ՝

վիրավորելը՝

կապված

նրա

կողﬕց

իր

ծառայողական

պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հարյ րապատիկից երկ հարյ րապատիկի չափով, կամ
աշխատանքներով՝ վեց ամսից ﬔկ տարի ժամկետով:

ղղիչ

2. Ն յն արարքը, որը դրսեւորվել է հրապարակային ել յթներով, հրապարակայնորեն ց ցադրվող ստեղծագործ թյ ններով կամ
զանգվածային լրատվ թյան ﬕջոցներով՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
Հոդված 319. Պատիժն ի կատար ածող հիﬓարկի կամ կալանավորվածներին պահել
վայրի գործ նե թյանը խոչընդոտելը

վայրի կամ ձերբակալվածներին պահել

1. Պատիժն ի կատար ածող հիﬓարկի կամ կալանավորվածներին պահել վայրի կամ ձերբակալվածներին պահել վայրի
աշխատողի նկատմամբ բռն թյ ն գործադրել
սպառնալիքը, այդ հաստատ թյ նների բնականոն գործ նե թյանը
խոչընդոտել նպատակով՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ

տարի ժամկետով:

2. Ս յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված անձանց, ինչպես նաեւ պատիժն ի կատար ածող հիﬓարկ մ կամ
կալանավորվածներին պահել վայր մ կամ ձերբակալվածներին պահել վայր մ գտնվող անձանց նկատմամբ, կյանքի կամ
առողջ թյան համար ոչ վտանգավոր բռն թյ ն գործադրելը ն յն նպատակով՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երկ սից հինգ տարի ժամկետով:
3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք կատարվել են՝

1) ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված անձանց կյանքի կամ առողջ թյան համար վտանգավոր բռն թյամբ,
2) կազմակերպված խմբի կողﬕց՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ հինգից տասը տարի ժամկետով:
Հոդված 320. Կարﬕր խաչի կամ Կարﬕր մահիկի խորհրդանիշը կամ նշանն ապօրինի օգտագործելը
Կարﬕր խաչի կամ Կարﬕր մահիկի խորհրդանիշը եւ տարբերանշանները, ինչպես նաեւ Կարﬕր խաչի կամ Կարﬕր մահիկի
անվան ﬓերն ապօրինի օգտագործելը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
Հոդված 321. Կապի

ղիները ﬖասելը

Կապի ղիների պահպան թյան կանոնները խախտելը, որն անզգ շ թյամբ ﬖասել է ﬕջազգային կապի մալ խային
եթե առաջացել է կապի ընդհատ մ՝

ղիները,

պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
առավելագ յնը երկ աﬕս ժամկետով:
Հոդված 322. Ինքնիրավչ թյ նը
1. Ինքնիրավչ թյ նը՝ օրենքով կամ այլ նորմատիվ իրավական ակտով սահմանված կարգի խախտմամբ իր իրական կամ
ենթադրյալ իրավ նքներն ինքնակամ (ինքնագլ խ) իրականացնելը, որն էական ﬖաս է պատճառել անձանց իրավ նքներին կամ
օրինական շահերին կամ խոշոր ﬖաս՝ պետական կամ հասարակական շահերին՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
աշխատանքներով՝ ﬔկից երկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որը կատարվել է բռն թյ ն գործադրելով կամ դա գործադրել

ղղիչ

սպառնալիքով՝

պատժվ մ է ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ երկ սից երեք աﬕս ժամկետով,
կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով:
Հոդված 323. Պետական պարգեւները հափշտակելը
Պետական պարգեւները հափշտակելը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
առավելագ յնը երեք աﬕս ժամկետով:
Հոդված 324. Փաստաթղթեր, դրոշﬓեր, կնիքներ հափշտակելը կամ ﬖասելը
1. Քաղաքաց

անձնագիրը կամ կարեւոր այլ փաստաթ ղթ հափշտակելը՝

պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
առավելագ յնը երկ աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով:
2. Պաշտոնական փաստաթղթեր, դրոշﬓեր կամ կնիքներ հափշտակելը, ոչնչացնելը, ﬖասելը կամ թաքցնելը, որը կատարվել է
շահադիտական դրդ ﬓերով կամ անձնական այլ շահագրգռված թյ նից ելնելով՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
Հոդված 325. Փաստաթղթեր, դրոշﬓեր, կնիքներ, ձեւաթղթեր, տրանսպորտային ﬕջոցների պետհամարանիշներ կեղծելը,
իրացնելը կամ օգտագործելը

1. Իրավ նք վերապահող կամ պատասխանատվ թյ նից ազատող վկայական կամ պաշտոնական այլ փաստաթ ղթ կեղծելը՝
կեղծողի կողﬕց անձամբ կամ այլ անձի կողﬕց դրանք օգտագործել կամ իրացնել նպատակով կամ այդպիսի փաստաթ ղթ
իրացնելը կամ ն յն նպատակներով կեղծ կնիքներ, դրոշﬓեր, ձեւաթղթեր, տրանսպորտային ﬕջոցների պետհամարանիշներ
պատրաստելը կամ իրացնելը, ինչպես նաեւ ակնհայտ կեղծ փաստաթ ղթ օգտագործելը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով, կամ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:

ղղիչ

2. Ս յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքները, որոնք կատարվել են ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական
համաձայն թյամբ՝
պատժվ մ են ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ
տարի ժամկետով:

տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը չորս

Հոդված 326. Պաշտոնական փաստաթղթեր կամ պետական պարգեւներ ապօրինի ձեռք բերելը կամ իրացնելը
Իրավ նք վերապահող կամ պատասխանատվ թյ նից ազատող պաշտոնական փաստաթղթեր, ինչպես նաեւ այդպիսի
փաստաթղթերի ձեւաթղթեր կամ պետական պարգեւներ ապօրինի ձեռք բերելը կամ իրացնելը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:

ղղիչ

Հոդված 327. Ժամկետային զինվորական ծառայ թյ նից, վարժական հավաքներից կամ զորահավաքներից խ սափելը
1. Ժամկետային զինվորական ծառայ թյան հերթական զորակոչից, վարժական հավաքներից կամ զորահավաքներից խ սափելը՝
այդ ծառայ թյ նից ազատվել օրինական հիմքերի բացակայ թյան դեպք մ՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
առավելագ յնը երկ աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որը կատարվել է՝
1) իրեն մարﬓական ﬖասվածք պատճառել
2) փաստաթ ղթ կեղծել

կամ հիվանդ թյան սիմ լյացիայի ճանապարհով,

կամ խաբե թյան այլ ճանապարհով՝

պատժվ մ է կալանքով՝ ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ ﬔկից հինգ տարի ժամկետով:
3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է ռազմական դր թյան, պատերազﬕ
ժամանակ կամ մարտի պարագաներ մ`
պատժվ մ է ազատազրկմամբ` չորսից

թ տարի ժամկետով:

Հոդված 328. Պատերազﬕ ժամանակ պարհակներ կատարել ց կամ հարկեր վճարել ց խ սափելը
Պատերազﬕ ժամանակ աշխատանքի մոբիլիզացիայից կամ այլ պարհակներ կատարել ց, ինչպես նաեւ հարկեր վճարել ց
խ սափելը՝
պատժվ մ է կալանքով՝ ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը չորս տարի ժամկետով:
Հոդված 329. Պետական սահմանն ապօրինի հատելը
1. Առանց սահմանված փաստաթղթերի կամ առանց պատշաճ թ յլտվ թյան Հայաստանի Հանրապետ թյան պահպանվող
պետական սահմանը հատելը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հարյ րապատիկից երկ հարյ րապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ՝
առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որը կատարվել է ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայն թյամբ կամ կազմակերպված խմբի կողﬕց
կամ բռն թյ ն գործադրելով կամ դա գործադրել սպառնալիքով՝

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երեքից յոթ տարի ժամկետով:
3. Ս յն հոդվածի ներգործ թյ նը չի տարածվ մ այն դեպքերի վրա, երբ Հայաստանի Հանրապետ թյան Սահմանադր թյամբ եւ
Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենսդր թյամբ վերապահված քաղաքական ապաստանի իրավ նքից օգտվել
համար
օտարերկրյա քաղաքացին կամ քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձն առանց սահմանված փաստաթղթերի կամ առանց պատշաճ
թ յլտվ թյան մ տք է գործ մ Հայաստանի Հանրապետ թյ ն:
Հոդված 330. Պետական սահմանի նշանները վերցնելը, տեղաշարժելը կամ ոչնչացնելը
1. Հայաստանի Հանրապետ թյան պետական սահմանն ապօրինի փոխել
տեղաշարժելը կամ ոչնչացնելը՝
պատժվ մ է ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ
տարի ժամկետով:

նպատակով պետական սահմանի նշանները վերցնելը,

տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ

2. Ն յն արարքը, որը դիտավոր թյամբ կամ անզգ շ թյամբ առաջացրել է ծանր հետեւանքներ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երկ սից հինգ տարի ժամկետով:
Հոդված 331. Պետական խորհրդանիշներն անարգելը
Հայաստանի Հանրապետ թյան զինանշանը, Հայաստանի Հանրապետ թյան պետական դրոշը, Հայաստանի Հանրապետ թյան
պետական օրհներգը, ինչպես նաեւ այլ պետ թյան պետական խորհրդանիշներն անարգելը՝
պատժվ մ է ղղիչ աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով:

տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ
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Հոդված 332. Արդարադատ թյան իրականացմանը եւ քնն թյանը խոչընդոտելը
1. Արդարադատ թյան իրականացմանը խոչընդոտել

նպատակով դատարանի գործ նե թյանը ցանկացած ձեւով ﬕջամտելը՝

պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
2. Գործի բազմակողմանի, լրիվ եւ օբյեկտիվ քնն թյանը խոչընդոտել
կատարող անձի գործ նե թյանը ցանկացած ձեւով ﬕջամտելը՝

նպատակով դատախազի, քննիչի կամ հետաքնն թյ ն

պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հարյ րապատիկից երեքհարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝ ﬔկից
երեք աﬕս ժամկետով:
3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք կատարվել են անձի կողﬕց իր պաշտոնեական
դիրքն օգտագործելով՝
պատժվ մ են տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը չորս տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ
զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
Հոդված 333. Ս տ մատն թյ նը
1. Հանցագործ թյան մասին ս տ մատն թյ նը, եթե անձը գործել է` գիտակցելով, որ իր տրամադրած տեղեկատվ թյ նը կեղծ է՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով, կամ
ղղիչ
աշխատանքներով՝ ﬔկից երկ
տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝

առավելագ յնը երկ

տարի ժամկետով:

2. Ն յն արարքը, որը՝
1) զ գորդվել է ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործ թյան ﬔջ ﬔղադրելով,
2) զ գորդվել է ﬔղադրանքի արհեստական ապաց յցներ ստեղծելով,
3) կատարվել է շահադիտական դրդ ﬓերով՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով:
Հոդված 334. Հանցագործ թյ նը պարտակելը
1. Ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործ թյ նը պարտակելը` հանցանք կատարած անձի, ինչպես նաեւ հանցագործ թյան
կատարման գործիքների
ﬕջոցների, հանցագործ թյան հետքերի կամ հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված առարկաների
նախապես չխոստացված պարտակ մը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
2. Հանցանք կատարած անձի ամ սինը եւ ﬔրձավոր ազգականները հանցագործ թյան նախապես չխոստացված պարտակման
համար քրեական պատասխանատվ թյան ենթակա չեն:
Հոդված 335. Հանցագործ թյան մասին չհայտնելը
1. Հաստատապես հայտնի նախապատրաստվող ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործ թյան մասին չհայտնելը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
2. Հանցանք կատարած անձի ամ սինը եւ ﬔրձավոր ազգականները հանցագործ թյան մասին չհայտնել
պատասխանատվ թյան ենթակա չեն:

համար քրեական

Հոդված 336. Ակնհայտ անﬔղ անձին քրեական պատասխանատվ թյան ենթարկելը
1. Անձին քրեական պատասխանատվ թյան ենթարկելը չհաստատված հանցագործ թյան դեպքով կամ առանց դեպքին անձի
մասնակց թյ նը հիﬓավորող կամ ոչ բավարար չափով հիﬓավորող կամ առանց նրա արարք մ հանցակազմը հավաստող
փաստական տվյալների առկայ թյան՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որն անզգ շ թյամբ ծանր հետեւանքներ է առաջացրել՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երկ սից վեց տարի ժամկետով:
3. Ն յն արարքը, որը դիտավոր թյամբ ծանր հետեւանքներ է առաջացրել՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ չորսից թ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել
իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
4. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ կամ երրորդ մասով նախատեսված արարքը, որը զ գորդվել է՝
1) ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործ թյան ﬔջ ﬔղադրել

հետ,

2) ﬔղադրանքի արհեստական ապաց յցներ ստեղծելով՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ վեցից տասը տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել
իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
Հոդված 337. Վկայի կամ տ ժողի ներկայանալ ն կամ նրանց ց ցմ նք տալ ն խոչընդոտելը

Վկայի կամ տ ժողի կողﬕց դատարան, նախնական քնն թյան մարﬕններ ներկայանալ ն կամ նրանց ց ցմ նք տալ ն
խոչընդոտելը, որը կատարվել է բռն թյ ն գործադրելով կամ այն գործադրել
սպառնալիքով կամ այլ ապօրինի
գործող թյ ններով՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
առավելագ յնը երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
Հոդված 338. Ս տ ց ցմ նք կամ կեղծ եզրակաց թյ ն տալը կամ ակնհայտ սխալ թարգման թյ ն կատարելը
1. Նախնական քնն թյան ընթացք մ կամ դատարան մ վկայի կամ տ ժողի կողﬕց ս տ ց ցմ նք տալը, կամ փորձագետի
կողﬕց ակնհայտ կեղծ եզրակաց թյ ն տալը, ինչպես նաեւ թարգմանչի կողﬕց սխալ թարգման թյ ն կատարելը՝
պատժվ մ են տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հարյ րապատիկից երեքհարյ րապատիկի չափով, կամ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երկ աﬕս ժամկետով:

ղղիչ

2. Ն յն արարքը, որը՝
1) զ գորդվել է ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործ թյան ﬔջ ﬔղադրելով,
2) զ գորդվել է ﬔղադրանքի արհեստական ﬔղադրական ապաց յցներ ստեղծելով,
3) կատարվել է շահադիտական դրդ ﬓերով՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով:
3. Օրենքով նախատեսված դեպքեր մ ց ցմ նք տալ ց հրաժարված անձը ենթակա չէ քրեական պատասխանատվ թյան, եթե նա
նախնական քնն թյան կամ դատական քնն թյան ընթացք մ, ﬕնչեւ դատարանի կողﬕց դատավճիռ կամ որոշ մ կայացնելը,
կամովին հայտնել է իր տված ս տ ց ցմ նքի, կեղծ եզրակաց թյան կամ սխալ թարգման թյան մասին:
Հոդված 339. Ց ցմ նք տալ ց հրաժարվելը
1. Վկայի կամ տ ժողի կողﬕց ց ցմ նք տալ ց հրաժարվելը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հիսնապատիկից հարյ րապատիկի չափով, կամ
առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երկ աﬕս ժամկետով:
2. Իր, ամ սն
կամ ﬔրձավոր
պատասխանատվ թյ նից:

ազգականի

դեմ

Հոդված 340. Ս տ ց ցմ նք, կեղծ եզրակաց թյ ն տալ

ց ցմ նք

տալ ց

հրաժարված

անձն

ղղիչ աշխատանքներով՝

ազատվ մ

է

քրեական

կամ սխալ թարգման թյան համար կաշառելը կամ հարկադրելը

1. Ս տ ց ցմ նք տալ նպատակով վկային կամ տ ժողին կամ կեղծ եզրակաց թյ ն կամ ս տ ց ցմ նք տալ
փորձագետին, ինչպես նաեւ սխալ թարգման թյ ն կատարել համար թարգմանչին կաշառելը՝

նպատակով

պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով, կամ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երկ աﬕս ժամկետով:

ղղիչ

2. Վկային կամ տ ժողին ս տ ց ցմ նք տալ ն, փորձագետին կեղծ եզրակաց թյ ն տալ ն կամ թարգմանչին սխալ
թարգման թյ ն կատարել ն հարկադրելը, ինչպես նաեւ ց ցմ նք տալ ց խ սափել ն հարկադրելը, որը զ գորդվել է այդ
անձանց կամ նրանց ﬔրձավորի նկատմամբ շանտաժի, սպան թյան, առողջ թյանը ﬖաս պատճառել , գ յքը ոչնչացնել
սպառնալիքով՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք զ գորդվել են նշված անձանց կյանքի կամ
առողջ թյան համար ոչ վտանգավոր բռն թյ ն գործադրելով՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով:

4. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ կամ երրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք՝
1) կատարվել են կազմակերպված խմբի կողﬕց,
2) զ գորդվել են նշված անձանց կյանքի կամ առողջ թյան համար վտանգավոր բռն թյ ն գործադրելով՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ երեքից յոթ տարի ժամկետով:
Հոդված 341. Դատավորի, դատախազի, քննիչի կամ հետաքնն թյ ն կատարող անձի կողﬕց ց ցմ նք տալ ն հարկադրելը
1. Դատավորի, դատախազի, քննիչի կամ հետաքնն թյ ն կատարող անձի կողﬕց սպառնալիք գործադրել կամ այլ ապօրինի
գործող թյ ններով՝ վկային, կասկածյալին, ﬔղադրյալին, ամբաստանյալին կամ տ ժողին ց ցմ նք կամ փորձագետին կեղծ
եզրակաց թյ ն տալ ն, ինչպես նաեւ թարգմանչին սխալ թարգման թյ ն կատարել ն հարկադրելը՝
պատժվ մ է որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը
հինգ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի
ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որը զ գորդվել է ս յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված անձանց նկատմամբ ծաղր ծանակով,
խոշտանգմամբ կամ այլ բռն թյամբ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երեքից թ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:

կամ որոշակի գործ նե թյամբ

3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք առաջացրել են ծանր հետեւանքներ՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ վեցից տասներկ
տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:

կամ որոշակի

Հոդված 342. Նախաքնն թյան կամ հետաքնն թյան տվյալները հրապարակելը
Առանց դատախազի, քննիչի կամ հետաքնն թյ ն կատարող անձի թ յլտվ թյան՝ նախաքնն թյան կամ հետաքնն թյան
տվյալները հրապարակելը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հարյ րապատիկից երեքհարյ րապատիկի չափով, կամ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագ յնը ﬔկ աﬕս ժամկետով:

ղղիչ

Հոդված 343. Դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմ նքը
1. Դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմ նքը, որը դրսեւորվել է դատաքնն թյան մասնակիցներին վիրավորելով՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հարյ րապատիկից երեքհարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝ ﬔկից
երկ աﬕս ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որը դրսեւորվել է պաշտոնեական լիազոր թյ նների իրականացման առնչ թյամբ դատավորին վիրավորելով՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
աշխատանքներով՝ ﬔկից երկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ երկ սից երեք աﬕս ժամկետով:

ղղիչ

Հոդված 344. Դատավորին, դատախազին, քննիչին, հետաքնն թյ ն կատարող անձին կամ դատական ակտերի հարկադիր
կատարողին զրպարտելը
1. Դատախազին, քննիչին, հետաքնն թյ ն կատարող անձին կամ դատական ակտերի հարկադիր կատարողին զրպարտելը՝
կապված նախնական քնն թյ ն վարել , դատարանի դատավճռի, վճռի կամ դատական այլ ակտի կատարման հետ՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հարյ րապատիկից երեքհարյ րապատիկի չափով, կամ
ղղիչ
աշխատանքներով՝ ﬔկից երկ
տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝
առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որը կատարվել է դատավորի նկատմամբ՝ կապված գործը կամ նյ թերը դատարան մ քննել

հետ՝

պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
ղղիչ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝
առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք զ գորդվել են անձին ծանր կամ առանձնապես
ծանր հանցագործ թյան ﬔջ ﬔղադրելով՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը չորս տարի ժամկետով:
Հոդված 345. Արգելանքի տակ գտնվող կամ բռնագրավման ենթակա գ յքի նկատմամբ ապօրինի գործող թյ նները
1. Արգելանքի տակ գտնվող կամ բռնագրավման ենթակա գ յքը վատնելը, օտարելը, թաքցնելը կամ ապօրինաբար ﬔկ րիշին
հանձնելն այն անձի կողﬕց, մ այդ գ յքը վստահված է եղել, ինչպես նաեւ վարկատ կազմակերպ թյան ծառայողի կողﬕց
կալանքի տակ գտնվող դրամական ﬕջոցներով (ավանդներով) բանկային գործառն թյ ններ իրականացնելը՝
պատժվ մ են տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
2. Դատարանի դատավճռով բռնագրավման ենթակա գ յքը թաքցնելը կամ յ րացնելը, ինչպես նաեւ գ յքի բռնագրավման
վերաբերյալ օրինական ժի ﬔջ մտած դատավճռի կատար ﬕց այլ ձեւով խ սափելը՝
պատժվ մ են տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով եւ տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով:
Հոդված 346. Անձնական երաշխավորի կողﬕց իր ստանձնած պարտավոր թյ նները չարամտորեն չկատարելը
Անձնական երաշխավորի կողﬕց իր ստանձնած պարտավոր թյ նները չարամտորեն չկատարելը, որի հետեւանքով կասկածյալը
կամ ﬔղադրյալը խ սափել է քնն թյ նից կամ դատից՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
աշխատանքներով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
Հոդված 347. Նախնական քնն թյ ն վարել
գործող թյ նները

կամ արդարադատ թյ ն իրականացնել

ղղիչ

հետ կապված սպառնալիքը կամ բռնի

1. Դատավորի կամ նրա ﬔրձավորի նկատմամբ սպան թյան, առողջ թյանը ﬖաս պատճառել , գ յքը ոչնչացնել
սպառնալիքը՝ կապված գործը կամ նյ թերը դատարան մ քննել հետ՝

կամ ﬖասել

պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:

չափով,

երեքհարյ րապատիկից

հինգհարյ րապատիկի

կամ

2. Ն յն արարքը, որը կատարվել է դատախազի, քննիչի, հետաքնն թյ ն կատարող անձի, պաշտպանի, փորձագետի կամ
դատական ակտերի հարկադիր կատարողի կամ նրանց ﬔրձավորի նկատմամբ նախնական քնն թյ ն վարել , գործը կամ
նյ թերը դատարան մ քննել կամ դատարանի դատավճիռը, վճիռը կամ դատական այլ ակտը կատարել հետ՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երկ հարյ րապատիկից չորսհարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է կյանքի կամ առողջ թյան համար ոչ
վտանգավոր բռն թյ ն գործադրելով՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով:
4. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ կամ երրորդ մասով նախատեսված արարքը, որը զ գորդվել է կյանքի կամ առողջ թյան
համար վտանգավոր բռն թյ ն գործադրելով՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ հինգից տասը տարի ժամկետով:
Հոդված 348. Ապօրինի ձերբակալելը կամ կալանավորելը

1. Ակնհայտ ապօրինի ձերբակալելը՝
պատժվ մ է կալանքով՝ երկ սից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով՝ որոշակի
պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
2. Ակնհայտ ապօրինի կալանավորելը կամ ակնհայտ ապօրինի կալանքի տակ պահելը՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը չորս տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:

կամ որոշակի

3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք անզգ շ թյամբ առաջացրել են ծանր
հետեւանքներ՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ երեքից թ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:

կամ որոշակի գործ նե թյամբ

Հոդված 349. Ապաց յցները կեղծելը
1. Քաղաքացիական գործով ապաց յցներ կեղծելը գործին մասնակցող անձի կամ նրա ներկայաց ցչի կողﬕց՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
աշխատանքներով՝ ﬔկից երկ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ ﬔկից երկ աﬕս ժամկետով:

ղղիչ

2. Քրեական գործով ապաց յցներ կեղծելը հետաքնն թյ ն կատարող անձի, քննիչի, դատախազի կամ պաշտպանի կողﬕց՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:

կամ որոշակի

3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մաս մ նշված անձանց կողﬕց քրեական գործով ապաց յցներ կեղծելը, որը՝
1) կատարվել է ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործ թյ նների վերաբերյալ գործերով,
2) անզգ շ թյամբ առաջացրել է ծանր հետեւանքներ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երեքից յոթ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:

կամ որոշակի գործ նե թյամբ

Հոդված 350. Կաշառքի կամ առեւտրային կաշառքի պրովոկացիան
Կաշառքի կամ առեւտրային կաշառքի պրովոկացիան՝ հանցագործ թյան արհեստական ապաց յցներ ստեղծել կամ շանտաժի
նպատակով պաշտոնատար անձին կամ առեւտրային կամ այլ կազմակերպ թյ ններ մ կարգադրիչ կամ կառավարման այլ
գործառ յթներ իրականացնող անձին, առանց նրա համաձայն թյան դրամ, արժեթղթեր, այլ գ յք տալ կամ գ յքային բն յթի
ծառայ թյ ններ մատ ցել փորձը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ
զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով կամ առանց դրա:
Հոդված 351. Քրեական պատասխանատվ թյ նից ապօրինի ազատելը
Դատախազի, քննիչի կամ հետաքնն թյ ն կատարող անձի կողﬕց հանցագործ թյ ն կատարել
ﬔղադրվող անձին քրեական պատասխանատվ թյ նից ապօրինի ազատելը՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երկ սից յոթ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:

ﬔջ կասկածվող կամ

կամ որոշակի գործ նե թյամբ

Հոդված 352. Ակնհայտ անարդար դատավճիռ, վճիռ կամ դատական այլ ակտ կայացնելը
1. Դատավորի կողﬕց շահադիտական կամ անձնական այլ դրդ ﬓերով ակնհայտ անարդար դատավճիռ, վճիռ կամ դատական այլ
ակտ կայացնելը՝

պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ որոշակի
պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով,
կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որն անզգ շ թյամբ առաջացրել է ծանր հետեւանքներ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երկ սից չորս տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:

կամ որոշակի գործ նե թյամբ

3. Ն յն արարքը, որը դիտավոր թյամբ առաջացրել է ծանր հետեւանքներ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երեքից յոթ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:

կամ որոշակի գործ նե թյամբ

Հոդված 353. Դատական ակտը չկատարելը
Պաշտոնատար անձի կողﬕց օրինական
ժի ﬔջ մտած դատավճիռը, վճիռը կամ դատական այլ ակտը դիտավոր թյամբ
չկատարելը կամ դրանց կատարմանը խոչընդոտելը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ կալանքով՝
ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
Հոդված 354. Ազատազրկման ձեւով պատիժը կրել ց խ սափելը
Կարճաժամկետ ﬔկնման կամ պատժի հետաձգման ժամկետի ավարտից հետո պատիժը կրել ց խ սափելն ազատազրկման
դատապարտված անձի կողﬕց,
մ թ յլատրվել է ազատազրկման վայրից կարճաժամկետ ﬔկն մ, կամ
մ նկատմամբ
դատավճռի կատար մը հետաձգվել է՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ

տարի ժամկետով:

Հոդված 355. Փախ ստն ազատազրկման վայրից, կալանավորվածներին պահել
վայրից
1. Փախ ստն ազատազրկման վայրից, կալանավորվածներին պահել

վայրից կամ ձերբակալվածներին պահել

վայրից կամ ձերբակալվածներին պահել

վայրից՝

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
2. Ն յն գործող թյ նը, որը կատարվել է՝
1) ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց,
2) այլ անձի կյանքի կամ առողջ թյան համար վտանգավոր բռն թյ ն գործադրելով կամ դա գործադրել

սպառնալիքով,

3) զենք կամ որպես զենք օգտագործվող առարկաների գործադրմամբ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը

թ տարի ժամկետով:

3. Փախ ստ կատարած անձն ազատվ մ է քրեական պատասխանատվ թյ նից, եթե քրեական վար յթը կարճվել կամ
արդարացման դատավճիռ է կայացվել այն գործով, որով անձը դատապարտվել էր ազատազրկման, կալանավորվել կամ
ձերբակալվել էր:

ԲԱԺԻՆ 12. ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅ

ԹՅԱՆ ԿԱՐԳԻ ԴԵՄ
ԳԼ

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅ

ՂՂՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾ

ԹՅ

ՆՆԵՐ

Խ 32.

ԹՅԱՆ ԿԱՐԳԻ ԴԵՄ

ՂՂՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾ

ԹՅ

ՆՆԵՐԸ

Հոդված 356. Հրամանը չկատարելը
1. Պետի՝ օրինական եւ սահմանված կարգով տրված հրամանը ստորադասի կողﬕց չկատարելը, որն էական ﬖաս է պատճառել
ծառայ թյան շահերին՝
պատժվ մ է կալանքով՝ առավելագ յնը երեք աﬕս ժամկետով, կամ կարգապահական գ մարտակ մ պահելով՝ առավելագ յնը
երկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որը կատարվել է ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց, կամ առաջացրել է ծանր հետեւանքներ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով:
3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է ռազմական դր թյան, պատերազﬕ
ժամանակ կամ մարտի պարագաներ մ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ հինգից տասնհինգ տարի ժամկետով:
4. Հրամանը չկատարելը ծառայ թյան նկատմամբ անփ յթ կամ անբարեխիղճ վերաբերմ նքի հետեւանքով, որն առաջացրել է
ծանր հետեւանքներ՝
պատժվ մ է կալանքով՝ առավելագ յնը երեք աﬕս ժամկետով, կամ կարգապահական գ մարտակ մ պահելով՝ առավելագ յնը
ﬔկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով:
5. Ս յն գլխ մ նախատեսված զինվորական ծառայ թյան կարգի դեմ
ղղված հանցագործ թյ նների ս բյեկտներն են
Հայաստանի Հանրապետ թյան զինված ժեր մ, Հայաստանի Հանրապետ թյան այլ զորքեր մ զորակոչի հիման վրա կամ
պայմանագրով զինվորական ծառայ թյ ն անցնող անձինք, ինչպես նաեւ ռազմական հավաքներ անցնել
ժամանակ՝
զինապարտները:
Հոդված 357. Պետին դիմադրելը կամ նրան զինվորական ծառայ թյան պարտական թյ նները խախտել ն հարկադրելը
1. Պետին, ինչպես նաեւ զինվորական ծառայ թյան գծով նրա պարտական թյ նները կատարող այլ անձին դիմադրելը կամ նրան
այդ պարտական թյ նները խախտել ն հարկադրելը, որը զ գորդվել է բռն թյ ն գործադրելով կամ դա գործադրել
սպառնալիքով՝
պատժվ մ է կարգապահական գ մարտակ մ պահելով՝ առավելագ յնը երկ
առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:

տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝

2. Ն յն արարքները, որոնք կատարվել են՝
1) ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց,
2) զենք գործադրելով,
3) առողջ թյանը ﬕջին ծանր թյան կամ ծանր ﬖաս կամ այլ ծանր հետեւանքներ պատճառելով՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ երկ սից

թ տարի ժամկետով:

3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք կատարվել են ռազմական դր թյան,
պատերազﬕ ժամանակ կամ մարտի պարագաներ մ՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ յոթից տասներեք տարի ժամկետով:
Հոդված 358. Պետի նկատմամբ բռնի գործող թյ ններ կատարելը
1. Զինվորական ծառայ թյան պարտական թյ նները կատարել
բռն թյ ն գործադրելը՝

կապակց թյամբ պետին ծեծելը կամ նրա նկատմամբ այլ

պատժվ մ է կարգապահական գ մարտակ մ պահելով՝ առավելագ յնը երկ
առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով:

տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝

2. Ն յն արարքը, որը կատարվել է՝
1) ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց,
2) զենք գործադրելով,
3) առողջ թյանը ﬕջին ծանր թյան կամ ծանր ﬖաս կամ այլ ծանր հետեւանքներ պատճառելով՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երեքից տասներկ

տարի ժամկետով:

3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք կատարվել են ռազմական դր թյան,
պատերազﬕ ժամանակ կամ մարտի պարագաներ մ՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ յոթից տասներեք տարի ժամկետով:
Հոդված 359. Զինծառայողների փոխհարաբեր թյ նների կանոնագրքային
ստորադաս թյան հարաբեր թյ նների բացակայ թյան դեպք մ

կանոնները

խախտելը

նրանց

ﬕջեւ

1. Զինծառայողների փոխհարաբեր թյ նների կանոնագրքային կանոնները խախտելը նրանց ﬕջեւ ստորադաս թյան
հարաբեր թյ նների բացակայ թյան դեպք մ, որն արտահայտվել է անձի պատիﬖ
արժանապատվ թյ նը ստորացնելով,
նրան ծաղր ծանակի ենթարկելով կամ հալածելով կամ զ գորդվել է բռն թյ ն գործադրելով՝
պատժվ մ է կալանքով՝ առավելագ յնը երեք աﬕս ժամկետով, կամ կարգապահական գ մարտակ մ պահելով՝ առավելագ յնը
երկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որը կատարվել է՝
1) երկ

կամ ավելի անձանց նկատմամբ,

2) ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց,
3) զենք կամ մարﬓական ﬖասվածքներ պատճառել

համար հատ կ հարմարեցված այլ առարկաներ գործադրելով,

4) անձի առողջ թյանը ﬕջին ծանր թյան ﬖաս պատճառելով՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով:
3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքը, որն առաջացրել է ծանր հետեւանքներ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ չորսից

թ տարի ժամկետով:

4. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ կամ երրորդ մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է ռազմական դր թյան,
պատերազﬕ ժամանակ կամ մարտի պարագաներ մ`
պատժվ մ է ազատազրկմամբ` հինգից տասը տարի ժամկետով:
Հոդված 360. Զինծառայողին վիրավորանք հասցնելը
1. Զինծառայողին վիրավորանք հասցնելը՝ զինվորական ծառայ թյան պարտական թյ նները կատարել
կապակց թյամբ
զինծառայողի պատիﬖ արժանապատվ թյ նն անպարկեշտ ձեւով ստորացնելը ﬔկ այլ զինծառայողի կողﬕց՝
պատժվ մ է կալանքով՝ առավելագ յնը երկ
վեց աﬕս ժամկետով:

աﬕս ժամկետով, կամ կարգապահական գ մարտակ մ պահելով՝ առավելագ յնը

2. Ն յն արարքը, որը կատարվել է ստորադրյալի կողﬕց պետի, ինչպես նաեւ պետի կողﬕց ստորադրյալի նկատմամբ զինվորական
ծառայ թյան պարտական թյ նները կատարել կապակց թյամբ՝
պատժվ մ է կալանքով՝ առավելագ յնը երեք աﬕս ժամկետով, կամ կարգապահական գ մարտակ մ պահելով՝ առավելագ յնը
ﬔկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով:
Հոդված 361. Զորամասը կամ ծառայ թյան վայրն ինքնակամ թողնելը

1. Զորակոչի կամ պայմանագրային հիմ նքներով զինվորական ծառայ թյ ն անցնող զինծառայողի կողﬕց զորամասը կամ
ծառայ թյան վայրն ինքնակամ թողնելը, ինչպես նաեւ զորամասից արձակվելիս, նշանակվելիս, գործ ղ ﬕց, արձակ րդից կամ
բ ժական հաստատ թյ նից առանց հարգելի պատճառների ժամանակին ծառայ թյան չներկայանալը երեք օրից ավելի, բայց ﬔկ
ամսից ոչ ավելի տեւող թյամբ, ինչպես նաեւ երեք ամսվա ընթացք մ երեք եւ ավելի անգամ ﬔկից երեք օր տեւող թյամբ՝
պատժվ մ է կալանքով՝ առավելագ յնը երեք աﬕս ժամկետով, կամ կարգապահական գ մարտակ մ պահելով՝ առավելագ յնը
ﬔկ տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքները, որոնք կատարվել են պատիժը կարգապահական գ մարտակ մ կրող զինծառայողների կողﬕց՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով:
3. Ս յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքները, որոնք կատարվել են սպայի կամ ենթասպայի կողﬕց՝
պատժվ մ են կալանքով՝ ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ

տարի ժամկետով:

4. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ կամ երրորդ մասով նախատեսված արարքները, եթե ինքնակամ բացակայ թյ նը տեւել է
ﬔկ ամսից ավելի, բայց զինվորական ծառայ թյ նից ժամանակավորապես խ սափել նպատակով՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
5. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ կամ երրորդ կամ չորրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք կատարվել են ﬕ
խ մբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայն թյամբ`
պատժվ մ են ազատազրկմամբ` երկ սից հինգ տարի ժամկետով:
6. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ կամ երրորդ կամ չորրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք կատարվել են
ռազմական դր թյան, պատերազﬕ ժամանակ կամ մարտի պարագաներ մ՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ երեքից

թ տարի ժամկետով:

7. Ս յն հոդվածի առաջին, երկրորդ, երրորդ կամ չորրորդ մասով նախատեսված արարքներն առաջին անգամ կատարած
զինծառայողը կարող է ազատվել քրեական պատասխանատվ թյ նից, եթե դրանք կատարել է ծանր հանգամանքների զ գորդման
հետեւանքով, կամ ազատվ մ է քրեական պատասխանատվ թյ նից, եթե նա ծառայ թյ նից խ սափել պահից երեք օրվա
ընթացք մ ﬔղայականով ներկայացել է զորամաս, ծառայ թյան վայր, իրավապահ կամ պետական այլ մարﬕններ:
Հոդված 362. Դասալք թյ նը
1. Դասալք թյ նը՝ զինվորական ծառայ թյ նից վերջնականապես խ սափել նպատակով զորամասը կամ ծառայ թյան վայրն
ինքնակամ թողնելը, ինչպես նաեւ ն յն նպատակով ծառայ թյան չներկայանալը՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը չորս տարի ժամկետով:
2. Դասալք թյ նը, որը կատարվել է ծառայ թյան համար վստահված զենքով կամ ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական
համաձայն թյամբ կամ մարտական հերթապահ թյ ն կատարող զինծառայողի կողﬕց՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ չորսից տասը տարի ժամկետով:
3. Դասալք թյ նը, որը կատարվել է ռազմական դր թյան, պատերազﬕ ժամանակ կամ մարտի պարագաներ մ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ վեցից տասներկ

տարի ժամկետով:

4. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքներն առաջին անգամ կատարած զինծառայողը կարող է
ազատվել քրեական պատասխանատվ թյ նից, եթե դրանք կատարել է ծանր հանգամանքների զ գորդման հետեւանքով, կամ
ազատվ մ է քրեական պատասխանատվ թյ նից, եթե նա ծառայ թյ նից խ սափել
պահից երեք օրվա ընթացք մ
ﬔղայականով ներկայացել է զորամաս, ծառայ թյան վայր, իրավապահ կամ պետական այլ մարﬕններ:
Հոդված 363. Անդամախեղել , հիվանդ թյան սիմ լյացիայի կամ ապօրինի այլ եղանակով զինվորական ծառայ թյ նից
խ սափելը

1. Իրեն որեւէ ﬖասվածք պատճառել (անդամախեղել ), հիվանդ թյան սիմ լյացիայի, կեղծ փաստաթղթեր օգտագործել կամ
խաբե թյան այլ ﬕջոցով կամ ապօրինի այլ եղանակով զինծառայողի կողﬕց զինվորական ծառայ թյան պարտական թյ նները
կատարել ց ժամանակավորապես խ սափելը՝
պատժվ մ է կալանքով՝ առավելագ յնը երեք աﬕս ժամկետով, կամ կարգապահական գ մարտակ մ պահելով՝ առավելագ յնը
երկ տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որը կատարվել է զինվորական ծառայ թյան պարտական թյ նները կրել ց վերջնականապես ազատվել
նպատակով՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երկ սից հինգ տարի ժամկետով:
3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք կատարվել են ռազմական դր թյան,
պատերազﬕ ժամանակ կամ մարտի պարագաներ մ՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ հինգից տասը տարի ժամկետով:
Հոդված 364. Զինվորական ծառայ թյան պարտական թյ նները կատարել ց հրաժարվելը
1. Զինվորական ծառայ թյ նից կամ դրա առանձին պարտական թյ նները կատարել ց զինծառայողի հրաժարվելը, որը
զ գորդվել է դրանց փաստացի դադարեցմամբ՝
պատժվ մ է կալանքով՝ առավելագ յնը երեք աﬕս ժամկետով, կամ կարգապահական գ մարտակ մ պահելով՝ առավելագ յնը
երկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որը կատարվել է ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ ﬔկից հինգ տարի ժամկետով:
3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է ռազմական դր թյան, պատերազﬕ
ժամանակ կամ մարտի պարագաներ մ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ հինգից տասը տարի ժամկետով:
Հոդված 365. Մարտական հերթապահ թյ ն կամ մարտական ծառայ թյ ն կրել

կանոնները խախտելը

1. Հայաստանի Հանրապետ թյան վրա անակնկալ հարձակ մը ժամանակին հայտնաբերել
եւ դրան դիմակայել
կամ
Հայաստանի Հանրապետ թյան անվտանգ թյան ապահովմանն
ղղված մարտական հերթապահ թյան կամ մարտական
ծառայ թյ ն կրել կանոնները խախտելը, եթե այդ արարքն անզգ շ թյամբ ﬖաս է պատճառել կամ այդպիսի ﬖաս պատճառել
սպառնալիք է ստեղծել՝
պատժվ մ է կարգապահական գ մարտակ մ պահելով՝ առավելագ յնը երկ
առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:

տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝

2. Ն յն արարքը, որը կատարվել է մարտական հերթապահ թյ ն կամ մարտական ծառայ թյ ն կրել
անփ յթ կամ անբարեխիղճ վերաբերմ նքի հետեւանքով եւ առաջացրել է ծանր հետեւանքներ՝
պատժվ մ է կարգապահական գ մարտակ մ պահելով՝ առավելագ յնը երկ
յոթ տարի ժամկետով:

կանոնների նկատմամբ

տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ երկ սից

3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է ռազմական դր թյան, պատերազﬕ
ժամանակ կամ մարտի պարագաներ մ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ չորսից տասը տարի ժամկետով:
Հոդված 366. Սահմանապահ ծառայ թյ ն կրել

կանոնները խախտելը

1. Սահմանապահ ծառայ թյ ն կրել
կանոնները խախտելը սահմանապահ վերակարգի ﬔջ մտնող կամ սահմանապահ
ծառայ թյան այլ պարտական թյ ններ կատարող անձի կողﬕց, եթե այդ արարքը ﬖաս է պատճառել կամ կարող էր ﬖաս
պատճառել պետ թյան անվտանգ թյան շահերին՝

պատժվ մ է կարգապահական գ մարտակ մ պահելով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝
առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որը կատարվել է սահմանապահ ծառայ թյ ն կրել կանոնների նկատմամբ անփ յթ կամ անբարեխիղճ
վերաբերմ նքի հետեւանքով եւ անզգ շ թյամբ առաջացրել է ծանր հետեւանքներ՝
պատժվ մ է կարգապահական գ մարտակ մ պահելով՝ առավելագ յնը երկ
առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:

տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝

3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է ռազմական դր թյան, պատերազﬕ
ժամանակ կամ մարտի պարագաներ մ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ չորսից տասը տարի ժամկետով:
Հոդված 367. Պահակային կամ կայազորային ծառայ թյան կանոնագրքային կանոնները խախտելը
1. Պահակային կամ կայազորային ծառայ թյան կանոնագրքային կանոնները խախտելը պահակախմբի կամ պարեկախմբի կազﬕ
ﬔջ մտնող անձի կողﬕց, եթե այդ արարքն անզգ շ թյամբ առաջացրել է այնպիսի ﬖասակար հետեւանքներ, որոնց կանխման
համար կարգված է եղել տվյալ պահակը կամ պարեկը՝
պատժվ մ է կարգապահական գ մարտակ մ պահելով՝ առավելագ յնը երկ
առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:

տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝

2. Ն յն արարքը, որը կատարվել է պահակային կամ կայազորային ծառայ թյան կանոնագրքային կանոնները կրել կանոնների
նկատմամբ անփ յթ կամ անբարեխիղճ վերաբերմ նքի հետեւանքով եւ անզգ շ թյամբ առաջացրել է ծանր հետեւանքներ՝
պատժվ մ է կալանքով՝ ﬔկից երեք աﬕս ժամկետով, կամ կարգապահական գ մարտակ մ պահելով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի
ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով:
3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է ռազմական դր թյան, պատերազﬕ
ժամանակ կամ մարտի պարագաներ մ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երեքից

թ տարի ժամկետով:

Հոդված 368. Ներքին ծառայ թյան կանոնագրքային կանոնները խախտելը
1. Զորամասի օրվա վերակարգի ﬔջ մտնող անձի կողﬕց (բացի պահակախմբից եւ պարեկախմբից) ներքին ծառայ թյան
կանոնագրքային կանոնները խախտելը, որն առաջացրել է ծանր հետեւանքներ՝
պատժվ մ է կալանքով՝ առավելագ յնը երեք աﬕս ժամկետով, կամ կարգապահական գ մարտակ մ պահելով՝ առավելագ յնը
երկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որը կատարվել է ներքին ծառայ թյան կանոնագրքային կանոնների նկատմամբ անփ յթ կամ անբարեխիղճ
վերաբերմ նքի հետեւանքով եւ առաջացրել է ծանր հետեւանքներ`
պատժվ մ է կարգապահական գ մարտակ մ պահելով` առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ`
առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով:
3. Ն յն արարքը, որը կատարվել է ռազմական դր թյան, պատերազﬕ ժամանակ կամ մարտի պարագաներ մ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երկ սից վեց տարի ժամկետով:
Հոդված 369. Ռազմական գ յքը դիտավոր թյամբ ոչնչացնելը կամ ﬖասելը
1. Զենքը, ռազմամթերքը, ռազմական տեխնիկան կամ ռազմական այլ գ յքը դիտավոր թյամբ ոչնչացնելը կամ ﬖասելը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի առավելագ յնը երկ հարյ րապատիկի չափով, կամ կարգապահական
գ մարտակ մ պահելով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որն առաջացրել է ծանր հետեւանքներ՝

պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի առավելագ յնը երեքհարյ րապատիկի չափով, կամ կարգապահական
գ մարտակ մ պահելով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ երեքից թ տարի ժամկետով:
3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է ռազմական դր թյան, պատերազﬕ
ժամանակ կամ մարտի պարագաներ մ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ վեցից տասներկ

տարի ժամկետով:

Հոդված 370. Ռազմական գ յքն անզգ շ թյամբ ոչնչացնելը կամ ﬖասելը
Զենքը, ռազմամթերքը, ռազմական տեխնիկան կամ ռազմական այլ գ յքն ինքնավստահ թյամբ կամ անփ թ թյամբ ոչնչացնելը
կամ ﬖասելը, որն առաջացրել է ծանր հետեւանքներ՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի առավելագ յնը երկ հարյ րապատիկի չափով, կամ կարգապահական
գ մարտակ մ պահելով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
Հոդված 371. Ռազմական գ յքը վատնելը
1. Ռազմական գ յքը վատնելը՝ զինծառայողի կողﬕց անձնական օգտագործման համար նրան տրամադրված համազգեստը կամ
ռազմական հանդերձանքի առարկաները կամ ռազմական այլ գ յքն իրացնելը՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի առավելագ յնը երկ հարյ րապատիկի չափով, կամ կարգապահական
գ մարտակ մ պահելով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
2. Զենքի կամ ռազմամթերքի վատնելը՝
պատժվ մ է կարգապահական գ մարտակ մ պահելով՝ առավելագ յնը երկ
առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով:

տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝

3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է ռազմական դր թյան, պատերազﬕ
ժամանակ կամ մարտի պարագաներ մ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երեքից

թ տարի ժամկետով:

Հոդված 372. Ռազմական գ յքը կորցնելը կամ փչացնելը
1. Զինծառայողի կողﬕց անձնական օգտագործման համար իրեն տրամադրված զգեստը կամ ռազմական հանդերձանքի
առարկաները, ինչպես նաեւ իրեն վստահված զենքը, ռազմամթերքը կամ ռազմական այլ գ յքը կորցնելը կամ փչացնելը, որը
կատարվել է դրանց պահպան թյան կանոնների խախտմամբ՝
պատժվ մ է տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի առավելագ յնը հարյ րապատիկի չափով, կամ կարգապահական
գ մարտակ մ պահելով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որը կատարվել է ռազմական դր թյան, պատերազﬕ ժամանակ կամ մարտի պարագաներ մ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
Հոդված 373. Զենքի, ռազմամթերքի եւ շրջապատի համար առավել վտանգ ներկայացնող առարկաների, նյ թերի հետ վարվել
կանոնները խախտելը
1. Զենքի, ռազմամթերքի, ինչպես նաեւ ռադիոակտիվ նյ թերի, պայթ ցիկ կամ շրջապատի համար առավել վտանգ ներկայացնող
այլ սարքերի, առարկաների կամ նյ թերի հետ վարվել կանոնները խախտելը, որը մարդ առողջ թյանն անզգ շ թյամբ
պատճառել է թեթեւ կամ ﬕջին ծանր թյան ﬖաս՝
պատժվ մ է կարգապահական գ մարտակ մ պահելով՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝
առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որը մարդ առողջ թյանն անզգ շ թյամբ պատճառել է ծանր ﬖաս կամ առաջացրել է ռազմական տեխնիկայի
ոչնչաց մ կամ այլ ծանր հետեւանքներ՝

պատժվ մ է կարգապահական գ մարտակ մ պահելով՝ առավելագ յնը երկ
առավելագ յնը չորս տարի ժամկետով:

տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝

3. Ս յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքը, որն անզգ շ թյամբ առաջացրել է մարդ

մահ՝

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երեքից յոթ տարի ժամկետով:
4. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքը, որն անզգ շ թյամբ առաջացրել է երկ
անձանց մահ՝

կամ ավելի

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ չորսից տասը տարի ժամկետով:
Հոդված 374. Զենքը, ռազմամթերքը, ռազմական այլ գ յքը, ինչպես նաեւ շրջապատի համար առավել վտանգ ներկայացնող
նյ թերը կամ առարկաները ﬔկ րիշին հանձնելը
Զինծառայողին վստահված զենքը, ռազմամթերքը, ռազմական այլ գ յքը, ինչպես նաեւ ռադիոակտիվ նյ թերը, պայթ ցիկ կամ
շրջապատի համար ﬔծ վտանգ ներկայացնող այլ սարքերը եւ առարկաները սահմանված կարգի խախտմամբ ﬔկ
րիշին
հանձնելը, եթե ստացողի կատարած գործող թյ ններն առաջացրել են մարդկային զոհեր կամ այլ ծանր հետեւանքներ՝
պատժվ մ է կարգապահական գ մարտակ մ պահելով՝ առավելագ յնը երկ
առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:

տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝

Հոդված 375. Իշխան թյ նը չարաշահելը, իշխանազանց թյ նը կամ իշխան թյան անգործ թյ նը
1. Պետի կամ պաշտոնատար անձի կողﬕց իշխան թյ նը կամ պաշտոնեական դիրքը չարաշահելը, իշխանազանց թյ նը կամ
պաշտոնեական լիազոր թյ նների սահմանն անցնելը, ինչպես նաեւ իշխան թյան անգործ թյ նը, եթե այդ արարքները
կատարվել են շահադիտական, անձնական այլ շահագրգռված թյ նից կամ խմբային շահերից ելնելով, եւ եթե դրանք էական ﬖաս
են պատճառել՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ երկ սից հինգ տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքները, որոնք անզգ շ թյամբ ծանր հետեւանքներ են առաջացրել՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ երեքից

թ տարի ժամկետով:

3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք կատարվել են ռազմական դր թյան,
պատերազﬕ ժամանակ կամ մարտի պարագաներ մ՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ յոթից տասներեք տարի ժամկետով:
Հոդված 376. Անփ յթ վերաբերմ նքը ծառայ թյան նկատմամբ
1. Ծառայ թյան նկատմամբ պետի կամ պաշտոնատար անձի անփ յթ վերաբերմ նքը, որը պատճառել է էական ﬖաս՝
պատժվ մ է կարգապահական գ մարտակ մ պահելով՝ առավելագ յնը երկ
առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:

տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝

2. Ն յն արարքները, եթե անզգ շ թյամբ առաջացրել են ծանր հետեւանքներ՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ երեքից վեց տարի ժամկետով:
3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, եթե դրանք կատարվել են ռազմական դր թյան,
պատերազﬕ ժամանակ կամ մարտի պարագաներ մ՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ չորսից
Հոդված 377. Մեքենաներ վարել

թ տարի ժամկետով:

կամ շահագործել

կանոնները խախտելը

1. Մարտական, հատ կ կամ տրանսպորտային ﬔքենաներ վարել
կամ շահագործել
կանոնները խախտելը, որը մարդ
առողջ թյանն անզգ շ թյամբ պատճառել է ﬕջին ծանր թյան կամ ծանր ﬖաս կամ առաջացրել է այլ ծանր հետեւանքներ՝

պատժվ մ է կալանքով՝ առավելագ յնը երեք աﬕս ժամկետով, կամ կարգապահական գ մարտակ մ պահելով՝ առավելագ յնը
ﬔկ տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը ﬔկ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ
որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երկ տարի ժամկետով կամ առանց դրա:
2. Ն յն արարքը, որն անզգ շ թյամբ առաջացրել է մարդ

մահ՝

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել
գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:

կամ որոշակի

3. Ս յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքը, որն անզգ շ թյամբ առաջացրել է երկ
անձանց մահ՝

կամ ավելի

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ չորսից տասը տարի ժամկետով:
Հոդված 378. Թռիչքների կամ դրանց նախապատրաստման կանոնները խախտելը
1. Ռազմական թռչող սարքերի թռիչքների, դրանց նախապատրաստման կամ շահագործման այլ կանոնները խախտելը, որն
անզգ շ թյամբ առաջացրել է մարդ մահ կամ այլ ծանր հետեւանքներ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երկ սից վեց տարի ժամկետով:
2. Ս յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքները, եթե դրանք անզգ շ թյամբ առաջացրել են երկ
մահ՝

կամ ավելի մարդ

պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ չորսից տասը տարի ժամկետով:
Հոդված 379. Մարտ վարել

ﬕջոցները հակառակորդին հանձնելը կամ թողնելը

Պետի կողﬕց առանց մարտի պարագաներով հարկադրված լինել ՝ ամր թյ նները, մարտական տեխնիկան եւ մարտ վարել
ﬕջոցները հակառակորդին հանձնելը կամ թողնելը, եթե բացակայ մ են պետական դավաճան թյան հատկանիշները՝

այլ

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ տասից տասնհինգ տարի ժամկետով:
Հոդված 380. Մարտադաշտն ինքնակամ լքելը կամ զենքով գործել ց հրաժարվելը
1. Մարտի ժամանակ մարտադաշտն ինքնակամ լքելը կամ զենքով գործել ց հրաժարվելը՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝

թից տասներկ

տարի ժամկետով:

2. Ն յն արարքը, որը կատարվել է ﬕ խ մբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայն թյամբ`
պատժվ մ է ազատազրկմամբ` տասից տասնհինգ տարի ժամկետով:
Հոդված 381. Կամովին գերի հանձնվելը
Վախկոտ թյան կամ փոքրոգ թյան պատճառով կամովին գերի հանձնվելը՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝

թից տասնհինգ տարի ժամկետով:

Հոդված 382. Հանցավոր գործող թյ նները գեր թյան ﬔջ գտնվող զինծառայողի կողﬕց
1. Գեր թյան ﬔջ գտնվող զինծառայողի կողﬕց ռազմական նշանակ թյ ն
նեցող աշխատանքներին կամ այնպիսի այլ
ﬕջոցառ ﬓերին կամովին մասնակցելը, որոնք ակնհայտ կերպով կարող են ﬖաս պատճառել Հայաստանի Հանրապետ թյանը
կամ նրա դաշնակից պետ թյ ններին, եթե բացակայ մ են հայրենիքին դավաճանել հատկանիշները՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երեքից

թ տարի ժամկետով:

2. Մյ ս ռազմագերիների նկատմամբ բռն թյ ն գործադրելը կամ ավագի դիրք մ գտնվող ռազմագեր
դաժանորեն վարվելը՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երկ սից

թ տարի ժամկետով:

կողﬕց նրանց հետ

3. Գեր թյան ﬔջ գտնվող զինծառայողի կողﬕց շահադիտական դրդ ﬓերով կամ իր նկատմամբ հակառակորդի ներողաﬕտ
վերաբերմ նքն ապահովել նպատակով այնպիսի գործող թյ ններ կատարելը, որոնք ղղված են մյ ս ռազմագերիների դեմ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երկ

տարի ժամկետով:

Հոդված 383. Դիակապտ թյ նը
Մարտադաշտ մ սպանվածների կամ վիրավորների մոտ գտնվող իրերը հափշտակելը՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երկ սից

ԲԱԺԻՆ 13. ԽԱՂԱՂ

թ տարի ժամկետով:

ԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՐԴԿ

ԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳ
ԳԼ

ԽԱՂԱՂ

ԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՐԴԿ

ԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳ

ԹՅԱՆ ԴԵՄ

ՂՂՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾ

ԹՅ

ՆՆԵՐ

Խ 33.
ԹՅԱՆ ԴԵՄ

ՂՂՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾ

ԹՅ

ՆՆԵՐԸ

Հոդված 384. Ագրեսիվ պատերազմը
1. Ագրեսիվ պատերազմ ծրագրելը կամ նախապատրաստելը՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ հինգից տասը տարի ժամկետով:
2. Ագրեսիվ պատերազմ սանձազերծելը կամ վարելը՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝

թից տասնհինգ տարի ժամկետով:

Հոդված 385. Ագրեսիվ պատերազﬕ հրապարակային կոչերը
1. Ագրեսիվ պատերազմ սանձազերծել

հրապարակային կոչերը՝

պատժվ մ են տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի
ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:

հարյ րապատիկից

երկ հարյ րապատիկի

չափով,

կամ

2. Ն յն գործող թյ նները, որոնք կատարվել են զանգվածային լրատվ թյան ﬕջոցներով կամ բարձրագ յն պետական պաշտոն
զբաղեցնող անձի կողﬕց՝
պատժվ մ են տ գանքով՝ նվազագ յն աշխատավարձի երեքհարյ րապատիկից հինգհարյ րապատիկի չափով, կամ
ազատազրկմամբ՝ երկ սից հինգ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել
իրավ նքից զրկելով՝ առավելագ յնը երեք տարի ժամկետով:
3. Ս յն հոդված մ բարձրագ յն պետական պաշտոն զբաղեցնող անձինք են Հայաստանի Հանրապետ թյան Նախագահը,
Հայաստանի
Հանրապետ թյան
կառավար թյան
անդաﬓերը,
Հայաստանի
Հանրապետ թյան
Ազգային
ժողովի
պատգամավորները:
Հոդված 386. Զանգվածային ոչնչացման զենք արտադրելը կամ տարածելը
Քիﬕական, կենսաբանական կամ ﬕջազգային պայմանագրով արգելված զանգվածային ոչնչացման այլ տեսակի զենք ստեղծելը,
արտադրելը, ձեռք բերելը կամ իրացնելը, ﬕջ կային զենքի չտիրապետող պետ թյանը հ մքային կամ հատ կ տրոհվող նյ թեր
հանձնելը, Հայաստանի Հանրապետ թյան ﬕջազգային պայմանագրով արգելված զանգվածային ոչնչացման զենք կամ դրա
արտադր թյան համար անհրաժեշտ բաղադրամասեր տրամադրելը՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ չորսից
Հոդված 387. Պատերազմ վարել

թ տարի ժամկետով:

արգելված ﬕջոցներ եւ ﬔթոդներ կիրառելը

1. Ռազմական գործող թյ ններ մ կամ զինված ընդհար ﬓեր մ ﬕջազգային պայմանագրով արգելված ﬕջոցներ եւ ﬔթոդներ
կիրառելը՝

պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը տասնհինգ տարի ժամկետով:
2. Հայաստանի Հանրապետ թյան ﬕջազգային պայմանագրով արգելված զանգվածային ոչնչացման զենք կիրառելը կամ
փորձարկելը՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ տասից տասնհինգ տարի ժամկետով, կամ ցմահ ազատազրկմամբ:
Հոդված 388. Ահաբեկչական գործող թյ նն օտարերկրյա պետ թյան կամ ﬕջազգային կազմակերպ թյան ներկայաց ցչի դեմ
1. Օտարերկրյա պետ թյան կամ ﬕջազգային կազմակերպ թյան ներկայաց ցչի դեմ բռն թյ ն գործադրելը կամ նրան
առեւանգելը կամ ազատ թյ նից զրկելը, եթե այդ գործող թյ նները կատարվել են պատերազﬕ պրովոկացիայի կամ ﬕջազգային
հարաբեր թյ նները բարդացնել նպատակով՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ հինգից տասներկ

տարի ժամկետով։

2. Օտարերկրյա պետ թյան կամ ﬕջազգային կազմակերպ թյան ներկայաց ցչի սպան թյ նը, եթե դա կատարվել է պատերազﬕ
պրովոկացիայի կամ ﬕջազգային հարաբեր թյ նները բարդացնել նպատակով՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ տասից տասնհինգ տարի ժամկետով, կամ ցմահ ազատազրկմամբ։
Հոդված 389. Միջազգային ահաբեկչ թյ նը
Միջազգային ահաբեկչ թյ նը՝ ﬕջազգային բարդ թյ ններ կամ պատերազմ հրահրել կամ օտար պետ թյան ներքին վիճակն
ապակայ նացնել նպատակով օտարերկրյա պետ թյան տարածք մ պայթյ նի կամ հրկիզման կամ այլ գործող թյ նների
կազմակերպ մը կամ իրականաց մը, որն
ղղված է մարդկանց ոչնչացնել ն կամ նրանց մարﬓական ﬖասվածքներ
պատճառել ն, շին թյ ններ, կառ յցներ, ճանապարհներ եւ հաղորդակց թյան ﬕջոցներ, կապի ﬕջոցներ կամ այլ գ յք
ոչնչացնել ն կամ ﬖասել ն՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ տասից տասնհինգ տարի ժամկետով, կամ ցմահ ազատազրկմամբ։
Հոդված 390. Միջազգային մարդասիրական իրավ նքի նորﬔրի լ րջ խախտ ﬓերը զինված ընդհար ﬓերի ժամանակ
1. Զինված ընդհար ﬓերի ժամանակ ռազմական գործող թյ ններին անﬕջականորեն չմասնակցող կամ պաշտպան թյան
ﬕջոցներից զրկված անձանց, վիրավորների, հիվանդների, բժշկական կամ հոգեւոր անձնակազﬕ, սանիտարական զորամասերի
կամ սանիտարական տրանսպորտային ﬕջոցների, ռազմագերիների, քաղաքացիական անձանց, քաղաքացիական բնակչ թյան,
փախստականների, հովանավորվող անձանց կամ ռազմական գործող թյ նների ժամանակ պաշտպան թյ նից օգտվող այլ
անձանց նկատմամբ ﬕջազգային մարդասիրական իրավ նքի նորﬔրի լ րջ խախտ ﬓեր համարվող հետեւյալ արարքները
կատարելը՝
1) սպան թյ նը,
2) խոշտանգ ﬓերը եւ անմարդկային վերաբերմ նքը, ներառյալ՝ կենսաբանական փորձերը,
3) դիտավոր թյամբ լ րջ տառապանք պատճառելը կամ անձի ֆիզիկական կամ հոգեկան վիճակին սպառնացող այլ
գործող թյ ններ կատարելը՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝

թից տասնհինգ տարի ժամկետով, կամ ցմահ ազատազրկմամբ:

2. Զինված ընդհար ﬓերի ժամանակ ս յն հոդվածի առաջին մաս մ թվարկված անձանց կամ օբյեկտների նկատմամբ ﬕջազգային
մարդասիրական իրավ նքի նորﬔրի լ րջ խախտ ﬓեր համարվող հետեւյալ արարքները կատարելը՝
1) առողջ թյանը ﬖաս պատճառելը,
2) հովանավորվող անձին կամ ռազմագեր ն հակառակորդ տեր թյան զինված

ժեր մ ծառայել ն հարկադրելը,

3) հովանավորվող անձին կամ ռազմագեր ն անաչառ եւ պատշաճ դատավար թյան իրավ նքից զրկելը,
4) հովանավորվող անձի անօրինական բռնագաղթը, տեղափոխելը եւ կալանավոր մը կամ այլ ձեւով ազատ թյ նից զրկելը,
5) պատանդ վերցնելը,

6) գ յքն անօրինական, կամայական, ﬔծ չափերով ոչնչացնելը կամ յ րացնելը, որը պայմանավորված չէ ռազմական
անհրաժեշտ թյամբ՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ հինգից տասներկ

տարի ժամկետով:

3. Զինված ընդհար ﬓերի ժամանակ անձի ֆիզիկական կամ հոգեկան վիճակին լ րջ ﬖաս պատճառած կամ մարդ
առաջացրած ﬕջազգային մարդասիրական իրավ նքի նորﬔրի լ րջ խախտ ﬓեր համարվող հետեւյալ արարքները՝

մահ

1) քաղաքացիական բնակչ թյան կամ առանձին քաղաքացիական անձանց վրա հարձակ մը,
2) ոչ ընտրովի բն յթի հարձակ մը, որը ﬖաս մ է քաղաքացիական բնակչ թյանը կամ քաղաքացիական օբյեկտներին, եթե
ակնհայտ է, որ նման հարձակ մը կհանգեցնի չափազանց ﬔծ կոր ստների քաղաքացիական անձանց շրջան մ կամ չափազանց
ﬔծ ﬖաս կպատճառի քաղաքացիական օբյեկտներին, եթե այդպիսի ﬖասներ պատճառելը չափազանց է՝ կոնկրետ եւ անﬕջական
ռազմական գերազանց թյան հասնել համար,
3) վտանգավոր ժեր պար նակող կառ յցների եւ սարքավոր ﬓերի վրա հարձակվելը, եթե ակնհայտ է, որ այդպիսի հարձակ մը
կհանգեցնի չափազանց ﬔծ կոր ստների քաղաքացիական անձանց շրջան մ կամ չափազանց ﬔծ ﬖաս կպատճառի
քաղաքացիական օբյեկտներին, եթե այդպիսի ﬖասներ պատճառելը չափազանց է՝ կոնկրետ եւ անﬕջական ռազմական
գերազանց թյան հասնել համար,
4) չպաշտպանվող տարածքները եւ ապառազմականացված գոտիները հարձակման օբյեկտ դարձնելը,
5) հարձակ ﬓ այն անձի վրա, ով հանցավորի համար ակնհայտ, դադարեցրել է անﬕջական մասնակց թյ նը ռազմական
գործող թյ ններին՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ տասից տասնհինգ տարի ժամկետով, կամ ցմահ ազատազրկմամբ:
4. Զինված ընդհար ﬓերի ժամանակ ﬕջազգային մարդասիրական իրավ նքի նորﬔրի լ րջ խախտ ﬓեր համարվող հետեւյալ
արարքները՝
1) բռնազավթող պետ թյան կողﬕց իր սեփական քաղաքացիական բնակչ թյան ﬕ մասի վերաբնակեց մը բռնազավթված
տարածք մ, կամ բռնազավթած տարածքի ամբողջ բնակչ թյան կամ դրա ﬕ մասի տեղահան մը կամ տեղափոխ մը
բռնազավթված տարածքի սահմաններ մ կամ դրանից դ րս,
2) ռազմագերիների կամ քաղաքացիական անձանց հայրենադարձ թյան չարդարացված ձգձգ մը,
3) ապարտեիդի կամ ռասայական խտրական թյան վրա հիﬓված, անձի արժանապատվ թյ նը ստորացնող, ոչ մարդասիրական
եւ նվաստացնող այլ գործող թյ նների պրակտիկայի կիրառ մը,
4) հատ կ պաշտպան թյան տակ գտնվող, հստակ տարորոշված, ժողով րդների մշակ թային եւ հոգեւոր ժառանգ թյ ն
համարվող պատմական հ շարձանները, արվեստի գործերը, ծիսակատար թյ նների վայրերը հարձակման օբյեկտ դարձնելը եւ
հարձակման հետեւանքով դրանց ﬔծ ﬖաս պատճառելը, եթե դրանք չեն գտնվ մ ռազմական օբյեկտների անﬕջական
հարեւան թյամբ, եւ եթե տվյալներ չկան այդ պատմական հ շարձանները, արվեստի գործերը, ծիսակատար թյ նների վայրերը
հակառակորդի կողﬕց ռազմական գործող թյ ններին նպաստել համար օգտագործել մասին՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝

թից տասներկ

տարի ժամկետով:

5. Զինված ընդհար ﬓերի ժամանակ հակառակորդի իշխան թյան տակ գտնվող, կալանավորված կամ այլ ձեւով ազատ թյ նից
զրկված անձանց նկատմամբ ﬕջազգային մարդասիրական իրավ նքի նորﬔրի լ րջ խախտ մ համարվող եւ նրանց
առողջ թյանը, ֆիզիկական կամ հոգեկան վիճակին սպառնացող բժշկական ﬕջամտ թյ նը, որը պայմանավորված չէ նշված
անձանց առողջական վիճակով եւ չի համապատասխան մ համընդհան ր ճանաչ մ ստացած բժշկական նորﬔրին,
մասնավորապես, ն յնիսկ նշված անձանց համաձայն թյամբ նրանց ֆիզիկական խեղ մ պատճառելը, նրանց նկատմամբ
բժշկական կամ գիտական փորձեր իրականացնելը, մարﬓի մասեր կամ հյ սվածքներ հեռացնելը կամ փոխպատվաստման
վիրահատ թյ ն կատարելը՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝

թից տասներկ

տարի ժամկետով:

6. Զինված ընդհար ﬓերի ժամանակ ﬕջազգային մարդասիրական իրավ նքի նորﬔրի ﬕջազգային պայմանագրերով
նախատեսված այլ խախտ ﬓերը՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը հինգ տարի ժամկետով:
Հոդված 391. Անգործ թյ նը կամ հանցավոր հրաման արձակելը զինված ընդհարման ժամանակ
1. Զինված ընդհարման ժամանակ պետի կամ պաշտոնատար անձի կողﬕց, իր լիազոր թյ նների սահմաններ մ, բոլոր հնարավոր
ﬕջոցները չձեռնարկելը՝ ենթակայի կողﬕց ս յն օրենսգրքի 387-րդ եւ 390-րդ հոդվածներով նախատեսված հանցագործ թյ նները
կանխել համար, եթե նա իմացել կամ իր տրամադր թյան տակ տեղեկ թյ ն է նեցել, որը պետք է նրան տվյալ իրադր թյ ն մ
թ յլ տար եզրակացնել, որ իր ենթական կատար մ կամ մտադրվ մ է կատարել նման խախտ մ, եւ եթե իր իրավաս թյան
սահմաններ մ նա չի ձեռնարկել գործնականորեն բոլոր հնարավոր ﬕջոցները՝ այդպիսի խախտ մը թ յլ չտալ
կամ այն
կանխել համար՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ հինգից տասը տարի ժամկետով:
2. Ն յն արարքը, որը կատարվել է անզգ շ թյամբ`
պատժվ մ է ազատազրկմամբ` երկ սից հինգ տարի ժամկետով:
3. Զինված ընդհարման ժամանակ պետի կամ պաշտոնատար անձի կողﬕց իր ենթակային՝ ոչ ﬔկին ողջ չթողնել կամ ակնհայտ
հանցավոր այլ հրաման կամ կարգադր թյ ն տալը, որն ղղված է ս յն օրենսգրքի 387-րդ եւ 390-րդ հոդվածներով նախատեսված
հանցանքների կատարմանը՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ հինգից տասնհինգ տարի ժամկետով։
Հոդված 392. Մարդկ թյան անվտանգ թյան դեմ

ղղված հանցագործ թյ նները

Արտաքս մը, ապօրինաբար կալանքի տակ պահելը, ստրկացնելը, առանց դատի զանգվածային եւ պարբերական մահապատիժներ
կիրառելը, մարդկանց առեւանգելը, ինչին հետեւ մ է նրանց անհետանալը, խոշտանգելը կամ դաժան գործող թյ նները, որոնք
կատարվ մ են ըստ քաղաքացիական բնակչ թյան ռասայական, ազգային, էթնիկական պատկանել թյան, քաղաքական
հայացքների եւ դավանանքի`
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ յոթից տասնհինգ տարի ժամկետով, կամ ցմահ ազատազրկմամբ:
Հոդված 393. Գենոցիդը
Ազգային, էթնիկական, ռասայական կամ կրոնական որեւէ խմբի լրիվ կամ մասնակի ոչնչացման նպատակով՝ այդ խմբի
անդաﬓերին սպանելը, նրանց առողջ թյանը ծանր ﬖաս պատճառելը, մանկածն թյանը խոչընդոտելը, երեխաներին
հարկադրաբար մարդկային այդ խմբից այլ խմբի հանձնելը, բռն թյամբ վերաբնակեցնելը կամ այդ խմբի լիովին կամ մասամբ
ֆիզիկական ոչնչացման նպատակով կյանքի այլ պայմաններ ստեղծելը (ցեղասպան թյ նը)՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ տասներկ սից տասնհինգ տարի ժամկետով, կամ ցմահ ազատազրկմամբ:
Հոդված 394. Էկոցիդը
Բ սական կամ կենդանական աշխարհը դիտավոր թյամբ զանգվածաբար ոչնչացնելը, մթնոլորտը, հողերը կամ ջրային
պաշարները թ նավորելը, ինչպես նաեւ էկոլոգիական աղետ առաջացրած այլ արարքներ կատարելը՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ տասից տասնհինգ տարի ժամկետով:
Հոդված 395. Վարձկան թյ նը
1. Վարձկան հավաքագրելը,
ս ցանելը, ֆինանսավորելը կամ այլ ձեւով նյ թապես ապահովելը, ինչպես նաեւ զինված
ընդհար ﬓեր մ կամ ռազմական գործող թյ ններ մ նրան օգտագործելը՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ հինգից տասը տարի ժամկետով:
2. Ս յն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքները, որոնք կատարվել են՝

1) պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով,
2) ակնհայտ անչափահասին ներգրավելով՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ յոթից տասներկ

տարի ժամկետով:

3. Վարձկանի մասնակց թյ նը զինված ընդհար ﬓերին կամ ռազմական գործող թյ ններին՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երեքից յոթ տարի ժամկետով:
4. Վարձկան է համարվ մ հատ կ հավաքագրված անձը, ով գործ
ընդհարմանը կամ ռազմական գործող թյ ններին մասնակցող
տարածք մ, ընդգրկված չէ ընդհարման ﬔջ գտնվող պետ թյան
ղարկված չէ զինված ժերի կազմ մ պաշտոնեական պարտական

մ է նյ թական հատ ց մ ստանալ նպատակով եւ զինված
պետ թյան քաղաքացի չէ, մշտապես չի բնակվ մ դրա
զինված
ժերի անձնակազմ մ եւ այլ պետ թյան կողﬕց
թյ ններ կատարել համար:

Հոդված 396. Միջազգային պաշտպան թյ նից օգտվող անձանց կամ հաստատ թյան վրա հարձակվելը
1. Միջազգային պաշտպան թյ նից օգտվող օտարերկրյա պետ թյան կամ ﬕջազգային կազմակերպ թյան աշխատակցի կամ նրա
հետ բնակվող ընտանիքի անդաﬓերի, ինչպես նաեւ ﬕջազգային պաշտպան թյ նից օգտվող անձանց ծառայողական կամ բնակելի
շենքերի կամ տրանսպորտային ﬕջոցների վրա հարձակվելը, եթե այդ գործող թյ նները կատարվել են պատերազﬕ
պրովոկացիայի կամ ﬕջազգային հարաբեր թյ նները բարդացնել նպատակներով՝
պատժվ մ է ազատազրկմամբ՝ երեքից

թ տարի ժամկետով:

2. Ն յն գործող թյ նները, որոնք անզգ շ թյամբ առաջացրել են մարդ
զ գորդվել են գ յք կամ կարեւոր փաստաթղթեր ոչնչացնելով՝
պատժվ մ են ազատազրկմամբ՝ երեքից տասներկ

մահ, առողջ թյանը ծանր ﬖաս են պատճառել կամ

տարի ժամկետով:

Հոդված 397. Միջազգային պայմանագրերով պահպանվող տարբերանշաններն ապօրինի օգտագործելը
Ռազմական գործող թյ նների ժամանակ, հակառակ ﬕջազգային պայմանագրերի, ﬕջազգային իրավ նքով եւ ﬕջազգային
պայմանագրերով պահպանվող Կարﬕր խաչի, Կարﬕր մահիկի կամ մշակ թային արժեքների համար նախատեսված պաշտպանիչ
նշանները կամ այլ տարբերանշաններն օգտագործելը, կամ հակառակորդի կամ չեզոք պետ թյան պետական դրոշից կամ
պետական տարբերանշաններից ապօրինի օգտվելը կամ ﬕջազգային կազմակերպ թյան դրոշից կամ տարբերանշաններից
ապօրինի օգտվելը՝
պատժվ մ է
ժամկետով։

ղղիչ աշխատանքներով՝ ﬔկից երկ

տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագ յնը երեք տարի

ԲԱԺԻՆ 14. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐ
ԳԼ

ՅԹ

Խ 34.

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐ

ՅԹ

Հոդված 398. Հայաստանի Հանրապետ թյան քրեական օրենսգիրքը գործող թյան ﬔջ դնելը
Ս յն օրենսգիրքը գործող թյան ﬔջ է դրվ մ հատ կ օրենքով:
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ
29 ապրիլի 2003թ.
ՀՕ-528

05.11.2003

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց մ կատարել

մասին

09.06.2004

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել

մասին

14.12.2004

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել

մասին

14.12.2004

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ն կատարել

24.12.2004

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել

20.05.2005

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց ﬓեր կատարել

07.07.2005

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ն եւ լրաց մ կատարել

04.10.2005

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել

04.10.2005

ՀՀ քրեական օրենսգիրք մ լրաց մ կատարել

08.12.2005

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել

16.12.2005

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց մ կատարել

16.12.2005

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել

16.12.2005

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց մ եւ փոփոխ թյ ններ կատարել

25.05.2006

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ն կատարել

01.06.2006

ՀՀ քրեական oրենuգրք մ լրաց ﬓեր կատարել

01.06.2006

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել

01.06.2006

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց ﬓեր կատարել

01.06.2006

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ կատարել

15.06.2006

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ն կատարել

15.06.2006

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել

15.11.2006

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ն եւ լրաց մ կատարել

28.11.2006

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ կատարել

05.12.2006

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել

մասին

22.12.2006

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց ﬓեր եւ փոփոխ թյ ններ կատարել

մասին

25.12.2006

ՀՀ քրեական oրենuգրք մ լրաց մ կատարել

25.12.2006

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ կատարել

22.02.2007

ՀՀ քրեական oրենuգրք մ լրաց մ կատարել

26.02.2007

ՀՀ քրեական օրենսգիրք մ լրաց մ կատարել

09.04.2007

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ կատարել

09.04.2007

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց ﬓեր կատարել

28.11.2007

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց մ կատարել

28.11.2007

ՀՀ քրեական oրենuգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել

28.11.2007

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ կատարել

30.04.2008

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց ﬓեր կատարել

19.05.2008

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ն կատարել

26.05.2008

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել

26.05.2008

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ն կատարել

22.10.2008

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց մ կատարել

մասին

26.12.2008

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց մ կատարել

մասին

18.03.2009

ՀՀ քրեական օրենuգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել

18.03.2009

ՀՀ քրեական oրենuգրք մ փոփոխ թյ ն կատարել

10.06.2009

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել

17.09.2009

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ն կատարել

մասին
մասին

մասին
մասին
մասին

մասին
մասին

մասին
մասին

մասին

մասին

մասին
մասին

մասին
մասին

մասին
մասին

մասին

մասին

մասին
մասին

մասին
մասին
մասին

մասին

մասին
մասին

մասին

մասին
մասին
մասին

մասին

մասին

մասին
մասին

մասին

07.10.2009

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ կատարել

մասին

18.11.2009

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել

04.02.2010

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ կատարել

17.03.2010

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց մ կատարել

08.04.2010

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ն եւ լրաց մ կատարել

18.05.2010

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ կատարել

24.06.2010

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել

05.10.2010

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ կատարել

26.10.2010

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել

մասին

21.12.2010

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց ﬓեր եւ փոփոխ թյ ններ կատարել

մասին

22.12.2010

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ն կատարել

22.12.2010

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել

08.02.2011

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ կատարել

09.02.2011

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց մ կատարել

01.03.2011

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել

14.04.2011

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ կատարել

23.05.2011

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել

26.05.2011

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց մ կատարել

26.05.2011

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ն կատարել

23.06.2011

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ կատարել

23.06.2011

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց մ կատարել

14.09.2011

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց մ կատարել

29.11.2011

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ն կատարել

30.11.2011

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց մ կատարել

07.12.2011

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել

08.12.2011

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ կատարել

09.02.2012

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել

մասին

27.02.2012

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել

մասին

19.03.2012

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ կատարել

05.02.2013

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել

մասին

30.04.2013

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել

մասին

30.04.2013

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ն եւ լրաց մ կատարել

02.05.2013

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց մ կատարել

12.11.2013

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց ﬓեր եւ փոփոխ թյ ններ կատարել

05.12.2013

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց ﬓեր կատարել

16.05.2014

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ կատարել

19.05.2014

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց մ կատարել

մասին

10.06.2014

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց մ կատարել

մասին

21.06.2014

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց ﬓեր եւ փոփոխ թյ ն կատարել

21.06.2014

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ն կատարել

21.06.2014

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել

մասին

17.12.2014

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց ﬓեր եւ փոփոխ թյ ններ կատարել

մասին

09.06.2015

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց մ կատարել

մասին

21.12.2015

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց մ եւ փոփոխ թյ ններ կատարել

մասին

16.05.2016

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել

17.05.2016

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց մ կատարել

մասին

մասին
մասին

մասին

մասին
մասին

մասին

մասին
մասին

մասին

մասին
մասին

մասին
մասին

մասին

մասին
մասին
մասին

մասին
մասին

մասին
մասին

մասին

մասին

մասին

մասին
մասին

մասին
մասին

մասին

մասին

մասին

մասին

17.05.2016

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց ﬓեր կատարել

մասին

25.05.2016

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել

17.06.2016

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ն կատարել

17.06.2016

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց մ կատարել

մասին

29.09.2016

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց մ կատարել

մասին

19.10.2016

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց ﬓեր կատարել

20.10.2016

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել

մասին

20.10.2016

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց ﬓեր եւ փոփոխ թյ ններ կատարել

մասին

06.12.2016

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց ﬓեր կատարել

16.12.2016

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց մ կատարել

մասին

16.12.2016

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց մ կատարել

մասին

16.12.2016

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ն կատարել

մասին

28.02.2017

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ն կատարել

մասին

01.03.2017

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց ﬓեր եւ փոփոխ թյ ններ կատարել

01.03.2017

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել եւ «Հայաստանի Հանրապետ թյան
քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց մ կատարել մասին» ՀՀ 2016 թվականի մայիսի 17-ի ՀՕ-49-Ն
օրենքի 1-ին հոդվածը չեղյալ ճանաչել մասին

09.06.2017

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց ﬓեր եւ փոփոխ թյ ններ կատարել

մասին

06.12.2017

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել

մասին

13.12.2017

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց մ կատարել

21.12.2017

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ կատարել

21.12.2017

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց ﬓեր եւ փոփոխ թյ ն կատարել

16.01.2018

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ն կատարել

16.01.2018

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց մ կատարել

17.01.2018

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց մ կատարել

մասին

09.02.2018

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց մ կատարել

մասին

01.03.2018

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ն կատարել

մասին

07.03.2018

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ն կատարել

մասին

21.03.2018

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց ﬓեր կատարել

04.05.2018

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել

23.05.2018

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ կատարել

07.09.2018

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել

24.06.2019

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ կատարել

09.07.2019

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց մ կատարել

մասին

09.07.2019

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց մ կատարել

մասին

09.07.2019

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ կատարել

մասին

10.07.2019

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ կատարել

մասին

23.10.2019

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց մ կատարել

24.10.2019

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ կատարել

24.10.2019

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց մ կատարել

14.11.2019

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ն եւ լրաց ﬓեր կարարել

մասին

09.12.2019

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց ﬓեր եւ փոփոխ թյ ն կատարել

մասին

12.12.2019

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց ﬓեր եւ փոփոխ թյ ններ կատարել

21.01.2020

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց ﬓեր կատարել

21.01.2020

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել

մասին

22.01.2020

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել

մասին

մասին

մասին

մասին

մասին

մասին

մասին
մասին
մասին

մասին
մասին

մասին
մասին

մասին
մասին

մասին

մասին
մասին

մասին

մասին

մասին

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ կատարել

մասին

04.03.2020
23.03.2020

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց ﬓեր կատարել

25.03.2020

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց մ կատարել

15.04.2020

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց մ կատարել

16.04.2020

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց ﬓեր կատարել

06.05.2020

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ն եւ լրաց մ կատարել

18.06.2020

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց մ կատարել

18.06.2020

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց ﬓեր եւ փոփոխ թյ ններ կատարել

16.07.2020

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց ﬓեր կատարել

04.09.2020

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց մ կատարել

17.09.2020

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց ﬓեր կատարել

18.09.2020

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց մ կատարել

09.10.2020

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց ﬓեր կատարել

28.10.2020

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ կատարել

29.12.2020

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց ﬓեր եւ փոփոխ թյ ններ կատարել

03.03.2021

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ն կատարել

24.03.2021

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց մ կատարել

25.03.2021

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ փոփոխ թյ ններ կատարել

28.04.2021

ՀՀ քրեական օրենսգրք մ լրաց ﬓեր եւ փոփոխ թյ ններ կատարել

Դեպի վեր

մասին
մասին

մասին
մասին
մասին

մասին
մասին

մասին

մասին
մասին
մասին

մասին
մասին
մասին

մասին
մասին

մասին
մասին

