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Օ Ր Ե Ն Ս Գ Ի Ր Ք 

(Ընդունված է 2003 թվականի ապրիլի 18-ին) 

Հոդված 84. Դատվածությունը 
1. Անձը դատվածություն ունեցող է համարվում մեղադրական դատավճիռն 

օրինական ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև դատվածությունը մարվելու կամ հանվելու 
պահը: 

2. Դատվածությունը, սույն օրենսգրքին համապատասխան, հաշվի է առնվում 
հանցագործության ռեցիդիվի դեպքում և պատիժ նշանակելիս: 

3. Դատվածություն չունեցող են համարվում այն անձինք, ովքեր դատարանի 
դատավճռով դատապարտվել են առանց պատիժ նշանակելու կամ դատարանի 
դատավճռով ազատվել են պատիժը կրելուց կամ պատիժը կրել են այնպիսի արարքի 
համար, որի հանցավորությունն ու պատժելիությունը վերացված են օրենքով: 

4. Դատվածությունը մարվում է՝ 
1) պատիժը պայմանականորեն չկի րառելու դեպքում՝ փորձաշրջանն անցնելուց 

հետո. 
2) ազատազրկումից ավելի մեղմ պատժի դատապարտված անձանց նկատմամբ՝ 

նշանակված պատիժը կրելուց մեկ տարի անցնելուց հետո. 
3) ոչ մեծ կամ միջին ծանրության հանցագործության համար ազատազրկման 

դատապարտված անձանց նկատմամբ՝ պատիժը կրելուց երեք տարի անցնելուց հետո. 
4) ծանր հանցագործության համար ազատազրկման դատապարտված անձանց 

նկատմամբ՝ պատիժը կրելուց հինգ տարի անցնելուց հետո. 
5) առանձնապես ծանր հանցագործության համար ազատազրկման 

դատապարտված անձանց նկատմամբ՝ պատիժը կրելուց ութ տարի անցնելուց հետո: 
5. Եթե անձն օրենքով սահմանված կարգով պայմանական վաղաժամկետ ազատվել 

է պատիժը կրելուց, կամ պատժի չկրած մասը փոխարինվել է ավելի մեղմ պատժով, 
ապա դատվածությունը մարելու ժամկետը հաշվարկվում է հիմնական պատիժը և 
լրացուցիչ պատիժը կրելուց ազատելու պահից: 

6. Եթե անձը պատիժը կրելուց հետո դրսևորել է անբասիր վարքագիծ, ապա նրա 
խնդրանքով դատարանը կարող է դատվածությունը հանել մինչև դատվածությունը 
մարելու ժամկետը լրանալը, բայց ոչ շուտ, քան այդ ժամկետի կեսը լրանալը: 
Դատվածությունը հանելիս դատարանը կարող է հաշվի առնել նաև պրոբացիայի 
պետական ծառայության կողմից դատարանի պահանջի հիման վրա ներկայացված` 
դատվածությունը հանելու վերաբերյալ խորհրդատվական զեկույցը: 

7. Եթե անձը մինչև դատվածությունը մարվելը նոր հանցանք է կատարում, ապա 
դատվածության մարման ժամկետն ընդհատվում է: Առաջին հանցագործության համար 



դատվածությունը մարվելու ժամկետը հաշվարկվում է վերստին՝ վերջին 
հանցագործության համար պատիժը (հիմնական և լրացուցիչ) փաստորեն կրելուց 
հետո: Այդ դեպքում անձը երկու հանցագործությունների համար էլ դատված է 
համարվում մինչև դրանցից առավել ծանր հանցագործության համար դատվածությունը 
մարվելու ժամկետը լրանալը: 

8. Դատվածությունը հանելը կամ մարելը վերացնում է դատվածության հետ 
կապված իրավական բոլոր հետևանքները: Սույն նորմն արգելք չէ օրենքով 
սահմանափակումներ նախատեսելու՝ դատավորի, դատախազի, քննչական կոմիտեի 
ծառայողի, հատուկ քննչական ծառայության ծառայողի քննչական կոմիտեում 
ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձի, հատուկ քննչական ծառայությունում 
ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձի, ոստիկանության ծառայողի, 
քրեակատարողական ծառայողի, ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայողի, 
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի պաշտոններ զբաղեցնելու 
համար: 
 
Հոդված 3111. Պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հանրային ծառայողի կողմից 

ապօրինի վարձատրություն ստանալը 
Հոդված 3111. Պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հանրային պաշտոն 

զբաղեցնող անձի, հանրային ծառայողի կողմից ապօրինի 
վարձատրություն ստանալը 

 
1. Պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հանրային ծառայողի կողմից ապօրինի 

վարձատրություն ստանալը, այսինքն` պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հանրային 
ծառայողի կողմից անձամբ կամ միջնորդի միջոցով իր կամ այլ անձի համար դրամ, 
գույք, գույքի նկատմամբ իրավունք, արժեթղթեր կամ որևէ այլ առավելություն ստանալը 
կամ պահանջելը կամ ստանալու խոստումը կամ առաջարկն ընդունելը` 
վարձատրություն տվողի կամ նրա ներկայացրած անձի օգտին հանրային ծառայողի 
կողմից իր լիազորությունների շրջանակներում որևէ գործողություն կատարելու կամ 
չկատարելու կամ իր ծառայողական դիրքն օգտագործելով` այդպիսի գործողություն 
կատարելուն կամ չկատարելուն նպաստելու կամ ծառայության գծով 
հովանավորչության կամ թողտվության համար` 
     պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկից 
չորսհարյուրապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ` առավելագույնը երեք տարի 
ժամկետով` որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով` առավելագույնը 
երեք տարի ժամկետով: 

1. Պաշտոնատար անձ չհանդիսացող  հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձի, 
հանրային ծառայողի կողմից ապօրինի վարձատրություն ստանալը, այսինքն` 
պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձի, 
հանրային ծառայողի կողմից անձամբ կամ միջնորդի միջոցով իր կամ այլ անձի 
համար դրամ, գույք, գույքի նկատմամբ իրավունք, արժեթղթեր կամ որևէ այլ 
առավելություն ստանալը կամ պահանջելը կամ ստանալու խոստումը կամ 
առաջարկն ընդունելը` վարձատրություն տվողի կամ նրա ներկայացրած անձի 



օգտին հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձի, հանրային ծառայողի կողմից իր 
լիազորությունների շրջանակներում որևէ գործողություն կատարելու կամ 
չկատարելու կամ իր պաշտոնեական կամ ծառայողական դիրքն օգտագործելով` 
այդպիսի գործողություն կատարելուն կամ չկատարելուն նպաստելու կամ 
ծառայության գծով հովանավորչության կամ թողտվության համար` 
     պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի 
երկուհարյուրապատիկից չորսհարյուրապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ` 
առավելագույնը երեք տարի ժամկետով` որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու 
իրավունքից զրկելով` առավելագույնը երեք տարի ժամկետով: 

2. Պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հանրային ծառայողի կողմից ապօրինի 
վարձատրություն ստանալը` վարձատրություն տվողի կամ նրա ներկայացրած անձի 
օգտին ակնհայտ ապօրինի գործողության կամ անգործության համար`  
     պատժվում է ազատազրկմամբ` երեքից հինգ տարի ժամկետով` որոշակի 
պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից 
զրկելով` առավելագույնը երեք տարի ժամկետով: 

2. Պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձի,  
հանրային ծառայողի կողմից ապօրինի վարձատրություն ստանալը` 
վարձատրություն տվողի կամ նրա ներկայացրած անձի օգտին ակնհայտ ապօրինի 
գործողության կամ անգործության համար`  

     պատժվում է ազատազրկմամբ` երեքից հինգ տարի ժամկետով` որոշակի 
պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից 
զրկելով` առավելագույնը երեք տարի ժամկետով: 

3. Նույն արարքը, որը կատարվել է` 
1) շորթմամբ, 
2) խոշոր չափերով, 
3) մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ` 
4) (կետն ուժը կորցրել է 23.05.11 ՀՕ-143-Ն)  

     պատժվում է ազատազրկմամբ` չորսից յոթ տարի ժամկետով: 
4. Սույն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով կամ երրորդ մասով նախատեսված 

արարքները, որոնք կատարվել են` 
1) կազմակերպված խմբի կողմից, 
2) առանձնապես խոշոր չափերով`  

     պատժվում են ազատազրկմամբ` հինգից տասը տարի ժամկետով` գույքի 
բռնագրավմամբ կամ առանց դրա: 

5. Սույն գլխում հանրային ծառայողներ են համարվում «Հանրային 
ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն հանրային 
ծառայության պաշտոնների անվանացանկով նախատեսված որևէ պաշտոն զբաղեցնող 
կամ օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով հանրային ծառայության 
համապատասխան կադրերի ռեզերվում գտնվող անձինք: 

  5. Սույն գլխի իմաստով հանրային ծառայողներ են համարվում «Հանրային 
ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն 



հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնող կամ օրենքով սահմանված 
դեպքերում և կարգով պետական կամ համայնքային ծառայության կադրերի 
ռեզերվում գտնվող անձինք: 

 
Հոդված 3112. Իրական կամ ենթադրյալ ազդեցությունը օգտագործելը  
  

1. Իրական կամ ենթադրյալ ազդեցությունը շահադիտական, անձնական այլ 
շահագրգռվածությունից կամ խմբային շահերից ելնելով օգտագործելը` անձամբ կամ 
միջնորդի միջոցով իր կամ այլ անձի համար դրամի, գույքի, գույքի նկատմամբ 
իրավունքի, արժեթղթերի կամ որևէ այլ առավելություն ստանալը կամ պահանջելը կամ 
ստանալու խոստումը կամ առաջարկն ընդունելը` իրավաբանական կամ ֆիզիկական 
անձանց օգտին որևէ պաշտոնատար անձի կամ պաշտոնատար անձ չհանդիսացող 
հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձի, հանրային ծառայողի կողմից իր 
լիազորությունների շրջանակում որևէ գործողություն կատարելուն կամ չկատարելուն 
նպաստելու կամ ծառայության գծով հովանավորչության կամ թողտվության համար`  
      պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկից 
մինչև չորսհարյուրապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ` առավելագույնը երեք 
տարի ժամկետով: 

2. Նույն արարքը, որը կատարվել է ակնհայտ ապօրինի գործողության կամ 
անգործության համար`  

պատժվում է ազատազրկմամբ` երեքից հինգ տարի ժամկետով: 
3. Նույն արարքը, որը կատարվել է` 
1) շորթմամբ, 
2) խոշոր չափերով, 
3) մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ` 
4) (կետն ուժը կորցրել է 23.05.11 ՀՕ-143-Ն) 
պատժվում է ազատազրկմամբ` չորսից յոթ տարի ժամկետով: 
4. Սույն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ կամ երրորդ մասով նախատեսված 

արարքները, որոնք կատարվել են` 
1) կազմակերպված խմբի կողմից, 
2) առանձնապես խոշոր չափերով` 

    պատժվում են ազատազրկմամբ` հինգից տասը տարի ժամկետով` գույքի 
բռնագրավմամբ կամ առանց դրա: 

 
Հոդված 3121. Պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հանրային ծառայողին 

ապօրինի վարձատրություն տալը 
«Հոդված 3121. Պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հանրային պաշտոն 

զբաղեցնող անձին, հանրային ծառայողին ապօրինի 
վարձատրություն տալը 

 



1. Պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հանրային ծառայողին ապօրինի 
վարձատրություն տալը, այսինքն` պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հանրային 
ծառայողին անձամբ կամ միջնորդի միջոցով նրա կամ այլ անձի համար դրամ, գույք, 
գույքի նկատմամբ իրավունք, արժեթղթեր կամ որևէ այլ առավելություն խոստանալը 
կամ առաջարկելը կամ տրամադրելը` իր կամ իր ներկայացրած անձանց օգտին 
պաշտոնատար անձ չհանդիսացողի կողմից իր լիազորությունների շրջանակում որևէ 
գործողություն կատարելու կամ չկատարելու կամ պաշտոնատար անձ չհանդիսացող 
հանրային ծառայողի կողմից իր պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով` այդպիսի 
գործողություն կատարելուն կամ չկատարելուն նպաստելու կամ ծառայության գծով 
հովանավորչության կամ թողտվության համար` 
     պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկից 
չորսհարյուրապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ` առավելագույնը երեք տարի 
ժամկետով` որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով` 
առավելագույնը երեք տարի ժամկետով: 

1. Պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձին, 
հանրային ծառայողին ապօրինի վարձատրություն տալը, այսինքն` պաշտոնատար 
անձ չհանդիսացող հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձին, հանրային ծառայողին 
անձամբ կամ միջնորդի միջոցով նրա կամ այլ անձի համար դրամ, գույք, գույքի 
նկատմամբ իրավունք, արժեթղթեր կամ որևէ այլ առավելություն խոստանալը կամ 
առաջարկելը կամ տրամադրելը` իր կամ իր ներկայացրած անձանց օգտին 
պաշտոնատար անձ չհանդիսացողի կողմից իր լիազորությունների շրջանակում 
որևէ գործողություն կատարելու կամ չկատարելու կամ պաշտոնատար անձ 
չհանդիսացող հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձի, հանրային ծառայողի կողմից 
իր պաշտոնեական, ծառայողական դիրքն օգտագործելով` այդպիսի գործողություն 
կատարելուն կամ չկատարելուն նպաստելու կամ ծառայության գծով 
հովանավորչության կամ թողտվության համար 

պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի 
երկուհարյուրապատիկից չորսհարյուրապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ` 
առավելագույնը երեք տարի ժամկետով` որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու 
իրավունքից զրկելով` առավելագույնը երեք տարի ժամկետով: 

2. Ապօրինի վարձատրություն տալը, որը կատարվել է խոշոր չափերով`   
     պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկից 
հինգհարյուրապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ` առավելագույնը չորս տարի 
ժամկետով: 

3. Ապօրինի վարձատրություն տալը, որը կատարվել է` 
1) առանձնապես խոշոր չափերով, 
2) կազմակերպված խմբի կողմից`  

    պատժվում է ազատազրկմամբ` երկուսից հինգ տարի ժամկետով: 
4. Ապօրինի վարձատրություն տվող անձն ազատվում է քրեական 

պատասխանատվությունից, եթե տեղի է ունեցել ապօրինի վարձատրության շորթում, և 



այդ անձը մինչև ապօրինի վարձատրություն տալու մասինքրեական հետապնդման 
մարմիններին հայտնի դառնալը, բայց հանցանքի կատարումից հետո՝ ոչ ուշ, քան 
եռօրյա ժամկետում, այդ մասին կամովին հայտնել է քրեական հետապնդման 
մարմիններին և աջակցել հանցագործությունը բացահայտելուն: 
 

Հոդված 
312.2.  

Իրական կամ ենթադրյալ ազդեցությունն օգտագործելու համար 
ապօրինի վարձատրություն տալը 

  
1. Անձին` նրա իրական կամ ենթադրյալ ազդեցությունն օգտագործելու համար 

ապօրինի վարձատրություն տալը, այսինքն` անձին անձամբ կամ միջնորդի միջոցով 
նրա կամ այլ անձի համար դրամ, գույք, գույքի նկատմամբ իրավունք, արժեթղթեր կամ 
որևէ այլ առավելություն խոստանալը կամ առաջարկելը կամ տրամադրելը իր կամ իր 
ներկայացրած անձանց օգտին որևէ պաշտոնատար անձի կամ պաշտոնատար անձ 
չհանդիսացող հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձի, հանրային ծառայողի կողմից իր 
լիազորությունների շրջանակում որևէ գործողություն կատարելուն կամ չկատարելուն 
նպաստելու կամ ծառայության գծով հովանավորչության կամ թողտվության համար` 

պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկից 
մինչև չորսհարյուրապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ` առավելագույնը երեք 
տարի ժամկետով: 

2. Ապօրինի վարձատրություն տալը, որը կատարվել է խոշոր չափերով` 
պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի չորսհարյուրապատիկից 

վեցհարյուրապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ` առավելագույնը չորս տարի 
ժամկետով: 

3. Ապօրինի վարձատրություն տալը, որը կատարվել է` 
1) առանձնապես խոշոր չափերով, 
2) կազմակերպված խմբի կողմից` 
պատժվում է ազատազրկմամբ` երկուսից հինգ տարի ժամկետով: 
4. Ապօրինի վարձատրություն տվող անձն ազատվում է քրեական 

պատասխանատվությունից, եթե տեղի է ունեցել ապօրինի վարձատրության շորթում, և 
այդ անձը մինչև ապօրինի վարձատրություն տալու մասինքրեական հետապնդման 
մարմիններին հայտնի դառնալը, բայց հանցանքի կատարումից հետո՝ ոչ ուշ, քան 
եռօրյա ժամկետում, այդ մասին կամովին հայտնել է քրեական հետապնդման 
մարմիններին և աջակցել հանցագործությունը բացահայտելուն: 

 
Հոդված 314.2. Հայտարարագրերը Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց 

էթիկայի Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով 
դիտավորությամբ չներկայացնելը 

  
1. Հայտարարատու պաշտոնատար անձի, ինչպես նաև նրա ընտանիքի կազմի մեջ 

մտնող անձի կողմից «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով նախատեսված հայտարարագրերը Վարչական 
իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 169.26-



րդ հոդվածի 2-րդ կամ 4-րդ մասով սահմանված վարչական տույժի կիրառումից հետո՝ 
30 օրվա ընթացքում, դիտավորությամբ չներկայացնելը` 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի 
հազարհինգհարյուրապատիկից երկուհազարապատիկի չափով, կամ 
ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երկու տարի ժամկետով` որոշակի պաշտոններ 
զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով` 
առավելագույնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա: 
 
Հոդված 344. Դատավորին, դատախազին, քննիչին, հետաքննություն 

կատարող անձին կամ դատական ակտերի հարկադիր 
կատարողին զրպարտելը 

1. Դատախազին, քննիչին, հետաքննություն կատարող անձին կամ դատական 
ակտերի հարկադիր կատարողին զրպարտելը՝ կապված նախնական քննություն 
վարելու, դատարանի դատավճռի, վճռի կամ դատական այլ ակտի կատարման հետ՝ 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից 
երեքհարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով՝ մեկից երեք ամիս ժամկետով, կամ 
ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երկու տարի ժամկետով: 

2. Նույն արարքը, որը կատարվել է դատավորի նկատմամբ՝ կապված գործը կամ 
նյութերը դատարանում քննելու հետ՝ 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկից 
հինգհարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով՝ մեկից երեք ամիս ժամկետով, կամ 
ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երեք տարի ժամկետով: 

3. Սույն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք 
զուգորդվել են անձին ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության մեջ 
մեղադրելով՝ 

պատժվում են ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը չորս տարի ժամկետով: 
 

Հոդված 347. Նախնական քննություն վարելու կամ արդարադատություն 
իրականացնելու հետ կապված սպառնալիքը կամ բռնի 
գործողությունները 

1. Դատավորի կամ նրա մերձավորի նկատմամբ սպանության, առողջությանը վնաս 
պատճառելու, գույքը ոչնչացնելու կամ վնասելու սպառնալիքը՝ կապված գործը կամ 
նյութերը դատարանում քննելու հետ՝ 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկից 
հինգհարյուրապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երեք տարի 
ժամկետով: 

2. Նույն արարքը, որը կատարվել է դատախազի, քննիչի, հետաքննություն 
կատարող անձի, պաշտպանի, փորձագետի կամ դատական ակտերի հարկադիր 
կատարողի կամ նրանց մերձավորի նկատմամբ կապված նախնական քննություն 
վարելու, գործը կամ նյութերը դատարանում քննելու կամ դատարանի դատավճիռը, 
վճիռը կամ դատական այլ ակտը կատարելու հետ՝ 



պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկից 
չորսհարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով՝ մեկից երեք ամիս ժամկետով, կամ 
ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երկու տարի ժամկետով: 

3. Սույն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքը, որը 
կատարվել է կյանքի կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն 
գործադրելով՝ 

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը հինգ տարի ժամկետով: 
4. Սույն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ կամ երրորդ մասով նախատեսված 

արարքը, որը զուգորդվել է կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն 
գործադրելով՝ 

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ հինգից տասը տարի ժամկետով: 
Հոդված 8. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 
 


