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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 2014թ. հունվար-մարտի տվյալները ներ-
կայացված են ստորև աղյուսակներում. 

 

Գրանցված հանցագործությունների քանակն ըստ հանցատեսակների 
միավոր 

 
2014թ. հունվար-

մարտ 
2013թ. հունվար-

մարտ 
Գրանցված հանցագործությունների ընդհանուր քանակը 4 809 4 322 

այդ 
թվում` 

ոչ մեծ ծանության 2 093 2 171 
միջին ծանության 1 770 1 374 
ծանր 911 746 
առանձնապես ծանր 35 31 

Հանցագործությունների ընդհանուր քանակից` կատարվել է հրազենի, 
ռազմամթերքի գործադրմամբ 18 19 
Մարդու (անձի) դեմ ուղղված հանցագործություններ 1 016 968 

այդ 
թվում` 

սպանություն 14 15 
սպանության փորձ 6 5 
դիտավորությամբ առողջությանը վնաս պատճառելը 256 327 

որից` ծանր 40 51 
սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ 
ուղղված հանցագործություններ 25 28 

որից` բռնաբարություն և բռնաբարության փորձ 10 8 
մարդու (անձի) դեմ ու  ղղված այլ հանցագործություններ 715 593 

Հասարակական անվտանգության, հասարակական կարգի և 
բնակչության առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններ 830 691 

այդ 
թվում` 

հրազեն, ռազմամթերք պատրաստելը և ապօրինի շրջանա-
ռությունը 209 145 
ճանապարհային երթևեկության և տրանսպորտային միջոց-
ների շահագործման կանոնները խախտելը 185 248 

որից` մահվան ելքով 40 40 
խուլիգանություն  61 37 

որից`կատարվել է զենքի գործադրմամբ 8 4 
թմրամիջոցների հետ կապված հանցագործություններ 309 194 

որից` թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունը 306 193 
դրանից` իրացնելու նպատակով 172 89 

հասարակական անվտանգության, հասարակական կարգի և 
բնակչության առողջության դեմ ուղղված այլ հանցագործու-
թյուններ 66 67 

Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ 1 849 1 624 

այդ 
թվում` 

պետական կամ հանրային գույքի հափշտակություններ 42 45 
որից`գողություն 28 38 
           խարդախություն 3 2 

յուրացում կամ վատնում 11 5 
անձնական գույքի հափշտակություններ 1 691 1 490 

որից` ավազակություն 22 21 
                   կողոպուտ 59 39 

գողություն 1 324 1 227 
դրանից` բնակարանային 475 372 

խարդախություն 244 180 
յուրացում կամ վատնում 42 23 

տրանսպորտային միջոցներ փախցնելը 16 17 
սեփականության դեմ ուղղված այլ հանցագործություններ 100 72 
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2014թ. հունվար-

մարտ 
2013թ. հունվար-

մարտ 
Տնտեսական գործունեության  դեմ ուղղված հանցագործություններ 245 385 

այդ 
թվում` 

կեղծ փողեր կամ արժեթղթեր պատրաստելը, պահելը կամ 
իրացնելը 31 77 
տնտեսական գործունեության  դեմ ուղղված այլ հանցագոր-
ծություններ 214 308 

Պետական իշխանության, ծառայության և կառավարման կարգի դեմ  
ուղղված հանցագործություններ 858 646 

այդ 
թվում` 

պետական, քաղաքական կամ հասարակական գործչի 
սպանություն և սպանության փորձ - 1 
պաշտոնեական լիազորություններ չարաշահելը և անցնելը 22 10 
կաշառք ստանալը, տալը, կաշառքի միջնորդությունը 13 5 
իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գոր-
ծադրելը 5 8 
պետական իշխանության, ծառայության և կառավարման 
կարգի դեմ  ուղղված այլ հանցագործություններ 818 622 

Այլ հանցագործություններ 11 8 
Հանցագործությունների ընդհանուր քանակից` կոռուպցիոն բնույթի 
հանցագործություններ 124 208 

 

Գրանցված հանցագործությունների քանակն ըստ ՀՀ մարզերի,  
Երևան քաղաքի և «Զվարթնոց» օդանավակայանի 

միավոր 
 2014թ. հունվար-մարտ 2013թ. հունվար-մարտ
ք.Երևան 2 365 2 280 
Արագածոտն 91 95 
Արարատ 284 263 
Արմավիր 370 291 
Գեղարքունիք 198 168 
Լոռի 339 376 
Կոտայք 431 338 
Շիրակ 282 202 
Սյունիք 143 127 
Վայոց ձոր 43 33 
Տավուշ 222 123 
«Զվարթնոց» օդանավակայան 41 26 
Ընդամենը ՀՀ 4 809 4 322 

 

5.8.2. Հարկային և մաքսային իրավախախտումներ: Ըստ ՀՀ կառավարությանն առընթեր 
պետական եկամուտների կոմիտեի ամփոփ տեղեկատվության, 2014թ. հունվար-մարտին հա-
մակարգում մուտքագրվել է 156 հետաքննության նյութ` կապված հարկային և մաքսային 
օրենսդրության խախտումների հետ և 2013թ. նյութերի մնացորդի հետ կազմել 199: Այդ նյու-
թերն ունեցել են հետևյալ շարժը. 11-ն ուղարկվել է այլ մարմին նախաքննության, 60-ի վերա-
բերյալ մերժվել է քրեական գործի հարուցումը, 86-ի նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ,   
9-ը` վերադարձվել է ըստ ենթակայության: Նյութերի մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի 
վերջում կազմել է 33:   

Հարկային և մաքսային իրավախախտումների գործերով առնչվող անձանց  
թվաքանակն ըստ հանցատեսակների, 2014թ. հունվար-մարտ 

մարդ 
 Ընդամենը
Ապօրինի ձեռնարկատիրությունը 3 
Կանխամտածված սնանկություն 1 
Գանձվող հարկերը, տուրքերը կամ այլ պարտադիր վճարումները վճարելուց խուսափելը   25 
Ակցիզային դրոշմանիշներով դրոշմավորման ենթակա չդրոշմավորված կամ չդրոշմավորված 
ապրանքներ իրացնելը 2 



5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 
 

<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2014թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏԻՆ>> 165

 Ընդամենը
Մաքսանենգություն 126 
Արգելանքի տակ գտնվող կամ բռնագրավման ենթակա գույքի նկատմամբ ապօրինի 
գործողություններ 1 
Այլ հանցագործություններ 44 
Ընդամենը 202 

5.8.3. Վարչական իրավախախտումները 2013 թվականին: Ըստ վարչական տույժի 
ենթարկելու իրավունք ունեցող  մարմիններից ստացված  վիճակագրական հաշվետվություն-
ների ամփոփ տվյալների, 2013թ. հանրապետությունում արձանագրվել է 454 318 վարչական 
իրավախախտում: 1 000 բնակչի հաշվով վարչական իրավախախտումների դեպքերի քանակը 
կազմել է 150.3: 

Գրանցված վարչական իրավախախտումների քանակն  
ըստ բնագավառների, 2013թ.  

 

 Ընդամենը, միավոր %-ով ընդհանուրից 
Տրանսպորտի, ճանապարհային տնտեսության և կապի 403 202 88.8 
Առևտրի, ֆինանսների և տնայնագործական արհեստների 33 139 7.3 
Կառավարման սահմանված կարգի դեմ ոտնձգության  545 0.1 
Հասարակական կարգի դեմ ոտնձգության 1 086 0.2 
Քաղաքացիների իրավունքների և բնակչության առողջության դեմ 
ոտնձգության 546 0.1 
Զինվորական հաշվառման 2 756 0.6 
Շրջակա բնական միջավայրի, պատմության և մշակույթի  
հուշարձանների պահպանության 722 0.2 
Քաղաքաշինության և բնակարանային-կոմունալ տնտեսության   593 0.1 
Մաքսանենգության 2 536 0.6 
Այլ 9 193 2.0 
Ընդամենը 454 318 100.0 

 

Վարչական պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակն  
ըստ կիրառված տույժերի ձևերի, 2013թ. 

 

 Ընդամենը, մարդ %-ով ընդհանուրից 
Նախազգուշացում 834 0.2 
Տուգանք 452 108 99.8 
Ընդամենը 452 942 100.0 

 

Վարչական իրավախախտումների ընդհանրացված ցուցանիշները, 2013թ. 
 

 Ընդամենը 

Վարչական իրավախախտումների քանակը, միավոր 
ընդամենը 454 318 
1 000 բնակչի հաշվով 150.3 

Նշանակված տուգանքի գումարը, հազ. դրամ 
ընդամենը 3 863 796.0 
1 տուգանվածի հաշվով 8.5 

Գանձված տուգանքի գումարը, հազ. դրամ 
ընդամենը 1 485 758.0 
1 տուգանվածի հաշվով 3.3 

Վաղեմության ժամկետն անցնելու կապակցությամբ չկատարված որոշումների 
(վճիռների) քանակը, միավոր 141 
Անձանց թվաքանակը, որոնց վերաբերյալ կայացվել են որոշումներ (վճիռներ), մարդ 454 047 
    այդ թվում` վարչական տույժերի ենթարկելու մասին 452 942 
                         վարչական գործի վարույթի կարճման մասին 1 105 
                                       այդ թվում`  հասարարական կազմակերպության,աշխատանքային  
                                                             կոլեկտիվի քննարկմանը նյութերի հանձման հետ 86 

                                                               դատախազին, նախաքննական կամ հետաքննական  
                                                             մարմնին նյութերի հանձնման հետ 13 

                                                               այլ հանգամանքների հետ 1 006 
 


