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Հոդված 222. Բանդիտիզմը 
1. Անձանց կամ կազմակերպությունների վրա հարձակվելու նպատակով 

կազմակերպված զինված խումբ (բանդա) ստեղծելը, այդպիսի խումբ ղեկավարելը ՝ 
պատժվում է ազատազրկմամբ՝ տասից տասնհինգ տարի ժամկետով՝ գույքի 

բռնագրավմամբ կամ առանց դրա: 
2. Բանդայում մասնակցությունը կամ բանդայի կողմից կատարվող 

հարձակումներին մասնակցելը՝ 
պատժվում է ազատազրկմամբ՝ վեցից տասը տարի ժամկետով՝ գույքի 

բռնագրավմամբ կամ առանց դրա: 
     3. Սույն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, 
որոնք կատարվել են՝ 
 1) պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով, 
 2) անչափահասի ներգրավմամբ, 
 3) քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող անձի 
կողմից՝ 
 պատժվում է ազատազրկմամբ՝ տասներկուսից  քսան տարի ժամկետով՝ գույքի 
բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:  

4. Իր կողմից բանդայում մասնակցելու մասին քրեական հետապնդման 
մարմիններին կամովին հայտնած և դրա գործունեության խափանմանը նպաստած 
անձն ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից, եթե նրա 
գործողություններն այլ հանցակազմ չեն պարունակում։ 

 
Հոդված 223. Հանցավոր համագործակցություն ստեղծելը կամ ղեկավարելը 

կամ հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելը 
1. Հանցավոր համագործակցություն ստեղծելը կամ հանցավոր 

համագործակցություն ղեկավարելը՝ 
պատժվում է ազատազրկմամբ՝ ութից տասներկու տարի ժամկետով՝ գույքի 

բռնագրավմամբ կամ առանց դրա: 
2. Հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելը՝ 
պատժվում է ազատազրկմամբ՝ վեցից տասը տարի ժամկետով՝ գույքի 

բռնագրավմամբ կամ առանց դրա: 
    3. Սույն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, 
որոնք կատարվել են ՝ 
 1) պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով, 
 2) անչափահասի ներգրավմամբ, 
 3) քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող անձի 
կողմից՝ 

Deleted: կամ բանդայի կողմից 
կատարվող հարձակումներին 
մասնակցելը



 պատժվում է ազատազրկմամբ՝ տասից տասնհինգ տարի ժամկետով՝ 
որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու 
իրավունքից զրկելով՝ առավելագույնը երեք տարի ժամկետով՝ գույքի 
բռնագրավմամբ կամ առանց դրա: 

 
4. Իր կողմից հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու մասին քրեական 

հետապնդման  մարմիններին կամովին հայտնած և դրա գործունեության 
խափանմանը նպաստած անձն ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից, 
եթե նրա գործողություններն այլ հանցակազմ չեն պարունակում: 
 

Հոդված 223.1. Քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն 
կարգավիճակ տալը կամ ստանալը կամ պահպանելը 

Քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ տալը կամ 
ստանալը կամ պահպանելը՝ 

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ յոթից տասը տարի ժամկետով՝ գույքի 
բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:  

 
Հոդված 223.2. Քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորում ստեղծելը կամ 

ղեկավարելը  
1. Քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորում ստեղծելը կամ ղեկավարելը՝ 

սույն օրենսգրքի 222-րդ կամ 223-րդ հոդվածներով նախատեսված 
հանցագործության հատկանիշների բացակայության դեպքում՝ 

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ հինգից տասը տարի ժամկետով՝ գույքի 
բռնագրավմամբ կամ առանց դրա: 

2. Սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է՝ 
1) քրեակատարողական հիմնարկում պահվող անձի կողմից, 
2) պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով, 
3) զինված ուժերում կամ այլ զորքերում ծառայողի կողմից, 
4) անչափահասի ներգրավմամբ, 
5) քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող անձի 

կողմից՝ 
պատժվում է ազատազրկմամբ՝ ութից տասներկու տարի ժամկետով՝ գույքի 

բռնագրավմամբ կամ առանց դրա: 
3. Սույն գլխի իմաստով քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորում է 

համարվում քրեական աստիճանակարգությամբ ու միջանձնային հիերարխիկ 
հարաբերություններով օժտված անձանց միավորումը, որը գործում է իր կողմից 
սահմանված ու ճանաչված վարքագծի կանոնների համաձայն, որոնք չեն 
համապատասխանում պետության կողմից սահմանված վարքագծի 
համապարտադիր կանոններին կամ դրանց իրացման իրավաչափ ձևերին, և որի  
նպատակը հանցագործություն կատարելն է կամ հանցագործության կատարումը 
հովանավորելը կամ այլ անձանց հանցավոր արարքի կատարմանը ներգրավելը կամ 
բռնության, սպառնալիքի, հարկադրանքի կամ անօրինական այլ գործողությունների 
միջոցով հանրային կամ մասնավոր հարցերին առնչվող վեճերը (խնդիրները) լուծելը 
կամ անօրինական օգուտ կամ այլ առավելություն ստանալը: 

Deleted: Սույն հոդվածի առաջին 
կամ երկրորդ մասով նախատեսված 
արարքները պաշտոնեական դիրքն 
օգտագործելով կատարելը՝¶
պատժվում է ազատազրկմամբ՝ 
տասից տասնհինգ տարի 
ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ 
զբաղեցնելու կամ որոշակի 
գործունեությամբ զբաղվելու 
իրավունքից զրկելով՝ 
առավելագույնը երեք տարի 
ժամկետով՝ գույքի բռնագրավմամբ 
կամ առանց դրա:

Deleted: հանցավոր 
համագործակցություն ստեղծելու 
կամ ղեկավարելու կամ 

Deleted: պետական



4. Սույն գլխի իմաստով քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն 
կարգավիճակ ունեցող է համարվում այն անձը, ով քրեական ենթամշակույթ կրող 
խմբավորման  կողմից սահմանված ու ճանաչված վարքագծի կանոնների 
համաձայն` համարվում է հեղինակություն և քրեական ենթամշակույթ կրող 
խմբավորման  կողմից հետապնդվող նպատակների իրականացման համար տալիս 
է հրահանգներ, ինչպես նաև կազմակերպում է քրեական ենթամշակույթ կրող 
խմբավորման  հավաքներ կամ մասնակցում է դրանց կամ կազմակերպում կամ 
իրականացնում է դրամական միջոցների հավաքագրում (այդ թվում նաև 
մոլախաղերի միջոցով) կամ տնօրինում է քրեական ենթամշակույթ կրող 
խմբավորման միջոցով ստացված անօրինական օգուտը կամ կատարում է քրեական 
ենթամշակույթ կրող խմբավորման  կողմից հետապնդվող նպատակների 
իրականացմանն ուղղված այլ գործողություններ։ 

 
Հոդված 223.3. Քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորմանը մասնակցելը  

կամ ներգրավելը   
1. Քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորմանը մասնակցելը կամ դրա կողմից 

հետապնդվող նպատակների իրականացմանը ներգրավված լինելը կամ քրեական 
ենթամշակույթ կրող խմբավորման հավաքներ կազմակերպելը կամ դրանց 
մասնակցելը`  

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ չորսից ութ տարի ժամկետով՝ գույքի 
բռնագրավմամբ կամ առանց դրա: 

2.      Քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորմանը բռնության, սպառնալիքի 
կամ հարկադրանքի այլ եղանակներով ներգրավելը` 

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ հինգից ութ տարի ժամկետով՝ գույքի 
բռնագրավմամբ կամ առանց դրա: 

3. Սույն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասերով նախատեսված արարքները, 
որոնք կատարվել են` 

1) քրեակատարողական հիմնարկում պահվող անձի կողմից, 
2) պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով, 
3) զինված ուժերում կամ այլ զորքերում ծառայողի կողմից, 
4) անչափահասի ներգրավմամբ, 
5) քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող անձի 

կողմից` 
պատժվում է ազատազրկմամբ՝ հինգից տասը տարի ժամկետով՝ գույքի 

բռնագրավմամբ կամ առանց դրա: 
4.  Քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորմանը մասնակցելու կամ 

ներգրավելու մասին քրեական հետապնդման մարմիններին կամովին հայտնած և 
դրա գործունեության խափանմանը նպաստած անձն ազատվում է քրեական 
պատասխանատվությունից, եթե նրա գործողություններն այլ հանցակազմ չեն 
պարունակում: 
 

Հոդված 223.4. Քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորման մասնակցին 
կամ քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող 
անձին դիմելը 



Քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորման մասնակցին կամ քրեական 
աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող անձին դիմելը՝ 
վերջիններիս անօրինական ազդեցությունն օգտագործելու միջոցով նյութական կամ 
ոչ նյութական օգուտ կամ այլ առավելություն ստանալու կամ իրական կամ 
ենթադրյալ իրավունքներն իրականացնելու համար՝ 
     պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկից 
վեցհարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով՝ առավելագույնը երկու ամիս 
ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երեք տարի ժամկետով: 
 


