
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 
 

<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2011թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՅԻՍԻՆ >> 112 

5.2. Իրավախախտումներ 
 

Հանցագործություններ: Ըստ ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության 
ամփոփ տեղեկատվության, հանրապետությունում ըստ առանձին հանցատեսակների խմբերի, 
գրանցված հանցագործությունների դեպքերի մասին 2011թ. հունվար-մայիսի տվյալները 
ներկայացված են ստորև աղյուսակներում. 

 
Գրանցված հանցագործությունների քանակական բաշխվածությունն  

ըստ հանցատեսակների, 2011թ. հունվար-մայիս 
 

Հանցագործություններ 
Ընդամենը, 
միավոր 

Հավելաճը (նվազումը <<->> 
նշանով) 2010թ. հունվար-
մայիսի համեմատ, % 

Գրանցված հանցագործությունների ընդհանուր քանակը 6243 5.6 
ոչ մեծ ծանության 2517 1.3 
միջին ծանության 1420 - 0.8 
ծանր 2210 15.9 

այդ 
թվում` 

առանձնապես ծանր 96 7.9 
Հանցագործությունների ընդհանուր քանակից` կատարվել է հրազենի, 
ռազմամթերքի գործադրմամբ 27 35.0 
Մարդու (անձի) դեմ ուղղված հանցագործություններ 1134 - 10.2 

սպանություն 27 35.0 

սպանության փորձ 15 
2010թ. հունվար-մայիսին 
արձանագրվել է 7 դեպք 

դիտավորությամբ առողջությանը վնաս պատճառելը 463 - 3.1 
որից` ծանր 74 - 3.9 

սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ 
ուղղված հանցագործություններ 32 - 23.8 

որից` բռնաբարություն և բռնաբարության փորձ 5 - 37.5 

այդ 
թվում` 

մարդու (անձի) դեմ ու  ղղված այլ հանցագործություններ 597 - 16.6 
Հասարակական անվտանգության, հասարակական կարգի և 
բնակչության առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններ 1397 16.0 

հրազեն, ռազմամթերք պատրաստելը և ապօրինի շրջանա-
ռությունը 223 - 4.7 
ճանապարհային երթևեկության և տրանսպորտային միջոց-
ների շահագործման կանոնները խախտելը 330 20.0 

որից` մահվան ելքով 70 34.6 
խուլիգանություն  177 60.9 

որից`կատարվել է զենքի գործադրմամբ 23 35.3 
թմրամիջոցների հետ կապված հանցագործություններ 593 22.0 

որից` թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունը 592 22.3 
դրանից` իրացնելու նպատակով 339 46.1 

այդ 
թվում` 

հասարակական անվտանգության, հասարակական կարգի և 
բնակչության առողջության դեմ ուղղված այլ հանցագործու-
թյուններ 74 - 25.2 

Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ 2292 5.6 
պետական կամ հանրային գույքի հափշտակություններ 155 - 43.2 

որից` ավազակություն 1 
2010թ. հունվար-մայիսին 
դեպք չի արձանագրվել 

           գողություն 124 - 6.8 

           խարդախություն 7 
2010թ. հունվար-մայիսին 
արձանագրվել է 95 դեպք 

յուրացում կամ վատնում 23 - 48.9 
անձնական գույքի հափշտակություններ 2004 12.6 

որից` ավազակություն 53 23.3 

այդ 
թվում` 

                   կողոպուտ 85 14.9 
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Հանցագործություններ 
Ընդամենը, 
միավոր 

Հավելաճը (նվազումը <<->> 
նշանով) 2010թ. հունվար-
մայիսի համեմատ, % 

գողություն 1589 20.1 
դրանից` բնակարանային 379 - 18.7 

խարդախություն 224 - 28.7 

յուրացում կամ վատնում 53 
2010թ. հունվար-մայիսին 
արձանագրվել է 26 դեպք 

տրանսպորտային միջոցներ փախցնելը 33 26.9 
սեփականության դեմ ուղղված այլ հանցագործություններ 100 8.7 

Տնտեսական գործունեության  դեմ ուղղված հանցագործություններ 497 47.0 
կեղծ փողեր կամ արժեթղթեր պատրաստելը, պահելը կամ 
իրացնելը 

140 
2010թ. հունվար-մայիսին 
արձանագրվել է 24 դեպք այդ 

թվում` տնտեսական գործունեության  դեմ ուղղված այլ հանցագոր-
ծություններ 357 13.7 

Պետական իշխանության, ծառայության և կառավարման կարգի դեմ  
ուղղված հանցագործություններ 910 - 0.1 

պաշտոնեական լիազորություններ չարաշահելը և անցնելը 21 - 58.0 
կաշառք ստանալը, տալը, կաշառքի միջնորդությունը 15 - 16.7 
իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գոր-
ծադրելը 24 - 11.1 

այդ 
թվում` 

պետական իշխանության, ծառայության և կառավարման 
կարգի դեմ  ուղղված այլ հանցագործություններ 850 4.2 

Այլ հանցագործություններ 13 - 45.8 
Հանցագործությունների ընդհանուր քանակից` կոռուպցիոն բնույթի 
հանցագործություններ 301 2.7 

 
Գրանցված հանցագործությունների քանակական բաշխվածությունն ըստ ՀՀ մարզերի, Երևան քաղաքի, 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության տրանսպորտային վարչության և  
<<Զվարթնոց>> օդանավակայանի, 2011թ. հունվար-մայիս 

 

 
Ընդամենը, 
միավոր 

Հավելաճը (նվազումը <<->> նշանով) 
2010թ. հունվար-մայիսի համեմատ, %

ք.Երևան 3228 17.5 
Արագածոտն 204 2.0 
Արարատ 387 0 
Արմավիր 313 - 6.3 
Գեղարքունիք 288 2.1 
Լոռի 493 - 22.6 
Կոտայք 428 9.2 
Շիրակ 391 4.8 
Սյունիք 196 4.3 
Վայոց ձոր 90 38.5 
Տավուշ 173 - 22.1 
ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության 
տրանսպորտային վարչություն և <<Զվարթնոց>> 
օդանավակայան 52 - 37.3 
Ընդամենը ՀՀ 6243 5.6 

 
 

 


	 

