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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՔԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 1. 2003 թվականի ապրիլի 18-ի Հայաստանի Հանրապետության 
քրեական օրենսգիրքում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ՝ նոր 137.1-ին հոդված. 

«Հոդված 137.1. Ծանր վիրավորանքը      
1. Անձին ծանր վիրավորանք հասցնելը՝ հայհոյելը կամ նրա 

արժանապատվությունն այլ ծայրահեղ անպարկեշտ եղանակով վիրավորելը`   
պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից 

հինգհարյուրապատիկի չափով: 
2. Սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքը կամ անձի 

վերաբերյալ ծանր վիրավորանք պարունակող նյութեր տարածելը, որը՝ 
1) կատարվել է տեղեկատվական կամ հաղորդակցական տեխնոլոգիաներն 

օգտագործելով կամ հրապարակային այլ եղանակով, 
2) կատարվել է անձի հանրային գործունեությամբ պայմանավորված` 
պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի 

հինգհարյուրապատիկից հազարապատիկի չափով: 
3. Սույն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքը, որը 

կատարվել է միևնույն անձի նկատմամբ` պարբերաբար` 
պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկից 

երեքհազարապատիկի չափով կամ կալանքով՝ մեկից երեք ամիս ժամկետով:  
Սույն հոդվածում հանրային գործունեություն է համարվում անձի կողմից 

լրագրողական, հրապարակախոսական գործունեության, ծառայողական 
պարտականությունների կատարման, հանրային ծառայության կամ հանրային 
պաշտոն զբաղեցնելու, հասարակական կամ քաղաքական գործունեության հետ 
կապված վարքագիծը»: 

 
Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

  



ԼՐԱՄՇԱԿՎԱԾ ՆԱԽԱԳԻԾ  

ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՔԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի ապրիլի 18-ի ՀՕ-
528-Ն 2003 թվականի ապրիլի 18-ի Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
օրենսգիրքում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ՝ նոր 137.1-ին հոդված. 

«Հոդված 137.1. Ծանր վիրավորանքը      
1. Անձին ծանր վիրավորանք հասցնելը՝ հայհոյելը կամ նրա 

արժանապատվությունն այլ ծայրահեղ անպարկեշտ եղանակով վիրավորելը`   
պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից 

հինգհարյուրապատիկի չափով: 
2. Սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքը կամ անձի 

վերաբերյալ ծանր վիրավորանք պարունակող նյութեր տարածելը, որը՝ 
1) կատարվել է տեղեկատվական կամ հաղորդակցական տեխնոլոգիաներն 

օգտագործելով կամ հրապարակային այլ եղանակով, 
2) կատարվել է անձի հանրային գործունեությամբ պայմանավորված` 
պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի 

հինգհարյուրապատիկից հազարապատիկի չափով: 
3. Սույն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքը, որը 

կատարվել է միևնույն անձի նկատմամբ` պարբերաբար` 
պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկից 

երեքհազարապատիկի չափով կամ կալանքով՝ մեկից երեք ամիս ժամկետով:  
Սույն հոդվածում հանրային գործունեություն է համարվում անձի կողմից 

լրագրողական, հրապարակախոսական գործունեության, ծառայողական 
պարտականությունների կատարման, հանրային ծառայության կամ հանրային 
պաշտոն զբաղեցնելու, հասարակական կամ քաղաքական գործունեության հետ 
կապված վարքագիծը»: 

 
Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 



 

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության 

քրեական  դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» օրենքների նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ 
ներկայացված առաջարկների 

 
 

N ԱՌԱՋԱՐԿԻ 
ՀԵՂԻՆԱԿԸ 

ՆԱԽԱԳԾԻ 
ԱՅՆ ՄԱՍԸ, 

ՈՐԻՆ 
ՎԵՐԱԲԵՐՈՒՄ 
Է ԱՌԱՋԱՐԿԸ 

ԱՌԱՋԱՐԿԸ 

ԱՌԱՋԱՐԿՆ
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ԿԱՄ 

ՄԵՐԺԵԼՈՒ 
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ԶԵԿՈՒՑՈՂԻ 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԱՌԱՋԱՐԿՆ 
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ 

ԿԱՄ ՄԵՐԺԵԼՈՒ 
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 
ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» օրենքի նախագիծ  

 Հեղինակներ 1-ին հոդված 

«Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի 
հուլիսի 1-ի ՀՕ 528-Ն» բառերը փոխարինել  «1998 
թվականի հուլիսի 1-ի Հայաստանի 
Հանրապետության» բառերով: 

Ընդունվել է Ընդունվել է 

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» օրենքի 
նախագիծ  

 Հեղինակներ 1-ին հոդված 

«Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի 
ապրիլի 18-ի» բառերը փոխարինել  «2003 թվականի 
ապրիլի 18-ի Հայաստանի Հանրապետության» 
բառերով: 

Ընդունվել է Ընդունվել է 


