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5.8. Իրավախախտումներ 
           5.8.1.Հանցագործություններ: Ըստ ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության ամփոփ 
տեղեկատվության, ՀՀ-ում ըստ առանձին հանցատեսակների խմբերի, գրանցված հանցա-
գործությունների դեպքերի մասին 2016թ.հունվար-հունիսի տվյալները ներկայացված են ստորև. 

Գրանցված հանցագործությունների քանակն ըստ հանցատեսակների 
միավոր 

 
2016թ. 

հունվար-
հունիս 

2015թ. 
հունվար-
հունիս

Գրանցված հանցագործությունների ընդհանուր քանակը 9 616 8 538

այդ 
թվում` 

ոչ մեծ ծանրության 4 691 4 449 
միջին ծանրության 3 196 2 433
ծանր 1 613 1 576
առանձնապես ծանր 116 80

Հանցագործությունների ընդհանուր քանակից` կատարվել է հրազենի, ռազմամթերքի գործադրմամբ 36 29
Մարդու (անձի) դեմ ուղղված հանցագործություններ 2 501 2 322

այդ 
թվում` 

սպանություն 39 22
սպանության փորձ 17 24
դիտավորությամբ առողջությանը վնաս պատճառելը 560 522

որից` ծանր 109 92
սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ ուղղված հանցագործություններ 76 50

որից` բռնաբարություն և բռնաբարության փորձ 17 13
մարդու (անձի) դեմ ուղղված այլ հանցագործություններ 1 809 1 704

Հասարակական անվտանգության, հասարակական կարգի և բնակչության առողջության դեմ ուղղված 
հանցագործություններ 1 479 1 527

այդ 
թվում` 

հրազեն, ռազմամթերք պատրաստելը և ապօրինի շրջանառությունը 453 443
ճանապարհային երթևեկության և տրանսպորտային միջոցների շահագործման կանոնները 
խախտելը 298 351

որից` մահվան ելքով 77 92
խուլիգանություն  108 97

որից`կատարվել է զենքի գործադրմամբ 15 15
թմրամիջոցների հետ կապված հանցագործություններ 482 511

որից` թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունը 476 505
դրանից` իրացնելու նպատակով 294 280

հասարակական անվտանգության, հասարակական կարգի և բնակչության առողջության դեմ 
ուղղված այլ հանցագործություններ 138 125

Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ 3 934 3 630

այդ 
թվում` 

պետական կամ հանրային գույքի հափշտակություններ 51 68
որից` գողություն 36 44
            խարդախություն 3 6

յուրացում կամ վատնում 12 18
անձնական գույքի հափշտակություններ 3 593 3 286

որից` ավազակություն 31 23
                  կողոպուտ 105 97

գողություն 2 866 2 520
դրանից` բնակարանային 658 572

խարդախություն 505 502
յուրացում կամ վատնում 86 144

տրանսպորտային միջոցներ փախցնելը 25 32
սեփականության դեմ ուղղված այլ հանցագործություններ 265 244

Տնտեսական գործունեության  դեմ ուղղված հանցագործություններ 339 424
այդ 
թվում` 

կեղծ փողեր կամ արժեթղթեր պատրաստելը, պահելը կամ իրացնելը 100 174
տնտեսական գործունեության  դեմ ուղղված այլ հանցագոր-ծություններ 239 250

Պետական իշխանության, ծառայության և կառավարման կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններ 1 345 596

այդ 
թվում` 

պաշտոնեական լիազորություններ չարաշահելը և անցնելը 105 120
կաշառք ստանալը, տալը, կաշառքի միջնորդությունը 31 50
իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելը 33 25
պետական իշխանության, ծառայության և կառավարման կարգի դեմ ուղղված այլ 
հանցագործություններ 1 176 401

Այլ հանցագործություններ 18 39
Հանցագործությունների ընդհանուր քանակից` կոռուպցիոն բնույթի հանցագործություններ 383 340
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Գրանցված հանցագործությունների քանակն ըստ ծանրության, ըստ ՀՀ մարզերի,  
Երևան քաղաքի և «Զվարթնոց» օդանավակայանի, 2016թ. հունվար-հունիս 

միավոր 
 Ընդամենը այդ թվում`

ոչ մեծ ծանրության միջին ծանրության ծանր առանձնապես ծանր
ք.Երևան 4 737 2 329 1 423 932 53
Արագածոտն 302 142 117 41 2
Արարատ 618 307 222 85 4
Արմավիր 657 300 247 99 11
Գեղարքունիք 465 197 227 39 2
Լոռի 692 389 214 84 5
Կոտայք 787 361 258 155 13
Շիրակ 544 268 183 84 9
Սյունիք 343 164 114 59 6
Վայոց ձոր 98 73 15 9 1
Տավուշ 319 146 145 19 9
«Զվարթնոց» օդանավակայան 54 15 31 7 1
Ընդամենը ՀՀ 9 616 4 691 3 196 1 613 116

 

Գրանցված հանցագործությունների քանակն ըստ ՀՀ մարզերի,  
Երևան քաղաքի և «Զվարթնոց» օդանավակայանի 

միավոր 
 2016թ. հունվար-հունիս 2015թ. հունվար-հունիս
ք.Երևան 4 737 4 090
Արագածոտն 302 263
Արարատ 618 500
Արմավիր 657 568
Գեղարքունիք 465 382
Լոռի 692 665
Կոտայք 787 783
Շիրակ 544 507
Սյունիք 343 267
Վայոց ձոր 98 84
Տավուշ 319 385
«Զվարթնոց» օդանավակայան 54 44
Ընդամենը ՀՀ 9 616 8 538

 

Գրանցված կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների քանակն 
ըստ հանցատեսակների, 2016թ. հունվար-հունիս 

միավոր 
 Գրանցված 

հանցագոր-
ծությունների 

քանակը 

Վարույթում գտնված 
քրեական գործերով ու 
նյութերով հանցագոր-
ծությունների քանակը

Խարդախությունը` պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով - 1
Խարդախությունը` կաշառք ստանալու պատրվակով 32 35
Պաշտոնեական դիրքի օգտագործմամբ յուրացում կամ վատնում 8 24
Յուրացում կամ վատնում խոշոր չափով 37 85
Առևտրային կաշառք 5 6
Արհեստավարժ մարզամրցումների և հանդիսադիր առևտրային մրցույթների 
մասնակիցներին ու կազմակերպիչներին կաշառելը - 1
Հարկերը, տուրքերը կամ պարտադիր այլ վճարումները վճարելուց չարամտորեն 
խուսափելը 69 199
Առևտրային կամ այլ կազմակերպությունների ծառայողների կողմից լիազորությունները 
չարաշահելը 31 59
Մաքսանենգությունը` պաշտոնատար անձի կողմից պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով - 1
Պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը 49 108
Պաշտոնեական լիազորություններն անցնելը 56 83
Ձեռնարկատիրական գործունեությանն ապօրինի մասնակցելը 2 2
Կաշառք ստանալը 13 27
Պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հանրային ծառայողի կողմից ապօրինի 
վարձատրություն ստանալը 2 3
Կաշառք տալը 6 14
Պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հանրային ծառայողին ապօրինի վարձատրություն տալը 10 11
Պաշտոնեական կեղծիքը 50 79
Պետական, համայնքային սեփականության ինքնակամ զավթմանը միջոցներ չձեռնարկելը 7 8
Ապացույցները կեղծելը 1 1
Դատական ակտը չկատարելը 5 10
Ընդամենը 383 757
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Գրանցված կոռուպցիոն բնույթի հանցագործություններով քրեական պատասխանատվության 
(հետապնդման) ենթարկված անձանց թվաքանակն ըստ հանցատեսակների, 2016թ. հունվար-հունիս 

մարդ 
 Քրեական պատասխա-

նատվության (հետա-
պնդման) ենթարկված 
անձանց թվաքանակը 

նրանցից` անձինք, որոնց 
վերաբերյալ գործերն 

ուղարկվել է դատարան 

ընդամենը նրանցից` 
պաշտո-

նատար անձ 

ընդամենը նրանցից` 
պաշտո-

նատար անձ
Խարդախությունը` պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով 1 1 1 1 
Խարդախությունը` կաշառք ստանալու պատրվակով 1 1 1 1 
Պաշտոնեական դիրքի օգտագործմամբ յուրացում կամ վատնում 1 1 1 1 
Յուրացում կամ վատնում խոշոր չափով 17 5 14 5 
Հարկերը, տուրքերը կամ պարտադիր այլ վճարումները վճարելուց 
չարամտորեն խուսափելը 9 - 3 - 
Առևտրային կամ այլ կազմակերպությունների ծառայողների կողմից 
լիազորությունները չարաշահելը 18 5 4 - 
Պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը 19 17 13 12 
Պաշտոնեական լիազորություններն անցնելը 3 3 2 2 
Ձեռնարկատիրական գործունեությանն ապօրինի մասնակցելը 1 1 1 1 
Կաշառք ստանալը 5 4 5 4 
Պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հանրային ծառայողի կողմից ապօրինի 
վարձատրություն ստանալը 3 3 2 2 
Կաշառք տալը 14 3 11 3 
Պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հանրային ծառայողին ապօրինի 
վարձատրություն տալը 11 2 9 1 
Կաշառքի միջնորդությունը 1 - 1 - 
Պաշտոնեական կեղծիքը 32 16 10 5 
Պետական, համայնքային սեփականության ինքնակամ զավթմանը 
միջոցներ չձեռնարկելը 1 1 - - 
Դատական ակտը չկատարելը 1 - - - 
Ընդամենը1 126 53 69 31 

 

5.8.2. Հանցագործությունների վերաբերյալ դիմումների և հաղորդումների քննարկման 
արդյունքները: Ըստ ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության ամփոփ տեղեկատ-
վության, հետաքննության և նախաքննության մարմինների կողմից ներկայացվող հանցագոր-
ծությունների վերաբերյալ դիմումների և հաղորդումների քննարկման արդյունքների մասին 2016թ. 
հունվար-հունիսի տվյալները ներկայացված են ստորև աղյուսակում. 

Հետաքննության և նախաքննության մարմինների կողմից ներկայացվող հանցագործությունների  
մասին դիմումների և հաղորդումների քննարկման արդյունքներն ըստ հացատեսակների,  

2016թ. հունվար-հունիս 
միավոր 

 

Դիմումներով և հաղորդումներով ընդունվել են
որոշումներ 

Քրեական գործի հա-
րուցումը մերժելու 

որոշումը վերացվել է 

որից` 
հարուցվել է 
քրեական  

գործ քրեական
գործ հա-
րուցելու 
մասին 

քրեական
գործի հա-
րուցումը 
մերժելու 
մասին

որից ` հան-
ցադեպի կամ 
հանցակազմի
բացակայու-

թյամբ

ըստ ենթա-
կայության 
հանձնելու 
մասին 

դատա-
խազի 
կողմից 

դատա-
րանի  
որոշ- 
մամբ 

Մարդու (անձի) դեմ ուղղված 
հանցագործություններ 442 907 522 118 10 - 10

այդ 
թվում` 

սպանություն 45 - - 3 - - -
սպանության փորձ 17 2 2 - - - -
մոր կողմից նորածին երեխայի 
սպանությունը 1 - - - - - -
անզգուշությամբ մահ
պատճառելը 4 - - - - - -
ինքնասպանության հասցնելը, 
ինքնասպանության հակելը 38 202 158 7 1 - 1

                                                 
1 Ըստ առանձին հանցատեսակների քրեական պատասխանատվության ենթարկվածների հանրագումարը չի համապատասխանում 
ընդհանուր թվաքանակին, քանի որ մեկ անձը կարող է պատասխանատվության ենթարկվել մի քանի հոդվածներով: 
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Դիմումներով և հաղորդումներով ընդունվել են
որոշումներ 

Քրեական գործի հա-
րուցումը մերժելու 

որոշումը վերացվել է 

որից` 
հարուցվել է 
քրեական  

գործ քրեական
գործ հա-
րուցելու 
մասին 

քրեական
գործի հա-
րուցումը 
մերժելու 
մասին

որից ` հան-
ցադեպի կամ 
հանցակազմի
բացակայու-

թյամբ

ըստ ենթա-
կայության 
հանձնելու 
մասին 

դատա-
խազի 
կողմից 

դատա-
րանի  
որոշ- 
մամբ 

դիտավորությամբ առողջու-
թյանը ծանր վնաս պատճա-ռելը 110 9 2 5 3 - 3
         որից` մահվան ելքով 2 - - - - - -
դիտավորությամբ առողջու-
թյանը միջին և թեթև ծանրու-
թյան  վնաս պատճառելը 142 556 231 59 4 - 4
մարդուն առևանգելը 29 65 60 11 2 - 2
մարդկանց առևտուրը 
(թրաֆիքինգ) 6 - - 5 - - -
ազատությունից ապօրինի 
զրկելը 6 2 2 3 - - -
բռնաբարություն 20 5 4 8 - - -
սեքսուալ բնույթի բռնի գոր-
ծողություններ 12 2 2 8 - - -
ընտրական իրավունքի դեմ 
ուղղված հանցագործութ-
յուններ 12 64 61 9 - - -

Տնտեսական գործունեության դեմ 
ուղղված հանցագործություններ 204 16 14 68 1 - 1

այդ 
թվում` 

ապօրինի ձեռնարկատիրություն 5 4 4 5 - - -
հանցավոր ճանապարհով 
ստացված եկամուտներն 
օրինականացնելը 1 - - 2 - - -
կեղծ փողեր կամ արժեթղթեր 
պատրաստելը, պահելը կամ 
իրացնելը 187 3 2 5 1 - 1
հարկերը վճարելուց խուսափելը 9 9 8 46 - - -
մաքսանենգություն    2 - - 10 - - -

Հասարակական անվտանգության , 
հասարակական կարգի և  բնակչության 
առողջության դեմ ուղղված 
հանցագործություններ 624 1 496 891 733 13 - 13

այդ 
թվում` 

ապօրինի կերպով զենք, ռազ-
մամթերք, պայթուցիկ նյութեր 
կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք 
բերելը, իրացնելը, պահելը, 
փոխադրելը կամ կրելը 102 735 346 22 3 - 3
ճանապարհային երթևեկության և
տրանսպորտային միջոցների 
շահագործման կանոնները 
խախտելը 86 567 387 643 2 - 2
         որից` մահվան ելքով 41 2 2 23 - - -
խուլիգանություն 95 33 29 3 4 - 4
թմրամիջոցների ապօրինի 
շրջանառության հետ կապված 
հանցագործություններ 320 70 64 53 1 - 1

որից`   
թմրամիջոցների ապօրինի 
շրջանառությունն իրացնելու 
նպատակով 155 15 12 38 - - -
թմրամիջոցների ապօրինի 
շրջանառությունն առանց 
իրացնելու նպատակի 157 49 46 15 - - -

շրջակա միջավայրի անվտան-
գության դեմ ուղղված 
հանցագործություններ 21 91 65 12 3 - 3
       որից` ապօրինի ծառա-  
                   հատում         18 86 61 12 1 - 1

Սեփականության դեմ ուղղված
հանցագործություններ 2 844 2 215 796 528 37 1 38
այդ 
թվում` 

ավազակություն 31 - - - - - -
կողոպուտ 104 7 5 5 1 - 1
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Դիմումներով և հաղորդումներով ընդունվել են
որոշումներ 

Քրեական գործի հա-
րուցումը մերժելու 

որոշումը վերացվել է 

որից` 
հարուցվել է 
քրեական  

գործ քրեական
գործ հա-
րուցելու 
մասին 

քրեական
գործի հա-
րուցումը 
մերժելու 
մասին

որից ` հան-
ցադեպի կամ 
հանցակազմի
բացակայու-

թյամբ

ըստ ենթա-
կայության 
հանձնելու 
մասին 

դատա-
խազի 
կողմից 

դատա-
րանի  
որոշ- 
մամբ 

գողություն 2 182 1 734 403 212 19 - 19
խարդախություն 445 416 350 293 15 1 16
յուրացում կամ վատնում 58 53 33 15 2 - 2
շորթում 24 5 5 3 - - -

Պետական իշխանության, ծառայության և 
կառավարման կարգի դեմ ուղղված 
հանցագործություններ 186 54 46 190 4 - 4

այդ 
թվում` 

պաշտոնեական լիազորություն-
ներ չարաշահելը և անցնելը 22 25 24 22 1 - 1
կաշառք ստանալը, տալը, 
կաշառքի միջնորդությունը 4 5 4 12 - - -
պաշտոնեական կեղծիք 10 10 6 10 2 - 2
պաշտոնեական անփութությունը 10 7 7 5 - - -
իշխանության ներկայացուցչի 
նկատմամբ բռնություն 
գործադրելը 28 6 5 1 1 - 1
ժամկետային զինվորական 
ծառայությունից, վարժական 
հավաքներից կամ զորահա-
վաքներից խուսափելը 110 1 - 108 - - -
պետական սահմանն ապօրինի 
հատելը 2 - - 32 - - -

Այլ հանցագործություններ 1 481 6 810 5 617 619 55 1 54
Ընդամենը 5 781 11 498 7 886 2 256 120 2 120

5.8.3. Հետաքննության և նախաքննության մարմինների կողմից կատարված քննչական 
աշխատանքները: Ըստ ՀՀ դատախազության ամփոփ տեղեկատվության, հետաքննության և 
նախաքննության մարմինների կողմից կատարված քննչական աշխատանքների մասին 2016թ. 
հունվար-հունիսի տվյալները ներկայացված են ստորև աղյուսակներում. 

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

 

Դատարան
ուղարկ-
ված գոր-
ծերի քա-
նակը, 
միավոր

Դատարան
ուղարկված 
գործերով 
անձանց 

թվաքանակը, 
մարդ

Կարճված
գործերի 
քանակը, 
միավոր 

Ոչ արդարացման  հիմքերով կարճված
գործերով, գործի մասերով և մերժված 
նյութերով անձանց թվաքանակը, մարդ

քննիչների 
կողմից 

հետաքննիչ-ների
կողմից 

Մարդու (անձի) դեմ ուղղված հանցագործություններ 217 271 197 110 228

այդ 
թվում` 

սպանություն 14 18 9 2 -
սպանության փորձ 15 17 - 1 -
հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակում 
կատարված սպանություն 2 2 - - -
անզգուշությամբ մահ պատճառելը 3 3 5 - -
ինքնասպանության հասցնելը, ինքնասպա-
նության հակելը - - 18 - -
դիտավորությամբ առողջությանը ծանր
վնաս պատճառելը 60 62 16 2 -
        որից` մահվան ելքով 1 1 1 - -
դիտավորությամբ առողջությանը  միջին  և
թեթև ծանրության  վնաս պատճառելը 45 51 71 98 226
մարդուն առևանգելը 25 60 19 - 2
մարդկանց առևտուրը (թրաֆիքինգ) 1 1 1 - -
ազատությունից ապօրինի զրկելը                  1 1 6 1 -
բռնաբարություն 2 2 18 - -
սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ 4 4 2 1 -
ընտրական իրավունքի դեմ ուղղված 
հանցագործություններ 45 50 32 5 -

Հասարակական անվտանգության, հասարակական
կարգի և  բնակչության առողջության դեմ ուղղված 
հանցագործություններ 344 387 199 228 328
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Դատարան
ուղարկ-
ված գոր-
ծերի քա-
նակը, 
միավոր

Դատարան
ուղարկված 
գործերով 
անձանց 

թվաքանակը, 
մարդ

Կարճված
գործերի 
քանակը, 
միավոր 

Ոչ արդարացման  հիմքերով կարճված
գործերով, գործի մասերով և մերժված 
նյութերով անձանց թվաքանակը, մարդ

քննիչների 
կողմից 

հետաքննիչ-ների
կողմից 

այդ 
թվում` 

ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայ-
թուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր 
ձեռք բերելը, իրացնելը, պահելը, փոխադ-
րելը կամ կրելը 39 43 27 19 302
ճանապարհային երթևեկության և տրանս-
պորտային միջոցների շահագործման 
կանոնները խախտելը 100 102 94 194 21
        որից` մահվան ելքով 79 80 34 9 -
խուլիգանություն 44 57 36 6 1
թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության
հետ կապված հանցագործություններ 156 176 31 8 3

որից`  
թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառու-
թյունն իրացնելու նպատակով 26 33 23 7 2
թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառու-
թյունն առանց իրացնելու նպատակի 130 143 7 1 1

շրջակա միջավայրի անվտանգության դեմ
ուղղված հանցագործություններ 5 9 11 1 1
       որից` ապօրինի ծառահատում        4 6 5 - -

Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ 409 576 581 236 1 000

այդ 
թվում` 

ավազակություն 12 23 5 - -
կողոպուտ 39 47 12 1 -
գողություն 252 374 312 158 939
խարդախություն 77 97 189 55 43
յուրացում կամ վատնում 24 27 47 19 18
շորթում 5 8 16 3 -

Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագոր-
ծություններ 20 24 97 7 -

այդ 
թվում` 

ապօրինի ձեռնարկատիրություն      1 1 9 3 -
կեղծ ձեռնարկատիրություն  - - 1 - -
հանցավոր ճանապարհով ստացված 
եկամուտներն օրինականացնելը 1 1 - - -
կեղծ փող կամ արժեթղթեր պատրաստելը, 
պահելը կամ իրացնելը 6 7 2 - -
հարկերը վճարելուց խուսափելը   - - 54 3 -
ակցիզային դրոշմանիշների հետ կապված 
հանցագործություններ - - 1 - -
մաքսանենգություն 12 15 30 1 -

Պետական իշխանության, ծառայության և կառավար-
ման կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններ 59 91 156 28 5

այդ 
թվում` 

պաշտոնեական լիազորություններ չարա-
շահելը և անցնելը 7 12 93 11 -
կաշառք ստանալը, տալը, կաշառքի միջնոր-
դությունը 8 23 5 3 -
պաշտոնեական կեղծիք                       5 7 25 3 4
պաշտոնեական անփութությունը 6 8 10 2 -
իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ 
բռնություն գործադրելը 21 26 6 1 -
ժամկետային զինվորական ծառայությունից, 
վարժական հավաքներից կամ զորահավաք-
ներից խուսափելը - - 15 5 -
պետական սահմանն ապօրինի հատելը 12 15 2 3 1

Այլ հանցագործություններ 320 363 730 496 835
Ընդամենը 1 369 1 712 1 960 1 105 2 396

 

Նախաքննության և հետաքննության մարմինների կողմից վարվող գործերի շարժը, 2016թ. հունվար-հունիս 
   միավոր 

 Գործերի քանակը որից`անչա-
փահասների 
վերաբերյալ 

ընդամենը այդ թվում`
քննիչների
կողմից

հետաքննիչ-
ների կողմից 

Անավարտ քրեական գործերի քանակը տարեսկզբին 3 157 3 157 - 20
Հաշվետու ժամանակահատվածի ընթացքում վարույթ
ընդունված գործերի քանակը (այդ թվում` կրկնակի) 8 307 7 786 521 101
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 Գործերի քանակը որից`անչա-
փահասների 
վերաբերյալ 

ընդամենը այդ թվում`
քննիչների
կողմից

հետաքննիչ-
ների կողմից 

Ընդամենը գործեր (այդ թվում` կրկնակի)   11 464 10 943 521 121
այդ թվում`   

       դատախազի կողմից վերացվել է քրեական գործ     
       հարուցելու մասին որոշումը 2 2 - -

ավարտված քրեական գործերի քանակը  
(այդ թվում` կրկնակի) 3 489 3 489 - 80
ուղարկվել են քրեական գործեր այլ քրեական 
հետապնդում իրականացնող մարմին 1 108 588 520 3
միացված քրեական գործերի քանակը 647 647 - 4
վարույթը կասեցված քրեական գործերի քանակը 2 967 2 967 - -
անավարտ մնացած քրեական գործերի քանակը
հաշվետու ժամանակահատվածի վերջին 3 251 3 250 1 34

 

Քննության և նախնական կալանքի տակ պահելու ժամկետները, 2016թ. հունվար-հունիս 

 
Ընդամենը, 
միավոր  

որից` Նախնական կալանքի տակ
գտնվող անձանց 

թվաքանակը, մարդ 
անչափա-
հասների

օտարերկրյա
քաղաքացիների 

Ավարտված գործերի քանակը (առանց կրկնակիի) 3 351 78 20 350
այդ թվում` մինչև 2 ամիս 1 702 37 13 116

 2-ից մինչև 4 ամիս 708 23 3 99
 4-ից մինչև 6 ամիս 375 10 2 79
 6 ամսից մինչև 1 տարի 428 8 1 56
 1 տարուց ավել 138 - 1 -

Ավարտված առանձնապես ծանր և ծանր 
հանցագործություններով գործերի քանակը 580 27 11 239

այդ թվում` մինչև 2 ամիս 196 10 8 72
 2-ից մինչև 4 ամիս 139 8 1 63
 4-ից մինչև 6 ամիս 94 4 - 54
 6 ամսից մինչև 1 տարի 102 5 1 50
 1 տարուց ավել 49 - 1 -

Ավարտված միջին և ոչ մեծ ծանրության 
հանցագործություններով գործերի քանակը 2 771 51 9 111

այդ թվում` մինչև 2 ամիս 1 506 27 5 44
 2-ից մինչև 4 ամիս 569 15 2 36
 4-ից մինչև 6 ամիս 281 6 2 25
 6 ամսից մինչև 1 տարի 326 3 - 6
 1 տարուց ավել 89 - - -

Հաշվետու ժամանակահատվածի վերջին անավարտ
մնացած գործերի քանակը 3 250 34 20 213

այդ թվում` մինչև 2 ամիս 1 540 15 3 95
 2-ից մինչև 4 ամիս 560 8 4 58
 4-ից մինչև 6 ամիս 315 3 - 32
 6 ամսից մինչև 1 տարի 461 8 5 28
 1 տարուց ավել 374 - 8 -

 

Կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելը, 2016թ. հունվար-հունիս  
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 կալան- 
քի տակ 

Դատարան ներկայացված կալանքի միջնորդությունները 637 6 - -
այդ թվում`  

դատարանը բավարարել է կալանավորումը որպես
խափանման միջոց կիրառելու միջնորդությունները 573 5 - -
դատարանը մերժել է կալանավորումը որպես խա-
փանման միջոց կիրառելու միջնորդությունները 64 1 - -

Դատախազը բողոքարկել է կալանավորումը որպես
խափանման միջոց կիրառելու միջնորդությունները մերժելու 
մասին դատարանի որոշումները 20 - - -
Մինչդատական վարույթում որպես  խափանման միջոց
ընտրված կալանավորումը փոփոխվել կամ վերացվել է 62 - 3 6
Մինչդատական վարույթում ազատվել է դատարանի կողմից 69 - - 12
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Ձերբակալված անձանց թվաքանակը, 2016թ. հունվար-հունիս  
մարդ 

 Անձանց թվաքանակը նրանցից`
ընդա-
մենը 

այդ թվում` անչափա-
հասներ 

օտարերկրյա
քաղաքացիներ քննիչներ

ի կողմից
հետաքննիչների

կողմից
Ձերբակալված անձանց թվաքանակը 505 505 - 7 5
Ձերբակալումից ազատված անձանց թվաքանակը 96 96 - 2 -

այդ թվում`  
չի հաստատվել անձի կողմից քրեական օրենքով
արգելված արարքը կատարելու մասին կասկածը 5 5 - - -
բացակայում է անձին արգելանքի տակ պահելու
անհրաժեշտությունը 60 60 - 2 -
լրացել է ձերբակալման օրենքով սահմանված 
առավելագույն ժամկետը, և դատարանը մեղա-
դրյալին կալանավորելու մասին որոշում չի 
կայացրել 31 31 - - -

 

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

 Ընդամենը որից` պաշտոնեական և
տնտեսական հանցա-
գործություններով

Դատարան ուղարկված գործերի քանակը, միավոր 422 14
Դատարան ուղարկված գործերով անձանց թվաքանակը, մարդ 584 25

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

նյութական վնասի չափը 1 478 535.9 36 779.6
գործը մինչև դատարան ուղարկելը վերականգնված
գումարի չափը 1 172 129.3 23 491.4 

պատճառված նյութական վնասի վերականգնման համար
կալանք է դրվել  գույքի վրա 3 270.0 3 270.0 

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

գումարը 2 083 588.1 2 080 508.1 

վերականգ-
նումը 1 788 025.6 1 793 125.6 

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

նյութական վնասի չափը 1 200 756.0 95 694.0
գործը մինչև դատարան ուղարկելը վերականգնված 
գումարի չափը 586 113.2 - 

պատճառված նյութական վնասի վերականգնման համար
կալանք է դրվել  գույքի վրա 610 298.0 - 

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

գումարը 7 395.2 - 

վերականգ-
նումը 5 522.2 - 

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

նյութական վնասի չափը 1 374 664.0 2 044.1
գործը մինչև դատարան ուղարկելը վերականգնված
գումարի չափը 129 982.5 348.5 

պատճառված նյութական վնասի վերականգնման համար
կալանք է դրվել  գույքի վրա 5 254.0 2 000.0 

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

գումարը 97 198.1 - 

վերականգ-
նումը 52 048.3 - 

 

Անչափահասների կողմից կամ նրանց մասնակցությամբ կատարված հանցագործությունների վերաբերյալ 
ավարտված քրեական գործերը, գործի մասերը և մերժված նյութերը,  

2016թ. հունվար-հունիս 
 Մեղադրական եզրա-

կացությամբ դատա-րան
ուղարկված գործերի 
քանակը (առանց 

կրկնակիի),  
միավոր 

Դատարան ուղարկված
գործերով անձանց 
թվաքանակը, մարդ

Ոչ արդարացման հիմքերով կարճված
գործերով, գործի մասերով և մերժված 

նյութերով քրեական 
պատասխանատվու-թյունից ազատված 

անչափա- 
հասների թվաքանակը, մարդ 

ընդա-
մենը 

նրանցից` 
անչափա-
հասներ

Սպանություն 1 1 1 -
Դիտավորությամբ առողջությանը 
ծանր վնաս պատճառելը 4 4 4 -
Սեքսուալ բնույթի բռնի գործո-
ղություններ 1 1 1 1
Գույքի հափշտակություն 35 62 51 10
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 Մեղադրական եզրա-
կացությամբ դատա-րան
ուղարկված գործերի 
քանակը (առանց 

կրկնակիի),  
միավոր 

Դատարան ուղարկված
գործերով անձանց 
թվաքանակը, մարդ

Ոչ արդարացման հիմքերով կարճված
գործերով, գործի մասերով և մերժված 

նյութերով քրեական 
պատասխանատվու-թյունից ազատված 

անչափա- 
հասների թվաքանակը, մարդ 

ընդա-
մենը 

նրանցից` 
անչափա-
հասներ

այդ թվում` 
կողոպուտ 5 7 6 -
գողություն 30 55 45 10

Այլ հանցագործություններ 11 15 11 21
Ընդամենը 52 83 68 32

 

Ժամկետային զինվորական կամ այլընտրանքային ծառայությունից, վարժական հավաքներից կամ 
զորահավաքներից խուսափելու վերաբերյալ նյութերի և գործերի քանակը, 2016թ. հունվար-հունիս 

միավոր 
 Ընդամենը
Անավարտ քրեական գործերի քանակը տարեսկզբին 1
Հաշվետու ժամանակահատվածի ընթացքում վարույթ ընդունված քրեական գործերի քանակը (վերսկսվել է 
կասեցված վարույթը) 14
Ավարտված (կարճված) քրեական գործերի քանակը 15

 

Քրեական գործերի կարճման հիմքերը (առանց կրկնակի կարճվածների), 2016թ. հունվար-հունիս 
 միավոր 

 Գործերի քանակը որից` անչա-
փահասների 
վերաբերյալ 

ընդամենը այդ թվում`
քննիչի

որոշմամբ
դատախազի 
որոշմամբ 

Կարճված գործերի քանակը, ընդամենը 1 960 1 944 16 23
այդ թվում`  

հանցադեպի բացակայության հիմքով 207 207 - 1
հանցակազմի բացակայության հիմքով 929 919 10 5
կողմերի հաշտության հիմքով 316 316 - 8
վաղեմության ժամկետն անցնելու հիմքով 69 69 - -
քրեական պատասխանատվության ենթակա անձի
մահվան հիմքով 32 32 - 1
համաներման ակտի ընդունման հիմքով 4 4 - -
hանգամանքների հիմքով, որոնք թույլ են տալիս
չհարուցել քրեական գործ և չիրականացնել քրեական 
հետապնդում 52 48 4 2
այլ հիմքով 351 349 2 6

Վերացված քրեական  գործերի կարճման որոշումների
քանակը 154 154 - 1
Նախորդ տարիներին հարուցված և վաղեմության ժամ-կետն
անցնելու պատճառով կարճված քրեական գոր-ծերի քանակը 8 8 - -

 

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. հունվար-հունիս 
միավոր 

 Վարույթ ընդունված լրա-
ցուցիչ քննության վերա-
դարձված քրեական գոր-

ծերի քանակը  

Դատական քննությունը 
հետաձգած քրեական գործերի

քանակը 

Դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելը 2 - 
Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ 5 1 

այդ թվում`   
          գողություն 4 1 
           յուրացում կամ վատնում 1 - 
Ճանապարհային երթևեկության և տրանսպորտային 
միջոցների շահագործման կանոնները խախտելը 1 - 
Խուլիգանություն 2 - 
Պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործություններ 2 - 
Այլ հանցագործություններ 23 - 
Ընդամենը 35 1 
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Դատախազի կողմից լրացուցիչ քննության վերադարձված քրեական գործերի 
քննության արդյունքները, 2016թ. հունվար-հունիս 

միավոր 
 Ընդամենը 
Լրացուցիչ քննության վերադարձված քրեական գործերից ավարտված գործերի քանակը 25 

այդ թվում`  
մեղադրական եզրակացությամբ 20 
կարճված 5 

 

Խուզարկության արդյունքները, 2016թ. հունվար-հունիս  
միավոր 

 
Ընդամենը այդ թվում՝ 

քննիչների 
կողմից 

հետաքննիչների 
կողմից

Խուզարկություն կատարելու համար դատարան ներկայացրած 
միջնորդությունների քանակը 2 032 2 029 3 
     այդ թվում` բնակարանի խուզարկություն կատարելու համար 1 945 1 942 3 
                          բանկային, նոտարական գաղտնիք կազմող  
                          տեղեկությունների ստացման համար 87 87 - 
Դատարանը բավարարել է խուզարկություն կատարելու մասին 
միջնորդությունը 1 950 1 950 - 
     այդ թվում` բնակարանի խուզարկություն կատարելու համար 1 872 1 872 - 
                          բանկային, նոտարական գաղտնիք կազմող  
                          տեղեկությունների ստացման համար 78 78 -
Դատարանը մերժել է  խուզարկություն կատարելու մասին միջնորդությունը 81 81 - 
     այդ թվում` բնակարանի խուզարկություն կատարելու համար 72 72 - 
                          բանկային, նոտարական գաղտնիք կազմող  տեղեկությունների  
                          ստացման համար 9 9 -

 

Քրեական գործերի վարույթը կասեցնելու հիմքերը, 2016թ. հունվար-հունիս  
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 56 603 5 527 165 
Նախաքննության մարմնի վարույթում առկա կասեցված 
քրեական գործերի քանակը հաշվետու ժամանակա-հատվածի 
վերջին 58 989 5 561 169 

5.8.4. Հետաքննության նյութերի շարժը հարկային և մաքսային համակարգում: Ըստ ՀՀ կա-
ռավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի ամփոփ տեղեկատվության, 2016թ. 
հունվար-հունիսին համակարգում մուտքագրվել է 179 հետաքննության նյութ, որը 2015թ. նյութերի 
մնացորդի հետ կազմել է 185: Այդ նյութերն ունեցել են հետևյալ շարժը. 6-ն ուղարկվել է այլ մարմին 
նախաքննության, 60-ի վերաբերյալ մերժվել է քրեական գործի հարուցումը, 101-ի նկատմամբ 
հարուցվել է քրեական գործ: Նյութերի մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում կազմել է 
18: Հետաքննության ընթացքում վերականգնվել է 366.6 մլն. դրամ: 

Հարկային և մաքսային համակարգում հետաքննության նյութերով առնչվող անձանց  
թվաքանակն ըստ հանցատեսակների, 2016թ. հունվար-հունիս 

մարդ 
 Ընդամենը
Ապօրինի ձեռնարկատիրությունը 1
Կեղծ ձեռնարկատիրությունը 1
Կանխամտածված սնանկությունը 33
Գանձվող հարկերը, տուրքերը կամ այլ պարտադիր վճարումները վճարելուց խուսափելը  110
Ակցիզային դրոշմանիշներ կեղծելը կամ իրացնելը 1
Ակցիզային դրոշմանիշներով դրոշմավորման ենթակա չդրոշմավորված կամ չդրոշմավորված 
ապրանքներ իրացնելը 1
Մաքսանենգությունը 37
Այլ հանցագործություններ 17
Ընդամենը 201

5.8.5. Բնապահպանության իրավախախտումներ: Ըստ ՀՀ բնապահպանության նախարա-
րության ամփոփ տեղեկատվության, 2016թ. հունվար-հունիսին ՀՀ բնապահպանության նախարա-
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րության աշխատակազմի բնապահպանական պետական և տարածքային տեսչու-թյունների 
կողմից hայտնաբերվել է բնապահպանության օրենսդրության խախտումների 567 դեպք, որոնցից 
ոչ մեկը սահմանված ժամկետներում չի վերացվել: 

Բնապահպանության օրենսդրության հայտնաբերված խախտումների քանակն  
ըստ բնապահպանության ուղղությունների և պատճառների, 2016թ. հունվար-հունիս 

միավոր 

 Խախտումների
քանակը

Խախտումների քանակը
100 000 բնակչի հաշվով

Ջրային պաշարների պահպանություն 1 0.0
Օդային ավազանի պահպանություն 17 0.6
Հողային պաշարների պահպանություն 18 0.6
Թափոնների կառավարում 19 0.6
Էկոփորձաքննություն 2 0.1
Սահմանված ժամկետում հաշվետվություն չներկայացնելու համար 83 2.8
Բուսական աշխարհի պահպանություն 210 7.0
Կենդանական աշխարհի պահպանություն 217 7.2
Ընդամենը 567 18.9

Վարչական տույժերն ըստ բնապահպանության ուղղությունների և պատճառների,  
2016թ. հունվար-հունիս 

 

Վարչական տույժի
ենթարկվածների 
թվաքանակը, 

մարդ

Վարչական տույժերով
սահմանված գումարը,

հազ. դրամ 

Վարչական տույժերով սահմանված
գումարը վարչական տույժի 

ենթարկված մեկ անձի հաշվով, հազ. 
դրամ 

Օդային ավազանի պահպանություն 17 850 50.0
Հողային պաշարների պահպանություն 18 870 48.3
Թափոնների կառավարում 19 950 50.0
Էկոփորձաքննություն 2 150 75.0
Սահմանված ժամկետում հաշվետվություն 
չներկայացնելու համար 83 5 430 65.4
Բուսական աշխարհի պահպանություն 186 13 370 71.9
Կենդանական աշխարհի պահպանություն 54 3 520 65.2
Ընդամենը 379 25 140 66.3

 

Վնասի հատուցման արձանագրություններն ըստ բնապահպանության  
ուղղությունների և պատճառների, 2016թ. հունվար-հունիս  

 Վնասի հատուցման
արձանագրություննե
րի քանակը, միավոր

Վնասի հատուցման
գումարն ըստ արձանա-
գրությունների,հազ. դրամ

Վնասի հատուցման գումարն այդ
նպատակով կազմված  մեկ արձա-
նագրության հաշվով, հազ. դրամ

Հողային պաշարների պահպանություն 4 170.0 42.5
Բուսական աշխարհի պահպանություն 199 28 879.1 145.1
Կենդանական աշխարհի պահպանություն 33 4 627.0 140.2
Ընդամենը 236 33 676.1 142.7

 

Բնապահպանության օրենսդրության խախտումների ցուցանիշներն ըստ  
բնապահպանական տեսչությունների, 2016թ. հունվար-հունիս  

 Հայտնաբերված 
խախտումների 

քանակը, միավոր 

Վարչական տույ-
ժերով սահմանված 

գումարը,  
հազ. դրամ

Վարչական տույժի
ենթարկվածների 

թվաքանակը, մարդ 

Վնասի հատուցման 
արձանագրություն-

ների քանակը,  
միավոր

Վնասի հատուցման
գումարն ըստ արձանա-

գրությունների,  
հազ. դրամ

ք.Երևան 122 1 450 26 5 327.2
Արագածոտն 26 1 840 26 8 432.0
Արարատ 33 2 190 33 18 246.0
Արմավիր 22 1 280 22 2 27.0
Գեղարքունիք 83 5 470 72 30 1 585.3
Լոռի 48 2 110 37 37 5 424.3
Կոտայք 34 550 9 4 179.0
Շիրակ 45 2 060 37 11 239.8
Սյունիք 7 410 6 3 462.5
Վայոց ձոր 13 600 10 9 3 219.4
Տավուշ 97 5 090 79 84 19 191.6
Բնապահպանա-
կան պետական 
տեսչություն 37 2 090 22 25 2 342.0
Ընդամենը ՀՀ 567 25 140 379 236 33 676.1
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Բնապահպանության օրենսդրության խախտումների տեսակարար ցուցանիշներն  
ըստ բնապահպանական տեսչությունների, 2016թ. հունվար-հունիս  

 Հայտնաբերված խախտումների 
քանակը մարզի 100000 բնակչի 

հաշվով, միավոր 

Վարչական տույժերով սահ-
մանված գումարը վարչական 
տույժի ենթարկված մեկ անձի 

հաշվով, հազ. դրամ

Վնասի հատուցման գումարն 
այդ նպատակով կազմված  
մեկ արձանագրության  
հաշվով, հազ. դրամ

ք.Երևան 11.4 55.8 65.4
Արագածոտն 20.1 70.8 54.0
Արարատ 12.8 66.4 13.7
Արմավիր 8.3 58.2 13.5
Գեղարքունիք 35.9 76.0 52.8
Լոռի 21.4 57.0 146.6
Կոտայք 13.4 61.1 44.8
Շիրակ 18.6 55.7 21.8
Սյունիք 5.0 68.3 154.2
Վայոց ձոր 25.6 60.0 357.7
Տավուշ 77.5 64.4 228.5
Բնապահպանական 
պետական տեսչություն 1.2 95.0 93.7
Ընդամենը ՀՀ 18.9 66.3 142.7

 

Բնապահպանության օրենսդրության խախտումների հետևանքով արձանագրված նյութերի  
շարժն ըստ բնապահպանական տեսչությունների, 2016թ. հունվար-հունիս  

 Հանձնվել են 
նյութեր դա-
տաքննչական 
մարմիններին, 

միավոր 

Առգրավվել է Էկոլոգիական եզրակացության և էկոփորձա-
քննության ներկայացված նյութերը, միավոր

ձկնագողության
պարագաներ, 

միավոր

որսագողության 
պարագաներ, 

միավոր 

ձուկ, 
կգ 

ՍԹԱ-ի սահ-
մանման 

որից` 
հաստատվել է 

ք.Երևան 7 - - 443.0 22 22
Արագածոտն 13 - 1 - 2 2
Արարատ - 3 - - 1 1
Արմավիր 2 12 - - - -
Գեղարքունիք 26 12 - 103.5 - -
Լոռի 19 - - 97.1 8 8
Կոտայք 1 - - 317.5 12 12
Շիրակ 4 31 - 69.8 - -
Սյունիք 3 - - - - -
Վայոց ձոր 3 12 - - - -
Տավուշ 83 - - 7 3 3
Բնապահպանական 
պետական տեսչություն 1 - - 258.0 - -
Ընդամենը ՀՀ 162 70 1 1 295.9   48 48

 

Ջրի փորձանմուշների էկոլոգիական փորձազննության  
քանակներն ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի, 2016թ. հունվար-հունիս  

միավոր 

 
Փորձա-

նմուշների 
քանակը 

ՍԹԱ-ն գերազանցվել է

մինչև 5 անգամ 5-ից ավել անգամ 

ք.Երևան - - -
Արագածոտն - - -
Արարատ - - -
Արմավիր - - -
Գեղարքունիք 25 - -
Լոռի 90 12 10
Կոտայք 21 - -
Շիրակ 408 35 -
Սյունիք 377 - 2
Վայոց ձոր - - -
Տավուշ 23 - -
Ընդամենը ՀՀ 944 47 12

 


