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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 չկիրառելու 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 կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձի, հատուկ 
քննչական ծառայությունում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձի, ոստիկանության ծառայողի, 
քրեակատարողական ծառայողի, ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայողի, Կոռուպցիայի 
կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի, ընտրական հանձնաժողովի անդամի պաշտոններ 
զբաղեցնելու համար: 
 

Հոդված 149. Ընտրական իրավունքի իրականացմանը, ընտրական հանձնաժողովների 
աշխատանքներին կամ ընտրությանը մասնակցող անձանց լիազորությունների 
իրականացմանը խոչընդոտելը 

1. Քաղաքացու ընտրական կամ հանրաքվեի իրավունքի ազատ իրականացմանը կամ 
ընտրական կամ հանրաքվեի հանձնաժողովի աշխատանքին խոչընդոտելը, ինչպես նաև ընտրական 
կամ հանրաքվեի հանձնաժողովի կամ նախաձեռնող խմբի անդամի, թեկնածուի, այցելուի, լիազոր 
ներկայացուցչի, հանրաքվեի նախաձեռնող խմբի ներկայացուցչի, վստահված անձի, դիտորդի, 
զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացուցչի, տեխնիկական սարքավորումն սպասարկող 
անձի լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտելը՝ 

պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի յոթհարյուրապատիկից 
հազարապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ` վեց ամսից մեկ տարի ժամկետով` առավելագույնը 



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

2. Նույն արարքները, որոնք՝ 
1) կատարվել են գույքին վնաս պատճառելով կամ պատճառելու սպառնալիքով, 
2) կատարվել են նյութապես շահագրգռելով, 
3) զուգորդվել են բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու սպառնալիքով, 
4) կատարվել են պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով, 
5) կատարվել են մի խումբ անձանց կողմից՝ 
6) զուգորդվել է անձին ազատությունից զրկելով` 
7) հանգեցրել են ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքներն անվավեր ճանաչելուն՝ 
պատժվում է ազատազրկմամբ` չորսից վեց տարի ժամկետով` որոշակի պաշտոններ 

զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով` մեկից երեք տարի 
ժամկետով կամ առանց դրա: 
 

Հոդված 149.1. Քարոզչություն կատարելուն կամ քարոզչություն կատարելուց հրաժարվելուն 
հարկադրելը 
 

 Հոդված 149.1. Նախընտրական քարոզարշավին մասնակցելուն կամ հանրաքվեի քարոզչություն 
կատարելուն կամ նախընտրական քարոզարշավին մասնակցելուց կամ հանրաքվեի քարոզչություն 
կատարելուց հրաժարվելուն հարկադրելը կամ նախընտրական քարոզարշավին մասնակցելուն կամ 
հանրաքվեի քարոզչություն կատարելուն խոչընդոտելը 

1. Նախընտրական կամ հանրաքվեի քարոզչություն կատարելուն կամ քարոզչություն 
կատարելուց հրաժարվելուն հարկադրելը՝ 

պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի յոթհարյուրապատիկից 
հազարապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ` վեց ամսից մեկ տարի ժամկետով` որոշակի 
պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով` մեկից 
երեք տարի ժամկետով: 

1. Նախընտրական քարոզարշավին մասնակցելուն  կամ հանրաքվեի քարոզչություն 

կատարելուն կամ նախընտրական քարոզարշավին մասնակցելուց կամ հանրաքվեի քարոզչություն 

կատարելուց հրաժարվելուն հարկադրելը կամ նախընտրական քարոզարշավին մասնակցելուն կամ 

հանրաքվեի քարոզչություն կատարելուն որևէ եղանակով խոչընդոտելը՝ 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի յոթհարյուրապատիկից 
հազարապատիկի չափով կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երեք տարի ժամկետով՝ որոշակի 
պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ մեկից 
երեք տարի ժամկետով։ 

2. Նույն արարքը, որը՝ 
1) կատարվել է ծառայողական կամ այլ կախվածությունն օգտագործելով, 
2) կատարվել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով, 
3) զուգորդվել է բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու սպառնալիքով, 
4) կատարվել է մի խումբ անձանց կողմից, 
5) զուգորդվել է անձին ազատությունից զրկելով` 
պատժվում է ազատազրկմամբ` չորսից վեց տարի ժամկետով` որոշակի պաշտոններ 

զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով` մեկից երեք տարի 
ժամկետով: 
 

Հոդված 149.2. Տեղամասային կենտրոնում կամ դրա մուտքի մոտ բռնություն գործադրելը կամ 

բռնություն գործադրելու սպառնալիքը 

«1. Տեղամասային կենտրոնում կամ դրա մուտքի մոտ բռնություն գործադրելը կամ բռնություն 

գործադրելու սպառնալիքը՝ 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկից 

հինգհարյուրապատիկի չափով կամ կալանքով՝ առավելագույնը երկու ամիս ժամկետով կամ 

ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երեք տարի ժամկետով։ 

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

կամ կազմակերպված խմբի կողմից՝ 

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ չորսից վեց տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու 
կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ մեկից երեք տարի ժամկետով կամ 
առանց դրա։ 



Հոդված 154.2. Ընտրողներին կաշառք տալը, կաշառք ստանալը, ընտրությունների ժամանակ 
բարեգործության արգելքի խախտումը կամ ընտրողի ազատ կամքի 
իրականացմանը խոչընդոտելը 

  
1. Թեկնածուներից, կուսակցություններից (կուսակցությունների դաշինքներից), հանրաքվեի 

քարոզչական նախաձեռնություններից որևէ մեկի օգտին կողմ կամ դեմ քվեարկելու կամ 
ընտրություններին մասնակցելու կամ ընտրություններին մասնակցելուց հրաժարվելու կամ մեկից 
ավելի անգամ քվեարկելու կամ այլ անձի փոխարեն քվեարկելու պայմանով թեկնածուներից, 
կուսակցություններից (կուսակցությունների դաշինքներից), հանրաքվեի քարոզչական 
նախաձեռնություններից անձամբ կամ միջնորդի միջոցով իր կամ այլ անձի համար կաշառք 
ստանալը, այսինքն` դրամ, գույք, գույքի նկատմամբ իրավունք, արժեթղթեր կամ որևէ այլ 
առավելություն ստանալը կամ պահանջելը` 

պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի հինգհարյուրապատիկից 
յոթհարյուրապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ` մեկից երեք տարի ժամկետով: 

2. Թեկնածուներից, կուսակցություններից (կուսակցությունների դաշինքներից), հանրաքվեի 
քարոզչական նախաձեռնություններից որևէ մեկի օգտին կողմ կամ դեմ քվեարկելու կամ 
ընտրություններին մասնակցելու կամ ընտրություններին մասնակցելուց հրաժարվելու կամ մեկից 
ավելի անգամ քվեարկելու կամ այլ անձի փոխարեն քվեարկելու համար ընտրողին անձամբ կամ 
միջնորդի միջոցով ընտրողի կամ այլ անձի համար կաշառք տալը, այսինքն` դրամ, գույք, գույքի 
նկատմամբ իրավունք, արժեթղթեր կամ որևէ այլ առավելություն առաջարկելը, խոստանալը կամ 
տրամադրելը` 

պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի երկուհազարհինգհարյուրապատիկից 
երեքհազարապատիկի չափով, կամ կալանքով՝ երկուսից երեք ամիս ժամկետով, կամ 
ազատազրկմամբ` երեքից հինգ տարի ժամկետով: պատժվում է  ազատազրկմամբ՝ երեքից վեց 
տարի ժամկետով: 

3. Ընտրողին թեկնածուներից, կուսակցություններից (կուսակցությունների դաշինքներից), 
հանրաքվեի քարոզչական նախաձեռնություններից որևէ մեկի օգտին կողմ կամ դեմ քվեարկելուն, 
ընտրություններին մասնակցելուն կամ ընտրություններին մասնակցելուց հրաժարվելուն կամ մեկից 
ավելի անգամ քվեարկելուն կամ այլ անձի փոխարեն քվեարկելուն հարկադրելը, որը կատարվել է 
գույքին վնաս պատճառելով կամ գույքին վնաս պատճառելու սպառնալիքով, ծառայողական կամ այլ 
կախվածությունն օգտագործելով, բռնությամբ կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով` 

պատժվում է ազատազրկմամբ` երեքից հինգ վեց տարի ժամկետով: 
4. Սույն հոդվածի 2-րդ կամ 3-րդ մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է՝ 
1) մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ կամ կազմակերպված խմբի կողմից. 
2) երկու կամ ավելի անձի նկատմամբ` 
պատժվում է ազատազրկմամբ` չորսից յոթ տարի ժամկետով: 
5. Ընտրությունների կամ հանրաքվեի նշանակման որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 

ընտրությունների կամ հանրաքվեի արդյունքների ամփոփումը (իսկ Ազգային ժողովի 
ընտրությունների դեպքում՝ Ազգային ժողով ընտրվելու մասին որոշումը) թեկնածուի, կուսակցության 
(կուսակցությունների դաշինքի) անդամի կամ լիազորված անձի, վստահված անձի, հանրաքվեի 
նախաձեռնող խմբի անդամի կամ լիազոր ներկայացուցչի կողմից անձամբ կամ նրանց (այդ թվում՝ 
կուսակցության կամ դաշինքի) անունից կամ որևէ այլ եղանակով կամ բարեգործության անվան տակ 
ընտրողներին, ինչպես նաև հանրաքվեի մասնակիցներին անհատույց կամ արտոնյալ պայմաններով 
դրամ, սննդամթերք, արժեթղթեր, ապրանքներ (բացի կուսակցության անվանումը կամ 
խորհրդանիշերը կամ թեկնածուի անունը, ազգանունը կամ պատկերը բովանդակող և նվազագույն 
աշխատավարձի եռապատիկը չգերազանցող արժեքով քարոզչական տպագիր և այլ նյութերի կամ 
առարկաների) տալը (խոստանալը) կամ ծառայություններ մատուցելը (խոստանալը) կամ որևէ այլ 
անձի կողմից բարեգործության հետ միաժամանակ նախընտրական կամ հանրաքվեի քարոզչություն 
իրականացնելը՝ 

պատժվում է ազատազրկմամբ` երկուսից վեց տարի ժամկետով պատժվում է տուգանքով` 
նվազագույն աշխատավարձի երկուհազարապատիկից երեքհազարապատիկի չափով կամ 
կալանքով՝ երկուսից երեք ամիս ժամկետով կամ ազատազրկմամբ` երկուսից չորս տարի ժամկետով: 

5.1. Սույն հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված արարքը,  

1) որը կատարվել է մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ կամ 

կազմակերպված խմբի կողմից, 

2) որը կատարվել է երկու կամ ավելի անձի նկատմամբ` 

3) որի դեպքում անհատույց կամ արտոնյալ պայմաններով տրված (խոստացված) դրամը կամ 

տրված (խոստացված) սննդամթերքի, արժեթղթերի, ապրանքների կամ մատուցված (խոստացված) 

ծառայության արժեքը գերազանցել է նվազագույն աշխատավարձի տասնապատիկը՝ 



պատժվում է ազատազրկմամբ` երեքից վեց տարի ժամկետով։ 
6. Կաշառք ստացող անձն ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից, եթե այդ անձը 

մինչև կաշառք ստանալու մասին իրավապահ մարմիններին հայտնի դառնալը, բայց ոչ ուշ, քան 
եռօրյա ժամկետում, այդ մասին կամովին հայտնել է քրեական հետապնդման մարմիններին և 
աջակցել հանցագործությունը բացահայտելուն: 
 

Հոդված 154.10. Ընտրություններին մասնակցող կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) 

կամ թեկնածուի վերաբերյալ կեղծ տեղեկություններ հրապարակելը 

1. Ընտրություններին մասնակցող կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) կամ 

թեկնածուի վերաբերյալ տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաների միջոցով 

նույնականացման ոչ ենթակա աղբյուրի միջոցով վարկանիշը էապես վնասելու նպատակով կեղծ 

տեղեկություններ հրապարակելը, որը կատարվել է՝ 

1) շահադիտական նպատակներով,  

2) մի խումբ անձանց կողմից՝ նախնական համաձայնությամբ 

3) վարչական ռեսուրսի օգտագործմամբ, 

4) երկու կամ ավելի նույնականացման ոչ ենթակա աղբյուրի միջոցով՝ 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկից 

երկուհազարապատիկի չափով։ 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է կազմակերպված 

խմբի կողմից՝  

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի հազարհինգյուրապատիկից 

երեքհազարապատիկի չափով: 

3. Սույն հոդվածով նույնականացման ոչ ենթակա աղբյուր է համարվում համացանցում գրանցված 
դոմեյն, հոսթինգ ունեցող կայքը կամ համացանցային կայքի կամ հավելվածի օգտահաշիվը կամ 
ալիքը կամ էջը, որը տնօրինողի նույնականացման տվյալները թաքցված են օգտագործողից 
(ընթերցողից)։ 
 

Հոդված 161.6. Կուսակցության օգտին նվիրատվություն կատարելուն հարկադրելը 

  
1. Կուսակցության օգտին նվիրատվություն կատարելուն հարկադրելը՝ 
պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից 

երեքհարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով` առավելագույնը երկու ամիս ժամկետով: 
2. Նույն արարքը, որը կատարվել է՝ 
1) պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով, 
2) երկու կամ ավելի անձանց նկատմամբ՝ 
պատժվում է կալանքով՝ երկուսից երեք ամիս ժամկետով կալանքով՝ մեկից երեք ամիս 

ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երկու տարի ժամկետով: 
 

Հոդված 163. Հավաքներ անցկացնելուն կամ դրանց մասնակցելուն խոչընդոտելը 
1. Oրինական հավաքներ անցկացնելուն խոչընդոտելը`   
պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից 

երեքհարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով` առավելագույնը երեք ամիս ժամկետով, կամ 
ազատազրկմամբ` առավելագույնը մեկ տարի ժամկետով: 

2. Oրինական հավաքներին մասնակցելուն բռնություն գործադրելով կամ այն գործադրելու 
սպառնալիքով հարկադրելը` 

պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի հինգհարյուրապատիկից 
հազարապատիկի չափով, կամ կալանքով` առավելագույնը երեք ամիս ժամկետով, կամ 
ազատազրկմամբ` առավելագույնը երեք տարի ժամկետով: 
 

Հոդված 163. Հավաք անցկացնելուն կամ դրան մասնակցելուն խոչընդոտելը, հավաքին 

մասնակցելուն հարկադրելը կամ հավաքին մասնակցելու կամ հավաքին մասնակցելուց հրաժարվելու 

նպատակով նյութապես շահագրգռելը  

1. Հավաք անցկացնելուն կամ դրան մասնակցելուն խոչընդոտելը` 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից 

երեքհարյուրապատիկի չափով կամ կալանքով՝ առավելագույնը երեք ամիս ժամկետով կամ 

ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը վեց ամիս ժամկետով։ 



2.  Հավաքին մասնակցելուն հարկադրելը կամ հավաքին մասնակցելու  կամ հավաքին 

մասնակցելուց հրաժարվելու  նպատակով նյութապես շահագրգռելը՝ 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի չորսհարյուրապատիկից 

վեցհարյուրապատիկի չափով կամ ազատազրկմամբ՝ վեց ամսից մեկ տարի ժամկետով։ 

3. Սույն հոդվածի 1-ին կամ 2-րդ մասով նախատեսված արարը, որը կատարվել է՝ 

1) բռնություն գործադրելով կամ այն գործադրելու սպառնալիքով, 

2) երկու կամ ավելի անձանց նկատմամբ, 

3) նախընտրական քարոզարշավի ժամանակահատվածում՝ 

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երեք տարի ժամկետով։ 

4. Սույն հոդվածի 1-ին, 2-րդ կամ 3-րդ մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է 

հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձի կամ հանրային ծառայողի կողմից իր ծառայողական 

ենթակայության կամ վերահսկողության ներքո գտնվող հանրային ծառայողի կամ պայմանագրային 

հիմունքներով աշխատող այլ անձի նկատմամբ` 

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ երեքից հինգ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու 
կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ մեկից երեք տարի ժամկետով։ 
 

Հոդված 314.1․ Այլ պետության քաղաքացիություն ընդունելու կամ ստանալու դեպքում 
օրենքով սահմանված ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության լիազոր մարմնին չհայտնելը 

Այլ պետության քաղաքացիություն ընդունելու կամ ստանալու դեպքում օրենքով սահմանված 
ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմնին չհայտնելը 
Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացու կողմից, որը հավակնում է այնպիսի պաշտոն 
զբաղեցնելու, որն զբաղեցնելն օրենքով արգելված է այլ պետության քաղաքացի հանդիսացող 
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, ինչպես նաև այն պաշտոնատար անձի կողմից, 
որը, օրենքի համաձայն, չէր կարող լինել նաև այլ պետության քաղաքացի` 

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

Հոդված 314.1. Պաշտոնատար անձի կարգավիճակ ձեռք բերելուն կամ պահպանելուն 

խոչընդոտող տեղեկությունը իրավասու մարմնին չհայտնելը կամ թաքցնելը 

Պաշտոնատար անձի կարգավիճակ ձեռք բերելուն կամ պահպանելուն խոչընդոտող` իր այլ 

երկրի քաղաքացիություն ունենալու մասին տեղեկությունը սահմանված կարգով իրավասու մարմնին 

չհայտնելը կամ նման տեղեկությունը թաքցնելը՝ 

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ երեքից հինգ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ 

զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ առավելագույնը 

երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա։ 


