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Նպատակ ունենալով հնարավորություն ընձեռել Հայաստանի Հանրապետության      

տնտեսական, սոցիալական, հոգևոր, մշակութային ոլորտներում զարգացման համար 
սեփական ավանդը ներդնելու, 

 
հիմքում ունենալով հետպատերազմյա հետևանքները հնարավորինս մեղմելու և դրանով 

իսկ Հայաստանի Հանրապետության կայուն զարգացումն ապահովելու տեսլականը, 
 
առաջնորդվելով մարդասիրության և համերաշխության սկզբունքներով՝ 
 
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը հայտարարում է համաներում: 

 

 
ԳԼՈՒԽ 1 

 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  
  Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան 

  

1.     Սույն օրենքը կարգավորում է սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվա դրությամբ  27 
տարին լրացած շարքային և 35 տարին լրացած պահեստազորի սպայական կազմերի 
պարտադիր զինվորական կամ այլընտրանքային ծառայությունից խուսափած և 
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 327-րդ հոդվածի 1-ին կամ 3-րդ 
մասով սահմանված՝ ժամկետային զինվորական կամ այլընտրանքային ծառայության 
հերթական զորակոչից խուսափելու հանցանք կատարելու մեջ կասկածվող, մեղադրվող 
կամ այդ հանցանքը կատարելու համար դատապարտված արական սեռի քաղաքացիների 
(այսուհետ՝ անձանց) նկատմամբ համաներում հայտարարելու հետ կապված 
հարաբերությունները: Սույն օրենքը Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 
327-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված հանցանք կատարելու մեջ կասկածվող, 
մեղադրվող կամ այդ հանցանքը կատարելու համար դատապարտված անձանց նկատմամբ 
կիրառվում է միայն այն դեպքում, երբ նույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված արարքը 
կատարվել է ռազմական դրության ժամանակ: 
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ԳԼՈՒԽ 2 

ՀԱՄԱՆԵՐՄԱՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԸ 

  

   Հոդված 2. Համաներման կիրառման շրջանակները 

 

1. Համաներում հայտարարելով՝ քրեական գործի հարուցումը մերժել, հարուցված 
քրեական գործի վարույթը կարճել, ինչպես նաև չիրականացնել քրեական հետապնդում 
կամ դադարեցնել քրեական հետապնդումն այն անձանց նկատմամբ, որոնք կարող են 
մեղադրվել կամ մեղադրվում են Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 327-
րդ հոդվածի 1-ին կամ 3-րդ մասով: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասը կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի 6-րդ մասի դրույթների պահպանմամբ:      

3. Համաներում հայտարարելով՝ պատժից ազատել այն անձանց` 
1) որոնք դատապարտվել են ազատությունից զրկելու հետ կապված պատժի. 
2) որոնց նկատմամբ պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել, կամ պատժի կրումը 

հետաձգվել է. 
3) որոնք դատապարտվել են ազատությունից զրկելու հետ չկապված պատժի: 
4. Համաներում հայտարարելով՝ դադարեցնել պատիժը կրելուց պայմանական 

վաղաժամկետ ազատված անձանց նկատմամբ իրականացվող վերահսկողությունը։ 
5.  Համաներումը չկիրառել`  
1) մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը հետախուզման մեջ գտնվող անձանց 

նկատմամբ, բացառությամբ այն անձանց, որոնք մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը 
ներառյալ անձամբ կամովին կներկայանան քրեական հետապնդման մարմիններ, իսկ եթե 
գործը դատարանի վարույթում է` դատարան.                             

2) այն անձանց նկատմամբ, որոնց դեպքում վերջին տասը տարվա ընթացքում` 
ա. նշանակված պատժաչափը կրճատվել է Հայաստանի Հանրապետության 

նախագահի` ներում շնորհելու մասին հրամանագրի կամ համաներում հայտարարելու 
մասին օրենքի կամ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի  համաներման ակտի 
հիման վրա, և որոնք դրանից հետո կարող են մեղադրվել կամ մեղադրվում են Հայաստանի 
Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 327-րդ հոդվածի 1-ին կամ 3-րդ մասով կամ 
դատապարտվել են Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 327-րդ հոդվածի 
1-ին կամ 3-րդ մասով նախատեսված  հանցանք կատարելու համար, կամ 

բ. որոնց պատիժը կրելուց ազատել են Հայաստանի Հանրապետության նախագահի` 
ներում շնորհելու մասին հրամանագրի կամ համաներում հայտարարելու մասին օրենքի կամ 
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի համաներման ակտի հիման վրա, և որոնք 
դրանից հետո կարող են մեղադրվել կամ մեղադրվում են Հայաստանի Հանրապետության 
քրեական օրենսգրքի 327-րդ հոդվածի 1-ին կամ 3-րդ մասով կամ դատապարտվել են 
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 327-րդ հոդվածի 1-ին կամ 3-րդ 
մասով նախատեսված  հանցանք կատարելու համար, կամ 

գ. որոնց նկատմամբ քրեական հետապնդում չի իրականացվել, կամ քրեական 
հետապնդումը դադարեցվել է համաներում հայտարարելու մասին օրենքի կամ Հայաստանի 
Հանրապետության Ազգային ժողովի համաներման ակտի հիման վրա, և որոնք դրանից 
հետո կարող են մեղադրվել կամ մեղադրվում են Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
օրենսգրքի 327-րդ հոդվածի 1-ին կամ 3-րդ մասով կամ դատապարտվել են Հայաստանի 
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Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 327-րդ հոդվածի 1-ին կամ 3-րդ մասով 
նախատեսված  հանցանք կատարելու համար: 

3) այն անձանց նկատմամբ, որոնք Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
օրենսգրքի 327-րդ հոդվածի 1-ին կամ 3-րդ մասով նախատեսված հանցանքը կատարել են 
մեկ այլ գործով նշանակված՝ պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատելու կամ 
պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու հիմքով սահմանված փորձաշրջանի ընթացքում։ 

 

                         

ԳԼՈՒԽ 3 
ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՄԱՍ ԵՎ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

   Հոդված 3. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը 

  

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 
օրվանից։ 

 

       

  Հոդված 4. Օրենքի գործողությունը և կիրառման ապահովումը 

 

1. Համաներման կիրառման դեպքում դատվածության մարման հարցը լուծվում է 
օրենքով սահմանված կարգով։ 

2. Ազատազրկման վայրերում ալկոհոլամոլությունից կամ թմրամոլությունից հարկադիր 
բուժվող անձանց նկատմամբ համաներումը կիրառվում է բուժման համապատասխան 
կուրսն անցնելուց հետո: 

3. Սույն օրենքի կատարումը վերապահել՝ 
1) Հայաստանի Հանրապետության առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության և 

վերաքննիչ քրեական դատարաններին` 
ա. այն անձանց նկատմամբ, որոնց վերաբերյալ գործերը Հայաստանի 

Հանրապետության առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության       կամ վերաքննիչ 
քրեական դատարանում են, սակայն մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը չեն քննվել, կամ 
այն անձանց նկատմամբ, որոնց վերաբերյալ գործերը քննվել են, բայց դատավճիռներն 
օրինական ուժի մեջ չեն մտել, 

բ. այն անձանց նկատմամբ, որոնց հանդեպ պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել, 
կամ պատժի կրումը հետաձգվել է։ Նշված անձանց նկատմամբ սույն օրենքի կիրառման 
հարցը լուծում է դատարանը` դատապարտյալի վարքագծի նկատմամբ վերահսկողություն 
իրականացնող իրավասու մարմնի միջնորդության հիման վրա. 

2) Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարանին` Հայաստանի 
Հանրապետության դատարանների կողմից դատապարտված այն անձանց նկատմամբ, 
որոնք պատիժը կրում են Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս. 

3) Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանին՝ այն անձանց նկատմամբ, 
որոնց վերաբերյալ գործերով վճռաբեկ բողոքներն ընդունվել են Հայաստանի 
Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի վարույթ. 

4) քրեական հետապնդման մարմիններին` այն անձանց նկատմամբ, որոնց վերաբերյալ 
գործերը կամ նյութերը քննում են նշված մարմինները. 
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5) Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 
քրեակատարողական հիմնարկների պետերին` այն անձանց նկատմամբ, որոնք պատիժը 
կրում են քրեակատարողական հիմնարկներում. 

6) Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի 
ծառայությանը՝ այն անձանց նկատմամբ, որոնք` 

ա. դատապարտվել են ազատությունից զրկելու հետ չկապված պատժի, 
բ. պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատվել են, և նրանց վարքագծի 

նկատմամբ իրականացվում է վերահսկողություն: 
4. Հետաքննության և նախաքննության մարմինների, Հայաստանի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկների պետերի, 
Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի 
ծառայության՝ համաներում կիրառելու վերաբերյալ ընդունած որոշումների օրինականության 
նկատմամբ հսկողությունն իրականացվում է օրենքով սահմանված կարգով։ 

5. Սույն հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված մարմինները համաներման ակտը պետք է 
կիրառեն սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ երեք ամսվա ընթացքում, բացառությամբ 
սույն օրենքի 2-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 1-ին կետով նախատեսված դեպքերի:            

6. Օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտի առկայության դեպքում համաներման 
կիրառման համար դատապարտյալի համաձայնությունը չի պահանջվում: 
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ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 
 

«ԺԱՄԿԵՏԱՅԻՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԿԱՄ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՐԹԱԿԱՆ 
ԶՈՐԱԿՈՉԻՑ  ԽՈՒՍԱՓԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՄԱՆԵՐՈՒՄ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը 
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 82-րդ հոդվածի համաձայն՝ 

հանցանք կատարած անձն օրենսդիր մարմնի կողմից ընդունվող համաներման ակտով 
կարող է ազատվել քրեական պատասխանատվությունից, իսկ դատապարտյալը կարող է 
լրիվ կամ մասնակիորեն ազատվել ինչպես հիմնական, այնպես էլ լրացուցիչ պատժից, կամ 
պատժի չկրած մասը կարող է փոխարինվել ավելի մեղմ պատժատեսակով, կամ կարող է 
վերացվել դատվածությունը: Այստեղից հետևում է, որ համաներումը՝ 

1) մարդասիրական ակտ է և հետապնդում է նույնպիսի նպատակներ. 
2) տարածվում է անհատապես չորոշված անձանց շրջանակի նկատմամբ. 
3) բովանդակային առումով դրսևորվում է հանցանք կատարած անձանց քրեական 

պատասխանատվությունից կամ պատժից ազատելու, պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ 
պատժով փոխարինելու կամ դատվածությունը վերացնելու ձևով, այլ խոսքով՝ իր 
գործողությամբ ընդգրկում է ինչպես քրեական դատավարության մինչդատական փուլը, 
այնպես էլ դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռին հաջորդող 
ժամանակահատվածը: 

Համաներում հայտարարելը մի կողմից պետության (որին վերապահված է քրեական 
հետապնդման իրականացումը), մյուս կողմից՝ քաղաքացիների (որոնք հանցավոր 
արարքներ կատարելու դեպքում ենթակա են քրեական պատասխանատվության քրեական 
օրենքով նախատեսված ձևերով և սահմաններում) միջև հարաբերությունների 
կարգավորման տեսակ է1։ 

Պետությունը համաներում հայտարարում է՝ ելնելով ոչ միայն քաղաքական և 
տնտեսական նպատակահարմարությունից, այլև ժողովրդավարական իրավական 
պետությունում նման մարդասիրական քայլի սոցիալական պայմանավորվածությունից: 

Այս համատեքստում հարկ է նկատել, որ համաներման ինստիտուտի դերին և 
նշանակությանն անդրադարձել է նաև «Ժողովրդավարություն` իրավունքի միջոցով» 
եվրոպական հանձնաժողովը (Վենետիկի Հանձնաժողով)` նշելով, որ Եվրոպայի խորհրդի 
անդամ երկրներում, ի թիվս ներման, առկա է գթասրտության ևս մեկ դրսևորում, այն է՝ 
համաներումը: 

Հայաստանի Հանրապետությունը, կարևորելով համաներման ինստիտուտի 
նշանակությունը, պարբերաբար միջոցներ է ձեռնարկում մարդասիրական այդ ակտի 
ընդունման ուղղությամբ: 

Մասնավորապես՝ նպատակ ունենալով հնարավորություն ընձեռնել Հայաստանի 
Հանրապետության տնտեսական, սոցիալական, հոգևոր, մշակութային ոլորտներում 
զարգացման համար սեփական ավանդը ներդնելու, հիմքում ունենալով հետպատերազմյա 
հետևանքները հնարավորինս մեղմելու և դրանով իսկ Հայաստանի Հանրապետության 
կայուն զարգացումն ապահովելու տեսլականը, առաջնորդվելով մարդասիրության և 

                                                   
1  Ավելի մասնրամասն տե՛ս ՀՀ Սահմանադրության մեկնաբանություններ, Գ.Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի 
խմբագրությամբ, Եր.: Իրավունք, 2010, էջ 771: 
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համերաշխության սկզբունքներով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշել 
է հանդես գալ համաներում հայտարարելու առաջարկությամբ: 

 
Առաջարկվող կարգավորման բնույթը 
Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ մշակվել է «Ժամկետային զինվորական կամ 

այլընտրանքային ծառայության հերթական զորակոչից  խուսափած անձանց նկատմամբ 
համաներում հայտարարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ 
(այսուհետ՝ Նախագիծ): 

Այսպես՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն առաջարկում է 
համաներում հայտարարել խնդրո առարկա օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվա դրությամբ 27 
տարին լրացած շարքային և 35 տարին լրացած պահեստազորի սպայական կազմերի 
պարտադիր զինվորական կամ այլընտրանքային ծառայությունից խուսափած, և այդ  
հիմքերով Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 327-րդ հոդվածի 1-ին կամ 
3-րդ մասով նախատեսված հանցագործություն կատարելու մեջ կասկածվող, մեղադրվող 
կամ դատապարտված արական սեռի քաղաքացիների նկատմամբ: Հատկանշական է, որ 
համաներումը վերապահումով է տարածվելու նշված հոդվածի 3-րդ մասի նկատմամբ. 
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 327-րդ հոդվածի 3-րդ մասով 
նախատեսված հանցանք կատարելու մեջ կասկածվող, մեղադրվող կամ դատապարտված 
համապատասխան անձանց նկատմամբ կիրառվում է միայն այն դեպքում, երբ նույն 
հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված արարքը կատարվել է ռազմական դրության 
ժամանակ:  

Նախագծով առաջարկվում է՝ 
1) համաներում հայտարարելով՝ պատժից ազատել այն անձանց` 
ա. որոնք դատապարտվել են ազատությունից զրկելու հետ կապված պատժի. 
բ. որոնց նկատմամբ պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել, կամ պատժի կրումը 

հետաձգվել է. 
գ. որոնք դատապարտվել են ազատությունից զրկելու հետ չկապված պատժի:  
 2) համաներում հայտարարելով՝ դադարեցնել պատիժը կրելուց պայմանական 

վաղաժամկետ ազատված անձանց նկատմամբ իրականացվող վերահսկողությունը: 
Միաժամանակ հարկ է նշել, որ նախագծով նախատեսվել են նաև այն պայմանները, 

որոնց առկայության դեպքում համաներում չի կիրառվում: 
Հատկանշական է, որ Նախագծում նախատեսվել է դրույթ առ այն, որ համաներումը 

կիրառվում է նաև մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը հետախուզման մեջ գտնվող այն 
անձանց նկատմամբ, որոնք մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ անձամբ 
կամովին կներկայանան քրեական հետապնդման մարմիններ, իսկ եթե գործը դատարանի 
վարույթում է` դատարան։ 

  
 
Ակնկալվող արդյունքը 
Նախագծի ընդունման արդյունքում կհայտարարվի համաներում, որի համաձայն՝ 

համապատասխան օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվա դրությամբ  27 տարին լրացած 
շարքային և 35 տարին լրացած պահեստազորի սպայական կազմերի պարտադիր 
զինվորական կամ այլընտրանքային ծառայությունից խուսափած, Հայաստանի 
Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 327-րդ հոդվածի 1-ին կամ 3-րդ մասով 
նախատեսված հանցագործությունը կատարելու մեջ կասկածվող, մեղադրվող կամ 
դատապարտված արական սեռի քաղաքացիները կամ կազատվեն քրեական 
պատասխանատվությունից, կամ նրանց նկատմամբ քրեական գործի հարուցումը կմերժվի, 
կամ հարուցված քրեական գործի վարույթը կկարճվի, կամ չի իրականացվի քրեական 
հետապնդում, կամ կդադարեցվի քրեական հետապնդումը, ինչպես նաև վերահսկողություն 
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չի իրականացվի այն անձանց նկատմամբ, որոնք պատիժը կրելուց պայմանական 
վաղաժամկետ ազատվել են և գտնվում են փորձաշրջանի մեջ: 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

«ԺԱՄԿԵՏԱՅԻՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԿԱՄ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՐԹԱԿԱՆ 
ԶՈՐԱԿՈՉԻՑ ԽՈՒՍԱՓԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՄԱՆԵՐՈՒՄ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ 

ԱՅԼ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 «Ժամկետային զինվորական կամ այլընտրանքային ծառայության հերթական 
զորակոչից խուսափած անձանց նկատմամբ համաներում հայտարարելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ 
նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտությունը բացակայում է: 

 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

«ԺԱՄԿԵՏԱՅԻՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԿԱՄ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՐԹԱԿԱՆ 
ԶՈՐԱԿՈՉԻՑ ԽՈՒՍԱՓԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՄԱՆԵՐՈՒՄ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ԷԱԿԱՆ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԿԱՄ 
ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

«Ժամկետային զինվորական կամ այլընտրանքային ծառայության հերթական 
զորակոչից խուսափած անձանց նկատմամբ համաներում հայտարարելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունման դեպքում պետական 
բյուջեում եկամուտների և ծախսերի էական ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում:  
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ  
 

«ԺԱՄԿԵՏԱՅԻՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԿԱՄ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՐԹԱԿԱՆ 
ԶՈՐԱԿՈՉԻՑ, ՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՎԱՔԻՑ ԿԱՄ ԶՈՐԱՀԱՎԱՔԱՅԻՆ ԶՈՐԱԿՈՉԻՑ ԽՈՒՍԱՓԱԾ 

ԱՆՁԱՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՄԱՆԵՐՈՒՄ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ  
ՄԱՍԻՆ»  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ (Կ-929-09.04.2021-ՊԱ-011/1) ՕՐԵՆՔԻ 

ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
 
 

Առաջին ընթերցում 
 
Կ-929-09.04.2021-ՊԱ-011/1 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 
 

 ԺԱՄԿԵՏԱՅԻՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԿԱՄ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՐԹԱԿԱՆ 
ԶՈՐԱԿՈՉԻՑ, ՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՎԱՔԻՑ ԿԱՄ ԶՈՐԱՀԱՎԱՔԱՅԻՆ ԶՈՐԱԿՈՉԻՑ ԽՈՒՍԱՓԱԾ 

ԱՆՁԱՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՄԱՆԵՐՈՒՄ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ  
ՄԱՍԻՆ 

 
           

 
Նպատակ ունենալով հնարավորություն ընձեռել Հայաստանի Հանրապետության      

տնտեսական, սոցիալական, հոգևոր, մշակութային ոլորտներում զարգացման համար 
սեփական ավանդը ներդնելու, 

 
հիմքում ունենալով հետպատերազմյա հետևանքները հնարավորինս մեղմելու և դրանով 

իսկ Հայաստանի Հանրապետության կայուն զարգացումն ապահովելու տեսլականը, 
 
առաջնորդվելով մարդասիրության և համերաշխության սկզբունքներով՝ 
 
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը հայտարարում է համաներում: 

 

 
ԳԼՈՒԽ 1 

 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  
 Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան 
 

1. Սույն օրենքը կարգավորում է սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվա դրությամբ մինչև 
2020 թվականի սեպտեմբերի 26-ը ներառյալ 27 տարին լրացած շարքային և 35 տարին 
լրացած պահեստազորի սպայական կազմերի պարտադիր զինվորական կամ 
այլընտրանքային ծառայությունից , ինչպես նաև հայտարարված վարժական հավաքից և 
(կամ) զորահավաքային զորակոչից խուսափած և Հայաստանի Հանրապետության 
քրեական օրենսգրքի միայն 327-րդ հոդվածի 1-ին կամ 3-րդ մասով սահմանված՝ 
ժամկետային զինվորական կամ այլընտրանքային ծառայության հերթական զորակոչից 
խուսափելու հանցանքնախատեսված հանցագործություն կատարելու մեջ կասկածվող, 
մեղադրվող կամ այդ հանցանքը կատարելու համար դատապարտված արական սեռի 
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քաղաքացիների (այսուհետ՝ անձանց) նկատմամբ համաներում հայտարարելու հետ 
կապված հարաբերությունները: Սույն օրենքը Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
օրենսգրքի 327-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված հանցանք կատարելու մեջ 
կասկածվող, մեղադրվող կամ այդ հանցանքը կատարելու համար դատապարտված 
անձանց նկատմամբ կիրառվում է միայն այն դեպքում, երբ նույն հոդվածի 1-ին մասով 
նախատեսված արարքը կատարվել է ռազմական դրության ժամանակ:      

 
ԳԼՈՒԽ 2 

ՀԱՄԱՆԵՐՄԱՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԸ 

  

   Հոդված 2. Համաներման կիրառման շրջանակները 

 

1. Համաներում հայտարարելով՝ քրեական գործի հարուցումը մերժել, հարուցված 
քրեական գործի վարույթը կարճել, ինչպես նաև չիրականացնել քրեական հետապնդում 
կամ դադարեցնել քրեական հետապնդումն այն անձանց նկատմամբ, որոնք կարող են 
մեղադրվել կամ մեղադրվում են Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 327-
րդ հոդվածի 1-ին կամ 3-րդ մասով: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասը կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի 6-րդ մասի դրույթների պահպանմամբ:      

3. Համաներում հայտարարելով՝ պատժից ազատել այն անձանց` 
1) որոնք դատապարտվել են ազատությունից զրկելու հետ կապված պատժի. 
2) որոնց նկատմամբ պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել, կամ պատժի կրումը 

հետաձգվել է. 
3) որոնք դատապարտվել են ազատությունից զրկելու հետ չկապված պատժի     : 
4. Համաներում հայտարարելով՝ դադարեցնել պատիժը կրելուց պայմանական 

վաղաժամկետ ազատված անձանց նկատմամբ իրականացվող վերահսկողությունը։ 
5.  Համաներումը չկիրառել`  
11) այն անձանց նկատմամբ, որոնք սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվա դրությամբ, 

բացի Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 327-րդ հոդվածի 1-ին մասից, 
հանցագործությունների կամ դատավճիռների համակցության կանոններով կարող են 
մեղադրվել, մեղադրվում են կամ դատապարտվել են նաև Հայաստանի Հանրապետության 
քրեական օրենսգրքի այլ հոդվածով.  

12) մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը հետախուզման մեջ գտնվող անձանց 
նկատմամբ, բացառությամբ այն անձանց, որոնք մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը 
ներառյալ անձամբ կամովին կներկայանան քրեական հետապնդման մարմիններ, իսկ եթե 
գործը դատարանի վարույթում է` դատարան.                             

23) այն անձանց նկատմամբ, որոնց դեպքում վերջին տասը տարվա ընթացքում` 
ա. նշանակված պատժաչափը կրճատվել է Հայաստանի Հանրապետության 

նախագահի` ներում շնորհելու մասին հրամանագրի կամ համաներում հայտարարելու 
մասին օրենքի կամ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի  համաներման ակտի 
հիման վրա, և որոնք դրանից հետո կարող են մեղադրվել կամ մեղադրվում են Հայաստանի 
Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 327-րդ հոդվածի 1-ին կամ 3-րդ մասով կամ 
դատապարտվել են Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 327-րդ հոդվածի 
1-ին կամ 3-րդ մասով նախատեսված  հանցանք կատարելու համար, կամ 

բ. որոնց պատիժը կրելուց ազատել են Հայաստանի Հանրապետության նախագահի` 
ներում շնորհելու մասին հրամանագրի կամ համաներում հայտարարելու մասին օրենքի կամ 
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի համաներման ակտի հիման վրա, և որոնք 
դրանից հետո կարող են մեղադրվել կամ մեղադրվում են Հայաստանի Հանրապետության 
քրեական օրենսգրքի 327-րդ հոդվածի 1-ին կամ 3-րդ մասով կամ դատապարտվել են 
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Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 327-րդ հոդվածի 1-ին կամ 3-րդ 
մասով նախատեսված  հանցանք կատարելու համար, կամ 

գ. որոնց նկատմամբ քրեական հետապնդում չի իրականացվել, կամ քրեական 
հետապնդումը դադարեցվել է համաներում հայտարարելու մասին օրենքի կամ Հայաստանի 
Հանրապետության Ազգային ժողովի համաներման ակտի հիման վրա, և որոնք դրանից 
հետո կարող են մեղադրվել կամ մեղադրվում են Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
օրենսգրքի 327-րդ հոդվածի 1-ին կամ 3-րդ մասով կամ դատապարտվել են Հայաստանի 
Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 327-րդ հոդվածի 1-ին կամ 3-րդ մասով 
նախատեսված  հանցանք կատարելու համար: 

34) այն անձանց նկատմամբ, որոնք Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
օրենսգրքի 327-րդ հոդվածի 1-ին կամ 3-րդ մասով նախատեսված հանցանքը կատարել են 
մեկ այլ գործով նշանակված՝ պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատելու կամ 
պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու հիմքովհիմքում սահմանված փորձաշրջանի 
ընթացքում։ 

 

                         

ԳԼՈՒԽ 3 

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՄԱՍ ԵՎ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
  

   Հոդված 3. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը 

  

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 
օրվանից։ 

 

       

 Հոդված 4. Օրենքի գործողությունը և կիրառման ապահովումը 

 

1. Համաներման կիրառման դեպքում դատվածության մարման հարցը լուծվում է 
օրենքով սահմանված կարգով։ 

2. Ազատազրկման վայրերում ալկոհոլամոլությունից կամ թմրամոլությունից հարկադիր 
բուժվող անձանց նկատմամբ համաներումը կիրառվում է բուժման համապատասխան 
կուրսն անցնելուց հետո: 

3. Սույն օրենքի կատարումը վերապահել՝ 
1) Հայաստանի Հանրապետության առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության       և 

վերաքննիչ քրեական դատարաններին` 
ա. այն անձանց նկատմամբ, որոնց վերաբերյալ գործերը Հայաստանի 

Հանրապետության առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության       կամ վերաքննիչ 
քրեական դատարանում են, սակայն մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը չեն քննվել, կամ 
այն անձանց նկատմամբ, որոնց վերաբերյալ գործերը քննվել են, բայց դատավճիռներն 
օրինական ուժի մեջ չեն մտել, 

բ. այն անձանց նկատմամբ, որոնց հանդեպ պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել, 
կամ պատժի կրումը հետաձգվել է։ Նշված անձանց նկատմամբ սույն օրենքի կիրառման 
հարցը լուծում է դատարանը` դատապարտյալի վարքագծի նկատմամբ վերահսկողություն 
իրականացնող իրավասու մարմնի միջնորդության հիման վրա. 
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2) Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարանին` Հայաստանի 
Հանրապետության դատարանների կողմից դատապարտված այն անձանց նկատմամբ, 
որոնք պատիժը կրում են Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս. 

3) Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանին՝ այն անձանց նկատմամբ, 
որոնց վերաբերյալ գործերով վճռաբեկ բողոքներն ընդունվել են Հայաստանի 
Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի վարույթ. 

4) քրեական հետապնդման մարմիններին` այն անձանց նկատմամբ, որոնց վերաբերյալ 
գործերը կամ նյութերը քննում են նշված մարմինները. 

5) Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 
քրեակատարողական հիմնարկների պետերին` այն անձանց նկատմամբ, որոնք պատիժը 
կրում են քրեակատարողական հիմնարկներում. 

6) Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի 
ծառայությանը՝ այն անձանց նկատմամբ, որոնք` 

ա. դատապարտվել են ազատությունից զրկելու հետ չկապված պատժի, 
բ. պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատվել են, և նրանց վարքագծի 

նկատմամբ իրականացվում է վերահսկողություն:. 
4. Հետաքննության և նախաքննության մարմինների, Հայաստանի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկների պետերի, 
Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի 
ծառայության՝ համաներում կիրառելու վերաբերյալ ընդունած որոշումների օրինականության 
նկատմամբ հսկողությունն իրականացվում է օրենքով սահմանված կարգով։ 

5. Սույն հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված մարմինները համաներման ակտը պետք է 
կիրառեն սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ երեք ամսվա ընթացքում, բացառությամբ 
սույն օրենքի 2-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ1-ին կետով նախատեսված դեպքերի:            

6. Օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտի առկայության դեպքում համաներման 
կիրառման համար դատապարտյալի համաձայնությունը չի պահանջվում: 
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ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
 

«ԺԱՄԿԵՏԱՅԻՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԿԱՄ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԶՈՐԱԿՈՉԻՑ, ՎԱՐԺԱԿԱՆ 
ՀԱՎԱՔԻՑ ԿԱՄ ԶՈՐԱՀԱՎԱՔԱՅԻՆ ԶՈՐԱԿՈՉԻՑ ԽՈՒՍԱՓԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՄԱՆԵՐՈՒՄ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ (Կ-929-09.04.2021-ՊԱ-011/1) ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ 

 
 Առաջարկության 

(փոփոխության, 
լրացման) հեղինակը 

 

Հոդվածը, 
կետը, որին 

վերաբերում է 
առաջարկությու

նը 

Առաջարկություն (փոփոխություն, լրացում) Առաջարկության 
վերաբերյալ 
հեղինակի 

(հիմնական 
զեկուցողի) 

եզրակացությունը 

Առաջարկությո
ւններն 

ընդունելու կամ 
մերժելու 

վերաբերյալ 
հանձնաժողով

ի որոշումը 
      

1. Կառավարություն 
 
 

«Ժամկետային 
զինվորական 

կամ 
այլընտրանքայ

ին 
ծառայության 

հերթական 
զորակոչից, 
վարժական 

հավաքից կամ 
զորահավաքայ
ին զորակոչից 

խուսափած 
անձանց 

նկատմամբ 
համաներում 

հայտարարելու 
մասին» 

(այսուհետ՝ 
Նախագիծ) 

Առաջարկվում է Նախագծի նախաբանում 
ընդգծել, որ համաներման կիրառման հիմքում 
ընկած է հետպատերազմյա հետևանքները 
հնարավորինս մեղմելու և դրանով իսկ 
Հայաստանի Հանրապետության կայուն 
զարգացումն ապահովելու տեսլականը:  
 

Ընդունվել է. 
Նախագծում 
կատարվել է 
համապատասխան 
լրացում: 
 

Ընդունվել է: 



2 
 

 

2. Կառավարություն Նախագծի 
վերնագիր, 
հոդված 1, 
հոդված 2, 
հոդված 3 

Հաշվի առնելով համաներման շահառուների 
առնչությամբ ներկայացված առաջարկները, 
ինչպես նաև իրավասու մարմինների հետ 
կազմակերպված քննարկումները՝ 
առաջարկվում է Նախագծում կատարել 
համապատասխան փոփոխություններ և 
սահմանել, որ համաներումը կարգավորում է 
խնդրո առարկա օրենքն ուժի մեջ մտնելու 
օրվա դրությամբ 27 տարին լրացած 
շարքային և 35 տարին լրացած 
պահեստազորի սպայական կազմերի 
պարտադիր զինվորական կամ 
այլընտրանքային ծառայությունից խուսափած 
և Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
օրենսգրքի 327-րդ հոդվածի 1-ին կամ 3-րդ 
մասով սահմանված՝ ժամկետային 
զինվորական կամ այլընտրանքային 
ծառայության հերթական զորակոչից 
խուսափելու հանցանք կատարելու մեջ 
կասկածվող, մեղադրվող կամ այդ հանցանքը 
կատարելու համար դատապարտված 
արական սեռի քաղաքացիների նկատմամբ 
համաներում հայտարարելու հետ կապված 
հարաբերությունները: Ընդ որում՝ 
Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
օրենսգրքի 327-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 
նկատմամբ համաներումն անհրաժեշտ է 
կիրառելի դարձնել միայն տվյալ հոդվածի 1-
ին մասով նախատեսված արարքը 
ռազմական դրության ժամանակ կատարելու 
դեպքերի մասով:  
Այսինքն՝ առաջարկվող փոփոխությունից 
ստացվում է, որ՝  

1. համաներման շահառու են դառնալու 

Ընդունվել է. 
Նախագծում, դրան 
կցվող 
հիմնավորումներու
մ և 
տեղեկանքներում 
կատարվել են 
համապատասխան 
փոփոխություններ 
և լրացումներ: 
 

Ընդունվել է: 
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ոչ միայն մինչև 2020 թվականի 
սեպտեմբերի 26-ը, այլև մինչև սույն 
օրենքն ուժի մեջ մտնելը 27 
(պահեստազորի սպաների դեպքում՝ 
35) տարին լրացած՝ ժամկետային 
զինվորական կամ այլընտրանքային 
ծառայության հերթական զորակոչից 
խուսափած անձինք, 

2. համաներումը չի տարածվելու 
զորահավաքային զորակոչից 
խուսափած անձանց նկատմամբ, 
այսինքն՝ համաներումը չի 
տարածվելու 2020 թվականի 
սեպտեմբերի 27-ին հայտարարված 
զորահավաքային զորակոչից 
խուսափած անձանց նկատմամբ:  

3. Համաներումը չի տարածվելու նաև 
վարժական հավաքից խուսափած 
անձանց նկատմամբ:  

4. համաներումը տարածվելու է ոչ 
միայն Քրեական օրենսգրքի 327-րդ 
հոդվածի 1-ին, այլ նաև 3-րդ մասի 
նկատմամբ, բայց միայն այն 
դեպքերում, երբ անձը կատարել է 1-
ին մասով նախատեսված արարքը 
ռազմական դրության ժամանակ: 
Սույն փոփոխությունը 
պայմանավորված է այն 
հանգամանքով, որ այն 
պայմաններում, երբ ընդլայնվում է 
համաներման շահառուների 
շրջանակը, ստացվում է, որ 
ժամկետային զինվորական կամ 
այլընտրանքային ծառայության 
հերթական զորակոչից խուսափած 
առանձին անձինք արարքը 
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կատարել են ռազմական դրության 
ժամանակ, քանի որ 2020 թվականի 
դեկտեմբերի 25-ից մինչև 2021 
թվականի մարտի 31-ը 
հայտարարված է եղել շարքային 
կազմի պարտադիր զինվորական և 
այլընտրանքային ծառայությունների 
ձմեռային զորակոչ, իսկ ռազմական 
դրությունը հանվել է 2021 թվականի 
մարտի 24-ին: 

Առաջարկվում է նախագծում կատարել 
դրանց հետ փոխկապակցված, ինչպես նաև 
խմբագրական բնույթ ունեցող 
փոփոխություններ: 
Ըստ խմբագրված տեքստի՝ առաջարկվում է 
նաև որոշ լրամշակումներ կատարել նաև 
Նախագծին կցվող հիմնավորումներում և 
տեղեկանքներում: 
 

3. Կառավարություն Նախագծի 
հոդված 2 

Առաջարկվում է նշված հոդվածի 5-րդ մասի 
1-ին մասը հանել՝ Նախագծի կարգավորումն 
առավելագույնս համապատասխանեցնելով 
Նախագծով հետապնդվող նպատակին և 
տրամաբանությանը: 
Միաժամանակ, առաջարկվում է լրացում 
կատարել 5-րդ մասի 3-րդ կետի 
(վերահամարակալվել է որպես 2-րդ կետ) 
ենթակետերում՝ սահմանելով, որ եթե 
համաներման կամ ներման կիրառումից հետո 
անձը կարող է մեղադրվել կամ մեղադրվում է 
Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
օրենսգրքի 327-րդ հոդվածի 1-ին կամ 3-րդ 
մասով կամ դատապարտվել է Հայաստանի 
Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 327-
րդ հոդվածի 1-ին կամ 3-րդ մասով 
նախատեսված  հանցանք կատարելու 

Ընդունվել է. 
Նախագծում, դրան 
կցվող 
հիմնավորումներու
մ կատարվել են 
համապատասխան 
փոփոխություններ 
և լրացումներ: 

Ընդունվել է: 



5 
 

համար, ապա միայն այդ դեպքերում անձի 
նկատմամբ համաներումը չի կիրառվում: 
Ստացվում է, որ եթե համաներման կամ 
ներման կիրառումից հետո անձը դիտավորյալ 
հանցանք չի կատարել, ապա նրա 
նկատմամբ համաներման կիրառումն 
արդարացված է: 

 


