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Հոդված 148. 
Անձին տեղեկություն ներկայացնելուց հրաժարվելը 
 
Անձին՝ անմիջականորեն նրա իրավունքներն ու օրինական շահերը շոշափող և 
սահմանված կարգով հավաքված փաստաթղթերը կամ նյութերը ներկայացնելուց 
պաշտոնատար անձի կողմից ապօրինի հրաժարվելը կամ անձին այդպիսի 
տեղեկությունը ոչ լրիվ կամ դիտավորյալ աղավաղված ներկայացնելը, եթե դա տվյալ 
անձի իրավունքներին և օրինական շահերին վնաս է պատճառել՝ 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկից 
չորսհարյուրապատիկի չափով: 
 
 
 
Հոդված 164. 
Լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությանը խոչընդոտելը 
 
1. Լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությանը խոչընդոտելը կամ նրան 
տեղեկություններ տարածելուն կամ տարածելուց հրաժարվելուն հարկադրելը՝ 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկից 
չորսհարյուրապատիկի չափով: 
 
2. Նույն արարքները, որոնք կատարել է պաշտոնատար անձն իր պաշտոնեական 
դիրքն օգտագործելով՝ 

պատժվում են տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի չորսհարյուրապատիկից 
յոթհարյուրապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երեք տարի 
ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ 
զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ առավելագույնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց 
դրա: 
 
3. Սույն հոդվածի առաջին և երկրորդ մասերով նախատեսված արարքները, որոնք 
կատարվել են լրագրողի կամ նրա մերձավորի կյանքի կամ առողջության համար 
վտանգավոր բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու սպառնալիքով` 

պատժվում են ազատազրկմամբ` երեքից յոթ տարի ժամկետով: 
 
 
 



Հոդված 278. 
Մարդկանց կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր հանգամանքների 
վերաբերյալ տեղեկություն թաքցնելը 
 
1. Մարդկանց կյանքի կամ առողջության համար վտանգ ստեղծող դեպքերի, 
իրադարձությունների, փաստերի կամ երևույթների վերաբերյալ տեղեկություն 
թաքցնելը կամ աղավաղելը, որը կատարվել է բնակչությանն այդպիսի տեղեկությամբ 
ապահովելու պարտականություն ունեցող անձի կողմից՝ 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկից 
չորսհարյուրապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երկու տարի 
ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ 
զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ առավելագույնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց 
դրա: 
 
2. Նույն արարքները, որոնք՝ 

1) կատարվել են պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով, 
2) անզգուշությամբ վնաս են պատճառել մարդու առողջությանը կամ առաջացրել 

են մարդու մահ կամ այլ ծանր հետևանքներ՝ 
պատժվում են տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի 

երեքհարյուրապատիկից հինգհարյուրապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ՝ 
երկուսից վեց տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի 
գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ մինչև երեք տարի ժամկետով կամ 
առանց դրա: 
 
 
 
Հոդված 282. 
Շրջա կա միջավայրի աղտոտման վերաբերյալ տեղեկություններ թաքցնելը կամ 
դրանք դիտավորյալ աղավաղելը 
 
1. Պաշտոնատար անձի կողմից բնակչությունից մարդկանց կյանքի և առողջության 
համար վտանգավոր ռադիոակտիվ, քիմիական, մանրէաբանական կամ այլ 
կենսաբանական նյութերով շրջակա միջավայրի աղտոտման վերաբերյալ այլ 
վտանգավոր տեղեկություններ թաքցնելը կամ այդպիսի աղտոտման վերաբերյալ 
դիտավորությամբ ակնհայտ կեղծ տեղեկություններ հաղորդելը՝ 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկից 
հինգհարյուրապատիկի չափով, կամ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ 
որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ երկուսից հինգ տարի 
ժամկետով: 
 



2. Նույն արարքը, որն անզգուշությամբ պատճառել է մարդու մահ, մարդկանց 
զանգվածային հիվանդություններ, կենդանիների զանգվածային ոչնչացում կամ այլ 
ծանր հետևանքներ՝ 

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ երկուսից վեց տարի ժամկետով՝ որոշակի 
պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից 
զրկելով՝ առավելագույնը երեք տարի ժամկետով: 
 
 
 


