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5.2. Իրավախախտումներ 
 

Հանցագործություններ: Ըստ ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության 
ամփոփ տեղեկատվության, հանրապետությունում ըստ առանձին հանցատեսակների խմբերի, 
գրանցված հանցագործությունների դեպքերի մասին 2012թ. հունվար-փետրվարի տվյալները 
ներկայացված են ստորև աղյուսակներում. 

 

Գրանցված հանցագործությունների քանակն ըստ հանցատեսակների 
 

միավոր 

Հանցագործություններ 2012թ. հունվար-
փետրվար 

2011թ. հունվար-
փետրվար 

Գրանցված հանցագործությունների ընդհանուր քանակը 2077 2009 
ոչ մեծ ծանության 929 754 
միջին ծանության 834 652 
ծանր 288 571 

այդ 
թվում` 

առանձնապես ծանր 26 32 
Հանցագործությունների ընդհանուր քանակից` կատարվել է հրազենի, 
ռազմամթերքի գործադրմամբ 15 11 
Մարդու (անձի) դեմ ուղղված հանցագործություններ 500 335 

սպանություն 11 14 
սպանության փորձ 5 4 
դիտավորությամբ առողջությանը վնաս պատճառելը 188 144 

որից` ծանր 23 30 
սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ 
ուղղված հանցագործություններ 11 7 

որից` բռնաբարություն և բռնաբարության փորձ 3 - 

այդ 
թվում` 

մարդու (անձի) դեմ ու  ղղված այլ հանցագործություններ 285 166 
Հասարակական անվտանգության, հասարակական կարգի և 
բնակչության առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններ 391 341 

հրազեն, ռազմամթերք պատրաստելը և ապօրինի շրջանա-
ռությունը 64 46 
ճանապարհային երթևեկության և տրանսպորտային միջոց-
ների շահագործման կանոնները խախտելը 122 104 

որից` մահվան ելքով 25 22 
խուլիգանություն  55 51 

որից`կատարվել է զենքի գործադրմամբ 9 9 
թմրամիջոցների հետ կապված հանցագործություններ 125 120 

որից` թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունը 123 120 
դրանից` իրացնելու նպատակով 48 62 

այդ 
թվում` 

հասարակական անվտանգության, հասարակական կարգի և 
բնակչության առողջության դեմ ուղղված այլ հանցագործու-
թյուններ 25 20 

Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ 557 580 
պետական կամ հանրային գույքի հափշտակություններ 20 47 

որից`գողություն 12 38 
           խարդախություն 3 1 

յուրացում կամ վատնում 5 8 
անձնական գույքի հափշտակություններ 469 484 

որից` ավազակություն 9 11 
                   կողոպուտ 26 22 

գողություն 316 362 
դրանից` բնակարանային 92 121 

խարդախություն 103 75 
յուրացում կամ վատնում 15 14 

տրանսպորտային միջոցներ փախցնելը 7 16 

այդ 
թվում` 

սեփականության դեմ ուղղված այլ հանցագործություններ 61 33 
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Հանցագործություններ 2012թ. հունվար-
փետրվար 

2011թ. հունվար-
փետրվար 

Տնտեսական գործունեության  դեմ ուղղված հանցագործություններ 120 199 
կեղծ փողեր կամ արժեթղթեր պատրաստելը, պահելը կամ 
իրացնելը 40 77 այդ 

թվում` տնտեսական գործունեության  դեմ ուղղված այլ հանցագոր-
ծություններ 80 122 

Պետական իշխանության, ծառայության և կառավարման կարգի դեմ  
ուղղված հանցագործություններ 505 547 

պաշտոնեական լիազորություններ չարաշահելը և անցնելը 14 10 
կաշառք ստանալը, տալը, կաշառքի միջնորդությունը 11 10 
իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գոր-
ծադրելը 7 6 

այդ 
թվում` 

պետական իշխանության, ծառայության և կառավարման 
կարգի դեմ  ուղղված այլ հանցագործություններ 473 521 

Այլ հանցագործություններ 4 7 
Հանցագործությունների ընդհանուր քանակից` կոռուպցիոն բնույթի 
հանցագործություններ 69 124 

 
Գրանցված հանցագործությունների քանակն ըստ ՀՀ մարզերի, Երևան քաղաքի,  

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության տրանսպորտային  
վարչության և «Զվարթնոց» օդանավակայանի  

միավոր 
 2012թ. հունվար-փետրվար 2011թ. հունվար-փետրվար 
ք.Երևան 982 945 
Արագածոտն 62 57 
Արարատ 161 140 
Արմավիր 131 138 
Գեղարքունիք 108 105 
Լոռի 205 208 
Կոտայք 146 128 
Շիրակ 115 134 
Սյունիք 74 55 
Վայոց ձոր 30 24 
Տավուշ 54 52 
ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության 
տրանսպորտային վարչություն և «Զվարթնոց» 
օդանավակայան 9 23 
Ընդամենը ՀՀ 2077 2009 

 
 

 


