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5.8. Իրավախախտումներ

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

Գրանցված հանցագործությունների քանակն ըստ հանցատեսակների, 2011թ. հունվար-հունիս

Հանցագործություններ
Ընդամենը,

միավոր
Հավելաճը (նվազումը <<->>
նշանով) 2010թ. հունվար-

հունիսի համեմատ, %
Գրանցված հանցագործությունների ընդհանուր քանակը 8465 7.3

ոչ մեծ ծանության 3529 8.6
միջին ծանության 2132 21.1
ծանր 2655 - 2.3

այդ
թվում`

առանձնապես ծանր 149 - 8.6
Հանցագործությունների ընդհանուր քանակից` կատարվել է հրազենի,
ռազմամթերքի գործադրմամբ 36 56.5
Մարդու (անձի) դեմ ուղղված հանցագործություններ 1567 - 6.8

սպանություն 28 33.3

սպանության փորձ 20
2010թ. հունվար-հունիսին

արձանագրվել է 9 դեպք
դիտավորությամբ առողջությանը վնաս պատճառելը 629 - 2.5

որից` ծանր 92 - 6.1
սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ
ուղղված հանցագործություններ 42 - 22.2

որից` բռնաբարություն և բռնաբարության փորձ 5 - 68.7

այդ
թվում`

մարդու (անձի) դեմ ուղղված այլ հանցագործություններ 848 - 10.9
Հասարակական անվտանգության, հասարակական կարգի և
բնակչության առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններ 1880 6.0

բանդիտիզմ
-

2010թ. հունվար-հունիսին
արձանագրվել է 1 դեպք

հրազեն, ռազմամթերք պատրաստելը և ապօրինի շրջանա-
ռությունը 289 - 4.3
ճանապարհային երթևեկության և տրանսպորտային միջոց-
ների շահագործման կանոնները խախտելը 395 6.2

որից` մահվան ելքով 84 9.1
խուլիգանություն 234 46.2

որից`կատարվել է զենքի գործադրմամբ 30 50.0
թմրամիջոցների հետ կապված հանցագործություններ 871 7.4

որից` թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունը 868 7.3
դրանից` իրացնելու նպատակով 475 12.3

այդ
թվում`

հասարակական անվտանգության, հասարակական կարգի և
բնակչության առողջության դեմ ուղղված այլ հանցագործու-
թյուններ 91 - 28.9

Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ 3371 14.7
պետական կամ հանրային գույքի հափշտակություններ 230 - 18.4

որից` ավազակություն 1
2010թ. հունվար-հունիսին

դեպք չի արձանագրվել
գողություն 180 33.3

խարդախություն 13
2010թ. հունվար-հունիսին
արձանագրվել է 96 դեպք

յուրացում կամ վատնում 36 - 29.4
անձնական գույքի հափշտակություններ 2978 19.6

այդ
թվում`

որից` ավազակություն 72 22.0
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Հանցագործություններ
Ընդամենը,

միավոր
Հավելաճը (նվազումը <<->>
նշանով) 2010թ. հունվար-

հունիսի համեմատ, %
կողոպուտ 105 4.0
գողություն 2426 29.5

դրանից` բնակարանային 525 - 19.3
խարդախություն 309 - 26.2
յուրացում կամ վատնում 66 78.4

տրանսպորտային միջոցներ փախցնելը 34 - 5.6
սեփականության դեմ ուղղված այլ հանցագործություններ 129 - 1.5

Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործություններ 566 28.0
կեղծ փողեր կամ արժեթղթեր պատրաստելը, պահելը կամ
իրացնելը 138

2010թ. հունվար-հունիսին
արձանագրվել է 49 դեպքայդ

թվում` տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված այլ հանցագոր-
ծություններ 428 8.9

Պետական իշխանության, ծառայության և կառավարման կարգի դեմ
ուղղված հանցագործություններ 1062 3.1

պետական,քաղաքական կամ հասարակական գործչի
սպանությունը -

2010թ. հունվար-հունիսին
արձանագրվել է 1 դեպք

պաշտոնեական լիազորություններ չարաշահելը և անցնելը 26 - 50.9
կաշառք ստանալը, տալը, կաշառքի միջնորդությունը 33 50.0
իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գոր-
ծադրելը 32 3.2

այդ
թվում`

պետական իշխանության, ծառայության և կառավարման
կարգի դեմ ուղղված այլ հանցագործություններ 971 5.2

Այլ հանցագործություններ 19 - 29.6
Հանցագործությունների ընդհանուր քանակից` կոռուպցիոն բնույթի
հանցագործություններ 361 5.9

Գրանցված հանցագործությունների քանակն ըստ ՀՀ մարզերի, Երևան քաղաքի, ՀՀ կառավարությանն
առընթեր ՀՀ ոստիկանության տրանսպորտային վարչության և «Զվարթնոց»

օդանավակայանի, 2011թ. հունվար-հունիս

Ընդամենը,
միավոր

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

ք.Երևան 4448 19.2
Արագածոտն 290 15.5
Արարատ 547 9.2
Արմավիր 433 - 16.2
Գեղարքունիք 383 5.2
Լոռի 599 - 22.0
Կոտայք 592 12.3
Շիրակ 491 - 5.8
Սյունիք 276 22.7
Վայոց ձոր 113 18.9
Տավուշ 231 - 19.8
ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության
տրանսպորտային վարչություն և «Զվարթնոց»
օդանավակայան 62 - 39.8
Ընդամենը ՀՀ 8465 7.3
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Գրանցված հանցագործությունների քանակն ըստ ՀՀ մարզերի, Երևան քաղաքի, ՀՀ կառավարությանն
առընթեր ՀՀ ոստիկանության տրանսպորտային վարչության և «Զվարթնոց»

օդանավակայանի և ըստ ծանրության, 2011թ.
միավոր

այդ թվում`Ընդամենը
ոչ մեծ ծան-

րության
միջին ծան-

րության
ծանր առանձնա-

պես ծանր
ք.Երևան 4448 1697 853 1813 85
Արագածոտն 290 105 78 104 3
Արարատ 547 278 142 120 7
Արմավիր 433 151 184 94 4
Գեղարքունիք 383 198 119 60 6
Լոռի 599 309 199 85 6
Կոտայք 592 232 183 160 17
Շիրակ 491 242 153 90 6
Սյունիք 276 117 93 58 8
Վայոց ձոր 113 54 35 23 1
Տավուշ 231 124 72 34 1
ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության
տրանսպորտային վարչություն և «Զվարթնոց»
օդանավակայան 62 22 21 14 5
Ընդամենը ՀՀ 8465 3529 2132 2655 149

Գրանցված և բացահայտված հանցագործությունների քանակներն
ըստ հանցատեսակների, 2011թ. հունվար-հունիս

միավոր
Գրանցված

հան-
ցագոր-

ծություն-
ների

քանակը

դրանցից`
բացա-
հայտ-
վել են

Վարույ-
թում

գտնված
քրեական
գործերի
քանակը

դրանցից`
բացա-
հայտ-
վել են

Մարդու (անձի) դեմ ուղղված հանցագործություններ 1567 1312 1717 1408
սպանություն 28 9 40 16
մեղմացուցիչ հանգամանքներում կատարված
սպանություն

5 4 6 5

սպանության փորձ 20 6 27 10
դիտավորությամբ առողջությանը վնաս պատճառելը 629 508 706 561

որից` ծանր 92 33 118 49
սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության
դեմ ուղղված հանցագործություններ 42 25 49 30

որից` բռնաբարություն և բռնաբարության փորձ 5 2 8 5

այդ
թվում`

մարդու (անձի) դեմ ուղղված այլ հանցագործություններ 843 760 889 786
Հասարակական անվտանգության, հասարակական կարգի և
բնակչության առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններ 1880 1434 2149 1590

հրազեն, ռազմամթերք պատրաստելը և ապօրինի շրջա-
նառությունը 289 249 303 257
ճանապարհային երթևեկության և տրանսպորտային
միջոցների շահագործման կանոնները խախտելը 395 304 453 341

որից` մահվան ելքով 84 37 115 57
խուլիգանություն 234 154 271 187

որից`կատարվել է զենքի գործադրմամբ 30 12 40 19
թմրամիջոցների հետ կապված հանցագործություններ 871 667 1003 727

որից` թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունը 868 667 999 726
դրանից` իրացնելու նպատակով 475 338 571 367

այդ
թվում`

հասարակական անվտանգության, հասարակական կարգի
և բնակչության առողջության դեմ ուղղված այլ հանցագոր-
ծություններ 91 60 119 78
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Գրանցված
հան-

ցագոր-
ծություն-

ների
քանակը

դրանցից`
բացա-
հայտ-
վել են

Վարույ-
թում

գտնված
քրեական
գործերի
քանակը

դրանցից`
բացա-
հայտ-
վել են

Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ 3371 1608 3813 1720
պետական կամ հանրային գույքի հափշտակություններ 230 142 262 153

որից` ավազակություն 1 - 1 -
գողություն 180 119 192 123
խարդախություն 13 6 15 8
յուրացում կամ վատնում 36 17 54 22

անձնական գույքի հափշտակություններ 2978 1348 3356 1444
որից` ավազակություն 72 17 89 19

կողոպուտ 105 34 115 37
գողություն 2426 1089 2683 1143

դրանից` բնակարանային 525 162 631 179
խարդախություն 309 177 383 208
յուրացում կամ վատնում 66 31 86 37

տրանսպորտային միջոցներ փախցնելը 34 20 40 21

այդ
թվում`

սեփականության դեմ ուղղված այլ հանցագործություններ 129 98 155 102
Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործություններ 566 250 764 316

ապօրինի կամ կեղծ ձեռնարկատիրություն 25 13 47 21
կեղծ փողեր կամ արժեթղթեր պատրաստելը, պահելը կամ
իրացնելը 138 1 174 1
հարկերի, տուրքերի վճարումից խուսափելը 142 96 191 113
ակցիզային դրոշմանիշների ապօրինի շրջանառությունը 5 3 5 3
մաքսանենգություն 37 20 55 34

այդ
թվում`

տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված այլ հանցա-
գործություններ 219 117 292 144

Պետական իշխանության, ծառայության և կառավարման կարգի
դեմ ուղղված հանցագործություններ 1062 439 1216 522

պաշտոնեական լիազորություններ չարաշահելը և անցնելը 26 13 34 16
կաշառք ստանալը, տալը, կաշառքի միջնորդությունը 33 17 37 20
իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն
գործադրելը 32 17 40 24
ժամկետային զինվորական ծառայությունից, վարժահա-
վաքներից և զորահավաքներից խուսափելը 471 47 484 53

այդ
թվում`

պետական իշխանության, ծառայության և կառավարման
կարգի դեմ ուղղված այլ հանցագործություններ 500 345 621 409

Գրանցված և բացահայտված հանցագործությունների
քանակը, 2011թ. հունվար-հունիս

ա) ընդամենը
միավոր

Գրանցված հան-
ցագործություն-
ների քանակը

դրանցից`
բացահայտ-

վել են

Վարույթում
գտնված քրեա-
կան գործերով

հանցագոր-
ծությունների

քանակը

դրանցից`
բացահայտ-

վել են

Նախկին տարի-
ներին կասեց-
ված քրեական

գործերով բացա-
հայտված հան-
ցագործություն-
ների քանակը

Ընդամենը 8465 5058 9684 5574 533
որից` քրեական հետախու-
զության գծով 5716 3265 6544 3607 88

դրանից` կատարվել է
հրազենի գործադրմամբ 36 9 54 16 -
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բ) որից` Երևան քաղաքում
միավոր

Գրանցված հան-
ցագործություն-
ների քանակը

դրանցից`
բացահայտ-

վել են

Վարույթում
գտնված քրեա-
կան գործերով

հանցագոր-
ծությունների

քանակը

դրանցից`
բացահայտ-

վել են

Նախկին տարի-
ներին կասեց-
ված քրեական

գործերով բացա-
հայտված հան-
ցագործություն-
ների քանակը

Ընդամենը 4448 2261 5204 2502 226
որից` քրեական հետախու-

զության գծով 3156 1481 3687 1646 49
դրանից` կատարվել է
հրազենի գործադրմամբ 18 3 26 6 -

Գրանցված և բացահայտված հանցագործությունների քանակներն ըստ ՀՀ մարզերի, Երևան քաղաքի,
ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության տրանսպորտային վարչության

և «Զվարթնոց» օդանավակայանի, 2011թ. հունվար-հունիս
միավոր

Ընդամենը Հանցագործություններով հարուցված
քրեական գործեր

գրանցված
հանցագոր-

ծությունների
քանակը

վարույթում
գտնված քրեա-
կան գործերով

հանցագոր-
ծությունների

քանակը

գրանցված
հանցագոր-

ծությունների
քանակը

դրանցից`
բացա-
հայտ-
վել են

վարույթում
գտնված քրեա-
կան գործերով

հանցագոր-
ծությունների

քանակը

դրանցից`
բացա-
հայտ-
վել են

ք.Երևան 4448 5204 4256 2235 5004 2473
Արագածոտն 290 323 274 158 307 181
Արարատ 547 592 496 404 540 433
Արմավիր 433 479 386 324 430 352
Գեղարքունիք 383 418 361 283 396 307
Լոռի 599 668 555 427 620 464
Կոտայք 592 687 557 354 651 394
Շիրակ 491 554 448 318 510 355
Սյունիք 276 302 261 203 287 221
Վայոց ձոր 113 122 110 83 119 89
Տավուշ 231 260 218 157 247 177
ՀՀ կառավարությանն առըն-
թեր ՀՀ ոստիկանության
տրանսպորտային վարչու-
թյուն և <<Զվարթնոց>>

օդանավակայան 62 75 62 57 75 63
Ընդամենը ՀՀ 8465 9684 7984 5003 9186 5509

Քրեական հետախուզության գծով գրանցված և բացահայտված հանցագործությունների քանակներն
ըստ ՀՀ մարզերի, Երևան քաղաքի, ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության տրանսպորտային

վարչության և «Զվարթնոց» օդանավակայանի, 2011թ. հունվար-հունիս
միավոր

Գրանցված հան-
ցագործություն-
ների քանակը

դրանցից`
բացահայտ-

վել են

Վարույթում
գտնված քրեա-
կան գործերի

քանակը

դրանցից`
բացահայտ-

վել են

ք.Երևան 3156 1481 3687 1646
Արագածոտն 209 99 233 115
Արարատ 328 252 362 274
Արմավիր 275 226 299 240
Գեղարքունիք 223 167 242 182
Լոռի 380 279 413 301
Կոտայք 412 245 474 270
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Գրանցված հան-
ցագործություն-
ների քանակը

դրանցից`
բացահայտ-

վել են

Վարույթում
գտնված քրեա-
կան գործերի

քանակը

դրանցից`
բացահայտ-

վել են

Շիրակ 304 193 357 225
Սյունիք 167 126 185 139
Վայոց ձոր 73 55 78 57
Տավուշ 149 104 167 116
ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստի-
կանության տրանսպորտային վարչություն
և «Զվարթնոց» օդանավակայան 40 38 47 42
Ընդամենը ՀՀ 5716 3265 6544 3607

Գրանցված հանցագործությունների քանակն ըստ որակման խմբավորումների
միավոր

2010թ. հունվար-հունիս 2011թ. հունվար-հունիս
ընդամենը որից`ք.Երևանում ընդամենը որից`ք.Երևանում

Հասարակական վայրում 123 95 124 91
Հարբած վիճակում 225 55 194 37
Նախկինում դատված անձանց կողմից 584 274 673 441
Անչափահասների կողմից կամ
մասնակցությամբ 272 82 255 70
Հրազենի գործադրմամբ 23 8 36 18
Խմբում 510 217 633 339

Հանցագործություն կատարած անձանց թվաքանակն ըստ տարիքային խմբերի
մարդ

Հայտնաբերված
հանցագործների

թվաքանակը

այդ թվում` ըստ տարիքային խմբերի

ընդա-
մենը

նրանցից`
կանայք

14 - 15 16 - 17 18 - 24 25 - 29 30 և
բարձր

2010թ. հունվար-հունիս 5689 659 56 187 861 898 3687
Ընդամենը

2011թ. հունվար-հունիս 5446 625 63 154 784 894 3551
2010թ. հունվար-հունիս 2153 286 10 65 337 367 1374նրանցից`

ք.Երևանում 2011թ. հունվար-հունիս 2083 288 15 58 317 351 1342

Հանցագործություն կատարած անձանց թվաքանակն ըստ պատասխանատվության
ենթարկվելու, հանցագործության կատարման պահին ունեցած վիճակի և

նախկինում դատված եղած հանգամանքի
մարդ

Հանցագործությունը
կատարել են

Նախկինում դատվածներԵնթարկվել
են պատաս-
խանատվու-

թյան
հարբած

վիճակում
թմրանյութի ազդե-

ցության տակ
ընդա-
մենը

նրանցից`
անչափահաս

2010թ. հունվար-հունիս 2112 222 15 311 10
Ընդամենը

2011թ. հունվար-հունիս 1775 164 3 263 3
2010թ. հունվար-հունիս 886 47 3 145 3նրանցից`

ք.Երևանում 2011թ. հունվար-հունիս 669 31 2 76 -

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության կողմից հետախուզված և
հայտնաբերված հանցագործների և անհայտ կորածների թվաքանակը

մարդ
Հետախուզվել են Հայտնաբերվել են

հանցագործ-
ներ

անհայտ
կորածներ

հանցագործ-
ներ

անհայտ
կորածներ

2010թ. հունվար-հունիս 12851 177 888 84
Ընդամենը

2011թ. հունվար-հունիս 12591 191 916 96
2010թ. հունվար-հունիս 5405 61 381 23նրանցից`

ք.Երևանում 2011թ. հունվար-հունիս 5273 76 389 38
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Հանցագործության հետևանքով զոհվածների թվաքանակն ըստ պատճառների
մարդ

այդ թվում` ըստ պատճառներիԸնդամենը
սպանու-

թյան
մարմնական
վնասվածքի

Ճանապարհա-
տրանսպորտային
պատահարների

այլ

20010թ. հունվար-հունիս 162 24 10 88 40Ընդամենը 2011թ. հունվար-հունիս 170 30 5 101 34
20010թ. հունվար-հունիս 52 9 5 23 15նրանցից`

ք.Երևանում 2011թ. հունվար-հունիս 59 8 5 29 17

5.8.2. Հանցագործությունների վերաբերյալ դիմումների և հաղորդումների քննարկման
արդյունքները: Ըստ ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության ամփոփ
տեղեկատվության, հետաքննության և նախաքննության մարմինների կողմից ներկայացվող
հանցագործությունների վերաբերյալ դիմումների և հաղորդումների քննարկման արդյունքների
մասին 2011թ. հունվար-հունիսի տվյալները ներկայացված են ստորև աղյուսակում.

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

2011թ. հունվար-հունիս
միավոր

Դիմումներով և հաղորդումներով ընդունվել են
որոշումներ

Քրեական գործի հա-
րուցումը մերժելու

որոշումը վերացվել է
քրեական
գործ հա-
րուցելու
մասին

քրեական
գործի հա-
րուցումը
մերժելու
մասին

այդ թվում`
հանցադեպի

կամ հան-
ցակազմի

բացակայու-
թյամբ

ըստ ենթա-
կայության
հանձնելու

մասին

դատա-
խազի

կողմից

դատա-
րանի
որոշ-
մամբ

որից` հա-
րուցվել է
քրեական

գործ

Մարդու (անձի) դեմ ուղղված
հանցագործություններ 308 828 360 115 6 - 6

սպանություն 32 - - 5 - - -
սպանության փորձ 20 - - 1 - - -
հոգեկան խիստ հուզմունքի
վիճակում կատարված
սպանություն 1 - - - - - -
մոր կողմից նորածին
երեխայի սպանությունը 2 1 1 - - - -
անզգուշությամբ մահ
պատճառելը 1 1 1 - - - -
ինքնասպանության հասց-
նելը, ինքնասպանության
հակելը 30 164 150 5 - - -
դիտավորությամբ առողջու-
թյանը ծանր վնաս պատճա-
ռելը 85 7 6 6 1 - 1
դիտավորությամբ առողջու-
թյանը միջին և թեթև ծանրու-
թյան վնաս պատճառելը 101 542 98 77 5 - 5
մարդուն առևանգելը 19 102 97 13 - - -
մարդկանց առևտուրը
(թրաֆիքինգ) 4 - - 2 - - -
ազատությունից ապօրինի
զրկելը 3 4 3 - - - -
բռնաբարություն 5 5 4 3 - - -
սեքսուալ բնույթի բռնի գոր-
ծողություններ 4 2 - 3 - - -

այդ
թվում`

ընտրական իրավունքի դեմ
ուղղված հանցագործություն-
ներ 1 - - - - - -
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Դիմումներով և հաղորդումներով ընդունվել են
որոշումներ

Քրեական գործի հա-
րուցումը մերժելու

որոշումը վերացվել է
քրեական
գործ հա-
րուցելու
մասին

քրեական
գործի հա-
րուցումը
մերժելու
մասին

այդ թվում`
հանցադեպի

կամ հան-
ցակազմի

բացակայու-
թյամբ

ըստ ենթա-
կայության
հանձնելու

մասին

դատա-
խազի

կողմից

դատա-
րանի
որոշ-
մամբ

որից` հա-
րուցվել է
քրեական

գործ

Հասարակական անվտանգության ,
հասարակական կարգի և բնակչու-
թյան առողջության դեմ ուղղված
հանցագործություններ 696 1036 702 596 7 6

հրազեն, ռազմամթերք պատ-
րաստելը և ապօրինի շրջա-
նառությունը 122 559 404 26 - - -
ճանապարհային երթևեկու-
թյան և տրանսպորտային
միջոցների շահագործման
կանոնները խախտելը 85 358 219 485 2 - 2

որից` մահվան ելքով 65 1 - 24 - - -
խուլիգանություն 186 45 21 21 3 - 3
թմրամիջոցների հետ կապ-
ված հանցագործություններ 293 13 8 58 1 - 1

որից`
թմրամիջոցների ապօրինի
շրջանառությունն իրաց-
նելու նպատակով 98 1 - 43 - - -
թմրամիջոցների ապօրինի
շրջանառությունն առանց
իրացնելու նպատակի 182 10 6 12 1 - 1

շրջակա միջավայրի ան-
վտանգության դեմ ուղղված
հանցագործություններ 10 61 50 6 1 - -

այդ
թվում`

որից` ապօրինի ծառա-
հատում 6 39 34 2 1 - -

Սեփականության դեմ ուղղված
հանցագործություններ 1891 818 513 413 4 - 4

ավազակություն 64 - - 14 - - -
կողոպուտ 104 9 7 4 - - -
գողություն 1461 509 277 276 1 - 1
խարդախություն 199 253 208 97 3 - 3
յուրացում կամ վատնում 57 45 19 21 - - -

այդ
թվում`

շորթում 6 2 2 1 - - -
Տնտեսական գործունեության դեմ
ուղղված հանցագործություններ 166 15 13 129 - - -

ապօրինի ձեռնարկատիրու-
թյուն 1 6 5 3 - - -
կեղծ ձեռնարկատիրություն - 2 2 3 - - -
հանցավոր ճանապարհով
ստացված եկամուտներն
օրինականացնելը - - - 3 - - -
կեղծ փողեր կամ արժեթղթեր
պատրաստելը, պահելը կամ
իրացնելը 140 3 3 14 - - -
հարկերը վճարելուց խուսա-
փելը 7 4 3 101 - - -
ակցիզային դրոշմանիշերի
հետ կապված հանցագոր-
ծություններ 1 - - 2 - - -

այդ
թվում`

մաքսանենգություն 17 - - 3 - - -
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Դիմումներով և հաղորդումներով ընդունվել են
որոշումներ

Քրեական գործի հա-
րուցումը մերժելու

որոշումը վերացվել է
քրեական
գործ հա-
րուցելու
մասին

քրեական
գործի հա-
րուցումը
մերժելու
մասին

այդ թվում`
հանցադեպի

կամ հան-
ցակազմի

բացակայու-
թյամբ

ըստ ենթա-
կայության
հանձնելու

մասին

դատա-
խազի

կողմից

դատա-
րանի
որոշ-
մամբ

որից` հա-
րուցվել է
քրեական

գործ

Պետական իշխանության, ծառայու-
թյան և կառավարման կարգի դեմ
ուղղված հանցագործություններ 549 79 43 39 1 - -

պաշտոնեական լիազորու-
թյուններ չարաշահելը և
անցնելը 12 16 11 13 - - -
կաշառք ստանալը, տալը,
կաշառքի միջնորդությունը 11 2 2 15 - - -
պաշտոնեական կեղծիք 27 8 3 4 - - -
պաշտոնեական անփութու-
թյունը 5 4 1 2 - - -
իշխանության ներկայացուց-
չի նկատմամբ բռնություն
գործադրելը 28 4 4 2 - - -
ժամկետային զինվորական
ծառայությունից, վարժական
հավաքներից կամ զորահա-
վաքներից խուսափելը 462 34 22 3 1 - -

այդ –
թվում`

պետական սահմանն
ապօրինի հատելը 4 11 - - - - -

Այլ հանցագործություններ 432 3554 2977 306 13 - 10
Ընդամենը 4042 6330 4608 1598 31 - 26

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 2011թ.
հունվար-հունիսի տվյալները ներկայացված են ստորև աղյուսակներում.

Ավարտված գործերն ըստ հանցատեսակների (առանց կրկնակիի), 2011թ. հունվար-հունիս
Ոչ արդարացման հիմքերով
կարճված գործերով, գործի

մասերով և մերժված նյութերով
անձանց թվաքանակը, մարդ

Դատարան
ուղարկված

գործերի
քանակը,
միավոր

Դատարան
ուղարկված
գործերով
անձանց
թվաքա-

նակը,
մարդ

Կարճված
գործերի
քանակը,
միավոր

քննիչների
կողմից

հետա-
քննիչների

կողմից
Մարդու (անձի) դեմ ուղղված հանցագործություններ 132 169 111 185 234

սպանություն 19 22 8 - -
սպանության փորձ 9 11 - - -
հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակում
կատարված սպանություն 1 1 - - -
մոր կողմից նորածին երեխայի
սպանությունը 2 2 - - -
անհրաժեշտ պաշտպանության սահմանա-
զանցմամբ սպանություն 2 3 - - -
անզգուշությամբ մահ պատճառելը - - 1 1 -
ինքնասպանության հասցնելը, ինքնասպա-
նության հակելը - - 32 2 -
դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս
պատճառելը 46 51 10 5 -
դիտավորությամբ առողջությանը միջին և
թեթև ծանրության վնաս պատճառելը 28 33 47 171 234
մարդուն առևանգելը 9 14 8 2 -
մարդկանց առևտուրը (թրաֆիքինգ) 5 15 - 1 -
ազատությունից ապօրինի զրկելը 5 11 1 2 -
բռնաբարություն 5 5 2 - -
սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ 1 1 1 - -

այդ
թվում`

ընտրական իրավունքի դեմ ուղղված
հանցագործություններ - - 1 1 -
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Ոչ արդարացման հիմքերով
կարճված գործերով, գործի

մասերով և մերժված նյութերով
անձանց թվաքանակը, մարդ

Դատարան
ուղարկված

գործերի
քանակը,
միավոր

Դատարան
ուղարկված
գործերով
անձանց
թվաքա-

նակը,
մարդ

Կարճված
գործերի
քանակը,
միավոր

քննիչների
կողմից

հետա-
քննիչների

կողմից
Հասարակական անվտանգության, հասարակական
կարգի և բնակչության առողջության դեմ ուղղված
հանցագործություններ 414 600 158 477 57

հրազեն, ռազմամթերք պատրաստելը և
ապօրինի շրջանառությունը 43 44 46 70 46
ճանապարհային երթևեկության և տրանս-
պորտային միջոցների շահագործման
կանոնները խախտելը 60 60 53 294 9

որից` մահվան ելքով 44 44 47 14 -
խուլիգանություն 123 214 33 67 1
թմրամիջոցների հետ կապված հանցագոր-
ծություններ 181 269 24 39 1

որից`
թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառու-
թյունն իրացնելու նպատակով 53 93 1 2 -
թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառու-
թյունն առանց իրացնելու նպատակի 127 175 23 37 1

շրջակա միջավայրի անվտանգության դեմ
ուղղված հանցագործություններ 7 13 2 7 -

այդ
թվում`

որից` ապօրինի ծառահատում 4 6 1 3 -
Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ 411 605 140 258 129

ավազակություն 19 30 3 2 -
կողոպուտ 33 41 - - -
գողություն 266 415 73 182 115
խարդախություն 70 81 47 40 9
յուրացում կամ վատնում 20 35 16 33 5

այդ
թվում`

շորթում 3 3 1 1 -
Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագոր-
ծություններ 45 64 35 28 17

ապօրինի ձեռնարկատիրություն 7 7 1 2 14
կեղծ ձեռնարկատիրություն 3 8 - 2 -
հանցավոր ճանապարհով ստացված
եկամուտներն օրինականացնելը 2 2 - - -
կեղծ փողեր կամ արժեթղթեր պատրաստելը,
պահելը կամ իրացնելը - - 2 - -
հարկերը վճարելուց խուսափելը 14 23 26 20 3
ակցիզային դրոշմանիշերի հետ կապված
հանցագործություններ - - 1 2 -

այդ
թվում`

մաքսանենգություն 19 24 5 2 -
Պետական իշխանության, ծառայության և կառավարման
կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններ 60 85 495 492 4

պաշտոնեական լիազորություններ չարա-
շահելը և անցնելը 7 11 5 3 -
կաշառք ստանալը, տալը, կաշառքի միջնոր-
դությունը 8 16 6 7 -
պաշտոնեական կեղծիք 1 1 5 16 2
պաշտոնեական անփութությունը 1 1 14 28 2
իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ
բռնություն գործադրելը 21 28 1 1 -
ժամկետային զինվորական ծառայությունից,
վարժական հավաքներից կամ զորահավաք-
ներից խուսափելը 11 11 459 415 -

այդ
թվում`

պետական սահմանն ապօրինի հատելը 11 17 5 22 -
Այլ հանցագործություններ 161 227 183 575 457
Ընդամենը 1223 1750 1122 2015 898
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Նախաքննության և հետաքննության մարմինների կողմից
վարվող գործերի շարժը, 2011թ. հունվար-հունիս

միավոր
Գործերի քանակը

այդ թվում`ընդամենը
քննիչների

կողմից
հետաքննիչ-
ների կողմից

որից`անչա-
փահասների
վերաբերյալ

Անավարտ քրեական գործերի քանակը տարեսկզբին 1333 1316 17 11
Հաշվետու ժամանակահատվածի ընթացքում վարույթ
ընդունված գործերի քանակը (այդ թվում` կրկնակի) 5698 5190 508 97
Ընդամենը գործեր (այդ թվում` կրկնակի) 7031 6506 525 108

այդ թվում`
դատախազի  կողմից վերացվել է քրեական գործ
հարուցելու մասին որոշումը 1 1 - -
ավարտված քրեական գործերի քանակը
(այդ թվում` կրկնակի) 2397 2397 - 81
ուղարկվել են քրեական գործեր այլ քրեական
հետապնդում իրականացնող մարմին 783 273 510 3
միացված քրեական գործերի քանակը 240 240 - -
վարույթը կասեցված քրեական գործերի քանակը 1878 1878 - -
անավարտ մնացած քրեական գործերի քանակը
հաշվետու ժամանակահատվածի վերջին 1732 1717 15 24

Քննության և նախնական կալանքի տակ պահելու ժամկետները, 2011թ. հունվար-հունիս

որից`Ընդամենը
անչափա-
հասների

օտարերկրյա
քաղաքացիների

Ավարտված գործերի քանակը (առանց կրկնակիի), միավոր 2372 81 25
այդ թվում` մինչև 2 ամիս 1523 65 15

2-ից մինչև 4 ամիս 529 12 4
4-ից մինչև 6 ամիս 205 4 2
6 ամսից մինչև 1 տարի 94 - 4
1 տարուց ավել 21 - -

Ավարտված առանձնապես ծանր և ծանր հանցագործություն-
ներով գործերի քանակը, միավոր 611 37 16

այդ թվում` մինչև 2 ամիս 313 30 9
2-ից մինչև 4 ամիս 183 7 2
4-ից մինչև 6 ամիս 69 - 2
6 ամսից մինչև 1 տարի 40 - 3
1 տարուց ավել 6 - -

Ավարտված միջին և ոչ մեծ ծանրության հանցագործություն-
ներով գործերի քանակը, միավոր 1761 44 9

այդ թվում` մինչև 2 ամիս 1210 35 6
2-ից մինչև 4 ամիս 346 5 2
4-ից մինչև 6 ամիս 136 4 -
6 ամսից մինչև 1 տարի 54 - 1
1 տարուց ավել 15 - -

Հաշվետու ժամանակահատվածի վերջին անավարտ մնացած
գործերի քանակը, միավոր 1717 24 4

այդ թվում` մինչև 2 ամիս 1164 15 4
2-ից մինչև 4 ամիս 270 8 -
4-ից մինչև 6 ամիս 153 1 -
6 ամսից մինչև 1 տարի 96 - -
1 տարուց ավել 34 - -
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Կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելը, 2011թ. հունվար-հունիս
մարդ

որից` կալանքի ներկայացված անձանց
թվաքանակից

Ընդա-
մենը

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 միջնորդություն-
ները 1358 19 402 -

այդ թվում`
դատարանը բավարարել է կալանավորումը որպես
խափանման միջոց կիրառելու միջնորդությունները 1303 16 401 -
դատարանը մերժել է կալանավորումը որպես խա-
փանման միջոց կիրառելու միջնորդությունները 55 3 1 -

Դատախազը բողոքարկել է կալանավորումը որպես
խափանման միջոց կիրառելու միջնորդությունները
մերժելու մասին դատարանի որոշումները 14 1 - -
Մինչդատական վարույթում որպես խափանման
միջոց ընտրված կալանավորումը փոփոխվել կամ
վերացվել է 526 - 435 50
Մինչդատական վարույթում ազատվել է դատարանի
կողմից 79 1 5 17

Ձերբակալված անձանց թվաքանակը, 2011թ. հունվար-հունիս
մարդ

Անձանց թվաքանակը նրանցից`
այդ թվում`ընդա-

մենը քննիչների
կողմից

հետաքննիչ-
ների կողմից

անչափա-
հասներ

օտարերկրյա
քաղաքացիներ

Ձերբակալված անձանց թվաքանակը 782 782 - 20 12
Ձերբակալումից ազատված անձանց
թվաքանակը 86 86 - 5 2

այդ թվում`
չի հաստատվել անձի կողմից քրեական
օրենքով արգելված արարքը կատա-
րելու մասին կասկածը 4 4 - - -
բացակայում է անձին արգելանքի տակ
պահելու անհրաժեշտությունը 54 54 - 3 2
լրացել է ձերբակալման օրենքով սահ-
մանված առավելագույն ժամկետը, և
դատարանը մեղադրյալին կալանա-
վորելու մասին որոշում չի կայացրել 28 28 - 2 -

Արգելանքից ազատվածներից քրեական
պատասխանատվության չենթարկված
անձանց թվաքանակը 1 1 - - -
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Ավարտված քրեական գործերով և մերժված նյութերով պետական, իրավաբանական
և ֆիզիկական անձանց գույքին պատճառված վնասի

վերականգնումը, 2011թ. հունվար-հունիս

Ընդամենը որից` պաշտոնեական և
տնտեսական հանցա-

գործություններով
Դատարան ուղարկված գործերի քանակը, միավոր 564 48
Դատարան ուղարկված գործերով անձանց թվաքանակը, մարդ 852 71

նյութական վնասի չափը 1513075.3 749706.1
գործը մինչև դատարան ուղարկելը վերականգնված
գումարի չափը

313766.2 214304.8

պատճառված նյութական վնասի վերականգնման
համար կալանք է դրվել գույքի վրա

184629.2 22650.0

գումարը 219328.8 213933.2

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

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

վերականգ-
նումը

75112.7 70034.2

նյութական վնասի չափը 1314249.6 938520.0

գործը մինչև դատարան ուղարկելը վերականգնված
գումարի չափը

88313.2 -

պատճառված նյութական վնասի վերականգնման
համար կալանք է դրվել գույքի վրա

577416.1 550000.0

գումարը 16018.6 -

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

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

վերականգ-
նումը

13506.1 -

նյութական վնասի չափը 891594.9 526.0
գործը մինչև դատարան ուղարկելը վերականգնված
գումարի չափը

117729.4 296.0

պատճառված նյութական վնասի վերականգնման
համար կալանք է դրվել գույքի վրա

111520.4 -

գումարը 74494.5 980.0

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

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

վերականգ-
նումը

51020.0 -

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

2011թ. հունվար-հունիս

Դատարան ուղարկված
գործերով անձանց
թվաքանակը, մարդ

Մեղադրական եզրակա-
ցությամբ դատարան
ուղարկված գործերի

քանակը (առանց
կրկնակիի), միավոր

ընդա-
մենը

նրանցից`
անչափա-
հասներ

Դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելը 6 6 6
Գույքի հափշտակություն 41 77 55

այդ թվում`
ավազակություն 1 2 2
կողոպուտ 4 6 4
գողություն 36 69 49

Խուլիգանություն 4 15 6
Այլ հանցագործություններ 9 17 9
Ընդամենը 60 115 76
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Ժամկետային զինվորական կամ այլընտրանքային ծառայությունից, վարժական
հավաքներից կամ զորահավաքներից խուսափելու վերաբերյալ

նյութերի և գործերի քանակը, 2011թ. հունվար-հունիս
միավոր

Ընդամենը
Անավարտ քրեական գործերի քանակը տարեսկզբին 81
Հաշվետու ժամանակահատվածի ընթացքում վարույթ ընդունված քրեական գործերի
քանակը 921

այդ թվում`
հարուցվել են 461
ստացվել են այլ մարմիններից 1
վերսկսվել է կասեցված վարույթը 459

Այլ մարմիններ ուղարկված գործերի քանակը 3
Ավարտված քրեական գործերի քանակը 470

այդ թվում`
ուղարկվել է դատարան 11
կարճվել է 459

Կասեցված քրեական գործերի քանակը 394
Հաշվետու ժամանակաշրջանում անավարտ մնացած քրեական գործերի քանակը 134
Մերժվել է քրեական գործի հարուցումը 42

Քրեական գործերի կարճման հիմքերը (առանց կրկնակի կարճվածների),
2011թ. հունվար-հունիս

միավոր
Գործերի քանակը

այդ թվում`ընդամենը
քննիչի

որոշմամբ
դատախազի

որոշմամբ

որից` անչա-
փահասների
վերաբերյալ

Կարճված գործերի քանակը, ընդամենը 1122 1083 39 19
այդ թվում`

հանցադեպի բացակայության հիմքով 79 79 - 3
հանցակազմի բացակայության հիմքով 233 232 1 4
կողմերի հաշտության հիմքով 129 129 - 2
վաղեմության ժամկետն անցնելու հիմքով 116 115 1 -
քրեական պատասխանատվության ենթակա անձի
մահվան հիմքով 36 36 - -
համաներման ակտի ընդունման հիմքով 157 155 2 9
hանգամանքների հիմքով, որոնք թույլ են տալիս
չհարուցել քրեական գործ և չիրականացնել
քրեական հետապնդում 369 334 35 1
այլ հիմքով 3 3 - -

Վերացված քրեական գործերի կարճման որոշումների
քանակը 29 19 10 -
Նախորդ տարիներին հարուցված և վաղեմության ժամ-
կետն անցնելու պատճառով կարճված քրեական գոր-
ծերի քանակը 67 67 - -
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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, 2011թ. հունվար-հունիս

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

ծերի քանակը

Դատական քննությունը
հետաձգած քրեական

գործերի քանակը

Սպանություն - 1
Դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելը - 2
Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ 7 -

այդ թվում` գողություն 7 -
Ճանապարհային երթևեկության և տրանսպորտային
միջոցների շահագործման կանոնները խախտելը 3 -
Խուլիգանություն 1 1
Թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հետ կապված
հանցագործություններ 3 2
Այլ հանցագործություններ 2 -
Ընդամենը 16 6

Դատախազի կողմից լրացուցիչ քննության վերադարձված քրեական գործերի
քննության արդյունքները, 2011թ. հունվար-հունիս

միավոր
Ընդամենը

Լրացուցիչ քննության վերադարձված քրեական գործերից ավարտված գործերի քանակը 13
այդ թվում`

մեղադրական եզրակացությամբ 10
կարճված 3

Խուզարկության արդյունքները, 2011թ. հունվար-հունիս
միավոր

Ընդամենը
Խուզարկություն կատարելու համար դատարան ներկայացրած միջնորդությունների քանակը 1769

այդ թվում` բնակարանի խուզարկություն կատարելու համար 1706
բանկային, նոտարական գաղտնիք կազմող տեղեկությունների ստացման համար 63

Դատարանը բավարարել է խուզարկություն կատարելու մասին միջնորդությունը 1755
այդ թվում` բնակարանի խուզարկություն կատարելու համար 1692

բանկային, նոտարական գաղտնիք կազմող տեղեկությունների ստացման համար 63
Դատարանը մերժել է խուզարկություն կատարելու մասին միջնորդությունը 14

այդ թվում` բնակարանի խուզարկություն կատարելու համար 14
բանկային, նոտարական գաղտնիք կազմող տեղեկությունների ստացման համար -

Առաջադրված մեղադրանքը լրացնելու կամ փոփոխելու և նոր մեղադրանք առաջադրելու
համար դատական քննությունը հետաձգելու վերաբերյալ քրեական գործերի

քննության արդյունքները, 2011թ. հունվար-հունիս
միավոր

Ընդամենը
Առաջադրված մեղադրանքը լրացնելու կամ փոփոխելու և նոր մեղադրանք առաջադրելու
համար դատական քննությունը հետաձգված քրեական գործերի քանակը 6

այդ թվում`
առաջադրված մեղադրանքը խստացվել է -
առաջադրված մեղադրանքը մեղմացվել է 6
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Քրեական գործերի վարույթը կասեցնելու հիմքերը, 2011թ. 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 41935 12447 58
Նախաքննության մարմնի վարույթում առկա կասեցված
քրեական գործերի քանակը հաշվետու ժամանակա-
հատվածի վերջին 42967 12438 58

5.8.4. Մաքսային իրավախախտումներ: Ըստ ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական
եկամուտների կոմիտեի ամփոփ տեղեկատվության, 2011թ. հունվար-հունիսին համակարգում
մուտքագրվել է 17 հետաքննության նյութ` կապված մաքսային օրենսդրության խախտումների
հետ: Բոլոր նյութերն ուղարկվել են այլ մարմին` նախաքննության:

Մաքսային իրավախախտումների քանակական շարժը

Հունվար-հունիս
2007թ. 2008թ. 2009թ. 2010թ. 2011թ.

Առկա նյութերի քանակը, միավոր 14 21 41 34 17
Գործերով առնչվող անձանց թվաքանակը, մարդ 14 21 41 34 17

5.8.5. Հարկային իրավախախտումներ: Ըստ ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական
եկամուտների կոմիտեի ամփոփ տեղեկատվության, 2011թ. հունվար-հունիսին համակարգում
մուտքագրվել է 623 հետաքննության նյութ` կապված հարկային օրենսդրության
խախտումների հետ և 2010թ. նյութերի մնացորդի հետ կազմել 1195: Այդ նյութերն ունեցել են
հետևյալ շարժը. 167-ն ուղարկվել է այլ մարմին նախաքննության, 255-ի վերաբերյալ մերժվել է
քրեական գործի հարուցումը, 55-ի նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ, 191-ը`
վերադարձվել է ըստ ենթակայության: Նյութերի մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի
վերջում կազմել է 527:

Հարկային իրավախախտումների քանակական շարժը

Հունվար-հունիս
2007թ. 2008թ. 2009թ. 2010թ. 2011թ.

Առկա նյութերի քանակը, միավոր 124 202 483 929 1195
Գործերով առնչվող անձանց թվաքանակը, մարդ 206 330 211 902 1231
Հետաքննության ընթացքում վերականգնված գումարը, մլն. դրամ 37.4 176.3 260.9 816.0 922.6

Հարկային իրավախախտման գործերով առնչվող անձանց թվաքանակի տոկոսային
բաշխվածությունն ըստ հանցատեսակների, 2011թ. հունվար-հունիս

%
Գործերով առնչվող անձանց

թվաքանակի բաշխվածությունն
ընդհանուրի նկատմամբ

Ապօրինի ձեռնարկատիրությունը 8.2
Կեղծ ձեռնարկատիրությունը 2.3
Կանխամտածված սնանկություն 26.4
Գանձվող հարկերը, տուրքերը կամ այլ պարտադիր վճարումները վճարելուց
խուսափելը 36.0
Քաղաքացու  կողմից հարկ վճարելուց խուսափելը 0.2
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Գործերով առնչվող անձանց
թվաքանակի բաշխվածությունն

ընդհանուրի նկատմամբ
Կեղծ գինի, կեղծ օղի կամ ալկոհոլային կեղծ այլ խմիչք պատրաստելը և
իրացնելը 1.9
Ակցիզային դրոշմանիշներով դրոշմավորման ենթակա չդրոշմավորված
կամ չդրոշմավորված ապրանքներ իրացնելը 0.3
Ակցիզային դրոշմանիշներով դրոշմավորման կանոնները խախտելը 0.2
Արգելանքի տակ գտնվող կամ բռնագրավման ենթակա գույքի նկատմամբ
ապօրինի գործողություններ 0.9
Այլ հանցագործություններ 23.6
Ընդամենը 100.0

5.8.6. Բնապահպանության իրավախախտումներ: Ըստ ՀՀ բնապահպանության
նախարարության ամփոփ տեղեկատվության, 2011թ. հունվար-հունիսին ՀՀ բնապահպա-
նության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանության պետական և տարածքային
տեսչությունների կողմից ստուգվել է 108 օբյեկտ: Հայտնաբերվել է բնապահպանության
օրենսդրության խախտումների 426 դեպք, որոնցից ոչ մեկը սահմանված ժամկետներում չի
վերացվել:

Բնապահպանության օրենսդրության հայտնաբերված խախտումների քանակն
ըստ բնապահպանության ուղղությունների, 2011թ. հունվար-հունիս

միավոր
Խախտումների

քանակը
Խախտումների քանակը
100000 բնակչի հաշվով

Ընդերքի 8 0.2
Ջրային պաշարների 28 0.9
Օդային ավազանի 42 1.3
Հողային պաշարների 20 0.6
Թափոնի 8 0.2
Էկոփորձաքննության 3 0.1
Սահմանված ժամկետում հաշվետվություն չներկայացնելու
համար 114 3.5
Բուսական աշխարհի 132 4.0
Կենդանական աշխարհի 71 2.2
Ընդամենը 426 13.0

Վարչական տույժերն ըստ բնապահպանության ուղղությունների,
2011թ. հունվար-հունիս

Վարչական տույժի
ենթարկվածների

թվաքանակը,
մարդ

Վարչական տույժի
համար սահմանված

գումարը,
հազ. դրամ

Վարչական տույժի համար
սահմանված գումարը

վարչական տույժի
ենթարկված մեկ անձի

հաշվով, հազ. դրամ
Ընդերքի 8 630 78.8
Ջրային պաշարների 28 2900 103.6
Օդային ավազանի 40 4000 100.0
Հողային պաշարների 13 1140 87.7
Թափոնի 5 700 140.0
Էկոփորձաքննության 3 250 83.3
Սահմանված ժամկետում հաշվետվու-
թյուն չներկայացնելու համար 115 7050 61.3
Բուսական աշխարհի 127 6460 50.9
Կենդանական աշխարհի 67 2410 36.0
Ընդամենը 406 25540 62.9
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Վնասի հատուցման արձանագրություններն ըստ բնապահպանության
ուղղությունների, 2011թ. հունվար-հունիս

Վնասի հատուցման
արձանագրությունների

քանակը, միավոր

Վնասի հատուցման
գումարն ըստ արձա-

նագրությունների,
հազ. դրամ

Վնասի հատուցման գումարն
այդ նպատակով կազմված

մեկ արձանագրության
հաշվով, հազ. դրամ

Ընդերքի 1 45.8 45.8
Ջրային պաշարների 4 2138.0 534.5
Օդային ավազանի 12 552.8 46.1
Հողային պաշարների 9 2828.2 314.2
Թափոնի 6 1350.0 225.0
Բուսական աշխարհի 129 41382.8 320.8
Կենդանական աշխարհի 32 1285.0 40.2
Ընդամենը 193 49582.6 256.9

Բնապահպանության օրենսդրության խախտումների ցուցանիշներն ըստ
բնապահպանական տեսչությունների, 2011թ. հունվար-հունիս

Ստուգված
օբյեկտների

քանակը,
միավոր

Հայտնաբեր-
ված խախ-
տումների
քանակը,
միավոր

Վարչական
տույժի համար
սահմանված

գումարը,
հազ. դրամ

Վարչական
տույժի են-

թարկվածների
թվաքանակը,

մարդ

Վնասի հա-
տուցման գու-
մարն ըստ ար-

ձանագրու-
թյունների,
հազ. դրամ

Վնասի հա-
տուցման ար-

ձանագրու-
թյունների
քանակը,
միավոր

ք.Երևան 31 46 4200 45 1009.5 5
Արագածոտն 4 28 1590 28 47.5 3
Արարատ 7 11 960 11 19.0 1
Արմավիր 17 38 2460 36 1019.0 5
Գեղարքունիք 2 35 1180 35 853.1 12
Լոռի 5 33 2790 41 4579.2 16
Կոտայք 5 29 1280 25 3.0 1
Շիրակ 4 40 2100 35 463.9 15
Սյունիք 6 26 1240 21 4227.9 20
Վայոց ձոր 2 13 750 13 44.0 5
Տավուշ 3 94 4550 93 23950.7 91
Բնապահպանու-
թյան պետական
տեսչություն 22 33 2440 23 13365.8 19
Ընդամենը ՀՀ 108 426 25540 406 49582.6 193

Բնապահպանության օրենսդրության խախտումների տեսակարար ցուցանիշներն
ըստ բնապահպանական տեսչությունների, 2011թ. հունվար-հունիս

Հայտնաբերված խախտում-
ների քանակը մարզի 100000

բնակչի հաշվով,
միավոր

Վարչական տույժի համար
սահմանված գումարը վարչա-
կան տույժի ենթարկված մեկ

անձի հաշվով, հազ. դրամ

Վնասի հատուցման գումարն
այդ նպատակով կազմված

մեկ արձանագրության
հաշվով, հազ. դրամ

ք.Երևան 4.1 93.3 201.9
Արագածոտն 19.6 56.8 15.8
Արարատ 3.9 87.3 19.0
Արմավիր 13.3 68.3 203.8
Գեղարքունիք 14.4 33.7 71.1
Լոռի 11.7 68.0 286.2
Կոտայք 10.3 51.2 3.0
Շիրակ 14.2 60.0 30.9
Սյունիք 17.0 59.0 211.4
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Հայտնաբերված խախտում-
ների քանակը մարզի 100000

բնակչի հաշվով,
միավոր

Վարչական տույժի համար
սահմանված գումարը վարչա-
կան տույժի ենթարկված մեկ

անձի հաշվով, հազ. դրամ

Վնասի հատուցման գումարն
այդ նպատակով կազմված

մեկ արձանագրության
հաշվով, հազ. դրամ

Վայոց ձոր 23.2 57.7 8.8
Տավուշ 69.8 48.9 263.2
Բնապահպանու-
թյան պետական
տեսչություն 1.0 106.1 703.5
Ընդամենը ՀՀ 13.0 62.9 256.9

Բնապահպանության օրենսդրության խախտումների հետևանքով արձանագրված նյութերի
շարժն ըստ բնապահպանական տեսչությունների, 2011թ. հունվար-հունիս

Առգրավվել է Էկոլոգիական եզրակացության և էկո-
փորձաքննության ներկայացված նյութերը,

միավոր

Հանձնվել են
նյութեր դա-

տաքննչական
մարմիններին,

միավոր
ձկնգողության
պարագաներ,

միավոր

ձուկ,
հատ

փայտա-
նյութ,
խոր. մ

ՍԹԱ-ի
սահման-

ման

որից`
հաստատ-

վել է

էկոփոր-
ձաքննու-

թյան

որից`
անցել

է
ք.Երևան 1 - - - 104 104 - -
Արագածոտն 2 - - - 2 2 1 1
Արարատ - 6 - - 9 9 4 4
Արմավիր - 10 - - 6 6 - -
Գեղարքունիք 1 - 103 - - - 11 11
Լոռի 31 - - - 16 16 - -
Կոտայք - - 37 - 19 19 6 6
Շիրակ 2 20 220 - 13 13 - -
Սյունիք 9 - 9 - - - - -
Վայոց ձոր 4 6 13 - - - - -
Տավուշ 60 - 3 6 11 11 1 1
Բնապահպա-
նության պե-
տական տես-
չություն 6 - - - - - - -
Ընդամենը ՀՀ 116 42 385 6 180 180 23 23

Մթնոլորտային օդի, ջրի և հողի փորձանմուշների էկոլոգիական փորձազննության
քանակներն ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի, 2011թ. հունվար-հունիս

միավոր
Ջրի
ՍԹԱ-ն գերազանցվել է

Մթնոլորտային
օդի քանակը

մինչև 5 անգամ 5-ից ավել անգամ

Հողի

ք.Երևան 22 126 4 3 -
Արագածոտն 3 70 - 9 -
Արարատ - 66 - - -
Արմավիր - - - - -
Գեղարքունիք - 44 - - -
Լոռի - 365 4 4 32
Կոտայք - - - - -
Շիրակ - 413 4 - -
Սյունիք - 537 7 10 -
Վայոց ձոր - 50 3 5 -
Տավուշ - - - - -
Ընդամենը ՀՀ 25 1671 22 31 32


