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5.8. Իրավախախտումներ 
 

5.8.1. Հանցագործություններ:  Ըստ Ոստիկանության ամփոփ տեղեկատվության, 
հանրապետությունում ըստ առանձին հանցատեսակների խմբերի, գրանցված հանցա-
գործությունների դեպքերի մասին 2019թ. հունվար-հունիսի տվյալները ներկայացված են ստորև 
աղյուսակներում. 
 

Գրանցված հանցագործությունների քանակն ըստ հանցատեսակների 
միավոր 

 2019թ. հունվար-
հունիս 

2018թ. հունվար-
հունիս1

Գրանցված հանցագործությունների ընդհանուր քանակը 12 250 11 243

այդ 
թվում` 

ոչ մեծ ծանության 6 328 5 904
միջին ծանության 3 976 3 678
ծանր 1 812 1 562
առանձնապես ծանր 134 99

Հանցագործությունների ընդհանուր քանակից` կատարվել է հրազենի, 
ռազմամթերքի գործադրմամբ 37 31
Մարդու (անձի) դեմ ուղղված հանցագործություններ 2 012 2 417

այդ 
թվում` 

սպանություն 25 23
սպանության փորձ 16 10
դիտավորությամբ առողջությանը վնաս պատճառելը 471 542

որից` ծանր 93 95
սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ 
ուղղված հանցագործություններ 44 52

որից` բռնաբարություն և բռնաբարության փորձ 8 14
մարդու (անձի) դեմ ուղղված այլ հանցագործություններ 1 456 1 790

Հասարակական անվտանգության, հասարակական կարգի և բնակչության 
առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններ 1 863 1 863

այդ 
թվում` 

հրազեն, ռազմամթերք պատրաստելը և ապօրինի շրջանառությունը 361 445
ճանապարհային երթևեկության և տրանսպորտային միջոցների 
շահագործման կանոնները խախտելը 685 552

որից` մահվան ելքով 109 94
խուլիգանություն  129 121

որից`կատարվել է զենքի գործադրմամբ 36 29
թմրամիջոցների հետ կապված հանցագործություններ 464 512

որից` թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունը 458 511
դրանից` իրացնելու նպատակով 210 256

հասարակական անվտանգության, հասարակական կարգի և բնակ-
չության առողջության դեմ ուղղված այլ հանցագործություններ 224 233

Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ 6 273 4 998

այդ 
թվում` 

պետական կամ հանրային գույքի հափշտակություններ 242 204
որից` ավազակություն - 1
            գողություն 73 30
            խարդախություն 17 27
            յուրացում կամ վատնում 152 146

անձնական գույքի հափշտակություններ 5 631 4 422
որից` ավազակություն 46 23

                  կողոպուտ 76 95
գողություն 4 779 3 614

դրանից` բնակարանային 710 512
խարդախություն 594 536
յուրացում կամ վատնում 136 154

տրանսպորտային միջոցներ փախցնելը 36 29
սեփականության դեմ ուղղված այլ հանցագործություններ 364 343

                                                 
1 Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի տվյալների փոփոխությունները պայմանավորված են ցուցանիշների հաշվարկման 
մեթոդաբանության փոփոխմամբ, ըստ որի ներառվել են նաև գրանցված այն հանցագործությունների դեպքերը, որոնցով քրեական 
գործերի հարուցումը մերժվել է կամ քրեական գործը կարճվել է տուժողի բողոքի բացակայության հիմքով: 
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 2019թ. հունվար-
հունիս 

2018թ. հունվար-
հունիս1

Տնտեսական գործունեության  դեմ ուղղված հանցագործություններ 297 272 
այդ 
թվում` 

կեղծ փողեր կամ արժեթղթեր պատրաստելը, պահելը կամ իրացնելը 99 75 
տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված այլ հանցագործություններ 198 197 

Պետական իշխանության, ծառայության և կառավարման կարգի դեմ  ուղղված 
հանցագործություններ 1 604 1 572 

այդ 
թվում` 

պետական, քաղաքական կամ հասարակական գործչի սպանությունը  1 - 
պաշտոնեական լիազորություններ չարաշահելը և անցնելը 165 109 
կաշառք ստանալը, տալը, կաշառքի միջնորդությունը 190 159 
իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելը 15 24 
պետական իշխանության, ծառայության և կառավարման կարգի դեմ  
ուղղված այլ հանցագործություններ 1 233 1 280 

Այլ հանցագործություններ 201 121 
Հանցագործությունների ընդհանուր քանակից` կոռուպցիոն բնույթի 
հանցագործություններ 632 634 

 
Գրանցված հանցագործությունների քանակն ըստ ծանրության,  
ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի, 2019թ. հունվար-հունիս 

միավոր 
 Ընդամենը այդ թվում` 

ոչ մեծ ծան-
րության 

միջին ծան-
րության 

ծանր առանձնապես 
ծանր 

ք.Երևան 6 359 3 519 1 773 997 70 
Արագածոտն 363 150 168 39 6 
Արարատ 701 390 215 88 8 
Արմավիր 844 401 337 101 5 
Գեղարքունիք 558 276 220 62 - 
Լոռի 904 419 346 130 9 
Կոտայք 932 433 319 171 9 
Շիրակ 696 298 276 116 6 
Սյունիք 386 180 117 73 16 
Վայոց ձոր 111 57 44 10 - 
Տավուշ 396 205 161 25 5 
Ընդամենը ՀՀ 12 250 6 328 3 976 1 812 134 

 
Գրանցված հանցագործությունների քանակն ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի  

միավոր 
 2019թ. հունվար-հունիս 2018թ. հունվար-հունիս1 
ք.Երևան 6 359 5 748 
Արագածոտն 363 349 
Արարատ 701 663 
Արմավիր 844 747 
Գեղարքունիք 558 403 
Լոռի 904 845 
Կոտայք 932 995 
Շիրակ 696 629 
Սյունիք 386 301 
Վայոց ձոր 111 100 
Տավուշ 396 463 
Ընդամենը ՀՀ 12 250 11 243 

 
                                                 
1 Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի տվյալների փոփոխությունները պայմանավորված են ցուցանիշների հաշվարկման 
մեթոդաբանության փոփոխմամբ, ըստ որի ներառվել են նաև գրանցված այն հանցագործությունների դեպքերը, որոնցով քրեական 
գործերի հարուցումը մերժվել է կամ քրեական գործը կարճվել է տուժողի բողոքի բացակայության հիմքով: 
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Գրանցված կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների քանակն  
ըստ հանցատեսակների, 2019թ. հունվար-հունիս 

միավոր 
 Գրանցված հանցա-

գործությունների 
քանակը 

Վարույթում գտնված 
քրեական գործերով ու 
նյութերով հանցագոր-
ծությունների քանակը

Լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությանը 
խոչընդոտելը` պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով 1 1 
Խարդախությունը` պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով 10 44 
Պաշտոնեական դիրքի օգտագործմամբ յուրացում կամ վատնում 99 240 
Պաշտոնեական դիրքի օգտագործմամբ գույքային վնաս պատճառելը 
խաբեության կամ վստահությունը չարաշահելու եղանակով - 1 
Հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքն օրինականացնելը  
(փողերի լվացումը) 6 17 
Առևտրային կաշառքը 5 7 
Առևտրային կամ այլ կազմակերպությունների ծառայողների կողմից 
լիազորությունները չարաշահելը 28 58 
Պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը 131 244 
Պաշտոնեական լիազորություններն անցնելը 34 66 
Ձեռնարկատիրական գործունեությանն ապօրինի մասնակցելը 2 5 
Կաշառք ստանալը 44 94 
Պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հանրային ծառայողի կողմից 
ապօրինի վարձատրություն ստանալը 17 76 
Իրական կամ ենթադրյալ ազդեցությունը շահադիտական նպատակով 
օգտագործելը - 4 
Կաշառք տալը 27 48 
Պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հանրային ծառայողին ապօրինի 
վարձատրություն տալը 96 120 
Իրական կամ ենթադրյալ ազդեցությունն օգտագործելու համար 
ապօրինի վարձատրություն տալը 2 2 
Կաշառքի միջնորդությունը 4 4 
Պաշտոնեական կեղծիքը 70 122 
Պետական, համայնքային սեփականության ինքնակամ զավթմանը 
միջոցներ չձեռնարկելը 6 14 
Արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելը՝ պաշտոնեական 
դիրքն օգտագործելով 1 2 
Դատավորի, դատախազի, քննիչի կամ հետաքննության մարմնի 
կողմից ցուցմունք կամ բացատրություն կամ կեղծ եզրակացություն 
տալուն կամ սխալ թարգմանություն կատարելուն հարկադրելը - 1 
Քրեական գործով ապացույցներ կեղծելը հետաքննություն կատարող 
անձի, քննիչի, դատախազի կամ պաշտպանի կողմից, ինչպես նաև 
նշված անձանց կողմից քրեական գործով ապացույցներ կեղծելը, որը 
կատարվել է ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործությունների 
վերաբերյալ գործերով կամ անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր 
հետևանքներ - 2 
Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ինչպես 
նաև կազմակերպությունների պաշտոնատար անձանց կողմից 
դատական ակտը դիտավորությամբ չկատարելը  3 6 
Առանձնապես խոշոր չափերով կամ կազմակերպված խմբի կողմից 
կատարված խարդախությունը 1 15 
Առանձնապես խոշոր չափերով կամ կազմակերպված խմբի կողմից 
յուրացնելը կամ վատնելը 43 97 
Ծառերի, թփերի և բուսածածկի ապօրինի հատումը, որոնք առաջացրել 
են առանձնապես խոշոր վնաս 2 11 
Ընդամենը 632 1 301 
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Գրանցված կոռուպցիոն բնույթի հանցագործություններով քրեական  
պատասխանատվության (հետապնդման) ենթարկված անձանց  
թվաքանակն ըստ հանցատեսակների, 2019թ. 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 20 5 11 5 
Պաշտոնեական դիրքի օգտագործմամբ յուրացում կամ վատնում 58 21 19 6 
Պաշտոնեական դիրքի օգտագործմամբ գույքային վնաս պատճառելը 
խաբեության կամ վստահությունը չարաշահելու եղանակով 1 - - - 
Հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքն օրինականացնելը 
(փողերի լվացումը) 5 - 5 - 
Առևտրային կաշառքը 3 - 2 - 
Առևտրային կամ այլ կազմակերպությունների ծառայողների 
կողմից լիազորությունները չարաշահելը 15 1 3 - 
Ծառերի, թփերի և բուսածածկի ապօրինի հատումը` պաշտոնեա-
կան դիրքն օգտագործելով 1 - - - 
Պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը 75 7 14 1 
Պաշտոնեական լիազորություններն անցնելը 8 2 5 2 
Կաշառք ստանալը 19 3 16 3 
Պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հանրային ծառայողի կողմից 
ապօրինի վարձատրություն ստանալը 16 1 6 1 
Իրական կամ ենթադրյալ ազդեցությունը շահադիտական 
նպատակով օգտագործելը 1 - 1 - 
Կաշառք տալը 35 - 14 - 
Պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հանրային ծառայողին ապօրինի 
վարձատրություն տալը 104 - 3 - 
Իրական կամ ենթադրյալ ազդեցությունն օգտագործելու համար 
ապօրինի վարձատրություն տալը 1 - 1 - 
Կաշառքի միջնորդությունը 4 - 1 - 
Պաշտոնեական կեղծիքը 67 18 21 7 
Պետական, համայնքային սեփականության ինքնակամ զավթմանը 
միջոցներ չձեռնարկելը 3 3 2 2 
Դատավորի, դատախազի, քննիչի կամ հետաքննության մարմնի 
կողմից ցուցմունք կամ բացատրություն կամ կեղծ եզրակացություն 
տալուն կամ սխալ թարգմանություն կատարելուն հարկադրելը 1 1 1 1 
Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ինչպես 
նաև կազմակերպությունների պաշտոնատար անձանց կողմից 
դատական ակտը դիտավորությամբ չկատարելը  4 - 4 - 
Առանձնապես խոշոր չափերով կամ կազմակերպված խմբի կողմից 
կատարված խարդախությունը 25 23 25 23 
Առանձնապես խոշոր չափերով կամ կազմակերպված խմբի կողմից 
յուրացնելը կամ վատնելը 9 5 8 5 
Ընդամենը1 415 71 123 43 

 

                                                 
1 Ըստ առանձին հանցատեսակների քրեական պատասխանատվության ենթարկվածների հանրագումարը չի համա-
պատասխանում ընդհանուր թվաքանակին, քանի որ մեկ անձը կարող է պատասխանատվության ենթարկվել մի 
քանի հոդվածներով:  
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5.8.2. Հանցագործությունների վերաբերյալ դիմումների և հաղորդումների քննարկման 
արդյունքները: Ըստ Ոստիկանության ամփոփ տեղեկատվության, հետաքննության և 
նախաքննության մարմինների կողմից ներկայացվող հանցագործությունների վերաբերյալ 
դիմումների և հաղորդումների քննարկման արդյունքների մասին 2019թ. հունվար-հունիսի 
տվյալները ներկայացված են ստորև աղյուսակում. 

 
Հետաքննության և նախաքննության մարմինների կողմից ներկայացվող հանցագործությունների  

մասին դիմումների և հաղորդումների քննարկման արդյունքներն  
ըստ հացատեսակների, 2019թ. հունվար-հունիս 

միավոր 

 

Դիմումներով և հաղորդումներով ընդունվել են 
որոշումներ 

Քրեական գործի հա-
րուցումը մերժելու 

որոշումը վերացվել է 

որից` հա-
րուցվել 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 432 743 491 61 8 - 8 

այդ 
թվում` 

սպանություն 29 3 - - - - - 
սպանության փորձ 17 2 2 1 - - - 
անզգուշությամբ մահ պատճառելը 2 - - - - - - 
ինքնասպանության հասցնելը, 
ինքնասպանության հակելը 60 209 198 11 5 - 5 
դիտավորությամբ առողջությանը 
ծանր վնաս պատճառելը 92 3 3 4 1 - 1 
         որից` մահվան ելքով 3 - - - - - - 
դիտավորությամբ առողջությանը 
միջին և թեթև ծանրության  վնաս 
պատճառելը 150 413 185 23 2 - 2 
մարդուն առևանգելը 29 70 64 13 - - - 
մարդկանց առևտուրը 
(թրաֆիքինգ) 5 - - 2 - - - 
ազատությունից ապօրինի զրկելը 12 13 12 - - - - 
բռնաբարություն 16 7 7 3 - - - 
սեքսուալ բնույթի բռնի 
գործողություններ 17 5 2 2 - - - 
ընտրական իրավունքի դեմ 
ուղղված հանցագործություններ 3 18 18 2 - - - 

Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված 
հանցագործություններ 112 11 11 34 - - - 

այդ 
թվում` 

օրինական ձեռնարկատիրական և 
այլ տնտեսական գործունեությանը 
խոչընդոտելը - 1 1 - - - -
ապօրինի ձեռնարկատիրություն 2 4 4 7 - - -
կեղծ ձեռնարկատիրություն - 1 1 - - - -
հանցավոր ճանապարհով ստաց-
ված եկամուտներն օրինակա-
նացնելը - - - 2 - - - 
կեղծ փողեր կամ արժեթղթեր 
պատրաստելը, պահելը կամ 
իրացնելը 105 5 5 3 - - - 
հարկերը վճարելուց խուսափելը 3 - - 18 - - -
ակցիզային դրոշմանիշերի հետ 
կապված հանցագործություններ 2 - - 4 - - - 
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Դիմումներով և հաղորդումներով ընդունվել են 
որոշումներ 

Քրեական գործի հա-
րուցումը մերժելու 

որոշումը վերացվել է 

որից` հա-
րուցվել 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 

Սեփականության դեմ ուղղված 
հանցագործություններ 3 828 2 506 983 316 21 1 22

այդ 
թվում` 

ավազակություն 44 - - 1 - - - 
կողոպուտ 70 7 5 2 - - - 
գողություն 3 018 1 952 522 176 11 - 11 
խարդախություն 467 458 388 108 7 1 8 
յուրացում կամ վատնում 205 82 64 21 1 - 1 
շորթում 24 7 4 8 2 - 2

Հասարակական անվտանգության , հասա-
րակական կարգի և  բնակչության առողջու-
թյան դեմ ուղղված հանցագործություններ 828 1 259 824 1 308 7 - 7 

այդ 
թվում` 

ապօրինի կերպով զենք, ռազմա-
մթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ 
պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելը, 
իրացնելը, պահելը, փոխադրելը 
կամ կրելը 84 518 259 18 - - - 
ճանապարհային երթևեկության և 
տրանսպորտային միջոցների շա-
հագործման կանոնները խախտելը 124 348 197 1 182 - - -
         որից` մահվան ելքով 78 3 2 37 - - - 
խուլիգանություն 107 58 50 3 3 - 3 
թմրամիջոցների ապօրինի շրջա-
նառության հետ կապված հանցա-
գործություններ 319 84 77 39 2 - 2 

որից`   
թմրամիջոցների ապօրինի 
շրջանառությունն իրացնելու 
նպատակով 152 7 4 6 1 - 1
թմրամիջոցների ապօրինի 
շրջանառությունն առանց 
իրացնելու նպատակի 141 66 63 12 - - - 

շրջակա միջավայրի անվտան-
գության դեմ ուղղված հանցագոր-
ծություններ 194 251 241 66 2 - 2
       որից` ապօրինի ծառահատում  135 97 92 34 2 - 2

Պետական իշխանության, ծառայության և 
կառավարման կարգի դեմ ուղղված 
հանցագործություններ 291 149 123 138 4 1 4 

այդ 
թվում` 

պաշտոնեական լիազորություններ 
չարաշահելը և անցնելը 94 106 97 27 1 - 1
կաշառք ստանալը, տալը, կաշառ-
քի միջնորդությունը 60 19 12 33 - - - 
պաշտոնեական կեղծիք 44 11 6 8 - 1 -
պաշտոնեական անփութությունը 23 8 4 11 3 - 3
իշխանության ներկայացուցչի 
նկատմամբ բռնություն 
գործադրելը 18 4 4 - - - - 
ժամկետային զինվորական ծա-
ռայությունից, վարժական հա-
վաքներից կամ զորահավաք-
ներից խուսափելը 44 - - 53 - - - 
պետական սահմանն ապօրինի 
հատելը 8 1 - 6 - - -

Այլ հանցագործություններ 1 776 8 324 7 291 643 43 3 45
Ընդամենը 7 267 12 992 9 723 2 500 83 5 86 
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5.8.3. Հետաքննության և նախաքննության մարմինների կողմից կատարված քննչական 
աշխատանքները: Ըստ Դատախազության ամփոփ տեղեկատվության, հետաքննության և 
նախաքննության մարմինների կողմից կատարված քննչական աշխատանքների մասին 2019թ. 
հունվար-հունիսի տվյալները ներկայացված են ստորև աղյուսակներում. 

 
Ավարտված գործերն ըստ հանցատեսակների (առանց կրկնակիի),  

2019թ. հունվար-հունիս 
 

 

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

Դատարան
ուղարկված
գործերով 
անձանց 
թվաքա- 
նակը,  
մարդ 

Կարճված 
գործերի 
քանակը, 
միավոր 

Ոչ արդարացման  հիմքերով 
կարճված գործերով, գործի մա-
սերով և մերժված նյութերով 
անձանց թվաքանակը, մարդ 
քննիչների 
կողմից 

հետաքննիչ-
ների կողմից 

Մարդու (անձի) դեմ ուղղված հանցագործություններ 138 165 223 103 215 

այդ 
թվում` 

սպանություն 12 18 5 2 - 
սպանության փորձ 2 2 - - - 
անզգուշությամբ մահ պատճառելը - - 2 2 - 
ինքնասպանության հասցնելը, ինքնասպա-
նության հակելը 1 2 34 - - 
դիտավորությամբ առողջությանը ծանր  
վնաս պատճառելը 74 78 15 2 -
        որից` մահվան ելքով 3 3 3 - - 
դիտավորությամբ առողջությանը  միջին  և 
թեթև ծանրության  վնաս պատճառելը 20 22 97 90 215
մարդուն առևանգելը 18 31 20 5 -
մարդկանց առևտուրը (թրաֆիքինգ) - - 4 - - 
ազատությունից ապօրինի զրկելը                   3 4 8 - - 
բռնաբարություն 2 2 9 2 - 
սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ  5 5 11 - - 
ընտրական իրավունքի դեմ ուղղված 
հանցագործություններ 1 1 18 - - 

Հասարակական անվտանգության, հասարակական 
կարգի և  բնակչության առողջության դեմ ուղղված 
հանցագործություններ 284 321 453 273 590 

այդ 
թվում` 

ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայ-
թուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր 
ձեռք բերելը, իրացնելը, պահելը, փոխադ-
րելը կամ կրելը 28 30 62 29 208 
ճանապարհային երթևեկության և տրանս-
պորտային միջոցների շահագործման կա- 
նոնները խախտելը 45 47 250 214 339
        որից` մահվան ելքով 25 25 75 48 -
խուլիգանություն 32 39 42 11 39 
թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության 
հետ կապված հանցագործություններ 147 171 46 15 3

որից`  
թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառու-
թյունն իրացնելու նպատակով 38 45 28 5 2 
թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառու-
թյունն առանց իրացնելու նպատակի 105 122 18 10 1 

շրջակա միջավայրի անվտանգության դեմ 
ուղղված հանցագործություններ 32 34 53 4 1 
       որից` ապօրինի ծառահատում         25 26 17 3 - 

Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ 410 551 2 279 651 954 

այդ 
թվում` 

ավազակություն 20 26 8 3 - 
կողոպուտ 25 31 30 6 - 
գողություն 254 330 1 813 465 885 
խարդախություն 70 108 299 119 49
յուրացում կամ վատնում 36 50 114 56 19
շորթում 5 6 15 2 1
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Դատարան
ուղարկ-
ված գոր-
ծերի քա-
նակը, 
միավոր 

Դատարան
ուղարկված
գործերով 
անձանց 
թվաքա- 
նակը,  
մարդ 

Կարճված 
գործերի 
քանակը, 
միավոր 

Ոչ արդարացման  հիմքերով 
կարճված գործերով, գործի մա-
սերով և մերժված նյութերով 
անձանց թվաքանակը, մարդ 
քննիչների 
կողմից 

հետաքննիչ-
ների կողմից 

Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագոր-
ծություններ 6 7 70 3 -

այդ 
թվում` 

ապօրինի ձեռնարկատիրություն      - - 7 - -
կեղծ ձեռնարկատիրություն - - 1 - - 
կեղծ փող կամ արժեթղթեր պատրաստելը 
կամ իրացնելը 2 3 2 - -
հարկերը վճարելուց խուսափելը   3 3 59 3 -
ակցիզային դրոշմանիշերի հետ կապված 
հանցագործություններ 1 1 - - -
մաքսանենգություն - - 1 - -

Պետական իշխանության, ծառայության և կառավար- 
ման կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններ 54 94 199 148 8 

այդ 
թվում` 

պաշտոնեական լիազորություններ չարա-
շահելը և անցնելը 6 14 100 20 4 
կաշառք ստանալը, տալը, կաշառքի միջնոր-
դությունը 20 45 37 93 1 
պաշտոնեական կեղծիք                       2 2 34 20 2 
պաշտոնեական անփութությունը 2 4 14 8 1 
իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ 
բռնություն գործադրելը 11 13 6 1 -
ժամկետային զինվորական ծառայությունից, 
վարժական հավաքներից կամ զորահավաք-
ներից խուսափելը - - 1 1 - 
պետական սահմանն ապօրինի հատելը 13 16 7 5 - 

Այլ հանցագործություններ 220 278 1 048 558 751 
Ընդամենը 1 112 1 416 4 272 1 736 2 518

 
Նախաքննության և հետաքննության մարմինների կողմից  

վարվող գործերի շարժը, 2019թ. հունվար-հունիս 
   միավոր 

 Գործերի քանակը որից`անչա-
փահասների 
վերաբերյալ 

ընդամենը այդ թվում` 
քննիչների 
կողմից 

հետաքննիչ-
ների կողմից 

Անավարտ քրեական գործերի քանակը տարեսկզբին 4 639 4 382 257 30 
Հաշվետու ժամանակահատվածի ընթացքում վարույթ 
ընդունված գործերի քանակը (այդ թվում` կրկնակի) 18 911 12 732 6 179 159 
Ընդամենը գործեր (այդ թվում` կրկնակի)       

այդ թվում` 23 550 17 114 6 436 189 
դատախազի կողմից վերացվել է քրեական գործ   
հարուցելու մասին որոշումը 8 3 5 - 
ավարտված քրեական գործերի քանակը  
(այդ թվում` կրկնակի) 5 627 5 627 - 98 
ուղարկվել են քրեական գործեր այլ քրեական 
հետապնդում իրականացնող մարմին 6 834 586 6 248 6 
միացված քրեական գործերի քանակը 1 389 1 389 - 41 
վարույթը կասեցված քրեական գործերի քանակը 4 538 4 538 - 5 
անավարտ մնացած քրեական գործերի քանակը 
հաշվետու ժամանակահատվածի վերջին 5 154 4 971 183 39 
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Քննության և նախնական կալանքի տակ պահելու ժամկետները, 2019թ. հունվար-հունիս 
 

 
Ընդամենը, 
միավոր  

որից` Նախնական կալանքի
տակ գտնվող անձանց
թվաքանակը, մարդ 

անչափա-
հասների 

օտարերկրյա 
քաղաքացիների 

Ավարտված գործերի քանակը (առանց կրկնակիի) 5 406 94 50 251 
այդ թվում` մինչև 2 ամիս 3 474 55 20 114 

 2-ից մինչև 4 ամիս 871 25 14 73 
 4-ից մինչև 6 ամիս 411 5 13 38 
 6 ամսից մինչև 1 տարի 531 9 3 26 
 1 տարուց ավել 119 - - - 

Ավարտված առանձնապես ծանր և ծանր 
հանցագործություններով գործերի քանակը 811 20 27 189 

այդ թվում` մինչև 2 ամիս 346 11 7 80 
 2-ից մինչև 4 ամիս 163 4 9 54 
 4-ից մինչև 6 ամիս 101 1 9 32 
 6 ամսից մինչև 1 տարի 137 4 2 23 
 1 տարուց ավել 64 - - - 

Ավարտված միջին և ոչ մեծ ծանրության 
հանցագործություններով գործերի քանակը 4 595 74 23 62 

այդ թվում` մինչև 2 ամիս 3 128 44 13 34 
 2-ից մինչև 4 ամիս 708 21 5 19 
 4-ից մինչև 6 ամիս 310 4 4 6 
 6 ամսից մինչև 1 տարի 394 5 1 3 
 1 տարուց ավել 55 - - - 

Հաշվետու ժամանակահատվածի վերջին 
անավարտ մնացած գործերի քանակը 5 154 39 44 214 

այդ թվում` մինչև 2 ամիս 2 182 15 16 82 
 2-ից մինչև 4 ամիս 1 123 10 11 74 
 4-ից մինչև 6 ամիս 612 4 8 32 
 6 ամսից մինչև 1 տարի 963 7 8 26 
 1 տարուց ավել 274 3 1 - 

 
Կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելը, 2019թ. հունվար-հունիս  

մարդ 

 

Ընդա-
մենը 

որից` կալանքի ներկայացված անձանց 
թվաքանակից 

անչա-
փա- 
հաս 

ժամկետային զինվորական 
կամ այլընտրանքային ծա-
ռայությունից, վարժական 
հավաքներից կամ զորա-

հավաքներից խուսափողներ 

փաստացի 
եղել են 
կալան- 
քի տակ 

Դատարան ներկայացված կալանքի միջնորդությունները 520 7 - - 
այդ թվում`     

դատարանը բավարարել է կալանավորումը որպես 
խափանման միջոց կիրառելու միջնորդությունները 468 6 - - 
դատարանը մերժել է կալանավորումը որպես խա-
փանման միջոց կիրառելու միջնորդությունները 52 1 - - 

Դատախազը բողոքարկել է կալանավորումը որպես 
խափանման միջոց կիրառելու միջնորդությունները 
մերժելու մասին դատարանի որոշումները 26 - - - 
Մինչդատական վարույթում որպես  խափանման միջոց 
ընտրված կալանավորումը փոփոխվել կամ վերացվել է 44 - - 12 
Մինչդատական վարույթում ազատվել է դատարանի 
կողմից 85 1 - 31 
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Ձերբակալված անձանց թվաքանակը, 2019թ. հունվար-հունիս  
մարդ 

 Անձանց թվաքանակը նրանցից` 
ընդա-
մենը 

այդ թվում` անչափա-
հասներ 

օտարերկրյա 
քաղաքացիներքննիչների 

կողմից 
հետաքննիչ-
ների կողմից

Ձերբակալված անձանց թվաքանակը 523 499 24 11 17 
Ձերբակալումից ազատված անձանց թվաքանակը 159 157 2 6 - 

այդ թվում`      
չի հաստատվել անձի կողմից քրեական օրենքով 
արգելված արարքը կատարելու մասին կասկածը 14 14 - - - 
բացակայում է անձին արգելանքի տակ պահելու 
անհրաժեշտությունը 121 121 - 6 - 
լրացել է ձերբակալման օրենքով սահմանված 
առավելագույն ժամկետը, և դատարանը մեղա-
դրյալին կալանավորելու մասին որոշում չի 
կայացրել 24 22 2 - - 

Արգելանքից ազատվածներից քրեական պատասխա-
նատվության չենթարկված անձանց թվաքանակը 5 5 - - - 

 
Ավարտված քրեական գործերով և մերժված նյութերով պետական, իրավաբանական և ֆիզիկական 

անձանց գույքին պատճառված վնասի վերականգնումը, 2019թ. հունվար-հունիս 
 

 Ընդամենը որից` պաշտոնեական 
և տնտեսական հանցա-

գործություններով 
Դատարան ուղարկված գործերի քանակը, միավոր 447 50 
Դատարան ուղարկված գործերով անձանց թվաքանակը, մարդ 595 95 

Պետությանը պատճառ-
ված գույքային վնասի 
վերաբերյալ քրեական 
գործերով և մերժված 
նյութերով, հազ. դրամ 

նյութական վնասի չափը 3 837 073.5 843 069.1 
գործը մինչև դատարան ուղարկելը 
վերականգնված գումարի չափը 

499 313.4 261 983.1 

պատճառված նյութական վնասի վերականգնման 
համար կալանք է դրվել գույքի վրա 

2 875 175.6 275 992.0 

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

գումարը 2 757 752.0 2 188 439.3 

վերականգ-
նումը 

2 438 814.1 1 943 106.9 

Իրավաբանական ան-
ձանց պատճառված 
գույքային վնասի վե-
րաբերյալ քրեական 
գործերով և մերժված 
նյութերով, հազ. դրամ 

նյութական վնասի չափը 87 188 223.8 66 453 278.3 
գործը մինչև դատարան ուղարկելը 
վերականգնված գումարի չափը 

66 120 697.0 66 076 882.9 

պատճառված նյութական վնասի վերականգնման 
համար կալանք է դրվել  գույքի վրա 

169 937.6 164 453.1 

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

գումարը 59 407.4 5 986.4 

վերականգ-
նումը 

12 165.4 5 986.4 

Ֆիզիկական անձանց 
պատճառված գույքային 
վնասի վերաբերյալ 
քրեական գործերով և 
մերժված նյութերով,  
հազ. դրամ 

նյութական վնասի չափը 961 092.8 467 950.2 
գործը մինչև դատարան ուղարկելը 
վերականգնված գումարի չափը 

143 988.0 1 108.2 

պատճառված նյութական վնասի վերականգնման 
համար կալանք է դրվել  գույքի վրա 

519 187.6 462 342.0 

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

գումարը 96 000.5 4 935.5 

վերականգ-
նումը 

35 031.7 4 419.5 
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Անչափահասների կողմից կամ նրանց մասնակցությամբ կատարված հանցագործությունների 
վերաբերյալ ավարտված քրեական գործերը, գործի մասերը և մերժված նյութերը,  

2019թ. 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 

Դիտավորությամբ առողջությանը 
ծանր վնաս պատճառելը 9 9 9 - 
Սեքսուալ բնույթի բռնի գործողութ-
յուններ 1 1 1 - 
Գույքի հափշտակություն 18 35 24 37 

այդ թվում`     
      ավազակություն 1 2 1 - 

կողոպուտ 1 1 1 1 
գողություն 16 32 22 36 

Այլ հանցագործություններ 12 14 12 22 
Ընդամենը 40 59 46 59 

 
Ժամկետային զինվորական կամ այլընտրանքային ծառայությունից, վարժական  

հավաքներից կամ զորահավաքներից խուսափելու վերաբերյալ նյութերի և  
գործերի քանակը, 2019թ. հունվար-հունիս 

միավոր 
 Ընդամենը 
Հաշվետու ժամանակահատվածի ընթացքում վարույթ ընդունված քրեական գործերի քանակը 4 
Ուղարկվել են այլ մարմիններ 2 
Ավարտված (կարճված) քրեական գործերի քանակը 2 

 
Քրեական գործերի կարճման հիմքերը (առանց կրկնակի կարճվածների),  

2019թ. հունվար-հունիս 
 միավոր 

 Գործերի քանակը որից` անչա-
փահասների 
վերաբերյալ 

ընդամենը այդ թվում` 
քննիչի  

որոշմամբ
դատախազի 
որոշմամբ 

Կարճված գործերի քանակը, ընդամենը 4 274 4 257 17 53 
այդ թվում`     

հանցադեպի բացակայության հիմքով 168 168 - - 
հանցակազմի բացակայության հիմքով 1 247 1 242 5 10 
կողմերի հաշտության հիմքով 391 389 2 7 
վաղեմության ժամկետն անցնելու հիմքով 1 696 1 695 1 1 
քրեական պատասխանատվության ենթակա անձի  
մահվան հիմքով 37 36 1 - 
համաներման ակտի ընդունման հիմքով 163 163 - 3 
hանգամանքների հիմքով, որոնք թույլ են տալիս չհարուցել 
քրեական գործ և չիրականացնել քրեական հետապնդում 139 131 8 24 
այլ հիմքով 433 433 - 8 

Վերացված քրեական  գործերի կարճման որոշումների 
քանակը 202 202 - - 
Նախորդ տարիներին կասեցված և վաղեմության ժամկետն 
անցնելու պատճառով կարճված քրեական գործերի քանակը 1 558 1 558 - - 
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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, 2019թ. հունվար-հունիս 
միավոր 

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

ծերի քանակը

Դատական քննությունը
հետաձգած քրեական 
գործերի քանակը 

Սպանության նախապատրաստում և փորձ 1 - 
Դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելը 2 - 
Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ 11 - 
Ճանապարհային երթևեկության և տրանսպորտային 
միջոցների շահագործման կանոնները խախտելը 5 - 
Խուլիգանություն 2 - 
Թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հետ կապված 
հանցագործություններ 5 - 
Պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործություններ 2 - 
Այլ հանցագործություններ 27 - 
Ընդամենը 55 - 

 

Դատախազի կողմից լրացուցիչ քննության վերադարձված քրեական գործերի 
քննության արդյունքները, 2019թ. հունվար-հունիս 

միավոր 
 Ընդամենը
Լրացուցիչ քննության վերադարձված քրեական գործերից ավարտված գործերի քանակը 36 

այդ թվում`  
մեղադրական եզրակացությամբ 31 
կարճված 5 

 

Խուզարկության արդյունքները, 2019թ. հունվար-հունիս  
միավոր 

 
Ընդամենը այդ թվում՝ 

քննիչների 
կողմից 

հետաքննիչ-
ների կողմից

Խուզարկություն կատարելու համար դատարան ներկայացրած 
միջնորդությունների քանակը 2 150 2 140 10 
     այդ թվում` բնակարանի խուզարկություն կատարելու համար 2 058 2 048 10 
                          բանկային, նոտարական գաղտնիք կազմող  
                          տեղեկությունների ստացման համար 92 92 - 
Դատարանը բավարարել է խուզարկություն կատարելու մասին 
միջնորդությունը 2 050 2 040 10 
     այդ թվում` բնակարանի խուզարկություն կատարելու համար 1 966 1 956 10 
                          բանկային, նոտարական գաղտնիք կազմող  
                          տեղեկությունների ստացման համար 84 84 - 
Դատարանը մերժել է  խուզարկություն կատարելու մասին 
միջնորդությունը 100 100 - 
     այդ թվում` բնակարանի խուզարկություն կատարելու համար 92 92 - 
                          բանկային, նոտարական գաղտնիք կազմող  
                          տեղեկությունների ստացման համար 8 8 - 

 

Քրեական գործերի վարույթը կասեցնելու հիմքերը, 2019թ. 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 67 126 2 666 151 
Նախաքննության մարմնի վարույթում առկա կասեցված 
քրեական գործերի քանակը հաշվետու ժամանակա-
հատվածի վերջին 68 793 2 725 150 
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5.8.4. Հետաքննության նյութերի շարժը հարկային և մաքսային համակարգում: Ըստ 
Պետական եկամուտների կոմիտեի ամփոփ տեղեկատվության, 2019թ. հունվար-հունիսին հա-
մակարգում մուտքագրվել է 279 հետաքննության նյութ, որը 2018թ. նյութերի մնացորդի հետ 
կազմել է 284: Այդ նյութերն ունեցել են հետևյալ շարժը. 102-ի վերաբերյալ մերժվել է քրեական 
գործի հարուցումը, 154-ի նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ: Նյութերի մնացորդը 
հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում կազմել է 28: Հետաքննության ընթացքում վերականգնվել 
է 91.2 մլն. դրամ: 

 
Հարկային և մաքսային համակարգում հետաքննության նյութերով առնչվող անձանց  

թվաքանակն ըստ հանցատեսակների, 2019թ. հունվար-հունիս 
մարդ 

 Ընդամենը 
Ապօրինի ձեռնարկատիրությունը 7 
Կեղծ ձեռնարկատիրությունը 2 
Կանխամտածված սնանկությունը 65 
Կեղծ վճարային փաստաթղթեր պատրաստելը կամ իրացնելը 2 
Հարկը, տուրքը կամ պարտադիր այլ վճարը չվճարելը 104 
Կեղծ գինի կամ կեղծ օղի կամ ալկոհոլային կեղծ այլ խմիչք իրացման նպատակով պատրաստելը 
կամ իրացնելը 1 
Ակցիզային դրոշմանիշեր և (կամ) դրոշմապիտակներ օտարելը կամ ապօրինի ձեռք բերված 
ակցիզային դրոշմանիշերով և (կամ) դրոշմապիտակներով ապրանքներ դրոշմավորելը 1 
Ակցիզային դրոշմանիշերով և (կամ) դրոշմապիտակներով դրոշմավորման ենթակա 
չդրոշմավորված կամ չվերադրոշմավորված ապրանքներ իրացնելը 14 
Ակցիզային դրոշմանիշերով և (կամ) դրոշմապիտակներով դրոշմավորման կանոնները խախտելը 3 
Արգելանքի տակ գտնվող կամ բռնագրավման ենթակա գույքի նկատմամբ ապօրինի 
գործողությունները 13 
Այլ հանցագործություններ 78 
Ընդամենը 290 

 
5.8.5. Բնապահպանության իրավախախտումներ:  Ըստ Բնապահպանության և ընդերքի 

տեսչական մարմնի տեղեկատվության, 2019թ. հունվար-հունիսին հայտնաբերվել է 
բնապահպանության օրենսդրության խախտումների 882 դեպք: 

 

Բնապահպանության օրենսդրության հայտնաբերված խախտումների քանակն ըստ 
բնապահպանության ուղղությունների, 2019թ. հունվար-հունիս 

միավոր 

 
Խախտումների 

քանակը 
Խախտումների քանակը 
100 000 բնակչի հաշվով 

Ընդերքի 5 0.2 
Ջրային պաշարների 39 1.3 
Օդային ավազանի 16 0.5 
Հողային պաշարների 16 0.5 
Էկոփորձաքննություն 4 0.1 
Սահմանված ժամկետում հաշվետվություն չներկայացնելու համար 153 5.2 
Բուսական աշխարհի 501 16.9 
Կենդանական աշխարհի 148 5.0 
Ընդամենը 882 29.8 
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Վարչական տույժերն ըստ բնապահպանության ուղղությունների,  
2019թ. հունվար-հունիս 

 

 

Վարչական տույժի 
ենթարկվածների 
թվաքանակը, 

մարդ 

Վարչական տույժե-
րով սահմանված 

գումարը, 
հազ. դրամ 

Վարչական տույժերով սահ-
մանված գումարը վարչական 
տույժի ենթարկված մեկ անձի 

հաշվով, հազ. դրամ 
Ընդերքի 5 550 110.0 
Ջրային պաշարների 37 7 500 202.7 
Օդային ավազանի 14 950 67.9 
Հողային պաշարների 9 590 65.6 
Էկոփորձաքննություն 4 350 87.5 
Սահմանված ժամկետում հաշվետվու-
թյուն չներկայացնելու համար 148 10 980 74.2 
Բուսական աշխարհի 192 15 670 81.6 
Կենդանական աշխարհի 23 2 210 96.1 
Ընդամենը 432 38 800 89.8 

 
Վնասի հատուցման արձանագրություններն ըստ բնապահպանության  

ուղղությունների, 2019թ. 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 

Ջրային պաշարների 5 650 104.9 130 021.0 
Օդային ավազանի 5 385 564.4 77 112.9 
Հողային պաշարների 12 4 454.9 371.2 
Բուսական աշխարհի  427 597 435.2 1 399.1 
Կենդանական աշխարհի  136 23 647.3 173.9 
Ընդամենը 585 1 661 206.7 2 839.7 

  
Բնապահպանության օրենսդրության խախտումների ցուցանիշներն ըստ  

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի  
ստորաբաժանումների, 2019թ. հունվար-հունիս  

 

 Հայտնաբերված 
խախտումների 

քանակը, 
միավոր 

Վարչական տույ-
ժի ենթարկված-
ների թվաքա-
նակը, մարդ 

Վարչական 
տույժերով 

սահմանված 
գումարը,  
հազ. դրամ 

Վնասի հատուց-
ման արձանա-
գրությունների 

քանակը,  
միավոր 

Վնասի հատուց-
ման գումարն  
ըստ արձանա-
գրությունների, 
հազ. դրամ 

ք.Երևան 146 78 6 160 3 1 579.5 
Արագածոտն 49 47 4 450 3 155.9 
Արարատ 44 44 4 520 5 199.5 
Արմավիր 1 1 200 - - 
Գեղարքունիք 126 30 2 260 111 18 571.6 
Լոռի 156 66 4 630 155 130 209.7 
Կոտայք 11 10 880 4 201.2 
Շիրակ 16 16 850 2 90.8 
Սյունիք 19 16 1 370 12 23 825.1 
Վայոց ձոր 18 5 230 18 587.7 
Տավուշ 232 98 9 450 221 444 904.0 
Բնապահպանության և 
ընդերքի տեսչական մարմին 64 21 3 800 51 1 040 881.7 
Ընդամենը ՀՀ 882 432 38 800 585 1 661 206.7 
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Բնապահպանության օրենսդրության խախտումների տեսակարար ցուցանիշներն  
ըստ բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի  

ստորաբաժանումների, 2019թ. հունվար-հունիս  
 

 Հայտնաբերված խախտում-
ների քանակը մարզի      

100 000 բնակչի հաշվով,  
միավոր 

Վարչական տույժերով 
սահմանված գումարը վար-
չական տույժի ենթարկված 

մեկ անձի հաշվով,  
հազ. դրամ 

Վնասի հատուցման 
գումարն այդ նպատակով 
կազմված մեկ արձանագ-

րության հաշվով, 
 հազ. դրամ 

ք.Երևան 13.5 79.0 526.5 
Արագածոտն 39.1 94.7 52.0 
Արարատ 17.1 102.7 39.9 
Արմավիր 0.4 200.0 - 
Գեղարքունիք 55.2 75.3 167.3 
Լոռի 72.5 70.2 840.1 
Կոտայք 4.4 88.0 50.3 
Շիրակ 6.9 53.1 45.4 
Սյունիք 13.8 85.6 1 985.4 
Վայոց ձոր 36.8 46.0 32.7 
Տավուշ 190.0 96.4 2 013.1 
Բնապահպանության և ընդեր-
քի տեսչական մարմին 2.2 181.0 20 409.4 
Ընդամենը ՀՀ 29.8 89.8 2 839.7 

 

Բնապահպանության օրենսդրության խախտումների հետևանքով արձանագրված  
նյութերի շարժն ըստ բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի 

 ստորաբաժանումների, 2019թ. հունվար-հունիս  
 

 Հանձնվել են նյու-
թեր դատաքննչա-
կան մարմիններին, 

միավոր 

Առգրավվել է 
ձկնագողութ-
յան պարագա-
ներ, միավոր 

ձուկ,  
կգ  

փայտա-
նյութ, 
խոր.մ 

բեզոար-
յան այծ, 
հատ 

գորշ արջ, 
հատ 

նապաստակ,
 հատ 

ք.Երևան 15 - 90.0 - - - - 
Արագածոտն - - 8.7 - - - - 
Արարատ - 1 - - - - - 
Արմավիր - - 58.1 - - - - 
Գեղարքունիք 94 - 865.8 25.7 - - - 
Լոռի 4 - - 76.5 - - - 
Կոտայք - - 136.4 1.7 - 1 - 
Շիրակ 1 1 149.2 - - - - 
Սյունիք 3 - - 1.5 1 - 1 
Վայոց ձոր 11 8 112.3 - - - - 
Տավուշ 97 - 5.6 1 162.0 - - - 
Բնապահպանության 
և ընդերքի տեսչական 
մարմին 2 - 1 183.0 8.5 - - - 
Ընդամենը ՀՀ 227 10 2 609.1 1 275.9 1 1 1 
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Մթնոլորտային օդի, ջրի և հողի փորձանմուշների  
էկոլոգիական փորձազննության քանակներն ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի,  

2019թ. հունվար-հունիս 
 

միավոր 

 

Մթնոլորտային 
օդի 

Ջրի Հողի 
քանակը ՍԹԱ-ն գերազանցվել է քանակը առնվազն 1 էլեմենտի 

պարունակությունը  
գերազանցել է ՍԹԱ-ն

մինչև 5 
անգամ 

5-ից ավել 
անգամ 

ք.Երևան 15 80 7 6 39 - 
Արագածոտն - 64 15 6 9 3 
Արարատ - 17 3 9 - - 
Արմավիր - - - - - - 
Գեղարքունիք - - - - - - 
Լոռի - 165 8 10 - - 
Կոտայք - 18 - 1 - - 
Շիրակ - - - - - - 
Սյունիք - 18 - - 5 1 
Վայոց ձոր - 21 - - - - 
Տավուշ - - - - - - 
Ընդամենը ՀՀ 15 383 33 32 53 4 

 
 


