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Հոդված 308. Պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը 

1. Պաշտոնատար անձի կողմից իր պաշտոնեական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ 

օգտագործելը կամ ծառայողական պարտականությունները չկատարելը՝ շահադիտական, 

անձնական այլ շահագրգռվածությունից կամ խմբային շահերից ելնելով, որն էական վնաս է 

պատճառել անձանց, կազմակերպությունների իրավունքներին ու օրինական շահերին, 

հասարակության կամ պետության օրինական շահերին (գույքային վնասի դեպքում՝ 

հանցագործության պահին սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 

հինգհարյուրապատիկի չափը գերազանցող գումարը կամ դրա արժեքը)՝ 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկից 

երեքհարյուրապատիկի չափով, կամ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի 

գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ առավելագույնը հինգ տարի ժամկետով, 

կամ կալանքով՝ երկուսից երեք ամիս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը 

չորս տարի ժամկետով: 

2. Նույն արարքը, որն անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետեւանքներ՝ 

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ երկուսից վեց տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ 

զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ 

առավելագույնը երեք տարի ժամկետով: 

3. Սույն գլխում պաշտոնատար անձինք են՝ 

1) մշտապես, ժամանակավորապես կամ առանձին լիազորությամբ իշխանության 

ներկայացուցչի գործառույթներ իրականացնող անձինք. 

2) պետական մարմիններում, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, դրանց 

կազմակերպություններում, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում, 

Հայաստանի Հանրապետության այլ զորքերում եւ զինվորական միավորումներում մշտապես, 

ժամանակավորապես կամ առանձին լիազորությամբ կազմակերպական-տնօրինչական, 

վարչատնտեսական գործառույթներ իրականացնող անձինք: 

Հոդված 309. Պաշտոնեական լիազորություններն անցնելը 

1. Պաշտոնատար անձի կողմից դիտավորությամբ այնպիսի գործողություններ կատարելը, 

որոնք ակնհայտորեն դուրս են եկել նրա լիազորությունների շրջանակից եւ էական վնաս են 

պատճառել անձանց, կազմակերպությունների իրավունքներին ու օրինական շահերին, 

հասարակության կամ պետության օրինական շահերին (գույքային վնասի դեպքում՝ 

հանցագործության պահին սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 

հինգհարյուրապատիկի չափը գերազանցող գումարը կամ դրա արժեքը)՝ 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկից 

հինգհարյուրապատիկի չափով, կամ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի 

գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ առավելագույնը հինգ տարի ժամկետով, 



կամ կալանքով՝ երկուսից երեք ամիս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը 

չորս տարի ժամկետով: 

2. Նույն արարքը, որը զուգորդվել է բռնություն, զենք կամ հատուկ միջոցներ գործադրելով՝ 

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ երկուսից վեց տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ 

զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ 

առավելագույնը երեք տարի ժամկետով: 

3. Նույն արարքը, որն անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետեւանքներ՝ 

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ վեցից տասը տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ 

զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ 

առավելագույնը երեք տարի ժամկետով: 

Հոդված 310. Ձեռնարկատիրական գործունեությանն ապօրինի մասնակցելը 

Պաշտոնատար անձի կողմից, օրենքով սահմանված արգելքին հակառակ, 

ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող կազմակերպություն հիմնադրելը կամ 

անձամբ կամ վստահված անձի միջոցով այդպիսի կազմակերպության կառավարմանը 

մասնակցելը, եթե այդ արարքները կապված են այդպիսի կազմակերպությանն 

արտոնություններ եւ առավելություններ տրամադրելու կամ այլ ձեւով հովանավորելու հետ՝ 

պատժվում է որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու 

իրավունքից զրկելով՝ առավելագույնը հինգ տարի ժամկետով եւ տուգանքով՝ նվազագույն 

աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկից չորսհարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով՝ 

մեկից երեք ամիս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երկու տարի 

ժամկետով: 

Հոդված 311. Կաշառք ստանալը 

1. Պաշտոնատար անձի կողմից անձամբ կամ միջնորդի միջոցով դրամի, գույքի, գույքի 

նկատմամբ իրավունքի, արժեթղթերի կամ գույքային այլ օգուտի ձեւով կաշառք ստանալը, 

կաշառք տվողի կամ նրա ներկայացրած անձի օգտին պաշտոնատար անձի կողմից իր 

լիազորությունների շրջանակում որեւէ գործողություն կատարելու կամ չկատարելու կամ իր 

պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով այդպիսի գործողություն կատարելուն կամ 

չկատարելուն նպաստելու կամ ծառայության գծով հովանավորչության կամ թողտվության 

համար՝ 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկից 

հինգհարյուրապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը հինգ տարի 

ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու 

իրավունքից զրկելով՝ առավելագույնը երեք տարի ժամկետով: 

2. Պաշտոնատար անձի կողմից կաշառք ստանալը՝ կաշառք տվողի կամ նրա ներկայացրած 

անձի օգտին ակնհայտ ապօրինի գործողության կամ անգործության համար՝ 



պատժվում է ազատազրկմամբ՝ երեքից յոթ տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ 

զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ 

առավելագույնը երեք տարի ժամկետով: 

3. Նույն արարքը, որը կատարվել է՝ 

1) շորթմամբ, 

2) մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ, 

3) խոշոր չափերով, 

4) կրկին անգամ՝ 

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ չորսից տասը տարի ժամկետով՝ գույքի բռնագրավմամբ կամ 

առանց դրա: 

4. Սույն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ կամ երրորդ մասով նախատեսված արարքները, 

որոնք կատարվել են՝ 

1) կազմակերպված խմբի կողմից, 

2) առանձնապես խոշոր չափերով, 

3) դատավորի կողմից՝ 

պատժվում են ազատազրկմամբ՝ յոթից տասներկու տարի ժամկետով՝ գույքի բռնագրավմամբ 

կամ առանց դրա: 

5. Հանցագործություն չի համարվում պաշտոնատար անձի կողմից, առանց նախնական 

պայմանավորվածության, որպես նվեր գույք, գույքի նկատմամբ իրավունք կամ գույքային այլ 

օգուտ ստանալը՝ իր լիազորությունների մեջ մտնող, արդեն կատարված գործողության 

(անգործության) համար, եթե նվերի արժեքը չի գերազանցում նվազագույն աշխատավարձի 

հնգապատիկը: 

Սույն գլխում խոշոր չափ է համարվում հանցագործության պահին սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկից հազարապատիկը չգերազանցող գումարը 

(արժեքը): 

Սույն գլխում առանձնապես խոշոր չափ է համարվում հանցագործության պահին 

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկը գերազանցող գումարը 

(արժեքը): 

Հոդված 314. Պաշտոնեական կեղծիքը 

1. Պաշտոնատար անձի կողմից շահադիտական նպատակով կամ անձնական այլ 

դրդումներով կամ խմբային շահերից ելնելով՝ պաշտոնական փաստաթղթերում ակնհայտ 

կեղծ տեղեկություններ կամ գրառումներ մտցնելը, կեղծում, քերվածք կամ այլ թվական 

գրառումներ կամ փոփոխություններ կատարելը, ինչպես նաեւ կեղծ փաստաթղթեր կազմելը 

կամ հանձնելը՝ 



պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկից 

չորսհարյուրապատիկի չափով, կամ ուղղիչ աշխատանքներով՝ մեկից երկու տարի 

ժամկետով, կամ կալանքով՝ մեկից երեք ամիս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ 

առավելագույնը երկու տարի ժամկետով: 

2. Նույն արարքը, որը կատարվել է պետական պատասխանատու պաշտոն զբաղեցնող 

պաշտոնատար անձի կողմից՝ 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկից 

հինգհարյուրապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը հինգ տարի 

ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու 

իրավունքից զրկելով՝ առավելագույնը երեք տարի ժամկետով: 

Հոդված 315. Պաշտոնեական անփութությունը 

1. Պաշտոնատար անձի կողմից ծառայության նկատմամբ անբարեխիղճ կամ անփույթ 

վերաբերմունքի հետեւանքով իր պարտականությունները չկատարելը կամ ոչ պատշաճ 

կատարելը, որն անզգուշությամբ էական վնաս է պատճառել անձանց կամ 

կազմակերպությունների իրավունքներին ու օրինական շահերին կամ հասարակության կամ 

պետության օրինական շահերին (գույքային վնասի դեպքում՝ հանցագործության պահին 

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկի չափը գերազանցող գումարը 

կամ դրա արժեքը)՝ 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկից 

հինգհարյուրապատիկի չափով, կամ ուղղիչ աշխատանքներով՝ վեց ամսից մեկ տարի 

ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագույնը երկու ամիս ժամկետով: 

2. Նույն արարքը, որն անզգուշությամբ առաջացրել է մարդու մահ կամ այլ ծանր 

հետեւանքներ՝ 

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը հինգ տարի ժամկետով:  

   

   

ՀՀ քրեական օրենսգրքի ներքոհիշյալ հոդվածներով պաշտոնատար անձ չհանդիսացող 

հանրային ծառայողի կողմից քրեական պատասխանատվության հարց կարող է լուծվել 

համապատասխան իրավապահ մարմիններին հայտարարություն տալու հիման վրա ՀՀ 

քրեական օրենսգրքի ներքոհիշյալ հոդվածներով պաշտոնատար անձ հանդիսացող կամ 

պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հանրային ծառայողի կողմից քրեական 

պատասխանատվության հարց կարող է լուծվել համապատասխան իրավապահ 

մարմիններին հայտարարություն կամ հաղորդում տալու հիման վրա օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով: 

 


