
ՀՀ օրենքը հանրակրթության մասին 

Հոդված 20. Սովորողի իրավունքներն ու պարտականությունները 

Սովորողն իրավունք ունի 

 

5) պաշտպանված լինելու ցանկացած ֆիզիկական և հոգեբանական ճնշումներից, 

շահագործումից, մանկավարժական և այլ աշխատողների ու սովորողների այնպիսի 

գործողություններից կամ անգործությունից, որով խախտվում են սովորողի 

իրավունքները, կամ ոտնձգություն է արվում նրա պատվին ու արժանապատվությանը. 

ՀՀ օրենքը կրթության մասին 

Հոդված 49. Սովորողների իրավունքները և սոցիալական պաշտպանվածությունը 

  

2. Արգելվում է սովորողներին ներգրավել աշխատանքի` առանց վերջիններիս և 

(կամ) նրանց ծնողների (որդեգրողների կամ հոգաբարձուի) համաձայնության: 

Սովորողների նկատմամբ ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման մեթոդների 

կիրառումն արգելվում է: 

  

ՀՀ քրեական օրենսգիրք 

  

Հոդված 112. Դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելը 

 

1. Դիտավորությամբ մեկ ուրիշին մարմնական վնասվածք պատճառելը կամ 

առողջությանն այլ ծանր վնաս պատճառելը, որը վտանգավոր է կյանքի համար կամ 

առաջացրել է տեսողության, խոսքի, լսողության կամ որևէ օրգանի կամ օրգանի 

ֆունկցիայի կորուստ կամ արտահայտվել է դեմքի անջնջելի այլանդակմամբ, ինչպես 

նաև կյանքի համար վտանգավոր այլ վնաս է պատճառել առողջությանը կամ 

առաջացրել է դրա քայքայում՝ զուգորդված ընդհանուր աշխատունակության ոչ պակաս, 

քան մեկ երրորդի կայուն կորստով կամ հանցավորի համար ակնհայտ մասնագիտական 

աշխատունակության լրիվ կորստով կամ առաջացրել է հղիության ընդհատում, 

հոգեկան հիվանդություն, թմրամոլությամբ կամ թունամոլությամբ հիվանդացում՝ 

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ երեքից յոթ տարի ժամկետով: 

2. Նույն արարքը, որը կատարվել է՝ 

1) երկու կամ ավելի անձանց նկատմամբ, 

2) անձի կամ նրա մերձավորի նկատմամբ՝ կապված այդ անձի կողմից իր 

ծառայողական գործունեության կամ հասարակական պարտքի կատարման հետ, 

 

3) (3-րդ կետն ուժը կորցրել է 09.06.04 ՀՕ-97-Ն), 
4) առանձին դաժանությամբ, 

5) շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով, 

6) մի խումբ անձանց կամ կազմակերպված խմբի կողմից, 



7) շահադիտական դրդումներով, 

8) ահաբեկչությամբ զուգորդված, 

9) խուլիգանական դրդումներով, 

10) այլ հանցանքը թաքցնելու կամ դրա կատարումը հեշտացնելու նպատակով, 

11) բռնաբարությամբ կամ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններով զուգորդված, 

12) ազգային, ռասայական կամ կրոնական ատելության կամ կրոնական 

մոլեռանդության շարժառիթով, 

13) տուժողի մարմնի մասերի կամ հյուսվածքների օգտագործման նպատակով, 

14) անզգուշությամբ առաջացնելով տուժողի մահ՝ 

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ հինգից տասը տարի ժամկետով: 

 

(112-րդ հոդվածը փոփ. 09.06.04 ՀՕ-97-Ն) 
Հոդված 113. Դիտավորությամբ առողջությանը միջին ծանրության վնաս 

պատճառելը 

1. Դիտավորությամբ մեկ ուրիշին մարմնական վնասվածք կամ առողջությանը որևէ 

այլ վնաս պատճառելը, որը վտանգավոր չէ կյանքի համար և չի առաջացրել սույն 

օրենսգրքի 112-րդ հոդվածով նախատեսված հետևանքներ, բայց առաջացրել է 

առողջության տևական քայքայում կամ ընդհանուր աշխատունակության մեկ երրորդից 

պակաս զգալի կայուն կորուստ՝ 

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

առավելագույնը երեք տարի ժամկետով: 

2. Նույն արարքը, որը կատարվել է՝ 

1) երկու կամ ավելի անձանց նկատմամբ, 

2) անձի կամ նրա մերձավորի նկատմամբ՝ կապված այդ անձի կողմից իր 

ծառայողական գործունեության կամ հասարակական պարտքի կատարման հետ, 

3) մի խումբ անձանց կամ կազմակերպված խմբի կողմից, 

4) շահադիտական դրդումներով, 

5) առանձին դաժանությամբ, 

6) խուլիգանական դրդումներով, 

7) ազգային, ռասայական կամ կրոնական ատելության կամ կրոնական 

մոլեռանդության շարժառիթով՝ 

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը հինգ տարի ժամկետով: 

 

Հոդված 114. Հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակում առողջությանը ծանր կամ 

միջին ծանրության վնաս պատճառելը 

1. Մեկ ուրիշի առողջությանը միջին ծանրության վնաս պատճառելը, որը կատարվել է 

տուժողի կողմից գործադրված բռնության, ծաղրուծանակի, ծանր վիրավորանքի կամ 

հակաիրավական, հակաբարոյական այլ գործողության (անգործության) հետևանքով 

հանկարծակի առաջացած հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակում կամ տուժողի կողմից 

դրսևորված հակաիրավական կամ հակաբարոյական պարբերական վարքագծի 

կապակցությամբ առաջացած երկարատև հոգեճնշող վիճակում՝ 



պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից 

հարյուրհիսնապատիկի չափով, կամ կալանքով՝ առավելագույնը երկու ամիս 

ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երկու տարի ժամկետով: 

2. Մեկ ուրիշի առողջությանը ծանր վնաս պատճառելը, որը կատարվել է սույն 

հոդվածի առաջին մասում նշված հանգամանքներում՝ 

պատժվում է կալանքով՝ երկուսից երեք ամիս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ 

առավելագույնը երեք տարի ժամկետով: 

 

(114-րդ հոդվածը փոփ. 01.06.06 ՀՕ-119-Ն)  
Հոդված 115. Հանցանք կատարած անձին բռնելու համար անհրաժեշտ միջոցների 

սահմանազանցմամբ առողջությանը ծանր կամ միջին ծանրության 

վնաս պատճառելը 

1. Հանցանք կատարած անձին բռնելու համար անհրաժեշտ միջոցների 

սահմանազանցմամբ հանցանք կատարած անձի առողջությանը միջին ծանրության 

վնաս պատճառելը՝ 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից 

հարյուրհիսնապատիկի չափով, կամ կալանքով՝ առավելագույնը երկու ամիս 

ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը մեկ տարի ժամկետով: 

2. Հանցանք կատարած անձին բռնելու համար անհրաժեշտ միջոցների 

սահմանազանցմամբ հանցանք կատարած անձի առողջությանը ծանր վնաս 

պատճառելը՝ 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից 

երկուհարյուրհիսնապատիկի չափով, կամ կալանքով՝ մեկից երեք ամիս ժամկետով, 

կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երկու տարի ժամկետով: 

 

(115-րդ հոդվածը փոփ. 01.06.06 ՀՕ-119-Ն)  
Հոդված 116. Առողջությանը ծանր և միջին ծանրության վնաս պատճառելն 

անհրաժեշտ պաշտպանության սահմանազանցմամբ 

1. Մեկ ուրիշի առողջությանը միջին ծանրության վնաս պատճառելն անհրաժեշտ 

պաշտպանության սահմանազանցմամբ՝ 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից 

հարյուրհիսնապատիկի չափով, կամ կալանքով՝ առավելագույնը երկու ամիս 

ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը մեկ տարի ժամկետով: 

2. Մեկ ուրիշի առողջությանը ծանր վնաս պատճառելն անհրաժեշտ պաշտպանության 

սահմանազանցմամբ՝ 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից 

երկուհարյուրհիսնապատիկի չափով, կամ կալանքով՝ մեկից երեք ամիս ժամկետով, 

կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երկու տարի ժամկետով: 

 

(116-րդ հոդվածը փոփ. 01.06.06 ՀՕ-119-Ն)  
Հոդված 117. Դիտավորությամբ առողջությանը թեթև վնաս պատճառելը 



Դիտավորությամբ մեկ ուրիշին մարմնական վնասվածք կամ առողջությանն այլ վնաս 

պատճառելը, որն առաջացրել է առողջության կարճատև քայքայում կամ ընդհանուր 

աշխատունակության աննշան կայուն կորուստ՝ 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից 

հարյուրհիսնապատիկի չափով, կամ կալանքով՝ առավելագույնը երկու ամիս 

ժամկետով: 

 

(117-րդ հոդվածը փոփ. 09.06.04 ՀՕ-97-Ն, 01.06.06 ՀՕ-119-Ն) 
Հոդված 118. Ծեծը 

Ծեծելը կամ այլ բռնի գործողություններ կատարելը, որը չի առաջացրել սույն 

օրենսգրքի 117-րդ հոդվածով նախատեսված հետևանքներ՝ 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի առավելագույնը 

հարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով՝ առավելագույնը երկու ամիս ժամկետով: 

 

(118-րդ հոդվածը փոփ. 01.06.06 ՀՕ-119-Ն)  
Հոդված 119. Խոշտանգումը 

1. Խոշտանգումը՝ ցանկացած այնպիսի գործողությունը, որի միջոցով դիտավորյալ 

կերպով անձին պատճառվում է ուժեղ ցավ կամ մարմնական կամ հոգեկան 

տառապանք, եթե դա չի առաջացրել սույն օրենսգրքի 112-րդ և 113-րդ հոդվածներով 

նախատեսված հետևանքներ՝ 

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երեք տարի ժամկետով: 

2. Նույն գործողությունները, որոնք կատարվել են՝ 

1) երկու կամ ավելի անձանց նկատմամբ, 

2) անձի կամ նրա մերձավորի նկատմամբ՝ կապված այդ անձի կողմից իր 

ծառայողական գործունեության կամ հասարակական պարտքի կատարման հետ, 

3) անչափահասի կամ հանցավորից նյութական կամ այլ կախվածություն ունեցող 

անձի, ինչպես նաև առևանգված կամ որպես պատանդ վերցված անձի նկատմամբ, 

4) ակնհայտ հղի կնոջ նկատմամբ, 

5) մի խումբ անձանց կամ կազմակերպված խմբի կողմից, 

6) առանձին դաժանությամբ, 

7) ազգային, ռասայական կամ կրոնական ատելության կամ կրոնական 

մոլեռանդության շարժառիթով՝ 

պատժվում են ազատազրկմամբ՝ երեքից յոթ տարի ժամկետով: 

 

Հոդված 120. Անզգուշությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելը 

1. Անզգուշությամբ մեկ ուրիշի առողջությանը ծանր վնաս պատճառելը՝ 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի առավելագույնը 

երկուհարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով՝ մեկից երկու ամիս ժամկետով: 

2. Անզգուշությամբ երկու կամ ավելի անձանց առողջությանը ծանր վնաս 

պատճառելը՝ 



պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից 

երկուհարյուրհիսնապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երկու 

տարի ժամկետով: 

 

(120-րդ հոդվածը փոփ. 01.06.06 ՀՕ-119-Ն)  
Հոդված 121. Անզգուշությամբ առողջությանը միջին ծանրության վնաս 

պատճառելը 

1. Անզգուշությամբ մեկ ուրիշի առողջությանը միջին ծանրության վնաս պատճառելը՝ 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից 

հարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով՝ առավելագույնը երկու ամիս ժամկետով: 

2. Անզգուշությամբ երկու կամ ավելի անձանց առողջությանը միջին ծանրության 

վնաս պատճառելը՝ 

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից 

երկուհարյուրհիսնապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը մեկ տարի 

ժամկետով: 

(121-րդ հոդվածը փոփ. 01.06.06 ՀՕ-119-Ն)  
 


