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Հոդված 165. Անչափահասին հանցանքի կատարմանը ներգրավելը 
1. Տասնութ տարին լրացած անձի կողմից տվյալ հանցագործության համար սույն 

օրենսգրքով քրեական պատասխանատվության տարիքի հասած անչափահասին խոստումներ 
տալու, խաբեության կամ այլ եղանակով հանցանքի կատարմանը ներգրավելը՝ 

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ մեկից հինգ տարի ժամկետով: 
2. Նույն արարքը, որը կատարվել է ծնողի, մանկավարժի կամ այլ անձի կողմից, ում վրա 

դրված է անչափահասի դաստիարակության պարտականություն՝ 
պատժվում է ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը հինգ տարի ժամկետով՝ որոշակի 

պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ 
առավելագույնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա: 

3. Սույն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք 
կատարվել են բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու սպառնալիքով՝ 

պատժվում են ազատազրկմամբ՝ երեքից յոթ տարի ժամկետով` որոշակի պաշտոններ 
զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով` առավելագույնը 
երեք տարի ժամկետով, կամ առանց դրա: 

4. Սույն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ կամ երրորդ մասով նախատեսված արարքները՝ 
զուգորդված՝ անչափահասին կազմակերպված խմբի կամ հանցավոր համագործակցության կամ 
ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցանք կատարելուն ներգրավելով՝ 

պատժվում են ազատազրկմամբ՝ հինգից տասը տարի ժամկետով` որոշակի պաշտոններ 
զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով` առավելագույնը 
երեք տարի ժամկետով, կամ առանց դրա: 

(165-րդ հոդվածը փոփ. 01.03.11 ՀՕ-69-Ն, 05.02.13 ՀՕ-3-Ն) 
 

Հոդված 165.1. Տասնվեց տարին չլրացած անձանց շրջանում ոչ ավանդական սեռական 
կողմնորոշում քարոզելը  
 

1. Տասնվեց տարին չլրացած անձանց ոչ ավանդական սեռական կողմնորոշման 
քարոզելը, որն դրսևորվել է ոչ ավանդական սեռական  հարաբերությունների վերաբերյալ 
նյութեր, նկարներ, հրապարակումներ տարածելով, մեկնաբանելով, դրանցում 
ներգրավվելու առաջարկ, հորդոր կատարելով կամ դրանցում ներգրավվելը 
խրախուսելով, կամ այդպիսի հարաբերությունների մեջ ներգրավելու նկատմամբ 
հետաքրքրություն հարուցելով, կամ ավանդական և ոչ ավանդական սեռական 
կողմնորոշումների սոցիալական հավասարությունը խեղաթյուրված ներկայացնելով, 
ինչպես նաև համացանցի և զանգվածային տեղեկատվության ընդհանուր միջոցներով 
ցանկացած եղանակով ոչ ավանդական սեռական կողմնորոշում քարոզելը՝ 

 
 պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկի չափով 
կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը մեկ տարի ժամկետով: 

 
2. Նույն արարքը, որը կատարվել է ՝ 

1) պաշտոնատար անձի կողմից. 



2) տասնվեց տարին չլրացած երեխայի ծնողի, որդեգրողի, խնամակալի, այլ 
օրինական ներկայացուցչի կամ դաստիարակչական գործառույթներ 
իրականացնող աշխատողի կողմից. 

3) մի խումբ անձանց կողմից՝ նախնական համաձայնությամբ. 
4) ուսումնադաստիարակչական, հանգստի, մշակութային, սպորտային և 

մանկապատանեկան հաստատություններում (ճամբարներ). 
5) կատարվել են երկու կամ ավելի անձանց նկատմամբ, 
6) շահադիտական դրդումներով, 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն նաշխատավարձի չորսհարյուրապատիկի չափով 
կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երկու տարի ժամկետով:>> 
 

 


