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       Հոդված 70. Պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը 

 

1. Եթե դատարանը, կալանքի, ազատազրկման կամ կարգապահական գումարտակում պահելու 

ձևով պատիժ նշանակելով, հանգում է հետևության, որ դատապարտյալի ուղղվելը հնարավոր է 

առանց պատիժը կրելու, ապա կարող է որոշում կայացնել այդ պատիժը պայմանականորեն 

չկիրառելու մասին: 

2. Պատիժը պայմանականորեն չկիրառելիս դատարանը հաշվի է առնում հանցավորի անձը 

բնութագրող տվյալները, պատասխանատվությունը և պատիժը մեղմացնող և ծանրացնող 

հանգամանքները: 

3. Պատիժը պայմանականորեն չկիրառելիս դատարանը սահմանում է փորձաշրջան՝ մեկից հինգ 

տարի ժամկետով: 

4. Ազատազրկման ձևով պատիժը պայմանականորեն չկիրառելիս կարող են նշանակվել լրացուցիչ 

պտիժներ, բացի գույքի բռնագրավումից: 

5. Պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու մասին որոշում կայացնելիս դատարանը 

դատապարտյալի վրա կարող է դնել որոշակի պարտականություններ՝ չփոխել մշտական 

բնակության վայրը, բուժման կուրս անցնել ալկոհոլամոլությունից, թմրամոլությունից, վեներական 

հիվանդությունից կամ թունամոլությունից, նյութական օգնություն ցույց տալ ընտանիքին: 

Դատարանը, դատապարտյալի վարքագծի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող 

իրավասու մարմնի միջնորդությամբ կամ առանց դրա, դատապարտյալի վրա կարող է դնել նաև 

նրա ուղղմանը նպաստող այլ պարտականություններ կամ փոխարինել դրանք: 

6. Եթե դատապարտյալը փորձաշրջանի ընթացքում չարամտորեն խուսափում է պատիժը 

պայմանականորեն չկիրառելիս դատարանի կողմից նրա վրա դրված պարտականությունները 
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կատարելուց՝ դատապարտյալի վարքագծի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմնի 

միջնորդությամբ, ինչպես նաև անզգույշ կամ ոչ մեծ ծանրության դիտավորյալ հանցանք 

կատարելու դեպքում պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու վերացման հարցը լուծում է 

դատարանը: 

7. Փորձաշրջանի ընթացքում անձի կողմից միջին ծանրության, ծանր կամ առանձնապես ծանր 

դիտավորյալ հանցանք կատարելու դեպքում դատարանը վերացնում է պատիժը 

պայմանականորեն չկիրառելը և պատիժ նշանակում սույն օրենսգրքի 67-րդ հոդվածով 

նախատեսված կանոններով: Նույն կանոններով պատիժ է նշանակվում նաև նոր անզգույշ կամ ոչ 

մեծ ծանրության դիտավորյալ հանցանք կատարելու դեպքում, եթե դատարանը վերացնում է 

պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը: 

(70-րդ հոդվածը փոփ. 09.06.04 ՀՕ-97-Ն, 01.06.06 ՀՕ-119-Ն, փոփ., լրաց. 15.11.06 ՀՕ-180-Ն)  
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       Հոդված 76.  Պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելը 

 

1. Ազատազրկման կամ կարգապահական գումարտակում պահելու ձևով պատիժ կրող անձը 

սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված պատժի նվազագույն ժամկետը կրելուց հետո դատարանի 

կողմից կարող է պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատվել, եթե դատարանը սույն 

հոդվածի 1.1-ին և 1.2-րդ մասերով նախատեսված հանգամանքների վերաբերյալ 

քրեակատարողական ծառայության և պրոբացիայի ծառայության զեկույցների կամ 

կարգապահական գումարտակի հրամանատարի միջնորդագրի քննարկման արդյունքում հանգում 

է հետևության, որ ուղղվելու համար դատապարտյալը նշանակված պատժի մնացած մասը կրելու 

կարիք չունի, քանի որ՝ 

1) պատժի կրման ընթացքում դրսևորել է պատշաճ վարքագիծ, և 

2) դատապարտյալի կողմից նոր հանցանք կատարելու հավանականությունը ցածր է: 

Պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատվելու դեպքում դատապարտյալը չի 

ազատվում իր նկատմամբ նշանակված լրացուցիչ պատժից: 

1.1. Դատապարտյալի պատշաճ վարքագիծը գնահատելիս հաշվի են առնվում հետևյալ 

հանգամանքները. 

1) պատժի կրման ընթացքում խրախուսանքի առկայությունը. 

2) պատժի կրման ընթացքում կարգապահական տույժի առկայությունը. 

3)պատժի կրման ընթացքում կրթական ծրագրերին, մարզական կամ մշակութային 

միջոցառումներին կամ դատապարտյալների ինքնագործ միավորումներին մասնակցելը, եթե առկա 

է եղել նման հնարավորություն. 

4) պատժի կրման ընթացքում առնվազն երեք ամիս աշխատելը, եթե առկա է եղել աշխատելու 

հնարավորություն, կամ եթե չաշխատելը պայմանավորված չի եղել դատապարտյալի առողջական 

խնդիրներով. 

5) դատապարտյալի պատշաճ վարքագիծը գնահատող այլ հանգամանքներ: 

1.2.Դատապարտյալի կողմից նոր հանցագործություն կատարելու հավանականությունը 

գնահատելիս հաշվի են առնվում հետևյալ հանգամանքները. 

1) դատապարտյալի տարիքը, դատապարտյալի տարիքը հանցագործություն կատարելու 

պահին. 



2) հանցագործության բնույթը և հանրային վտանգավորությունը. 

3) ռեցիդիվի առկայությունը. 

4) իր կատարած հանցանքի նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքը. 

5) հանցագործությամբ պատճառած վնասը հատուցած կամ այլ կերպ հարթած լինելը կամ 

պատճառած վնասը հատուցելու կամ այլ կերպ հարթելու վերաբերյալ գրավոր պարտավորություն 

ստանձնելը. 

6) նրա վերաբերմունքը քրեական ենթամշակույթի նկատմամբ. 

7) որոշակի հակումները, հնարավոր կախվածությունները, նախասիրությունները. 

8)մասնակցությունը վերասոցիալականացման, այդ թվում` անձնական զարգացման 

միջոցառումներին. 

9) ընտանիքի կամ արտաքին աշխարհի հետ կապը կամ խնամքի տակ գտնվող անձանց 

առկայությունը. 

10) սոցիալական միջավայրը. 

11) առողջական, այդ թվում` հոգեկան առողջության վիճակը, հարկադիր բուժման մեջ գտնվելը 

և հարկադիր բուժման արդյունքը. 

12) դատապարտյալի կողմից նոր հանցագործություն կատարելու հավանականությունը 

գնահատող այլ հանգամանքներ: 

2. Պայմանական վաղաժամկետ ազատում կիրառելիս դատարանն անձի վրա կարող է դնել սույն 

օրենսգրքի 70-րդ հոդվածի հինգերորդ մասով նախատեսված պարտականությունները, որոնք անձը 

պետք է կատարի պատժի չկրած մասի ընթացքում: Եթե դատապարտյալը դեռևս չի հատուցել կամ 

այլ կերպ հարթել տուժողին պատճառված իրական վնասը, ապա դատարանը դատապարտյալի 

վրա նման պարտականություն է դնում: 

3. Պայմանական վաղաժամկետ ազատում կարող է կիրառվել միայն, եթե դատապարտյալը 

փաստացի կրել է՝ 

1) ոչ մեծ կամ միջին ծանրության հանցագործության համար նշանակված պատժի ոչ պակաս, 

քան մեկ երրորդը. 

2) ծանր հանցագործության համար նշանակված պատժի ոչ պակաս, քան կեսը. 

3)առանձնապես ծանր հանցագործության, բացառությամբ սույն մասի 4-րդ կետով 

նախատեսված հանցագործությունների համար, ինչպես նաև նախկինում պայմանական 

վաղաժամկետ ազատված անձի (եթե պայմանական վաղաժամկետ ազատումը վերացվել է սույն 

հոդվածի վեցերորդ մասով նախատեսված հիմքերով) նկատմամբ նշանակված պատժի ոչ պակաս, 

քան երկու երրորդը. 

4) սույն օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի երկրորդ մասով, 132-րդ հոդվածի երկրորդ, երրորդ 

մասերով, 132.2-րդ հոդվածի երկրորդ, երրորդ մասերով, 138-րդ հոդվածի երրորդ մասով, 139-րդ 

հոդվածի երրորդ մասով, 175-րդ հոդվածի երրորդ մասով, 217-րդ հոդվածի երկրորդ և երրորդ 

մասերով, 218-րդ հոդվածի երրորդ մասով, 221-րդ հոդվածի երկրորդ և երրորդ մասերով, 222-րդ 

հոդվածի առաջին մասով, 266-րդ հոդվածի երրորդ մասով, 269-րդ հոդվածի երրորդ մասով, 299-րդ 

հոդվածի առաջին մասով, 305-րդ հոդվածով, 384-րդ հոդվածի երկրորդ մասով, 387-րդ հոդվածի 

երկրորդ մասով, 388-րդ հոդվածի երկրորդ մասով, 389-րդ հոդվածով, 390-րդ հոդվածի առաջին և 

երրորդ մասերով, 391-րդ հոդվածի երրորդ մասով, 392-րդ, 393-րդ և 394-րդ հոդվածներով 



նախատեսված հանցագործությունների համար նշանակված պատժի ոչ պակաս, քան երեք 

քառորդը. 

5) ցմահ ազատազրկման դեպքում՝ ազատազրկման ոչ պակաս, քան քսան տարին: 

4. Ազատազրկման և կարգապահական գումարտակում պահելու ձևով պատժի փաստացի կրած 

ժամկետը չի կարող երեք ամսից պակաս լինել: 

5. (մասն ուժը կորցրել է 01.03.17 ՀՕ-62-Ն) 

5.1. (մասն ուժը կորցրել է 23.05.18 ՀՕ-332-Ն) 

5.2. Պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու մասին որոշում կայացնելու 

դեպքում դատարանը սահմանում է փորձաշրջան՝ պատժի չկրած մասի չափով, որի ընթացքում 

անձը գտնվում է իրավասու մարմնի վերահսկողության ներքո: 

5.3.Ցմահ ազատազրկման դատապարտված անձին պատիժը կրելուց պայմանական 

վաղաժամկետ ազատելու մասին որոշում կայացնելու դեպքում դատարանը սահմանում է 

փորձաշրջան՝ տասը տարի ժամկետով: 

6. Եթե փորձաշրջանի ընթացքում դատապարտյալը՝ 

1) չարամտորեն խուսափում է պայմանական վաղաժամկետ ազատելիս դատարանի կողմից իր 

վրա դրված պարտականությունները կատարելուց, ապա դատարանը, դատապարտյալի վարքագծի 

նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմնի միջնորդությամբ, որոշում է կայացնում 

պայմանական վաղաժամկետ ազատումը վերացնելու և պատժի չկրած մասն ի կատար ածելու 

մասին. 

2) կատարում է անզգույշ հանցանք, ապա պայմանական վաղաժամկետ ազատումը 

պահպանելու կամ վերացնելու հարցը լուծում է դատարանը. 

3) կատարում է դիտավորյալ հանցանք, ապա դատարանը նրա նկատմամբ պատիժ է 

նշանակում սույն օրենսգրքի 67-րդ հոդվածով նախատեսված կանոններով: Նույն կանոններով 

պատիժ է նշանակվում, եթե կատարվել է անզգույշ հանցանք, և դատարանը վերացնում է 

պայմանական վաղաժամկետ ազատումը: 

7. Եթե ցմահ ազատազրկում կրող անձը դիտավորյալ այնպիսի նոր հանցանք է կատարել, որի 

համար նշանակվում է ազատազրկում, ապա սույն հոդվածի երրորդ մասի 5-րդ կետում նշված 

ժամկետի ընթացքը կասեցվում է մինչև նոր պատժի ժամկետը լրանալը: 

(76-րդ հոդվածը լրաց. 05.11.03 ՀՕ-26-Ն, փոփ. 09.06.04 ՀՕ-97-Ն, 16.12.05 ՀՕ-33-Ն, 25.05.06 ՀՕ-68-Ն, 

01.06.06 ՀՕ-119-Ն, 28.11.07 ՀՕ-275-Ն, լրաց. 01.03.11 ՀՕ-69-Ն, խմբ., լրաց., փոփ. 01.03.17 ՀՕ-62-Ն, փոփ. 

23.05.18 ՀՕ-332-Ն) 

 

Հոդված 78. Հղի կանանց կամ մինչև երեք տարեկան երեխա ունեցող անձանց պատիժը կրելը 

հետաձգելը կամ պատժից ազատելը 

 

1. Ազատազրկման դատապարտված հղի կանանց կամ մինչև երեք տարեկան երեխա ունեցող 

անձանց, բացառությամբ ծանր և առանձնապես ծանր հանցագործությունների համար հինգ 

տարուց ավելի ժամկետով ազատազրկման դատապարտված անձանց, դատարանը կարող է 

հետաձգել պատիժը կրելը կամ ազատել պատիժը կրելուց այն ժամկետի սահմաններում, որի 

ընթացքում կինն ազատվում է աշխատանքից հղիության, ծննդաբերության, ինչպես նաև երեխայի 

մինչև երեք տարեկան դառնալու կապակցությամբ: 



2. Եթե սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված դեպքերում դատապարտված անձը 

հրաժարվում է երեխայից կամ նրան հանձնել է մանկատուն կամ խուսափում է նրան խնամելուց և 

դաստիարակելուց, որի համար գրավոր նախազգուշացվել է իր նկատմամբ վերահսկողություն 

իրականացնող մարմնի կողմից, ապա նշված մարմնի միջնորդությամբ դատարանը կարող է 

դատապարտյալին ուղարկել դատավճռով նշանակված պատիժը կրելու: 

3. Դատարանը, հաշվի առնելով դատապարտյալի վարքագիծը, երեխան երեք տարեկան դառնալուց 

հետո կամ նրա մահվան դեպքում կարող է դատապարտյալին ազատել պատիժը կրելուց կամ 

պատիժը փոխարինել ավելի մեղմ պատժատեսակով կամ դատապարտյալին ուղարկել պատժի 

չկրած մասը կրելու: Այդ դեպքում դատարանը կարող է պատժի չկրած ժամկետը լրիվ կամ 

մասնակիորեն հաշվակցել պատիժը կրելու ժամկետին: 

4. Եթե դատապարտյալը պատիժը կրելուց ազատվելու ժամանակահատվածում կատարել է նոր 

հանցանք, ապա դատարանը նրա նկատմամբ պատիժ է նշանակում սույն օրենսգրքի 67-րդ 

հոդվածով նախատեսված կանոններով: 

 

Հոդված 91. Քրեական պատասխանատվությունից ազատելը՝ դաստիարակչական բնույթի 

հարկադրանքի միջոցներ կիրառելով 

 

1. Առաջին անգամ ոչ մեծ կամ միջին ծանրության հանցանք կատարած անչափահասը դատարանի 

կողմից կարող է ազատվել քրեական պատասխանատվությունից, եթե դատարանը գտնի, որ նրա 

ուղղվելը հնարավոր է դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոցների կիրառմամբ: 

2. Անչափահասի նկատմամբ դատարանը կարող է նշանակել դաստիարակչական բնույթի 

հարկադրանքի հետևյալ միջոցները. 

1) նախազգուշացում. 

2) ծնողների կամ նրանց փոխարինող անձանց կամ տեղական ինքնակառավարման կամ 

դատապարտյալի վարքագծի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող իրավասու մարմնի 

հսկողությանը հանձնելն առավելագույնը վեց ամիս ժամկետով. 

3) պատճառված վնասը հարթելու պարտականություն դնելը՝ դատարանի սահմանած ժամկետում. 

4) ժամանցի ազատության սահմանափակումը և վարքագծի նկատմամբ հատուկ պահանջների 

սահմանումն առավելագույնը վեց ամիս ժամկետով: 

3. Դատապարտյալի վարքագծի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող իրավասու մարմնի 

միջնորդությամբ դատարանն անչափահասի նկատմամբ կարող է նշանակել դաստիարակչական 

բնույթի հարկադրանքի այլ միջոցներ: 

4. Անչափահասի նկատմամբ կարող է միաժամանակ նշանակվել դաստիարակչական բնույթի 

հարկադրանքի մի քանի միջոց: 

5. Եթե անչափահասը դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոցից պարբերաբար 

խուսափում է, ապա տեղական ինքնակառավարման մարմնի կամ դատապարտյալի վարքագծի 

նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող իրավասու մարմնի միջնորդությամբ նյութերն 

ուղարկվում են դատարան՝ նշանակված միջոցը վերացնելու և անչափահասին քրեական 

պատասխանատվության ենթարկելու հարցը լուծելու համար: 

6. Նոր հանցանք կատարելիս անչափահասը քրեական պատասխանատվության ենթակա չէ 

նախկին հանցագործության համար, եթե վերջինիս կապակցությամբ նրա նկատմամբ կիրառվել է 

դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոց: 


