
 

Հոդված 215. Մաքսանենգությունը 

1. Մաքսանենգությունը` Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով 

ապրանքների, մշակութային կամ այլ արժեքների տեղափոխումն առանց մաքսային 

հսկողության կամ դրանից թաքցնելով կամ մաքսային և այլ փաստաթղթերը 

խաբեությամբ օգտագործելու կամ դրանց մասին ճշգրիտ տեղեկությունները 

սահմանված ձևով չհայտարարագրելու կամ ոչ իր անվամբ հայտարարագրելու 

միջոցով, եթե դրանք կատարվել են խոշոր չափերով, բացառությամբ սույն հոդվածի 

երկրորդ մասով նախատեսված ապրանքների կամ արժեքների` 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկից 

երեքհազարապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ` առավելագույնը հինգ տարի 

ժամկետով` սույն օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 5.1-ին մասով նախատեսված գույքի 

բռնագրավմամբ:  

2. Թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և դրանց 

պրեկուրսորների, խիստ ներգործող, թունավոր, թունավորող, ռադիոակտիվ 

նյութերի, ռազմական նշանակության արտադրանքի, նման արտադրանք չհամարվող 

պայթուցիկ նյութերի և սարքերի, զենքի, բացի ողորկափող որսորդական հրազենից և 

դրա փամփուշտներից, միջուկային, քիմիական, կենսաբանական կամ զանգվածային 

ոչնչացման այլ տեսակի զենքի, երկակի նշանակության ապրանքների 

ռազմավարական տեսակետից կարևոր հումքային ապրանքների կամ մշակութային 

արժեքների, որոնց տեղափոխման համար սահմանված են հատուկ կանոններ, 

մաքսանենգությունը՝  

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ չորսից ութ տարի ժամկետով՝ գույքի 

բռնագրավմամբ:  

3. Սույն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքը, որը 

կատարվել է՝ 

1) պաշտոնատար անձի կողմից պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով,  

2) մաքսային հսկողության որոշակի ձևերից ազատված անձի կողմից կամ 

մաքսային հսկողության սահմանված ձևերից ազատված առանձին ապրանքների 

կամ տրանսպորտային միջոցների՝ մաքսային սահմանի վրայով տեղափոխման 

համար լիազորված անձի կողմից,  

3) մաքսային հսկողություն իրականացնող անձի նկատմամբ բռնություն 

գործադրելով՝  

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ վեցից տասը տարի ժամկետով՝ գույքի 

բռնագրավմամբ:  

4. Սույն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ կամ երրորդ մասով նախատեսված 

արարքը, որը կատարվել է կազմակերպված խմբի կողմից՝ 

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ ութից տասներկու տարի ժամկետով՝ գույքի 

բռնագրավմամբ:  

5. Սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքը համարվում է խոշոր 

չափերով կատարված, եթե տեղափոխված ապրանքների կամ առարկաների արժեքը 

գերազանցում է հանցագործության պահին սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի հազարապատիկը, բացառությամբ ակցիզային դրոշմանիշներով 

դրոշմավորման ենթակա չդրոշմավորված կամ չվերադրոշմավորված ապրանքներ 

տեղափոխելու դեպքի, երբ խոշոր չափ է համարվում հանցագործության պահին 



սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկը գերազանցող 

գումարը (արժեքը): 

6. Սույն հոդվածում գույք են համարվում մաքսանենգության առարկաները, իսկ 

վերջիններիս բացակայության դեպքում՝ դրանց արժեքը: 

(215-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 08.12.05 ՀՕ-4-Ն, փոփ., խմբ. 01.06.06 ՀՕ-119-Ն, 

փոփ. 26.05.08 ՀՕ-76-Ն, 17.09.09 ՀՕ-166-Ն, 08.04.10 ՀՕ-43-Ն, խմբ., փոփ., լրաց. 23.05.11 

ՀՕ-143-Ն, լրաց. 23.06.11 ՀՕ-219-Ն) 

 

 Հոդված 266. Թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և դրանց 

պրեկուրսորների ապօրինի շրջանառությունն իրացնելու կամ 

պատրաստելու նպատակով կամ դրանց ապօրինի իրացնելը 

(Վերնագիրը խմբ. 26.05.08 ՀՕ-76-Ն, փոփ., լրաց. 07.12.11 ՀՕ-323-Ն) 

1. Իրացնելու նպատակով թմրամիջոցներ, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր 

ապօրինի պատրաստելը, վերամշակելը, ձեռք բերելը, պահելը, փոխադրելը, առաքելը 

կամ դրանք ապօրինի իրացնելը` 

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ երեքից յոթ տարի ժամկետով: 

2. Նույն արարքները, որոնք կատարվել են՝ 

1) մի խումբ անձանց կողմից,  

2) խոշոր չափերով, 

2.1) (2.1 կետն ուժը կորցրել է 23.05.11 ՀՕ-143-Ն) 

3) ազատազրկման կամ կալանքի ձևով պատիժը կրելու վայրերում կամ 

կալանավորվածներին պահելու վայրերում, 

4) ուսումնադաստիարակչական հաստատությունում, զվարճանքի կամ 

հանդիսադիր վայրում կամ հաստատությունում` 

պատժվում են ազատազրկմամբ՝ հինգից տասը տարի ժամկետով՝ գույքի 

բռնագրավմամբ կամ առանց դրա: 

3. Սույն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, 

որոնք կատարվել են՝ 

1) կազմակերպված խմբի կողմից, 

2) առանձնապես խոշոր չափերով՝ 

պատժվում են ազատազրկմամբ՝ յոթից տասնհինգ տարի ժամկետով՝ գույքի 

բռնագրավմամբ կամ առանց դրա: 

4. Թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր պատրաստելու 

նպատակով պրեկուրսորներ ապօրինի պատրաստելը, վերամշակելը, ձեռք բերելը, 

պահելը, փոխադրելը, առաքելը կամ դրանք ապօրինի իրացնելը`  

պատժվում են տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի առավելագույնը 

չորսհարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով` առավելագույնը երեք ամիս 

ժամկետով:  

4.1. Սույն հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է`  

1) մի խումբ անձանց կողմից,  

2) խոշոր չափերով`  

պատժվում է ազատազրկմամբ` երկուսից հինգ տարի ժամկետով:  

4.2. Սույն հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է`  

1) կազմակերպված խմբի կողմից,  

2) առանձնապես խոշոր չափերով`  



պատժվում է ազատազրկմամբ` հինգից ութ տարի ժամկետով` գույքի 

բռնագրավմամբ կամ առանց դրա: 

5. Սույն գլխի իմաստով թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի 

զգալի, խոշոր և առանձնապես խոշոր չափեր, ինչպես նաև դրանց պրեկուրսորների 

խոշոր և առանձնապես խոշոր չափեր են համարվում սույն օրենսգրքի N 1 և N 4 

հավելվածներով նախատեսված չափերը:  

6. Թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր, դրանց 

պրեկուրսորներ, ինչպես նաև խիստ ներգործող կամ թունավոր նյութեր կամովին 

հանձնող անձն ազատվում է հանձնված թմրամիջոցները կամ հոգեմետ 

(հոգեներգործուն) նյութերը, դրանց պրեկուրսորները կամ խիստ ներգործող կամ 

թունավոր նյութերն ապօրինի պատրաստելու, վերամշակելու, ձեռք բերելու, 

պահելու, փոխադրելու կամ առաքելու համար սույն գլխի 266-րդ, 268-րդ և 275-րդ 

հոդվածներով նախատեսված քրեական պատասխանատվությունից: 

7. Սույն գլխով նախատեսված հանցագործությունները համարվում են կրկին 

անգամ կատարված, եթե դրանք կատարվել են նախկինում սույն օրենսգրքի 266-րդ, 

268-275-րդ հոդվածներով նախատեսված հանցանք կատարած անձանց կողմից: 

(266-րդ հոդվածը խմբ. 09.06.04 ՀՕ-97-Ն, փոփ., լրաց., խմբ. 26.05.08 ՀՕ-76-Ն, փոփ. 

24.06.10 ՀՕ-116-Ն, 23.05.11 ՀՕ-143-Ն, փոփ., լրաց., խմբ. 07.12.11 ՀՕ-323-Ն) 

Հոդված 267. Թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր, ինչպես 

նաև այդպիսիք պատրաստելու համար օգտագործվող և հատուկ 

հսկողության տակ գտնվող նյութեր, սարքավորումներ կամ 

գործիքներ արտադրելու, ձեռք բերելու, պահելու, հաշվառելու, բաց 

թողնելու, փոխադրելու կամ առաքելու կանոնները խախտելը 

(Վերնագիրը փոփ. 26.05.08 ՀՕ-76-Ն, 07.12.11 ՀՕ-323-Ն) 

1. Թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր, ինչպես նաև 

այդպիսիք պատրաստելու համար օգտագործվող և հատուկ հսկողության տակ 

գտնվող նյութեր, սարքավորումներ կամ գործիքներ արտադրելու, ձեռք բերելու, 

պահելու, հաշվառելու, բաց թողնելու, փոխադրելու կամ առաքելու կանոնները 

խախտելն այն անձի կողմից, ում վրա դրված է եղել այդ կանոնների պահպանության 

պարտականությունը, եթե դրա հետևանքով տեղի է ունեցել նշված նյութերի 

հափշտակություն կամ ապօրինի շրջանառություն` 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի 

երկուհարյուրապատիկից հինգհարյուրապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ՝ 

առավելագույնը երեք տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ 

որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ առավելագույնը երեք 

տարի ժամկետով: 

2. Սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է 

խոշոր չափերով` 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի 

հինգհարյուրապատիկից ութհարյուրապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ՝ 

երկուսից չորս տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի 

գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ առավելագույնը երեք տարի 

ժամկետով: 

3. Սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է 

առանձնապես խոշոր չափերով` 



պատժվում է ազատազրկմամբ՝ երեքից հինգ տարի ժամկետով՝ որոշակի 

պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից 

զրկելով՝ առավելագույնը երեք տարի ժամկետով: 

(267-րդ հոդվածը խմբ. 09.06.04 ՀՕ-97-Ն, փոփ. 26.05.08 ՀՕ-76-Ն, 07.12.11 ՀՕ-323-

Ն) 

Հոդված 268. Թմրամիջոցների կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի 

ապօրինի շրջանառությունն առանց  իրացնելու նպատակի 

(Վերնագիրը փոփ. 26.05.08 ՀՕ-76-Ն, 07.12.11 ՀՕ-323-Ն) 

1. Առանց իրացնելու նպատակի զգալի չափերով թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ 

(հոգեներգործուն) նյութեր ապօրինի պատրաստելը, վերամշակելը, ձեռք բերելը, 

պահելը, փոխադրելը կամ առաքելը՝ 

պատժվում է կալանքով՝ առավելագույնը երկու ամիս ժամկետով, կամ 

ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը մեկ տարի ժամկետով: 

2. Նույն արարքները, որոնք կատարվել են՝ 

1) (1-ին կետն ուժը կորցրել է 23.05.11 ՀՕ-143-Ն) 

2) խոշոր չափերով՝ 

պատժվում են ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երեք տարի ժամկետով: 

3. Նույն արարքները, որոնք կատարվել են առանձնապես խոշոր չափերով՝ 

պատժվում են ազատազրկմամբ՝ երկուսից վեց տարի ժամկետով: 

(268-րդ հոդվածը փոփ., լրաց., խմբ. 26.05.08 ՀՕ-76-Ն, փոփ. 23.05.11 ՀՕ-143-Ն, 

07.12.11 ՀՕ-323-Ն) 

Հոդված 269. Թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր 

հափշտակելը կամ շորթելը 

(Վերնագիրը փոփ. 26.05.08 ՀՕ-76-Ն, 07.12.11 ՀՕ-323-Ն) 

1. Թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր հափշտակելը կամ 

շորթելը՝ 

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ երեքից յոթ տարի ժամկետով: 

2. Նույն արարքները, որոնք կատարվել են՝ 

1) մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ, 

2) պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով,  

3) կյանքի կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելով 

կամ դա գործադրելու սպառնալիքով,  

3.1) (3.1 կետն ուժը կորցրել է 23.05.11 ՀՕ-143-Ն) 

4) խոշոր չափերով՝ 

պատժվում են ազատազրկմամբ՝ վեցից տասը տարի ժամկետով՝ գույքի 

բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:  

3. Սույն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, 

որոնք կատարվել են՝ 

1) կազմակերպված խմբի կողմից, 

2) առանձնապես խոշոր չափերով, 

3) կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելով կամ 

դա գործադրելու սպառնալիքով՝  

պատժվում են ազատազրկմամբ՝ ութից տասնհինգ տարի ժամկետով՝ գույքի 

բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:  

(269-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 26.05.08 ՀՕ-76-Ն, փոփ. 23.05.11 ՀՕ-143-Ն, 07.12.11 

ՀՕ-323-Ն) 



Հոդված 269.1. Թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր կամ 

դրանց պրեկուրսորներ ստանալու իրավունք տվող փաստաթղթեր 

ապօրինի պատրաստելը, օգտագործելը, կեղծելը կամ կեղծված 

փաստաթղթեր իրացնելը 

(Վերնագիրը փոփ. 07.12.11 ՀՕ-323-Ն) 

  

1. Թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր կամ դրանց 

պատրաստման կամ արտադրության համար պրեկուրսորներ ստանալու իրավունք 

տվող փաստաթղթեր ապօրինի պատրաստելը, օգտագործելը, կեղծելը կամ կեղծված 

փաստաթղթեր իրացնելը՝  

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկից 

վեցհարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով՝ մեկից երեք ամիս ժամկետով, կամ 

ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երկու տարի ժամկետով: 

2. Նույն արարքը, որը կատարվել է՝ 

1) (1-ին կետն ուժը կորցրել է 23.05.11 ՀՕ-143-Ն) 

2) մի խումբ անձանց կողմից նախապես համաձայնության գալով՝ 

պատժվում է ազատազրկմամբ` երկուսից հինգ տարի ժամկետով: 

(269.1 հոդվածը լրաց. 26.05.08 ՀՕ-76-Ն, փոփ. 23.05.11 ՀՕ-143-Ն, 07.12.11 ՀՕ-323-

Ն) 

Հոդված 270. Թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր 

ստանալու իրավունք տվող դեղատոմսեր կամ այլ փաստաթղթեր 

ապօրինի տալը 

(Վերնագիրը խմբ. 26.05.08 ՀՕ-76-Ն, փոփ. 07.12.11 ՀՕ-323-Ն) 

1. Իրավասու անձի կողմից շահադիտական կամ այլ անձնական դրդումներով 

թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր ստանալու իրավունք տվող 

դեղատոմսեր կամ այլ փաստաթղթեր ապօրինի տալը՝ 

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երկու տարի ժամկետով՝ 

որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու 

իրավունքից զրկելով՝ առավելագույնը երկու տարի ժամկետով կամ առանց դրա: 

2. (2-րդ մասն ուժը կորցրել է 23.05.11 ՀՕ-143-Ն)  

(270-րդ հոդվածը խմբ. 24.12.04 ՀՕ-67-Ն, 26.05.08 ՀՕ-76-Ն, փոփ. 23.05.11 ՀՕ-143-Ն, 

07.12.11 ՀՕ-323-Ն)  

Հոդված 271. Թմրամիջոցներ գործածելը 

(271-րդ հոդվածն ուժը կորցրել է 26.05.08 ՀՕ-76-Ն) 

Հոդված 272. Թմրամիջոցների կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի 

գործածմանը հակելը կամ ներգրավելը 

(Վերնագիրը փոփ. 26.05.08 ՀՕ-76-Ն, 07.12.11 ՀՕ-323-Ն) 

1. Թմրամիջոցների կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի գործածմանը 

հակելը կամ ներգրավելը՝ 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի 

երկուհարյուրապատիկից վեցհարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով՝ 

առավելագույնը երեք ամիս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երեք 

տարի ժամկետով:  

2. Թմրամիջոցների կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի գործածմանը 

հակելը կամ ներգրավելը, որը կատարվել է՝ 

1) անչափահասի նկատմամբ, 



2) երկու կամ ավելի անձանց նկատմամբ, 

2.1) (2.1 կետն ուժը կորցրել է 23.05.11 ՀՕ-143-Ն) 

3) խաբեությամբ, 

4) բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու սպառնալիքով՝  

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ երեքից ութ տարի ժամկետով: 

3. Նույն արարքը, որն անզգուշությամբ առաջացրել է տուժողի մահ կամ նրա 

առողջությանը պատճառել է ծանր վնաս՝ 

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ վեցից տասներկու տարի ժամկետով: 

(272-րդ հոդվածը փոփ. 01.06.06 ՀՕ-119-Ն, փոփ., լրաց. 26.05.08 ՀՕ-76-Ն, փոփ. 

23.05.11 ՀՕ-143-Ն, 07.12.11 ՀՕ-323-Ն)  

Հոդված 273. Մշակումն արգելված թմրանյութեր, հոգեմետ (հոգեներգործուն), 

խիստ ներգործող կամ թունավոր նյութեր պարունակող բույսեր 

ապօրինի ցանելը կամ աճեցնելը 

(Վերնագիրը փոփ. 26.05.08 ՀՕ-76-Ն, 07.12.11 ՀՕ-323-Ն) 

1. Մշակումն արգելված թմրանյութեր, հոգեմետ (հոգեներգործուն), խիստ 

ներգործող կամ թունավոր նյութեր պարունակող բույսեր ապօրինի ցանելը կամ 

աճեցնելը խոշոր չափերով՝ 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկից 

հինգհարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով՝ մեկից երեք ամիս ժամկետով, կամ 

ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երկու տարի ժամկետով: 

2. Նույն արարքները, որոնք կատարվել են՝ 

1) մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ, 

2) կազմակերպված խմբի կողմից, 

2.1) (2.1 կետն ուժը կորցրել է 23.05.11 ՀՕ-143-Ն) 

3) առանձնապես խոշոր չափերով՝  

պատժվում են ազատազրկմամբ՝ երեքից ութ տարի ժամկետով: 

(273-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 26.05.08 ՀՕ-76-Ն, փոփ. 23.05.11 ՀՕ-143-Ն, 07.12.11 

ՀՕ-323-Ն)  

Հոդված 274. Թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր 

գործածելու համար որջեր կազմակերպելը կամ պահելը 

(Վերնագիրը փոփ. 26.05.08 ՀՕ-76-Ն, 07.12.11 ՀՕ-323-Ն) 

1. Թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր գործածելու համար 

որջեր կազմակերպելը կամ պահելը՝ 

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը չորս տարի ժամկետով: 

2. Նույն արարքները, որոնք կատարվել են՝ 

1) կազմակերպված խմբի կողմից, 

1.1) (1.1 կետն ուժը կորցրել է 23.05.11 ՀՕ-143-Ն) 

2) պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով, 

3) ուսումնադաստիարակչական հաստատություններում՝  

պատժվում են ազատազրկմամբ՝ երեքից յոթ տարի ժամկետով: 

(274-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 26.05.08 ՀՕ-76-Ն, փոփ. 23.05.11 ՀՕ-143-Ն, 07.12.11 

ՀՕ-323-Ն) 

 

 

 

 



 

 
Հավելված N 1 

Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 

ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԶԳԱԼԻ, 

ԽՈՇՈՐ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ ԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐԸ 

(Վերնագիրը փոփ. 07.12.11 ՀՕ-323-Ն) 

  

Հ/հ Անվանումը 

 Չափերը` գրամներով 

զգալի 

...-ից 

մինչև… 

ներառյալ 

խոշոր 

...-ից 

մինչև… 

ներառյալ  

առանձ- 

նապես  

խոշոր, 

ավելի 

քան  

ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ 

1 Ամֆետամին (ֆենամին) (հիմքն ու աղերը) 0.01-0,02 0,02- 3,0 3,0 

2 Ափիոն (այդ թվում` բժշկական) անկախ չեզոք 

լցանյութերի առկայությունից 
0,1-0,5 0,5-10,0 10,0 

3 Ափիոն ացետիլացված, այդ թվում` ուղեկցող նյութերի 

առկայությամբ, անկախ դրանց դեղագործական 

բնութագրերից 

0,02-0,2 0,2-5,0 5,0 

4 Ափիոն մզվածքային, այդ թվում` ուղեկցող նյութերի 

առկայությամբ, անկախ դրանց դեղագործական 

բնութագրերից (ներառյալ` մորֆին, կոդեին, թեբաին, 

օրիպավին պարունակող ցանկացած տեսակի կակաչի 

ծղոտի հեղուկ պատրաստուկների` հանուկների,  

եփուկների, ջրաթուրմերի գոլորշացման չոր 

մնացորդները) 

0,1-0,5 0,5-10,0 10,0 

5 Ացետիլկոդեին 0,01- 0,1 0,1-1,0 1,0 

6 Բուպրենորֆին (սուբուտեքս, նորֆին, սանգեզիկ, 

տեմգեզիկ, բուպրանալ) 
0,002-0,02 0,02-0,2 0,2 

7 Բրոլամֆետամին (ԴՈԲ) (հիմքն ու աղերը) 0,0001-

0,001 

0,001-

0,005 
0.005 

8 4-բրոմո-2,5-դիմեթօքսիֆենէթիլամին (2C-B) 0,001-0,01 0,01-0,05 0,05 

9 N,N-դիէթիլտրիպտամին (ԴԷՏ) 0,01-0,02 0,02-1,0 1,0 

10 N,N-դիմեթիլտրիպտամին (ԴՄՏ) (հիմքն ու աղերը) 0,01-0,02 0,02-1,0 1,0 

11 ԴՄՀՊ` 3-(1,2-դիմեթիլ-հեպտիլ)-1-հիդրօքսի-7,8,9,10-

տետրահիդրո-6,6,9-տրիմեթիլ-6-H-դիբենզո-[b,d] 

պիրան 

0,01-0,02 0,02-1,0 1,0 

12 ԴՄԱ`(dl-2,5-դիմեթօքսի-ալֆա-մեթիլ-ֆենիլ-էթիլամին) 

(հիմքն ու աղերը) 
0,01-0,02 0,02-1,0 1,0 

13 ԴՕԷՏ`(dl-2,5-դիմեթoքսի-4-էթիլ-ալֆա-

մեթիլֆենիլէթիլամին) (հիմքն ու աղերը) 

0,0001-

0,001 

0,001-

0,005 
0.005 

14 Էտոնիտազեն 0,001-0,01 0,01-0,05 0,05 

15 Էթիլմորֆին 0,01-0,1 0,1-1,0 1,0 



16 Էթիցիկլիդին (ՖՑԳ) (հիմքն ու աղերը) 0,001-0,01 0,01-0,05 0.05 

17 N-էթիլ-ՄԴԱ ((+)-N-էթիլ-ալֆա-մեթիլ-3,4-

(մեթիլենդիօքսի) ֆենէթիլամին) (N-էթիլ 

տենամֆետամին) (հիմքն ու աղերը) 

0,1-0,2 0,2-1,5 1,5 

18 Էֆեդրոն, մեթկատինոն (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից) 
0,01-0,02 0,02-3,0 3,0 

19 (+) - Լիզերգիդ (ԼՍԴ, ԼՍԴ-25) 0,0001-

0,001 

0,001-

0,005 
0.005 

20 ԽՏՊ` 2-ամինո-1-(2,5-դիմեթօքսի-4-մեթիլ) 

ֆենիլպրոպան 
0,001-0,01 0,01-0,05 0,05 

21 Կատա էդուլիս (բուսանյութի քանակը որոշվում է 110 

աստիճանում մինչև հաստատուն զանգված 

չորացումից հետո) 

10,0-20,0 20,0-200,0 200,0 

22 Կակաչի ծղոտ 100,0-

500,0 

500,0-

1000,0 
1000,0 

23 Կակաչի ծղոտի խտանյութ 0,05-0,5 0,5-5,0 5,0 

24 Կատինոն 0,01-0,02 0,02-3,0 3,0 

25 Կանեփի թուփ 500,0-

1000,0 

1000,0-

10000,0 
10000,0 

26 Կոդեին (հիմքն ու աղերը) 0,02-0,2 0,2-10,0 10,0 

27 Կոկաին (հիմքն ու աղերը, անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից) 
0,001-0,01 0,01-1,0 1,0 

28 Հերոին (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից) 0,005-0,01 0,01-0,1 0,1 

29 Հաշիշ (անաշա, կանաբիսի խեժ) 0,2-1,0 1,0-100,0 100,0 

30 Հաշիշի յուղ 0,1-0,5 0,5-10,0 10,0 

31 N-հիդրօքսի մեթինենդիօքսի-ամֆետամին (ՄԴԱ) (+)-N 

[ալֆա-մեթիլ-3,4-(մեթիլենդիօքսի)ֆենէթիլ] 

հիդրօքսիլամին) (N-հիդրօքսի տենամֆետամին) (հիմքն 

ու աղերը) 

0,1-0,2 0,2-1,5 1,5 

32 Մարիխուանա չչորացված 

  

չորացված 

2,0-10,0 

  

0,5-5,0 

10,0-2500,0 
  

5,0-500,0 

2500,0 

  

500,0 

33 ՄԴՄԱ` (dl-3,4-մեթիլենդիօքսի-N-ալֆա-դիմեթիլֆենիլ- 

էթիլամին) (էքստազի, մեթիլենդիօքսիմետամֆետամին)  

(հիմքն ու աղերը) 

0,05-0,2 0,2-1,5 1,5 

34 Մեթադոն (հիմքն ու աղերը) 0,1-1,0 1,0-10,0 10,0 

35 Մեսկալին (հիմքն ու աղերը) 0,015-0,03 0,03-5,0 5,0 

36 Մետամֆետամին (հիմքն ու աղերը) 0,01-0,02 0,02-1,5 1,5 

37 Մորֆին (հիմքն ու աղերը) 0,01-0,1 0,1-1,0 1,0 

38 ՄՄԴԱ` (dl-5-մեթօքսի-3,4-մեթիլեն-դիօքսի-ալֆա-

մեթիլֆենիլ-էթիլամին) (հիմքը և աղերը) 
0,1-0,2 0,2-1,5 1,5 

39 Նօքսիրոն (գլյուտէթիմիդ) (հիմքն ու աղերը) 1,5-3,0 3,0-25,0 25,0 

40 Պենտազոցին (ֆորտրալ) 0,05-0,3 0,3-3,0 3,0 

41 Պարահեքսիլ (սինհեքսիլ) 0,025-0,05 0,05-5,0 5,0 



42 Պիրիտրամիդ (դիպիդոլոր) 0,007-0,15 0,15-1,5 1,5 

43 Պսիլոցիբին 0,001- 0,01 0,01-1,0 1,0 

44 Պսիլոցին (պսիլոտսին) 0,001- 0,01 0,01-1,0 1,0 

45 Սոմբրևին (պրոպանիդիդ, էպոնտոլ) 0,5-5,0 5,0-50,0 50,0 

46 Պրոզիդոլ 0,01-0,1 0,1-1,0 1,0 

47 ՊՄԱ (4-մեթoքսի-ալֆա-մեթիլֆենիլ-էթիլամին) (հիմքն 

ու աղերը) 
0,01-0,02 0,02-1,0 1,0 

48 Ռոլիցիկլիդին (ՖՑՊԻ, ՖՊ) (հիմքն ու աղերը) 0,001-0,01 0,01-0,05 0,05 

49 Տետրահիդրոկաննաբինոլներ (բոլոր իզոմերներով) 0,005-0,5 0,5-1,0 1,0 

50 Տենամֆետամին (ՄԴԱ) (մեթիլենդիoքսիամֆետամին) 

(հիմքն ու աղերը) 
0,02 0,02-1,0 1,0 

51 Տենոցիկլիդին (ՏՑՊ, ՏՍՊ) (հիմքն ու աղերը) 0,001-0,01 0,01-0,05 0,05 

52 Տրիմեպերիդին (պրոմեդոլ) 0,02-0,2 0,2-2,0 2,0 

53 Օմնոպոն 0,02-0,2 0,2-2,0 2,0 

54 Ֆենտանիլ և դրա բոլոր ածանցյալները 0,0001-

0,001 
0,001-0,01 0,01 

55 Ֆենցիկլիդին (սերնիլ) (ՖՑՊ) (հիմքն ու աղերը) 0,0001-

0,001 

0,001-

0,005 
0.005 

ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ) ՆՅՈՒԹԵՐ 

1 Ամինորեքս 0,05-0,1 0,1-1,0 1,00 

2 Ամֆեպրամոն (ֆեպրանոն) 0,125-1,0 1,0-7,5 7,5 

3 Ապրոֆեն 6,0-30,0 30,0-100,0 100,0 

4 Ալպրազոլամ 0,03-0,3 0,3-3,0 3,0 

5 Բրոմազեպամ 0,04-1,0 1,0-10,0 10,0 

6 Գամմա-հիդրօքսիկարագաթթու (նատրիումի 

օքսիբուտիրատ) 
25,0-100,0 

100,0-

400,0 
400,0 

7 Դիազեպամ 0,01-0,05 0,05-1,0 1,0 

8 Դիֆենօքսիլատ 0,05-0,25 2,5-25,0 25,0 

9 Զիպեպրոլ 0,5-3,0 3,0-10,0 10,0 

10 Էֆեդրին և դրա աղերը 0,1-1,0 1,0-10,0 10,0 

11 Լորազեպամ 0,002-0,02 0,02-0,2 0,2 

12 Կաթին (ֆենիլպրոպանոլամին) 0,1-1,0 1,0-10,0 10,0 

13 Կետամին 0,05-0,5 0,5-5,0 5,0 

14 Կլոզապին 0,05-0,25 2,5-25,0 25,0 

15 Կլոքսազոլամ 0,1-1,0 1,0-10,0 10,0 

16 Կլոնազեպամ 0,02-0,2 0,2-2,0 2,0 

17 Կլոնիդին (կլոֆելին) 0,00015-

0,15 
0,15-15,0 15,0 

18 Հալազեպամ 0,05-0,25 2,5-25,0 25,0 

19 Հալօքսազոլամ 0,05-0,25 2,5-25,0 25,0 

20 Հալոպերիդոլ 0,005-0,05 0,05-0,5 0,5 

21 Մեդազեպամ 0,005-0,05 0,05-1,0 1,0 

22 Մետաքվալոն (հիմքն ու աղերը) 0,05 0,3-1,5 1,5 



23 4-մեթիլամինորեքս 0,05-0,1 0,1-1,0 1,0 

24 Սիդնոկարբ (մեզոկարբ) 0,05-0,5 0,5-5,0 5,0 

25 Նիտրազեպամ (դորմիկում) 0,01-0,1 0,1-1,0 1,0 

26 Պենտոբարբիտալ (էթամինալ նատրիում, նեմբուտալ) 0,6-3,0 3,0-30,0 30,0 

27 Պրոպիլհեքսեդրին 0.05-0.25 0.5 5,0 

28 Սեկբուտաբարբիտալ 15,0-150,0 
150,0-

1500,0 
1500,0 

29 Տարեն 10,0-50,0 50,0-100,0 100,0 

30 Տետրազեպամ 0,5-5,0 5,0-50,0 50,0 

31 Տեմազեպամ 0,05-0,5 0,5-5,0 5,0 

32 Տրամադոլ (տրամալ) 0,05-0,5 0,5-5,0 5,0 

33 Տրիազոլամ (hալցիոն, սոմնետոն) 0,0005-

0,005 
0,005-0,05 0,05 

34 Տրիհեքսիֆենիդիլ (ցիկլոդոլ) 0.01-0.1 0,1-1.0 1,0 

35 Տրիֆլուոպերազին (տրիֆտազին, ստելազին) 0,1-1,0 1,0-10,0 10,0 

36 Ցիկլոբարբիտալ (ֆանոդորմ) 0,2-2,0 2,0-20,0 20,0 

37 Քլորդիազեպօքսիդ (էլենիում, խլոզեպիդ) 0,01-0,1 0,1-1,0 1,0 

38 Քլորպրոմազին (ամինազին, ալիմեմազին) 0,3-3,0 3,0-30,0 30,0 

39 Օքսազեպամ 0,1-1,0 1,0-10,0 10,0 

40 Ֆենդիմետրազին 0,05-0,5 0,5-5,0 5,0 

41 Ֆենազեպամ 0,01-0,1 0,1-1,0 1,0 

42 Ֆենտերմին 0,1-1,0 1,0-10,0 10,0 

43 Ֆենոբարբիտալ (լյումինալ) 0,1-1,0 1,0-10,0 10,0 

44 Ֆենպրոպորեքս 0,05-0,5 0,5-5,0 5,0 

45 Ֆենկամֆամին 0,05-0,5 0,5-5,0 5,0 

46 Ֆենմետրազին 0,1-1,0 1,0-10,0 10,0 

47 Ֆլուդիազեպամ 0,05-0,5 0,5-5,0 5,0 

48 Ֆլուրազեպամ 0,05-0,5 0,5-5,0 5,0 

49 Ֆլունիտրազեպամ (ռոհիպնոլ) 0,1-1,0 1,0-10,0 10,0 

50 Տազեպամ (նոզեպամ) 0,01-0,1 0,1-1,0 1,0 

(Հավելվածը լրաց. 26.05.08 ՀՕ-76-Ն, փոփ. 24.06.10 ՀՕ-116-Ն, փոփ. 07.12.11 ՀՕ-323-Ն) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
Հավելված N 4 

Հայաստանի Հանրապետության 
քրեական օրենսգրքի 

  

 

 

 

ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ 

ՊՐԵԿՈՒՐՍՈՐՆԵՐԻ ԽՈՇՈՐ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ ԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐԸ 

Հ/հ Անվանումներ Չափերը` կիլոգրամներով 

Խոշոր…-ից 

մինչև... ներառյալ 

Առանձնապես խոշոր, 

ավելի քան 

1. Անտրանիլաթթու 2,5-25,0  25,0  

2. N-Ացեթիլանտրանիլաթթու 0,3-3,0  3,0  

3. Ացետոն 39,0-157,0  157,0  

4. Էթիլ եթեր 14,0-142,0  142,0  

5. Էրգոմետրին 0,0003-0,003  0,003  

6. Էրգոտամին 0.0003-0.003  0,003  

7. Իզոսաֆրոլ 0,5-5,0  5,0  

8. Կալիումի պերմանգանատ 1,0-3,0  3,0  

9. Ծծմբական թթու 20,0-100,0  100,0  

10. 3,4-Մեթիլենդիօքսիֆենիլ-2-պրոպանոն 0,21-2,1  2,1  

11. Մեթիլ էթիլ կետոն 25,0-250,0  250,0  

12. Պիպերիդին 0,023-0,23  0,23  

13. Պիպերոնալ 0,2-2,0  2,0  

14. Սաֆրոլ 1,0-10,0  10,0  

15. Տոլուոլ 23,0-230,0  230,0  

16. Քացախաթթվի անհիդրիդ 0,23-2,3  2,3  

17. Աղաթթու 20,0-100,0  100,0  

18. Ֆենիլացետոն 0,04-0,4  0,4  



19. Ֆենիլքացախաթթու 1,0-10,0  10,0  

20. Լիզերգինային թթու 0,0001-0,001  0,001  

21. Լուծիչներ, որոնք պարունակում են ոչ 

պակաս, քան 10% ացետոն, էթիլային 

եթեր, մեթիլ էթիլ կետոն և տոլուոլ 

50,0-200,0  200,0 

(Հավելվածը լրաց. 07.12.11 ՀՕ-323-Ն) 

 

 

 


