
Հոկտեմբերի 2, Երևան

Վաղինակ Տեր-Հովհաննիսյան, Փինք Արմենիա ՀԿ



ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈԳԵՄԵՏ 

(ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՉԱՓԵՐԻ 

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆ

ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ

1. ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ

2. ՈԼՈՐՏԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ, ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐԸ 

3. ՆԱԽԱԳԻԾԸ 

4. ԴԱՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

5. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

6. ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

● Բարձրացնել թմրամիջոցներ գործածող անձանց 

համայնքային խնդիրների տեսանելիությունը, և 

ըստ այդմ,

● Վերլուծել պետական քաղաքականությունը,

● Իրականացնել ԹՀՆ-երի չափերի իրավական 

համեմատությունն ու պարզել դրանց 

համապատասխանությունը,  

● Գնահատել օրենսդրական փոփոխությունների 

արդյունավետությունը։



ՈԼՈՐՏԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ 

ԱԿՏԵՐԸ, ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐԸ

❖ 1961թ․ Թմրամիջոցների մասին միասնական 

Կոնվենցիա

❖ 1971թ․ Հոգեմետ նյութերի մասին կոնվենցիա

❖ 1988թ․ Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի 

ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի մասին 

ՄԱԿ-ի կոնվենցիա

❖ Առողջապահության համաշխարհային 

կազմակերպության ուղեցույցներ 
❖ Այլ իրավական ակտեր, հետազոտություններ, կլինիկական 

ուղեցույցներ



❖ ՀՀ քրեական օրենսգիրք
❖ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ

օրենսգիրք
❖ «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն)

նյութերի մասին» ՀՀ օրենք
❖ ՀՀ կառավարության 2018թ․-ի հունիսի 27-ի թիվ 707-Ն

որոշումը
❖ Այլ իրավական ակտեր, հետազոտություններ, կլինիկական

ուղեցույցներ

ՈԼՈՐՏԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՆԵՐՊԵՏԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ 

ԱԿՏԵՐԸ, ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐԸ



Անվանումը Զգալի Խոշոր
Առանձնապես

խոշոր

ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԶԳԱԼԻ, ԽՈՇՈՐ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ ԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐԸ 

/գրամներով/

Ափիոն 0․1-0․5             
0․5-2.5

0․5-10․0     
2.5-12.5

10․0
12․5

Ափիոն ացետիլացված 0.02-0.2
0․1-0․5

0.2-0․5
0․5 -2.5

5․0
2.5

Բուպրենորֆին 0․002-0․02
0․001-0․005

0․02-0․2
0․005-0․025

0․2
0․25

Դեզոմորֆին 0.05-0.5
0․05-0․25

0.5-2.5
0․25-1․25

2.5
1․25

Կանեփ` բոլոր տեսակների 500.0-1000.0
500.0-2500.0

1000.0-10000.0
2500.0-12500.0

10000.0
12500.0

Կոդեին 0.02-0.2
0․05-0․25

0.2-10.0
0․25-0․125

10.0
0․125

Կոկաին 0.001-0.01
0.005-0.025

0.01-1.0
0․025-0․125

1.0
0․125



Անվանումը Զգալի Խոշոր
Առանձնապես

խոշոր

ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԶԳԱԼԻ, ԽՈՇՈՐ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ ԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐԸ 

/գրամներով/

Հերոին 0.005-0.01 
0.03-0.15

0.01-0.1
0.15-0.75

0.1
0․75

Հաշիշ 0.2-1.0
1․0-5․0

1.0-100.0
5․0-25․0

100.0
25․0

Հաշիշի յուղ 0.1-0.5
0․5-2․5

0.5-10.0
2․5-12․5

10.0
12․5

Մարիխուանա 0.5-5.0
2․5-12․5

5.0-500.0
12․5-62․5

500.0
62․5

Մեթադոն 0.1-1․0
0․025-0․125

1.0-10.0
0․125-0․625

10.0
0․625

Մորֆին 0.01-0.1
0․05-0․25

0.1-1.0
0․25-1․25

1.0
1․25

Տետրահիդրոկաննաբինոլ
ներ

0.005-0.5
2․5-12․25

0.5-1.0
12․5-62․5

1.0
62․5



Անվանումը Զգալի Խոշոր
Առանձնապես

խոշոր

ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԶԳԱԼԻ, ԽՈՇՈՐ ԵՎ 

ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ ԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐԸ /գրամներով/

Դիազեպամ 0.01-0.05 
0․025-0․125

0.05-1.0 
0․125-0․625

1.0 
0․625

Լորազեպամ 0.002-0.02 
0․005-0․025

0.02-0.2 
0․025-0․125

0.2 
0․125

Տրամադոլ 0.05-0.5 
0․25-1․25

0.5-5.0 
1․25-6․25

5.0 
6․25

Ֆենոբարբիտալ 0.1-1.0
0․5-2․5

1.0-10.0
2․5-12․5

10.0
12․5

ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՐԳԵԼՎԱԾ  ԹՀՆ, ԽԻՍՏ ՆԵՐԳՈՐԾՈՂ ԿԱՄ 
ԹՈՒՆԱՎՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԽՈՇՈՐ ԵՎ 

ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ ԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐԸ /հատով/

Կանեփ (Canabis խմբի բույս) 4-9 100
9-100

100
101



Ուսումնասիրության մեթոդաբանությունը.
«ԴԱՏԱԼԵՔՍ» դատական տեղեկատվական համակարգից հավաքագրվել և

վերլուծվել են 330 դատական գործեր՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 268-րդ
հոդվածով (կամ դատական գործում միայն այդ հոդվածով) նախատեսված
հանցագործությունների կատարման համար։

ԴԱՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

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 2 ամիս ժամկետով, կամ

ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը 1 տարի ժամկետով:

2. Նույն արարքները, որոնք կատարվել են՝

2) խոշոր չափերով՝ պատժվում են ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը 3 տարի

ժամկետով:

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

պատժվում են ազատազրկմամբ՝ 2-ից 6 տարի ժամկետով:







● Բոլոր դեպքերում ամբաստանյալը եղել է արական սեռի։

● 6 դեպքերում պատժի հետ մեկտեղ նշանակվել է հարկադիր բուժում։





Մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցի դեպքում 
դատապարտված անձանց թվաքանակի համեմատությունը 

նախկին և գործող օրենսդրությամբ





Ծախսարդյունավետության հարցը

Ազատազրկված 1 անձի համար նախատեսված 
1 օրվա ծախսը կազմում է ~4500 ՀՀ դրամ։

Նախկին օրենսդրությամբ ազատազրկված 31 
անձանց համար ծախսված գումարը /առանց հարակից 
ծախսերի/ կազմում է․

31 անձանց նշանակված պատժի ընդհանուր ժամկետը 
կազմել է 313 ամիս։

313 ամիս = 9390 օր

9390 օր x ~4500 դրամ = ~42,550,000 ՀՀ դրամ









● 1 դեպքում ամբաստանյալը եղել է իգական, իսկ 41-ում՝ արական 
սեռի։

● 9 դեպքերում պատժի հետ մեկտեղ նշանակվել է հարկադիր բուժում։





Կոդեին տեսակի թմրամիջոցի դեպքում դատապարտված 
անձանց թվաքանակի համեմատությունը նախկին և 

գործող օրենսդրությամբ

Դատապարտվածների  թիվը՝ 42



Ծախսարդյունավետության հարցը

Ազատազրկված 1 անձի համար նախատեսված 
1 օրվա ծախսը կազմում է ~4500 ՀՀ դրամ։

Նախկին օրենսդրությամբ ազատազրկված 38 
անձանց համար ծախսված գումարը /առանց հարակից 
ծախսերի/ կազմում է․

38 անձանց նշանակված պատժի ընդհանուր ժամկետը 
կազմել է 279 ամիս 15 օր։

279 ամիս 15 օր = 8385 օր

8385 օր x ~4500 դրամ = ~37,732,500 ՀՀ դրամ







● Բոլոր դեպքերում ամբաստանյալը եղել է արական սեռի։

● 5 դեպքերում պատժի հետ մեկտեղ նշանակվել է հարկադիր 
բուժում։





Հերոին տեսակի 
թմրամիջոցի 

չափաքանակի 
համեմատությունը
նախկին, գործող 
և ավստրիական
օրենսդրությամբ։



Հերոին տեսակի 
թմրամիջոցի դեպքում 

դատապարտված 
անձանց թվաքանակի 

համեմատությունը
ազգային և 

ռուսաստանյան
օրենսդրությամբ

Հայաստան 0․03 գրամ

Ռուսաստան 0․5 գրամ





● 3 դեպքերում ամբաստանյալը եղել է իգական, իսկ 327-ում՝ արական 
սեռի։

● 41 դեպքերում պատժի հետ մեկտեղ նշանակվել է հարկադիր բուժում։





231-ում ԹՀՆ-երի  ընդհանուր քանակը կազմել է ընդհամենը՝  
61․8 գրամ։





Ծախսարդյունավետության հարցը

Ազատազրկված 1 անձի համար նախատեսված 
1 օրվա ծախսը կազմում է ~4500 ՀՀ դրամ։

Նախկին օրենսդրությամբ ազատազրկված 198 
անձանց համար ծախսված գումարը /առանց հարակից 
ծախսերի/ կազմում է․

198 անձանց նշանակված պատժի ընդհանուր ժամկետը 
կազմել է 3239 ամիս 15 օր։

3239 ամիս 15 օր = 97185 օր

97185 օր x ~4500 դրամ = ~437,332,500 ՀՀ դրամ



ՀՀ ոստիկանության ԿՀԴՊԳՎ կողմից տրամադրված 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 ենթարկված անձինք․

Տարիքը մինչև 18 18-29 30-49 50 և ավելի

Անձանց թիվը 58 1444 4161 966



ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿԻ ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆ
ԱՅԼ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

Կոկաին

Ավստրիա Իսպանիա Ֆինլանդիա Կիպրոս Նիդերլանդներ

15 գր 7․5 գր 1․5 գր 10 գր 0․5 գր

Մարիխուանա

Բելգիա Գերմանիա Կիպրոս Չեխիա Նորվեգիա

3 գր 6 գր 30 գր 5 գր 10 գր

Տետրահիդ-
րոկաննաբինոլ

Ավստրիա Իտալիա Լիտվա Հունգարիա Պորտուգալիա

20 գր 1 գր 0.5 գր 1 գր 5 գր



o Ավստրիայում, Բելգիայում, Գերմանիայի Դաշնությունում, Դանիայում
Իտալիայում, Լեհաստանում, Նիդերլանդներում, Չեխիայում, Սլովակիայում,
Սլովենիայում թմրամիջոցների գործածումն՝ որպես իրավախախտում
սահմանված չէ։

o Իսկ Բուլղարիայում, Էստոնիայում, Իռլանդիայում, Իսպանիայում,
Լատվիայում, Լիտվայում, Լյուքսեբուրգում, Խորվաթիայում, Կիպրոսում,
Հունաստանում, Հունգարիայում, Մալթայում, Մեծ Բրիտանիայում, Նորվեգիայում,
Շվեդիայում, Պորտուգալիայում, Ռումինիայում, Ֆինլանդիայում, Ֆրանսիայում
թմրամիջոցները գործածելու/պահելու համար նախատեսված են
տարբեր պատիժներ՝ սկսած տարբեր չափերի վարչական տուգանքներից
մինչև կարճաժամկետ ազատազրկում՝ հիմնականում այլընտրանքային
պատժի հնարավորությամբ:

o Եվրոպական երկրներում՝ կախված թմրամիջոցից, դրա քանակից, անձի
կախվածությունից, ռեցիդիվից, տուգանքի չափը հիմնականում չի
տարբերվում /օրինակ՝ Ավստրիա, Գերմանիա, Սլովենիա, Էստոնիա և այլն/։

ՆՇԱՆԱԿՎՈՂ ՊԱՏԻԺՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՅԼ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԵՏ



ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՏԻԺՆԵՐ ԵՎ 
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

➢ Հարկադիր բուժում բժշկական հաստատությունում
➢ Ընդգրկում վերականգնողական և բուժական ծրագրերում
➢ Սոցիալական աջակցություն և ապահովություն
➢ Սոցիալական, հանրային աշխատանքներ
➢ Բժշկական խորհրդատվություն

➔ Շատ երկրներում իրավախախտի կողմից բուժման
ծրագրերին կամավոր ընդգրկվելը կամ թմրամիջոցից
կախվածության առկայության փաստը ապացուցվելու
պարագայում անձն ազատվում է քրեական
պատասխանատվությունից:



● Իրավունքների ոչ լիարժեք իրացումը․
● «Դատապարտվածի» պիտակը․
● Առողջական/հոգեբանական խնդիրներ․
● Հանցավոր վարքագծի դրսևորում և այլն։

Իրավական
Սոցիալ-

հոգեբանական
Առողջական

Պետության «պատժիչ» քաղաքականության և
դատարանի «ավելի խիստ» դիրքորոշման ընդհանուր 

հետևանքները 



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:



Ուստի կարևոր պիտի լինի՝

ոչ թե անձին պատժելը կամ ազատազրկման ձևով նշանակված
պատիժը պայմանականորեն չկիրառվելով ցուցադրել
արդարադատություն իրականացնող մարմնի, պետության
«բարեհոգությունը»,

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։



«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

ծախսելը»:

UNODC, WHO



ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1․ Բարձրացնել ԹՀՆ-երի 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:



ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2․ Պատիժները սահմանելիս և կիրառելիս տարբերակել

թմրամիջոցների գործածմամբ պայմանավորված

հիվանդություն ունեցող (կախվածություն ունեցող) և առանց

կախվածության առկայության, թմրամիջոցների գործածման

փորձ ունեցող անձանց։



ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

3․ 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։



ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

4․ 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 և այլն։



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ


