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1. ՆԱԽԱԲԱՆ 

 

Ինչպես աշխարհի բազմաթիվ երկրներում, այնպես էլ Հայաստանի 

Հանրապետությունում թմրամիջոց գործածող անձինք ունենում են իրավական, սոցիալ-

հոգեբանական և այլ խնդիրներ, որոնք պայմանավորված են բազմաթիվ և իրարից 

բոլորովին տարբեր հանգամանքներով: Թմրամիջոց գործածող անձինք շատ հաճախ 

արժանանում են բացասական վերաբերմունքի և ենթարկվում խտրականության, որի 

պատճառը կարող է հանդիսանալ ինչպես հասարակության գերակշիռ մասի կողմից 

նրանց՝ որպես «հիվանդություն ունեցող» անձ չընկալելը, այնպես էլ` համապատասխան 

պետական, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կառույցների և դրանց 

ներկայացուցիչների ոչ բավարար գիտելիքների, անիրազեկվածության հետևանքով ոչ 

պատշաճ պետական, քաղաքական, հասարակական վարքագիծ դրսևորելը: 

Թմրամիջոցներից կախվածություն ունեցող անձանց նկատմամբ խտրական 

վերաբերմունքի, խարանի ավելի մեծ մթնոլորտ է առաջանում  թմրամիջոցների 

անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի շրջանակներում պետական չափազանց 

մեծ պատժողական քաղաքականությունը: 

 

2. ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  

 

Սույն ուսումնասիրության նպատակն է վերլուծել թմրամիջոցների անօրինական 

շրջանառության դեմ պայքարի շրջանակներում պետական քաղաքականությունը 

իրավական ոլորտում, մասնավորապես՝ օրենսդրական նախաձեռնությունների 

շրջանակում իրականացնել ներպետական օրենսդրությամբ սահմանված 

թմրամիջոցների  և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի չափերի իրավական 

համեմատությունն ու պարզել դրանց համապատասխանությունը երկրում առկա 

իրավիճակին և միջազգային կազմակերպությունների կողմից առաջարկվող 

սկզբունքներին ու ուղենիշներին, այլ պետությունների փորձի հետ,  և գնահատել 

նախատեսվող օրենսդրական փոփոխությունների արդյունավետությունը 

թմրամիջոցների սահմանված և սահմանվող չափաքանակի, թմրամիջոցների գործածման 

և դրանց համար նախատեսված պատիժների շրջանակներում, և այսպիսով, ընդհանուր 

առմամբ, բարձրացնելով թմրամիջոցներ գործածող/կախվածություն ունեցող անձանց 

համայնքային խնդիրների և կարիքների տեսանելիությունը: 
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3. ՈԼՈՐՏԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ, 

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԵՐԸ 

 

Հայաստանի Հանրապետությունը նույնպես վավերացրել է թմրամիջոցների, ինչպես 

նաև հոգեմետ նյութերի մասին միջազգային իրավական փաստաթղթերը. 

● 1961 թվականի Թմրամիջոցների մասին միասնական Կոնվենցիա1, 

1972 թվականի՝ Արձանագրությանը համապատասխան, 

1961 թվականի թմրամիջոցների մասին միասնական Կոնվենցիայում կատարված 

փոփոխություններով և լրացումներով 

/Հայաստանը վավերացրել է՝ սեպտեմբերի 13, 1993թ./. 

 

● 1971 թվականի Հոգեմետ նյութերի մասին կոնվենցիա2 

/Հայաստանը վավերացրել է՝ սեպտեմբերի 13, 1993թ./. 

 

● 1988 թվականի Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի ապօրինի 

շրջանառության դեմ պայքարի մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիա3 

/Հայաստանը վավերացրել է՝ սեպտեմբերի 13, 1993թ./. 

  

● Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ուղեցույցներ և այլ 

իրավական ակտեր, հետազոտություններ, կլինիկական ուղեցույցներ։ 

 

4. ՈԼՈՐՏԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՆԵՐՊԵՏԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ, 

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԵՐԸ 

 

Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի շրջանառության հետ 

կապված հարաբերությունները կարգավորող ներպետական իրավական ակտերն են՝ 

● «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» ՀՀ օրենք4. 

● ՀՀ քրեական օրենսգիրք5. 

● Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրք6. 

● ՀՀ կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 20-ի «Թմրամոլների նկատմամբ 

բժշկական դիտարկման և նրանց հաշվառման կարգը սահմանելու մասին» թիվ 

1599-Ն որոշում7. 

● ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005 թվականի հունիսի 2-ի «ՀՀ տարածքում 

նարկոլոգիական հիվանդությունների բուժման ստանդարտները» հաստատելու 

մասին» թիվ 532-Ա հրաման. 

                                                             
1 Տե՛ս․ http://www.un.am/res/UN%20Treaties/V_2.pdf  
2 Տե՛ս․ http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=80561  
3 Տե՛ս․ http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=80574  
4 Տե՛ս․ http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=120914  
5 Տե՛ս․ http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=123018  
6 Տե՛ս․ http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=123044  
7 Տե՛ս․ http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=41779  

http://www.un.am/res/UN%20Treaties/V_2.pdf
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=80561
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=80574
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=120914
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=123018
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=123044
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=41779
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● ՀՀ առողջապահության նախարարի 2006 թվականի դեկտեմբերի 12-ի 

«Օփիոիդային թմրամոլության փոխարինող բուժման կլինիկական ուղեցույցը» 

հաստատելու մասին» թիվ 1440-Ա հրաման․ 

● ՀՀ կառավարության նոր՝ 2018 թվականի հունիսի 27-ի թիվ 707-Ն որոշումը, և այլ 

իրավական ակտեր, հետազոտություններ, կլինիկական ուղեցույցներ։ 

ՀՀ քրեական օրենսգրքում թմրամիջոցներին և հոգեմետ (հոգեներգործուն) 

նյութերին առնչվող հոդվածներն են /տե՛ս, Աղյուսակ 1․/․ 

Աղյուսակ 1․ 

Հոդված 266. Թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և 
դրանց պրեկուրսորների ապօրինի շրջանառությունն 
իրացնելու կամ պատրաստելու նպատակով կամ դրանց 
ապօրինի իրացնելը 

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 

Հոդված 267.1. Թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և 
(կամ) դրանց պրեկուրսորների մաքսանենգությունը 

Հոդված 268. Թմրամիջոցների կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) 
նյութերի ապօրինի շրջանառությունն առանց  իրացնելու 
նպատակի 

Հոդված 269. Թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր 
հափշտակելը կամ շորթելը 

Հոդված 269.1. Թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր 
կամ դրանց պրեկուրսորներ ստանալու իրավունք տվող 
փաստաթղթեր ապօրինի պատրաստելը, օգտագործելը, 
կեղծելը կամ կեղծված փաստաթղթեր իրացնելը 

Հոդված 270. Թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր 
ստանալու իրավունք տվող դեղատոմսեր կամ այլ 
փաստաթղթեր ապօրինի տալը 

Հոդված 272. Թմրամիջոցների կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) 
նյութերի գործածմանը հակելը կամ ներգրավելը 

Հոդված 273. Շրջանառությունն արգելված թմրամիջոցներ, հոգեմետ 
(հոգեներգործուն), խիստ ներգործող կամ թունավոր 
նյութեր պարունակող բույսեր ցանելը կամ աճեցնելը 

Հոդված 274. Թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր 
գործածելու համար որջեր կազմակերպելը կամ պահելը 
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Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում թմրամիջոցներին 

և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերին առնչվող հոդվածներն են /տե՛ս, Աղյուսակ 2․/․ 

Աղյուսակ 2․ 

Հոդված 441 Մանր չափերով թմրամիջոցների կամ հոգեմետ 
(հոգեներգործուն) նյութերի ապօրինի շրջանառությունն 
առանց իրացնելու նպատակի 

Հոդված 442  Առանց բժշկի նշանակման թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ 
(հոգեներգործուն) նյութեր գործածելը 

Հոդված 1101. Թմրամիջոցներ պարունակող ցանքերի հսկողության 

ապահովման ուղղությամբ միջոցներ չձեռնարկելը 

Հոդված 110.2. 
 

Շրջանառությունն արգելված՝ թմրամիջոցներ, հոգեմետ 

(հոգեներգործուն), խիստ ներգործող կամ թունավոր 

նյութեր պարունակող բույսեր ցանելը կամ աճեցնելը 

 

Գործող օրենսդրությամբ թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի, 

դրանց պրեկուրսորների ու շրջանառությունն արգելված՝ թմրամիջոցներ, հոգեմետ 

(հոգեներգործուն), խիստ ներգործող կամ թունավոր նյութեր պարունակող բույսերի 

համար սահմանված են հետևյալ չափերը /տե՛ս, Աղյուսակ 3․/․ 

Աղյուսակ 3․ 

Հ/Հ  
 
 

Անվանումը 

Մանր 0-ից 

մինչև…. 

ներառյալ 

զգալի 

…-ից 

ավելի 

մինչև … 

ներառյալ 

խոշոր 

…-ից 

ավելի 

մինչև … 

ներառյալ 

առանձ- 

նապես 

խոշոր, 

ավելի քան 

ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՆՐ, ԶԳԱԼԻ, ԽՈՇՈՐ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ ԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐԸ 
/գրամներով/ 

14․ Ափիոն (այդ թվում` 
բժշկական) անկախ չեզոք 
լցանյութերի առկայությունից 
(քանակը որոշվում է` +110-
1150 C ջերմաստիճանի 
պայմաններում չորացնելով 
վերջնական քաշը 
ստանալուց հետո) 

 0.1-0.5 0.5-10.0 10.0 

15․ Ափիոն ացետիլացված, այդ 
թվում` ուղեկցող նյութերի 
առկայությամբ, անկախ 
դրանց դեղագործական 
բնութագրից (քանակը 
որոշվում է` +110-1150 C 
ջերմաստիճանի 
պայմաններում չորացնելով 
վերջնական քաշը 
ստանալուց հետո) 

 0.02-0.2 0.2-5.0 5.0 
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16․ Ափիոն մզվածքային, այդ 
թվում` ուղեկցող նյութերի 
առկայությամբ, անկախ 
դրանց դեղագործական 
բնութագրից (ներառյալ` 

մորֆին, կոդեին, թեբաին, 
օրիպավին պարունակող 
ցանկացած տեսակի կակաչի 
ծղոտի հեղուկ 
պատրաստուկների` 
հանուկների, եփուկների, 
ջրաթուրմերի գոլորշացման 

չոր մնացորդները) (քանակը 
որոշվում է` +110-1150 C 
ջերմաստիճանի 
պայմաններում չորացնելով 
վերջնական քաշը 
ստանալուց հետո) 

 0.1-0.5 0.5-10.0 10.0 

28․ Բուպրենորֆին (հիմքերն 
ու աղերը) 

 0․002-0․02 0․02-0․2 0․2 

30․ Դեզոմորֆին` անկախ 
չեզոք նյութերի 
առկայությունից (քանակը 
որոշվում է` +110-1150 C 
ջերմաստիճանի 
պայմաններում չորացնելով 
վերջնական քաշը 
ստանալուց հետո) 

 0.05-0.5 0.5-2.5 2.5 

72․ Կանեփ` բոլոր տեսակների 
(կանեփի ամբողջական կամ 

ոչ ամբողջական բույսը` 
կենտրոնական ցողունով, 
կամ կանեփի բոլոր 
տերևապատ մասերը` 
առանց գագաթային 
հատվածների, որոնք 
պարունակում են 

տետրահիդրոկաննաբինոլնե
ր) (քաշը որոշվում է 
հետազոտման պահին) 

 500.0-1000.0 1000.0-
10000.0 

10000.0 

74. Կոդեին (հիմքն ու աղերը)  0.02-0.2 0.2-10.0 10.0 

75. Կոկաին (հիմքն ու աղերը, 

անկախ ուղեկցող նյութերի 
առկայությունից) 

 0.001-0.01 0.01-1.0 1.0 

78. Հերոին (անկախ ուղեկցող 
նյութերի առկայությունից) 

 0.005-0.01 0.01-0.1 0.1 

79. Հաշիշ (անաշա, կանաբիսի 
խեժ) 

 0.2-1.0 1.0-100.0 100.0 

80. Հաշիշի յուղ (քանակը 
որոշվում է` +110-1150 C 
ջերմաստիճանի 

 0.1-0.5 0.5-10.0 10.0 
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պայմաններում չորացնելով 
վերջնական քաշը 
ստանալուց հետո) 

86. Մարիխուանա (քանակը 
որոշվում է` +110-1150 C 
ջերմաստիճանի 
պայմաններում չորացնելով 
վերջնական քաշը 
ստանալուց հետո) 

 0.5-5.0 5.0-500.0 500.0 

90. Մեթադոն (հիմքն ու աղերը)  0.1-1․0 1.0-10.0 10.0 

104. Մորֆին (հիմքն ու աղերը)  0.01-0.1 0.1-1.0 1.0 

105. Մորֆին- N- օքսիդ  0.1-0.5 0.5-2.5 2.5 

106. Մորֆին մեթիլբրոմիդ  0.1-0.5 0.5-2.5 2.5 

142. Տետրահիդրոկաննաբի- 
նոլներ (բոլոր իզոմերներով) 

 0.005-0.5 0.5-1.0 1.0 

150․ Օմնոպոն  0.02-0.2 0.2-2.0 2.0 

      

ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՆՐ, ԶԳԱԼԻ, ԽՈՇՈՐ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ 

ԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐԸ /գրամներով/ 

7․ Դիազեպամ  0.01-0.05 0.05-1.0 1.0 

12․ Լորազեպամ  0.002-0.02 0.02-0.2 0.2 

34․ Տրամադոլ  0.05-0.5 0.5-5.0 5.0 

45․ Ֆենոբարբիտալ  0.1-1.0 1.0-10.0 10.0 

      

ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՐԳԵԼՎԱԾ ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ, ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ), 
ԽԻՍՏ ՆԵՐԳՈՐԾՈՂ ԿԱՄ ԹՈՒՆԱՎՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԽՈՇՈՐ ԵՎ 

ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ ԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐԸ /հատով/ 

5․ Կանեփ (Canabis խմբի 
բույս) 

  10-100 100 

      

ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊՐԵԿՈՒՐՍՈՐՆԵՐԻ 
ԽՈՇՈՐ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ ԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐԸ /կիլոգրամներով/ 

16․ Քացախաթթվի 
անհիդրիդ 

  0․23-2,3 2․3 
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5. ՆԱԽԱԳԻԾԸ 

 

2018 թվականի ապրիլի 12-ից ՀՀ առողջապահության նախարարության 

հեղինակությամբ քննարկման է դրվել «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) 

նյութերի մանր, զգալի, խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերը, շրջանառությունն 

արգելված՝ թմրամիջոցներ, հոգեմետ (հոգեներգործուն), խիստ ներգործող կամ 

թունավոր նյութեր պարունակող բույսերի ցանկը, դրանց մանր, զգալի, խոշոր և 

առանձնապես խոշոր չափերը, թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի 

պրեկուրսորների խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերը, թունավոր նյութերի ցանկը, 

խիստ ներգործող նյութերի ցանկը դրանց խոշոր չափերը սահմանելու մասին» ՀՀ 

կառավարության որոշման նախագիծը /այսուհետ՝ Նախագիծ/, սակայն սույն 

ուսումնասիրության ընթացքում առավել ուշադրության կենտրոնում են գտնվելու /ոչ 

ըստ առաջնահերթության և դասակարգման/ թմրամիջոցների և հոգեմետ 

(հոգեներգործուն) նյութերն ու շրջանառությունն արգելված՝ թմրամիջոցներ, հոգեմետ 

(հոգեներգործուն), խիստ ներգործող կամ թունավոր նյութեր պարունակող բույսերը, 

մասնավորապես՝ դեզոմորֆին, կոդեին, հերոին, տետրահիդրոկաննաբինոլ, 

մարիխուաննա, կանեփ, հաշիշ, հաշիշի յուղ, բուպրենորֆին, կոկաին և մի շարք այլ 

թմրամիջոցների և հոգեմետ /հոգեներգործուն/ նյութերի կամ դրանց պրեկուրսորների 

տեսակները։ 

Այսպես, Նախագծով վերոհիշյալ թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) 

նյութերի, դրանց պրեկուրսորների ու շրջանառությունն արգելված՝ թմրամիջոցներ, 

հոգեմետ (հոգեներգործուն), խիստ ներգործող կամ թունավոր նյութեր պարունակող 

բույսերի համար նախատեսվում է հետևյալ չափերը8 /տե՛ս, Աղյուսակ 4․/․ 

 

Աղյուսակ 4․ 

Հ/Հ  
 
 

Անվանումը 

Մանր 0-ից 

մինչև…. 

ներառյալ 

զգալի 

…-ից 

ավելի 

մինչև … 

ներառյալ 

խոշոր 

…-ից 

ավելի 

մինչև … 

ներառյալ 

առանձ- 

նապես 

խոշոր, 

ավելի քան 

ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՆՐ, ԶԳԱԼԻ, ԽՈՇՈՐ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ ԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐԸ 

/գրամներով/ 

14․ Ափիոն (այդ թվում` 
բժշկական) անկախ չեզոք 
լցանյութերի առկայությունից 
(քանակը որոշվում է` +110-
1150 C ջերմաստիճանի 
պայմաններում չորացնելով 
վերջնական քաշը 
ստանալուց հետո) 

0.1 0.1-0.5 0.5-10.0 10.0 

15․ Ափիոն ացետիլացված, այդ 
թվում` ուղեկցող նյութերի 
առկայությամբ, անկախ 
դրանց դեղագործական 
բնութագրից (քանակը 
որոշվում է` +110-1150 C 

0.02 0.02-0.2 0.2-5.0 5.0 

                                                             
8 Տե՛ս․ https://www.e-draft.am/projects/877/justification  

https://www.e-draft.am/projects/877/justification
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ջերմաստիճանի 
պայմաններում չորացնելով 
վերջնական քաշը 
ստանալուց հետո) 

16․ Ափիոն մզվածքային, այդ 
թվում` ուղեկցող նյութերի 
առկայությամբ, անկախ 
դրանց դեղագործական 
բնութագրից (ներառյալ` 
մորֆին, կոդեին, թեբաին, 
օրիպավին պարունակող 
ցանկացած տեսակի կակաչի 
ծղոտի հեղուկ 
պատրաստուկների` 
հանուկների, եփուկների, 
ջրաթուրմերի գոլորշացման 
չոր մնացորդները) (քանակը 
որոշվում է` +110-1150 C 
ջերմաստիճանի 
պայմաններում չորացնելով 
վերջնական քաշը 
ստանալուց հետո) 

0.1 0.1-0.5 0.5-10.0 10.0 

29․ Բուպրենորֆին (հիմքն ու 
աղերը) 

 0․002-0․02 
 

0․02-0․2 
 

0․2 
 

31․ Դեզոմորֆին` անկախ 
չեզոք նյութերի 
առկայությունից (քանակը 
որոշվում է` +110-1150 C 
ջերմաստիճանի 
պայմաններում չորացնելով 

վերջնական քաշը 
ստանալուց հետո) 

0.05 0.05-0.5 0.5-2.5 2.5 

77․ Կանեփ` բոլոր տեսակների 
(կանեփի ամբողջական կամ 
ոչ ամբողջական բույսը` 
կենտրոնական ցողունով, 
կամ կանեփի բոլոր 
տերևապատ մասերը` 
առանց գագաթային 
հատվածների, որոնք 
պարունակում են 
տետրահիդրոկաննաբինոլնե
ր) (քաշը որոշվում է 
հետազոտման պահին) 

500.0 500.0-1000.0 1000.0-
10000.0 

10000.0 

79. Կոդեին (հիմքն ու աղերը) 0.02 0.02-0.2 0.2-10.0 10.0 

80. Կոկաին (հիմքն ու աղերը, 
անկախ ուղեկցող նյութերի 
առկայությունից) 

0.001 0.001-0.01 0.01-1.0 1.0 

83. Հերոին (անկախ ուղեկցող 
նյութերի առկայությունից) 

0.005 0.005-0.01 0.01-0.1 0.1 

84. Հաշիշ (անաշա, կանաբիսի 0.2 0.2-1.0 1.0-100.0 100.0 
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խեժ) 

85. Հաշիշի յուղ (քանակը 
որոշվում է` +110-1150 C 
ջերմաստիճանի 
պայմաններում չորացնելով 
վերջնական քաշը 
ստանալուց հետո) 

0.1 0.1-0.5 0.5-10.0 10.0 

91. Մարիխուանա (քանակը 
որոշվում է` +110-1150 C 
ջերմաստիճանի 
պայմաններում չորացնելով 
վերջնական քաշը 
ստանալուց հետո) 

0.5 0.5-5.0 5.0-500.0 500.0 

95. Մեթադոն (հիմքն ու աղերը) 0.005 0.005-0.5 1.0-10.0 10.0 

109. Մորֆին (հիմքն ու աղերը) 0.01 0.01-0.1 0.1-1.0 1.0 

110. Մորֆին- N- օքսիդ 0.1 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5 

111. Մորֆին մեթիլբրոմիդ 0.1 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5 

150. Տետրահիդրոկաննաբի- 
նոլներ (բոլոր իզոմերներով) 

0.005 0.005-0.5 0.5-1.0 1.0 

158․ Օմնոպոն 0.02 0.02-0.2 0.2-2.0 2.0 

      

ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՆՐ, ԶԳԱԼԻ, ԽՈՇՈՐ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ 

ԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐԸ /գրամներով/ 

7․ Դիազեպամ 0.01 0.01-0.05 0.05-1.0 1.0 

12․ Լորազեպամ 0.002 0.002-0.02 0.02-0.2 0.2 

34․ Տրամադոլ 0.05 0.05-0.5 0.5-5.0 5.0 

45․ Ֆենոբարբիտալ 0.1 0.1-1.0 1.0-10.0 10.0 

      

ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՐԳԵԼՎԱԾ ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ, ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ), 
ԽԻՍՏ ՆԵՐԳՈՐԾՈՂ ԿԱՄ ԹՈՒՆԱՎՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԽՈՇՈՐ ԵՎ 

ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ ԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐԸ /հատով/ 

5․ Կանեփ (Canabis խմբի 
բույս) 

  10-100 100 

      

ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊՐԵԿՈՒՐՍՈՐՆԵՐԻ 
ԽՈՇՈՐ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ ԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐԸ /կիլոգրամներով/ 

16․ Քացախաթթվի 
անհիդրիդ 

  0,23-2,3 2,3 
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6. ԴԱՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ուսումնասիրության մեթոդաբանությունը.  

 

Սույն ուսումնասիրության ընթացքում, դատական պրակտիկայի վերլուծության 

շրջանակներում, «ԴԱՏԱԼԵՔՍ» հանրային դատական տեղեկատվական համակարգից 

հավաքագրվել և վերլուծվել են դատական գործեր՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 268-րդ 

հոդվածով (կամ դատական  գործում միայն այդ հոդվածով) նախատեսված 

հանցագործությունների կատարման համար, որով սահմավում է հետևյալը /տե՛ս, 

Աղյուսակ 5․/. 

  

Աղյուսակ 5․ 

Հոդված 268. Թմրամիջոցների կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի 

ապօրինի շրջանառությունն առանց  իրացնելու նպատակի 

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՝ 

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: 

 

 Դատական պրակտիկայի վերլուծության ընթացքում առանձնացվել են դատական 

գործի համարը և տարեթիվը, թմրամիջոցի /կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութի/ 

տեսակը/ները/, քանակը (գրամներով), չափը (զգալի, խոշոր, առանձնապես խոշոր), 

հանցագործության նպատակը (առանց իրացնելու նպատակի), հանցագործի 

գործողությունները (պատրաստել, գործածել, պահել), հանցագործության համար 

նախատեսված պատժի տեսակը (ազատազրկում, կալանք) և ժամկետը (ամիսներով 

(երբեմն՝ օրերով)), անձի սեռը, դատարանի առանձնակի դիրքորոշումը, ինչպես նաև 

դատական գործի հղումը: 

6․1․ Այսպես, պատահական սկզբունքով ուսումնասիրվել են 330 դատական 

գործեր, որոնց մեծ մասը՝ մոտ մեկ երրորդը կազմել են մարիխուանա տեսակի 

թմրամիջոցին վերաբերող հանցագործությունները (330-ից՝ 31․82%-ը)։ Մարիխուանա 

տեսակի թմրամիջոցին վերաբերող 105 դատական գործերի թվում եղել են 13 դատական 

գործեր՝ ներառյալ ևս 1 թմրամիջոցի առկայությամբ (105-ից՝ 12․38%-ը), 1 դատական 

գործ՝ ևս 2 թմրամիջոցի առկայությամբ (105-ից՝ 0.95%-ը), և 1 դատական գործ՝ ևս 3 

թմրամիջոցի առկայությամբ (105-ից՝ 0.95%-ը), այդ թվում՝ 5 դեպքերում՝ 

տետրահիդրոկաննաբինոլ տեսակի թմրամիջոց, 5 դեպքերում՝ հաշիշի յուղ, 3 դեպքերում՝ 

բուպրենորֆին, 2 դեպքերում՝ հաշիշ, 1 դեպքում՝ դեզոմորֆին, 1 դեպքում՝ կանեփ, 1 

դեպքում՝ հերոին, որոնց արդյունքում ստացվել է, որ 1 դեպքում արձանագրվել է 
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առանձնապես խոշոր չափի թմրամիջոց, 5 դեպքերում՝ խոշոր չափի թմրամիջոց, 18 

դեպքերում՝ զգալի չափի թմրամիջոց կամ հոգեմետ նյութ։ 

105 դատական գործերի թվում մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցի 

առավելագույնը քանակը եղել է 588․2 գրամը, իսկ նվազագույնը՝ 0․53 գրամը, այդ թվում 

ընդհանուր քանակը կազմել է 1617․091 գրամ, իսկ միջին թվաբանականը՝ 15․4008 գրամ, 

սակայն դա այն դեպքում, երբ 105-ից ընդամենը 12 դատական գործերում է թմրամիջոցի 

քանակը 20 կամ ավելի գրամ արձանագրվել (105-ից՝ 11․43%-ը)։ Արդյունքում ստացվում 

է, որ վերոնշյալներից միայն 1 դեպքում է արձանագրվել առանձնապես խոշոր չափի 

թմրամիջոց /մարիխուանա/ (105-ից՝ 0.95%-ը), 20 դեպքերում է արձանագրվել խոշոր 

չափի թմրամիջոց (105-ից՝ 19.05%-ը), իսկ մնացած 84 դեպքերում՝ զգալի չափի 

թմրամիջոց (105-ից՝ 80%-ը):  

105 դատական գործերի թվում, մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցի համար 

նախատեսված հանցագործության դեպքում, առկա է 30 դատական գործ, որտեղ որպես 

պատժի տեսակ է կիրառվել կալանքը (105-ից՝ 28.57%-ը), որտեղ մարիխուանա տեսակի 

թմրամիջոցի առավելագույնը քանակը եղել է 4․85 գրամը, իսկ նվազագույնը՝ 0․55 գրամը, 

այդ թվում ընդհանուր քանակը կազմել է42․752 գրամ, իսկ միջին թվաբանականը՝ 1․4250 

գրամ։ Նշանակված պատիժներից առավելագույնը սահմանվել է 3 ամիս ժամկետով, 

նվազագույնը՝ 15 օր ժամկետով, նշանակված պատիժների ընդհանուր ժամկետը կազմել 

է 39 ամիս (չհաշված 3 դատական գործերի, որոնց դեպքում նշանակվել է կալանք՝ 15 օր 

ժամկետով), իսկ միջին թվաբանականը՝ 1․4 ամիս։ Կալանքը՝ որպես պատժի տեսակ 

կիրառված 30 դատական գործերից միայն 1 դեպքում է այն նշանակվել 3 ամիս 

ժամկետով (105-ից՝ 0.95%-ը, 30-ից՝ 3.33%-ը), 10 դեպքերում՝ 2 ամիս (105-ից՝ 9․52%-ը, 

30-ից՝ 3.33%-ը), 16 դեպքերում՝ 1 ամիս (105-ից՝ 15․24%-ը, 30-ից՝ 53.33%-ը), իսկ 

մնացած 3 դեպքերում նշանակվել է 15 օր ժամկետով (105-ից՝ 2․86%-ը, 30-ից՝ 10%-ը), 

ընդ որում՝ 6 դեպքերում է պատիժը կիրառվել (105-ից՝ 5․71%-ը, 30-ից՝ 20%-ը), իսկ 

մնացած 24 դեպքերում պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել` 

սահմանվելով փորձաշրջան 1 տարի ժամկետով (105-ից՝ 22․86%-ը, 30-ից՝ 80%-ը)։  

105 դատական գործերից ազատազրկման ձևով պատիժ է նշանակվել 75-ում 

(105-ից՝ 71․43%-ը), որտեղ մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցի առավելագույնը քանակը 

եղել է 588․2 գրամը, իսկ նվազագույնը՝ 0․53 գրամը, այդ թվում ընդհանուր քանակը 

կազմել է 1574.714 գրամ, իսկ միջին թվաբանականը՝ 20.9911 գրամ։ Նշանակված 

պատիժներից առավելագույնը սահմանվել է 50 ամիս ժամկետով, նվազագույնը՝ 1 ամիս 

ժամկետով, նշանակված պատիժների ընդհանուր ժամկետը կազմել է 577 ամիս, իսկ 

միջին թվաբանականը՝ 7․6 ամիս։ Ազատազրկման ձևով պատիժ նշանակված 75 

դատական գործերից 1-ական դեպքերում նշանակվել է՝ 50 ամիս (105-ից՝ 0.95%-ը, 75-ից՝ 

1.33%-ը), 27 ամիս (105-ից՝ 0.95%-ը, 75-ից՝ 1.33%-ը), 24 ամիս (105-ից՝ 0.95%-ը, 75-ից՝ 

1.33%-ը), 19 ամիս (105-ից՝ 0.95%-ը, 75-ից՝ 1.33%-ը), 9 ամիս (105-ից՝ 0.95%-ը, 75-ից՝ 

1.33%-ը), 5 ամիս (105-ից՝ 0.95%-ը, 75-ից՝ 1.33%-ը), 1 ամիս (105-ից՝ 0.95%-ը, 75-ից՝ 

1.33%-ը), 2 դեպքերում՝ 18 ամիս (105-ից՝ 1.9%-ը, 75-ից՝ 2.67%-ը), 3 դեպքերում՝ 4 ամիս 

(105-ից՝ 2.86%-ը, 75-ից՝ 4%-ը), 5 դեպքերում՝ 8 ամիս (105-ից՝ 7.62%-ը, 75-ից՝ 6․67%-ը), 

11 դեպքերում՝ 12 ամիս (105-ից՝ 10.48%-ը, 75-ից՝ 14.67%-ը),  20 դեպքերում՝ 3 ամիս 

(105-ից՝ 19.05%-ը, 75-ից՝ 26․67%-ը), 27 դեպքերում՝ 6 ամիս ժամկետով (105-ից՝ 25.71%-

ը, 75-ից՝ 36%-ը), ընդ որում՝ 25 դեպքերում է ազատազրկման ձևով պատիժը 

կիրառվել (105-ից՝ 23․81%-ը, 75-ից՝ 33․33%-ը), իսկ մնացած 50 դեպքերում 

պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել` սահմանվելով փորձաշրջան 1 կամ 

2 տարի ժամկետով (105-ից՝ 47․62%-ը, 75-ից՝ 66․67%-ը)։ Վերոնշյալ դատական 
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գործերից 6 դեպքերում պատժի հետ մեկտեղ նշանակվել է հարկադիր բուժում (105-ից՝ 

5․71%-ը, 75-ից՝ 8%-ը), իսկ 5 դեպքերում հանցանքների համակցությամբ նշանակված 

պատիժները լրիվ գումարվել են (105-ից՝ 4․76%-ը, 75-ից՝ 6․67%-ը)։ 

Արդյունքում, մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցի համար նախատեսված 

հանցագործության դեպքում, 105 դատական գործերից միայն 31 դեպքերում է 

պատիժը կիրառվել (105-ից՝ 29․52%-ը), իսկ մնացած 74 դեպքերում պատիժը 

պայմանականորեն չի կիրառվել` սահմանվելով փորձաշրջան 1 կամ 2 տարի 

ժամկետով  (105-ից՝ 70․48%-ը)։ Ընդհանուր առմամբ, վերոնշյալ դատական 

գործերից առավելագույնը նշանակվել է 50 ամիս ժամկետով, նվազագույնը՝ 15 օր 

ժամկետով պատիժ, նշանակված պատիժների ընդհանուր ժամկետը կազմել է 617 ամիս 

և 15 օր (այդ թվում՝ 3 դատական գործերի, որոնց դեպքում նշանակվել է կալանք՝ 15 օր 

ժամկետով, իսկ առանց դրանց՝ ընդհանուր ժամկետը՝ 616 ամիս), իսկ միջին 

թվաբանականը՝ 6 ամիս (այդ թվում՝ 3 դատական գործերի, որոնց դեպքում նշանակվել է 

կալանք՝ 15 օր ժամկետով, իսկ առանց դրանց՝ միջին թվաբանականը՝ 5․9 ամիս) ։ Բոլոր 

դեպքերում ամբաստանյալը եղել է արական սեռի։ 

6․2․ Ուսումնասիրված 330 դատական գործերից 42-ը կազմել են կոդեին տեսակի 

թմրամիջոցին վերաբերող հանցագործությունները (330-ից՝ 12․73%-ը)։ Կոդեին 

տեսակի թմրամիջոցին վերաբերող 42 դատական գործերի թվում եղել են 21 դատական 

գործեր՝ ևս 1 թմրամիջոցի առկայությամբ (42-ից՝ 50%-ը), և 2 դատական գործեր՝ ևս 2 

թմրամիջոցի առկայությամբ (42-ից՝ 4.76%-ը), այդ թվում՝ 15 դեպքերում՝ ֆենոբարբիտալ 

հոգեմետ նյութ, 5 դեպքերում՝ դեզոմորֆին, 2 դեպքերում՝ մարիխուանա, 1 դեպքում՝ 

դաֆալգան հոգեմետ նյութ, 1 դեպքում՝ տրամադոլ հոգեմետ նյութ, 1 դեպքում՝ 

բյուրեղային յոդ պրեկուրսոր, որի արդյունքում ստացվում է, որ 13 դեպքերում 

արձանագրվել է զգալի չափի թմրամիջոց կամ հոգեմետ նյութ կամ պրեկուրսոր, իսկ 

մնացած 9 դեպքերում՝ դրանց չափերը չեն գերազանցել քրեորեն պատժելի սահմանը։ 

42 դատական գործերի թվում կոդեին տեսակի թմրամիջոցի առավելագույնը 

քանակը եղել է 3․75 գրամը, իսկ նվազագույնը՝ 0․0239 գրամը, այդ թվում ընդհանուր 

քանակը կազմել է 6․5345 գրամ, իսկ միջին թվաբանականը՝ 0․2178 գրամ։ Արդյունքում 

ստացվում է, որ վերոնշյալներից միայն 6 դեպքերում է արձանագրվել խոշոր չափի 

թմրամիջոց /կոդեին/ (42-ից՝ 14․29%-ը), իսկ մնացած 36 դեպքերում՝ զգալի չափի 

թմրամիջոց (42-ից՝ 85․71%-ը)։  

42 դատական գործերի թվում, կոդեին տեսակի թմրամիջոցի համար 

նախատեսված հանցագործության դեպքում, առկա է 12 դատական գործ, որտեղ որպես 

պատժի տեսակ է կիրառվել կալանքը (42-ից՝ 28․57%-ը), որտեղ կոդեին տեսակի 

թմրամիջոցի առավելագույնը քանակը եղել է 0․169 գրամը, իսկ նվազագույնը՝ 0․025 

գրամը, այդ թվում ընդհանուր քանակը կազմել է 0․4226 գրամ, իսկ միջին 

թվաբանականը՝ 0․0603 գրամ։ Նշանակված պատիժներից առավելագույնը սահմանվել է 

2 ամիս ժամկետով, նվազագույնը՝ 15 օր ժամկետով, նշանակված պատիժների 

ընդհանուր ժամկետը կազմել է 15 ամիս (այդ թվում՝ 2 դեպքերի, որտեղ մի դեպքում 

նշանակվել է 1 ամիս և 15 օր, իսկ մյուսում՝ 15 օր ժամկետով կալանք, և առանց դրա՝ 

ընդհանուր ժամկետը՝ 13 ամիս), իսկ միջին թվաբանականը՝ 1․25 ամիս (այդ թվում՝ 2 

դեպքերի, որտեղ մի դեպքում նշանակվել է 1 ամիս և 15 օր, իսկ մյուսում՝ 15 օր 

ժամկետով կալանք, և առանց դրա՝ միջին թվաբանականը՝ 1․3 ամիս)։ Կալանքը՝ որպես 

պատժի տեսակ կիրառված 12 դատական գործերից 1-ական դեպքերում նշանակվել է՝ 1 

ամիս և 15 օր (42-ից՝ 2․38%-ը, 12-ից՝ 8.33%-ը), 15 օր ժամկետով (42-ից՝ 2․38%-ը, 12-ից՝ 

8.33%-ը), 3 դեպքերում՝ 2 ամիս ժամկետով (42-ից՝ 7․14%-ը, 12-ից՝ 25%-ը), իսկ մնացած 
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7 դեպքերում՝ 1 ամիս ժամկետով (42-ից՝ 16․67%-ը, 12-ից՝ 58․33%-ը), ընդ որում՝ 11 

դեպքերում է պատիժը կիրառվել (42-ից՝ 26․19%-ը, 12-ից՝ 91․67%-ը), իսկ մնացած 1 

դեպքում պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել` սահմանվելով 

փորձաշրջան 1 տարի ժամկետով (42-ից՝ 2․38%-ը, 12-ից՝ 8.33%-ը)։ Վերոնշյալ 

դատական գործերից 2 դեպքերում պատժի հետ մեկտեղ նշանակվել է հարկադիր բուժում 

(42-ից՝ 4․76%-ը, 12-ից՝ 16․67%-ը)։ 

42 դատական գործերից ազատազրկման ձևով պատիժ է նշանակվել 30-ում 

(42-ից՝ 71․43%-ը), որտեղ կոդեին տեսակի թմրամիջոցի առավելագույնը քանակը եղել է 

3․75 գրամը, իսկ նվազագույնը՝ 0․0239 գրամը, այդ թվում ընդհանուր քանակը կազմել է 

6.1119 գրամ, իսկ միջին թվաբանականը՝ 0․2657 գրամ։ Նշանակված պատիժներից 

առավելագույնը սահմանվել է 36 ամիս ժամկետով, նվազագույնը՝ 3 ամիս ժամկետով, 

նշանակված պատիժների ընդհանուր ժամկետը կազմել է 291 ամիս և 15 օր (այդ թվում՝ 1 

դեպքի, որտեղ նշանակվել է 2 ամիս և 15 օր, և առանց դրա՝ ընդհանուր ժամկետը՝ 289 

ամիս), իսկ միջին թվաբանականը՝ 9․7 ամիս (այդ թվում՝ 1 դեպքի, որտեղ նշանակվել է 2 

ամիս և 15 օր, և առանց դրա՝ միջին թվաբանականը՝ 9․9 ամիս)։ Ազատազրկման ձևով 

պատիժ նշանակված 30 դատական գործերից 1-ական դեպքերում նշանակվել է՝ 36 ամիս 

(42-ից՝ 2․38%-ը, 30-ից՝ 3․33%-ը), 30 ամիս (42-ից՝ 2․38%-ը, 30-ից՝ 3․33%-ը), 16 ամիս (42-

ից՝ 2․38%-ը, 30-ից՝ 3․33%-ը), 2 ամիս և 15 օր (42-ից՝ 2․38%-ը, 30-ից՝ 3․33%-ը), 2-ական 

դեպքերում՝ 10 ամիս (42-ից՝ 4․76%-ը, 30-ից՝ 6․67%-ը), 5 ամիս (42-ից՝ 4․76%-ը, 30-ից՝ 

6․67%-ը), 3-ական դեպքերում՝ 8 ամիս (42-ից՝ 7․14%-ը, 30-ից՝ 10%-ը), 3 ամիս (42-ից՝ 

7․14%-ը, 30-ից՝ 10%-ը), 4 դեպքերում՝ 9 ամիս (42-ից՝ 9․52%-ը, 30-ից՝ 13․33%-ը), 6-ական 

դեպքերում՝ 12 ամիս (42-ից՝ 14․29%-ը, 30-ից՝ 20%-ը), 6 ամիս (42-ից՝ 14․29%-ը, 30-ից՝ 

20%-ը), ընդ որում՝ 27 դեպքերում է ազատազրկման ձևով պատիժը կիրառվել 

(42-ից՝ 64․29%-ը, 30-ից՝ 90%-ը), իսկ մնացած 3 դեպքերում պատիժը 

պայմանականորեն չի կիրառվել` սահմանվելով փորձաշրջան 1 կամ 2 տարի 

ժամկետով (42-ից՝ 7․14%-ը, 30-ից՝ 10%-ը)։ Վերոնշյալ դատական գործերից 7 

դեպքերում է պատժի հետ մեկտեղ նշանակվել հարկադիր բուժում (42-ից՝ 16․67%-ը, 30-

ից՝ 23․33%-ը), իսկ 2 դեպքերում հանցանքների համակցությամբ նշանակված 

պատիժները լրիվ գումարվել են (42-ից՝ 4․76%-ը, 30-ից՝ 6․67%-ը)։ 

Արդյունքում, կոդեին տեսակի թմրամիջոցի համար նախատեսված 

հանցագործության դեպքում, 42 դատական գործերից միայն 38 դեպքերում է 

պատիժը կիրառվել (42-ից՝ 90․48%-ը), իսկ մնացած 4 դեպքերում պատիժը 

պայմանականորեն չի կիրառվել` սահմանվելով փորձաշրջան 1 կամ 2 տարի 

ժամկետով (42-ից՝ 9․52%-ը)։ Ընդհանուր առմամբ, վերոնշյալ դատական գործերից 

առավելագույնը նշանակվել է 36 ամիս ժամկետով, նվազագույնը՝ 1 ամիս ժամկետով 

պատիժ, նշանակված պատիժների ընդհանուր ժամկետը կազմել է 306 ամիս և 15 օր 

(այդ թվում՝ 3 դեպքերի, որտեղ 1 դեպքում նշանակվել է 2 ամիս և 15 օր, 1 դեպքում՝ 1 

ամիս և 15 օր, 1 դեպքում՝ 15 օր, և առանց դրանց՝ ընդհանուր ժամկետը՝ 302 ամիս), իսկ 

միջին թվաբանականը՝ 7․2 ամիս (այդ թվում՝ 3 դեպքերի, որտեղ 1 դեպքում նշանակվել է 

2 ամիս և 15 օր, 1 դեպքում՝ 1 ամիս և 15 օր, 1 դեպքում՝ 15 օր, և առանց դրանց՝ միջին 

թվաբանականը՝ 7․8 ամիս), և 9 դեպքերում պատժի հետ մեկտեղ նշանակվել է հարկադիր 

բուժում (42-ից՝ 21․43%-ը), և 2 դեպքերում հանցանքների համակցությամբ նշանակված 

պատիժները լրիվ գումարվել են (42-ից՝ 4․76%-ը)։ Բոլոր դեպքերից ընդամենը 1-ում է 

ամբաստանյալը եղել է իգական սեռի (42-ից՝ 2․38%-ը), իսկ մնացած 41 դեպքերում՝ 

արական սեռի (41-ից՝ 97․62%-ը)։ 
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 6․3․ Ուսումնասիրված 330 դատական գործերից 41-ը կազմել են դեզոմորֆին 

տեսակի թմրամիջոցին վերաբերող հանցագործությունները (330-ից՝ 12․42%-ը)։ 

Դեզոմորֆին տեսակի թմրամիջոցին վերաբերող 41 դատական գործերի թվում եղել են 2 

դատական գործեր՝ ևս 1 թմրամիջոցի առկայությամբ (41-ից՝ 4.88%-ը), և 2 դատական 

գործեր՝ ևս 2 թմրամիջոցի առկայությամբ (41-ից՝ 4.88%-ը), այդ թվում՝ 4 դեպքերում՝ 

կոդեին տեսակի թմրամիջոց, 1 դեպքում՝ մարիխուանա, 1 դեպքում՝ ֆենոբարբիտալ 

հոգեմետ նյութ, որի արդյունքում ստացվել է, որ 2 դեպքերում արձանագրվել է խոշոր 

չափի թմրամիջոց, 1 դեպքում՝ զգալի չափի թմրամիջոց, իսկ մնացած 3 դեպքերում 

թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի չափերը չեն գերազանել քրեորեն պատժելի 

սահմանները։  

41 դատական գործերի թվում դեզոմորֆին տեսակի թմրամիջոցի առավելագույնը 

քանակը եղել է 0․973 գրամը, իսկ նվազագույնը՝ 0․056 գրամը, այդ թվում ընդհանուր 

քանակը կազմել է 12.7919 գրամ, իսկ միջին թվաբանականը՝ 0․3119 գրամ։ Արդյունքում 

ստացվում է, որ վերոնշյալներից միայն 6 դեպքերում է արձանագրվել խոշոր չափի 

թմրամիջոց /դեզոմորֆին/ (41-ից՝ 14.63%-ը), իսկ մնացած 35 դեպքերում՝ զգալի չափի 

թմրամիջոց (41-ից՝ 19.05%-ը)։  

41 դատական գործերի թվում, դեզոմորֆին տեսակի թմրամիջոցի համար 

նախատեսված հանցագործության դեպքում, առկա է 12 դատական գործ, որտեղ որպես 

պատժի տեսակ է կիրառվել կալանքը (41-ից՝ 29.27%-ը), որտեղ դեզոմորֆին տեսակի 

թմրամիջոցի առավելագույնը քանակը եղել է 0․4825 գրամը, իսկ նվազագույնը՝ 0․067 

գրամը, այդ թվում ընդհանուր քանակը կազմել է 2․9552 գրամ, իսկ միջին 

թվաբանականը՝ 0․2686 գրամ։ Նշանակված պատիժներից առավելագույնը սահմանվել է 

2 ամիս ժամկետով, նվազագույնը՝ 1 ամիս ժամկետով, նշանակված պատիժների 

ընդհանուր ժամկետը կազմել է 19 ամիս, իսկ միջին թվաբանականը՝ 1․5 ամիս։ Կալանքը՝ 

որպես պատժի տեսակ կիրառված 12 դատական գործերից 7 դեպքերում նշանակվել է 2 

ամիս ժամկետով (41-ից՝ 17․07%-ը, 12-ից՝ 58.33%-ը), իսկ մնացած 5 դեպքերում՝ 1 ամիս 

ժամկետով (41-ից՝ 12․2%-ը, 12-ից՝ 41․67%-ը), ընդ որում՝ 10 դեպքերում է պատիժը 

կիրառվել (41-ից՝ 24․39%-ը, 12-ից՝ 83․33%-ը), իսկ մնացած 2 դեպքերում պատիժը 

պայմանականորեն չի կիրառվել` սահմանվելով փորձաշրջան 1 տարի 

ժամկետով (41-ից՝ 4․88%-ը, 12-ից՝ 16․67%-ը)։ Վերոնշյալ դատական գործերից 5 

դեպքերում պատժի հետ մեկտեղ նշանակվել է հարկադիր բուժում (41-ից՝ 12․2%-ը, 12-ից՝ 

41․67%-ը)։ 

41 դատական գործերից ազատազրկման ձևով պատիժ է նշանակվել 29-ում 

(41-ից՝ 70․73%-ը), որտեղ դեզոմորֆին տեսակի թմրամիջոցի առավելագույնը քանակը 

եղել է 0․973 գրամը, իսկ նվազագույնը՝ 0․056 գրամը, այդ թվում ընդհանուր քանակը 

կազմել է 9.6367 գրամ, իսկ միջին թվաբանականը՝ 0․3323 գրամ։ Նշանակված 

պատիժներից առավելագույնը սահմանվել է 36 ամիս ժամկետով, նվազագույնը՝ 3 ամիս 

ժամկետով, նշանակված պատիժների ընդհանուր ժամկետը կազմել է 210 ամիս, իսկ 

միջին թվաբանականը՝ 7․2 ամիս։ Ազատազրկման ձևով պատիժ նշանակված 29 

դատական գործերից 1-ական դեպքերում նշանակվել է՝ 36 ամիս (41-ից՝ 2․44%-ը, 29-ից՝ 

3․45%-ը), 14 ամիս (41-ից՝ 2․44%-ը, 29-ից՝ 3․45%-ը), 4 ամիս (41-ից՝ 2․44%-ը, 29-ից՝ 

3․45%-ը), 2 դեպքերում՝ 12 ամիս (41-ից՝ 4․88%-ը, 29-ից՝ 6․9%-ը), 3 դեպքերում՝ 8 ամիս 

(41-ից՝ 7․32%-ը, 29-ից՝ 10․34%-ը), 6 դեպքերում՝ 3 ամիս (41-ից՝ 14․63%-ը, 29-ից՝ 20․69%-

ը), 15 դեպքերում՝ 12 ամիս ժամկետով (41-ից՝ 36․59%-ը, 29-ից՝ 51․72%-ը), ընդ որում՝ 20 

դեպքերում է ազատազրկման ձևով պատիժը կիրառվել (41-ից՝ 48․78%-ը, 29-ից՝ 

68․97%-ը), իսկ մնացած 9 դեպքերում պատիժը պայմանականորեն չի 

կիրառվել` սահմանվելով փորձաշրջան 1 կամ 1 տարի 6 ամիս ժամկետով (41-
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ից՝ 21․95%-ը, 29-ից՝ 31․03%-ը)։ Վերոնշյալ դատական գործերից 10 դեպքերում է պատժի 

հետ մեկտեղ նշանակվել հարկադիր բուժում (41-ից՝ 24․39%-ը, 29-ից՝ 34․48%-ը)։ 

Արդյունքում, դեզոմորֆին տեսակի թմրամիջոցի համար նախատեսված 

հանցագործության դեպքում, 41 դատական գործերից միայն 30 դեպքերում է 

պատիժը կիրառվել (41-ից՝ 73․17%-ը), իսկ մնացած 11 դեպքերում պատիժը 

պայմանականորեն չի կիրառվել` սահմանվելով փորձաշրջան 1 կամ 1 տարի 

6 ամիս ժամկետով (41-ից՝ 26․83%-ը)։ Ընդհանուր առմամբ, վերոնշյալ դատական 

գործերից առավելագույնը նշանակվել է 36 ամիս ժամկետով, նվազագույնը՝ 1 ամիս 

ժամկետով պատիժ, նշանակված պատիժների ընդհանուր ժամկետը կազմել է 229 ամիս, 

իսկ միջին թվաբանականը՝ 5․5 ամիս, և 15 դեպքերում է պատժի հետ մեկտեղ նշանակվել 

հարկադիր բուժում (41-ից՝ 36․59%-ը)։ Բոլոր դեպքերից ընդամենը մեկում է 

ամբաստանյալը եղել է իգական սեռի (41-ից՝ 2․44%-ը), իսկ մնացած 40 դեպքերում՝ 

արական սեռի (41-ից՝ 97․56%-ը)։ 

6․4․ Ուսումնասիրված 330 դատական գործերից 35-ը կազմել են բուպրենորֆին 

տեսակի թմրամիջոցին վերաբերող հանցագործությունները (330-ից՝ 10․61%-ը)։ 

Բուպրենորֆին տեսակի թմրամիջոցին վերաբերող 35 դատական գործերի թվում եղել են 

3 դատական գործեր՝ ևս 1 թմրամիջոցի առկայությամբ (35-ից՝ 8․57%-ը), այդ թվում՝ 1 

դեպքում՝ կոկաին տեսակի թմրամիջոց, 1 դեպքում՝ հերոին, 1 դեպքում՝ մեթադոն, որի 

արդյունքում ստացվել է, որ 2 դեպքերում արձանագրվել է առանձնապես խոշոր չափի 

թմրամիջոց, 1 դեպքում՝ զգալի չափի թմրամիջոց։  

35 դատական գործերի թվում բուպրենորֆին տեսակի թմրամիջոցի 

առավելագույնը քանակը եղել է 0․064 գրամը, իսկ նվազագույնը՝ 0․00204 գրամը, այդ 

թվում ընդհանուր քանակը կազմել է 2.3888 գրամ, իսկ միջին թվաբանականը՝ 0․0682 

գրամ։ Արդյունքում ստացվում է, որ վերոնշյալներից միայն 1 դեպքում է արձանագրվել 

առանձնապես խոշոր չափի թմրամիջոց /բուպրենորֆին/ (35-ից՝ 2․86%-ը), 10 դեպքերում՝ 

խոշոր չափի թմրամիջոց (35-ից՝ 28․57%-ը), իսկ մնացած 24 դեպքերում՝ զգալի չափի 

թմրամիջոց (35-ից՝ 68․57%-ը)։  

35 դատական գործերից ազատազրկման ձևով պատիժ է նշանակվել բոլոր 

դեպքերում։ Նշանակված պատիժներից առավելագույնը սահմանվել է 141 ամիս 

ժամկետով (չհաշված 3 դեպքերի, որտեղ նոր նշանակված պատիժը կլանվել է նախկին 

դատավճռով նշանակված ցմահ ազատազրկման պատժին և վերջնական պատիժ 

սահմանվել ցմահ ազատազրկում (35-ից՝ 8․57%-ը)), նվազագույնը՝ 1 ամիս ժամկետով, 

նշանակված պատիժների ընդհանուր ժամկետը կազմել է 831 ամիս, իսկ միջին 

թվաբանականը՝ 25․9 ամիս։ Ազատազրկման ձևով պատիժ նշանակված 35 դատական 

գործերից 3-ում, ինչպես նշվեց, նշանակվել էր ցմահ ազատազրկում, 1-ական դեպքերում 

նշանակվել է՝ 141 ամիս (35-ից՝ 2․86%-ը), 96 ամիս (35-ից՝ 2․86%-ը), 78 ամիս (35-ից՝ 

2․86%-ը), 76 ամիս (35-ից՝ 2․86%-ը), 68 ամիս (35-ից՝ 2․86%-ը), 66 ամիս (35-ից՝ 2․86%-ը), 

60 ամիս (35-ից՝ 2․86%-ը), 48 ամիս (35-ից՝ 2․86%-ը), 26 ամիս (35-ից՝ 2․86%-ը), 24 ամիս 

(35-ից՝ 2․86%-ը), 21 ամիս (35-ից՝ 2․86%-ը), 10 ամիս (35-ից՝ 2․86%-ը), 7 ամիս (35-ից՝ 

2․86%-ը), 5 ամիս (35-ից՝ 2․86%-ը), 1 ամիս (35-ից՝ 2․86%-ը), 2 դեպքերում՝ 12 ամիս (35-

ից՝ 5․71%-ը), 4 դեպքերում՝ 8 ամիս (35-ից՝ 11․43%-ը), 5 դեպքերում՝ 6 ամիս (35-ից՝ 

14․29%-ը), 6 դեպքերում՝ 3 ամիս (35-ից՝ 17․14%-ը), ընդ որում՝ 33 դեպքերում է 

ազատազրկման ձևով պատիժը կիրառվել (35-ից՝ 94․29%-ը), իսկ մնացած 2 

դեպքերում պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել` սահմանվելով 

փորձաշրջան 1 տարի ժամկետով (35-ից՝ 5․71%-ը)։ Վերոնշյալ դատական գործերից 

3 դեպքերում է պատժի հետ մեկտեղ նշանակվել հարկադիր բուժում (35-ից՝ 8․57%-ը), 
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իսկ 13 դեպքերում հանցանքների համակցությամբ նշանակված պատիժները լրիվ 

գումարվել են կամ նոր նշանակված պատիժը կլանվել նախկին դատավճռով նշանակված 

ցմահ ազատազրկման պատժին և վերջնական պատիժ սահմանվել ցմահ ազատազրկում 

(35-ից՝ 37․14%-ը)։ Իսկ բոլոր դեպքերում ամբաստանյալը եղել է արական սեռի։ 

 

6․5․ Ուսումնասիրված 330 դատական գործերից 27-ը կազմել են հերոին տեսակի 

թմրամիջոցին վերաբերող հանցագործությունները (330-ից՝ 8․18%-ը)։ Հերոին տեսակի 

թմրամիջոցին վերաբերող 27 դատական գործերի թվում եղել են 5 դատական գործ՝ ևս 1 

թմրամիջոցի առկայությամբ (27-ից՝ 18․52%-ը), և 1 դատական գործ՝ ևս 2 թմրամիջոցի 

առկայությամբ (27-ից՝ 3․7%-ը), այդ թվում՝ 2 դեպքերում՝ մեթադոն տեսակի թմրամիջոց, 

1 դեպքում՝ բուպրենորֆին, 1 դեպքում՝ մարիխուանա, 1 դեպքում ֆենոբարբիտալ 

հոգեմետ նյութ, 1 դեպքում՝ տրամադոլ, 1 դեպքում՝ դիազեպամ, որի արդյունքում 

ստացվել է, որ 1 դեպքում արձանագրվել է խոշոր չափի հոգեմետ նյութ, 4 դեպքերում՝ 

զգալի չափի թմրամիջոց, իսկ մնացած 2 դեպքերում հոգեմետ նյութերի չափերը չեն 

գերազանցել քրեորեն պատժելի սահմանը։ 

27 դատական գործերի թվում հերոին տեսակի թմրամիջոցի առավելագույնը 

քանակը եղել է 33 գրամը, իսկ նվազագույնը՝ 0․015 գրամը, այդ թվում ընդհանուր 

քանակը կազմել է 60.0268 գրամ, իսկ միջին թվաբանականը՝ 2․2232 գրամ։ Արդյունքում 

ստացվում է, որ վերոնշյալներից 18 դեպքերում է արձանագրվել առանձնապես խոշոր 

չափի թմրամիջոց /հերոին/ (27-ից՝ 66․67%-ը), 8 դեպքերում՝ խոշոր չափի թմրամիջոց 

(27-ից՝ 29․63%-ը), իսկ մնացած 1 դեպքում՝ զգալի չափի թմրամիջոց (27-ից՝ 3․7%-ը) /թեև 

վերոնշյալ դեպքում, իրեղեն ապացույց ճանաչված 0․075 գրամ հերոին տեսակի 

թմրամիջոցը, ըստ մեղադրական եզրակացության, սահմանվել է որպես «զգալի» չափի 

թմրամիջոց, սակայն այն, համաձայն գործող օրենսդրության, համարվում է «խոշոր» 

չափի9։  

27 դատական գործերից ազատազրկման ձևով պատիժ է նշանակվել բոլոր 

դեպքերում։ Նշանակված պատիժներից առավելագույնը սահմանվել է 78 ամիս 

ժամկետով, նվազագույնը՝ 6 ամիս ժամկետով, նշանակված պատիժների ընդհանուր 

ժամկետը կազմել է 986 ամիս, իսկ միջին թվաբանականը՝ 36․5 ամիս։ Ազատազրկման 

ձևով պատիժ նշանակված 27 դատական գործերից 1-ական դեպքերում նշանակվել է՝ 72 

ամիս (27-ից՝ 3․7%-ը), 66 ամիս (27-ից՝ 3․7%-ը), 50 ամիս (27-ից՝ 3․7%-ը), 35 ամիս (27-ից՝ 

3․7%-ը), 21 ամիս (27-ից՝ 3․7%-ը), 20 ամիս (27-ից՝ 3․7%-ը), 12 ամիս (27-ից՝ 3․7%-ը), 6 

ամիս (27-ից՝ 3․7%-ը), 2-ական դեպքերում՝ 78 ամիս (27-ից՝ 7․41%-ը), 22 ամիս (27-ից՝ 

7․41%-ը), 18 ամիս (27-ից՝ 7․41%-ը), 3-ական դեպքերում՝ 48 ամիս (27-ից՝ 11․11%-ը), 24 

ամիս (27-ից՝ 7․41%-ը), 7 դեպքերում՝ 36 ամիս (27-ից՝ 25․93%-ը), ընդ որում՝ 22 

դեպքերում է ազատազրկման ձևով պատիժը կիրառվել (27-ից՝ 85․19%-ը), իսկ 

մնացած 5 դեպքերում պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել` 

սահմանվելով փորձաշրջան 1 տարի կամ 2 տարի ժամկետով (27-ից՝ 18․52%-ը)։ 

Վերոնշյալ դատական գործերից 5 դեպքերում է պատժի հետ մեկտեղ նշանակվել 

հարկադիր բուժում (27-ից՝ 18․52%-ը), իսկ 11 դեպքերում հանցանքների համակցությամբ 

նշանակված պատիժները լրիվ գումարվել են (27-ից՝ 40․74%-ը)։ Իսկ բոլոր դեպքերում 

ամբաստանյալը եղել է արական սեռի։ 

 

 

                                                             
9 Տե՛ս․ http://datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=14355223812270167  

http://datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=14355223812270167
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 6․6․ Ուսումնասիրված 330 դատական գործերից 26-ը կազմել են 

տետրահիդրոկաննաբինոլ տեսակի թմրամիջոցին վերաբերող 

հանցագործությունները (330-ից՝ 7․88%-ը)։ Տետրահիդրոկաննաբինոլ տեսակի 

թմրամիջոցին վերաբերող 26 դատական գործերի թվում եղել են 3 դատական գործեր՝ ևս 

1 թմրամիջոցի առկայությամբ (26-ից՝ 11․54%-ը), այդ թվում՝ 2 դեպքերում՝ մարիխուանա 

տեսակի թմրամիջոց, 1 դեպքում՝ կանեփ, որի արդյունքում ստացվել է, որ 1 դեպքում է 

արձանագրվել խոշոր չափի թմրամիջոց, իսկ մնացած 2 դեպքերում թմրամիջոցների 

չափերը չեն գերազանցել քրեորեն պատժելի սահմանները։  

26 դատական գործերի թվում տետրահիդրոկաննաբինոլ տեսակի թմրամիջոցի 

առավելագույնը քանակը եղել է 0․163 գրամը, իսկ նվազագույնը՝ 0․005 գրամը, այդ թվում 

ընդհանուր քանակը կազմել է 0․635327 գրամ, իսկ միջին թվաբանականը՝ 0․02443 գրամ։ 

Արդյունքում ստացվում է, որ վերոնշյալներից բոլոր 26 դեպքերում էլ արձանագրվել է 

զգալի չափի տետրահիդրոկաննաբինոլ տեսակի թմրամիջոց։  

26 դատական գործերի թվում, տետրահիդրոկաննաբինոլ տեսակի թմրամիջոցի 

համար նախատեսված հանցագործության դեպքում, առկա է 8 դատական գործ, որտեղ 

որպես պատժի տեսակ է կիրառվել կալանքը (26-ից՝ 30․77%-ը), որտեղ 

տետրահիդրոկաննաբինոլ տեսակի թմրամիջոցի առավելագույնը քանակը եղել է 0․0337 

գրամը, իսկ նվազագույնը՝ 0․00903 գրամը, այդ թվում ընդհանուր քանակը կազմել է 

0․10881 գրամ, իսկ միջին թվաբանականը՝ 0․01813 գրամ։ Նշանակված պատիժներից 

առավելագույնը սահմանվել է 2 ամիս ժամկետով, նվազագույնը՝ 15 օր ժամկետով, 

նշանակված պատիժների ընդհանուր ժամկետը կազմել է 9 ամիս և 15 օր (այդ թվում՝ 1 

դեպքի, որտեղ նշանակվել է 15 օր ժամկետով կալանք, և առանց դրա՝ ընդհանուր 

ժամկետը՝ 9 ամիս), իսկ միջին թվաբանականը՝ 1․28 ամիս։ Կալանքը՝ որպես պատժի 

տեսակ կիրառված 8 դատական գործերից 1 դեպքում նշանակվել է 15 օր (26-ից՝ 3․85%-ը, 

8-ից՝ 12․5%-ը), 2 դեպքերում՝ 2 ամիս ժամկետով (26-ից՝ 7․69%-ը, 8-ից՝ 25%-ը), իսկ 

մնացած 5 դեպքերում՝ 1 ամիս ժամկետով (26-ից՝ 19․23%-ը, 8-ից՝ 62․5%-ը), ընդ որում՝ 

ընդամենը 1 դեպքում է պատիժը կիրառվել (26-ից՝ 3․85%-ը, 8-ից՝ 12․5%-ը), իսկ 

մնացած 7 դեպքերում պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել` 

սահմանվելով փորձաշրջան 1 տարի ժամկետով (26-ից՝ 26․92%-ը, 8-ից՝ 87․5%-ը) 

26 դատական գործերից ազատազրկման ձևով պատիժ է նշանակվել 18-ում 

(26-ից՝ 69․23%-ը), որտեղ տետրահիդրոկաննաբինոլ տեսակի թմրամիջոցի 

առավելագույնը քանակը եղել է 0․163 գրամը, իսկ նվազագույնը՝ 0․005 գրամը, այդ թվում 

ընդհանուր քանակը կազմել է 0․515117 գրամ, իսկ միջին թվաբանականը՝ 0․029248 գրամ։ 

Նշանակված պատիժներից առավելագույնը սահմանվել է 15 ամիս ժամկետով, 

նվազագույնը՝ 3 ամիս ժամկետով, նշանակված պատիժների ընդհանուր ժամկետը 

կազմել է 112 ամիս, իսկ միջին թվաբանականը՝ 6․2 ամիս։ Ազատազրկման ձևով պատիժ 

նշանակված 18 դատական գործերից 1-ական դեպքերում նշանակվել է՝ 15 ամիս (26-ից՝ 

3․85%-ը, 18-ից՝ 5․56%-ը), 12 ամիս (26-ից՝ 3․85%-ը, 18-ից՝ 5․56%-ը), 8 ամիս (26-ից՝ 

3․85%-ը, 18-ից՝ 5․56%-ը), 2-ական դեպքերում՝ 9 ամիս (26-ից՝ 7․69%-ը, 18-ից՝ 11․11%-ը), 

4 ամիս (26-ից՝ 7․69%-ը, 18-ից՝ 11․11%-ը), 3 դեպքերում՝ 8 ամիս (26-ից՝ 11․54%-ը, 18-ից՝ 

16․67%-ը), 5 դեպքերում՝ 3 ամիս (26-ից՝ 19․23%-ը, 18-ից՝ 27․78%-ը), 6 դեպքերում՝ 6 

ամիս (26-ից՝ 23․08%-ը, 8-ից՝ 33․33%-ը), ընդ որում՝ 4 դեպքերում է ազատազրկման 

ձևով պատիժը կիրառվել (26-ից՝ 15․38%-ը, 18-ից՝ 22․22%-ը), իսկ մնացած 14 

դեպքերում պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել` սահմանվելով 

փորձաշրջան 1 կամ 2 տարի ժամկետով (26-ից՝ 53․85%-ը, 18-ից՝ 77․78%-ը)։ 

Վերոնշյալ դատական գործերից ընդամենը 1 դեպքում է պատժի հետ մեկտեղ նշանակվել 

հարկադիր բուժում (26-ից՝ 3․85%-ը, 18-ից՝ 5․56%-ը), իսկ 2 դեպքերում հանցանքների 
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համակցությամբ նշանակված պատիժները լրիվ գումարվել են (26-ից՝ 7․69%-ը, 18-ից՝ 

11․11%-ը)։ 

Արդյունքում, տետրահիդրոկաննաբինոլ տեսակի թմրամիջոցի համար 

նախատեսված հանցագործության դեպքում, 26 դատական գործերից միայն 5 

դեպքերում է պատիժը կիրառվել (26-ից՝ 19․23%-ը), իսկ մնացած 21 

դեպքերում պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել` սահմանվելով 

փորձաշրջան 1 կամ 2 տարի ժամկետով (26-ից՝ 80․77%-ը)։ Ընդհանուր առմամբ, 

վերոնշյալ դատական գործերից առավելագույնը նշանակվել է 15 ամիս ժամկետով, 

նվազագույնը՝ 15 օր ժամկետով պատիժ, նշանակված պատիժների ընդհանուր ժամկետը 

կազմել է 121 ամիս և 15 օր (այդ թվում՝ 1 դեպքի, որտեղ նշանակվել է 15 օր, և առանց 

դրանց՝ ընդհանուր ժամկետը՝ 121 ամիս), իսկ միջին թվաբանականը՝ 4․8 ամիս, և 

ընդամենը 1 դեպքում է պատժի հետ մեկտեղ նշանակվել հարկադիր բուժում (26-ից՝ 

3․85%-ը), և 2 դեպքերում հանցանքների համակցությամբ նշանակված պատիժները լրիվ 

գումարվել են (26-ից՝ 7․69%-ը)։ Իսկ բոլոր դեպքերում ամբաստանյալը եղել է արական 

սեռի։ 

6․7․ Ուսումնասիրված 330 դատական գործերից 14-ը կազմել են հաշիշի յուղ 

տեսակի թմրամիջոցին վերաբերող հանցագործությունները (330-ից՝ 4․24%-ը)։ Հաշիշի 

յուղ տեսակի թմրամիջոցին վերաբերող 14 դատական գործերի թվում եղել ընդամենը 1 

դատական գործ՝ ևս 1 թմրամիջոցի առկայությամբ (14-ից՝ 7․14%-ը), որը հանդիսացել է 

տետրահիդրոկաննաբինոլ  տեսակի թմրամիջոցը՝ զգալի չափերով։  

14 դատական գործերի թվում հաշիշի յուղ տեսակի թմրամիջոցի առավելագույնը 

քանակը եղել է 2․04 գրամը, իսկ նվազագույնը՝ 0․15 գրամը, այդ թվում ընդհանուր 

քանակը կազմել է 6.884 գրամ, իսկ միջին թվաբանականը՝ 0․4917 գրամ։ Արդյունքում 

ստացվում է, որ վերոնշյալներից 3 դեպքերում արձանագրվել է խոշոր չափի թմրամիջոց 

/հաշիշի յուղ/ (14-ից՝ 21․43%-ը), իսկ մնացած 11 դեպքերում՝ զգալի չափի թմրամիջոց 

(14-ից՝ 78․57%-ը)։  

14 դատական գործերի թվում, հաշիշի յուղ տեսակի թմրամիջոցի համար 

նախատեսված հանցագործության դեպքում, առկա է 4 դատական գործ, որտեղ որպես 

պատժի տեսակ է կիրառվել կալանքը (14-ից՝ 28․57%-ը), որտեղ հաշիշի յուղ տեսակի 

թմրամիջոցի առավելագույնը քանակը եղել է 0․44 գրամը, իսկ նվազագույնը՝ 0․21 գրամը, 

այդ թվում ընդհանուր քանակը կազմել է 0․93 գրամ, իսկ միջին թվաբանականը՝ 0․31 

գրամ։ Նշանակված պատիժների ընդհանուր ժամկետը կազմել է 4 ամիս, իսկ միջին 

թվաբանականը՝ 1ամիս։ Կալանքը՝ որպես պատժի տեսակ կիրառված 4 դատական 

գործերից բոլոր դեպքում նշանակվել է 1 ամիս ժամկետով (յուրաքանչյուրը՝ 14-ից՝ 

7․14%-ը, 4-ից՝ 25%-ը), ընդ որում՝ 3 դեպքերում է պատիժը կիրառվել (14-ից՝ 

21․43%-ը, 4-ից՝ 75%-ը), իսկ մնացած 1 դեպքում պատիժը պայմանականորեն չի 

կիրառվել` սահմանվելով փորձաշրջան 1 տարի ժամկետով (14-ից՝ 7․14%-ը, 4-

ից՝ 25%-ը)։ 

14 դատական գործերից ազատազրկման ձևով պատիժ է նշանակվել 10-ում 

(14-ից՝ 71․43%-ը), որտեղ հաշիշի յուղ տեսակի թմրամիջոցի առավելագույնը քանակը 

եղել է 2․04 գրամը, իսկ նվազագույնը՝ 0․15 գրամը, այդ թվում ընդհանուր քանակը 

կազմել է 5.794 գրամ, իսկ միջին թվաբանականը՝ 0․5794 գրամ։ Նշանակված 

պատիժներից առավելագույնը սահմանվել է 12 ամիս ժամկետով, նվազագույնը՝ 3 ամիս 

ժամկետով, նշանակված պատիժների ընդհանուր ժամկետը կազմել է 54 ամիս, իսկ միջին 

թվաբանականը՝ 5․4 ամիս։ Ազատազրկման ձևով պատիժ նշանակված 10 դատական 

գործերից 1 դեպքում նշանակվել է՝ 12 ամիս (14-ից՝ 7․14%-ը, 10-ից՝ 10%-ը), 4 
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դեպքերում՝ 3 ամիս (14-ից՝ 28․57%-ը, 10-ից՝ 40%-ը), 5 դեպքերում՝ 6 ամիս (14-ից՝ 

35․71%-ը, 10-ից՝ 50%-ը) ժամկետով, ընդ որում՝ 5 դեպքերում է ազատազրկման 

ձևով պատիժը կիրառվել (14-ից՝ 35․71%-ը, 10-ից՝ 50%-ը), իսկ մնացած 5 

դեպքերում պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել` սահմանվելով 

փորձաշրջան 1 տարի ժամկետով (14-ից՝ 35․71%-ը, 10-ից՝ 50%-ը)։  

Արդյունքում, հաշիշի յուղ տեսակի թմրամիջոցի համար նախատեսված 

հանցագործության դեպքում, 14 դատական գործերից 8 դեպքերում է պատիժը 

կիրառվել (14-ից՝ 57․14%-ը), իսկ մնացած 6 դեպքերում պատիժը 

պայմանականորեն չի կիրառվել` սահմանվելով փորձաշրջան 1 տարի 

ժամկետով (14-ից՝ 42․86%-ը)։ Ընդհանուր առմամբ, վերոնշյալ դատական գործերից 

առավելագույնը նշանակվել է 12 ամիս ժամկետով, նվազագույնը՝ 1 ամիս ժամկետով 

պատիժ, նշանակված պատիժների ընդհանուր ժամկետը կազմել է 58 ամիս, իսկ միջին 

թվաբանականը՝ 4․1 ամիս։ Ոչ մի դեպքում պատժի հետ մեկտեղ չի նշանակվել 

հարկադիր բուժում, և ոչ էլ՝ հանցանքների համակցությամբ նշանակված պատիժների 

գումարում։ Կրկին՝ բոլոր դեպքերում ամբաստանյալը եղել է արական սեռի։  

6․8․ Ուսումնասիրված 330 դատական գործերից 8-ը կազմել են հաշիշ տեսակի 

թմրամիջոցին վերաբերող հանցագործությունները (330-ից՝ 2․42%-ը), 7-ը՝ ափիոն 

տեսակի (330-ից՝ 2․12%-ը), 6-ը՝ ացետիլացված ափիոն տեսակի (330-ից՝ 1․82%-

ը), 5-ը՝ կոկաին տեսակի (330-ից՝ 1․52%-ը), 4-ը՝ մեթամֆետամին տեսակի (330-

ից՝ 1․21%-ը), 2-ը՝ կանեփ տեսակի (330-ից՝ 0․61%-ը), 2-ը՝ մեթադոն տեսակի 

(330-ից՝ 0․61%-ը), 2-ը՝ օմնոպոն տեսակի (330-ից՝ 0․61%-ը), 1-ը՝ ամֆետամին 

տեսակի թմրամիջոցներին վերաբերող (330-ից՝ 0․3%-ը), և 1-ը՝ ֆենոբարբիտալ 

(330-ից՝ 0․3%-ը), 1-ը՝ դիազեպամ (330-ից՝ 0․3%-ը), 1-ը՝ տրամադոլ (330-ից՝ 

0․3%-ը) հոգեմետ նյութերին վերաբերող հանցագործությունները։ Վերոնշյալ 

թմրամիջոցների տեսակների և հոգեմետ նյութերի հետ կապված 40 դատական գործերի 

թվում եղել են 14 դատական գործեր՝ ևս 1 թմրամիջոցի առկայությամբ և 6 դատական 

գործեր՝ ևս 2 թմրամիջոցի առկայությամբ, այդ թվում՝ 8 դատական գործերում առկա են 

եղել մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց, 4-ում՝ բուպրենորֆին, 2-ում՝ կոկաին, 2-ում՝ 

կոդեին, 2-ում՝ տրամադոլ հոգեմետ նյութ, 1-ում՝ հերոին, 1-ում՝ լորազեպամ հոգեմետ 

նյութ, 1-ում՝ ֆենմետրազին հոգեմետ նյութ , 1-ում՝ քացախաթթվի անհիդրիդ տեսակի 

պրեկուրսոր, ընդ որում՝ որպես առավելագույ քանակ արձանագրվել է 1220 գրամը 

/կանեփ տեսակի թմրամիջոց, որը հանդիսանում է բոլոր դեպքերի ընդհանուր քանակի 

40․59%-ը/, նվազագույնը՝ 0․02 գրամը, ընդահուր քանակը կազմել է 1299․098 գրամ, իսկ 

միջին թվաբանականը՝ 32․4774 գրամ։ Արդյունքում ստացվել է, որ 3 դեպքերում 

արձանագրվել է առանձնապես խոշոր չափի թմրամիջոց /ևս 2 դեպք,  և ընդհանուրը՝ 5, 

դատական գործերում մեկ կամ ավելի այլ թմրամիջոցների առկայության դեպքում/, 26 

դեպքերում՝ խոշոր չափի թմրամիջոց /ևս 11 դեպք, և ընդհանուրը՝ 37, դատական 

գործերում մեկ կամ ավելի այլ թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի առկայության 

դեպքում/, 11 դեպքերում՝ զգալի չափի թմրամիջոց կամ հոգեմետ նյութ /ևս 12 դեպք, և 

ընդամենը՝ 23, դատական գործերում մեկ կամ ավելի այլ թմրամիջոցների կամ հոգեմետ 

նյութերի առկայության դեպքում/։ Ընդհանուր առմամբ՝ 40 դատական գործերից 2 

դեպքերում որպես պատիժ նշանակվել է կալանքը  (40-ից՝ 5%-ը), իսկ մնացած 38 

դեպքերում ազատազրկման ձևով է պատիժը նշանակվել (40-ից՝ 95%-ը), պատժի 

առավելագույն ժամկետ սահմավել է 78 ամսով, իսկ նվազագույնը՝ 1 ամսով, 

ընդհանուր ժամկետը կազմել է 794 ամիս, իսկ միջին թվաբանականը՝ 19․8 ամիս, ընդ 

որում 31 դեպքերում է պատիժը կիրառվել (40-ից՝ 77․5%-ը), իսկ մնացած 9 
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դեպքերում պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել` սահմանվելով 

փորձաշրջան 1 կամ 2 տարի ժամկետով (40-ից՝ 22․5%-ը)։ 2 դեպքերում պատժի 

հետ մեկտեղ նշանակվել է հարկադիր բուժում (40-ից՝ 5%-ը), և 10 դեպքերում 

հանցանքների համակցությամբ նշանակված պատիժները լրիվ գումարվել են (40-ից՝ 

25%-ը)։ Բոլոր դեպքերից ընդամենը 1 դեպքում է ամբաստանյալը եղել է իգական սեռի 

(40-ից՝ 5%-ը), իսկ մնացած 39-ը՝ արական սեռի (40-ից՝ 97․5%-ը)։ 

Այսպիսով, ուսումնասիրված ընդհանուր 330 դատական գործերի թվում 

թմրամիջոցների տեսակներից և հոգեմետ նյութերից կամ դրանց պրեկուրսորներից 

առավելագույն քանակը եղել է 1220 գրամը /ընդհանուրի՝ 40․59%-ը/, իսկ նվազագույնը՝ 

0․00204 գրամը, այդ թվում ընդհանուր քանակը կազմել է 3006․032 գրամ, իսկ միջին 

թվաբանականը՝ 9․1367 գրամ, ընդ որում՝ 23 դեպքերում արձանագրվել է առանձնապես 

խոշոր չափի թմրամիջոցների տեսակներ և հոգեմետ նյութեր (330-ից՝ 6․97%-ը) /ևս 5 

դեպք, և ընդհանուրը՝ 28, դատական գործերում մեկ կամ ավելի այլ թմրամիջոցների կամ 

հոգեմետ նյութերի առկայության դեպքում (421-ից՝ 6․65%-ը, 330-ից՝ 8․48%-ը)/, 79 

դեպքերում՝ խոշոր չափի (330-ից՝ 23․94%-ը) /ևս 20 դեպք, և ընդհանուրը՝ 99, 

դատական գործերում մեկ կամ ավելի այլ թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի 

առկայության դեպքում (421-ից՝ 23․52%-ը, 330-ից՝ 30%-ը)/, 228 դեպքերում՝ զգալի չափի 

(330-ից՝ 69․09%-ը) /ևս 50 դեպք, և ընդհանուրը՝ 278, դատական գործերում մեկ կամ 

ավելի այլ թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի առկայության դեպքում (421-ից՝ 

66․03%-ը, 330-ից՝ 84․24%-ը)/,  ինչպես նաև 16 դեպքերում թմրամիջոցների կամ հոգեմետ 

նյութերի կամ դրանց պրեկուրսերների չափերը չեն գերազանցել քրեորեն պատժելի 

սահմանը (421-ից՝ 3․8%-ը, 330-ից՝ 4․85%-ը)։ Նշանակված պատիժներից առավելագույնը 

սահմանվել է 141 ամիս ժամկետով, նվազագույնը՝ 15 օր ժամկետով, նշանակված 

պատիժների ընդհանուր ժամկետը կազմել է 3943 ամիս 15 օր, իսկ միջին 

թվաբանականը՝ 12 ամիս։ 330 դատական գործերից 198 դեպքերում է պատիժը 

կիրառվել (330-ից՝ 60%-ը), իսկ մնացած 132 դեպքերում պատիժը 

պայմանականորեն չի կիրառվել` սահմանվելով փորձաշրջան 1 տարի կամ 1 

տարի 6 ամիս և կամ 2 տարի ժամկետով (330-ից՝ 40%-ը)։ 41 դեպքերում պատժի 

հետ մեկտեղ նշանակվել է հարկադիր բուժում (330-ից՝ 12․42%-ը), և 43 դեպքերում 

հանցանքների համակցությամբ նշանակված պատիժները լրիվ գումարվել են (330-ից՝ 

13․03%-ը)։ Բոլոր դեպքերից ընդամենը 3 դեպքերում է ամբաստանյալը եղել է իգական 

սեռի (330-ից՝ 0․91%-ը), իսկ մնացած 327-ում՝ արական սեռի (330-ից՝ 99․09%-ը)։ 

Հատկանշական է, որ 330 դատական գործերից 19-ում է թմրամիջոցների կամ 

հոգեմետ նյութերի կամ դրանց պրեկուրսորների չափերը գերազանցել 10 գրամ և 

ավելին (330-ից՝ 5․76%-ը), սակայն դա կազմում է 2723․64 գրամ, և հանդիսանում բոլոր 

դեպքերի ընդհանուր քանակի՝ 3006․032 գրամի 90․60%-ը, ներառյալ 5-ում, որտեղ 

չափերը գերազանցել են 100 գրամ և ավելին (330-ից՝ 1․52%-ը), որը կազմում է 2241․11 

գրամ և հանդիսանում բոլոր դեպքերի ընդհանուր քանակի՝ 3006․032 գրամի 74․55%-ը։ 1-

ից մինչև 2 գրամ եղել են 45 դատական գործեր (330-ից՝ 13․64%-ը), 2-ից մինչև 3 

գրամ՝ 11 դատական գործեր (330-ից՝ 3․33%-ը), 3-ից մինչև 4 գրամ՝ 6 դատական 

գործեր (330-ից՝ 1․82%-ը), 4-ից մինչև 5 գրամ՝ 9 դատական գործեր (330-ից՝ 2․73%-ը), 

5-ից մինչև 6 գրամ՝ 4 դատական գործեր (330-ից՝ 1․21%-ը), 6-ից մինչև 10 գրամ՝ 5 

դատական գործեր (330-ից՝ 1․52%-ը), իսկ մնացած գերակշիռ մասը կազմում է քրեորեն 

պատժելի սահմանից մինչև 1 գրամ քանակությամբ 231 դատական գործեր կամ 330-

ից՝ 70%-ը, որը կազմում է ընդհանուր քանակի ընդամենը՝ 61․810447 գրամը, այսինքն՝ 

3006․032 գրամի 2․05%-ը։ Իսկ վերջինիս դեպքում նշանակված պատիժներից 
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առավելագույնը սահմանվել է 141 ամիս ժամկետով /պատիժների գումարման դեպքերից, 

իսկ առանց դրա՝ 96 ամիս/, նվազագույնը՝ 15 օր ժամկետով, նշանակված պատիժների 

ընդհանուր ժամկետը կազմել է 2592 ամիս, իսկ միջին թվաբանականը՝ 11․6 ամիս։ 

Իսկ ըստ հարցման՝ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության 

կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության կողմից 

տրամադրված պաշտոնական տվյալների՝ 2004-2018 թվականների (մինչև սույն 

տարվա 6 ամիսները) ընթացքում ՀՀ քրեական օրենսգրքի 268-րդ հոդվածի 

հատկանիշներով գրանցվել է  7180 հանցագործություններ, որից քրեական գործն 

ուղարկվել է դատարան 6294-ը, այդ թվում քրեական պատասխանատվության է 

ենթարկվել 6629 անձ, ներառյալ՝ 121 անձ իգական սեռի։ Քրեական 

պատասխանատվության է ենթարկված անձանցից 58-ը եղել են մինչև 18 տարեկան 

անձինք, 1444-ը՝ 18-29 տարեկան անձինք, 4161-ը՝ 30-49 տարեկան անձինք, 966-

ը՝ 50 և ավելի տարեկան անձինք։ 

 

7. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Թեև յուրաքանչյուր պետությունում հասարակական հարաբերությունները 

կարգավորվում են իրեն բնորոշ իրավանորմերով, իրավական սովորույթով, սակայն 

դրանց լիարժեք իրավակարգավորման համար անհրաժեշտ է միջազգային լավագույն 

փորձի ուսումնասիրություն, համապատասխանեցում, ներդրում ներպետական 

իրավաստեղծ և իրավակիրառ պրակտիկայում, որն էլ հանդիսանում է պետության 

օրենսդրության զարգացման նախապայմաններից մեկը։ Հետևաբար, թմրամիջոցների և 

հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի չափերի հնարավորինս օբյեկտիվ սահմանման և 

դրանց ապօրինի շրջանառության համար արդար պատժի նախատեսման համար 

հարկավոր է ուսումնասիրել աշխարհի տարբեր և առավել զարգացած պետությունների, 

այս դեպքում, մասնավորապես՝ եվրոպական երկրներում կիրառվող իրավական 

կարգավորումները։ Թեև դրանց չափերը սահմանելու ու «մանր» չափեր պահելու 

կապակցությամբ միջազգային մոտեցումները տարբեր են, սակայն պետք է արձանագրել, 

որ ուսումնասիրված որևէ պետության օրենսդրությամբ թմրամիջոցների համար 

սահմանված չեն այնպիսի «մանր» չափեր, ինչպիսիք սահմանվել կամ նախատեսվում են 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:  Այսպես, Եվրոպական Միության 

երկրներում, ըստ առկա տվյալների, թմրամիջոցների տարբեր տեսակների համար 

սահմանված «մանր չափերը» հետևյալն են․  

- Ավստրիայում օրենսդրությամբ «մանր չափեր» են համարվում՝ հերոինի մինչև 

3 գրամը, կոկաինի մինչև 15 գրամը և տետրահիդրոկաննաբինոլի մինչև 20 

գրամը, 

- Բելգիայում՝ կանեփաբույսի կամ մարիխուաննայի մինչև 3 գրամը,  

- Գերմանիայի Դաշնությունում՝ հերոինի մինչև 1 գրամը, կոկաինի մինչև 1 

գրամը և մարիխուանայի մինչև 6 գրամը, 

- Իսպանիայում՝ հերոինի մինչև 3 գրամը, կոկաինի մինչև 7,5 գրամը և 

կանեփաբույսի մինչև 100 գրամը,  

- Իտալիայում՝ հերոինի մինչև 0,25 գրամը, կոկաինի մինչև 0,75 գրամը և 

տետրահիդրոկաննաբինոլի մինչև 1 գրամը,  
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- Լիտվայում՝ հերոինի մինչև 0,02 գրամը, կոկաինի մինչև 0,2 գրամը, 

մարիխուանայի մինչև 5 գրամը, կանեփաբույսի մինչև 0,25 գրամը, 

տետրահիդրոկաննաբինոլի մինչև 0,5 գրամը, 

- Կիպրոսում՝ հերոինի մինչև 10 գրամը, կոկաինի մինչև 10 գրամը և 

կանեփաբույսի կամ մարիխուաննայի մինչև 30 գրամը, 

- Հունգարիայում՝ հերոինի մինչև 0,6 գրամը, կոկաինի մինչև 2 գրամը և 

տետրահիդրոկաննաբինոլի մինչև 1 գրամը,  

- Նիդերլանդներում՝ հերոինի մինչև 0,5 գրամը, կոկաինի մինչև 0,5 գրամը և 

կանեփաբույսի 5 գրամը, 

- Նորվեգիայում՝ հերոինի մինչև 0,5 գրամը, կոկաինի մինչև 0,5 գրամը և  

մարիխուանայի մինչև 10 գրամը, 

- Չեխիայում՝ հերոինի մինչև 1,5 գրամը, կոկաինի մինչև 1 գրամը և 

մարիխուանայի մինչև 5 գրամը,  

- Պորտուգալիայում՝ հերոինի մինչև 1 գրամը, կոկաինի մինչև 2 գրամը և 

տետրահիդրոկաննաբինոլի մինչև 5 գրամը,  

- Ֆինլանդիայում՝ հերոինի մինչև 1 գրամը, կոկաինի մինչև 1,5 գրամը, 

կանեփաբույսի 10 գրամը և մարիխուաննայի 15 գրամը, 

- Լեհաստանում, Սլովենիայում թմրամիջոցների «մանր չափերի» սահմանումը 

հիմնված է դատական պրակտիայի վրա, Էստոնիայում՝ դատական 

պրակտիկայի և փորձագիտական եզրակացության, իսկ Սլովակիայում՝ ըստ 

գործի՝ փորձագիտական եզրակացության վրա10։ 

 

Ասիայի և Օվկիանիայի երկրներից հատկանշական է նշել Հնդկաստանում և 

Ավստրալիայում սահմանվող թմրամիջոցների «մանր չափերը»․ Այսպես, 

Հնդկաստանում «նվազ քանակություն» է համարվում ափիոնի 0-25 գրամը, հերոինի՝ 

0-5 գրամը, կոկաինի՝ 0-2 գրամը, իսկ Ավստրալիայում մարիխուանայի համար 

սահմանված «նվազ քանակություն» է համարվում 30 գրամը, հաշիշի համար՝ 5 գրամը, 

կոկաինի համար՝ 1 գրամը, իսկ հերոինի համար՝ 1 գրամը:  

ԱՊՀ անդամ երկրներից Ռուսաստանի Դաշնությունում թմրամիջոցների 

հետևյալ տեսակների համար «մանր չափ» է համարվում՝ հերոինի մինչև 0,5 գրամ 

քանակությունը, մեթադոնի մինչև 0,5 գրամը, մորֆինի մինչև 0,1 գրամը, կոդեինի մինչև 

1 գրամը, կոկաինի մինչև 0,5 գրամը, բուպրենորֆինի 0,005 գրամը: Ինչպես 

Ռուսաստանի Դաշնությունում, այնպես էլ ԱՊՀ անդամ պետություններից Բելառուսի, 

Ղազախստանի և Ղրղզստանի օրենսդրություններով սահմանված մեր տարածաշրջանում 

հիմնական տարածում գտած թմրամիջոցների «մանր չափերը» գերազանցում են 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված «մանր չափերին»:  

Այսպիսով, 12 եվրոպական երկրներում վերոնշյալ թմրամիջոցներից, որպես 

օրենսդրորեն պատժելի նվազագույն սահման, հերոին տեսակի թմրամիջոցի համար 

առավելագույն քանակ է համարվել 10 գրամը, նվազագույն քանակ՝ 0․02 գրամը, իսկ 

միջին թվաբանականը՝ 1․8641 գրամը, 12 եվրոպական երկրներում կոկաին տեսակի 

թմրամիջոցի համար առավելագույն քանակ է համարվել 15 գրամը, նվազագույն քանակ՝ 

0․2 գրամը, իսկ միջին թվաբանականը՝ 3․4958 գրամը, 12 եվրոպական երկրներում 

կոկաին տեսակի թմրամիջոցի համար առավելագույն քանակ է համարվել 15 գրամը, 

նվազագույն քանակ՝ 0․2 գրամը, իսկ միջին թվաբանականը՝ 3․4958 գրամը, 6 

եվրոպական երկրներում մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցի համար առավելագույն 

                                                             
10 Տե՛ս․ http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index99321EN.html  

http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index99321EN.html
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քանակ է համարվել 30 գրամը, նվազագույն քանակ՝ 3 գրամը, իսկ միջին 

թվաբանականը՝ 10․5714 գրամը, 6 եվրոպական երկրներում կանեփ տեսակի 

թմրամիջոցի համար առավելագույն քանակ է համարվել 100 գրամը, նվազագույն 

քանակ՝ 0․25 գրամը, իսկ միջին թվաբանականը՝ 24․7083 գրամը, 5 եվրոպական 

երկրներում տետրահիդրոկաննաբինոլ տեսակի թմրամիջոցի համար առավելագույն 

քանակ է համարվել 20 գրամը, նվազագույն քանակ՝ 0․5 գրամը, իսկ միջին 

թվաբանականը՝ 5․5 գրամը։ Ուստի, ելնելով վերոգրյալից, կարող են նշել, որ 

տարբերությունն ակնհայտ է։ 

Ինչ վերաբերում է թմրամիջոցների մասին օրենսդրությամբ սահմանված 

իրավախախտումների համար նախատեսված պատժին և պատասխանատվությանը, 

ապա՝ միջազգային մոտեցումները նույնպես տարբերվում են։ Թմրամիջոցների և 

թմրամիջոցներից կախվածությունների մոնիթորինգի եվրոպական կենտրոնի կողմից 

Եվրոպական Միության երկրների իրավական ակտերի ուսումնասիրությամբ վերլուծվել է 

թմրամիջոցների հետ կապված իրավախախտումների համար նախատեսված 

պատիժները՝ հետևյալ գործիքակազմով․  

- Ի՞նչ պատիժ է նախատեսված իրավախախտման համար /What is the punishment 

for the offence?/․ 

- Ի՞նչ այլընտրանքային միջոցներ կան իրավախախտման համար նախատեսված 

պատժի փոխարեն /What are the alternatives to punishment for the offence?/․ 

- Արդյո՞ք տուգանքի չափը տարբերվում է կախված թմրամիջոցի տեսակից /Does 

the penalty vary by drug?/․ 

- Արդյո՞ք տուգանքի չափը տարբերվում է կախված քանակից /Does the penalty vary 

by quantity?/․ 

- Արդյո՞ք տուգանքի չափը տարբերվում է կախված կախվածությունից /Does the 

penalty vary for addiction?/․ 

- Արդյո՞ք տուգանքի չափը տարբերվում է կախված ռեցիդիվից /Does the penalty 

vary for recidivism?/․ 

 

Գործիքակազմով առանձնացվել են թմրամիջոցների գործածման, թմրամիջոցների 

անձնական օգտագործման համար պահելու (տիրապետելու), ինչպես նաև՝ 

թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունն իրացնելու նպատակով կամ ապօրինի 

իրացնելու համար նախատեսված պատիժները /Use; Possession of drugs for personal use; 

Supply/։ 

 Այս առումով ևս բավականին տարբերություններ կան։ Այսպես, Ավստրիայում, 

Բելգիայում, Գերմանիայի Դաշնությունում, Դանիայում Իտալիայում, Լեհաստանում, 

Նիդերլանդներում, Չեխիայում, Սլովակիայում, Սլովենիայում թմրամիջոցների 

գործածումն՝ որպես իրավախախտում սահմանված չէ։ Իսկ Բուլղարիայում, 

Էստոնիայում, Իռլանդիայում, Իսպանիայում, Լատվիայում,  Լիտվայում, 

Լյուքսեբուրգում, Խորվաթիայում, Կիպրոսում, Հունաստանում, Հունգարիայում, 

Մալթայում, Մեծ Բրիտանիայում, Նորվեգիայում, Շվեդիայում, Պորտուգալիայում, 

Ռումինիայում, Ֆինլանդիայում, Ֆրանսիայում թմրամիջոցների գործածման համար 

նախատեսված են տարբեր պատիժներ՝ սկսած տարբեր չափերի վարչական 

տուգանքներից մինչև կարճաժամկետ ազատազրկում՝ հիմնականում այլընտրանքային 

պատժի հնարավորությամբ: 
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Ինչ վերաբերում է թմրամիջոցներն անձնական օգտագործման 

նպատակով պահելուն/տիրապետելուն, ապա՝ Եվրոպական Միության երկրներում 

մոտեցումները տարբեր են, մասնավորապես, Ավստրիայում թմրամիջոցների և 

հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր պահելն անձնական օգտագործման համար 

պատժվում է մինչև 6 ամիս ժամկետով ազատազրկմամբ կամ տուգանքով։ Սակայն 

Ավստրիայի օրենսդրությունը թույլատրում է ազատազրկման ձևով նշանակված պատիժը 

պայմանականորեն չկիրառել` սահմանելով փորձաշրջան 1-2 տարի ժամկետով: Մյուս 

դեպքերում՝ կախված թմրամիջոցից, դրա քանակից, անձի կախվածությունից, 

ռեցիդիվից, տուգանքի չափը չի տարբերվում։ 

Բելգիայում թմրամիջոցներն անձնական օգտագործման համար պահելն 

պատժվում է 3 ամսից մինչև 5 տարի ազատազրկմամբ կամ տուգանքով։ Որպես 

այլընտրանք՝ թմրամիջոց օգտագործողների համար կարող է լինել բուժական 

խորհրդատվությունը։ Առաջին իրավախախտման համար նախատեսվում է վարչական 

տուգանք՝ 90-150 եվրո, մեկ տարվա ընթացքում երկրորդ իրավախախտման դեպքում՝ 

156-300 եվրո, իսկ մեկ տարվա ընթացքում երրորդ և հետագա իրավախախտումների 

դեպքում՝ 8 օրից մինչև 1 ամիս ազատազրկում։ 

Գերմանիայի Դաշնությունում թմրամիջոցներն անձնական օգտագործման 

համար պահելն պատժվում է ազատազրկմամբ՝ մինչև 5 տարի կամ տուգանքով: 

Սակայն, եթե գործի հանգամանքներով պարզվում է, որ անձի մոտ ընդհանուր առմամբ 

բացակայում է հանրային հետաքրությունը իրավախախտման նկատմամբ և իր մոտ 

«մանր» չափերով պահվող թմրամիջոցը նախատեսված է միայն սեփական 

օգտագործման համար, ապա պատիժ չի նշանակվում: Մյուս դեպքերում՝ կախված 

թմրամիջոցից, դրա քանակից, անձի կախվածությունից, ռեցիդիվից, տուգանքի չափը 

հիմնականում չի տարբերվում։ 

Դանիայում անձնական օգտագործման համար թմրամիջոց պահելը 

նախատեսում է ազատազրկում մինչև 2 տարի ժամկետով: Սակայն, թմրամիջոցից 

կախվածության առկայության փաստը ապացուցելու պարագայում տվյալ անձն 

ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից:  

Իսպանիայում թմրամիջոցներն անձնական օգտագործման համար պահելն 

պատժվում է վարչական տուգանքով՝ 601-30,000 եվրո չափով։ Անձը խուսափում է 

պատասխանատվությունից այն դեպքում, երբ 14-ից 18 տարեկան է կամ, ըստ 

անհրաժեշտության, ընդգրկվում է բուժման ծրագրում։  

Եվրոպական փոքր պետություններից մեկում՝ Լյուքսեմբուրգում կանեփաբույսի 

կամ մարիխուաննայի անձնական օգտագործման համար պահելն պատժվում է 

վարչական տուգանքով՝ 251-2500 եվրո չափով, իսկ այլ թմրամիջոցների համար կարող է 

պատժվել ազատազրկմամբ՝ 8 օրից մինչև 6 ամիս ժամկետով և/կամ վարչական 

տուգանքով՝ 251-2500 եվրո չափով։ Անձը կարող է պատասխանատվությունից 

խուսափել, եթե կամավոր ցանկանում է բուժում ստանալ։ Լյուքսեմբուրգում տուգանքի 

չափը չի տարբերվում՝ կախված թմրամիջոցի քանակից կամ անձի կախվածությունից, 

սակայն տուգանքի չափը կարող է կրկնապատկվել, եթե վերջին 5 տարվա ընթացքում 

ռեցեդիվի դեպք է գրանցվել։ 

Չեխիայի Հանրապետությունում անձնական օգտագործման նպատակով 

«մանր չափերով» թմրամիջոց պահելու համար նախատեսվում է տուգանք՝ 650-2600 

եվրո չափով, իսկ «մանր չափերին» գերազանցող քանակով թմրամիջոց պահելու համար 

սահմանվում է քրեական պատիժ՝ ազատազրկում, որի տևողությունը, սակայն տարբեր է՝ 

պայմանավորված թմրամիջոցների տեսակով: Բացի տուգանքից թմրամիջոցներից 

կախվածություն ունեցող անձի նկատմամբ կարող է կիրառվել բժշկական բնույթի 
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հարկադրանքի միջոց՝ բուժում բժշկական հաստատությունում կամ սոցիալական 

աջակցություն, որը կարող է տևել 3 ամսից մինչև 1 տարի։ 

Սլովենիայում «մանր չափերով» թմրամիջոց պահելու համար նախատեսվում է 

վարչական տուգանք՝ 40-200 եվրո չափով, իսկ «մանր չափերին» գերազանցող քանակով 

թմրամիջոց պահելու համար նախատեսվում է տուգանքով՝ 200-625 եվրո չափով։ 

Սակայն եթե անձը կամավոր ցանկանում է բուժում ստանալ կամ սոցիալական 

ապահովության ծրագրին միանալ, ապա՝ նրա պատիժը մեղմվում է։ Սլովենիայում 

տուգանքի չափը չի տարբերվում թմրամիջոցի այլ տեսակի կամ ռեցիդիվի դեպքում։ 

Մերձբալթյան երկրներից Էստոնիայում անձնական օգտագործման նպատակով 

«մանր չափերով» թմրամիջոց պահելու համար նախատեսվում է մոտ 800 եվրո տուգանք 

կամ վարչական կալանք՝ մինչև 30 օր ժամկետով։ «Մանր չափերով» թմրամիջոց 

պահելու համար սահմանված իրավախտումների համար նախատեսված պատժին 

այլընտրանք առկա չեն Էստոնիայում, և ոչ էլ կան տարբերություններ մյուս դեպքերում՝ 

կախված թմրամիջոցից, դրա քանակից, անձի կախվածությունից, ռեցիդիվից։  

Լատվիայում անձնական օգտագործման նպատակով թմրամիջոց պահելը 

քրեական կամ վարչական իրավախախտում կարող է որակվել՝ կախված դրա քանակից։ 

Առանց իրացնելու նպատակի «մանր չափերով» թմրամիջոց պահելու համար 

նախատեսվում է նախազգուշացում կամ վարչական տուգանք՝ մինչև 280 եվրո չափով։ 

Անձը կարող է վարչական պատասխանատվությունից խուսափել, եթե կամավոր 

ցանկանում է բուժում ստանալ։ Քրեական օրենսդրությամբ նույնպես նախատեսվում է 

ազատազրկման ձևով նշանակված պատիժը պայմանականորեն չկիրառել այն դեպքում, 

եթե անձը համաձայնվում է բուժում ստանալ։ 

Իսկ Լիտվայում առանց իրացնելու նպատակի անձնական օգտագործման 

համար թմրամիջոց պահելու դեպքում նախատեսվում է տուգանքով կամ կալանքով կամ 

ազատազրկմամբ՝ մինչև 2 տարի ժամկետով, մասնավորապես՝ առանց իրացնելու 

նպատակի «մանր չափերով» թմրամիջոց պահելու համար անձը կարող է պատժվել 

տուգանքով՝ մինչև 289 եվրո չափով կամ կամ վարչական կալանավորմամբ՝ մինչև 30 օր 

ժամկետով։ 

Իսկ Իտալիայում անձնական օգտագործման նպատակով թմրամիջոցների 

«մանր չափերի» համար նախատեսված չէ պատիժ: Սակայն անձը կարող է ընդգրկվել 

սոցիալ-վերականգնողական կամ բուժական ծրագրերում11։ 

Ասիայի և Օվկիանիայի երկրներից Հնդկաստանում «նվազ քանակությամբ» 

թմրամիջոցներ պահելու համար նախատեսվում է մինչև 6 ամիս ազատազրկում կամ 

10,000 ռուփի տուգանք: Իսկ Ավստրալիայում բավականին խիստ են թմրամիջոցներ 

պահելու համար նախատեսված պատիժները: Մասնավորապես, «նվազ քանակության» 

թմրամիջոցներ պահելու համար սահմանվում է 5,500 դոլար վարչական տուգանք կամ 2 

տարի ժամկետով ազատազրկում:  

Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի Դաշնությանը, ապա՝ թմրամիջոցների 

«մանր» չափերի համար նախատեսված պատժաչափերն էականորեն չեն տարբերվում 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանվող պատժաչափերից: 

Թմրամիջոցների գործածման համար Ռուսաստանի Դաշնությունում այդ երկրի 

քաղաքացիների համար սահմանված է վարչական տուգանք՝ 4.000-ից 5.000 ռուբլի 

չափով կամ վարչական կալանավորում՝ մինչև 15 օր ժամկետով12: 

                                                             
11 Տե՛ս․ http://www.emcdda.europa.eu/topics/law/penalties-at-a-glance  
12 Տե՛ս․ 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0

http://www.emcdda.europa.eu/topics/law/penalties-at-a-glance
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D0%B1_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_6#%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_6.8
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Անդրադառնալով Եվրոպական Միության երկրներին, հիմք ընդունելով անդամ 

պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված թմրամիջոցների «մանր» չափերը, 

ապօրինի շրջանառության հետ կապված իրավախախտումների համար նախատեսված 

պատժի տեսակներն ու պատժաչափերը, և ըստ այդմ, հաշվի առնելով Եվրոպական 

Միության երկրների որդեգրած պետական քաղաքականությունը, կարող ենք 

եզրակացնել, որ թեև անձնական օգտագործման համար թմրամիջոցներ պահելը այդ 

պետությունների հիմնական մասում համարվում է որպես իրավախախտում և 

պատժողական մոտեցումները միանման չեն, սակայն սահմանված թմրամիջոցների 

«մանր» չափերը կամ թմրամիջոցների այն չափերը, որոնք չեն հանգեցնում քրեական 

պատասխանատվության էականորեն ավելի մեծ են, քան Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված և Նախագծով նախատեսված «մանր 

չափերը», իսկ նախատեսվող քրեական պատասխանատվությունը, մասնավորապես՝ 

ազատազրկման ձևով պատիժ նշանակելը, ըստ վերոնշյալ պետությունների 

օրենսդրության և արդարադատական պրակտիկայի, ավելի մեղմ են ու կառուցողական 

մոտեցմամբ, քան Հայաստանի Հանրապետության  դատական պրակտիկայում 

սովորաբար կիրառվում է։ Մասնավորապես՝ թվարկվածներից առավելագույն ժամկետով 

պատիժ նախատեսված է 5 տարի կամ 60 ամիս ժամկետով, այն էլ թմրամիջոցի ավելի 

բարձր չափաքանակի և ռեցիդիվի գրանցման դեպքերում, այնինչ ներպետական 

իրավակիրառ պրակտիկայի վերլուծության ընթացքում պարզ է դառնում, որ անձը, ով 

առաջին անգամ է կատարում ՀՀ քրեական օրենսգրքի 268-րդ հոդվածով նախատեսված 

հանցագործությունը և ով նախկինում դատապարտված չի եղել, ազատազրկվում է 60 

ամիս ժամկետով13, կամ անձը, ում մոտ քրեական գործի նախաքաննությամբ պարզվել է, 

որ ունի  «ափիոնային թմրամոլություն», առանձնապես խոշոր չափի՝ 1․3 գրամ հերոին 

տեսակի թմրամիջոց ապօրինի ձեռք բերելու և պահելու համար ազատազրկման է 

դատապարտվում 36 ամիս14, կամ առանձնապես խոշոր չափ համարվող 0․24 գրամ 

տնայնագործական եղանակով պատրաստված հերոին տեսակի թմրամիջոց ապօրինի 

ձեռք բերել փորձելու համար անձն ազատազրկման է դատապարտվում կրկին 36 ամիս 

ժամկետով15: Բացի այդ, թեև եվրոպական այն երկրներում, որտեղ անձնական 

օգտագործման նպատակով թմրամիջոցներ պահելու համար վարչական կամ քրեական 

պատասխանատվության և պատժի են ենթարկվում, սակայն, ինչպես նկատեցինք 

վերոգրյալում, գրեթե այդ բոլոր երկրներում գործում են այլընտրանքային պատիժների 

հնարավորություններ, թմրամիջոցներից կախվածության առկայության պարագայում, 

որպես այլընտրանք կամ որպես ռացիոնալ մոտեցում, ազատազրկման փոխարեն 

բժշկական օգնության կամ սոցիալական աջակցության տրամադրում կամ նամանատիպ 

ծրագրերին կամավոր ընդգրկվելու հնարավորություն, փոխարինող կամ 

վերականգնողական բուժման նշանակում դատարանի որոշմամբ և նմանատիպ այլ 

ճկուն, արդյունավետ, մարդասիրական, և միևնույն ժամանակ, ծախսարդյունավետ 

մոտեցումներ: Այսինքն, կարող ենք ենթադրել, որ այդպիսի տրամաբանական և 

նպատակահարմար, և միաժամանակ, ծախսարդյունավետ միջոցառումների 

իրականացումը, այլընտրանքային միջոցների շնորհիվ՝ բժշկական օգնության և 
                                                                                                                                                                                                    
%A4_%D0%BE%D0%B1_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0
%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%
D1%8F%D1%85/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_6#%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1
%82%D1%8C%D1%8F_6.8  
13 Տե՛ս․ http://datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=15481123719149382  
14 Տե՛ս․ http://datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=14355223812274148  
15 Տե՛ս․ http://datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=15481123719094383  

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D0%B1_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_6#%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_6.8
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D0%B1_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_6#%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_6.8
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D0%B1_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_6#%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_6.8
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D0%B1_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_6#%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_6.8
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D0%B1_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_6#%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_6.8
http://datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=15481123719149382
http://datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=14355223812274148
http://datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=15481123719094383
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սպասարկման, սոցիալական աջակցության, ապահովման հնարավորությունների 

ստեղծումը և տրամադրումը, հանդիսանում է որպես այդ երկրների՝ թմրամիջոցներից 

կախվածություն ունեցող անձանց կողմից հիվանդության հետևանքով «պարտադրված» 

թմրամիջոցներ գործածելու հանգամանքի օբյեկտիվ գնահատման արդյունքում 

ձեռնարկվող որակյալ, հետևողական և արդյունավետ կանխարգելման, 

վերականգնողական և վերաինտեգրացիոն միջոցառումներ և մոտեցումներ, և 

Հայաստանի Հանրապետությունը՝ որպես իրավական սոցիալական, ժողովրդավարական 

պետություն, հիմք ընդունելով վավերացված միջազգային իրավական փաստաթղթերով, 

Սահմանադրությամբ և ներպետական օրենսդրությամբ հռչակած սկզբունքները, պետք է 

իրականացնի իր պոզիտիվ պարտականությունները և համապատասխան քայլեր 

ձեռնարկի թմրամիջոց գործածող անձանց համար հնարավոր անհրաժեշտ իրավական, 

սոցիալական, առողջապահական աջակցություն տրամադրելու համար, այլ ոչ թե այդ 

անձանց դիտարկի զուտ որպես իրավախախտներ, մասնավորապես՝ այս դեպքում, 

նպատակ ունենա անձնական օգտագործման համար մանր չափերով թմրամիջոցներ 

ձեռքբերելու կամ պահելու համար նրանց ազատազրկման դատապարտել:  

Միանշանակ տարակուսանք կարող է առաջացնել այն փաստը, որ եթե, ըստ 

դատական պրակտիկայի վերլուծության, 330 դատական գործերից 132-ով պատիժը 

պայմանականորեն չի կիրառվել՝ սահմանվելով 1-ից մինչև 2 տարի ժամկետով 

փորձաշրջան, ապա՝ ինչպե՞ս է ստացվում, որ պետության կողմից վարվող 

քաղաքականությունը համարվում է «պատժիչ», իսկ դատարանի դիրքորոշումը՝ «ավելի 

խիստ» իրավախախտի նկատմամբ։ Այստեղ հարցի էությունը կայանում է ոչ միայն 

իրավական, այլև՝ սոցիալ-հոգեբանական ասպեկտներում, բացի այդ այն ունի 

բժշկագիտական հիմնավորում /մանրամասն, տե՛ս, էջ 32/։ Նախ՝ «դատապարտվածի» 

պիտակը, արդեն իսկ խնդիրներ կարող են առաջացնել, թե՛ անձնական, և թե՛ 

գործնական և/կամ հանրային բնագավառներում։ Անձը չի կարողանում լիարժեք իրացնել 

իր միջազգային իրավունքով և  սահմանադրորեն երաշխավորված անգամ 

քաղաքացիական իրավունքները։ Խտրականության պայմաններում նրան չի 

տրամադրվում պատշաճ ծառայություններ՝ թե՛ կրթական, թե՛ առողջապահական, թե՛ 

սոցիալ-մշակութային և այլ ոլորտներում՝ խախտվելով վերջինիս իրավունքները։ 

Հասարակության կողմից խտրականության և խարանի զգացումը կարող է հանգեցնել 

բարոյական հուսալքման, հասարակությունից մեկուսացման, հետագա 

առողջական/հոգեբանական խնդիրների առաջացման կամ սրացման, գուցե նաև որպես 

պաշտպանական ռեակիցա՝ հետագա ագրեսիվ վարքագծի դրսևորման։ Վերջինիս 

գումարվում է թմրամիջոցներից կախվածություն ունեցող, տոլերանտություն ձեռքբերած, 

զրկանքի համախտանիշով անձի հիվանդագին հակումը, որի արդյունքում, չի 

բավարարվում «պարտադրված» պահանջը, և նախապայման է հանդիսանում 

վտանգավոր հետևանքներ առաջացնելուն, ընդհուպ՝ մինչև հանցավոր 

ինքնավստահությամբ կրկին նույնանման վարքագիծ դրսևորելուն, երբ վերջինս 

նախատեսում է, որ իր «պարտադրված» գործողությունները կարող են հանդիսանալ 

հանրորեն վտանգավոր արարքներ, սակայն հույս է ունենում, որ կրկին 

պատասխանատվության չի ենթարկվի։ Սակայն այդ դեպքում, ամենայն 

հավանականությամբ, անձի արարքը կհամարվի դիտավորությամբ կատարված 

հանցանք, և կենթարկվի քրեական պատասխաատվության՝ պատժին մասնակիորեն 

գումարվելով նախորդ դատավճռով նշանակված պատժի չկրած մասը։ Ուստի, այստեղ, և 

ընդհանրապես՝ պետական քաղաքականությունում, կարևոր պիտի լինի այն 

հանգամանքը, որ ոչ թե անձին պետք է պատժել, կամ ազատազրկման ձևով նշանակված 
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պատիժը պայմանականորեն չկիրառելով, ցույց տալ արդարադատություն 

իրականացնող մարմնի, պետության «բարեհոգությունը» /իհարկե, վերջինս չի կարելի 

միանշանակ ընկալել այն, որ խոսքը գնում է ազատազրկման ձևով նշանակված պատիժը 

պայմանականորեն կիրառելու բացառման մասին/, այլ՝ անձի ուղղումը, 

այլընտրանքային միջոցի կիրառումը նրա հետագա իրավախախտ վարքագիծ 

չդրսևորելու պայմանների առկայության ապահովման համար, այսինքն՝ այնպիսի 

հնարավորությունների ստեղծումը, երբ անձի մոտ կձևավորվի հարգալից վերաբերմունք 

ոչ միայն օրինականության, այլև՝ ընդհանրապես, մարդկանց, հասարակության, 

համակեցության կանոնների, սովորույթների ու ավանդույթների նկատմամբ։ Այդպիսի 

ուղղիչ աշխատանքները կարող են նպաստել անձի օրինապահ վարքագծի ձևավորմանն 

ու ամրապնդմանը։ Իզուր չէ, որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 48-րդ հոդվածով սահմանվում է, 

որ պատժի նպատակն է վերականգնել սոցիալական արդարությունը, ուղղել պատժի 

ենթարկված անձին, ինչպես նաև կանխել հանցագործությունները16։ Իսկ այս 

պարագայում անձին ուղղել կլինի ոչ թե փորձաշրջան սահմանելը և «սպասել մինչև անձը 

նորից իրավախախտում կանի», այլ՝ պետության կողմից ձեռնարկել գործուն և 

համընդգրկուն քայլեր՝ սկսած բուժումից, սոցիալական, հոգեբանական, իրավական 

աջակցությունից, ավարտած՝ նրա հասարակական, կրթական, աշխատանքային, սոցիալ-

մշակութային և այլ ոլորտներում ներգավվածության ապահովում։ Վերջիվերջո, 

թմրամիջոցների կախվածության սինդրոմի հիմքում ընկած է թմրամիջոցներ 

օգտագործելու հզոր և անհաղթահարելի ցանկությունը, օգտագործվող թմրամիջոցների 

քանակության վերահսկման անկարողությունը, որը բերում է չափազանց մեծ 

գումարների և թմրամիջոցների  հետ կապված գործողությունների վրա չափից ավելի 

ժամանակ ծախսելը17: 

Ուշագրավ է, որ, ըստ դատական պրակտիկայի վերլուծության, 41 դեպքերից 

ընդամենը 4-ում է, որ պատիժը պայմանականորեն չկիրառվելու շրջանակներում 

բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոց  նշանակվել (330-ից՝ 1․21%-ը, 41-ից՝ 9․76%-ը), 

ընդ որում՝ դրանցից 3-ում անձինք թմրամիջոցներից կախվածություն են ունեցել, իսկ  

մնացած 37 դեպքերում պատժի հետ մեկտեղ է հարկադիր բուժումը կիրառվել (330-ից՝ 

11․21%-ը, 41-ից՝ 90․24%-ը), այսինքն՝ մյուս բոլոր դեպքերում որևէ անհրաժեշտություն 

չէ՞ր կարող լինել առողջապահական կամ գոնե սոցիալ-վերականգնողական ծրագրերում 

ընդգրկել։ Ընդհանուր առմամբ, թմրամիջոց գործածող կամ դրանցից կախվածություն 

ունեցող անձանց համայնքային խնդիրների վերհանումն ու կարիքների գնահատումը 

յուրաքանչյուր պետության պոզիտիվ պարտականությունն է։ Սակայն, ինչպես նշվեց, 

թմրամիջոց գործածող անձանց խնդիրները պայմանավորված են բազմաթիվ 

հանգամանքներից։ 

Որոշիչ հանգամանքներից մեկն էլ, ինչպես նշվեց, այն է, որ օրենսդրությամբ 

ամրագրված /և գրեթե նույնությամբ Նախագծով նախատեսված/ թմրամիջոցների 

սահմանային չափազանց փոքր շեմը հանգեցնում /կամ հանգեցնելու/ է քրեական 

պատասխանատվության, որը բացասական հետևանքներ է ունենում առանց այն էլ 

առողջական խնդիրներ ունեցող, կախվածության համախտանիշով տառապող անձանց։ 

Փաստորեն, հիմք ընդունելով ՀՀ քրեական օրենսգրքի 268 հոդվածի իրավակիրառ 

պրակտիկայի վերլուծությունը, կարող ենք եզրակացնել և վերստին արձանագրել, որ 

անգամ մեկանգամյա գործածման համար առանց իրացնելու նպատակի զգալի չափերով 

թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր կամ դրանց պրեկուրսորներ 

                                                             
16 Տե՛ս․ http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=125137  
17 Տե՛ս․ International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders, UNODC and WHO, 2016։ 
http://www.unodc.org/documents/International_Standards_2016_for_CND.pdf  

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=125137
http://www.unodc.org/documents/International_Standards_2016_for_CND.pdf
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ապօրինի պատրաստելը, վերամշակելը, ձեռք բերելը, պահելը կամ մասնակի գործածելը՝ 

հիմք են հանդիսանում անձին ազատությունից զրկելու համար: Այս դեպքում կարելի է 

շեշտել, որ հիվանդության առկայության պատճառով թմրամիջոցի աննշան չափաբաժին 

պահելու համար մասնագիտական բժշկական օգնություն կամ սոցիալ-հոգեբանական, 

վերականգնողական աջակցություն ստանալու փոխարեն, անձինք ենթարկվել են 15 օր 

կալանքից մինչև 96 ամիս ժամկետով ազատազրկման /առանց պատժների գումարման 

դեպքերի/: Համաձայն դատական գործերի վերլուծության, արձանագրված դեպքերի 70%-

ը, որը կազմում է բոլոր 330 դեպքերից 231-ը, եղել են շատ փոքր՝ մինչև 1 գրամ 

քանակությամբ թմրամիջոցներ և/կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր, որոնց 

ձեռքբերելու, պատրաստելու կամ պահելու համար միջինը 11 ամիս պատիժ է նշանակվել, 

իսկ դրանց ընդհանուր քանակը կազմել է «զավեշտալիորեն» ընդամենը՝ 61․8 գրամ, 

այնինչ բոլորի ընդհանուր զանգվածը կազմել է մոտ 3006 գրամ։ Դա մի տեսանկյունից ևս 

մեկ անգամ վկայում է թույլատրելի նվազագույն, և ընդհանրապես,  բոլոր 

չափաքանակների ոչ օբյեկտիվ, անիրատեսական սահմանումների մասին։ Այդ է 

փաստում նաև մյուս դիտարկումը․ 228 դեպքերում կամ բոլոր դեպքերի ավելի քան 69%-ի 

կազմում է արձանագրվել զգալի չափի պարունակությամբ թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ 

(հոգեներգործուն) նյութեր /ևս 50 դեպքերում, և ընդհանուրը՝ 278, դատական գործերում 

մեկ կամ ավելի այլ թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի առկայության դեպքում (330-

ից՝ 84․24%-ը)/, այսինքն՝ դա կարող է նշանակել, որ այդպիսի անհանգստացնող միտում 

չի նկատվում անձանց կողմից առանց իրացնելու նպատակի ավելի բարձր չափաքանակի 

թմրամիջոցներ, առավել ևս հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր ձեռք բերելուն, 

պատրաստելուն կամ պահելուն։ Ինչ վերաբերում է դատական մարմնի կողմից 

նշանակված պատիժների «արդարացիությանը», ապա՝ դա այլ քննարկման հարց է։ 

Դիտարկման է նաև արժանի չնչին չափաքանակների համար անձանց նշանակված 

պատժի կիրառման արդյունքում առաջացող հետևանքները։ Ըստ վերլուծության, 

նշանակված պատիժների ժամկետների ընդհանուր գումարը կազմել է 3943 ամիս 15 օր 

/միջինը՝ 12 ամիս/։ Այս պարագայում հարկավոր է ուշադրության դարձնել նաև այն 

փաստը, թե որքանով է ֆինանսապես նպատակահարմար, կամ այլ կերպ ասած՝ 

«մատչելի» պետության համար որոշ դեպքերում այդքան ժամանակահատվածի համար 

ֆինանսական ռեսուրսների անարդյունավետ օգտագործումը։ Պարզ է դառնում, որ 

պետության կողմից նման քաղաքականության արդյունքում թմրամիջոցներից 

կախվածությամբ տառապող անձի ազատազրկումը, այլ ոչ թե բժշկական օգնության կամ 

սոցիալ-հոգեբանական աջակցության տրամադրումը, մարդու իրավունքների 

տեսանկյունից անհիմն լինելուց բացի, ծախսարդյունավետության տեսակետից չի 

հիմնավորվում:  

Այսպես՝ ազատազրկված մեկ անձի համար նախատեսված ծախսը մեկ օրվա 

համար կազմում է մոտ 4.500 դրամ կամ ավելի, իսկ, օրինակ, արտահիվանդանոցային 

(ամբուլատոր) պայմաններում մեթադոնային փոխարինող բուժում ստացող անձի համար 

օրական ծախսը կազմում է միջինում 300-400 դրամ, առավելագույնը 24 օր տևողությամբ 

հիվանդանոցային պայմաններում դետոքսիֆիկացիոն բուժման դեպքում մեկ օրվա 

բուժման համար նախատեսվում է 6000 դրամ18: Բացի այդ, պետք է առանձնահատուկ 

ուշադրության արժանացնել այն հանգամանքը, որ մասնագիտական բժշկական 

օգնության տրամադրման արդյունքում տվյալ անձի մոտ թմրամիջոցներից զերծ մնալու, 

հետևաբար նաև հանցավոր վարքի բացառման հավանականությունը շատ ավելի մեծ է, 

                                                             
18 Տես՛, Թմրամիջոցների վերաբերյալ ազգային զեկույց, ԱԱԻ, 2014թ․ 

http://nih.am/assets/pdf/atvk/drug_report_2014_arm.pdf  

http://nih.am/assets/pdf/atvk/drug_report_2014_arm.pdf
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քան ազատազրկման արդյունքում19: Հատկանշական է նաև ևս մեկ անգամ ընդգծել այն, 

որ դիտարկման առարկա են հանդիսանում ՀՀ քրեական օրենսգրքի 268-րդ հոդվածով 

նախատեսված այն դեպքերը, երբ թմրամիջոցներից կախվածությամբ անձը թմրամիջոց է 

ձեռք բերել, պահել կամ փոխադրել «տվյալ» չափի թմրամիջոցը անձնական 

գործածության համար և առանց իրացնելու նպատակի։ 

Իսկ օրենսդրական նախաձեռնությունների համատեքստում անտրամաբանական 

է առանձին դիտարկել Նախագիծը, քանզի ի համեմատություն գործող օրենսդրությամբ և 

Նախագծով նախատեսված վերոհիշյալ թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) 

նյութերի, դրանց պրեկուրսորների ու շրջանառությունն արգելված՝ թմրամիջոցներ, 

հոգեմետ (հոգեներգործուն), խիստ ներգործող կամ թունավոր նյութեր պարունակող 

բույսերի չափերի, գրեթե ոչ մի փոփոխություն չի կատարվել։ Վերոնշյալներից 

բացառություն է կազմում մեթադոնը, որտեղ, սակայն, թմրամիջոցի զգալի չափերը 

նվազեցվել են՝ նախատեսվելով «0.005-0.5 գրամ»-ի, սակայն, ի տարբերություն գործող 

օրենսդրության, որտեղ զգալի չափերի համար սահմանված է «0․1-1․0 գրամ»։ Այստեղ 

նաև խնդրահարույց է Նախագծով նույն թմրամիջոցի զգալի և խոշոր չափերի 

սահմանումը․ այսպես՝ մեթադոնի համար զգալի չափերը նախատեսվել է «0.005-0.5 

գրամ», իսկ խոշոր չափերի համար՝ «1․0-10․0 գրամ», և անհասկանելի է «0․5-1․0 գրամ» 

չափերի միջև միջակայքի բացակայությունը Նախագծում, փաստորեն՝ նաև դրա 

իրավակարգավորումը։ 

Անդրադառնալով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված և Նախագծով նախատեսվող 

«մանր» չափերի օբյեկտիվությանն ու հիմնավորվածությանը՝ պետք է նաև 

բժշկակական-փորձագիտական տեսանկյունից արձանագրել, մասնավորապես այն, որ 

ափիոնատիպ նյութերի համար սահմանված «մանր» չափերն այնքան փոքր են, որ 

հաճախ նույնիսկ բավարար չեն ափիոնատիպ նյութերի կայուն և երկարատև գործածման 

փորձ ունեցող անձանց մեկանգամյա գործածման համար։ Այդ մասին է վկայում 

կատարված ուսումնասիրությունները և մասնագիտական բժշկական, փորձագիտական 

եզրակացությունները։  

Այսպես, թմրամիջոցներ գործածող անձանց կողմից գործածվող ափիոնատիպ 

նյութերից յուրաքանչյուրի (բացառությամբ՝ մեթադոնի համար սահմանված «մանր» 

չափից) համար սահմանված չափաբաժինը շատ փոքր է, քանի որ ափիոնատիպ 

նյութերի նկատմամբ բարձր տոլերանտությամբ անձին կախվածության պատճառով 

առաջացած զրկանքի համախտանիշը վերացնելու համար «պահանջվող» և մեկանգամյա 

գործածման համար անհրաժեշտ ափիոնատիպ նյութի քանակությունը հիմնականում չի 

կարող չգերազանցել օրենսդրությամբ սահմանված «մանր» չափերին: 

Արտահայտվածությամբ, տևողությամբ և կախվածություն ձևավորելու պոտենցիալով 

համանման ազդեցությունների առումով ափիոնատիպ նյութերի տարբեր տեսակների 

միմյանց համարժեք դեղաչափերի հստակ հաշվարկը գործնականում գրեթե անհնար է՝ 

հաշվի առնելով դրանց «մաքրության աստիճանը», այն է՝ «տնայնագործական» 

ճանապարհով ձեռք բերված թմրամիջոցներում ազդող նյութի (բուն թմրամիջոցի) չափի 

խիստ փոփոխական լինելու և այլ նյութերի հետ խառնուրդով շրջանառվելու և 

գործածվելու հանգամանքը: Սակայն բժշկական պրակտիկայում կիրառվող տարբեր 

                                                             
19 Տե՛ս, Թմրամիջոցներ գործածող անձանց նկատմամբ իրականացվող քաղաքականության 

առանձնահատկությունները Հայաստանում: Հիմնական թերությունների վերհանումը և 
բարեփոխումների անհրաժեշտությունը, Վանաձոր, 2015թ․ http://hcav.am/wp-
content/uploads/2016/02/%D4%B6%D5%A5%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81-
%D4%B9%D5%84%D5%90%D4%B1%D5%84%D4%BB%D5%8B%D5%88%D5%91%D5%86%D4%B
5%D5%90-17.02.2016.pdf  

http://hcav.am/wp-content/uploads/2016/02/%D4%B6%D5%A5%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81-%D4%B9%D5%84%D5%90%D4%B1%D5%84%D4%BB%D5%8B%D5%88%D5%91%D5%86%D4%B5%D5%90-17.02.2016.pdf
http://hcav.am/wp-content/uploads/2016/02/%D4%B6%D5%A5%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81-%D4%B9%D5%84%D5%90%D4%B1%D5%84%D4%BB%D5%8B%D5%88%D5%91%D5%86%D4%B5%D5%90-17.02.2016.pdf
http://hcav.am/wp-content/uploads/2016/02/%D4%B6%D5%A5%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81-%D4%B9%D5%84%D5%90%D4%B1%D5%84%D4%BB%D5%8B%D5%88%D5%91%D5%86%D4%B5%D5%90-17.02.2016.pdf
http://hcav.am/wp-content/uploads/2016/02/%D4%B6%D5%A5%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81-%D4%B9%D5%84%D5%90%D4%B1%D5%84%D4%BB%D5%8B%D5%88%D5%91%D5%86%D4%B5%D5%90-17.02.2016.pdf
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ափիոնատիպ նյութերի համարժեք դեղաչափերի համեմատության արդյունքում կարելի է 

կատարել ճշգրիտ եզրահանգումներ: Այստեղ հարկ է նորից նշել, որ խնդիրը 

ափիոնատիպ նյութերի չափերի իրավական սահմանումներն են։  

Այսպես, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված «մանր» չափը մեթադոնի համար 

կազմում է մինչև 0․1 գրամ, իսկ Նախագծով անգամ՝ 0․005 գրամը, հերոինի համար 

նույնպես մինչև 0․005 գրամ։ Սակայն մեթադոնի 20 միլիգրամ դեղաչափն իր 

ազդեցությամբ համարժեք է 10 միլիգրամ հերոինին: Անդրադառնալով մորֆինին՝ 

պետք է հատուկ ընդգծել, որ բժշկական պրակտիկայում կիրառվող մորֆինի միանվագ 

օգտագործվող դեղաչափը կազմում է 10-20 միլիգրամ, իսկ օրական հնարավոր 

նշանակման առավելագույն դեղաչափը՝ 50-200 միլիգրամ: Այնինչ, ՀՀ օրենսդրությամբ 

սահմանված և Նախագծով նախատեսվող «մանր» չափը մորֆինի դեպքում կազմում է 

մինչև 10 միլիգրամ, ինչը ափիոնատիպ նյութերից կախվածություն ունեցող անձի 

նույնիսկ մեկանգամյա գործածման համար անհրաժեշտ չափը չի էլ կազմում՝ 

պայմանավորված ափիոնատիպ նյութերի նկատմամբ հիվանդության հետևանքով 

զարգացած տոլերանտության բարձրացման հանգամանքով: Ափիոնատիպ նյութերից 

ամենաթույլ ազդեցությամբ օժտված կոդեինի համար ՀՀ օրենսդրությամբ, ինչպես նաև 

Նախագծով «մանր» չափ է սահմանվում մինչև 0․02 գրամը (20 միլիգրամ): Հարկ է նշել, 

որ 20 միլիգրամ կոդեինին համարժեք մեթադոնի դեղաչափը կազմում է 1 միլիգրամից 

պակաս չափով մեթադոնը: Կոդեինի թույլ ազդեցության և ափիոնատիպ մյուս նյութերից 

առավել պակաս վնասակարության մասին է խոսում նաև այն հանգամանքը, որ 

հանրապետության դեղատներում ազատորեն վաճառվող բազմաթիվ 

բազմաբաղադրատարր ցավազրկող դեղերում կոդեինը կազմում է մինչև 10 միլիգրամ: 

Այս ամենից բխում է նաև այն անտրամաբանական վարկածը, որ 8 միլիգրամ կոդեին 

պարունակող բազմաբաղադրատարր ցավազրկող դեղի ընդամենը 3 հաբում 

պարունակվող կոդեինի առկայությունն (24 միլիգրամ կոդեին) արդեն իսկ հանդիսանում 

է «զգալի» չափ և հիմք է անձի նկատմամբ քրեական պատիժ կիրառելու համար: ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված և Նախագծով նախատեսվող օմնոպոնի «մանր» չափ է 

հանդիսանում մինչև 0․02 գրամը (20 միլիգրամ): Հարկ է նշել, որ օմնոպոնն իրենից 

ներկայացնում է մորֆինի, կոդեինի, պապավերինի նարկոտինի և տեբաինի 

պարունակությամբ լուծույթ, որի 1 միլիլիտր լուծույթում մորֆինի և կոդեինի 

պարունակությունը համապատասխանաբար կազմում է 5․75-13․4 միլիգրամ և 0․72-1․44 

միլիգրամ: Օմնոպոնի միանվագ նշանակման դեղաչափը կազմում է 1-2 միլիլիտր 

(այսինքն՝ 1-2 գրամ լուծույթ): Այս չափաբաժինը նույնպես բավականին փոքր է 

թմրամիջոցներից կախվածություն ունեցող և բարձր տոլերանտություն ունեցող անձանց 

նույնիսկ մեկանգամյա գործածման համար: Բուպրենորֆինի համար ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված, ինչպես նաև Նախագծով նախատեսված  «մանր» չափ է 

համարվում 0․002 գրամը (2 միլիգրամ): Համաձայն բուպրենորֆինի բժշկական 

նպատակներով կիրառության վերաբերյալ գրականության՝ ցավազրկման նպատակով 

նշանակվող բուպրենորֆինի միանվագ դեղաչափը կազմում է 0․2-0․4 միլիգրամ, իսկ 

ցավազրկման նպատակով նշանակվող առավելագույն դեղաչափը մեկ օրվա ընթացքում՝ 

մինչև 1․8 միլիգրամ: Սակայն հատկանշական է, որ ափիոնատիպ նյութերից 

կախվածության փոխարինող բուժման համար կիրառվող բուպրենորֆինի օրական 

բուժական (պահպանողական) դեղաչափերը, կազմելով մինչև 16 միլիգրամ, էականորեն 

ավելի մեծ են, քան ցավազրկման նպատակով կիրառման դեպքում: Այստեղից կարելի է 

եզրահանգել, որ ափիոնատիպ նյութերից կախվածություն ունեցող անձանց համար 2 

միլիգրամ բուպրենորֆինը հանդիսանում է միանվագ գործածման համար նվազագույն 

կամ նույնիսկ անբավարար չափ: Համեմատելով մեթադոնի հետ՝ հարկ է նշել, որ 
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մեթադոնի 100 միլիգրամ դեղաչափին համարժեք բուպրենորֆինի դեղաչափը կազմում է 

4 միլիգրամ, ինչը երկու անգամ գերազանցում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 

«մանր» չափին20:  

Իսկ մեթադոնային փոխարինող բուժման նշանակման նախնական փուլում 

ափիոնատիպ նյութերից կախվածություն ունեցող անձանց նշանակվում է մինչև 25-30 

միլիգրամ օրական դեղաչափ: Սակայն, սովորաբար մեթադոնի օրական դեղաչափերն 

աստիճանաբար ավելացվում են և արդեն 2-3 շաբաթ անց՝ բուժման պահպանողական 

փուլում, նշանակվող մեթադոնի օրական բուժական դեղաչափը կազմում է 60-120 

միլիգրամ: Առանձին դեպքերում, պայմանավորված ափիոնատիպ նյութերից 

կախվածություն ունեցող անձի մոտ ափիոնատիպ նյութերի նկատմամբ արտահայտված 

բարձր տոլերանտությամբ, մեթադոնի պահպանողական դեղաչափը կարող է կազմել 

նույնիսկ 120 միլիգրամից բարձր: Վերը նկարագրված ափիոնատիպ նյութերի խմբին 

պատկանող տարբեր նյութերի չափերի համեմատություններից և վերլուծությունից 

կարող ենք եզրահանգում կատարել, որ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, ինչպես նաև 

Նախագծով նախատեսված  քրեական պատիժ նախատեսող թմրամիջոցների «զգալի» 

չափերը համաչափ չեն թմրամիջոցներից կախվածություն ունեցող անձանց 

ախտաբանական հակման աստիճանին և գործնականում չեն նպաստում քրեական 

պատժից նրանց «խուսափելուն» և բժշկական օգնության դիմելուն: Հակառակը, 

թմրամիջոցներից կախվածություն ունեցող անձանց գերակշիռ մասը, թմրամիջոցների 

գործածման արդյունքում ունենալով թմրամիջոցի նկատմամբ բարձր տոլերանտություն և 

«պարտադրված» լինելով զրկանքի համախտանիշը մեղմելու համար գործածել բարձր 

չափաբաժնով թմրամիջոց, դեպքերի գերակշիռ մասում իր մեկանգամյա գործածման 

համար ձեռք է բերում և պահում ոչ թե «մանր» չափի թմրամիջոց, այլ՝ «զգալի» չափի 

թմրամիջոց, ինչը պատճառ է դառնում սեփական գործածման համար թմրամիջոց 

պահելու համար կրել ոչ թե վարչական, այլ քրեական պատասխանատվություն21: Ինչը 

վերստին հաստատում է մեր այն կարծիքը, որ պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը և 

փորձաշրջան սահմանելը ոչ միշտ է հանդիսանում «ոչ պատժիչ», արդյունավետ 

արդարամիտ քաղաքականություն, այսինքն՝ դրա փոխարեն պետությունը պարտավոր է 

անհրաժեշտ միջավայր և բարենպաստ պայմաններ ստեղծել թմրամիջոցներ 

գործածող/կախվածություն ունեցող անձանց բուժման, վերաինտեգրման  և հետագա 

հանցավոր վարքագիծ դրսևորելու բացառման ուղղությամբ։ 

Անդրադառնալով մարիխուաննային, կարող ենք նշել, որ այն՝ որպես թմրանյութ 

ավելի անվնաս է, քան այդ դասի այլ ներկայացուցիչները: Ինչպես նշում են որոշ 

փորձագետներ, այն շատ հազվադեպ է առաջացնում սուր ֆիզիոլոգիական 

կախվածություն, իսկ կարճատև օգտագործման դեպքում անդառնալի հետևանքներ 

կարող է ունենալ եզակի միայն դեպքերում: Բացի թմրամիջոց լինելուց՝ կաննաբիսը նաև 

                                                             
20 Տե՛ս, Guidelines for the psychosocially assisted pharmacological treatment of opioid dependence, 

WHO, 2009․ 
https://books.google.am/books?id=yKV6i3ZK86kC&lpg=PP2&ots=NudsI1t5lw&dq=Guidelines%20for%20
the%20Psychosocially%20Assisted%20Pharmacological%20Treatment%20of%20Opioid%20Dependence
%3B%20WHO%2C%202009&lr&pg=PP1#v=onepage&q=Guidelines%20for%20the%20Psychosocially%
20Assisted%20Pharmacological%20Treatment%20of%20Opioid%20Dependence;%20WHO,%202009&f
=false  
21 Տե՛ս, Թմրամիջոցներ գործածող անձանց նկատմամբ իրականացվող քաղաքականության 

առանձնահատկությունները Հայաստանում: Հիմնական թերությունների վերհանումը և 
բարեփոխումների անհրաժեշտությունը, Վանաձոր, 2015թ․, էջեր 34-35․ http://hcav.am/wp-
content/uploads/2016/02/%D4%B6%D5%A5%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81-
%D4%B9%D5%84%D5%90%D4%B1%D5%84%D4%BB%D5%8B%D5%88%D5%91%D5%86%D4%B
5%D5%90-17.02.2016.pdf  

https://books.google.am/books?id=yKV6i3ZK86kC&lpg=PP2&ots=NudsI1t5lw&dq=Guidelines%20for%20the%20Psychosocially%20Assisted%20Pharmacological%20Treatment%20of%20Opioid%20Dependence%3B%20WHO%2C%202009&lr&pg=PP1#v=onepage&q=Guidelines%20for%20the%20Psychosocially%20Assisted%20Pharmacological%20Treatment%20of%20Opioid%20Dependence;%20WHO,%202009&f=false
https://books.google.am/books?id=yKV6i3ZK86kC&lpg=PP2&ots=NudsI1t5lw&dq=Guidelines%20for%20the%20Psychosocially%20Assisted%20Pharmacological%20Treatment%20of%20Opioid%20Dependence%3B%20WHO%2C%202009&lr&pg=PP1#v=onepage&q=Guidelines%20for%20the%20Psychosocially%20Assisted%20Pharmacological%20Treatment%20of%20Opioid%20Dependence;%20WHO,%202009&f=false
https://books.google.am/books?id=yKV6i3ZK86kC&lpg=PP2&ots=NudsI1t5lw&dq=Guidelines%20for%20the%20Psychosocially%20Assisted%20Pharmacological%20Treatment%20of%20Opioid%20Dependence%3B%20WHO%2C%202009&lr&pg=PP1#v=onepage&q=Guidelines%20for%20the%20Psychosocially%20Assisted%20Pharmacological%20Treatment%20of%20Opioid%20Dependence;%20WHO,%202009&f=false
https://books.google.am/books?id=yKV6i3ZK86kC&lpg=PP2&ots=NudsI1t5lw&dq=Guidelines%20for%20the%20Psychosocially%20Assisted%20Pharmacological%20Treatment%20of%20Opioid%20Dependence%3B%20WHO%2C%202009&lr&pg=PP1#v=onepage&q=Guidelines%20for%20the%20Psychosocially%20Assisted%20Pharmacological%20Treatment%20of%20Opioid%20Dependence;%20WHO,%202009&f=false
https://books.google.am/books?id=yKV6i3ZK86kC&lpg=PP2&ots=NudsI1t5lw&dq=Guidelines%20for%20the%20Psychosocially%20Assisted%20Pharmacological%20Treatment%20of%20Opioid%20Dependence%3B%20WHO%2C%202009&lr&pg=PP1#v=onepage&q=Guidelines%20for%20the%20Psychosocially%20Assisted%20Pharmacological%20Treatment%20of%20Opioid%20Dependence;%20WHO,%202009&f=false
http://hcav.am/wp-content/uploads/2016/02/%D4%B6%D5%A5%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81-%D4%B9%D5%84%D5%90%D4%B1%D5%84%D4%BB%D5%8B%D5%88%D5%91%D5%86%D4%B5%D5%90-17.02.2016.pdf
http://hcav.am/wp-content/uploads/2016/02/%D4%B6%D5%A5%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81-%D4%B9%D5%84%D5%90%D4%B1%D5%84%D4%BB%D5%8B%D5%88%D5%91%D5%86%D4%B5%D5%90-17.02.2016.pdf
http://hcav.am/wp-content/uploads/2016/02/%D4%B6%D5%A5%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81-%D4%B9%D5%84%D5%90%D4%B1%D5%84%D4%BB%D5%8B%D5%88%D5%91%D5%86%D4%B5%D5%90-17.02.2016.pdf
http://hcav.am/wp-content/uploads/2016/02/%D4%B6%D5%A5%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81-%D4%B9%D5%84%D5%90%D4%B1%D5%84%D4%BB%D5%8B%D5%88%D5%91%D5%86%D4%B5%D5%90-17.02.2016.pdf
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հին արմատներ ունեցող բժշկական միջոց է: Այն ազդում է ոչ թե հիվանդությունների 

կոնկրետ տեսակի վրա (հոգեկան խանգարումներ, քաղցկեղ), այլ ունի բազմազան 

դրսևորումներ: Հաճախ առկա կարծրատիպերը խանգարում են բույսը դիտարկել ոչ 

միայն որպես թմրամիջոց, այլև առաջադիմական հնար՝ անբուժելի կամ գրեթե անբուժելի 

հիվանդությունների համար: Մարիխուանայի օրինականացումը կարող է ունենալ թե՛ 

դրական, թե՛ բացասական կողմեր: Այսօր Հայաստանում չօրինականացնելու հիմնական 

պատճառը մենթալիտետն է, և ոչ թե կանեփ բույսի խիստ բացասական ազդեցությունը22: 

Ընդհանուր առմամբ կանեփաբույսի օրինականացման քաղաքականությունը 

աշխարհում տարբեր են․ Ուրուգվայում այն ամբողջությամբ օրինականացվել է, իսկ 

Իսպանիայում, Նիդեռլանդներում, Կանադայում, Ավստրալիայում, Չիլիյում, 

Կոլումբիայում, Չեխիայի Հանրապետությունում, Դանիայում, Իտալիայում, Իսրայելում, 

Լեհաստանում, Ռումինիայում, Շվեյցարիայում և այլ երկրներում՝ մասնակի, 

հիմնականում՝ բժշկական նպատակներով23։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22 Տե՛ս․ https://acoya.org/post/2584  
23 Տե՛ս․ https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_cannabis  

https://acoya.org/post/2584
https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_cannabis
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8. ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ․  

1․ Օրենսդրական նախաձեռնությունների շրջանակներում, ՀՀ կառավարության 

լիազորությանը վերապահելով սահմանել թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) 

նյութերի մանր, զգալի, խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերը, շրջանառությունն 

արգելված՝ թմրամիջոցներ, հոգեմետ (հոգեներգործուն), խիստ ներգործող կամ 

թունավոր նյութեր պարունակող բույսերի ցանկը, դրանց մանր, զգալի, խոշոր և 

առանձնապես խոշոր չափերը, թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի 

պրեկուրսորների խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերը, թունավոր նյութերի ցանկը, 

խիստ ներգործող նյութերի ցանկը, դրանց խոշոր չափերը,  

վերանայել ու վերախմբագրել թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) 

նյութերի զգալի, խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերը, շրջանառությունն արգելված՝ 

թմրամիջոցներ, հոգեմետ (հոգեներգործուն), խիստ ներգործող կամ թունավոր նյութեր 

պարունակող բույսերի զգալի, խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերը, թմրամիջոցների և 

հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի պրեկուրսորների խոշոր և առանձնապես խոշոր 

չափերը, թունավոր և խիստ ներգործող նյութերի խոշոր չափերը, մասնավորապես՝ 

բարձրացնելով վերջիններիս քրեորեն պատժելի սահմանային նվազագույն 

չափաքանակը՝ հիմք ընդունելով թմրամիջոցներ գործածող/կախվածություն ունեցող 

անձանց մոտ առկա հիվանդության հետևանքով առաջացող հիվանդագին հակումը 

թմրամիջոցի նկատմամբ, ինչպես նաև՝ միջազգային իրավաստեղծ գործունեությամբ, 

իրավակիրառ և կլինիկական պրակտիկայով հիմնավորված առաջադեմ և արդյունավետ 

փորձը:  

2․ Վերանայել և վերախմբագրել թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեպքում 

իրավախախտ անձանց նկատմամբ իրականացվող պատժողական 

քաղաքականությունը, մասնավորապես՝ պատիժները սահմանելիս և կիրառելիս 

տարբերակել թմրամիջոցների գործածմամբ պայմանավորված հիվանդություն ունեցող 

(կախվածություն ունեցող) և առանց կախվածության առկայության, թմրամիջոցների 

գործածման փորձ ունեցող անձանց։ 

3․ Վերանայել և վերախմբագրել թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեպքում 

իրավախախտ անձանց նկատմամբ իրականացվող պատժողական քաղաքականությունն 

ըստ առանձնահատկության, մասնավորապես՝ կիրառել միջազգային իրավաստեղծ 

գործունեությամբ և իրավակիրառ պրակտիկայով հիմնավորված առաջադեմ, առավել 

ռացիոնալ մոտեցումներ, ինչպիսիք են՝ հանրային աշխատանքները կամ 

այլընտրանքային պատիժները, կամ զարգացնելով վարչական պատասխանատվության 

ենթարկելու համակարգը՝ զերծ մնալով ազատազրկման ձևով պատիժների կիրառումից։ 

4․ Վերանայել և վերախմբագրել թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեպքում 

իրավախախտ անձանց նկատմամբ իրականացվող պատժողական քաղաքականությունն 

ըստ առանձնահատկության, մասնավորապես՝ կիրառել միջազգային իրավաստեղծ 

գործունեությամբ և իրավակիրառ պրակտիկայով հիմնավորված առաջադեմ, առավել 

ռացիոնալ մոտեցումներ, ինչպիսիք են՝ պատժի փոխարեն արդյունավետ, որակյալ, 

երկարատև հարկադիր բուժման նշանակում, սոցիալ-հոգեբանական աջակցության, 

վերականգնողական ծրագրերի ընդգրկում: 
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9.  ՎԵՐՋԱԲԱՆ․ 

Սույն իրավական վերլուծությունն իրականացվել է օրենսդրական 

նախաձեռնությունների ներկայացման ընթացքում՝ 2018 թվականի ապրիլից հունիս 

ամիսներն ընկած ժամանակահատվածում և խմբագրվել սույն թվականի հուլիսին, 

սակայն մինչ այդ՝ ՀՀ կառավարության 2018 թվականի հունիսի 27-ին արդեն ընդունվել է   

«ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՆՐ, ԶԳԱԼԻ, ԽՈՇՈՐ 

ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ ԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐԸ, ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՐԳԵԼՎԱԾ՝ ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ, 

ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ), ԽԻՍՏ ՆԵՐԳՈՐԾՈՂ ԿԱՄ ԹՈՒՆԱՎՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐ 

ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՑԱՆԿԸ, ԴՐԱՆՑ ՄԱՆՐ, ԶԳԱԼԻ, ԽՈՇՈՐ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ 

ԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐԸ, ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ 

ՊՐԵԿՈՒՐՍՈՐՆԵՐԻ ԽՈՇՈՐ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ ԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐԸ. ԹՈՒՆԱՎՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ 

ՑԱՆԿԸ, ԽԻՍՏ ՆԵՐԳՈՐԾՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ» թիվ 707-Ն որոշումը24։ Թեև ՀՀ կառավարության որոշմամբ արդեն սահմանվել են 

թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և դրանց պրեկուրսորների մանր, 

զգալի, խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերը /տե՛ս, Աղյուսակ 6․/, որոնք իր 

տարբերություն նախորդ օրենսդրությամբ  և Նախագծով սահմանված չափերի՝ 

հիմնականում ավելի բարձր են, սակայն մեծամասամբ ոչ այնքան էական 

չափաքանակով, որով հնարավոր կլիներ մեղմելու թմրամիջոցներից կախվածություն 

ունեցող անձանց համայնքային խնդիրների լիարժեք լուծման համար, իսկ որոշ 

դեպքերում, անգամ, արձանագրվել են սահմանված չափաքանակի նվազում 

/առավելապես՝ առանձնապես խոշոր չափերի սահմանման դեպքերում/, երբեմն էլ՝ 

ուշագրավ վրիպակներ25։ 

 

Աղյուսակ 6․ 

Հ/Հ  

 
 

Անվանումը 

Մանր 0-ից 

մինչև…. 

ներառյալ 

զգալի 

…-ից 

ավելի 

մինչև … 

ներառյալ 

խոշոր 

…-ից 

ավելի 

մինչև … 

ներառյալ 

առանձ- 

նապես 

խոշոր, 

ավելի քան 

ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՆՐ, ԶԳԱԼԻ, ԽՈՇՈՐ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ ԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐԸ 
/գրամներով/ 

15․ Ափիոն (այդ թվում` 
բժշկական)  

 0․1-0․5 
0․5-2.5 

0․5-10․0 
2.5-12.5 

10․0 
12․5 

16․ Ափիոն մզվածքային   0.1-0.5 
0․5-2.5 

0․5-10․0 
2.5-12.5 

10․0 
12․5 

17․ Ափիոն ացետիլացված  0.02-0.2 
0․1-0․5 

0.2-0․5 
0․5-2.5 

5․0 
2.5 

30․ Բուպրենորֆին   0․002-0․02 
0․001-0․005 

0․02-0․2 
0․005-0․025 

0․2 
0․25 

33․ Դեզոմորֆին  0.05-0.5 
0․05-0․25 

0.5-2.5 
0․25-1․25 

2.5 
1․25 

                                                             
24 Տե՛ս․ https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/kar/2018/06/707.pdf        
25 Տե՛ս․ նույն տեղը, կետ 61՝ էտրիպտամին, կետ 83՝ կոդեին։  

https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/kar/2018/06/707.pdf
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74. Տետրահիդրոկաննաբի- 
նոլներ պարունակող 
բուսական խառնուրդ 

 0.005-0.5 
2․5-12․25 

0.5-1.0 
12․5-62․5 

1.0 
62․5 

77․ Կանեփ  500.0-1000.0 
500.0-2500.0 

1000.0-
10000.0 
2500.0-
12500.0 

10000.0 
12500.0 

78. Մարիխուանա   0.5-5.0 
2․5-12․5 

5.0-500.0 
12․5-62․5 

500.0 
62․5 

79. Հաշիշ   0.2-1.0 
1․0-5․0 

1.0-100.0 
5․0-25․0 

100.0 
25․0 

80. Հաշիշի յուղ   0.1-0.5 
0․5-2․5 

0.5-10.0 
2․5-12․5 

10.0 
12․5 

83. Կոդեին   0.02-0.2 

0․05-0․25 

0.2-10.0 

0․25-0․125 

10.0 

0․125 

84. Կոկաին  0.001-0.01 
0.005-0.025 

0.01-1.0 
0․025-0․125 

1.0 
0․125 

87. Հերոին   0.005-0.01 
0.03-0.15 

0.01-0.1 
0.15-0.75 

0.1 
0․75 

96. Մեթադոն   0.1-1․0 
0․025-0․125 

1.0-10.0 
0․125-0․625 

10.0 
0․625 

104. Մորֆին   0.01-0.1 
0․05-0․25 

0.1-1.0 
0․25-1․25 

1.0 
1․25 

159․ Օմնոպոն  0.02-0.2 

0․1-0․5 

0.2-2.0 

0․5-2․5 

2.0 

2․5 

      

ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՆՐ, ԶԳԱԼԻ, ԽՈՇՈՐ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ 

ԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐԸ /գրամներով/ 

16․ Դիազեպամ  0.01-0.05 
0․025-0․125 

0.05-1.0 
0․125-0․625 

1.0 
0․625 

32․ Լորազեպամ  0.002-0.02 
0․005-0․025 

0.02-0.2 
0․025-0․125 

0.2 
0․125 

74․ Տրամադոլ  0.05-0.5 

0․25-1․25 

0.5-5.0 

1․25-6․25 

5.0 

6․25 

88․ Ֆենոբարբիտալ  0.1-1.0 
0․5-2․5 

1.0-10.0 
2․5-12․5 

10.0 
12․5 

      

ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՐԳԵԼՎԱԾ ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ, ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ), 
ԽԻՍՏ ՆԵՐԳՈՐԾՈՂ ԿԱՄ ԹՈՒՆԱՎՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԽՈՇՈՐ ԵՎ 

ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ ԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐԸ /հատով/ 

5․ Կանեփ (Canabis խմբի  4-9 100 100 
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բույս) 9-100 101 

      

ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊՐԵԿՈՒՐՍՈՐՆԵՐԻ 
ԽՈՇՈՐ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ ԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐԸ /կիլոգրամներով/ 

16․ Քացախաթթվի 
անհիդրիդ 

  0․23-2․3 
0․23-2․3 

2․3 
2․3 

      

 

Նախորդ օրենսդրությամբ սահմանված չափաքանակը․ 

 Նոր օրենսդրությամբ սահմանված ավելի բարձր չափաքանակը․ 

 Նոր օրենսդրությամբ սահմանված ավելի նվազ չափաքանակը․ 

Նոր օրենսդրությամբ սսահմանված  նույն չափաքանակը։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


