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Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի ապրիլի 18-ի քրեական 
օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 76-րդ հոդվածի՝  

1) 1-ին մասում «պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու, պատժի 
չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու հարցերով անկախ 
հանձնաժողովի (այսուհետ՝ անկախ հանձնաժողով) եզրակացության» բառերը փոխարինել 
«քրեակատարողական ծառայության և պրոբացիայի ծառայության զեկույցների» բառերով. 

2) 5.1-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել: 
 
Հոդված 2. Օրենսգրքի 77-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 
«1. Ոչ մեծ կամ միջին ծանրության հանցագործության համար ազատազրկում կրող 

անձի պատժի չկրած մասը դատարանը կարող է փոխարինել ավելի մեղմ 
պատժատեսակով՝ հաշվի առնելով սույն օրենսգրքի 76-րդ հոդվածի 1.1-ին և 1.2-րդ 
մասերով նախատեսված հանգամանքները և դրանց վերաբերյալ քրեակատարողական 
ծառայության և պրոբացիայի ծառայության զեկույցները: Պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ 
պատժատեսակով փոխարինելու դեպքում դատապարտյալը չի ազատվում իր նկատմամբ 
նշանակված լրացուցիչ պատժից:»: 

 
Հոդված 3. Եզրափակիչ մաս և անցումային դրույթներ 
1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 

տասներորդ օրը:  
2. Պատիժը կատարող հիմնարկի վարչակազմն այն դատապարտյալների 

վերաբերյալ, որոնց պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու կամ պատժի 
չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու իրավական հնարավորությունը 
ծագել է մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը և չի քննարկվել պատիժը կրելուց 
պայմանական վաղաժամկետ ազատելու, պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ 
պատժատեսակով փոխարինելու հարցերով անկախ հանձնաժողովի կողմից, սույն օրենքն 
ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, կազմում և երեք 
աշխատանքային օրվա ընթացքում դատապարտյալին է ներկայացնում Հայաստանի 
Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 76-րդ հոդվածի 1.1-ին և 1.2-րդ մասերով 
նախատեսված հանգամանքների վերաբերյալ զեկույց: Այն դատապարտյալների 
վերաբերյալ, որոնց պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու կամ պատժի 
չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու իրավական հնարավորությունը 
ծագել է սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ մինչև 2018 թվականի սեպտեմբերի 1-ը, 
պատիժը կատարող հիմնարկի վարչակազմը զեկույցը կազմում է իրավական 
հնարավորության ծագման պահից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե 



դատապարտյալը տալիս է գրավոր համաձայնություն, ապա պատիժը կատարող հիմնարկի 
վարչակազմը դատապարտյալի գրավոր համաձայնությունն ստանալուց հետո՝ երկու 
աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդունում է դատապարտյալին պատիժը կրելուց 
պայմանական վաղաժամկետ ազատելու կամ պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ 
պատժատեսակով փոխարինելու հարցը դատարան ներկայացնելու մասին որոշում, և երեք 
աշխատանքային օրվա ընթացքում որոշումը միջնորդագրով ներկայացնում դատարան:  

3. Այն դատապարտյալների, որոնց պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ 
ազատելու կամ պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու 
իրավական հնարավորությունը ծագելու է 2018 թվականի սեպտեմբերի 1-ից հետո, 
պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու կամ պատժի չկրած մասն ավելի 
մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու հարցը քննարկվում է սույն օրենքով սահմանված 
կարգով:  

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ 

ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՎ «ՊՐՈԲԱՑԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի ապրիլի 18-ի քրեական 
օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 76-րդ հոդվածի՝  

1) 1-ին մասում «պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու, պատժի 
չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու հարցերով անկախ 
հանձնաժողովի (այսուհետ՝ անկախ հանձնաժողով) եզրակացության» բառերը փոխարինել 
«քրեակատարողական ծառայության և պրոբացիայի ծառայության զեկույցների» բառերով. 

2) 5.1-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել: 
 
Հոդված 2. Օրենսգրքի 77-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 



«1. Ոչ մեծ կամ միջին ծանրության հանցագործության համար ազատազրկում կրող 
անձի պատժի չկրած մասը դատարանը կարող է փոխարինել ավելի մեղմ 
պատժատեսակով՝ հաշվի առնելով սույն օրենսգրքի 76-րդ հոդվածի 1.1-ին և 1.2-րդ 
մասերով նախատեսված հանգամանքները և դրանց վերաբերյալ քրեակատարողական 
ծառայության և պրոբացիայի ծառայության զեկույցները: Պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ 
պատժատեսակով փոխարինելու դեպքում դատապարտյալը չի ազատվում իր նկատմամբ 
նշանակված լրացուցիչ պատժից:»: 

 
Հոդված 3. Եզրափակիչ մաս և անցումային դրույթներ 
1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 

տասներորդ օրը:  
2. Պատիժը կատարող հիմնարկի վարչակազմն այն դատապարտյալների 

վերաբերյալ, որոնց պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու կամ պատժի 
չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու իրավական հնարավորությունը 
ծագել է մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը և չի քննարկվել պատիժը կրելուց 
պայմանական վաղաժամկետ ազատելու, պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ 
պատժատեսակով փոխարինելու հարցերով անկախ հանձնաժողովի կողմից, սույն օրենքն 
ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, կազմում և երեք 
աշխատանքային օրվա ընթացքում դատապարտյալին է ներկայացնում Հայաստանի 
Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 76-րդ հոդվածի 1.1-ին և 1.2-րդ մասերով 
նախատեսված հանգամանքների վերաբերյալ զեկույց: Այն դատապարտյալների 
վերաբերյալ, որոնց պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու կամ պատժի 
չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու իրավական հնարավորությունը 
ծագել է սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ մինչև 2018 թվականի սեպտեմբերի 1-ը, 
պատիժը կատարող հիմնարկի վարչակազմը զեկույցը կազմում է իրավական 
հնարավորության ծագման պահից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե 
դատապարտյալը տալիս է գրավոր համաձայնություն, ապա պատիժը կատարող հիմնարկի 
վարչակազմը դատապարտյալի գրավոր համաձայնությունն ստանալուց հետո՝ երկու 
աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդունում է դատապարտյալին պատիժը կրելուց 
պայմանական վաղաժամկետ ազատելու կամ պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ 
պատժատեսակով փոխարինելու հարցը դատարան ներկայացնելու մասին որոշում, և երեք 
աշխատանքային օրվա ընթացքում որոշումը միջնորդագրով ներկայացնում դատարան:  

3. Այն դատապարտյալների, որոնց պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ 
ազատելու կամ պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու 
իրավական հնարավորությունը ծագելու է 2018 թվականի սեպտեմբերի 1-ից հետո, 
պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու կամ պատժի չկրած մասն ավելի 
մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու հարցը քննարկվում է սույն օրենքով սահմանված 
կարգով:  
 

 

 

 

 

 

Deleted: 2. Պատիժը կատարող 
հիմնարկի վարչակազմն այն 
դատապարտյալների վերաբերյալ, 
որոնց պատիժը կրելուց 
պայմանական վաղաժամկետ 
ազատելու կամ պատժի չկրած 
մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով 
փոխարինելու իրավական 
հնարավորությունը ծագել է մինչև 
2018 թվականի սեպտեմբերի 1-ը և 
չի քննարկվել պատիժը կրելուց 
պայմանական վաղաժամկետ 
ազատելու, պատժի չկրած մասն 
ավելի մեղմ պատժատեսակով 
փոխարինելու հարցերով անկախ 
հանձնաժողովի կողմից, իրավական 
հնարավորության ծագման պահից 
10 աշխատանքային օրվա 
ընթացքում, կազմում և երեք 
աշխատանքային օրվա ընթացքում 
դատապարտյալին է ներկայացնում 
Հայաստանի Հանրապետության 
քրեական օրենսգրքի 76-րդ 
հոդվածի 1.1-ին և 1.2-րդ մասերով 
նախատեսված հանգամանքների 
վերաբերյալ զեկույց: Եթե 
դատապարտյալը տալիս է գրավոր 
համաձայնություն, ապա պատիժը 
կատարող հիմնարկի վարչակազմը 
դատապարտյալի գրավոր 
համաձայնությունն ստանալուց 
հետո՝ երկու աշխատանքային օրվա 
ընթացքում, ընդունում է 
դատապարտյալին պատիժը 
կրելուց պայմանական 
վաղաժամկետ ազատելու կամ 
պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ 
պատժատեսակով փոխարինելու 
հարցը դատարան ներկայացնելու 
մասին որոշում, և երեք 
աշխատանքային օրվա ընթացքում 
որոշումը միջնորդագրով 
ներկայացնում դատարան: ¶



ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
 

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության 
քրեակատարողական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Պրոբացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփո-
խություններ և լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության Կ-309-26.04.2018-ՊԻՄԻ-011/1, Կ-3091-26.04.2018-ՊԻՄԻ-011/1, Կ-

3092-26.04.2018-ՊԻՄԻ-011/1, Կ-3093-26.04.2018-ՊԻՄԻ-011/1 օրենքների նախագծերի վերաբերյալ ներկայացված առաջարկների 
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1 
Պատգամավոր 

Ռուստամ 
Մախմուդյան 

«Հայաստանի 
Հանրապետության 

քրեական 
օրենսգրքում 

փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 

ՀՀ օրենքի 3-րդ 
հոդվածի 2-րդ մաս 

Նախագծի 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասն 
ամրագրում է առ այն, որ պատիժը 
կատարող հիմնարկի վարչակազմն 
այն դատապարտյալների 
վերաբերյալ, որոնց պատիժը 
կրելուց պայմանական 
վաղաժամկետ ազատելու կամ 
պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ 
պատժատեսակով փոխարինելու 
իրավական հնարավորությունը 
ծագել է մինչև 2018 թվականի 
սեպտեմբերի 1-ը և չի քննարկվել 
պատիժը կրելուց պայմանական 
վաղաժամկետ ազատելու, պատժի 
չկրած մասն ավելի մեղմ 
պատժատեսակով փոխարինելու 
հարցերով անկախ հանձնաժողովի 
կողմից, իրավական 
հնարավորության ծագման պահից 10 

Առաջարկությունն ամբողջովին 
ընդունվել է.  
Նախագծի 3-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասը շարադրվել է հետևյալ 
խմբագրությամբ. 
«2. Պատիժը կատարող հիմնարկի 
վարչակազմն այն 
դատապարտյալների 
վերաբերյալ, որոնց պատիժը 
կրելուց պայմանական 
վաղաժամկետ ազատելու կամ 
պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ 
պատժատեսակով փոխարինելու 
իրավական հնարավորությունը 
ծագել է մինչև սույն օրենքն ուժի 
մեջ մտնելը և չի քննարկվել 
պատիժը կրելուց պայմանական 
վաղաժամկետ ազատելու, 
պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ 

Ընդունվել է: 



աշխատանքային օրվա ընթացքում, 
կազմում և երեք աշխատանքային 
օրվա ընթացքում դատապարտյալին 
է ներկայացնում Հայաստանի 
Հանրապետության քրեական 
օրենսգրքի 76-րդ հոդվածի 1.1-ին և 
1.2-րդ մասերով նախատեսված 
հանգամանքների վերաբերյալ 
զեկույց:  
Հարկ է նկատել, որ նման 
պայմաններում գործնականում 
կարող են առաջանալ ժամկետային 
խախտումներ այն 
դատապարտյալների վերաբերյալ 
գործերով, որոնց պատժի կրումից 
պայմանական վաղաժամկետ 
ազատվելու կամ պատժի չկրած 
մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով 
փոխարինելու իրավական 
հնարավորությունը ծագել է 2018 
թվականի ապրիլի 9-ից հետո: 
Ուստի, առաջարկվում է 
տարբերակել այն 
դատապարտյալների գործերը, 
որոնց իրավական 
հնարավորությունը ծագել է մինչև 
նշված օրենքի (օրենքի նախագծի) 
ուժի մեջ մտնելը, և այն 
դատապարտյալների գործերը, 
որոնց իրավական 
հնարավորությունը ծագել է նշված 
օրենքն (օրենքի նախագծի) ուժի մեջ 
մտնելուց հետո:  
Բացի այդ, նշված հիմնավորմամբ 
առաջարկվում է նաև զեկույցի 
կազման համար նախատեսված 

պատժատեսակով փոխարինելու 
հարցերով անկախ 
հանձնաժողովի կողմից, սույն 
օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 
տասնհինգ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում, կազմում և 
երեք աշխատանքային օրվա 
ընթացքում դատապարտյալին է 
ներկայացնում Հայաստանի 
Հանրապետության քրեական 
օրենսգրքի 76-րդ հոդվածի 1.1-ին 
և 1.2-րդ մասերով նախատեսված 
հանգամանքների վերաբերյալ 
զեկույց: Այն դատապարտյալների 
վերաբերյալ, որոնց պատիժը 
կրելուց պայմանական 
վաղաժամկետ ազատելու կամ 
պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ 
պատժատեսակով փոխարինելու 
իրավական հնարավորությունը 
ծագել է սույն օրենքն ուժի մեջ 
մտնելուց հետո՝ մինչև 2018 
թվականի սեպտեմբերի 1-ը, 
պատիժը կատարող հիմնարկի 
վարչակազմը զեկույցը կազմում է 
իրավական հնարավորության 
ծագման պահից տասնհինգ 
աշխատանքային օրվա 
ընթացքում: Եթե 
դատապարտյալը տալիս է 
գրավոր համաձայնություն, ապա 
պատիժը կատարող հիմնարկի 
վարչակազմը դատապարտյալի 
գրավոր համաձայնությունն 
ստանալուց հետո՝ երկու 
աշխատանքային օրվա 



տասն աշխատանքային օրը 
փոխարինել տասնհինգ 
աշխատանքային օրով: 
Ըստ այդմ՝ խմբագրել նաև 
փաթեթում ներառված մյուս 
նախագծերի անցումային 
դրույթները: 
 

ընթացքում, ընդունում է 
դատապարտյալին պատիժը 
կրելուց պայմանական 
վաղաժամկետ ազատելու կամ 
պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ 
պատժատեսակով փոխարինելու 
հարցը դատարան ներկայացնելու 
մասին որոշում, և երեք 
աշխատանքային օրվա 
ընթացքում որոշումը 
միջնորդագրով ներկայացնում 
դատարան:»: 
Ըստ այդմ՝ խմբագրվել է նաև 
փաթեթում ներառված մյուս 
նախագծերի անցումային 
դրույթների խնդրո առարկա 
մասը: 
 
 

 


