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Հոդված 62. Պատասխանատվությունը և պատիժը մեղմացնող հանգամանքները 
1. Պատասխանատվությունը և պատիժը մեղմացնող հանգամանքներ են՝ 
1) առաջին անգամ հանգամանքների պատահական զուգորդմամբ ոչ մեծ կամ միջին ծանրության 

հանցանք կատարելը. 
2) հանցանք կատարելու պահին հանցավորի անչափահաս լինելը. 
3) հանցանք կատարելու կամ պատիժ նշանակելու պահին հանցավորի հղիությունը. 
4) պատիժ նշանակելու պահին հանցավորի խնամքի տակ մինչև տասնչորս տարեկան երեխայի 

առկայությունը. 
5) հանցանքը կյանքի ծանր հանգամանքների զուգորդման հետևանքով կամ կարեկցանքի 

շարժառիթով կատարելը. 
6) հանցանքն անհրաժեշտ պաշտպանության, հանցանք կատարած անձին բռնելու, ծայրահեղ 

անհրաժեշտության, հիմնավորված ռիսկի, հրամանը կամ կարգադրությունը կատարելու 
իրավաչափության պայմանները խախտելով կատարելը. 

7) տուժողի վարքագծի հակաօրինականությունը կամ հակաբարոյականությունը, որով 
պայմանավորվել է հանցագործությունը. 

8) հանցանքը սպառնալիքի կամ հարկադրանքի կամ նյութական, ծառայողական կամ այլ 
կախվածության ազդեցության տակ կատարելը. 

9) մեղայականով ներկայանալը, հանցագործությունը բացահայտելուն, հանցագործության մյուս 
մասնակիցներին մերկացնելուն, հանցագործությամբ ձեռք բերված գույքը որոնելուն աջակցելը. 

9.1) համագործակցության վարույթով մեղադրյալի կողմից իր կատարած այլ հանցագործությունը 
բացահայտելը. 

10) հանցագործությունից անմիջապես հետո տուժողին բժշկական կամ այլ օգնություն ցույց 
տալը, հանցագործությամբ պատճառված գույքային և բարոյական վնասը կամովին հատուցելը կամ 
վերացնելը, տուժողին պատճառված վնասը հարթելուն ուղղված այլ գործողությունները: 

2. Պատիժ նշանակելիս դատարանը կարող է հաշվի առնել նաև մեղմացնող այլ հանգամանքներ, 
որոնք նշված չեն սույն հոդվածի առաջին մասում: 

3. Եթե սույն հոդվածի առաջին մասում նշված որևէ հանգամանք սույն օրենսգրքի Հատուկ մասի 
համապատասխան հոդվածով նախատեսված է որպես հանցագործության հատկանիշ, ապա դա չի 
կարող կրկին հաշվի առնվել որպես պատասխանատվությունը և պատիժը մեղմացնող հանգամանք: 
 

Հոդված 64. Օրենքով նախատեսվածից ավելի մեղմ պատիժ նշանակելը 
1. Հանցանքի շարժառիթների ու նպատակների, հանցավորի դերի, հանցանքը կատարելիս ու 

դրանից հետո նրա վարքագծի և այլ հանգամանքների հետ կապված բացառիկ հանգամանքների 
առկայության դեպքում, որոնք էականորեն նվազեցնում են հանցանքի՝ հանրության համար 
վտանգավորության աստիճանը, ինչպես նաև խմբակային հանցագործության մասնակցի կողմից 
խմբի կատարած հանցանքը բացահայտելուն ակտիվորեն աջակցելու դեպքում կարող է նշանակվել 
սույն օրենսգրքի Հատուկ մասի համապատասխան հոդվածով նախատեսված պատժի նվազագույն 
չափից ավելի ցածր պատիժ կամ ավելի մեղմ պատժատեսակ, քան նախատեսված է այդ հոդվածով, 
կամ չկիրառել որպես պարտադիր նախատեսված լրացուցիչ պատիժ: 

2. Բացառիկ կարող են ճանաչվել ինչպես առանձին մեղմացնող հանգամանքները, այնպես էլ այդ 
հանգամանքների համակցությունը: 

2.2. Համագործակցության վարույթ կիրառելու դեպքում կարող է նշանակվել սույն օրենսգրքի 
Հատուկ մասի համապատասխան հոդվածով նախատեսված պատժի նվազագույն չափից ավելի 
ցածր պատիժ կամ ավելի մեղմ պատժատեսակ, քան նախատեսված է այդ հոդվածով, կամ չկիրառել 
որպես պարտադիր նախատեսված լրացուցիչ պատիժ: 

3. Դատավճիռը կայացնելու պահին տասնվեց տարին չլրացած անձանց կամ հղի կանանց կամ 
խնամքին մինչև ութ տարեկան երեխա ունեցող անձանց նկատմամբ կարող է նշանակվել օրենքով 
նախատեսվածից ավելի մեղմ պատիժ, եթե սույն օրենսգրքի Հատուկ մասի համապատասխան 
հոդվածով նախատեսված ամենամեղմ պատժատեսակը կալանքն է, և նախատեսված մյուս 
պատժատեսակների նշանակումը դատարանը գտնում է ոչ համաչափ, կամ կարող է նշանակվել 
համապատասխան հոդվածով նախատեսված մյուս պատժատեսակներից որևէ մեկը, սակայն տվյալ 
պատժատեսակի համար համապատասխան հոդվածով նախատեսված նվազագույն չափից ավելի 
ցածր չափով: 

(64-րդ հոդվածը լրաց. 09.07.19 ՀՕ-124-Ն) 



 

Հոդված 67
2
. Պատիժ նշանակելը համաձայնեցման կամ համագործակցության վարույթի 

դեպքում 

1. Համաձայնեցման վարույթ կիրառելու դեպքում պատիժը չի կարող գերազանցել սույն 
օրենսգրքի Հատուկ մասի համապատասխան հոդվածի սանկցիայով նախատեսված առավել խիստ 
պատժատեսակի առավելագույն չափի կամ ժամկետի երկու երրորդը։ Եթե առավել խիստ 
պատժատեսակի երկու երրորդը փոքր է սույն օրենսգրքի Հատուկ մասի համապատասխան հոդվածի 
սանկցիայով նախատեսված առավել խիստ պատժատեսակի նվազագույն չափից կամ ժամկետից, 
ապա այն չի կարող պակաս լինել նվազագույն չափից կամ ժամկետից։  

2. Չավարտված հանցագործություններով համաձայնեցման վարույթ կիրառելու դեպքում 
սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված կանոնը կիրառվում է չավարտված հանցագործության 
համար սույն օրենսգրքի 65-րդ հոդվածով նախատեսված պատժի նշանակման կանոնները 
կիրառելուց հետո: Եթե հաշվարկի արդյունքում պատժաչափը պակաս է ստացվում չավարտված 
հանցագործության համար պատժի նշանակման կանոնների կիրառմամբ սույն օրենսգրքի Հատուկ 
մասի համապատասխան հոդվածի սանկցիայով նախատեսված առավել խիստ պատժատեսակի 
նվազագույն չափից կամ ժամկետից, ապա նշանակվում է այն չափը կամ ժամկետը, որը ստացվել է 
հաշվարկի արդյունքում։ 

3. Ոչ մեծ կամ միջին ծանրության հանցագործություններով համագործակցության 
վարույթ կիրառելու դեպքում նշանակվում է սույն օրենսգրքի Հատուկ մասի համապատասխան 
հոդվածի սանկցիայով նախատեսված առավել մեղմ պատժատեսակը կամ սույն օրենգրքի 64-րդ 
հոդվածի կիրառմամբ օրենքով նախատեսվածից ավելի մեղմ պատիժ կամ նշանակված պատիժը 
պայմանականորեն չի կիրառվում:   

4. Ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործություններով  համագործակցության 
վարույթ կիրառելու դեպքում նշանակվում է սույն օրենսգրքի Հատուկ մասի համապատասխան 
հոդվածի սանկցիայով նախատեսված առավել մեղմ պատժատեսակի նվազագույն չափը կամ 
ժամկետը կամ սույն օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի կիրառմամբ սանկցիայի նվազագույն չափից կամ 
ժամկետից պակաս չափը կամ ժամկետը կամ նշանակված պատիժը պայմանականորեն չի 
կիրառվում։ 

5. Սույն հոդվածով նախատեսված կանոններով պատժի նշանակման դեպքում սույն 
օրենսգրքի 67.1-րդ հոդվածով սահմանված կանոնները կիրառելի չեն։ 

1. Հանցագործությունների համակցության դեպքում պատիժ նշանակելիս սույն հոդվածով 
նախատեսված կանոնները կիրառելի են համակցության մեջ ընդգրկված յուրաքանչյուր 
հանցագործության համար առանձին: 
 

Հոդված 75. Քրեական պատասխանատվությունից ազատելը վաղեմության ժամկետն 
անցնելու հետևանքով 

1. Անձն ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից, եթե հանցանքն ավարտված 
համարելու օրվանից անցել են հետևյալ ժամկետները. 

1) երկու տարի՝ ոչ մեծ ծանրության հանցանքն ավարտված համարելու օրվանից. 
2) հինգ տարի՝ միջին ծանրության հանցանքն ավարտված համարելու օրվանից. 
3) տասը տարի՝ ծանր հանցանքն ավարտված համարելու օրվանից. 
4) տասնհինգ տարի՝ առանձնապես ծանր հանցանքն ավարտված համարելու օրվանից: 
2. Վաղեմության ժամկետը հաշվարկվում է հանցանքն ավարտված համարելու օրվանից մինչև 

դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելու պահը: Տևող հանցագործության դեպքում վաղեմության 
ժամկետը հաշվարկվում է արարքը դադարելու, իսկ շարունակվող հանցագործության դեպքում` 
վերջին արարքը կատարելու պահից: 

3. Վաղեմության ժամկետի ընթացքն ընդհատվում է, եթե մինչև նշված ժամկետներն անցնելն 
անձը կատարում է միջին ծանրության, ծանր կամ առանձնապես ծանր նոր հանցանք: Այս դեպքում 
վաղեմության ժամկետի հաշվարկն սկսվում է նոր հանցանքի ավարտված համարելու պահից: 

4. Վաղեմության ժամկետի ընթացքը կասեցվում է, եթե անձը խուսափում է քննությունից կամ 
դատից: Այս դեպքում վաղեմության ընթացքը վերսկսվում է անձին ձերբակալելու կամ մեղայականով 
նրա ներկայանալու պահից: Ընդ որում, անձը չի կարող քրեական պատասխանատվության 
ենթարկվել, եթե ոչ մեծ ծանրության կամ միջին ծանրության հանցանքն ավարտված համարելու 
օրվանից անցել է տասը տարի, իսկ ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցանքն ավարտված 
համարելու օրվանից՝ քսան տարի, և վաղեմության ժամկետի ընթացքն ընդհատված չի եղել նոր 
հանցագործությամբ: 



4.1. Վաղեմության ժամկետի ընթացքը կասեցվում է նաև, եթե անձի հետ կնքվել է մինչդատական 
համագործակցության վերաբերյալ համաձայնագիր: Այս դեպքում վաղեմության ընթացքը վերսկսվում 
է համագործակցությունը դադարեցվելու կամ համագործակցության վարույթով դատաքննության 
հատուկ կարգ կիրառելու մասին միջնորդությունը դատարան ներկայացնելու պահից: 

5. Վաղեմության ժամկետի կիրառման հարցն այն անձի նկատմամբ, ով ցմահ ազատազրկմամբ 
պատժվող հանցանք է կատարել, լուծում է դատարանը: Եթե դատարանը հնարավոր չի գտնում 
վաղեմության ժամկետն անցնելու հետևանքով անձին ազատել քրեական 
պատասխանատվությունից, ապա ցմահ ազատազրկում չի կիրառվում: 

6. Խաղաղության և մարդկության անվտանգության դեմ ուղղված՝ սույն օրենսգրքի 384-րդ, 386-
391-րդ, 393-397-րդ հոդվածներով նախատեսված հանցանքներ կատարած անձանց նկատմամբ 
վաղեմության ժամկետներ չեն կիրառվում: Վաղեմության ժամկետներ չեն կիրառվում նաև 
Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով նախատեսված հանցանքներ 
կատարած անձանց նկատմամբ, եթե այդ պայմանագրերով վաղեմության ժամկետների կիրառման 
արգելք է սահմանված: 

7. Սույն օրենսգրքի 132.2-րդ և 168-րդ հոդվածներով, ինչպես նաև անչափահաս տուժողի 
նկատմամբ սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ ուղղված` սույն օրենսգրքի 
138-142-րդ հոդվածներով նախատեսված հանցանք կատարած անձի նկատմամբ վաղեմության 
ժամկետի հաշվարկը սկսվում է տուժողի տասնութ տարին լրանալու պահից: 

(75-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 01.06.06 ՀՕ-103-Ն, լրաց. 12.11.13 ՀՕ-112-Ն) 
 

Հոդված 103.1. Բռնագանձումը 
  
1. Հանցագործության կատարման արդյունքում ուղղակի կամ անուղղակի առաջացած կամ 

ստացված ցանկացած գույքը, այդ գույքի օգտագործումից ստացված եկամուտները կամ այլ տեսակի 
օգուտները, այնպիսի հանցագործության կատարման համար օգտագործված կամ օգտագործման 
համար նախատեսված գործիքները և միջոցները, որի կատարման արդյունքում ստացվել է գույք, 
ահաբեկչության ֆինանսավորմանն ուղղված գույքը, այդ գույքի օգտագործումից ստացված 
եկամուտները կամ այլ տեսակի օգուտները, սույն օրենսգրքի 215.1-ին, 235.1-ին և 267.1-ին 
հոդվածներով նախատեսված մաքսանենգության ճանապարհով Հայաստանի Հանրապետության 
սահմանով տեղափոխված մաքսանենգության առարկաները, իսկ դրանց բացակայության դեպքում 
դրանց համարժեք գույքը, բացառությամբ բարեխիղճ երրորդ անձի գույքի, տուժողին և 
քաղաքացիական հայցվորին հանցագործությամբ պատճառված վնասների հատուցման համար 
անհրաժեշտ գույքի, ենթակա է բռնագանձման՝ հօգուտ պետության: 

2. Սույն օրենսգրքի իմաստով բարեխիղճ երրորդ անձ է համարվում այն անձը, որը գույքն այլ 
անձի հանձնելիս չգիտեր կամ չէր կարող իմանալ, որ այդ գույքն օգտագործվելու է կամ 
նախատեսվում է օգտագործել հանցավոր նպատակներով, ինչպես նաև այն անձը, որը գույքն այլ 
անձից ձեռք բերելիս չգիտեր կամ չէր կարող իմանալ, որ այդ գույքը ստացվել է հանցավոր 
ճանապարհով: 

3. Այն դեպքում, երբ տուժողի և բարեխիղճ երրորդ անձի միջև առկա է վեճ բռնագանձման 
ենթակա գույքի վերաբերյալ, այդ գույքի բռնագանձում կարող է կատարվել քաղաքացիական 
դատավարության կարգով: 

4. Սույն հոդվածի, ինչպես նաև սույն օրենսգրքի այլ հոդվածներով նախատեսված դեպքերում 
նաև այդ հոդվածների իմաստով գույք են համարվում ցանկացած տեսակի նյութական բարիքները, 
քաղաքացիական իրավունքի շարժական կամ անշարժ օբյեկտները, ներառյալ` ֆինանսական 
(դրամական) միջոցները, արժեթղթերը և գույքային իրավունքները, գույքային իրավունքները կամ 
շահերը հավաստող փաստաթղթերը կամ այլ միջոցները, գույքից ստացված կամ դրա նկատմամբ 
հաշվեգրվող տոկոսները, շահութաբաժինները կամ այլ եկամուտները, ինչպես նաև հարակից և 
արտոնագրային իրավունքները: 

5. Համաձայնության և համագործակցության վարույթների կիրառման դեպքում  սույն հոդվածով 
սահմանված կանոնները կիրառելի են, եթե համաձայնության արձանագրությամբ կամ մինչդատական 
համագործակցության վերաբերյալ համաձայնագրով բռնագանձման ենթակա գույքի կամ դրա չափի 
վերաբերյալ այլ բան նախատեսված չէ, բացառությամբ շրջանառությունն արգելված կամ անձանց ու 
հասարակության համար վտանգ ներկայացնող գույքի, որը ենթակա է պարտադիր բռնագանձման՝ 
հօգուտ պետության: Բանակցությունների արդյունքում համաձայնեցված՝ բռնագրավման ենթակա 
գույքի չափը չի կարող պակաս լինել ընդհանուր կարգով բռնագրավման ենթակա գույքի արժեքի 75 
տոկոսից։  

(103.1-ին հոդվածը լրաց. 21.06.14 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 16.05.16 ՀՕ-83-Ն) 
 


