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ՔԱՂՎԱԾՔ 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ 
Օ Ր Ե Ն Ս Գ Ի Ր Ք 

(Ընդունված է 2003 թվականի ապրիլի 18-ին) 

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-րդ հոդվածով 

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 
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հաշվեգրվող տոկոսները, շահութաբաժինները կամ այլ եկամուտները, ինչպես նաև 

հարակից և արտոնագրային իրավունքները: 

(103.1-րդ հոդվածը լրաց. 21.06.14 ՀՕ-114-Ն) 

 

Հոդված 132.2. Երեխայի կամ հոգեկան խանգարման հետևանքով իր արարքի

բնույթն ու նշանակությունը գիտակցելու կամ դա ղեկավարելու

հնարավորությունից զրկված անձի թրաֆիքինգը կամ

շահագործումը 
  
1. Շահագործման նպատակով երեխային, հոգեկան խանգարման հետևանքով իր 

արարքի բնույթն ու նշանակությունը ամբողջությամբ կամ մասամբ գիտակցելու կամ դա 

ղեկավարելու հնարավորությունից զրկված անձին հավաքագրելը, տեղափոխելը, 

փոխանցելը, թաքցնելը կամ ստանալը, ինչպես նաև այդպիսի անձանց շահագործելը 

կամ շահագործման վիճակի մեջ դնելը կամ պահելը՝ 

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ յոթից տասը տարի ժամկետով` գույքի 

բռնագրավմամբ կամ առանց դրա, որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի 

գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով` առավելագույնը երեք տարի 

ժամկետով, կամ առանց դրա: 

2. Նույն արարքը, որը կատարվել է՝ 

1) երկու կամ ավելի անձանց նկատմամբ, 

2) մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ, 

3) պաշտոնեական դիրքը օգտագործելով, 

4) բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու սպառնալիքով, 

5) առևանգման միջոցով, 

6) ակնհայտ հղի կնոջ նկատմամբ, 

7) Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը հատելով` անձի 

տեղափոխումը կազմակերպելու միջոցով` 

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ տասից տասներկու տարի ժամկետով` գույքի 

բռնագրավմամբ կամ առանց դրա, որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի 

գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով` առավելագույնը երեք տարի 

ժամկետով, կամ առանց դրա: 

3. Սույն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքը, որը` 

1) կատարվել է կազմակերպված խմբի կողմից, 

2) անզգուշությամբ առաջացրել է տուժողի մահ կամ այլ ծանր հետևանքներ՝ 
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պատժվում է ազատազրկմամբ՝ տասներկուսից տասնհինգ տարի ժամկետով` գույքի 

բռնագրավմամբ կամ առանց դրա, որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի 

գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով` առավելագույնը երեք տարի 

ժամկետով, կամ առանց դրա: 

(132.2-րդ հոդվածը լրաց. 01.03.11 ՀՕ-69-Ն) 

 

ՀՈԴՎԱԾ 190. ՀԱՆՑԱՎՈՐ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՎ ՍՏԱՑՎԱԾ ԳՈՒՅՔՆ

ՕՐԻՆԱԿԱՆԱՑՆԵԼԸ (ՓՈՂԵՐԻ ԼՎԱՑՈՒՄԸ) 

(վերնագիրը փոփ. 21.06.14 ՀՕ-114-Ն) 

 

1. Հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի փոխարկումը (կոնվերտացումը) կամ 

փոխանցումը (եթե հայտնի է, որ այդ գույքն ստացվել է հանցավոր գործունեության 

արդյունքում), որը նպատակ է ունեցել թաքցնել կամ խեղաթյուրել այդ գույքի հանցավոր 

ծագումը կամ օժանդակել որևէ անձի, որպեսզի նա խուսափի իր կատարած հանցանքի 

համար պատասխանատվությունից, կամ գույքի իրական բնույթը, ծագման աղբյուրը, 

գտնվելու վայրը, տնօրինման եղանակը, տեղաշարժը, իրավունքները կամ 

պատկանելությունը թաքցնելը կամ խեղաթյուրելը (եթե հայտնի է, որ այդ գույքն 

ստացվել է հանցավոր գործունեության արդյունքում) կամ գույք ձեռք բերելը կամ 

տիրապետելը կամ օգտագործելը կամ տնօրինելը (եթե այդ գույքի ստացման պահին 

հայտնի էր, որ այն ստացվել է հանցավոր գործունեության արդյունքում)` 

պատժվում է ազատազրկմամբ` երկուսից հինգ տարի ժամկետով: 

2. Նույն արարքը, որը կատարվել է` 

1) խոշոր չափերով, 

2) մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ` 

պատժվում է ազատազրկմամբ` հինգից տասը տարի ժամկետով` գույքի 

բռնագրավմամբ կամ առանց դրա: 

3. Սույն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքը, որը 

կատարվել է` 

1) առանձնապես խոշոր չափերով, 

2) կազմակերպված խմբի կողմից, 

3) պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով` 

պատժվում է ազատազրկմամբ` վեցից տասներկու տարի ժամկետով` գույքի 

բռնագրավմամբ կամ առանց դրա: 

4. Սույն հոդվածում խոշոր չափ է համարվում հանցագործության պահին 

սահմանված նվազագույնաշխատավարձի հինգհազարապատիկը գերազանցող 
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գումարը (արժեքը), իսկ առանձնապես խոշոր չափ է համարվում հանցագործության 

պահին սահմանված նվազագույն աշխատավարձի տասհազարապատիկը 

գերազանցող գումարը (արժեքը): 

5. Սույն հոդվածի իմաստով հանցավոր ճանապարհով ստացված գույք է համարվում 

սույն օրենսգրքի 103.1-ին հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված գույքը, որն ուղղակի 

կամ անուղղակի առաջացել կամ ստացվել է սույն օրենսգրքով նախատեսված 

հանցագործությունների կատարման արդյունքում: 

(190-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 14.12.04 ՀՕ-16-Ն, փոփ. 01.06.06 ՀՕ-119-Ն, խմբ. 

28.11.06 ՀՕ-206-Ն, փոփ. 10.06.09 ՀՕ-149-Ն, լրաց. 21.06.14 ՀՕ-84-Ն, փոփ., 

խմբ. 21.06.14 ՀՕ-114-Ն) 

 

Հոդված 217. Ահաբեկչությունը

1. Ահաբեկչությունը` այնպիսի գործողությունը, որն ուղղված է քաղաքացիական 

անձի կամ զինված ընդհարման ժամանակ ռազմական գործողություններին ակտիվորեն 

չմասնակցող անձի մահվանը կամ ծանր մարմնական վնասվածք պատճառելուն կամ 

դրանց սպառնալիքին այն դեպքում, երբ այդպիսի գործողության նպատակն իր 

բնույթով կամ էությամբ բնակչությանն ահաբեկելը կամ պետական մարմնի կամ 

միջազգային կազմակերպության կամ պաշտոնատար անձի որոշման ընդունման կամ 

գործողության կատարման կամ դրանցից ձեռնպահ մնալու վրա ներգործելն է, ինչպես 

նաև Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով նախատեսված 

ահաբեկչություն համարվող ցանկացած այլ գործողությունը, բացառությամբ սույն 

օրենսգրքի  218-րդ հոդվածով նախատեսված արարքների՝   

 պատժվում է ազատազրկմամբ՝ հինգից տասը տարի ժամկետով՝ գույքի 

բռնագրավմամբ կամ առանց դրա: 

2. Նույն արարքը, որը կատարվել է՝ 

1) մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ, 

2) (կետն ուժը կորցրել է 21.06.14 ՀՕ-114-Ն)՝ 
պատժվում է ազատազրկմամբ՝ ութից տասներկու տարի ժամկետով՝ գույքի 

բռնագրավմամբ կամ առանց դրա: 

3. Սույն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք՝ 

1) կատարվել են կազմակերպված խմբի կողմից, 

2) (կետն ուժը կորցրել է 21.06.14 ՀՕ-114-Ն), 
3) անզգուշությամբ առաջացրել են մարդու մահ կամ այլ ծանր հետևանքներ՝ 

պատժվում են ազատազրկմամբ՝ տասից տասնհինգ տարի ժամկետով՝ գույքի 

բռնագրավմամբ կամ առանց դրա: 
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4. Ահաբեկչության նախապատրաստությանը մասնակցած անձն ազատվում է 

քրեական պատասխանատվությունից, եթե նա, իշխանության մարմիններին 

ժամանակին հայտնելով կամ այլ միջոցներով, նպաստել է ահաբեկչության 

խափանմանը, և եթե նրա գործողություններն այլ հանցակազմ չեն պարունակում: 

(217-րդ հոդվածը խմբ.,փոփ.,լրաց. 21.06.14 ՀՕ-114-Ն) 
 

 

Հոդված 217.1. Ահաբեկչության ֆինանսավորումը
  

1. Ահաբեկչության ֆինանսավորումը` գույքի ուղղակի կամ անուղղակի, ցանկացած 

եղանակով տրամադրումը կամ հավաքագրումը՝ գիտակցելով, որ այն ամբողջությամբ 

կամ մաuամբ պետք է oգտագործվի կամ կարող է oգտագործվել ահաբեկչության կամ 

սույն օրենսգրքի 218-րդ հոդվածով նախատեսված արարքների կատարման համար 

կամ ահաբեկչական կազմակերպության կամ անհատ ահաբեկչի կողմից կամ 

ֆինանսական ծառայությունների մատուցումը՝ գիտակցելով, որ այդ ծառայություններն 

ուղղված են ահաբեկչության կամ սույն օրենսգրքի            218-րդ հոդվածով 

նախատեսված արարքների կատարմանը, կամ դրանց արդյունքներն օգտագործվելու 

են ահաբեկչական կազմակերպության կամ անհատ ահաբեկչի կողմից՝ 

պատժվում է ազատազրկմամբ` երեքից յոթ տարի ժամկետով` գույքի 

բռնագրավմամբ կամ առանց դրա: 

2. Նույն արարքը, որը կատարվել է մի խումբ անձանց կողմից նախնական 

համաձայնությամբ կամ կազմակերպված խմբի կողմից` 

պատժվում է ազատազրկմամբ` ութից տաuներկու տարի ժամկետով` գույքի 

բռնագրավմամբ կամ առանց դրա: 

3. Սույն հոդվածի իմաստով գույք է համարվում սույն օրենսգրքի               103.1-ին 

հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված գույքը: 

 (217.1-ին հոդվածը լրաց. 14.12.04 ՀՕ-16-Ն, խմբ. 28.11.06 ՀՕ-206-Ն, 26.05.08 
ՀՕ-81-Ն, 21.06.14 ՀՕ-114-Ն) 
 

Հոդված 311.1. Պաշտոնատար անձ չհանդիսացող 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 
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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: 

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: 

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: 

(311.1 -ին հոդվածը լրաց. 30.04.08 ՀՕ-49-Ն, փոփ. 23.05.11 ՀՕ-143-Ն, խմբ. 

26.05.11 ՀՕ-173-Ն, լրաց. 09.02.12 ՀՕ-18-Ն) 
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Հոդված 311.2. Իրական կամ ենթադրյալ ազդեցությունը շահադիտական

նպատակով օգտագործելը  
  
1. Իրական կամ ենթադրյալ ազդեցությունը շահադիտական նպատակով 

օգտագործելը` անձամբ կամ միջնորդի միջոցով 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 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: 

(311.2 -րդ հոդվածը լրաց. 30.04.08 ՀՕ-49-Ն, փոփ. 23.05.11 ՀՕ-143-Ն, լրաց. 

09.02.12 ՀՕ-18-Ն) 

 

Հոդված 312.1. Պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հանրային ծառայողին

ապօրինի վարձատրություն տալը 
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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 oգտին 

պաշտոնատար անձ չհանդիսացողի կողմից իր լիազորությունների շրջանակում որևէ 

գործողություն կատարելու կամ չկատարելու կամ պաշտոնատար անձ չհանդիսացող 

հանրային ծառայողի կողմից իր պաշտոնեական դիրքն oգտագործելով` 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 

մասին քրեական 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: 

(312.1 -ին հոդվածը լրաց. 30.04.08 ՀՕ-49-Ն, խմբ., փոփ., լրաց. 09.02.12 ՀՕ-

18-Ն, խմբ. 16.05.14 ՀՕ-14-Ն) 
  

Հոդված 312.2. Իրական կամ ենթադրյալ ազդեցությունն օգտագործելու համար 

ապօրինի վարձատրություն տալը 
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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 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 

մասին քրեական 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: 

(312.2-րդ հոդվածը լրաց. 09.02.12 ՀՕ-18-Ն, խմբ. 16.05.14 ՀՕ-14-Ն) 

 

 


