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5.10. Իրավախախտումներ 
 

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

 

Գրանցված հանցագործությունների քանակն ըստ հանցատեսակների 
միավոր 

 
2012թ. հունվար-

մարտ 
2011թ. հունվար-

մարտ 
Գրանցված հանցագործությունների ընդհանուր քանակը 3968 3440 

ոչ մեծ ծանության 2032 1387 
միջին ծանության 1370 954 
ծանր 526 1046 

այդ 
թվում` 

առանձնապես ծանր 40 53 
Հանցագործությունների ընդհանուր քանակից` կատարվել է հրազենի, 
ռազմամթերքի գործադրմամբ 23 12 
Մարդու (անձի) դեմ ուղղված հանցագործություններ 843 608 

սպանություն 13 18 
սպանության փորձ 7 6 
դիտավորությամբ առողջությանը վնաս պատճառելը 310 245 

որից` ծանր 39 45 
սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ 
ուղղված հանցագործություններ 28 14 

որից` բռնաբարություն և բռնաբարության փորձ 4 1 

այդ 
թվում` 

մարդու (անձի) դեմ ու  ղղված այլ հանցագործություններ 485 325 
Հասարակական անվտանգության, հասարակական կարգի և 
բնակչության առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններ 785 673 

հրազեն, ռազմամթերք պատրաստելը և ապօրինի շրջանա-
ռությունը 130 128 
ճանապարհային երթևեկության և տրանսպորտային միջոց-
ների շահագործման կանոնները խախտելը 208 191 

որից` մահվան ելքով 36 37 
խուլիգանություն  89 83 

որից`կատարվել է զենքի գործադրմամբ 14 10 
թմրամիջոցների հետ կապված հանցագործություններ 312 235 

որից` թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունը 308 235 
դրանից` իրացնելու նպատակով 112 103 

այդ 
թվում` 

հասարակական անվտանգության, հասարակական կարգի և 
բնակչության առողջության դեմ ուղղված այլ հանցագործու-
թյուններ 46 36 

Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ 1501 1185 
պետական կամ հանրային գույքի հափշտակություններ 61 99 

որից`գողություն 44 82 
           խարդախություն 4 3 

յուրացում կամ վատնում 13 14 
անձնական գույքի հափշտակություններ 1343 1000 

որից` ավազակություն 18 26 
                   կողոպուտ 43 41 

գողություն 1079 779 
դրանից` բնակարանային 192 195 

խարդախություն 176 133 
յուրացում կամ վատնում 27 21 

տրանսպորտային միջոցներ փախցնելը 11 30 

այդ 
թվում` 

սեփականության դեմ ուղղված այլ հանցագործություններ 86 56 
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2012թ. հունվար-

մարտ 
2011թ. հունվար-

մարտ 
Տնտեսական գործունեության  դեմ ուղղված հանցագործություններ 217 261 

կեղծ փողեր կամ արժեթղթեր պատրաստելը, պահելը կամ 
իրացնելը 20 65 այդ 

թվում` տնտեսական գործունեության  դեմ ուղղված այլ հանցագոր-
ծություններ 197 196 

Պետական իշխանության, ծառայության և կառավարման կարգի դեմ  
ուղղված հանցագործություններ 616 704 

պաշտոնեական լիազորություններ չարաշահելը և անցնելը 19 16 
կաշառք ստանալը, տալը, կաշառքի միջնորդությունը 21 13 
իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գոր-
ծադրելը 9 13 

այդ 
թվում` 

պետական իշխանության, ծառայության և կառավարման 
կարգի դեմ  ուղղված այլ հանցագործություններ 567 662 

Այլ հանցագործություններ 6 9 
Հանցագործությունների ընդհանուր քանակից` կոռուպցիոն բնույթի 
հանցագործություններ 125 181 

 
Գրանցված հանցագործությունների քանակն ըստ ՀՀ մարզերի, Երևան քաղաքի,  

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

միավոր 

 
2012թ. հունվար-

մարտ 
2011թ. հունվար-

մարտ 
ք.Երևան 2103 1632 
Արագածոտն 93 97 
Արարատ 244 245 
Արմավիր 232 187 
Գեղարքունիք 181 167 
Լոռի 348 324 
Կոտայք 258 264 
Շիրակ 230 235 
Սյունիք 101 98 
Վայոց ձոր 48 50 
Տավուշ 112 103 
ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության տրանսպոր-
տային վարչություն և «Զվարթնոց» օդանավակայան 18 38 
Ընդամենը ՀՀ 3968 3440 

 
5.10.2. Մաքսային իրավախախտումներ: Ըստ ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտեի ամփոփ տեղեկատվության, 2012թ. հունվար-մարտին համակարգում 
մուտքագրվել է 13 հետաքննության նյութ` կապված մաքսային օրենսդրության խախտումների 
հետ: Բոլոր նյութերն ուղարկվել են այլ մարմին` նախաքննության:    

 
Մաքսային իրավախախտումների քանակական շարժը 

 
Հունվար-մարտ  

2008թ. 2009թ. 2010թ. 2011թ. 2012 
Առկա նյութերի քանակը, միավոր 8 22 12 9 13 
Գործերով առնչվող անձանց թվաքանակը, մարդ 8 22 12 9 13 

 



5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 
 

<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2012թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏԻՆ>> 191

5.10.3. Հարկային իրավախախտումներ: Ըստ ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական 
եկամուտների կոմիտեի ամփոփ տեղեկատվության, 2012թ. հունվար-մարտին համակարգում 
մուտքագրվել է 391 հետաքննության նյութ` կապված հարկային օրենսդրության 
խախտումների հետ և 2011թ. նյութերի մնացորդի հետ կազմել 1269: Այդ նյութերն ունեցել են 
հետևյալ շարժը. 73-ն ուղարկվել է այլ մարմին նախաքննության, 35-ի վերաբերյալ մերժվել է 
քրեական գործի հարուցումը, 21-ի նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ, 220-ը` 
վերադարձվել է ըստ ենթակայության: Նյութերի մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի 
վերջում կազմել է 920:   

 
Հարկային իրավախախտումների քանակական շարժը 

  
Հունվար-մարտ  

2008թ. 2009թ. 2010թ. 2011թ. 2012թ. 
Առկա նյութերի քանակը, միավոր 102 328 641 830 1269 
Գործերով առնչվող անձանց թվաքանակը, մարդ 168 160 669 949 1371 
Հետաքննության ընթացքում վերականգնված գումարը, մլն. դրամ 54.4 139.7 368.8 102.6 398.1 

 
Հարկային իրավախախտման գործերով առնչվող անձանց թվաքանակն 

ըստ հանցատեսակների, 2012թ. հունվար-մարտ 
% 

Ապօրինի ձեռնարկատիրությունը 1.9 
Կեղծ ձեռնարկատիրությունը 0.3 
Կանխամտածված սնանկություն 1.6 
Գանձվող հարկերը, տուրքերը կամ այլ պարտադիր վճարումները վճարելուց 
խուսափելը   15.4 
Քաղաքացու  կողմից հարկ վճարելուց խուսափելը   0.2 
Կեղծ գինի, կեղծ օղի կամ ալկոհոլային կեղծ այլ խմիչք պատրաստելը և 
իրացնելը 0.4 
Ակցիզային դրոշմանիշներով դրոշմավորման ենթակա չդրոշմավորված 
կամ չդրոշմավորված ապրանքներ իրացնելը 0.2 
Այլ հանցագործություններ 80.0 
Ընդամենը 100.0 

 
5.10.4. Վարչական իրավախախտումները 2011 թվականին: Ըստ վարչական տույժի 

ենթարկելու իրավունք ունեցող մարմիններից ստացված վիճակագրական 
հաշվետվությունների ամփոփ տվյալների, 2011թ. հանրապետությունում արձանագրվել է 
738398 վարչական իրավախախտում: 1000 բնակչի հաշվով վարչական իրավախախտումների 
դեպքերի քանակը կազմել է 225.9: 

 
Գրանցված վարչական իրավախախտումների քանակն  

ըստ բնագավառների, 2011թ.  
 

 Ընդամենը, միավոր %-ով ընդհանուրից 
Տրանսպորտի, ճանապարհային տնտեսության և կապի 680400 92.2 
Առևտրի, ֆինանսների և տնայնագործական արհեստների 31324 4.2 
Կառավարման սահմանված կարգի դեմ ոտնձգության  6202 0.8 
Հասարակական կարգի դեմ ոտնձգության 639 0.1 
Քաղաքացիների իրավունքների և բնակչության առողջության դեմ 
ոտնձգության 628 0.1 
Զինվորական հաշվառման 4345 0.6 



5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 
 

<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2012թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏԻՆ>> 192 

 Ընդամենը, միավոր %-ով ընդհանուրից 
Շրջակա բնական միջավայրի, պատմության և մշակույթի  
հուշարձանների պահպանության 1161 0.2 
Քաղաքաշինության և բնակարանային-կոմունալ տնտեսության   628 0.1 
Մաքսանենգության 1700 0.2 
Այլ 11371 1.5 
Ընդամենը 738398 100.0 

 
Վարչական պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակն  

ըստ կիրառված տույժերի ձևերի, 2011թ. 
 

 Ընդամենը, մարդ %-ով ընդհանուրից 
Նախազգուշացում 5685 0.8 
Տուգանք 731588 99.2 
Առարկայի բռնագրավում 2 0.0 
Ընդամենը 737275 100.0 

 
Վարչական իրավախախտումների ընդհանրացված ցուցանիշները, 2011թ. 

 
 Ընդամենը 

ընդամենը 738398 
Վարչական իրավախախտումների քանակը, միավոր 

1000 բնակչի հաշվով 225.9 
ընդամենը 5193410.4 

Նշանակված տուգանքի գումարը, հազ. դրամ 
1 տուգանվածի հաշվով 7.0 
ընդամենը 4682827.5 

Գանձված տուգանքի գումարը, հազ. դրամ 
1 տուգանվածի հաշվով 6.3 

Վաղեմության ժամկետն անցնելու կապակցությամբ չկատարված որոշումների 
(վճիռների) քանակը, միավոր 770 
Անձանց թվաքանակը, որոնց վերաբերյալ կայացվել են որոշումներ (վճիռներ), մարդ 738544 
    այդ թվում` վարչական տույժերի ենթարկելու մասին 737275 
                         վարչական գործի վարույթի կարճման մասին 1269 

                                            այդ թվում`  դատախազին, նախաքննական կամ հետաքննական  
                                                                 մարմնին նյութերի հանձնման հետ 9 

                                                                  այլ հանգամանքների հետ 1260 

 
 

 


