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5.5. Իրավախախտումներ 
 

5.5.1. Հանցագործություններ: Ըստ ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության 
ամփոփ տեղեկատվության, հանրապետությունում ըստ առանձին հանցատեսակների խմբերի, 
գրանցված հանցագործությունների դեպքերի մասին 2017թ. հունվարի տվյալները ներկայաց-
ված են ստորև աղյուսակներում. 

 
Գրանցված հանցագործությունների քանակն ըստ հանցատեսակների 

միավոր 
 2017թ. հունվար 2016թ. հունվար 

Գրանցված հանցագործությունների ընդհանուր քանակը 1 072 1 017 

այդ 
թվում` 

ոչ մեծ ծանության 587 510 
միջին ծանության 289 263 
ծանր 185 227 
առանձնապես ծանր 11 17 

Հանցագործությունների ընդհանուր քանակից` կատարվել է հրազենի, 
ռազմամթերքի գործադրմամբ 2 6 
Մարդու (անձի) դեմ ուղղված հանցագործություններ 303 331 

այդ 
թվում` 

սպանություն 5 6 
սպանության փորձ 2 6 
դիտավորությամբ առողջությանը վնաս պատճառելը 62 64 

որից` ծանր 12 17 
սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ 
ուղղված հանցագործություններ 5 11 

որից` բռնաբարություն և բռնաբարության փորձ 3 4 
մարդու (անձի) դեմ ուղղված այլ հանցագործություններ 229 244 

Հասարակական անվտանգության, հասարակական կարգի և բնակչության 
առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններ 170 135 

այդ 
թվում` 

հրազեն, ռազմամթերք պատրաստելը և ապօրինի շրջանա-
ռությունը 37 21 
ճանապարհային երթևեկության և տրանսպորտային միջոցների 
շահագործման կանոնները խախտելը 34 52 

որից` մահվան ելքով 11 11 
խուլիգանություն  9 22 

որից`կատարվել է զենքի գործադրմամբ - 3 
թմրամիջոցների հետ կապված հանցագործություններ 72 29 

որից` թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունը 72 28 
դրանից` իրացնելու նպատակով 39 17 

հասարակական անվտանգության, հասարակական կարգի և բնակ-
չության առողջության դեմ ուղղված այլ հանցագործություններ 18 11 

Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ 438 399 

այդ 
թվում` 

պետական կամ հանրային գույքի հափշտակություններ 6 4 
որից`գողություն 4 4 
           խարդախություն 1 - 
           յուրացում կամ վատնում 1 - 

անձնական գույքի հափշտակություններ 402 359 
որից` ավազակություն 1 2 

                  կողոպուտ 15 11 
գողություն 285 275 

դրանից` բնակարանային 61 86 
խարդախություն 84 59 
յուրացում կամ վատնում 17 12 

տրանսպորտային միջոցներ փախցնելը 2 2 
սեփականության դեմ ուղղված այլ հանցագործություններ 28 34 
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 2017թ. հունվար 2016թ. հունվար 
Տնտեսական գործունեության  դեմ ուղղված հանցագործություններ 62 80 

այդ 
թվում` 

կեղծ փողեր կամ արժեթղթեր պատրաստելը, պահելը կամ 
իրացնելը 6 58 
տնտեսական գործունեության  դեմ ուղղված այլ հանցագոր-
ծություններ 56 22 

Պետական իշխանության, ծառայության և կառավարման կարգի դեմ  
ուղղված հանցագործություններ 95 70 

այդ 
թվում` 

պաշտոնեական լիազորություններ չարաշահելը և անցնելը 16 13 
կաշառք ստանալը, տալը, կաշառքի միջնորդությունը 2 1 
իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելը 6 5 
պետական իշխանության, ծառայության և կառավարման կարգի 
դեմ  ուղղված այլ հանցագործություններ 71 51 

Այլ հանցագործություններ 4 2 
Հանցագործությունների ընդհանուր քանակից` կոռուպցիոն բնույթի 
հանցագործություններ 63 42 

 
Գրանցված հանցագործությունների քանակն ըստ ծանրության, ըստ ՀՀ մարզերի,  

Երևան քաղաքի և «Զվարթնոց» օդանավակայանի, 2017թ. հունվար 
միավոր 

 Ընդամենը այդ թվում` 
ոչ մեծ ծան-

րության 
միջին ծան-

րության 
ծանր առանձնապես 

ծանր 
ք.Երևան 583 334 160 82 7 
Արագածոտն 42 23 8 11 - 
Արարատ 41 30 6 5 - 
Արմավիր 40 14 12 14 - 
Գեղարքունիք 24 12 5 6 1 
Լոռի 100 62 24 14 - 
Կոտայք 83 31 31 21 - 
Շիրակ 74 46 14 13 1 
Սյունիք 39 18 17 4 - 
Վայոց ձոր 17 9 4 4 - 
Տավուշ 21 6 7 7 1 
«Զվարթնոց» օդանավակայան 8 2 1 4 1 
Ընդամենը ՀՀ 1 072 587 289 185 11 

 
Գրանցված հանցագործությունների քանակն ըստ ՀՀ մարզերի,  

Երևան քաղաքի և «Զվարթնոց» օդանավակայանի 
միավոր 

 2017թ. հունվար 2016թ. հունվար 
ք.Երևան 583 528 
Արագածոտն 42 29 
Արարատ 41 67 
Արմավիր 40 64 
Գեղարքունիք 24 31 
Լոռի 100 81 
Կոտայք 83 83 
Շիրակ 74 67 
Սյունիք 39 28 
Վայոց ձոր 17 15 
Տավուշ 21 20 
«Զվարթնոց» օդանավակայան 8 4 
Ընդամենը ՀՀ 1 072 1 017 
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5.5.2. Հետաքննության և նախաքննության մարմինների կողմից կատարված քննչական 
աշխատանքները: Ըստ ՀՀ դատախազության ամփոփ տեղեկատվության, հետաքննության և 
նախաքննության մարմինների կողմից կատարված քննչական աշխատանքների մասին 2016թ. 
տվյալները ներկայացված են ստորև աղյուսակներում. 

 

Ավարտված գործերն ըստ հանցատեսակների (առանց կրկնակիի), 2016թ. 
 

 

Դատարան 
ուղարկված 

գործերի 
քանակը, 
միավոր 

Դատարան 
ուղարկված 
գործերով 
անձանց 
թվաքա- 
նակը,  
մարդ 

Կարճված 
գործերի 
քանակը, 
միավոր 

Ոչ արդարացման  հիմքերով 
կարճված գործերով, գործի 
մասերով և մերժված նյու-
թերով անձանց թվաքա- 

նակը, մարդ 
քննիչների 

կողմից 
հետաքննիչ-
ների կողմից 

Մարդու (անձի) դեմ ուղղված հանցագործություններ 390 491 433 238 505 

այդ 
թվում` 

սպանություն 42 65 21 5 - 
սպանության փորձ 27 31 2 2 - 
հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակում 
կատարված սպանություն 2 2 - - - 
անզգուշությամբ մահ պատճառելը   7 7 12 1 - 
ինքնասպանության հասցնելը, ինքնասպա-
նության հակելը 1 1 70 - 2 
դիտավորությամբ առողջությանը ծանր  
վնաս պատճառելը 122 124 31 5 - 
        որից` մահվան ելքով 2 2 6 - - 
դիտավորությամբ առողջությանը միջին և  
թեթև ծանրության  վնաս պատճառելը 86 99 168 218 497 
մարդուն առևանգելը 39 91 37 - - 
մարդկանց առևտուրը (թրաֆիքինգ) 2 2 2 - - 
ազատությունից ապօրինի զրկելը                   1 1 13 1 - 
բռնաբարություն 8 10 32 - - 
սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ  8 8 6 1 - 
ընտրական իրավունքի դեմ ուղղված 
հանցագործություններ 45 50 39 5 6 

Հասարակական անվտանգության, հասարակական 
կարգի և  բնակչության առողջության դեմ ուղղված 
հանցագործություններ 715 822 414 494 572 

այդ 
թվում` 

ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայ-
թուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք 
բերելը, իրացնելը, պահելը, փոխադրելը կամ 
կրելը 94 102 51 22 508 
ճանապարհային երթևեկության և տրանս-
պորտային միջոցների շահագործման 
կանոնները խախտելը 175 178 193 442 54 
        որից` մահվան ելքով 138 139 77 20 - 
խուլիգանություն 80 123 75 12 - 
թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության  
հետ կապված հանցագործություններ 355 403 67 15 9 

որից`      
թմրամիջոցների կամ հոգեներգործուն 
նյութերի ապօրինի շրջանառությունն 
իրացնելու նպատակով 50 66 48 11 8 
թմրամիջոցների կամ հոգեներգործուն 
նյութերի ապօրինի շրջանառությունն 
առանց դրանք իրացնելու նպատակի 297 329 14 4 1 

շրջակա միջավայրի անվտանգության դեմ 
ուղղված հանցագործություններ 11 16 28 3 1 
       որից` ապօրինի ծառահատում         6 8 22 1 - 

Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ 799 1 113 1 091 435 1 550 

այդ 
թվում` 

ավազակություն 22 37 10 1 - 
կողոպուտ 77 91 26 7 - 
գողություն 488 731 541 289 1 479 
խարդախություն 145 177 399 107 45 
յուրացում կամ վատնում 55 62 88 26 26 
շորթում 12 15 27 5 - 
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Դատարան 
ուղարկված 

գործերի 
քանակը, 
միավոր 

Դատարան 
ուղարկված 
գործերով 
անձանց 
թվաքա- 
նակը,  
մարդ 

Կարճված 
գործերի 
քանակը, 
միավոր 

Ոչ արդարացման  հիմքերով 
կարճված գործերով, գործի 
մասերով և մերժված նյու-
թերով անձանց թվաքա- 

նակը, մարդ 
քննիչների 

կողմից 
հետաքննիչ-
ների կողմից 

Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագոր-
ծություններ 45 58 410 22 2 

այդ 
թվում` 

ապօրինի ձեռնարկատիրություն      2 2 16 4 - 
կեղծ ձեռնարկատիրություն  2 2 4 - - 
հանցավոր ճանապարհով ստացված 
եկամուտներն օրինականացնելը 2 2 - - - 
կեղծ փողեր կամ արժեթղթեր պատրաստելը, 
պահելը կամ իրացնելը 8 11 2 - - 
հարկերը վճարելուց խուսափելը   3 3 153 15 2 
ակցիզային դրոշմանիշների հետ կապված 
հանցագործություններ 1 1 2 1 - 
մաքսանենգություն 27 37 233 2 - 

Պետական իշխանության, ծառայության և կառավարման 
կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններ 128 203 346 55 5 

այդ 
թվում` 

պաշտոնեական լիազորություններ չարա-
շահելը և անցնելը 19 32 204 16 - 
կաշառք ստանալը, տալը, կաշառքի միջնոր-
դությունը 10 28 20 3 - 
պաշտոնեական կեղծիք                       16 35 54 11 4 
պաշտոնեական անփութությունը 12 16 33 9 - 
իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ 
բռնություն գործադրելը 45 60 12 2 - 
ժամկետային զինվորական ծառայությունից, 
վարժական հավաքներից կամ զորահավաք-
ներից խուսափելը - - 18 6 - 
պետական սահմանն ապօրինի հատելը 26 32 5 8 1 

Այլ հանցագործություններ 684 847 1 694 1 073 2 183 
Ընդամենը 2 761 3 534 4 388 2 317 4 817 

 
Նախաքննության և հետաքննության մարմինների  

կողմից վարվող գործերի շարժը, 2016թ. 
միավոր 

 Գործերի քանակը որից`անչա-
փահասների 
վերաբերյալ 

ընդամենը այդ թվում` 
քննիչների 

կողմից 
հետաքննիչ-
ների կողմից 

Անավարտ քրեական գործերի քանակը տարեսկզբին 3 157 3 155 2 20 
Տարվա ընթացքում վարույթ ընդունված գործերի 
քանակը (այդ թվում` կրկնակի) 17 362 15 341 2 021 179 
Ընդամենը գործեր (այդ թվում` կրկնակի)   20 519 18 496 2 023 199 

այդ թվում`     
        դատախազի  կողմից վերացվել է քրեական գործ      
        հարուցելու մասին որոշումը 2 2 - - 

ավարտված քրեական գործերի քանակը  
(այդ թվում` կրկնակի) 7 529 7 529 - 164 
ուղարկվել են քրեական գործեր այլ քրեական 
հետապնդում իրականացնող մարմին 3 024 1 045 1 979 5 
միացված քրեական գործերի քանակը 1 219 1 219 - 7 
վարույթը կասեցված քրեական գործերի քանակը 6 237 6 237 - - 
անավարտ մնացած քրեական գործերի քանակը  
տարեվերջին 2 508 2 464 44 23 
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Քննության և նախնական կալանքի տակ պահելու ժամկետները, 2016թ. 
 

 

Ընդամենը, 
միավոր 

որից` Նախնական կալանքի 
տակ գտնված ան-

ձանց թվաքանակը, 
մարդ 

անչափա-
հասների 

օտարերկրյա 
քաղաքացիների 

Ավարտված գործերի քանակը (առանց կրկնակիի) 7 198 155 69 727 
այդ թվում` մինչև 2 ամիս 3 401 64 44 271 

 2-ից մինչև 4 ամիս 1 537 40 11 189 
 4-ից մինչև 6 ամիս 859 29 3 158 
 6 ամսից մինչև 1 տարի 950 21 7 108 
 1 տարուց ավել 451 1 4 1 

Ավարտված առանձնապես ծանր և ծանր հանցա-
գործություններով գործերի քանակը 1 263 43 31 509 

այդ թվում` մինչև 2 ամիս 364 11 24 167 
 2-ից մինչև 4 ամիս 303 13 3 129 
 4-ից մինչև 6 ամիս 224 9 - 111 
 6 ամսից մինչև 1 տարի 249 9 3 102 
 1 տարուց ավել 123 1 1 - 

Ավարտված միջին և ոչ մեծ ծանրության հանցա-
գործություններով գործերի քանակը 5 935 112 38 218 

այդ թվում` մինչև 2 ամիս 3 037 53 20 104 
 2-ից մինչև 4 ամիս 1 234 27 8 60 
 4-ից մինչև 6 ամիս 635 20 3 47 
 6 ամսից մինչև 1 տարի 701 12 4 6 
 1 տարուց ավել 328 - 3 1 

Տարեվերջին անավարտ մնացած գործերի քանակը 2 508 23 9 231 
այդ թվում` մինչև 2 ամիս 1 214 13 8 109 

 2-ից մինչև 4 ամիս 506 4 - 43 
 4-ից մինչև 6 ամիս 305 4 1 64 
 6 ամսից մինչև 1 տարի 305 2 - 15 
 1 տարուց ավել 178 - - - 

 
Կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելը, 2016թ. 

մարդ 

 

Ընդա- 
մենը 

որից` կալանքի ներկայացված անձանց 
թվաքանակից 

անչա- 
փա- 
հաս 

ժամկետային զինվորական 
կամ այլընտրանքային ծառա-

յությունից, վարժական հա-
վաքներից կամ զորահավաք-

ներից խուսափողներ 

փաստացի 
եղել են 

կալանքի 
տակ 

Դատարան ներկայացված կալանքի միջնորդություն-
ները 1 166 18 - - 

այդ թվում`         
դատարանը բավարարել է կալանավորումը որպես 
խափանման միջոց կիրառելու միջնորդությունները 1 054 14 - - 
դատարանը մերժել է կալանավորումը որպես խա-
փանման միջոց կիրառելու միջնորդությունները 112 4 - - 

Դատախազը բողոքարկել է կալանավորումը որպես 
խափանման միջոց կիրառելու միջնորդությունները 
մերժելու մասին դատարանի որոշումները 48 1 - - 
Մինչդատական վարույթում որպես  խափանման 
միջոց ընտրված կալանավորումը փոփոխվել կամ 
վերացվել է 106 2 5 13 
Մինչդատական վարույթում ազատվել է դատարանի 
կողմից 139 3 - 20 
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Ձերբակալված անձանց թվաքանակը, 2016թ. 
մարդ 

 Անձանց թվաքանակը նրանցից` 
ընդա- 
մենը 

այդ թվում` անչափա-
հասներ 

օտարերկրյա 
քաղաքացիներ քննիչների 

կողմից 
հետաքննիչ-
ների կողմից 

Ձերբակալված անձանց թվաքանակը 994 994 - 14 34 
Ձերբակալումից ազատված անձանց 
թվաքանակը 251 251 - 5 - 

այդ թվում`      
չի հաստատվել անձի կողմից քրեական 
օրենքով արգելված արարքը կատա-
րելու մասին կասկածը 5 5 - - - 
բացակայում է անձին արգելանքի տակ 
պահելու անհրաժեշտությունը 179 179 - 2 - 
լրացել է ձերբակալման օրենքով սահ-
մանված առավելագույն ժամկետը, և 
դատարանը մեղադրյալին կալանա-
վորելու մասին որոշում չի կայացրել 67 67 - 3 - 

Արգելանքից ազատվածներից քրեական 
պատասխանատվության չենթարկված 
անձանց թվաքանակը 14 14 - - - 

 

Ավարտված քրեական գործերով և մերժված նյութերով պետական, իրավաբանական և  
ֆիզիկական անձանց գույքին պատճառված վնասի վերականգնումը, 2016թ. 

 

 Ընդամենը որից` պաշտոնեական և 
տնտեսական հանցա-

գործություններով 
Դատարան ուղարկված գործերի քանակը, միավոր 907 41 
Դատարան ուղարկված գործերով անձանց թվաքանակը, մարդ 1 272 54 
Պետությանը 
պատճառված 
գույքային 
վնասի վերա-
բերյալ քրեա-
կան գործերով  
և մերժված 
նյութերով,  
հազ. դրամ 

նյութական վնասի չափը 1 726 428.4 240 063.3 
գործը մինչև դատարան ուղարկելը վերականգնված 
գումարի չափը 

1 216 492.4 38 347.1 

պատճառված նյութական վնասի վերականգնման 
համար կալանք է դրվել գույքի վրա 

11 096.0 3 270.0 

ոչ արդարացման հիմքերով կարճված 
գործերով, գործի մասերով և նույն 
հիմքերով մերժված նյութերով վնասի 
չափը 

գումարը 5 575 019.5 5 503 904.4 

վերականգ-
նումը 

4 590 952.9 4 582 017.7 

Իրավաբանա-
կան անձանց 
պատճառված 
գույքային 
վնասի վերա-
բերյալ քրեա-
կան գործերով  
և մերժված 
նյութերով,  
հազ. դրամ 

նյութական վնասի չափը 2 882 023.6 1 220 218.0 

գործը մինչև դատարան ուղարկելը վերականգնված 
գումարի չափը 

863 484.8 - 

պատճառված նյութական վնասի վերականգնման 
համար կալանք է դրվել գույքի վրա 

370 090.3 - 

ոչ արդարացման հիմքերով կարճված 
գործերով, գործի մասերով և նույն 
հիմքերով մերժված նյութերով վնասի 
չափը 

գումարը 24 828.9 18 266.1 

վերականգ-
նումը 

5 451.7 - 

Ֆիզիկական 
անձանց պատ-
ճառված գույ-
քային վնասի 
վերաբերյալ 
քրեական գոր-
ծերով և մերժ-
ված նյութերով,  
հազ. դրամ 

նյութական վնասի չափը 3 359 535.5 1 131 236.8 
գործը մինչև դատարան ուղարկելը վերականգնված 
գումարի չափը 

226 812.5 - 

պատճառված նյութական վնասի վերականգնման 
համար կալանք է դրվել գույքի վրա 

113 784.8 93 807.8 

ոչ արդարացման հիմքերով կարճված 
գործերով, գործի մասերով և նույն 
հիմքերով մերժված նյութերով վնասի 
չափը 

գումարը 132 970.6 - 

վերականգ-
նումը 

72 160.2 - 
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Անչափահասների կողմից կամ նրանց մասնակցությամբ կատարված հանցագործությունների 
վերաբերյալ ավարտված քրեական գործերը, գործի մասերը և մերժված նյութերը, 2016թ. 

 

 Մեղադրական եզ-
րակացությամբ դա-
տարան ուղարկված 

գործերի քանակը 
(առանց կրկնակիի), 

միավոր 

Դատարան ուղարկված 
գործերով անձանց 
թվաքանակը, մարդ 

Ոչ արդարացման հիմքերով 
կարճված գործերով, գործի մա-

սերով և մերժված նյութերով 
քրեական պատասխանատվու-
թյունից ազատված անչափա-
հասների թվաքանակը, մարդ 

ընդա- 
մենը 

նրանցից` 
անչափա-
հասներ 

Սպանություն 4 5 5 - 
Դիտավորությամբ առողջությանը 
ծանր վնաս պատճառելը 9 9 9 - 
Բռնաբարություն 1 3 2 - 
Սեքսուալ բնույթի բռնի 
գործողություններ 2 2 2 1 
Գույքի հափշտակություն 57 102 84 24 

այդ թվում`     
կողոպուտ 5 7 6 - 
գողություն 52 95 78 24 

Խուլիգանություն 1 4 1 - 
Այլ հանցագործություններ 36 45 36 33 
Ընդամենը 110 170 139 58 

 
Ժամկետային զինվորական կամ այլընտրանքային ծառայությունից, վարժական հավաքներից կամ 

զորահավաքներից խուսափելու վերաբերյալ նյութերի և գործերի քանակը, 2016թ. 
միավոր 

 Ընդամենը 
Անավարտ քրեական գործերի քանակը տարեսկզբին 1 
Տարվա ընթացքում վարույթ ընդունված քրեական գործերի քանակը 17 
Ավարտված քրեական գործերի քանակը 18 

 
Քրեական գործերի կարճման հիմքերը (առանց կրկնակի կարճվածների), 2016թ. 

միավոր 
 Գործերի քանակը որից` անչա-

փահասների 
վերաբերյալ 

ընդամենը այդ թվում` 
քննիչի  

որոշմամբ 
դատախազի 

որոշմամբ 
Կարճված գործերի քանակը, ընդամենը 4 388 4 364 24 44 

այդ թվում`         
հանցադեպի բացակայության հիմքով 435 435 - 1 
հանցակազմի բացակայության հիմքով 2 251 2 235 16 15 
կողմերի հաշտության հիմքով 726 726 - 11 
վաղեմության ժամկետն անցնելու հիմքով 123 123 - - 
քրեական պատասխանատվության ենթակա անձի 
մահվան հիմքով 71 71 - 1 
համաներման ակտի ընդունման հիմքով 7 7 - - 
hանգամանքների հիմքով, որոնք թույլ են տալիս 
չհարուցել քրեական գործ և չիրականացնել 
քրեական հետապնդում 116 110 6 10 
այլ հիմքով 659 657 2 6 

Վերացված քրեական գործերի կարճման որոշումների 
քանակը 316 316 - 1 
Նախորդ տարիներին կասեցված և վաղեմության ժամ-
կետն անցնելու պատճառով կարճված քրեական գոր-
ծերի քանակը 18 18 - - 
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Դատախազի կողմից լրացուցիչ քննության վերադարձված կամ առաջադրված մեղադրանքը լրացնելու 
կամ փոփոխելու և նոր մեղադրանք առաջադրելու համար դատական քննությունը հետաձգելու 

վերաբերյալ քրեական գործերի քանակն ըստ հանցատեսակների, 2016թ. 
միավոր 

 Վարույթ ընդունված լրա-
ցուցիչ քննության վերա-

դարձված քրեական 
գործերի քանակը  

Դատական քննությունը 
հետաձգած քրեական 

գործերի քանակը 

Սպանության փորձ 1 - 
Դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելը 2 - 
Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ 9 - 

այդ թվում`   
           գողություն 8 - 
           յուրացնելը կամ վատնելը 1 - 

Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործու-
թյուններ 1 - 
Ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր 
կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելը, իրացնելը, պահելը, 
փոխադրելը կամ կրելը 1 - 
Ճանապարհային երթևեկության և տրանսպորտային 
միջոցների շահագործման կանոնները խախտելը 2 - 
Խուլիգանություն 3 - 
Թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հետ կապված 
հանցագործություններ 3 - 
Պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործություններ 4 - 
Այլ հանցագործություններ 39 - 
Ընդամենը 65 - 

 

Դատախազի կողմից լրացուցիչ քննության վերադարձված  
քրեական գործերի քննության արդյունքները, 2016թ. 

միավոր 
 Ընդամենը 
Լրացուցիչ քննության վերադարձված քրեական գործերից ավարտված գործերի քանակը 50 

այդ թվում`  
մեղադրական եզրակացությամբ 38 
կարճված 12 

 

Խուզարկության արդյունքները, 2016թ. 
միավոր 

 Քննիչներ Հետաքննիչներ 
Խուզարկություն կատարելու համար դատարան ներկայացրած միջնորդությունների 
քանակը 3 970 10 

այդ թվում`   
     բնակարանի խուզարկություն կատարելու համար 3 804 10 
     բանկային, նոտարական գաղտնիք կազմող տեղեկությունների ստացման համար 166 - 
Դատարանը բավարարել է խուզարկություն կատարելու մասին միջնորդությունը 3 843 10 

այդ թվում`   
     բնակարանի խուզարկություն կատարելու համար 3 693 10 
     բանկային, նոտարական գաղտնիք կազմող տեղեկությունների ստացման համար 150 - 
Դատարանը մերժել է  խուզարկություն կատարելու մասին միջնորդությունը 127 - 

այդ թվում`   
     բնակարանի խուզարկություն կատարելու համար 111 - 
     բանկային, նոտարական գաղտնիք կազմող տեղեկությունների ստացման համար 16 - 

 

Քրեական գործերի վարույթը կասեցնելու հիմքերը, 2016թ. 
միավոր 

 Անձն անհայտ 
լինելու 

պատճառով 

Մեղադրյալը թաքնվել   
է կամ նրա գտնվելու 
վայրը պարզված չէ 

Այլ հիմքերով 

Նախաքննության մարմնի վարույթում առկա կասեցված 
քրեական գործերի քանակը տարեսկզբին 56 593 5 527 165 
Նախաքննության մարմնի վարույթում առկա կասեցված 
քրեական գործերի քանակը տարվերջին 60 606 5 762 183 

 


