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Ընդٳնվել է 09.06.2017
Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետٳթյան 2003 թվականի ապրիլի 18-ի քրեական օրենսգրքի (այսٳհետ՝
Օրենսգիրք) 84-րդ հոդվածի 8-րդ մասը «ազգային անվտանգٳթյան մարﬕններٳմ ծառայողի» բառերից հետո
լրացնել«, Կոռٳպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդաﬕ» բառերով:
Հոդված 2. Օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 2-րդ մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակٳթյամբ 1.1-ին կետով.
«1.1) կոռٳպցիոն բնٳյթի դեպքի կամ շահերի բախման կամ էթիկայի կանոնների կամ անհամատեղելիٳթյան
պահանջների կամ այլ սահմանափակٳﬓերի կամ հայտարարագրման հետ կապված խախտման կամ հանրային
շահերին ٳղղված այլ ﬖասի կամ դրանց սպառնալիքի վերաբերյալ հաղորդٳմ տվող անձի,»:
Հոդված 3 . Օրենսգրքի 311.2 -րդ հոդվածٳմ՝
1) վերնագրից «շահադիտական նպատակով» բառերը հանել.
2) 1-ին մասի «շահադիտական նպատակով» բառերը փոխարինել «շահադիտական, անձնական այլ
շահագրգռվածٳթյٳնից կամ խմբային շահերից ելնելով» բառերով, իսկ նٳյն մասը «ﬕջնորդի ﬕջոցով» բառերից
հետո լրացնել «իր կամ այլ անձի համար» բառերով:
Հոդված 4. Օրենսգիրքը լրացնել հետեւյալ բովանդակٳթյամբ 314.2-րդ հոդվածով.
«Հոդված

314.2.

Հայտարարագրերը

Բարձրաստիճան

պաշտոնատար

անձանց

էթիկայի

հանձնաժողով

դիտավորٳթյամբ չներկայացնելը
1. Հայտարարատ ٳպաշտոնատար անձի, ինչպես նաեւ նրա ընտանիքի կազﬕ ﬔջ մտնող անձի կողﬕց «Հանրային
ծառայٳթյան մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքով նախատեսված հայտարարագրերը Վարչական
իրավախախտٳﬓերի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենսգրքի 169.26-րդ հոդվածի 2-րդ կամ 4-րդ
մասով սահմանված վարչական տٳյժի կիրառٳﬕց հետո՝ 30 օրվա ընթացքٳմ, դիտավորٳթյամբ չներկայացնելը`
պատժվٳմ է տٳգանքով՝ նվազագٳյն աշխատավարձի հազարհինգհարյٳրապատիկից երկٳհազարապատիկի
չափով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագٳյնը երկ ٳտարի ժամկետով` որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել ٳկամ
որոշակի գործٳնեٳթյամբ զբաղվել ٳիրավٳնքից զրկելով` առավելագٳյնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց
դրա:»:
Հոդված 5. Օրենսգիրքը լրացնելհետեւյալ բովանդակٳթյամբ 314.3-րդ հոդվածով.
«Հոդված 314.3. Հայտարարագրերٳմ կեղծ տվյալ ներկայացնելը կամ հայտարարագրման ենթակա տվյալը
թաքցնելը
1. Հայտարարատ ٳպաշտոնատար անձի, ինչպես նաեւ նրա ընտանիքի կազﬕ ﬔջ մտնող անձի կողﬕց «Հանրային
ծառայٳթյան մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքով նախատեսված հայտարարագրերٳմ կեղծ տվյալ
ներկայացնելը կամ հայտարարագրման ենթակա տվյալը թաքցնելը`
պատժվٳմ է տٳգանքով՝ նվազագٳյն աշխատավարձի երկٳհազարապատիկից երեքհազարապատիկի չափով, կամ
ազատազրկմամբ՝ առավելագٳյնը երկ ٳտարի ժամկետով` որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել ٳկամ որոշակի

գործٳնեٳթյամբ զբաղվել ٳիրավٳնքից զրկելով` առավելագٳյնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:
2. Նٳյն արարքը, որը հանգեցրել է առանձնապես խոշոր չափերով գٳյքի կամ եկամտի չհայտարարագրմանը`
պատժվٳմ է ազատազրկմամբ՝ երկٳսից չորս տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել ٳկամ որոշակի
գործٳնեٳթյամբ զբաղվել ٳիրավٳնքից զրկելով՝ առավելագٳյնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:»:
Հոդված 6. Օրենսգիրքը լրացնել հետեւյալ բովանդակٳթյամբ341.1-ին հոդվածով.
«Հոդված 341.1. Կոռٳպցիոն բնٳյթի դեպքի կամ շահերի բախման կամ էթիկայի կանոնների կամ
անհամատեղելիٳթյան պահանջների կամ այլ սահմանափակٳﬓերի կամ հայտարարագրման հետ կապված
խախտման կամ հանրային շահերին ٳղղված այլ ﬖասի կամ դրանց սպառնալիքի վերաբերյալ հաղորդٳմ տվող
անձի կամ նրա հետ փոխկապակցված անձանց սպանٳթյան, առողջٳթյանը ﬖաս պատճառել ٳկամ գٳյքը
ոչնչացնել ٳկամ ﬖասել ٳսպառնալիքը
1. Կոռٳպցիոն բնٳյթի դեպքի կամ շահերի բախման կամ էթիկայի կանոնների կամ անհամատեղելիٳթյան
պահանջների կամ այլ սահմանափակٳﬓերի կամ հայտարարագրման հետ կապված խախտման կամ հանրային
շահերին ٳղղված այլ ﬖասի կամ դրանց սպառնալիքի վերաբերյալ հաղորդٳմ տվող անձի կամ նրա հետ
փոխկապակցված անձանց սպանٳթյան, առողջٳթյանը ﬖաս պատճառել ٳկամ խոշոր չափի գٳյքը ոչնչացնել ٳկամ
ﬖասել ٳսպառնալիքը, որը կապված է կոռٳպցիոն բնٳյթի դեպքի կամ շահերի բախման կամ էթիկայի կանոնների
կամ անհամատեղելիٳթյան պահանջների կամ այլ սահմանափակٳﬓերի կամ հայտարարագրման հետ կապված
խախտման կամ հանրային շահերին ٳղղված այլ ﬖասի կամ դրանց սպառնալիքի վերաբերյալ հաղորդٳմ տալٳ
հետ, եթե այդ սպառնալիքն իրականացնել ٳիրական վտանգ է եղել՝
պատժվٳմ է տٳգանքով՝ նվազագٳյն աշխատավարձի հիսնապատիկից հարյٳրհիսնապատիկի չափով, կամ
կալանքով՝ առավելագٳյնը երկ ٳաﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագٳյնը երեք տարի ժամկետով:
2. Սٳյն հոդվածի իմաստով՝ փոխկապակցված անձինք են համարվٳմ հաղորդٳմ տվող անձի ամٳսինը, զավակները,
ծնողները, քٳյրերը եւ եղբայրները:
3. Սٳյն հոդվածٳմ խոշոր չափ է համարվٳմ հանցագործٳթյան պահին սահմանված նվազագٳյն աշխատավարձի
հինգհարյٳրապատիկը գերազանցող գٳմարը (արժեքը):»:
Հոդված 7. Օրենսգիրքըլրացնելհետեւյալբովանդակٳթյամբ341.2-րդ հոդվածով.
«Հոդված 341.2. Կոռٳպցիոն բնٳյթի դեպքի կամ շահերի բախման կամ էթիկայի կանոնների կամ
անհամատեղելիٳթյան պահանջների կամ այլ սահմանափակٳﬓերի կամ հայտարարագրման հետ կապված
խախտման կամ հանրային շահերին ٳղղված այլ ﬖասի կամ դրանց սպառնալիքի վերաբերյալ հաղորդٳմ տվող
անձի տվյալների ապօրինի հրապարակٳմը
1. Կոռٳպցիոն բնٳյթի դեպքի կամ շահերի բախման կամ էթիկայի կանոնների կամ անհամատեղելիٳթյան
պահանջների կամ այլ սահմանափակٳﬓերի կամ հայտարարագրման հետ կապված խախտման կամ հանրային
շահերին ٳղղված այլ ﬖասի կամ դրանց սպառնալիքի վերաբերյալ հաղորդٳմ տվող անձի տվյալների ապօրինի
հրապարակٳﬓ այն անձի կողﬕց, որին այդ տեղեկٳթյٳնները վստահվել կամ հայտնի են դարձել նրա
ծառայողական գործٳնեٳթյան կապակցٳթյամբ՝
պատժվٳմ է տٳգանքով՝ նվազագٳյն աշխատավարձի հարյٳրապատիկից երեքհարյٳրապատիկի չափով, կամ
որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել ٳկամ որոշակի գործٳնեٳթյամբ զբաղվել ٳիրավٳնքից զրկելով՝ առավելագٳյնը
հինգ տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագٳյնը երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝
առավելագٳյնը երկ ٳտարի ժամկետով:
2. Սٳյն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքը, որն առաջացրել է ծանր հետեւանքներ՝
պատժվٳմ է ազատազրկմամբ՝ երկٳսից վեց տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել ٳկամ որոշակի
գործٳնեٳթյամբ զբաղվել ٳիրավٳնքից զրկելով՝ առավելագٳյնը երեք տարի ժամկետով:»:

Հոդված 8. Անցٳմային դրٳյթներ
1. Սٳյն օրենքի 1-ին հոդվածն ٳժի ﬔջ է մտնٳմ 2018 թվականիապրիլի10-ից:
2. Սٳյն օրենքի 3-5-րդ հոդվածներն ٳժի ﬔջ են մտնٳմ 2017 թվականի հٳլիսի 1-ից:
3. Սٳյն օրենքի 2-րդ, 6-րդ եւ 7-րդ հոդվածներն ٳժի ﬔջ են մտնٳմ 2018 թվականի հٳնվարի 1-ից:
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