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քննության վերաբերյալ 



ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ 
2022 թվականիընթացքում հանցագործությունների 

քննության վերաբերյալ 

2022 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրվել է 

հանցագործության 37 հազար 612 դեպք (2021 թվականին՝ 30 հազար 245), որոնցից 21 հազար 604-ը 

Երնան քաղաքում (2021 թվականին` 16 հազար 438): Նախորդ տարվա համեմատությամբ 

հանցագործության դեպքերն աճել են 7367-ով կամ 24.45-ով: 

Հանցավորության շարժընթացի վերլուծությունը վկայում է, որ 2022 թվականին արձանագրվել է 

ոչ մեծ ծանրության, միջին ծանրության, ծանր ե. առանձնապես ծանր հանցագործությունների դեպքերի 

աճ: 

2021 թվականի համեմատությամբ ոչ մեծ ծանրության հանցագործությունների դեպքերն աճել են 

2831-ով կամ 19.35-ով (2021 թվականին` 14.629, 2022 թվականին` 17.460), միջին ծանրության 

հանցագործությունների դեպքերը' 2383-ով կամ 29.856-ով (2021 թվականին՝ 7988, 2022 թվականին՝ 

10.371), ծանր հանցագործությունների դեպքերը'՝ 633-ով կամ 14.25-ով (2021 թվականին՝ 4447-5080), 

իսկ առանձնապես ծանր հանցագործությունների դեպքերը՝ 530-ով կամ 151.45-ով (2021 թվականին՝ 

350-880): 

Առանձնապես ծանր հանցագործությունների դեպքերի 530-ով աճը պայմանավորված է 482 

սպանության դեպքերով, որոնցից 484-ը հանկարծամահության դեպքերն են, որոնք նախկինում 

որպես հանցագործություն չէին հաշվառվում: Հետնաբար, 2022 թվականին կատարվել է 396 

առանձնապես ծանր հանցագործություն, որը 46-ով կամ 135-ով ավել է նախորդ տարվա 

ցուցանիշից: 

Հանցագործության 37.612 դեպքի բացարձակ մեծամասնությունը՝ 84.196-ը, ոչ մեծ (21.281 դեպք կամ 

56.696) ն միջին ծանրության (10.371 դեպք կամ 27.656-ը) հանցագործություններն են: Առանձնապես ծանր 

հանցագործությունները ընդհանուր հանցագործությունների զանգվածում կազմում են 2.39, (202| 

թվականին՝ 1.25), իսկ ծանր հանցագործությունները՝ 13.556 (2021 թվականին՝ 14.799): 

2012-2022 թվականների հանցավորության կառուցվածքը վկայում է, որ ընդհանուր 

հանցագործությունների կազմում ծանր ն. առանձնապես ծանր հանցագործությունների տեսակարար 

կշիռն արտահայտող միջին տարեկան տոկոսային ցուցանիշը կազմել է 17.26: Մինչդեռ, 2022 

թվականին ծանր ն առանձնապես ծանր հանցագործությունները կազմել են ընդհանուր 

հանցագործությունների 15.856-ը: 2012-2022 թվականների ընթացքում նշված ցուցանիշից ավելի ցածր 

ցուցանիշ արձանագրվել է միայն 2017 թվականին՝ 14.396: 

Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 2022 թվականին աճել են հասարակական անվտանգության, 

հասարակական կարգի, բնակչության առողջության (2021 թվականին` 6356, 2022 թվականին՝ 

11.861 կամ 86.656-ով), մարդու (2021 թվականին` 4375, 2022 թվականին` 6565 կամ 50.15-ով), 

տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունները: 

62 չ 



Զդխոցոշ ԵԱՑ ԱԱԾ ՅԱՌՎԱԾԻդԱոԾԵյԱԾԵ նաԾաԱօըԵլոմամբըթույամով իոսնվ Լոնդտղվ ողց-լ 

չծվոնսդ վմղղոոնոմզի 

ղոդտճվրդու ծղդոմդ րոդ վմղղետովլոտոն նսդով մմղդուսմը 'վետպվոտոն մսիոոիե 5» Հ պիճոամով 

մ-յ ԾվօմսԵ դոդկողզմժ յցլ օտիծղ չրսժդոսնմո դորճտմդի ղդտրչծսմս ղվոոոր սսնդքմդր մզԾսմոպ 

օմսԵ դոդկողզմժ իսմդօհսքդ մ-«չ0՝լ րտդ մ-լցյ ծվծդսմս 'օմսԵ դոդողզմժ զ պիճոսմով իս-«չՀքԵ րոդ 

իս-ցՕքԷ մտեոով գլ ծվշհսմդ 6ք6 մտեոպ բբ օտիտոոմտոհտղվող լոսժծուծյղմ վդոդտիտ) ՀՀՕՇ 

չիսմզժրվվ դորճոմոնմո չս մ-«ԵՇ րո մ-լբշԵ 'ղործտմոնմո մ-«գ/ րոդ մ-ք/Շ՛Շլ ,րոսից նքո 'դվոոր 

ակզքմդր մզԾսմով օմսԵ ղոդողզմժ րոսՀսմս զ պիծոմոկ իս-օչք՛լգ րտդ իս-6ըց մտեով չլ Ծվծղսմս 

Հհսղ 6Ջ6՛ԷԷ չ պիտոտմտոհտողվող լսդաթհստզոոմղով րաամճծտժդմ վղտդկտիծ ՀՀՕՇ 

չիսոժգնղվ 

96:66 .մնդտ նմ-բյլ մուսսուդց 'իսոճզնղվ Շբ՛գֆ մնդտ նմ-գ/ դտիսնխ/ղ 'իսոճգնդվ 66՛6ք .մնղտ նմ-յօ 
ադտտոտուալյ 'իսոժգնդվ 6/՛ԳԷ ,մմնզտ նմ-լՖ դտովղորմդչ, 'իսոժգնդվ չ0՛ՇԷ ,մնզտ նմ-ԵԷ մղոճղզժմնդ 

'իսոժդնդվ Ձբ՛ԷՇ ,մնղտ նմ-յլ զ լոսդծզնոմԵ մդոտոտոմիԻ մս 'ժդզծդ մորով ղդտԹահստորզրոշ 

՛ չճվոոր օզո վմզռմդմզ ռոդոհսմիզ Ա ոզողքմո 'ծվմզռմկմզ մսս4 Տկ,ո ոզեմղվ 

իսմկզդԾդո ծուսու իսոմզնղվ 6Հ`ՇՇ ,.մնզտ նմ-ցլ զ րոսղծզնոմԵ մդոտոոմքո» (իսեմոկ դտնմոկուր 

մշմոմ վհզն ճվդկատնմոդկոր մօտոծ դտոքշհսմսիոճղով .իսոժզնդով Օ0յ 6վ-ցօ Հ լոսիկմտիձով 

մճվճսս6) իսչվճոս6 վղտդկտիծ ՀՇչցՇ վդտնմտկոր դտքշհսմսիոնճդով .ղնոցորով վմզգոմիտ 

ցտիկոմոհումվ ըուսժնոկ աօշ'ՅլոՅմսօգելոժօժքլմօռւ մժրոքշհսմն վ-յՇ վտմոը վռոդոիշլ ՀՇ0Շ 2 
`. 

չԱմզժողզն վմզղոոսթհսօմսԵտնղով օտիմոտոհ 

մրորմնոցմսԵ վդղեոմվ ղղ մղծոմղիո իս-օչօ-/լ րտդ իսժողն Օլ չմմղժողն (իս«չ66լ րոդ 966 

ղվռոդտիշ) ՀՇ0Շ 'Շ6)) ,ղվղտոդտիշէ յՇ0Շ) վմզդոոսԹհսօմսծտնդով 1-ո օոիննոս րդն դոԹթհսդողդոփզո 

ղ (իսօչ/-0» րոդ ՇԸ ղվղոդտիժմ ՇՇՕՇ ՛ՖԳ .ղվղոդտիշ) չՇ0Շ) սանզղծոլոփ մզղծսճվր ռվմոտմսհողումտ 

'(իս-«չց` յ) րտդ չյԵ ,ղվռտդտիօ) ՇՇՕՇ 'Է/» .ղվղտղդտիծ) լՇ0Շ) դտորդտտի ղ դտործոտսք '(իս-օչք՛Ը 

րոդ լճյլ դվղտդոիժ) ՇՇ0Շ 'Շ6)լ ղվղտոհդտի»է չՇ0Շ) ղդոնռհսնսԵ դվկոդոմոդողժ րոսիշ| նքո '(իս-4Շ-Շլ 

րոդ ֆՖԳ96 ղվռոդոիժ) ՀՇ0Շ '91Շ-էլ դվդոդտիօ) լՀ0Շ) դոոռհսնսԵ ղզ ղդԵտիդ 'ողոոմսիողոող 

իս-4Շ՛9 րոդ Շ06-Է)-651-5) .դվղոդտիշ) 

/ՇՕՇ) մմզդղոսքշհսօմսծոճդով օոիննոս րզն դոքշհսդողդոփզո դզ 1զծոիդ դվդոդոիշմ ՇՇ0Շ 

Էմղժհողն (իս-օչ006 րոհ Օլ ղվղտղդտիժ ՇՇ0Շ 'լ ,ղվղտոդտից 

ՒՇՕՇ) դոԹԹհսսողոճմծ վղվմօհոո վմզդծվդոործսմն դվ(տեվծկդու '(իս-«չ9-Շլլ րտդ ֆցգ ,ղվզտղդոիշ| ՇՇՕՇ 

'Գ9Շ ղվղոհդտիշ) լՇՕՇ) ոսղփտուսոլ ծվրսմոցի վմզճփստ 'վմզդմով '(իս-օչք՛բօ րոդ 6ց ղվղոհդտիշ) 

ՇՇՕՇ 96 ղվղոհդտոիժ) լՇ0Շ) ղուշհսմվտոհդմոդսղց օնզկ րոդ վռվմօհոռ '(իս-օչ6-Ե6 րտոհ լբ0) ղվղոդտոիշ) 

ՇՇՕՇ '6ՇՏ ղվղոկոիշԼ յշցՇ) իսկտտոհդ սամղղծոմվ ծվծղոմն -(իս-«-9/ րոդ /յ/լ ղվղտհտիօ) ՀՇ0Շ 
'չ6 ղվդտոդտիշէ չը) մմզժոզն դտԹհսսողոծմՀ վմզդծսծվրոմրօ) ղզ նզցո ողհոմսիոդոող 

ոմմզմումգի ղութշհսղղմ 
վմզղղաքշհսցմսծոնղուվ րսմճուշդն վզոդաիօ) ՇՇՕԸ 

ՈՎՍՆՍՍՆՈՏ 



ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ 
2022 թվականիընթացքում հանցագործությունների 

քննության վերաբերյալ 

2022 թվականի ընթացքում դատախազների կողմից ստուգվել է ենթադրյալ հանցավոր դեպքերի 

վերաբերյալ 29 հազար 831 հաղորդման արձանագրման մասին օրենսդրության պահանջների 

կատարումը: 

Ենթադրյալ հանցավոր դեպքերի վերաբերյալ 29 հազար 831 հաղորդումից 4327-ով քնսիձների 

կողմից վարութ չի նախաձեռնվել, որոնցից 3763-ի օրինականություսը հաստատվել է հսկող 

դատախազների կողմից, իսկ 564-ով հանձնարարվել է սախաձեռնել քրեական վարույթ ն սկսել 

նախաքննություն: 

Քրեական վարույթ «չնախաձեռնելու դեմ բերվել է 61 բողոք, որոնցից 5-ը վերադաս 

դատախազների կողմից բավարարվել է, 56-ը՝ մերժվել: 
2022 թվականի ընթացքում հանրապետության նախաքննության մարմինների կողմից քննվել է 

69 հազար 91 քրեական գործ (քրեական վարույթ) (2021 թվականին՝ 44 հազար 750: Նախորդ տարվա 

համեմատությամբ քննված քրեական գործերի թիվն աճել է 24 հազար 340-ով կամ 54.45-ով: 

2022 թվականի ընթացքում ՀՀ նախաքսնութան մարմինների քննիչների տարեկան 

ծանրաբեռնվածությունը կազմել է 92.6 քրեական գործ (քրեական վարույթ) նախորդ տարվա 76.1 

քրեական գործի (քրեական վարույթ) դիմաց, իսկ դատավարական ղեկավարում իրականացնող 

դատախազների տարեկան զբաղվածությունը կազմել է 170.6 քրեական գործ՝ նախորդ տարվա 122.9 

քրեական գործի դիմաց: 
2022 թվականին քննված 69 հազար 91 քրեական գործից (քրեական վարույթից) 10 հազար 842-ը 

փոխանցվել է նախորդ տարվանից (2021 թվականից՝ 8237), որը 2605-ով կամ 31696-ով ավելի է, քան 

2021 թվականին, իսկ 58 հազար 249-ը վարույթ է ընդունվել 2022 թվականի ընթացքում (2021 

թվականին' 36 հազար 374), որը 21 հազար 875-ով կամ 60.156-ով ավելի է, քան 2021 թվականին: 

2022 թվականին վարույթ ընդունված 58 հազար 249 քրեական գործից (քրեական վարույթից) 43 

հազար 643-ը հարուցվել է (նախաձեռնվել է) հաշվետու ժամանակաշրջանում (2021 թվականին՝ 25 

հազար 672), այդ թվում՝ 32 հազար 136-ը հարուցվել է (նախաձեռնվել է) նախաքննության մարմինների 

(2021 թվականին՝ 7092), 11 հազար 132-ը՝ հետաքննության մարմինների (2021 թվականին՝ 17 հազար 

571), իսկ 375-ը՝ դատախազների կողմից (2021 թվականին՝ 1009): 

2022 թվականի ընթացքում դատախազների կողմից քրեական հետապնդում է հարուցվել 2/14 

անձի նկատմամբ: 

2022 թվականին ավարտվել է 19 հազար 139 քրեական գործի վարույթ (2021 թվականին'՝ 14 

հազար 480), այդ թվում' 4472-ը՝ 5413 անձի վերարերյալ մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է 

դատարան (2021 թվականին՝ 4732-ը՝ 5912 անձի վերաբերյալ), 23-ը՝ բժշկական բնույթի հարկադրական 

միջոցներ կիրառելու միջնորդությամբ ուղարկվել է դատարան (2021 թվականին՝ 54), 14.644-ը կարճվել է 

(2021 թվականին` 9694), որոնցից 9956-ը՝ արդարացման (2021 թվականին՝ 4945), 4688-ը՝ ոչ 

արդարացման հիմքերով (2021 թվականին՝ 4749): 

65 4 
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2. Մեղ: գործերի ն անձանց վերայերյալվիճանարական տվալեորը վերարերումենառանց կոլնակիի դատարան ողարկված վիճակագրական որոնք ար ի 
մասե» ա Մ) հաշվետվության այսուհետ` հաշվետվություն) ին բաժնի Իին աղուսակի Լին ն 2-րդ պոհակների ե րդ. տողում կված երը: Մ. ված տողում Նվ Ա ն արին հաշվետո 
համանս անում վարույթ ընդունված թվերին, որոեք էլ հ եցվել ես վարույթում քննված քրհակյան զորձերի րս Կան Փաշվետվության Լին բաժնի 2-րդ աղյուսակի 2-րդ տող. Էին ն 2-րդ տողերի ղումարի րաշխու 
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Հաշվետու ժամանակաշրջանում 57/8 քրեական գործով վարույթները կասեցվել են (202| 

թվականին՝ 12 հազար 683), որոնցից 4762-ը' քրեական գործով որպես մեղադրյալ ներգրավվելու 

ենթակա անձի անհայտ լինելու (2021 թվականին՝ 10 հազար 679), 992-ը' անձի հետախուզման մեջ 

գտնվելու (2021 թվականին՝ 1923), իսկ 24-ը' այլ հիմքերով (2021 թվականին՝ 81): 

2022 թվականին 5460 քրեական գործ (քրեական վարույթ) միացվել է (2021 թվականինս՝ 6180), 

քրեական գործ հարուցելու մասին 16 որոշում վերացվել է դատախազի կողմից (2021 թվականին՝ 10): 

2022 թվականի վերջին անավարտ է մնացել 28 հազար 390 քրեական գործ (քրեական վարույթ) 

(2021 թվականի վերջին՝ 7078), ինչը 21 հազար 312-ով կամ 301.15-ով ավել է, քան 2021 թվականին: 

« 2022 թվականի ընթացքում դատախազների կողմից ստուգվել է (վերստուգվել է) վարույթը կարճելու 

մասին 23 հազար 158 որոշման օրինականություն: 2022 թվականին վերացվել է՝ 

"քրեական գործով վարույթը կարճելու մասին 584 որոշում կամ ստուգված որոշումների 2.556-ը, 

որոնցից 94-ը կամ 16.15-ը՝ ՀՀ գլխավոր դատախազի կողմից, 

քրեական հետապնդում չիրականացնելու մասին 98 որոշում, որոնցից 4-ը կամ 4.15-ը՝ ՀՀ 

գլխավոր դատախազի կողմից, 
տ» քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին 43 որոշում, որոնցից 5-ը կամ 11696 -ը՝ ՀՀ 

գլխավոր դատախազի կողմից: 
" Համեմատության համար նշենք, որ 2021 թվականին ստուգվել է (վերստուգվել է) վարույթը կարճելու 

մասին 17 հազար 668 որոշման օրինականությունը: 2021 թվականին վերացվել է՝ 

"քրեական գործով վարույթը կարճելու մասին 544 որոշում կամ ստուգված որոշումների 3.15-ը, 

որոնցից 121-ը՝ ՀՀ գլխավոր դատախազի կողմից, 
տ» քրեական հետապնդում չիրականացնելու մասին 76 որոշում, որոնցից 4-ը' ՀՀ գլխավոր 

դատախազի կողմից, 
տ» քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին 43 որոշում, որոնցից 2-ը՝ ՀՀ գլխավոր 

դատախազի կողմից: 
Հաշվետու ժամանակահատվածում քրեական գործով վարույթը կարճելու մասին որոշումների 

դեմ բերվել է 237 բողոք (2021 թվականին ` 285), որոնցից բավարարվել է 10-ը (2021 թվականին՝ 34) 

կամ 4.256-ը (2021 թվականին՝ 11.996): 

Նույն ժամանակահատվածում քրեական հետապնդում չիրականացնելու մասին որոշումների 

դեմ բերվել է 42 բողոք (2021 թվականին՝ 55): Նշված բողոքներից բավարարվել է 1-ը (2021 թվականին՝ 

3): 

Քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշումների դեմ նույն ժամանակահատվածում 

բերվել է 27 բողոք (2021 թվականին՝ 25), որոնցից 5-ը բավարարվել է (2021 թվականին՝ 1): 

Քրեական գործով վարույթը կարճելու, քրեական հետապնդում չիրականացնելու, ինչպես նան 

քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշումների դեմ բերված բողոքների թիվը 2022 

թվականին նվազել է 59-ով կամ 16.25-ով՝ կազմելով 306 բողոք՝ նախորդ տարվա 365-ի դիմաց: 

Բերված բողոքներից բավարարվել է 16-ը կամ 5.256-ը (2021 թվականին՝ 38-ը կամ 10.4-ր): 

6.3) 5 
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2022 թվականին ստուգվել է վարույթը կարճելու մասին 5490 որոշում ավելի, քան 2021 

թվականին, իսկ վարույթը կարճելու մասին որոշումը վերացնելու վերաբերյալ կայացված որոշումների 

թիվը ավելացել է 40-ով կամ 7.356-ով: 

2022 թվականին ստուգվել է (վերստուգվել է) վարույթը կասեցնելու մասին 8178 որոշման 

օրինականությունը, ինչը 13 հազար 804-ով կամ 62.856-ով պակաս է նախորդ տարվա նույն ցուցանիշից 

(2021 թվականին՝ 21 հազար 982): 

Հաշվետու ժամանակահատվածում վարույթը կասեցնելու մասին որոշումների դեմ բերվել է 36 

բողոք, որոնցից 5-ը բավարարվել է: Նախորդ տարի բերվել է նման 293 բողոք, որոնցից բավարարվել է 
9-ը: Նախորդ տարվա համեմատ բողոքների թիվը պակասել է 257-ով կամ 87.756-ով: 

2022 թվականին վարույթը կասեցնելու մասին ստուգված 8178 որոշումից 448-ը կամ 5.55-ը 

վերացվել է (2021 թվականին՝ 21 հազար 982-ից վերացվել է 620-ը կամ 2.896-ը): 

՛ 2022 թվականի ընթացքում դատարանում քննված ն ավարտված 264 քրեական գործար 

պետությանը, համայնքներին, իրավաբանական ն ֆիզիկական անձանց պատճառվել է 1 մլրդ 373 

մլն 377 հազար 804 դրամի գույքային վնաս, որից վերականգնվել է 469 մլն 543 հազար 950 դրամը, 

այդ թվում` պետությանը պատճառվել է 894 մլն 580 հազար 386 դրամի գույքային վնաս, որից 

վերականգնվել է 314 մլն 383 հազար 544 դրամը, համայնքներին՝ 28 մլն 241 հազար 526 դրամի 

գույքային վնաս, որից վերականգնվել է 18 մլն 29 հազար 900 դրամը, իրավաբանական ն 

Ֆիզիկական անճանց՝ 450 մլն 555 հազար 892 դրամի գույքային վնաս, որից վերականգնվել է 137 

Ն մն 130 հազար 506 դրամը: Ն 

2022 թվականի ընթացքում ոչ արդարացման հիմքով կարճված քրեական գործերով ն նույն 

հիմքով մերժված նյութերով պետությանը, իրավաբանական ն ֆիզիկական անձանց պատճառվել է 853 

մլն 598 հազար 159 դրամի գույքային վնաս, որից վերականգնվել է 655 մլն 97 հազար 214 դրամը: 

Նյութերի սախապատրաստման ն նախաքննության ընթացքում պետությանը, համայնքներին, 

իրավարանական ն ֆիզիկական անձանց պատճառվել է 8 մլրդ 193 մլն 747 հազար 113 դրամի գույքային 

վնաս, որից վերականգնվել է 3 մլրդ 270 մլն 260 հազար 288 դրամը, այդ թվում` պետությանը 

պատճառվել է 5 մլրդ 530 մլն 390 հազար 754 դրամի վնաս, որից վերականգնվել է 2 մլրդ 289 մլն 987 

հազար 204 դրամը, համայնքսերին պատճառվել է 878 մլն 85 հազար 400 դրամի գույքային վնաս, որից 

վերականգնվել է 809 մլն 938 հազար 807 դրամը, իրավարանական նե ֆիզիկական անձանց 

պատճառվել է 1 մլրդ 785 մլն 2/0 հազար 959 դրամի վնաս, որից վերականգնվել է 170 մլն 334 հազար 

277 դրամը: 

ՀՀ. նախաքննական մարմինների վարույթում 2022 թվականի ընթացքում քնսված քրեական 

վարույթներով վերականգնվել է պետությանը պատճառված 29 մլրդ 471 մլն 143 հազար 103 դրամի 

վնաս: 

| ծ 



չճորվն վ-լԷ» տիմոտ նմսվող 

Ջռու Շֆ/ լ Հ պիտոետ ծվրանոկոմմդթ չիս-ԳչՇ-/ցյ րոդ իս-օցց| Հ ղծուզիո ղիվօ) ծդոոցղո օոիկոդոմմզց 

ղճդվոո 'ծորվն վ-ցցցյ տիմոտ նմսղվող օղո Հ69Շ Հ Կզիկոկոմմզջ րոսճծոշղմ վղոդոիշ) ՀՇ0Շ 

չիս-Կչյ-ֆք րոդ իս-ճ0ՇԷ Հ ղետիդ միվօ) Ծդոցդո օտիծոսզվ ծվահսմտի ղճդվոնո 'ծորվն 
վ-Շ69 տիմտտ նմսոլող օղո չցբ նսղնտդոկոմվ դաթհսդղդճոոող ղ պդաթհսդդժոտղզվ զ կպինտոսզվ 

ծաազծկոդոոր մղոԹհսմոիոտոն ղոդողմժձ 6վոնսդ վմզղետովոտոն րոսճծոյղմ վղողոիծ) ՀՇՀՕՇ 

դտոնհսիտողողոտտոհ դոդոզմժ օդո շլ 'Չդո 6 զիդկմոդղ զ վքնհստ դոդկտվպտհոտեմոհդ 

րսմդանմո ղտրդկմտդղժ Ծղսմս 'դաԹհսնմսդճվր /ճ» Հ Լպիճտմտդմզդ Ծվրնսդ վմզղետպվտտոն 

1ոաԱղմոմզի չապղդծոկծդո տոաթհսղղժ դտոդտոնսմոսոօց իսմզտոոփ վմզդրատովոռլոիոմվ օտիմտ 

1հսշ) ծվընսդ ծղտոօղո նսղծողոհդոմվ դսթհսղղժողվող րոդ դսթհսղղմոտղվ ըոսճճ6ուժղմ վդոդոի) |Հ0Շ 

չտԹհսիտոդողոտտոհ ղոդողմժ օդո չշ 'վքնստ դոդկովտհոտնմոկ Հ 1զիդմոժդղ ցդո ց6 ըրոսճդոամնմո 

ղորդկմողղժ Ծռդսմս 'դաթհսնմսոծվո բցՋ Հչ պիծտոմ(ոդմզդ Ծվընսդ վմզղետպվտտոն 1տոմմզմոմզի 

յաղղծոդկճղո դոսթհսդղժ ղդտղդտնսմոսոօ իսմզտոոփ վմղդրստովտովլոիոմվ օտիմտ 1հստ) Ծվոնսդ 

ծդուցդու նսդծողոդկոմվ դոաԹթհսղդճոռլող րոդ դոաաթհսդղժոտղզվ լոսճճոծղմ վդտողդտիծ) ՀՀՕՇ 

չս-օչյց րոդ իս-Եճ Հ 1զցո ղիվշ (վմզդշյհսմոի) վմզօմսԵ դոդողզմժ 
օտիցմոնոմդի դոԹթհսդղժ չվԾսծոմ) դճդվոմո 'ծորվն վ-Եգլ տիմոտ նմսպվող (Փ1հսմոի) օմսԵ ղոդողզմժ 

ՁԵՇ Կիշմտնոմզի Հ դոԹհսդղժ չվճոսծոմ ծվընսդ վմզղետպվոտոն րոսժծոծդմ վռտդկտոիծէ ՇՀ0Շ 

չս-օչԲ-Ք| րոդ իս-6Շլ Հ կդետիղ միվօ) վմղմԵոնմսդճվր 
տճդվողո '8ծորվն վմետնմսդճվր Շ/6ծ տիմտոտ նմսոլող մվետնմսդձճվր չեց ՂՊ պիճտմոդմզդ 

իսեմոդ (վօտինսվ նմ-Օ0Շ վճմեողդմօ ղվդոլոդ ղտահսմտիոտոն դոդողզմժ Հ») վշտինսվ նմ-օցյ 

վճմեողզմօ դոԹհսմտիոտոն ղոդողզմժ շշ ճվընսդ վմզզետպվոտոն րսճճոժղմ վղոդկտիձ) ՇՀ0Շ 

չս-չց0՛0 րտոկ իս-ք Հ կզետիդ միվօ) (վմզղղոդոմոմողցդուվ) 
վմղդրոսնած դղմդվոնո 'ծտրվն վրոսծած ցցչգ տիմտտ նմսոլող (ղտղդկտմտոմտդօդով) րոսծսնծ ցճլգ 

Հ զիմտ (իսմզդՁհսմոի) իսմզջմսԵ ղոդողմճ ծվընսդ վմզղետոպվոտոն րոսճծոծդմ վղոդտիծ) ՀՀ0Շ 

(մ 

5:89 րոդ մ-լԸԸ ղվղոդտիշէ լՇ0Շ) մ-չչ-6 րոդ մ-լքց Հ 1զիքմզր '(մ-օչ/-Է6 րոդ մ-յ69Ե ղվղոդոիժ) լՇ0Հ) 

մ-ԳչԵ06 րոդ մ-յ009 Հ լզիմոմտիում Ծվճդսմս '(ՀՀՇ6 դվղոդտիշէ լՀՕՇ) դոսթհսնմսդճվր դոԹհսդմտեսսով 
ՇԵ99 պիճտմոդմդդ Հ ղտոմտտոն իսմդօմսԵ դողդուղմժ օտիղղդժ լոսժծոծղմ վղտղդտիօ) ՇՀ0Շ 

չոմի վիծով ղդվոդդոմ ց 'վճնսԵ դոդոքմուծ գլ ղ քմտճղո Ը6Շ օտիծսմսծ մճդգքմո 

ղող ոզհոծղվ 'վճնսԵ ժրոթհսնսքմո րումն չշճճ մտծով /ցՁԷ ղր ֆ/ց նմր յյ զիմն զ ճղուդԵմո լոսճծուծ)ղմ 

վռղոդոիշ) ՇՇՕՇ իսմղդօհսմոի դոդկողզմժ օտիղղժ լոսՅհսմտի վմզղդվրմոր դողդտողղճողող 5» 

ոմմզմումգի ղութշհսղղմ 
վմզղղաքշհսցմսծոնղուվ րսմճուշդն վզոդաիօ) ՇՇՕԸ 

ՈՎՍՆՍՍՆՈՏ 



չիսժփոռսուոո 

յսկզստոմվդ տոսաթհսղսժ մսիտեղոտի մտրովպ վճռտ/դ տմդ ղզ 1զինմսեսԵ մմզդոոսԹհսնսօմսԵ 

ոսժոզն վկզր ճծվեծղոօդո նղղ :վեղվմվփոմօժ) դտրօմսծոպոծ դվնոժմղոտողպվժո 1ղկմոժդղ 

նզտռմո ղ յ պղվսփոնդտ 'րրսդոտոտմոֆ Պզ նմետճտիով պաճտժոնոժ ց չֆ 'իսդտտոհդ 

ղորցմսծովոծ 'ժրոթհսդեօ մսմնզ նսիդտղմ լոս-ջ»Ֆ ՛դ--Ե՛Ւյ օտոնտիոջ դոաԹթհսդդրոաջմսԵ նղդտղմո 

ղ օշտոիտոտոով ըսս-լ,1) ոսմտքոտղվ վդտղժ դվդպվոռ վնոսքռ մվնոնդչ, վեմոր վռտսշոծոմր մս 

'ղդվոոր դմո 1զիմզմ ճսղզց ղզ մզդլոիտ ռոդտտոտոփ մրտոԹթհսդղժովոդ օտիծողոդոմվ րոսՅմհսմտի 

հղր վմղօմսմԵ դոդկոզմժ օտիԾամով իսմզդծվդոդտով վմղտղդ նմ-ց 'նմ-Շ 'ղվ-յ վոոր նմ-շ 

վօտինսվ նմ-Շբլ վճմԵոդղմօ դոդկոզմժ 5» ոմի դոորվվ վմղդրոանմսնով օտիմտ ծվրնսդ վմղղճվդողմ 
վոսԽ տտչողմդ ղ վճտոնոժ հդվշմդ վեմոր վդկոմվշ րոամծոժդմ վմզդղողտիծ) 9)0Շ-9|0Շ . 

ոզոտոմսիողոող չծվոոսԹհսդղժ Հ զիղժուծմ րոդ մզղժդոնծդով մղոց ոզոտդցղոսո 

ղ մդտօ րոսի նմո 'մսղ զ պմտտոհդ 'ծդր ղտահստոետ իսպիղդտմով 'մտոմմնոնդգր 'ոոսժդսքնմո 

դործսմս վղտմտտոն ՛ըրամոծոմտոո վմզղդմոտոոփ 'վմզղրամսիողրվվ ցտՀտոհո Չտիծոմոդմդդ 

1տազմոմդի դտոԹհսմտոդսո վմզճրվվ ղտրմսիոռդոմտղդ իսմզդդոսԹհսնմսդճվր օտիհոոդ տղվ վժդոմոդ 

ծվոնսդ վետովտոտտոն րոդ վճվդղժ նսդծողողոմվ դժհսմտի ժմզ 'մղժոզն ճմոշ վր ղզ ԿզիմեԵտղոցմո 

'ոսճդսխմը չմզղծսճվր դորդոփող օտիոտդ տզվպ սաղիղտեծ ձճղդր դտոԹհստոեողո դղ լոսսոմվդ 

ղ ժդումն ղղ րոսքմզր 'մմզղոոսԹթհսնմսդճվր օոմծոմոդմզդ վղրմոր նսղդծողոդոմվ դշմհսմոտի 1տաղմումզի 

ասպղծոմողդմդը մտզդկրոք ղտրմսիողոմոդ 'աղդմտղմ Ծսճվր ղտրդոփոոլ ոզհոմս մրոամսիողուոդ 

իսկզդկմողղճ: իսհոմղդ Շտցտոհո 'մմղրդդոմոտոն դրդմմզ մս 'դպտոոփ զ ճտզո ղվմոկվտկոմո 

դորդկմողղժ վմզղդսԹթհսնմսդճվը սսմզմտղմ Ծսճվը դորդոփոող| ոզհոմս մրոամսիողոմոդ իմտղստնոմնող 

չիսմդդրսսոտոհդղդ 

ասպիսվպտոո ղմճտշղմ ցտծտտոո դտահսդդժ իսմդօմսԵ ղտդկողզմժ 'օտիմսիողդորմտո իսդումն 

'ղ մրործտոկիո վիշ) վմզղուսԹհսշմսետնղովպ մղոօ ոզհոտղցղոսո ղ մղոօց 'իսմզղուսԹհսովխսփսփ 

տհդկսո րոսծոժդմքմոծ վմղդդոասթհսօմսԵտնղով ողոտմսիողոորղ չիսմզզճղորտեդու իվտհդզաօ պ 

օտիմսիողորմոհ մցո վմզդուսթհսնմսղճվր սազմտղմ ծսճվր ղորղոփոո| ողհոմս մրոսմսիողոմույ 

չսԳչԵ՞ լլ րոդ իս-ցքլ Հ դցո մդոդոմց 
վմզդոսսԹհսնմսդծվը ռվոոոր չսնզմտդմ Ծսճվր ղտրդոփոռ| ոզոմս մրոսմսիողոմոդկ ռվռտղդտիշ) ՇՀ0Շ 

'տորզրով վղոդոիժ) լչցՇ 'իսովհոմդ :մ-4:9-ՇՇ րոդ մ-յ6Շ մզիքմզր 'մ-«Շ-/չ րոդ մ-996 Հ զիմտմոիոմ 
ծվծղսմս 'դոսԹհսնմսդճվո Հլ դվուոր պանղզմտղմ Ծսճվր ղորդոփտող ողհոմս մրոամսիոդոմոդ ժրորտոհդդ 

փտանոնգր Լկզիծոմոդմղզդ Հ մզղդոմոտոն վդոմտո դվճոսո դոԹհսոտիոմվ փսղովնդմ 5» դվղոդոիշ) 

1Շ0ՇՀԱՊ6-ՖՇ րոդ մ-Հ6Ք մզիքմզր 'մօչգ-Գ/ րոդ մ-/0Շլ Հ զիմտմտիոմ ճվճդսմս 'դոսքշհսնմսղճվը 669) 
դվոոը սազմտոմ 6Ծսճվը դորդղոփող| ոզոմս մրսմսիողոմոկդ մըորտոհկդ փումմնոնզը Կիճոմոկմզդ 

զ մզդղդտոմտտոն վղտ(տո դվճոսու դտքհսոտիոմվ տսդովնդմ »»Ֆ ռվռտդկտիշմ) ՀՇ0Շ 

ոմմզմումգի ղութշհսղղմ 
վմզղղաքշհսցմսծոնղուվ րսմճուշդն վզոդաիօ) ՇՇՕԸ 

ՈՎՍՆՍՍՆՈՏ 



չրոսծսմս օտիղոմոսոցտոհո ղ ղոդտողվմօ Հ լզիճտոմոդ 

ղ ղղ փոճոիումվ դմղղրոաեղդովպոմեղ ովղվճմդի մս 'զ լդմետդուցմո 'մրոսծսմս վղոմոտոն վղումտո 

ղվճոսղ իսզռնսօ) պվսփսփղո ղ մժսնսժ ղոԹթհսեովոտոն իսդքմզը 'մղոմոտոն ձվղղմոմզի շշ 

չիխսմզդլոիտ դողդոտոոփ օտիմզց 

ճնդջ իսօմսԵ դոդողմժ ղղ օտիդկմոտոտփ ՛'դղ մզղոոսԹհսմնուծմզ տոսծ մմզղդոաթհսղտզս վճվղդծ 

1ոմմդմումզի դտոթհսմսիոմողվ ամղմտտոհդ ճմտմո օտիմտուհսշծ իսժղղմօ ղտոդողզմժ րոսժոզն 

յսզիռդտԵ ճզը ղտոԹհստոծտ փոմմնոնզր Պսնկզտսնղմծսվ մղոքհսդղժ մս 'ժրոԹհսղոմոսոցտոո 

դոդտոդրվվպտողդրո ղմո Հ Լզքմզր մդտսթհսնմսղծվը վճղտոմողդ մդտոմոտոն վղուտո ռվճոսդ 

Հլ զր վճծոոծյդմ ղմս ՛Ժսնսմ դղմոսցի Հ զիծոմոդմզդ րդն վճդվ ՛մժսնսմ ծվդղժոմդի 

օոմզմ վետովոտոն րզն վտհո ն(ո Հ կզքմզր մրործսմս րոոսմոԵտտզվ մղոմոտոն ձվղղմոմզի շշ 

չռոսթհսմծոմստո ղվոր 

յսկողոսզվծ լպիստոմվդ Հ Ծսծվր ղտրդոփող ոզհոմս մրորտոհդ վ--չ, ՛չ Լկոմմնոնզր մմօ ղհսղ 

Հ Պիքմզր դյո մրորչսմս վ-ցլ վմզմրզտկզն վղոկդոիժ լՀ0Շ վգոմոտուն 
դատոդորղ 1տանզմոմզի սազսոմվդ Ծսծվր դորդոփող ոզհոմս մլրոամսիողոմոդ մրորտոհդդ վ--Ե դ 

1ոննոնդզր ղտմոտոն վղուտո ղվճոսո դոթհսոտիոմվ փսդովնդմ վճոնոճ ղողմզ կիճոմոկմզդ 

3 տսթհսնմսղճվր Ծվրնսդ վռվղդժ նսղծողոկոմվ դօյհսմոի ղվ-6 վմզմրդտիդզն վղոդոիօ) |Շ0Շ 
վոոոր դորմնոցմսե ղոթհսճզնեռ դոդողվմօդո տոմի վմզղոհդի 'վմդղնսքոստ 

ճվընսդ փոանտնդր մզղտ/իտ ռդտդկտտոոփ կպնդ ղզ տկդստ դով ղզնմո իսօմսԵ ղոդոզմժ 

դմդվողղ Հտոաղմոմզի տատտդոտո մրտաթհսծնսմրո ղմզդցմտիոտտոչո մզդղոդտճոտո ղզ 

1զմԵ 'իսկզռիզ ծվոսԹթհսպվտիոտը ւսամզիդկմոժդզ դոթհսղսժ 'ժղվօղո նքո իսճդովոհ ոմդ 'նքո վծոցշյ 

չոսժողն սաղիմոքոմվ ծվժսնսմ օոիճոմողմզղ ղվմզղղվրմոր վտոտիոմվ րսղոտոոմոջ դստոհ 

դնո իստղոտոսոլվ մոամդմոմզի սաղմնորոմտ իսմտմոհ փաս Վել) 000՛00գԳ օտիղվմսվ տղվ 

մվ Լզժռդ մվետռորմոհ ղտահսստոսփ մրտրծոմղիտի դոդտմոտսռդ Հ զհովտո ղվմզղտտոեոմոպ 

Շ նսիդտԵ րոս, տսր մվ վօդո օտիտ լոսնմսնով 'դվոոր չազիծոմոկմզդ րոսնմսնով րղն 

մվ ոս-ջջ իսմողտդղնզտ 'մտանոնդր մս 'դվոոր ղմո մզդյոմիտ ղող դզ տդսո րոսօմսեԵ դոկողզմԺ 

չիսմդոսրԾոսնծ 

օտիտ նսբստ ողոմս ղվղոդկտիծ) |Հ0ՇՇյՋ0 չ պտտտոտվպոմդի ռդվճտոժտնոժ մլոնծղսմդԻ 

Վզիղնոցորով վճ մժղվ ղվճդվ 'Ծվճսնսժ մվ վիմտքոմպ զպ ճտզո մժղվ մս 'իսղորմոո մմորոսծ 

փտաս Վ.Վ) 00009) ,վմտմտհւ օտիմոցիծ դղմվ ծվրնսդ վ--, դ պմտցի 1կղդկմտճոսո ղ մմնոմնդ 

վ-Ե՛դ Հ պԽովնդով ղղմվ մս 'իսզղտնով դոսԹհսդոհկվտոս 5» Հ պդրվն մդկզր ծվմղդվծոժոնոժ 

ցուբոստ ճվմղղճմոմո նմո մսիտծղով ղվ-/ վովհսվ վղտդկոիծԼ լչցՇ ողսզն մս Ղղջմոն Հ Եմտո 

ծվռոսթհսմվոտղըոսուս վմդգօհս(/ղդ օտիծտտո ԾվոսսԹթհսղտողդվտոլյչղվոոր պաղպիտմեմդգդ Լո(մնոնզր 

ողոմս իսմղտղի նմ-ց ղ նմ-ֆ 'դվ-չ վոր նմ-Շ վօտինսվ նմ-Հբյ վճմծողզմօ դոդողմժ 5» ղվ--Ե Էյ 
ՖԿիծոնող Հ լոսծսմս դվ-ց վմղժրդտիդզն վղոդտոիշ) լչցՇ մորով սաղմոտոհ մմզդճմոմո 1ուժճղսմգի 

ոմմզմումգի ղութշհսղղմ 
վմզղղաքշհսցմսծոնղուվ րսմճուշդն վզոդաիօ) ՇՇՕԸ 

ՈՎՍՆՍՍՆՈՏ 



01 

չտմոտոն ղոթհսոտիոմվ 

փսղովնղմ վդոմտո դվճոսո վեԵմոր չսսսՂ 5» Հ Կզիդկմոնոս մրոԹթհսծոկոմեղ ղոդոմնոնդր մօմսԵ 

դոդոզմժ 6լԸ001Շգ իվօԼ ղվ-Օբ վմզմրզտկդզն վղոդտիշէ 6յ0Շ չմրամսիողոմոհդ 1կզիմտղմ Հ Ծսճվր 

դորդոփոռ| ողոմս մրորտոդդ փոմնոնզր 'իսոոոր ղվ-չ վշտինսպ նմ-ՇՀՇ ղ իստղի նմ-գ վոոր 
նմ-Հ վօտինսպ նմ-Եցլ վճմԵողղմօ դոդկողմձ 5» պղիմնտոճոսո Հ մղտմնոնզր դոմդ ղ կոմմնոնդր 

ողոմս զ պիիտմեմզդ ող մրործսմս վ-ցյ վմտիռոսպ վզտղտիժ) 6յ0Շ վղրմոր ղդոթհսդդժոովող 
Հ պիկոդտոմմդգօ ղ-՛չ ՛Ւյ ռվ-ցլ վմտիողտսվ վռոդկտիժ) 6լըՇ իսմդտոջտկոտոդ սապմտտող մճմոմո 

մսիոճդով օտիծղ չշմսԵ ղտդոզմժ Հ կիճոսմով իսմդղծվղողդտուվ վոոոր ղվ-յ վշտինսվ նմ-ԸՀԸ 

ղ վտղի նմ-Շ վոոր նմ-Հ վօտինսվ նմ-0լ վմմԵողզմօ դոդողմժ դվդպվող 5» րադքոմ դոդոճղղժ 
վկտտվորղ ղտահաճմտի դողդոճղղժ ղվնտԵմոր տասսդ վզտվրսդ դտողդոճղղժ Ֆ»Ֆ մմօ դհսդ իվօշխո 

վժոոլ, չգ զծտպոր իսնտեծչ դտԹհսծկոտվե մմս 'դ-՛-ղ՛չ, պիոխփոնղզտ Հ «ղսմտղզդ դոդոհդճքմ 

վհտտվող» բոադկտցվի կտողսետ 'իսժմզի օտոմտդ վճղտողդո ծո ղ իսմովծոտոքրո վճդոդկո պվոօ 

'իսրոամսիոմվի դվնոդղեոմվ վղոճմՇ վղ/ռիսմս 'ով-Օլ:Էլ մրոք ղվ-գյ վմտիռոսպ վղոդտիժ) 6լ0Շ 

-վճղուզԵմո նԿիճմզի ոս րոս-լ,1) Հ զիմզմողտմու 

դվ) վվմհու վղտղդտիօ| ՇՇՕՇ ղ մդորպտո դտղկտտզո Ֆ» Հ Աճ վդվմօոո դոմմնոնզր 
մս 'դ Կիեմտհ րոսմոծոտղ» :չ պիմտմտիոմ մմս 'ղոմտտոն 1դիճումոդմզդ Հ ղդոսնհսնմսդծվր 

չյադմտղմ Ծսճվր ղորդղոփոո| ոզհոմս մրոսմսիողոմող մրորտոհդդ ոմդ ղ դվոր սսնզմտոմոտրմով 

բսԾսոլոտղզվ կպիճծտոմոդ զ լոսծսմս ղվղոդտից ՇՇ0ՇՀ0՛6Շ ղ 1զմդմողտմով 1դնզ վճ մսիտոմողվ 

ղվ--Ե՛Կ հոսժդսքնմո վմզղճժղոտողո ղտոդկտոԾապվտոտզվ-իվտոմզհոօ օտիճողոհդոմվ 'ոսժդոսխնմդ 

չվուսթհսիտողոպոոտոհ ղտողողմժ կզփտոուսո| 

'Ծվուսթհսդոժ Լպիդճոծ) զպ նսմտդ ՛'մմլոտդ մվ իսդօմսծոտեօ րոաՎյյ ՛իսնիղտե 

ծդր ղտոահստոծո 'ղ դասԹթհսդդյաջմսԵ դոդտոզտդտ Հ լսկտիոջ նզտղմո ՛'լ վծտոմոնոմ յյ 

մլոսմնոնզր մս 'մդոսթհսնսմվ ղմո ղոռ Հ պիոզտոր չմմզղլո(իտ դողդտտոոփ դոսոսո| ղոձ լիոսո 

1ոնճդսմզի օտիճոմողմզդ մրոքշհսնմսդճվր չանզմնոօմսԵ դոսթհսծզնետ դոդտոդվմօդո մրորտոհդդ 

վմղդոդկի ողզտտողոդո ղող ոզհձղվ 'Ծղտոցդո ուսմր ծվդկտղոոր դվժոզն իսզօմսեոտեօ ղմսմնդ 

փոսից) նքո '6սմո րոդ մրոցղո իսզիդտմով ճզր դոԹթհստոետ փտոանոնզրը 'մդողոնզ դորմոտոհդ 

ղոԹհսօմսծոնդով ղող Ասո ղզծ վիճո» չիստզկրոք վմոտ չլ ծվ իսղց դորդհմետտոծո 

օտիողտողվող Հ քվտտհո մտրով վմս 'տսԹհսօմսծոնղով մղոց ողոտղցդոսո օտիննոս 

րզն դոԹհստոեծո վօդո Հ զիմետոնզը ղվ--, ՛լ մս 'ղմո դզ ղոզտդո դմղղղոմոտոն 'ղտթհսզ տույ 

ոմմզմումգի ղութշհսղղմ 
վմզղղաքշհսցմսծոնղուվ րսմճուշդն վզոդաիօ) ՇՇՕԸ 
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Հճվճռուզեմո զ զիտոծու մոոմդոտոուցրու ղ ' էշիմոցի ղվ-ցյ վովոոսվ վռոդտիձ ՇՀ0Շ 

մմս 'մրոմն 5» 000:000`Գ) իտզդտորվպտո փո վիոմԵ դվոոր սաղմտդմ «իոմե» ծսճվը գորդոփող 

ոզոմս մրտրտոհդդ ովղվճմդի ղ «աղղծոմզի մրաամսիողոլտոդ ճսճվր ղտրդոփոոլ օտիմտղմ 

մրորտոդղ վ-՛Ժ յ կողտտոոմըո 1մծոմողդ Հ լոսծսմս մղոմոտոն դոԹթհսոտիոմվ փսդովնդմ 

վղոլտո ռվճոսո վեԵմոր սսսսդ ղվչ/ վովդոսպ վռտդտիծ) ՀչըՇ չղոմտտոն ղտահսոտիոմվ 

փսդունղմ վղուտո ղվճոսո վեմոր սսսսՂ 5» Հ պիկմտոնոս ժրտոթհսծոդոմեղ դոդոմնոնզր մօմսե 

ղոդողմժ 6լՇ001Շգ6 իվօ) ղվ-Օջ վմղմրզտկզն վռոդտիշէ 6լցՇչմրամսիողոմտկ 1զիմտղմ Հ Ծսճվր 

դորդոփոռ| ողհոմս մրորտոհդղդ վնոմնոնդր 'իսոոր դվ-չ վօտինսվ նմ-օՔՇ ղ իստղի նմ-գ վոոր 
նմ-Հչ վշտինսպ նմ-Եցլ վճմեողզմօ դոդողզմժ 5» պզիմնոծոսո Հ ժդոմնոնզր դոմղ ղ լոմմնոնզը 

ոզոմս Հ կզիիոմեմզդ տող մրործսմս վ-ցլ վմտիռոսվ վղոհդտիշ) 6լ0Շ վղրմոր ղոնօհսղղճոռղվիող:լ 
ՖԿիկոդոմմզօ դ-Ժ ` ռղվ-ցյ վմտիղտոսպ վղողտոիծ) 6յց0Շ իսժդտոջտոդկոտդ պանզմտտոդ մժմոմո 

մսիտոծղուպ օտիծղ:օմսԵ ղտոդողզմժ զ 1զիճյսմով իսմդդծվղողդտոպ վոր ղվ-լ վօտինսվ նմ-ՇՀՇ 

ղ վտղի նմ վոոր նմ-շ վօտինսվ նմ-0յ վճմծողղմօ դոդոզմժ դվդպվոռ 55» րադքում դոդոճդղժ 
վդտտվորղ ղդտահաձճմտի դտոդկոծղղժ ղվնտեԵմոր տսսսՂ վղտվրսդ ղտողդտծղղդժ Ֆֆ մմօ դհսդ իվշխո 

վժոզլ,:լ պծտվոր իստեծ դոԹթհսծկտտվե մմս 'դ--ղ Ե Ապիոխփոնղտ զ աղսմտդղկ ղտդտկՇքմ 

վդհտտվհորղթ րոսդտոցվի կողսԵտ 'իսժմդի օոմտդ վճղոդկո ծո ղ իսմովծոտոսհորո վճղոդկո ռլոց 

փսրոսմսիոմվի ղվոդզեոմվ վղոոճմժ վղմռիսմս 'ղվ-Օյ:Էյ մրոք ղվ-Գլ վմտիռոսվ վղոդտիծ 610Շ - 

Հղվ-ՇՇ վմղմրզխդ 
դվռղոդտիծ չՀչցՇ Հչ պիտմովտճծոց ծվրնսդ դոթհաձմտի ղդվոտեմոր սսսդ ղտԹահսդոդկվտոս 

Ֆֆ մմս 'ոսդոցմով ռվաոդտեռտիտ օտիմտտոհ ըսսզծոով ցլ դոմհսլ, վմոնոժ դոիտղոփղտրղ 

կմոտոհ րարետկ վցրո| 'ոսմզդղորվոո վ-քը մրուք 'ղվ-յ վոստոսեօ վղոկոիժ) ՇՇ0Շ 'ղ-՛Ժ՛դ ճզր 
դոԹհստոծո իստոդրղ չմրտրտոդդ վժոոսիոմվ դոԹթհստոեո փումղոտոոմըո մոոսթհսմողդոմզԵ 

վկպտոծ ղվմոմղով դտոհդոմվ դվզածտտմոդ ժղսմս 'մմզդդոծդ դհտտով դղզ պետիդ մրտորեսրով 

վդոմոտուլ, :մջվետճմտի ցտծտոո փոմղտտոոմրո շսդիսկպտոո Հ պամսԵե վ մրոսսոմվդ 

վիոմԵ ղմ(տդտո 'մԵղոտի սազտսնղդմ:սվ մղոքթհսդղժ վօմսԵ ղ մդսԹթհսդոդտողտիոպ սսղիղճոծ) 

ծվորմոր նսդծտողոդկոմվ դժհսմտի ծվոնսդ փտմանոնզր 1պիղտովտհո զ լսիդկտդամոծ ղող 

ոզհոճղվ 'ղոսթհսմսիտեղոտի դվմոմդուվ մշմուժ վոոս դճմոմո նսիմետոնզր իսմդտղիկ նմ-/ ղ նմ 

-գ վոոր նմ-Հ վջտինսվ նմ-Եցլ վմմծողզմօ դոդողզմժ դվկովող 5» ղվ-՞Ժ դ կոյղդտտոոցրո ղղ») մս 
"Պզտոոփ մղոմոտոն մրորձչսմս շտիծղ չծվճղուգեմո Հ զիտտետ մլողղոտոոմցրո ղ լ Կզիմոցի 

դվցլ վովոոսպ վղտղդտիօ) ՇՇՕՇ մմս 'մրոմն 5» 000:000`Գլ իսղղղորվտո փո վիոմԵ դվոոր 
չաղդմտղմ «իոմե» ճծսճվր ղորղոփոռղվ ողոմս մրորտոհղ ովղվճմզի ղ սդղծոմդի մրոսմսիողոմոդ 

ծսծվր ղորդղոփոո| օտիմտղմ մրորտոդղ վ--Ժ Էյ ողղոտոտմցրո 1մծումոկ Հ ըրոսծսմս մդոմոտոն 

ռոԹհսոտիոմվ տառղովնղմ վղոլտո ղվճոսո վեմոր չսսսդ ղվ-/ վովոոսպ վղտղդտիօ) ՀՀՕՇ 

ոմմզմումգի ղութշհսղղմ 
վմզղղաքշհսցմսծոնղուվ րսմճուշդն վզոդաիօ) ՇՇՕԸ 
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ՇՆ 

չորով 

յաղմոտոհդ ճղտոճդով օտիոզտոռ|ող (մզդծոմվ վղվմօուտ ժղոմն րոդ մլղմոսո 'մղմնտոխփ 

'մզվոհո 'մկզմզժ ժսզօ 'մպզդկտծրոմզի 'մլզտոտմտոմո վդվմօհոո մդշհսմղդ (դոսօմսեմզդզեսվ) 

տղրզեսվ 'մզղծսծվրումրշ) իսդկտտտոհող չաղղծոմվ) իսոր ղվ-յ վօտինսպ նմ-ցցչ վճմեողղմօ 

ղոդողմժ Ֆ» նկունմոնդր ողոմս չ օտիիտոմեմդդ Ծվ-/ վմզմրդտդդգն վղտոկոիշէ լչ0Շ գ-ց ո 
իսօմսԵ ղոդողմժձ 1րո նսիղղճ րոսղքում դոդոծճղղժճ վմզղդոոճմՀ դոդոճմոի ղզծոմոժսղ ղ վղամղմզ 

ԻԺՅզ հԺ ֆֆ 'ն(ո չղվր մս 'զ դզիեԵմորո 'դ(ողդտո 'լոսճծոցղմ ղոԹթհսդղժովող վօմսԵ դոդկողզմժ 

ԷԱրսմսիողոմոդ Լիմտղմ Հ 8սծվր ղտորդոփոո| ոզհոմս մրտորտոհդղդ տոմդ Ղզծողոց զ մսիոնզր 

վդկտողոոր ղղմվ դ-յ ՛ղ լոսժդոմնոնդգր օտիմնոճոսը չմրտահսկմոնեոսով ղդոդտողցդու ովղվճմդի 

Հ պիմզմտղտմով մմս 'ծսճվրոմըօ) վիտողտ «դվրոտղգՎրոդր» իսծոժ րոմԵ 6չցքց տփսղոսնղմ 

փսմզփո մսշսու|վ ոզհտղօդոսո Լդմզմ Հ ժսդօ վռվմօհոու մորոով ղտրքօմսԵոտեօ դոդտղօղո 

մվ 'տսր փզոոսշ) նսօմսԵծ ղվճոսո տդկսո տսր վղորվտո դոդտոտղհո շւյվ ղ վճոնոժ դկոմտեր 

դվ-լ վովղտոսվ վղոդտիՁ Հչըչ նմո վծույ չմզղծսճվրումրօ) իսմզփոռծ մսՀսո| ողոտղցդոսո մզղծոմվ 

դղմվ իսվպմտհոռոց Ծղղդտոճոր իսդղտրվտո ռտդկտտզո շշ» զ պնմն ՛իսլտտ մորոսե րոմն 

Ֆ»Ֆ 000՛06ֆ սծտոճոնոճ վր շվ ՛իսծսճվր վօղոո օտիեմոհոծ մոոսթհսղճդվ ողսգն մժրոթհսդղժ 'ող 

մս 'գ զիմսիողրվվ ժրոԹթհսդղճոոլող վդտտտհղ սամղդծոմվ ծղոսո դղոսԹթհսսողուծմՀ վդվմօհուո 

վմզօհս/դ (ղդոսօցմսԵմդղզԵսվ) տզրդեսվ րտդ վմզղծսճվրոմըօ) իսմզփոծ մսծսոլ ոզհտղցղոսո) 

իսոոր նմ-Է վօտինսպ նմ-Ձցչ ղ (դսահաճնմն ղտահսեԵղզղտոմոր վմզդմսոհսդդմո Ծղոոմն 

(րոհ) ղ վմդշհս(դ (դրաշմսեմզղդԵսվ) տզրդեԵսվ 'վմզղծսճվրոմըշ) իսմզփոռծ մսծսոլ ոզոտդցղոսո) 

իստղդ ղվ-չ վոոր նմ-Ե վօտինսվ նմ-լ-/9Շ-ՁԷ վճմԵոդզմօ ղոդկողմժ դվկովող 5» կիմնոճոսո 

3 մղոմնոնզր ռվ-՛Զ ՛Ո ղվ-Ե վովտսվ վռոհդտիշ) ՀՇ0Շ իսօմստԵ դողողմժ նսիդդժ րոսդսթհսմոի 

ղոդոճղղժ ղվմտեմոր վտոմոմդ ՒԺ ջ» չղվՇՇ վմզմրդխդ վղտոհդտիօմ ՇՀչ0Շ Հ Լզիտմովտծոմ 
ծվրնսդ ղտահաձճմտի դվ(տեմոր չասսդ ղտԹթհսդոդկվտոս Ֆֆ մմս 'մոսդկոցմով ղվրոդկտոծտիո 

օտիմոտոհդ րխսզծոով ցլ ղտո(փե.լ, վմտնոժ դտիտղտփղտղ Հ պմտտտոհղդ րոսրծտդ վժրո| 

'խսմղղղորվոո վ-ք0 մրոք 'ղվ-լ վոստոսեօ վդողտիծ) ՇՇ0Շ 'Գ--Ժ՛հ .ճզր դտահստտեո իսկողղ 
չծճվճոոսիոմվ դոԹհստոծո վօդո դճդովող 

Ֆղծտոմոնմո Հ նսմոդկ մրտորսոիձով վօտոդկմտիտողպվղոդ ղդոթհսնդրդո մմս 'վտոՇ դոդոդկոմոոով 

վովհողմո ՀՏ տդսո լոսժոզն ղնսո մս 'զ լղտԵ մդոմոտոն ՛իսճոսո| 1դղ մրտրտողղ վճոոսիոմվ 

ղտոաթհստոծո վկողտտոոցրո մոսԹթհսմոդտմգԵ վպտծ ղվմտմղով ղտոդկոմվ ռվզխծտտմոդ 

ճդսմս 'մմզդդոծղ դհտտով ղղ մետիղ մրտրեսրով վղտոմտտոզլ, :մօշվեոժմտի ցտոձտոհ 

փոմդոտոոմըրո սաղիսպտհոո Հ ոսմսե վ մրսսոմվդ վիոմե ղմոդտո 'մեղոտի չաղտսնղդմճսվ 

մղտԹթհսղղժ վօմսԵ ղ մդաթհսդոդոդտիուվ չսղպիղմոծ) ճվղրմոր նսղծտղտդկոմվ դշյհսմոի 

ճվընսդ փումնոնդր կզիղտհվոհ զ լոսիդրտղասմոծ ղոդ ողհոձղվ 'ոսթհսմսիտեղոտի ղվքոմդով 

մջմում վոոս դճմոմո նսիմետոնդր իսմղտղդդ նմ-/ ղ նմ-Շ վոոոր նմ-Հ վշտինսպ նմ-Եցյ վմմԵողղմօ 

ղոդտողմժ ղվդովլոռ 5» ղվ-՛ՅՒ Էյ ողտոտոտցրու ղդգծ) մս 'զ զտոոփ մղոմոտոն մրորչսմս օոիղ 

ոմմզմումգի ղութշհսղղմ 
վմզղղաքշհսցմսծոնղուվ րսմճուշդն վզոդաիօ) ՇՇՕԸ 

ՈՎՍՆՍՍՆՈՏ 



Լ 

ԳՇ վմտիղոսվ վղոդտիժ ՇՇ0Շ ղծդվր 
ԴՊ Կիծտոմոդմգ մտզկրուք ադվտո դոտ վճդոմոդ դոմղ ղ դզմսվդտդոռր զ պիմտմտիոմ մծդվ 

'ղոմտոտոն Ապիճտ(տդմզդ Հ տոսթհսնմսդճվր մԼտոմզմոմդի ւապղծտմտդմզ մտզկդրոք 

սակզվտհո դոտ վժդուոդ ղվ-Ե Ող մոմնտոնդր Ծվրնսդ վճվդղժ դվ-օլ վմզմրղտդզն վռոդոիծ) 
|ՇՕՇ չմրսմսիողոմոդ Լկիմտդմ զ Ծսծվր ղորդոփոող| ոզհոմս մրտորտոհդղ տմդ ղ ճղտոմնոնդը 

1 պիմնտոճոսո իսօոինսվ նմ-յ՛ԸԳք ղ իսոոր ղվ-չ վօտինսվ նմ-յ-/քչ 'իսոոր ռվ-չ վջտինսպ 

նմ-չբյ 'իսոոոր ղվ-չ վօտինսվ նմ-6չլ վճմծողղմօ ղոդկողմժ 5» 'ղվ-Վ, ՛Ո 'ղվ ԳՇ վմզմրզտիսվ 
վղոդոիշէ յչց0Շ ՛իսշմսԵ ղտոդկոզմժ նսիղղժ լոսմհսմտի դղր դտԹահաճմտի ղտոդտճդղժ դվմոծմոր 

վդոմվՉ հդԺ ֆֆ ղ օտիԾսմով իվշխտո վմղճոզն իվՋժորեոմ պազղմտտոհկծ մրոԹհսմսիոտվն 

մրսծսմս ղտդկտղտոոտչոո րտդ մոսծսմս ղտահստրոճվր փվղդեցշոտղվղո օտիհոդ 

տղվ ղոԹհսղսժ դտողդզդոտղմ Պսղդծոով մզղճվնողստոո չազղտոո Պսպզղծոով ճղտմսիոմվի 

մղոջ Պաղսոմվդ մզդոոսԹհսդսժ րտոեղո վղոճ վր մրորտոհդղ ծսդդ լոսժծոշ)դմ վղոդտից) |Հ0Շ 

չմմմոմո մսիոճղով Լոծդսմզի դոԹհսսողոծմօ վղվմօհոո վղոտոհղ ադղծոմվ 8ղոսո 

Պղ դոթհսծդոծղու մղտԹթհսԵդզղտոճոր վծսծվրումրշ) իսմզփոռծ մսծսով ոզոոողցղոսո Հ պմտտոհդ 

տող 'ճզգր ղոԹթհստոծո իսղիղտԵ 'դղմստոոփ 'ստզվ ծվճդվ 'ղվուոր չամտողոսզվ5 դոսթհսմծոմստո 

1իմտղմ Հ Ծսճվը դորղտոփող ոզոմս մրորտոհդդ փտմմնոնզր ծվոնսդ վղրմոր նսոծողոդոմվ 

դձհսմտի լսմզդդորմոհ դտրղ :ստզվ ՔԽոսղիտտոեոտ տզդկրտքոնտի դտոդկտղորմյոո ծվրսամդ 

վքտոհ զ րոսիմնոնդգր դվվտհո նմո մորով ղտԹթհսօմսԵտծդով մղոջ լոմնոՁդզ ղդ իստզդրոք 

վմոտ Հյ դորկմետտոծո Հ զ իտմտհոոտոն մորով սադղմոտոհ (րեվտվնդում) դոսթհսօմսծոնդուվ 

մղոոց ոզհտղցղոսո նմո չռվր դ ՛ղ մս 'մմճդորտեղով ղմո Հ պպիողտղո ոզհտոմսիոռոորղ 

մմզռտիտ ռդտդկտտոոփ ռղվոոր դտԹհսղվմոդվղո չսպղպմսիտոչոմզ մօշվետժմտի օտՀտոհ 

փոմմնոնզր լոսճոզն ղտրսոմվդ վծսճվր ղտորղոփոո| 1հո օտճտկդկղտոծ լսնոծտմոհո նմո ղ 

դոԹթհսղոդողտիոով մցմոմ պսղմոտոհ ճմոմո մսիտծդուվ մսդ րոսժողն սսողր ծզր ղոԹթհստոետո 

տղզԽտոմսիողոոր 'վմղմրվվ վմդտտդ օտինտմոդմդզգ ռղոտրոմդոր իսմզդոոսԹհսնմսղծվր 

ղղ 1լզոզտղո 'տոմի վճղտրտեռոպ ղրվվղո պսնզմզմոնծյս8ծ դոսԹթհսմվոողոծ ցտոՀտոհ ըոսծմով 

չադիսվպտոո դճԾծոծղմ ղտԹահսղղժ վօմսԵ Ծվրնսդ վռրմոր նսդծողոդկոմվ դշհսմտի իսկռդն 

մտճզծ 'մմղղղոմոտոզ, :մճսնսժ Հ նզքմզր մմս 'դոմտտոն ձվղղճոմզի »» ղող Հչ պդկմտճսնսժ 

մոոսԹհսեռոլոտոն 5շ մրոսծսմս ոո րսմոծոտղտ» չդիդկտոցօմո զ տոետ դօղո ղ 'մդոաԹհսնմսդճվըր 

վղրմոր նսղծտղտկոմվ ռահսմտի 1մտոամզմտոմզի սաղդղծտոմոդկմզ իստզկրոք ովրո սդմդ 

մտզդրոք ղտրմսիոդոմոդ զպ մզքմդղր մղտմտտոն րըոամտետտզվ ղմոդտո 'մրրոսմսիոդոմոդ 

1զիմտղմ Հ 6ծսծվր դորդոփոոռ| ողոմս մրորտոդղ տոմդ մրոործսմս վդոմոտոն ղտԹթհսոտիոմվ 

մփսղովնդմ վղուտո ղվճոսո վժոնոժ ղտողմզ շշ» ղվց վմղմրզտդզն վղտհդտիծ լՇ0Շ 

ոմմզմումգի ղութշհսղղմ 
վմզղղաքշհսցմսծոնղուվ րսմճուշդն վզոդաիօ) ՇՇՕԸ 

ՈՎՍՆՍՍՆՈՏ 



ԵԼ 

Հ պիտտոտոտվումդի մրոսմսիոդուոկ 6սճվը 

դորղոփողվ օտիսոմվդ 'ժղոմնոնզը Հ նիմնտճոսո ղոմղ 'չ պզիմզմժտղտմով մմտմնոնզը դվ 

-Շ վվմհո վղոդտոիծ) ՀՀՕՇ չմրրսմսիողոմոհ 1զիմտղմ Հ 6սճվր ղորդոփտով ոզհոմս 'րոսհոսոլոտղվ 

3 պիմտմտտմով մրորտոկդ ովղվճմդի ղվօՇ վմտիմտղփ վղտոդտիօ| ՇՇ0Շ :ԾվոոսԹհսղղժ 
Հ պիդճոշ) ղող մկոմնոնդր մս 'զ Աիեմուլ, չսմդտղդ նմ-ց ղ նմ-Ե վոոր նմ-Հ վօտինսպ նմ 

Դ) իսոր ղվ-չ վշտինսվ նմ-գ//լ 'իսոոր նմ-շ վօտինսվ նմ-/ֆյ '(ետիմն սսդկմզ) իսշտինսվ նմ-ցյյ 

'իսմդտղի նմ-ց ղ նմ-ֆ 'նմ-շ 'նմ-Հվոոր նմ-շ վջոինսպ նմ-լբլ '(ծտիմն ժղմդ) իսոոր ղվ-լ վշտինսվ 

նմ-լ-ԲՏ6Ք '(ետիմն գ) իսոոր ղվ-լ| վշտինսվ նմ-/բյ 'իսոոր դվ-յ վօտինսպ նմ-6լյ վժմԵողղմօ 
դոդողմժ ֆ»ֆ Լպիմնտճոսո Հ ճղոմնտոնդր ղտոմդ 'չ նզիծոոմ| մմդոմնոնզր օտիմնոճոսո 

ովղվճմզի ղվ6յ վմտիմտդփ վղողդտիօմ Շշ0Շ :ղվօմսԵ Խտիմնործոմ նսիղղժ Լոմմզմոմզի 
վ-Ե`Ո պիծտովր ղ ոդոսթհսճմտի ղտկդկտծղդժ դվնոեմոր վդտոմվշ Ւ ֆֆ պիկմտատս ՛'մզջմսե 

դոդողմժ ղղ լդիԾոսմով ող մրտԹթհսծկոհող վմզժոզն մսղ ոնո իսմզօհս(դ օտոիտոոմտոհողող 

մճսղդ ապղտոտ զդ րոսօցմսփ մտժտոնսովտո ծվղոտ ղդքՈղՈ մս ՊՂդիտ լոսնմսնով 

3 ղղոդտեետ ծսդդ ղոռ 8դո մօ վղոճ վր տոտ 'ճջտիոողի ղոդկոդրմոր իմզստոցտոհ մղօտիմով 

իսժսդօ 'տղվ մվ Լղդոմոցվի 'դ--, Ո ռդվոսրո դվդպվող 1զդզ Հ դոմտոդկողժ մվ մս 'ղվոոր դո 
գիտ լոսնմսնով զ ղղվդհ փտո/մնոնզր ՛ովլոդ 'ղվմտիմտզփ 'ղմոդկտո 'ստղվ Ծոանկզիքմդր մրոործսմս 

օտոիծդ վդտոմոտոն մռդյսթհսնմսդճվր նտաղժոմզի չաղդծոմտոդկմդ մտզդրոք տաղվտո դոտ 

վճռոմոդ ղփոմմնոնզղ :Հ լզիքմզը մրործսմս վլտմոտոն չվղղճոմգդի շտ ղվ-»լ վտմոր վղտոդտիծ) 

ՇՇՕՇ մմս 'ժսնսմ ձվղդճոմզի Հ Աիմզժ ծվրնսդ վետոլոտոն րզն դործսմս ողղ չծճվմնտիողոմոդ 

պիդկոցմո Հ տտետո դվօՇ վմտիղտսվ վռտոդկտիծժ ՀՀ0Շ ռ--Ե՛Ո լմոսմոսխմդ :մմղղդկմոտոոփ 
օոմճոմոդմզդ վճվդղժ ղվոոոր դտոԹհսղոդտղտիուպ մօմոմ ւսմզիղճուշ) ծվղրմոր նսղծողոդոմվ 

դՋհսմտի ճԾվընսդհ փտանոնդրը 1ղդկոմս զ մղդդոսԹթհսմնոծժդղդ մդոմտոտոն լոսիշ) նղղ ձղմորոպ 

վծ մտմտիոմ մմզժրվվ ուսը ղտրմսիողոմոդ դ(ոդկտո 'րոսմծոծղմ վղտոճմծոցմսփ օտիղտորվոո 

իսսցիոտոն վ-լյ վովղոսվ վղողդոիժ) ՕչցՇ ողսզն զ դմտտոհ մմղղճմոմո մսիտոճղով նսիմետոնղզր 

դղմվ մօդո մս ՛իսդոմղդ Հ լոսիմսիողրվվ մճղվ 'մդովս սաղդմտտոհդ ճմոմո օտիմտումնսշծ 

իսժմղզմօ դոդկոզմժ ՛րոսժոզն սմկոդր ճզր ղտահստոծո 'ծ6վրնսդ վպտոմնտոնդր մդոաթհսպվոիոտրը 

վռրմոր նսդծտողողոմվ դշմհսմտի ըրոսմորով Հ մսիտդրվվ մս 'գ կզմետղտոջմո ղղտմտոտոն ղգծ) 

մրորչսմս ող չզ պիքմզր մրորսմս օտինոմոկ ղվ-լՀ վմտիղոսվ վղոդտոիժ) ՀՇՀՕՇ վիոմտտոն մմս 

'ղոմոտոն Ակպիծտնոդմզդ Հ դոաթհսնմսդծվր մտմմդմոմզի ւանզղծոմտդմզ մտզդրոք պազվտհո 

դոտ վճղոմոդ ովդվճմզի ղ դվօմսԵ ղտդողմժ նսիղոժ կոազմոմդի վ-չ, Ո Կդիծովր մմս 'օմսԵ 

դոդոզմժ մսղ Հ 1զիԾամով ղվ-ֆյչ վմտիղոսվ վղոդտիժ) Շչըչ 'իսմզղծվդոդտով վմզտզի նմ-ց ղ նմ- 
"նմ-Հ 'նմ-Հ վոոր նմ-Հ վշտինսվ նմ-լԷյ վժմծոդզմօ դողդողմց 5» ՛'տոմի ղորվվ վմզղնոմիտ օտիմդց 

ճնղջ 1տոազմոմդի սսնզմոտոկ դոաԹթհսօմսծոնդով մսդ 1ումնոշյղղ 6վոնսհ վ--, ՛Ո ՛ստղզվ ճվղոմկ, 

ոմմզմումգի ղութշհսղղմ 
վմզղղաքշհսցմսծոնղուվ րսմճուշդն վզոդաիօ) ՇՇՕԸ 

ՈՎՍՆՍՍՆՈՏ 



ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ 
2022 թվականիընթացքում հանցագործությունների 

քննության վերաբերյալ 

Վերոնշյալ դեպքերից յուրաքանչյուրով ՀՀ գլխավոր դատախազը միջնորդություն է 

ներկայացրել ՀՀ արդարադատության նախարարին՝ որոշում կայացրած դատավորներին, օրեսքով 

նախատեսված լիազորություններ իրականացնելիս թույլ տված նյութական ն դատավարական օրենքի 

կոպիտ խախտումներ կատարելու հիմքով, կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու 

հարցով իրավասու մարմնին դիմելու համար: 

2022 թվականի ընթացքում հետախուզվել է 14 հազար 476 մեղադրյալ, որոնցից 

հայտնաբերվել է 2151-ը կամ 14.95-ը: 2021 թվականի ընթացքում հետախուզվել է 15 հազար 581 

մեղադրյալ, որոնցից հայտնաբերվել է 3178-ը կամ 20.45-ը: 

2021 թվականի համեմատությամբ, 2022 թվականին հետախուզվողների թիվր պակասել է 

105-ով կամ 7.15-ով: Միաժամանակ, էականորեն նվազել ես հետախուզվողների հայտնաբերման 

քասակական ն տոկոսային ցուցանիշները: Մասնավորապես՝ 

մեղադրյալների թիվը նվազել է 1027-ով կամ 32.35-ով: 

Ըսդհանուր հանցատեսակների մեջ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 32/-րդ հոդվածով 

հետախուզվողների գերակշիռ թիվը հաշվի առնելով` նույն տվյալները ներկայացվում են առանց 

նշված հոդվածով հետախուզվողների տվյալների: Այսպես. 

2021 թվականին հետախուզվել է 4475 մեղադրյալ, որոնցից հայտնաբերվել է 1459-ը կամ 

32.65-ը: 

2022 թվականին հետախուզվել է 4616 մեղադրյալ, որոնցից հայտնաբերվել է 1729-ը կամ 

37.555-ը: 

2021 թվականի համեմատությամբ, 2022 թվականին հետախուզվողների թիվն ավելացել է 141- 

ով կամ 3.15-ով: 

2021 թվականին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 327-րդ հոդվածով հետախուզվել է 11 հազար 106 

մեղադրյալ, որոնցից հայտնաբերվել է 1719-ը կամ 15.55-ը: 

2022 թվականին նշված հոդվածով հետախուզվել է 9860 մեղադրյալ, որոնցից հայտնարերվել 

է 422-ը կամ 4.35-ը: 

2021 թվականի համեմատությամբ, 2022 թվականին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 327-րդ 

հայտնաբերված հետախուզվող 

հոդվածով հետախուզվողների թիվը նվազել է 1246-ով, հայտնաբերման քանակական ցուցանիշը 

նվազել է 1297-ով, իսկ տոկոսային ցուցանիշը 307.396-ով: 

Հետախուզվել են Հայտնաբերվել են 

ՀՇ քր. օր. Ընդ. 
32-րդ ՀՇՔԻ Գի Տարվա ՀՏՔՈ Գր | ՀՀքրօր | Ընդ Հայտն. 
հոդ. յլ Պոդվ- ընթացքում խակ այլ հոդվ. 55-ը 

2018 12191 3733 15924 1251 159 2410 15.1 

2019 ԱՈ 3639 15350 1245 109 2354 15.3 

2020 1104 3850 14954 642 127 1769 11.8 

2021 1106 4475 15581 1719 1459 3178 20.4 

2022 9860 4616 14476 422 1729 2151 49 



91 

չոսմզդժղորտնեդոով մո ղ դտոդորուք վմզղդոսԹհսօմոնոմվ 

օքտոնմսվոռ մղտորեղոտշսվ Լոմնտժղզ րտդ լոսմդսնմո ղտրմնոշմսԵ վս ղտոդտոհդկվեվգ 

իսստցտոո չսպղիդկմոժդդծ ղվմղդղծդովտո ղտղդկտղվմօ վմդղղտդհվտոս ոփզդկմոծժղզ դորմդժ 

'դկտղվմօ 'ոսմդղճդորտեղով 1մո զօ) չս ղ իսմղողտզվ ղտահսդսմ ղղ լդծոճոսո ճղոմն մս Ղզմորոպ 

օտիտտտոու մրտահսծկորու մտմտիոժ վմզռծնսծտոո լոսդվ| վճ մսիտմոդվ լոսմզդդորմոո 

ղոթհսկոդսո ճդոմն րոդ 'մմզդմշտիոողի դտողտողըմոր ղղ լոսկոդտոծոմ տսրը վնսրվն 'դտողվմօ 

Փփսմզռդծնսծոհո իվտհղզա2օ 1ոո ըոսղոտո ղզծ մրստտոտոով ծղղմվ դմզղժղորտեղոպ շողտմով վօռո 

օոիտ րոսնմսնուվ ղվոոր ղոԹհսօմսծոնղուվ լոսմզժոզն ճմոչ վր իսմդդոոսԹհսնմուց Հսմս ղորեմուո 

վմզդճդորտեղու դտդտտոոփ տհդկտՋդզ դտրտսծտոո իսմզժոզն օտիծդ 4 Չտիմսիողորմոո 

դվՁմզվ դվճոոսո ղղոաթհսմզգմմոտ դտողդտողդոդոժ վմզդահսմտի օտիցմոդ տորզրուվ վմզդօմհսմտի 

օտիդմտնոս դոմոտոն իսմզժէոզն դորԵղոտծսո մս 'ոփոտ ղզ ծհսծ մմզդոոսԹհսմվոողըսուլյ 

չտմոտոն վդուտո ղվճոսո ղտԹթհսոտիոմվ փսղովնդմ վճոնոժ ղուղմզ 

Հ պիդկմտտս ղվ-ց վովնոր վդոդոիծ) ՀՀՇ մրոթհսծոդկոմեզ դոդոմնոնդր մօմսԵ ղոկողմԺ 

չիստղի նմ-չ վոոր նմ-ֆ վօտինսպ նմ-լ՛60Է վճմԵողզմօ դողդողմժ 

22 ով-Ո՛Ի դով 'իստղի նմ-շ վոոր նմ-ֆ վօտինսվ նմ-լ-60ֆ վճմծոդզմօ դոդոզմժ դվդպվոռ 5» ղվ-Ֆ 

"Ո ՛իսոոոր դվ-լ վօշտինսվ նմ-ցցջ ղ իստզի նմ-շ վոր նմ-ֆ վօտինսվ նմ-յ-60բ վժմԵողղմօ ղոդոզմժ 

ղվդոլոդ 5Ֆ» Լիմնտճոսո Հ մդոմնոնդր ռվ-Ո Ո .մրորձսմս վղրմոր ղտդկտղդժողպվող 
վմդվուծ դոդողվմօ ղոԹթհստդրո Լզսոցտոռհ պ 

ոողի ղտդոզ ղմս 'մմզդոոսԹհսմսծով) ղոդոզղդստչոհ Հ զվտոմոծ 'իսկզռլզ ծվոոսԹհսօտիսեմծովոծ 

11ո դոդողցղո 'դ-Ող ՛ղ նմո վծույ ղվ-՛Ո ղր տմտմտհոոտոն վդմոդրվվ ԷԺ ղհսդ դղ կԵղոտծչսո| 

իսկտտտհոդ չազքտտո մտրով վմղղճմոմո օտմտտոհդ 'խոամզղղորվտո վ-00:Հլ մրոք ովջ 

վմզժրդխդ վղոդոիշ) յչ0Շ 'իսմրո|լ ռ--Ո Ի տզեողոոր վեմոկ նմ-Շ վդքում դհսդ ղ դ-» -ղ լոդկտնդտ 
վտղհո վղքոժ ղտրիսպտհո ղտԹթհսԵղոտիղո վդկմտղրվվ ղհսղ 'մրտաթհստվԵ ղ մրտԹթհսմնտեմոհդ 

ոմղ 'ստզվ ծվմս 'ռվ-ղ ՛Ո Լտտմտհոտոն Լչեղոտծսվ Հ Լպզմնտեմողդ 'օդո մտտտողստծշոէ 

նսղծտողոդոմվ դոսԹթհսկոսոօ դոդտոտղհո օտիտքօ իսմղդօլհսսոցմսԵ վճԾածոմոդկմզդ ղտոԹթհսղոովծվ 

ոզհոոտծը իսկոդտովնդուվ 'մղստծուո վտզու վդմտդրվվ դժ «ծսդոնդտիվվ վմղղուտմտոոտուզյ» 

ՂՈ 52» իսկղղծզնոմԵ րոսժծոծղմ վղտղդկտիժ լՀ0Շ դ-Ո Ո մս 'ռվոոր ղմո 1ղիմդմ մսղց ղղ 
մզռոմիտ դոդտտոտոփ իսՁհսմտի ղտղդոզմժ օտիղղժ րոստղզրոտմտհոզն ղոդոչդոժ օրր ՀՀ 

ողոոմսիտողոուրղ չղոմոտոն Հ զիդմոնոս օմսԵ դոդողզմժ հզր :լ զպիցմոհդ մ-Օ6 ծվճդսմս '(օմհսմոի) 

ՉմսԵ դոդողմժ ՕֆԷ Հ 1ղիդղժ իսմզդծվդոդտով դորեղոտժսո րոսժծոծղմ վղտդտիժ ՇՇՕՇ 

Հմզղժռուսքնմո վմոճքոհ դոկտիոմվոզմժ ողն վմզռրոսծռոտչսո| 

րաժձճոծդմ վռտոդտիչմ ՀՀՇ ռզ Աիփսփրո պոստսահսծտովոտոն մսիոռիԵ »» 

ոմմզմումգի ղութշհսղղմ 
վմզղղաքշհսցմսծոնղուվ րսմճուշդն վզոդաիօ) ՇՇՕԸ 

ՈՎՍՆՍՍՆՈՏ 



էլ վովհակ վղոկոի ԷԸՕԸ անզոր ՂՑղը վբա ղոր նմ-շ վջտինակ նմ-քյբ վճմծողզմ» ղոոցորուվ վոր նմ-ցշ վշտինավ նմ-բց վմմԽողղմօղութհամաիոտուն ղուկողմձ 55-Ը 

ւ Նա չոոոր դոԹթհսմնողղմօ ղվմոենո ողոմս փզոզտողխգոհ ղ ղոդտողվմօ զ 1զնզ դնտոցորով 

վրմսղ 5ս38օՉ Տոլ վմզղտզղրոք նսիծղսո ծղոմն ղ վճմզեմտ վմզղրսեԵռոտծսվ 'զղոմեհդո վ 'մեզսոմվիծ 

մզղտզդկրոք դոթհսրդնտի -ժղղմօ նսցմսԵ Հղմս նսոզտոռլող մղղտղզկրոք ղտթհսրդնոի 1զնզ վ 

զղցմզ մս վղոճ ՛6մով ղտաթհսվդսոմվդ վօոինսվ նմ-/ վնովճդզիղսեյ րրսդոծոստո վճ 'իսովոնքդ 

Վղիսոմվդ ղղմսդոդողվմօ նսմոկ վ ճզմմդ ղ ղվմզրմսդ վճոոսիոմվ 

դվ(ոԵեոծվր Հ ոսոոդով զղոցմեկո վ ժղզմօ օոծողդդոնծ նսոզտոպող տզդրոք դոԹթհսըզնոի 'ճղողտզվ 

դոթհսճդնծԵտ ղողդտոտծում վօյհսղժ ՏսՅ8օՉ տու վժզեմո ողոմս 'մտմողտդֆ չմրորտոհդդ վմղդշյհսմն 

դվմոԵեԵտ դվուոր վմղղտղկրոք ղտաթհսրզնոի Հ լոսնոդոմգԵ մրմսդ Տս5502 տո վմզեմո ղորԵղոտժսո» 

դ զիմետղոցմո ՛ողուոմսիողոոր ՛ըոստղդ նմ-Հ վոոր օվիտփոմեղ վմս 'Յվօմոդ ղտողդտիտունմվմսվ 

Հ զիմտ ղվ-ցչ փվմոտո վռոդղտիձ) ՀՇՕՇ ծվընսդ վղտմտտոն դոդտոհսմիզ վմզդժոսիոմվ սնմող 

չտմոտոն ղոդտհսմիղզ վմզղճուսիոմվ սնմող 1դրվն ռվ-լ վմտիմտղփ վդոհոիձ լչցՀ իսդտտոհղ 

չաողոտո ժվօմողդ ղոդտիտոնմվմսո| ՛ղ Ձնսմտի Հ 1դոսնդմ մդղտմտոտոն դզմտսցի մմս 'ժսնսմ 

դհդմոսցի Հ զիծոնողդմզդ 6վրնսդ փոդոնզտ վեոտղպվոտոն մսիոոփե շշ իսօմսե 1ոնղդմոմզի վդոնոմվո 

տոՀվմգ, իսրսսսո սադմսիողօ տդկվտղոմո դողդողոովըր մրոթհսծդկոհոոդ դորցսա) վմնդով օտոիչղ 

Հմծմով ղտոԹթհսսոմվդ վմզղտզդրոք դոԹհսրզնոի 

մրորտոհդղդ ճծղոցդու իսմզժոզն ւամղդծղո դմզղդոսԹհսմսծով ղոդոզդստշոհ օտինմսեսԵ մրոթհսդսմ 

րոդ վմզղրոսեԵղոտծսո| օտիմոտոհդ մրոսդոսնդմ վճմԵողղմօ ղտողդտողմժ մսղ ղծդվր կողդր ծհսմովոմնղվ 

Հ լադտղդամոծ որոսմտոդմզզգ ռմ(տդտո ՛ոսիստմվդ տղղծ մզղտզդրոք ղտահսրդղնտի մրտրտոդղդ 

ծդոցղու օոմոտոհդ ճղտոնդուվ օտիողտտողվողռ (լոսեղոտծսոխ իսշտինսպ նմ-ըգԵ ղ (իսմվտողդսոհո 

յամղմնոցմսԵ դյսԹթհսդսժ րոդ իսկզմնոցմսԵ դոսԹհսդսմ զ պզիմտտոհդ մմս ՛'մզդծղո ղմզղդոսԹթհսմսծով) 

րտդ տմպպտծոմոծ մդտսթհսծդնեռ օտիմսիողորտոո իսծդոմն րտդ մմդղդաթԹհսմսծով) 

ղոդոնսմոսոց րոդ ղտոդտղողպծվ ծվրնսդ վօղո մտտողռստծոհո) իստզդ ռվ-յ վոոր նմ-Հ վշտինսպ 

նմ-լԵք վճմեծոդղզմօ ղդհսղ 'ծվպտյո դտրմտտոհդ վժդոծդով դոդղո մս 'զգ կյիղորպտո լոսոոր նմ-6 

վօտինսվ նմ-բց վճմծողզմօ մսդ դոդողմժ 5» օոտր ճզր վբոս ծվ-լ վովհսվ վղողտիժ ՇՇ0Շ ղԳՔյ 
չմմզծմով օշտիհոտհդ տզվ ղորդոմս դողդտիոմվոզմժ 

վմզղճմոմո ղ ղտեհսսոմվդ վմզղտղկրոք ղտահսրզգնտի մրտրտտկդ վմզժոզն դտրեԵղտոտծսվ 

1տոր օտիցած ղղ լոսիդտդւամոծ ՛Ծվմզղմվնդոլ տդստ իսրոսսո դղտրռսծտոհո վծույ 

յ մտղվղո ղղմսիվտհզաօ ոն ժմզ մրոթհսսոծում 'ղղ րոսիմետղքոցտոզտ մվնտտմուո 

նսպզղծմզի մզանձուտոոփ րոդ մղղուդմոսո ղ վճդովոհ ղոԹհսիտոհդզնդտ '՛ղոԹհսղղեԵ վժնօյոտոոփ 

մրտթհսսոճոց) մմզղուսթհսնսօմսԵ ղտդտծդղժ օտիոզտտոպվող իսոտր ղվ-յ վշտինսվ նմ-00Շ 

վճմծողղմօ մս 'զ օտիմԵոմրո լոսոոր նմ-Ը վօտինսվ նմ-ֆլՀ վմս 'րոսճմծողղմօ մսդ ղոԹհսմտիոտոն 

ղոդտողմժ »Ֆ պիոզտովող դղ մզդրոսշսմ մտոմտիոմ մորով սաղմովպոծնուվ մմվնդոլ օտիծղ 

չմզդղոոսԹթհսմոիքն 

Հ պլոաշնդտո իսրսսո ռղործսծտոհո ող մօդվ 'մտղոտո մզդճսըղ մտրով դտԹհսղղճոցմսփ 

'ՎդոսԹթհսմոմոցմսփ 'մրոսդղժ 'մկզդծոմոդմզդ դորձողոց ՛մլոսոզմզսո րոսի) նմո 'մմզղոոսԹհսնսօմսե 

1ո ռտկտնսթսծոոո նսիմտոտոդ մրտահսծկտողոոր տմղ ղող ոզղհոծդվ ՛մդոաԹհսդղժոնմոպ 

փտմմնոնդր րոդ վշտինոկոմմդօ րոսիմետղնոցտողզտ Հ Խղնտիծուվ ոսդոդտողցմսե ՛րոսմս նդյյ 

ոմմզմումգի ղութշհսղղմ 
վմզղղաքշհսցմսծոնղուվ րսմճուշդն վզոդաիօ) ՇՇՕԸ 
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Հ շափծոնոկ բուծսմս ողայն ճվընսկ վղոմոտուն կղժուսցի 5 իսշմսծ1ոնվ» -չ- 

ն 5. 

ՀԱրտորտոհղ ճսդդ Ծվոնսդ 

(ղվդովող րոսիժ նքո) սաղուսրո Հ Կդիմոտոկ 1գ դճողզն չՖ օտիմետղդոցմո ղվդոդոիտ) ՀՇՕՇ ,(ոսմս նդմ 

'ցոզն ֆՖ ղտԹահսդտհոո րոսժվդոտղդմ զ լղիմետդոցմո 'վմոտ նմսվոռ ոզհոծդվ 'դվդոդտիժ) ՀՇՕՇ 

Արորտոհղ ծսղկ Ծվրնսկ սդուսրո ղղ զիմոտոհկ մ-օչցց րոհ մ-ՁՇբ 6վ-00գ 

օտիմծողոցմո ղվղոդոիժ լՇ0Շ դով 'մ-չգց րոհ մ-յբՇ ծվժողն չօք կուՀվվ օտիմծտղոցմո ղվղոդոիծ) 

ՇՇՕՇ :՛6Է ղղ րետ մղոմն դվղոդտիժ ՇՇ0Շ տհո 'ժոզն Օցգ ղորդ մզ կղիմետղոցմո ղվղոդոիշ) 

ՒՇՕՇ դադ ՛իս-օչ6Շ րտդ իս-Ըֆլ ղղ (ետիդ մմղժողզն դոհսդսժ րոսժվդոտղմ դվղոդոիշ| ՇՇ0Շ 

Հմզղժոոսքնմո վմոճրոհ դոդկտիումվոզմժ իսմզճոզն դուքշհսդսժ 

ոսժվղուտղմ ուսժ6ոշմդմ վդոկոիշլ ՀՇՕՇ դզ էզիփսփրու րոսռսԹհսծովոտոն մսիոռիե 5» 

չմզղոոսԹթհսդտովողցդոսու մո ղ վդտոցվի դոդկոծնսսո 'դվնոժվմոտ 

վնսքբոստ րոսմդժհողն Հսմս դով 'մզղվ) սժմզդ դոքհսնսդկովոմդի վմսիոնդուվ րոսդրմոր ղորդորով րոդ 

խսդսԹհսղողկվտոս րոդ շտիդկմԵ ծվդոսթհստոծո 'մմզդճդողտզվ ղոդզեսվ րոդ ղոդկտդկվեվՎ օտիճոով 

բսժդոսքխնմո ոմն 'ԱղոսԹթհսնսղտ դոթԹհսդսժ օտիմնոջմսԵ լոսղտովնդով դզ մզղճվՇսմսփո սղմորով 

օտոիտոտոով 1 դծղվ '«ղոքոն» վով իստնսդժ մվ ղժղտոհոսոտ դտդզեԵսվ րոդ միոծ նդքոս օտիճոով 

խրսճոսխնմո վմդսրմզմոմզի օՉտիմսղոմն վմդդղդտոտտոդ օտիծգ պրլոսդոմն դրսմտտոհդ 

վ մս 'զ տզքոմվղո մորով պաղպմտրով օտիտտտոով մտոոփ ղտրմտտոդ ղդտոաԹհսշմսետնղով 

օտիողտողվող իսշոինսվ նմ-յ՛60Է վճմԵողղմօ դոդողմժ 5» ղող մտմողտղվ "սնզդկոմս ոսեղոտծսդվ 

ողհոմս 'մժդրարմզմոմզի տտի օտիմսղոմն իստոորվ վօտինսվ նմ-Է վ/ովծդզիղսդ ղոդտհոսմիզ 

Հլ րսիմնոնդր րոդ րոսիցոկոտկ ող ծզը ղորմոտոհ վմս րոդ զ ղդմտտոհդ 

Աօռու նմսմմզ րոդ ն(ո ռմս 'մդկտտտմոռ պսկզքտոհ մորով վճմոմո ղ(ո ղող չ օշտիստմզդ րոսմմոծ 

ծղումլ, դվմղղկտտոմոդ օտիղորվոո իսօտինսվ ռվ-չ վնովծդղզիռսկ վդղՈ ռղ րսղտոոտտոհորով 
ղող ճոսմս ՛մդսթհստդսո վմզղդտոտտող Ւրստով օշտիողտոպվոռ Ծծվրնսդ վմնողղմօ 

Հ Ծվմդղծվղդոդտով մվնտտմոհո վրեԵտղդտոծղուվ ղտրեղոտծսով մս 'զ Լղջենդմ 'ղվմդղղոոսԹթԹհսդտովպ 

-ողօղոսո դորդկոմս վճմոմո օտիողտողող իսշտինսվ նմ-լ՛60Է վժմծողզմօ դոդոզմժ ղվդհվող շշ 

իսկտողստոնոմնղո 'մդոմոտոն դղմոսցի րսսմս ՛մրոսՀսմսճմվն դոդկտիոմվ օոտմովոտմո վդոմոտոն 

դղմոսցի 52 իսօմսե 9)/յ0/9ԳԳ0/ՆԳ իվՅ վ-Շյ վմղմրզտհկսվ վռոդոիժ յչ0Շ նոմմզմոմզի վղոովղղովիս» 
ղդրմդ վոս ողոսթհսկտողոշղ նսնմանոս իսրսսո ող :մմզժողն տաղդղծղո ղմղղղոաԹհսմսծով) 

րտդ պանզվտՀոմոծ մդոսԹթԹհսծգնետ օտիմսիողորմուո իսղոմն րոդ մմզղոոսԹթհսմսեով: ղողտնսնոսոց 

րոդ դտոդտողտոոյչվ օտինմսեսԵ մրոթհսդսժ ղ ղտրեղտտծսով րոադողոքմո ղղօծ վղոդկտտովպտոդե 

ղոդտոիտմվողմժ ցոչտտո ղող մտմողտղվ 'ոսիտտոճղոմոտ դղղծ ովլոցով (ոսդոդողցմսգ, 

«Վտողղորս նսմոհ մզծ քոս դողդտիումվ 

Պղժմզ մճդզմօ նմո մս վռոժ 'վոոսծ դոսթհսդտղոծդ տոն ՛իսժրվվ Պսկողում) մտղկրոք ռղտահսրզնոի 

1զնզ վծ մսիտոմողվ մրրսնդոոտղվ ղոդողմժ ղմոջշորոսպ վճոոսիոմվ ղվոտեծո դօկզ դովդհսղ 

ոմմզմումգի ղութշհսղղմ 
վմզղղաքշհսցմսծոնղուվ րսմճուշդն վզոդաիօ) ՇՇՕԸ 

ՈՎՍՆՍՍՆՈՏ 



" ԷՅ Վոաղմումզի սազծդտոխփ մդոաթհսդզնդտ շոցմոն վեզղտոոով ղղմվ դով ղզնմո րոդ չսղմզժց 

զսզօ մղղոոսթհսդզնդտ վՁհսդմ 1մո ղ նսրետդ ճվղտնոԵ դողդոտղհո ռվոոոր վմզղդոսԹհսդվեոսոհոո 

'վմգոս օտիղվե Պաղդծտղողդոմվ ոյաթհսդդոսցմսԵ մսիտճղով ՛ղտահսեղոտիղո ղվժտտմո 

13ս դոթհսփզովրըդսզցղո դվմոժջոմոտ դոԹհստզհոոմդոչ վպվոծմրղ ղ դոԹհստզհոմդոչ վղտոտոոմոշ 

ոողի վ մդմտճոսո վմզղծվղտտոռծո վմզդուսթհսնոսոց էրստով դղ կզղսնդմ ծորվն վմզդտոսեօ 

դոդոշհսդ 'րոսդսմտղզդ դոթհսմնոծճս վմղղծվդոտոովչո վմզղդոսԹթհսմոսոց էրստով դոդողոծղմմնո 

ռղ Լպիղտմով մմզդվծոժոնոժ շչ»ֆ րոսմդժոդն մսասժ մս ՛դ ապիեմտո մրտթհսմվոոդրոսու 

վմզռՁհսմտի դոդտոզմժ օտիղողժ 1ոԱզմոմզի դոԹհսդոցտիոն դոդոտզո մս 'զ ղոդտչղողդտոշջ 

Զրոթհստզիողոամնմո վմզդրոասոնսճվր ղոդտռսպվոտղվ-իվտոմդհոօ օոիճողոդղոմվ 

ծվընսդ դտԹթհսնոսոօ ղտահսեղոտիղո ղվմոծեռտ շֆ Հ օտիմսիողորտոո ողոտպիոսո դող 

ՀմՀվռոծսս6 ղտորտմոպոծոմ վմզղուսԹհսօմսծտծղովպ 1ոԱԱզմոմզի դոԹհսդոցտիոն դոդոտզո Հ կցո 

ոսօտիտուտոկողորուք ստղիչուվ մս 'դղ ոոս(ոդի մմզդտմիտ ղտդոմթոդոցվի օտիծոմոդմզղ 

կոտ վճղուոհդ դղ լոսիղտե մ-գ ծվծղոմդ 'օդո ֆԷ ղղոոս կհկտցվիտեմոկ դոդտմտիոտուն 

փոմմնոնդգր իսմս 'Ժմհսմտի ղտողդողմժ չ Լղծոդր չ տմտիտղո ըսօշտիտովոդոդորոք ստղիծո»ջ 

չղոմոտոն Հ Լիդկմոնոս դոտ վժդոմոկ ղղ 

1իդտե ժղսմս Ղտոմմդմոմգզի վօղո լ մ-ցյ ծվճդսմս '(ցմտե) Յհսմտի ղտոդողզմժ չյ Հ պիղղց կոԱզմոմդի 

վմզժողդն ղոԹհսդոցտիոն լոսճծտոժդմ վղտոդտիօ) ՀՀՇ մս 'գ 1զիեմտո մրտահսմվոտղըսույ 

աՊդտցվի դվճոշմդմ 
դոքշհսղդժ նսիճոռոդոմվ իսմզժոզն ղուշհսդոցոիոն ռոդկոտզհո րդն ղտոԹհսդկտոսդոհտչոհ 

Ֆմր ղ ֆֆ (փաղոծմծ ղտոմրետոմղզտտոոտղվ ղտող ոզհոծդվ 'նսմզմոմդի ւղոանզղծդգեղուվ իսփոծ 

դմո րտդ ոմո ղվմզղժդողտզվ վկոտզնո վրետմզտոհ իվողմեռ օտիօմդետցղտո Ծվրնսդ վմդքոս 

օոիղվԵ ղ ղտԹթհսմտիտդդն ղտդկտճտնոճործոս վղոճղժմնղ ղվմզղովրո մզմրզխդ-մզմրդտհողո 

վռոդտիծ) ըչՕՇ Հ զիմվոտդըւսուս ըոսոսքնհսծտոոտոն մսիոռիՆ »» ըոսճ6ոծմդմ վռոկոիշմ ՀՇՕՇ 

Հմճվղոժ Հ րոս մծմով սնզղսզօողվողծ-Վզդսզջողվոդ 

Ձհսմտի ղտողդողմժ ճծղդսմս տոմ ՛իսմզղոսթհսոխփսփ վմդդրսմսիոեմողդ ղտոդկտմտիտոտունողմժ 

ՊՀ օտիմսիողորտո մրսետիդ վճվղոնճսծ օտիծղդ ղվղտդտիօմ Հչ0Շ :օմսԵ ռղտկդկողզմժ 

Տ ռորդ մզ 1կզինսմով ծվրնսդ վետոլոտոն դվդոդտիժ) լՇ0Շ մս 'ժդղծՂ :վոոր նմ-Ե վօտինսպ 
նմ-Ըցլ վճմեծոդզմօ ղտԹթհսմտիոտոն ղտոկոզմժ շֆ շտիղսնդմ դվղողտիշ) Զճճ|լ ռդտԹհստզհոմղոֆ» 

վղրոտոոյոֆ դմոցտրով մմզվտծ փտոծտիոմվ մվ ապղտոտչոո մծտնսմտդ վ: իսքա 

վտոոփ սսղռվ| ծզր դտոԹհսօտիպվոդ ճվնսմոտոհդ ժդտծղուպ 1ոմմնոժդզ րոդ վդտցվի ղտղկտդեօղո 

մվ ղօղդու ժմզ 'օմսԵ դոդոզմժ Հ կզիԾոամով ծվրնսդ վետոլոտոն իսժողն չչ վճղոմնոնզր մսիոդոոր 

ղոթհսղսմ րոսժվղոտղմ '8յսկզղծոքոկմզդ ժսնսմ ծվոնսդ վնսբոստ վոհղո 'լոսձ6ոծղմ վղոդտիծ) ՀՀՕՇ 

չիս-օչ/Շ րոդ իս-Եֆլ ղղ ղԵտիղ մմղժոզն նքո ծորվն վ-բ6ջ տիմոտ նմսպվող ժհողն ՇԵՇ 
ղորդ Հ պիմեԵտղոցմո -մղոդոի) ՇՇ0Շ ղոդ կզըծտկ վճ դոսթհսսոծոռյ չղղ մզժոզն վմզղղոսԹհսնսօմսծ 

մտո վոսժ րտդ վօզօջ 'դսղտդ ողոմս 'մոոր սվծոմդԵ վմդժոզն դտԹթհսդսմժ րաաճվդոտղդյյ 

չժողն լ մզ զիմետղոցմո վմոտ նմսվոռ ՂզիմԵտղոցմո 

վծ ժողն պսդսոցտուհ ոտողի մղոօց մրտահսմսիոտվն մդոթհսծնսսո րոսժվդոտղմ րոսմոտ չստզիծոշ 

ոմմզմումգի ղութշհսղղմ 
վմզղղաքշհսցմսծոնղուվ րսմճուշդն վզոդաիօ) ՇՇՕԸ 

ՈՎՍՆՍՍՆՈՏ 



0Շ 

Հղլմո ՛ղ մդոսթհստճգքոմսղո ւսնզկմողսդգց մզդծսճվը դոսօմսե 1զիոսո օտիննս ղղտահսդոհտչոէո 

վմզղդոսթհսդզնկտ նսրետդ մվղտնտԵ ռդտդկտնսնոսոօ րտդ դռտոդտոտզո ղ նսմզմոմդի դվմզքոս 

օոիղվԵ 'ծվրնսդ վմզդնսմոսոցղվԵ մսխժ նսդծողոդկոմվ դսԹթհսվտհոուցմդվ դոդոտմոր ոզհոոդտով 

արսկտոփողորվպտո ղտրսոմվդ վմզդոսովլոսդվ դվնոճճմ նս8ծզդոս դաԹթհսփզդտոով դվմոծդոնորով 

ղ նսղծտղտոդկոմվ րոսդտոպտոմտղդղտոզտ րոսճծուժղմ ղտահսմոսոշ ղտղդոմսիռղվԵ լոտն Հ փվպղմոհդ 

ղվճմտՀ Ծղսմս 'մմզդճղորոնեղուվ նստոտէհող մղտրմտտոհդ դտահսօմսծտնդու օտիծդ ղող ողհճղվ 

'Վմդղդողոնդ դտործղտոխփ 'ղտորժմտիուվ վմզդդոսթհսդդնզտ նսծտովնդուվ ճվղտնոԵե ղողոնսնոսոց 

'ղտոդոտզո ՛մմզղդտոդոնզ ղտրմետճտիով վմղդնսնոսոցղվԵե 'մմզդղրեվղտոոլզր ղտրմտտոհդ 

ծղոմն 'մմզմողն օմհսղմզսո ազմոտողդ դաթհսղտոցոիոն դտղդտտղհու ծվընսդ վմզղնսմոսոցղվԵ 

վմզղրսդոքոմոմստո վմզբոս օտիռվԵ Ֆ» լսօշտիտոպտոդողդորուք նսնմսծով ղոմն ղ լոսճծոՁդմ 

վրետմդտոհո տմ(օ-ֆԵ օտիցմդԵտցղոո րդն ղտահստղհոոմղոտջ վոլոծմդ ծվրնսդ դտահստզհոոմդղոշ» 

վռոճղմմնդ դվ-/Շ վմղմրդտողո վղոդտիշ| ՕՇ0Շ ղղ յղիփսփրո րոսմճոՉդմ վդոդկոիօ) ՇՇՕՇ 
շչիսկզռլդ ծվմզդրոսնր սազմտոմտիոսմ մմզղոոսԹհսդղոնծ 

դոդոսզո Պադղտհովպտոո «մոտդ ղվոտոմվո» օտիմսիողջ Հ Լպիճտղտոդոմվ դղոաթհսծկոցմսԵորով 

ղ մրամետճտիով վմզղվծոմոնոժ շչչֆ մմղ 'մղմոզն պող ռզ միտտտոով մրոթհսղդժ 

վմզղՁհսմոի դմոդորղ չմզղմորոսԵ վմզփոռծ մզժմոտ ղղ Լդծղտովփ ճորվն ղտոԹթհսդզնզտ օտիմնորոմտ 

ղ մրտրտոսոլ ղտոԹթհսմտոցմոի դզ կպդմետճտիով լաղոդկտղրվկ ղվմղղվծոժոնոժ Ֆֆ վմզղյո/իտ 

օտիծոտո տույ չմզմտտոհդ դմտճոսո նվնոս կոաԱզմոմդի դտԹթհսճդոցմսծորուպ ղող Հ Լզնմսծով 

դվմս 'իսդտոդոնդ օտիդկմոնսժ րոսղոծմծ դոդողմեդո Հ ղիճտողոդոմվ ղրոսմետճտիով վմդղվծոճոնուժ 

Ֆֆ մս 'զգ Կիեմտհո ժրտոթհսմվոողդըւսու վմզդժհսմտի ղոդկոզմԺ չշտիդղիովպ փտոշխբ զ զիռոխփոնդտ 

մրտԹթհսդմտճոսո վմզղծվղտտտոողծո ղտահսմոսոց Ւրստով տո 'իսծսծվը վմզծդոծ ղտոդոմովծսո 

օտոիծղ Հ պիճտղոդկոմվ րսսղոճմծ ղոդողմեկո մղոսԹթհսմեծոդկորող ղ մդոսԹհսշխդոց 'դսղոդ ողհոմլյ 

Հդդտմտհոոմվ ռդզ մզդդաթհսդղնդտ նստտտոով հմդդ 1ժո դոտդ տզվ դտԹթհսմկոսոջ ղտողդտմսիղվեԵ 

րոդ մզղուաԹթհսմծտողզտ 'մզղմտդդտուս) իստոզեծորուվ ղտդկոմսիռվե ղզ նզմնոնզտ րոսմզղիվճովոտեօ 

ճղսմս 'ղվմղմզտոտեօ ղմո ղղ նպմսիտպոմվժ տԽհտո ՛'իսմզդոիտ դտղդտղտիդո վմղդվտսմ(ով 

ղղ (պիճդոմԵ ըոսմզծդոոծ ղտղդտմովծսո օտիծդ մմզղծվդհտտողո վմզդոոսԹհսմոսոց էրստով 'րոսմս 

նդց չիսծսճվր վյ 'վ-թլսՏՏԵթյօսք0 'վ-լօօզ5Չթ- րոսդոդոդրվվ 'վմղղկոշմուվ մղմմոտ դոդունովծսո 
ոզհուզիոսո ղղ Աղիմետոճտիու հծվրընսդ ծղտոմղ տոտ Ղզիղտնով լոստՀոնտոոզտ վմզղծվկոտտովծո 

վմղդդոսթհսոսոօ էրստով տահմդմտտօ ղմղդվծտճոնոժ շշ ողհտոմսիոդոորղ 

չող մղդդտդոնզ մո դորմեոճոիոսպ 

ղող 1պհզ դղ տմով վ մրտԹթհսղդժողվող վմզդաՅհսմտի դտղդկտղմժ օտիղղժ ըաշտիտովպտոկողորոք 

յստզիծով տոտ 'րոսճծուցղմ սազիղտԵ րոսդսթհստզհոմդոչ վմովճմսքյ ղղ զիմետժտիով ղ Կիղտմով 

րստչոնտողտ վմզղոոսԹհսնոսոցջ էրստով ղտողդտդտոճզմմնո ղդմզղվծոմոնոժ շ»» րսամզժողն մսխժ մս 

'մզ զիեմոհ մրոթհսղղճողող վմզդՅմհսմտի դոդողմժ օտիղդճ լոսճ6ուծդմ վղոդտիծ) լՇ0Շ դմպ 

ոմմզմումգի ղութշհսղղմ 
վմզղղաքշհսցմսծոնղուվ րսմճուշդն վզոդաիօ) ՇՇՕԸ 

ՈՎՍՆՍՍՆՈՏ 



ՆՇ 

չտզվ վմղղլոմիտ վռոհոիժ Շշ0Շ Հ փղզմնորով րաղոդոդրվվ 
միվօ) վմդժհոզն դորցարմզդ վմզօհս/դ տզրդեսվ ղ վմզղծսճվրոմրօ) Ծվմզղմդմզ օտիծղդ լոսճծուծ)դմ 

վղոդոիշ) յչցՇ չադտմղոոտ դղր դզ րյածղտետմդԵ մմզժողն դորցոաարմդդ ծվնզտմս ՛մմզդմդմզ 

դմո ղզ օտիձդ) ժողն ֆլ ծվմովղոտվմց օդղ 'ժողն ղոդուօլ ծվնովդոհու ղ ծվովղորմգչ, 'ժհողն 

09 ծվմովողոմգբ 'ժողն ցց ծվշՎՎ 'ժողն Օյլ դորտսրմդղդ վմզօհս/դ տզրզեսպ ղ վմղդծսծվրոմրշ) 
ծվՂՈր Հ պիմետդոցմտ րոսճծոծդմ վղտղդտիծ) ՀչցՇ .ռոշտրով վմզդտիտ օտիճտոտո 

ծվոոսթհսօճմտի վմտճտհո րդն դտԹթհսեղզղտոմոր վղդտվրսդ վմղղտարտդդ ղտդտտզո շշ 

Հրսնզմգմ ժսզօջ դոսթհսդզնզտ դոդոծնսժրո 1ոմմզմոմգզի վ(ոշ/նծ վմզղճմոցմսԵ դոդտողողվգ 

'վմզղժդորտեղուվ ղտրօջմսեոտեօ ղ դործոմ ծդոմն րոաժողն դղորցմսեռտտեօ վմզղկողոհորոմն 

դվողսմտդդդ 'վմղդիվժով ռվտհղոժ դղ վՓհսքմոստովմկ 'վմղղդտողոնդ ղտորմոցի 
ծորվն վճսճվրոմր) 'վմզղզծոոով շյլ դոթԹհսփզղտոոով վծղոծորով 'վմղղզճուով վտոսփ ղվնոդսմտկզէկ 

'վմզղմորուվտոսդվոսղդվ օտիջմսծոպոծ 'վմզղտոմիտ ղտդկտտովղո օտիմետմտսր րոսճծոծմդմ 

ղորճղոմե 'վմզղտո/իտ դոդտղցդո ծսմվտոտեօ վմզղիվճովոտեօ օտիցմսեոռտեօ մորով ղորժոսո 

'վջտինզիով ռվնոծդոծորուվ ղտրծկոնմսնոպոսզվ 'վճնոդ դտղդտմկովծսո ղզղվ: օտիտվո զ ճտղզո 

ճղսմս 'մլոսսոմվդ վմզդրոսսոնծսճվր մփորոսպ ղտոդտմտիտտոնողմժ ղ ղտոդտեոսպվտտզվ-իվտոմդհոօ 

նսիճտողոդոմվ մորու վմոճնոհ րդն վմզղդոաԹհսօմսծոնճղուսզմվդ վոոս դոսԹթհսմսղմոհ օզը իսրոսսո 

դորտմովոծում վմզժհոզն ղոԹթհսեդզղտոճոր վմզղլոՔղոցո ծղոմն ղ (վծսմոդո) վմզօհս/դ ժդքմորովպ 

ծղոմն 'վմզղդատոտմտոհո ճղոմն ՛վմզօհսդ (ղոսօմսծմդդզեսվ) տղրղդեսվ 'վմզղծսճվրոմրքյ 

չիսծսծվր ղորճոսո դվնոդոնդոսմսո րոդ դվնոտոսփ Հ ղպիմոտոհկ ող մոոր 

օզր սվճկոմդԵ վմզժհոզն դոԹթհսեդզդտոճոր օտիմետդոցմո րոսժծոծղդմ վդողտիտ) ՀՀՕՇ ,գնոցորովպ 

վմզռտոմ/իտ օտիծտտո ծվզտվրսդ վմզղտարտոհդզ դտդկտտզո չշ ղ ճվտսաթհսղողդվտոս շշ 

չմմղնզն նսդողսմտոր մզշհսքղ տղրզեսվ 

րոդ Ծսճվրոմրշ) իս-ԳԵՇ 'մմղդծսճվրոմրօ) 1ղճտովնդով ղղ տկմտսո դտահսեդղղտոժոր իս-գ/ 

ծվմզօմսԵ օոիծղ չիվշխու վմզժոզն դոււշհսծղղդուռճոր օտիմոտուդ իսծսճվը դորժոսու դվնոտոսփ 

Հ Կիճոսմով մ-0ՇԷ 8վօշմսԵ դոկոզմժ օցֆ շտիճոսմով 1ոնմզմոմցի դտոքշհսծռդզդոոժոր վմզշհսդ 

տզորզեսվ ղ վմզդճսճվրումոշ) ոսճճոշդմ վռոդկոիՀԼ լչցՇ մս 'գ 1զիեմտմո ժրոԹթհսմվոողրոուլյ 

չմմզղժուսքնմո վմոճ հ նսիմուտ րզն դոքշհսծղզղոոճոր վմղշհսքղ տզըղեսվ 

ղ վմզռ6սճվոումոշ) ղզ զիփսփրու ըսսդսքնշհսծոպվոտոն մսիողէեյ ուսժճոշդմ վռոդտոիժմ ՇՇ0Շ 

ղվմտմտովող դոԹթհսդտհոտծոհ 5» կԿիծոմոկդմզդ Հ մվծոոնմսդծվր ծվընսդ 

վետովտոտոն մսիտոիԵ շշ» ղ ղղ պիփսփրո ղմզդմվնդոլ օտիղոպ մղի մրտահսմվոտղրսուլյ 

ոմմզմումգի ղութշհսղղմ 
վմզղղաքշհսցմսծոնղուվ րսմճուշդն վզոդաիօ) ՇՇՕԸ 

ՈՎՍՆՍՍՆՈՏ 



ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ 
2022 թվականիընթացքում հանցագործությունների 

քննության վերաբերյալ 

2022 թվականին աճել է ՀՀ տարածքում ապօրինի շրջանառությունից հանված 

առավել բարձր վտանգավորություն ներկայացնող սինթետիկ այնպիսի թմրամիջոցների 

քանակը, ինչպիսիք են` «մեթամֆետամին», «օ-ՔԿԹ», «ՄԴՄԱ», «ԼՍԴ», «մեֆեդրոն» 

տեսակի թմրամիջոցները, թմրամիջոցներ կրող զանգվածներն ու այլ կրիչները («սպայս»): 

Ուշադրության է արժանի այն, որ աճել է նան թմրամիջոցների մաքսանենգության դեպքերով 

հայտնաբերված` նշված տեսակի թմրամիջոցների քանակը: Մասնավորապես` 2022 թվականի 

ընթացքում կատարված մաքսանենգության դեպքերի բացահայտման արդյունքում հայտնաբերվել է 7.3 

կգ «մեթամֆետամին» տեսակի թմրամիջոց (2021թ. 1.38 կգ), 4.4 կգ «օ-ՔՄԹ» տեսակի թմրամիջոց 

(2021թ. 0.99 կգ), 0.9 կգ «ՄԴՄԱ» տեսակի թմրամիջոց (2021թ՝ 20,069գ), 58,056գ «մեֆեդրոն» 

տեսակի թմրամիջոց (2021թ. 39,3գ): 

Նախաքննության մարմինների կողմից 2021-2022 թվականների ընթացքում քննված վարույթներով 

ձեռք բերված տվյալներն առավելապես վկայում են, որ սինթետիկ թմրամիջոցները ՀՀ տարածք են 

ներմուծվում արտերկրից: Առանձին վարույթներով ձեռք են բերվել որոշակի տվյալներ՝ սինթետիկ 

թմրամիջոցներ հեղուկ վիճակում, այլ նյութերի հետ միախառնված ՀՀ ներմուծելու ն ՀՀ տարածքում 

վերամշակման արդյունքում նյութի ֆիզիկական վիճակը փոխելու մասին: Չնայած այն հանգամանքին, 

որ «մարիխուանա» տեսակի թմրամիջոցի հումք հանդիսացող «կանեփ» տեսակի բույսերն աճեցվում են 

նան ՀՀ տարածքում, այդ թվում` դրանից ստացված թմրամիջոցն իրացնելու նպատակով՝ ավելացել է 

նան նշված թմրամիջոցի մաքսանենգութան արդյունքում ներմոծված թմրամիջոցի քանակը: 

Մասնավորապես` ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի 

վարչություսից ստացված տվյալների համաձայն` եթե 2021 թվականի ընթացքում հայտնաբերվել է 

մաքսանենգության առարկա հանդիսացող 0,86 կգ «մարիխուանա» տեսակի թմրամիջոց, ապա 2022 

թվականին հայտնաբերված նույն տեսակի թմրամիջոցի քաշը կազմել է 10,9 կգ: 

Չբացառելով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում նան սինթետիկ ծագման 

թմրամիջոցների արտադրության հնարավորությունը հարկ է արձանագրել, որ նշված նյութերի 

մաքսանենգության դեմ պայքարը մսում է նշված թմրամիջոցների առաջարկի կրճատման 

կարնորագույն միջոց: 

ՀՀ. պետական եկամուտների կոմիտեի ստորաբաժանումները վճռորոշ դերակատարություն ունեն 

մաքսանենգության դեմ պայքարի գործում: Մաքսային մարմիններին է վերապահված մաքսային գործի 

ղեկավարումը, կազմակերպումն ու վերահսկողության իրականացումը, մաքսանենգության խափանման 

ն բացահայտման նպատակով օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ իրականացնելու 

լիազորությունը: 

Հտ » 



« 5. 
'ՎդոսԹհսղճդվ վօղո օտոմոտոհդ 

դսԹհսդտտչփուվ 1իեմոհ Հ նսմոդ րոսժդոսքնմո տաղզտվն մմղղդոսթԹհսմետղդնկոցտողզտ ոսկոծտտղվ 

ղմոդոո 'գ5 տմովտոծոմ մճմոմո մվ դվվտէհո սսմզմտտոհդ մուսթհսդոտծփուվ ղղգօ) մս 'գ րոսծկտտվեԵ 

մմսիոծղով ղդօյզ չղոսաԹթհսնսԵ ողհոմս կզդկոմս Հ ժտղո մճմոմո տոտ 'լդղ մմտողո դմզԵմոդորով 

ղոդոդվդվդտ Չտիժդ մս 'Պ օտիկղեոմվ դողվմօ) րոստտկդ դոչ դզմվ ղվպտհո ւսազմոտոհ 
մդսթհսդոտչփուվ մս 'չ օտինսրուվ ոդվճմզի զժմզ դով 'տոսհսնսդ ոզհոմս վիդոմս զ ճտզո մճմոմո 

ոհու 'ծվրնսդ ծդոցղո մո պղիճդկոտվե Հ նսմոհդ ղ զ րոսիոճվգ դվվոհ 1ո/իտ մժմոմո մվ ղ տմովտծոմ 

Հ րոսօշմսԵ մս ՛զ րոածդկտտվե մմսիոճղով զժզ մս ՛ՂզջԵնդմ զ դմտով մրտԹթհսծկոհողդ ուղղ 

մզղրոամսիոժմոո նսդոպտոմողղտողտ ղզ տդսո 

նզտմս 'դոսԹթհսդկոտչփով Հ լոսմոտոհդ ծվմմոի Հղմս մօղո ժմզ 'մմղդդդոցմիոմվ ղմո 1ղդդոմս զ ճտղզո 

ողոճղվ դօ) 'մծմոպ ղնո զ ծհսմտպոմնդով րադոդոդջմսԵ րոստոժդտորով ոն չտնոպոծոմ դօ) Ղզնզ 

ԴՊ վդտնոԵ մօտիմոտոհդ րոսդոդոմվ ծճվդոմդ ոլոդղո 'տոսհսնսդ ողոմս վիկոմս զ ժտղհո ղո տոռ 

'մզռվ| տ(ովտծոմ ղտԹթհսդտտչփով օշտիմոտոհ Հ րոսծդկտտվեԵ ոդվճմզի զՅզ չծվընսդ վօդո շոմոտոհդ 

ճդոծղով լասիտդդմ ռդղդտոցվիոմվ զ ոզհոճդվ զՁ 'գ ղմո ռմսղմտդ ղմտդկտո 'տստղսո զ Լկմտտոհդ 

ծվշհսղողվ| րոդ մԺնհսԵ մվ Հ 1զմծմզի 'դողվմօ մօղո 'լոսդղուս վճ վնզտ դսԹթհսդտտչփուվ ոսղոդոմվ 

մս Ղղջմողդ ղղ նսմտդ ճղվօղո 1յո ղգքյ չմրոԹհսծկտոտղդ չսնզղվ: տմովտծում ղդտոԹթհսդտտչփով 

օտիմտտոհդ մոստղդմ իվտդկզտհսո վմսիտծղդովպ զ մսղմտոդ լոսնտոԵտմտհո վտոսոսնսդ մս 'մծմով 

ռո վեզդոսնդմ 'ժրտըսո մաղովնդմ 'ղ օշտիկդկմտղղժ Թյսնտի ճղզր ղտահսոզտ 1զցոսԼ մզ տծզքտոմվղո 

բսդտոնմոհկոր դողոմնոդղմօ մս 'զ դո դդտտոհղ դորհմղզկողց դհսո նսդտոդամոհո դսԹթհսդոմողքդմդ 

վդոՀսմլյ չտ(ովտծոմ Հ ըրսմոտոհդ մճմոմո մս ՛զ լոսծդկտտվԵ մմսիոճդով մմզ ՛զ դսԹթհսդտտչփով 

տմովտծոմ մստոսոսնսդ դնոցորով վոտոր ղվ-լ| վօտինսվ նմ-ԸգՇ վճմեողղմօ դտոկողմժ շշ 

Հմզոռճժդոսքնմո վմոժնոհ դոդկտիոմվոզմժ իսմզժոզն 

վտոսոսնսդկ ռդղ Լիփսփրու աոսդսԹթհսծոռւվտոտոն մսիտոիչ, լոոսմճոծժդմ վռտոդտիծմ ՀՇՕՇ 

Վտաղզմոմգի վմզժողն դոԹհսեղզղոոճոր 'օշտինմսեւսսեծ տզվ ումն 

Պղ ղորտովողորվտո վղվմօհու օտիմոտոդ մրործղոծճմծ վմզտզդ ղոործդու դվնոդորվոտո 1զիմզմ ճնդց 

ղղ մզղլոիտ ղտդկտտոոփ իսմզդՁհսմտի դոդողմժ իվՋորետմ մս վղոժ 'մրոսծոնդքոս ղտոթհսնսդով 

ռվմողորվտո ղող վոոս դոսթհսմսղմոհ օզը իսրոսսո վմոճմհ րզն ղոԹթհսԵղզղտոճոր վմզղծսճվոոմրա»| 

հվտդժղվո ոսի) ննո 'վմգօհսդ տղրղեսվ ղ վմղդծսճվրոմրօշ) 'սղվտեսԵ մդորօմսեծոմնզմոտոհ 

դոդտոդողամոծ վմղղնսժդր ղդ վմդղծսճվր ղտործտողոդկոմվ տղտահսնսկով ռվմտոճող 

վուր ղոԹհստՀգքոմվդո ղտորիոմեմզդ իվտդո 1դիոսո վմզղրսդոքոմոմստո 

ղտաթհսղոկվտոս չ»ֆ ղտղ ղվմտժճտո որդն վդկտոզտոճդով օտիծղ ոզ րլոսատհդհի մոտդ 

փզեռղո ղծվր ղոԹթհսսոդոճմՀ վղվմօոո ղ դոԹհսեԵղղդոոճոր վմդօհս/դ օտիծդ 'մղտցվտոտ մօմոց 

տովո| ղոԹհսմսիոնծղոտի ղվոոմղով դոԹթհսԵղզղտոճոր վմգշհս/դ տզրդեսվ ղ վմղղծսճվրոմրքյ 

ոմմզմումգի ղութշհսղղմ 
վմզղղաքշհսցմսծոնղուվ րսմճուշդն վզոդաիօ) ՇՇՕԸ 

ՈՎՍՆՍՍՆՈՏ 



Ն `. Հղմո զ ոսկտտչփով տմովտճում դոաԹթհսմսիոմողվ սզտզոոմվտ 

դվժհսԵ իսլոդոտո իսդտղտոնղ չսնղղպտծտոմոծ մդսահսպտտոի ղ ռդտահսդմով ՛մմսիոնծղոպ 

ղլոդտո 'դաԹթհսմսիոմողվ սղպիտեօ վծտտոոփ ճվմզդոոսԹհսմսեով: ճսմվտտողոհդկոփզո ովյտտ 

վճ ղվմսիտոճդուվ ղ դվնդսգ դվմոժհսԵ վմսիոծդուվ րոսղծովր վծ 'ծվնդսԳ դվ(ոժհսԵ մվ լոոսղծողցղոսո 

վճ մճնհսԵ մնսբստ րոսժողն վտասհսնսդ ղտԹթհսպվոնմով ղաթհսմզմմոտ վ 'նյո վճոց 

չԱճմոմո զ զմոտոհկ 'ոն իսղոզտղո ղմսիտծդով դով 'մտոոփ ղորդկտոտչփով վճնսե ղղ ղծդկոտվե 

"ոմդ տոմ ճղսմս 'ժրտթհսմոդկմզդ ծղդոցղո 1ո րոդ ճսմվտոդոդկոփզո զ 1ղղկտտՀփոպ մճնոսԵ վժվտս 

ղմսիտճղու ժսմնմո 1պեմտո զպ ճտղո ոփզկոմս տոսհոսնսդ մջտիմոտոհդ րոաժոզն փսնճդոճոմսբ 

Գ ռկպռվ| տոովտճոմ մզսքհսդտովողօղոսո ռդոդոռըվվ վոնսդ իվտդկզ2օ վսոսոսնսդ 

ՀծվոոսԹհսմսիոմողվ 

յաղղծողոդկոմվ ղմզղդոսթհսմսծով: ննո Հ լոսիկլմԵ մմզտողոկոփղո դով 'ղսԹհսմսիոմոդվ 

ակիտեօ վճծտտոոփ ճվմզղդաթհսմսԵով: ճսմվտողոդտոփզո շւսղդդվմօդտ ղ չազտզհոոմվտ 

ԳԱդօմսծոտեօ ղժհսԵ զ րոաղդոտո մմսիտոծղով րոսժդոանմո վմս 'ղվնդսգ ռղվմոճհսԵ վմսիտոճդուվ 

ոսդծովր ղ Ծվնդսֆ դվմոժհսԵ մվ Հ լփասղճծտդցդոսո րտկդկտղմով ղճհսԵ մնսքստ ղճդվոքղ 

Հվմսիտոճդով Հ ոոսդօդով մճնսեԵ ժրուցդո 'իսկղռղոմ 

ծզր դոքշհսմսմսը 'ոդվճմզի ոոսժոսնմո վծղվ 'ոմի ղոքՀհսծկոտվԵ ւս վճրողդ վնստզհոոմվտ 

դվժոսԵ զ ըոսշմսեմզդղ մմսիտոճղով իսծսճվր սսմզվտչոմոծ մդաթհսպտտոի ղ դտքշհսզմո| 

մս 'ոոսռոմդ զ պոսիմսղոմն մատսնհսկտովոռցդոսու վրնսդ իվտղդզԹաօ ռոքշհսովլոնմու 

ոզհոմսիտողոորր 'մմզդղոսԹհսդտոպողցդոսո վրընսդ իվտդզաօ 

վմզըետղդտծղով օտիժղ ղզոսս դոսթհսդտողոճղ դողոզ մորով սսմնզդկոմս տոսհոսնսդ րոդ դսԹհսպվոնմտո| 

մժմոմո տոտ ՛ղվմղորտեղու սաղդկտտՀչփով ղմո ղ պակողոմվտ տմովտծոմ ծվընսդ վմսիտոճղդոպ 

ղվճհտԵ վծվտս իսդտողդոնզ դազպտՀոմոծ մդոսթհսպոտոի րոդ դտահսզմտո| Հ լոսմդժոմզի չդ 

-ղրսԹթհսդհտտչփով 

տմովտծոմ Հ լսմոտոդ մս 'զ րածդկտտվԵ մմսիոծղդուվ վեղոժ 'տահսնսդ ոզհոմս Ակոմս պ 

ճտղո մժմոմո ճվօկհսդժ վմղղոոսԹհսմզմոմով դվնողցդոճվր պվտղդդո լոսմոծտոմոհ ողղ մդտրմտտոհդ 

վճղոճղով լդտսնդմծսո| ղղ լոսօմսփ 'ԱրտԹահսծդկտհոոհդ վօտիմոտոհդ լոսղդտմով դզ մղտիտոմոհո րոդ 

ղղ րսմնորվն (մմզդրվմզտր) ժղվօդո օտիժղ մմզ 'մդոցվիոմվ Հ ղղ վիտմ(ովտծում վճ մղոոսթհսդկտտչփով 

օոմոտոհդ մվ ղ վղտնոե Հ լոսցմսԵ մս 'զ օտիեսրով մմսիտոծղով մս վղոճ 'ղսԹթհսնսԵ ոզհմս 

1զդոմս զ ժտղհո մճմոմո 'ոոսժողն ողղ չղզ մզղվսպվորով 'մղորմոտոհդ դտոԹթհսդտտչփուվ րոսմնորվն 

րոդ լոստսնղմծսո| դղծ մրորսո փսդովնդմ ղմոդտո 'դդծ մղղծվդտոծդուվ ղդօ) ժդսմս ՛'ժրոթհսմողմզդ 

(գյո ղ վմզղմդդղմ "սդուսրո) վմզղրվմզտր մվ Հ լոսմտտոհդ մոոսթհսդհտտչփով մօղո օտմոտոդ 

ժդոծդով մմղ 'տղզվ վմզղդկտցվիոմվ ռդմո օտիհոկ 'մվնդով հզր ող չ տդկսո օտիհոհդ տղվ ղորդոմս 
դութթհսօմսծոնղուվ նսիդմողդչՒ րսթհսդտտչփով տնոպտծում ողհոմս 1ղիտուպոռԵ նսմոդ վճ մեղոտի 

սպիտմովտճոմ լսմոետտզվ դով ՛չ Կզիտմտիո դղսԹթհսդտտչփով ՛վղտնոծ զ կդջմսԵ մօղո ղվվտոտհ 

անզմոտոկ մժդոծղով մս վդոց 'դոսԹհսնսԵ իսօտինսվ նմ-ՖՇՇ ոզհոմս 1ղդոմս զ ճտղհո մմմոմո տոտ 

ոմմզմումգի ղութշհսղղմ 
վմզղղաքշհսցմսծոնղուվ րսմճուշդն վզոդաիօ) ՇՇՕԸ 

ՈՎՍՆՍՍՆՈՏ 



ՏՇ 

"վմղղղվրմոր դոդտղղժոովող տոմ ղմզդյոմիտ ղղ րոսիճունոկմզդ ղմստր 

ՀԱմզճնոոկոձվո մոդմզ ռվնոդոռորուք ղճվո վմզմօ 

վմզտովղ ռոդկտտոն 'մդոսնհսդվսփսփ վկտոռղվտցով վմզռմսիոտոն իսօշմսե դհսդ '4րորտոկդ 

վմզռուսնշհսդոկտտմոհ 6դղզմվ դճդոսոմզմոմդի օնվպվզմոժ Հս վմզղմսիոտոն ղ վմզռեողվոտուն 

'վմզղճվդղժ Հ Ծվմզդսոցտոհ իվտկզնհսո դորեցեց վմզղտզկրոք վմզջմսԵ դոկողմժ 

Հմցու վդկողուժ վմզդՁոսմոի դոդոզմժ 

ՊՀ Ծվմզղդստցտոհ իվտկզաօ դորեցեց վմզղտզդրոք ղոմշհսդղժ վմդօջմսԵ դոդողզմժ 
վզիո Ծոսմոտ հզր մ-4չ6-Ե .րոսիշ) նքո 'փզիո ճվորու 

9 Հ կզղտ մղոսքշհսղղժողվող վ-Ցել՞Էյ վմզջմսԵ դոդուզմժ օռիղղժ րոսճճուշմդմ վդուդոիշլ ՇՇՕՇ 

՛ Հ չոստզկրոռք վիղիո Ծսսմոտ լ .(65յ-9 դվղուդկոիշն յՇ0Շ) մ-օ, օ-ք 'վմոտ լ ղՀռվը .(9:9-Շ) 

պվռոդոիշ) յՇ0Շ) մ-49-9 'ովրոո 9 ղծդվր .(9:9՛6 .դվղոկոիշլ յՇ0Շ) մ-9:9-01 'ովրո ք ղճգվը .(:9-6) 
ավռոդոիժ յՇ0Շ) մ-4է9՛0Շ 'ովրո Շ ղճդվր Հ 1ղիղդժ (9էյ-6գ .ղդվղտդոիշմ յՇ0Շ) մ-ցչց-Ե վմզօմսԵ 
դոկոզմժ օտիտմոիու ըոսճ6ուծդմ վռոդոիշլ ՀՇՕՇ մս Ղզիտ զ 8նս6 մդոս(Հհսմվոոդրոսուլյ չմճմով 

Լ. Գորեցեց վմզռտղզդրոք ղոմշհսռղժ վմզօմսԵ ռոդողմժ նոդը Հվեսվուտը զ ոսկտոսմոշ ) 

չմզդոոսթհսմսծով| նսվղոհդ նսպվղողդտղպող ծվընսդ 

վմզղղվրմոր սսոռիոմվ ղոռ ողհոձղվ 'րոսմնոի սսպղիղտե ճծղոմն 1զեոստո ճդումն րոդ մմդշնժոտոոփ 

տղդկտոՋդզ ղտրմնտորոմտ դվետոլոտոն իսժդղմօ «դվոոր ղտահսզղոսօմսԵ ղտոդտԾոոսպվոտղվ 

-իվտոմդոց» .տաղմոմդի վմղղուաթիսնսօմսԵ ղտհկոճղղժ վդտնոԵ դղ վմզդրոսսոնծսծվո 

ղտոդտԾսռոլտտղզվ-իվտոմդոօ օտիծտդոդոմվ րոսճծտոժդմ վահսմտի ղտդկտղմժ Լղճդովտոհ 

մսիոմե ծվդրմոր դոԹհսղղժոտզվ ոփղեսստո ղղաԹթհսդոդողվմօ վմղդժհսմտի դոդողզմժ 1տազմոմդի 

վտոսհսնսդ Հ պիմտմտղօդով ղդվմզդրսդուքոմոմստո ղտոԹթհսետոլոտոն շՖֆ չմդոոսնշհսդոտչփոպվ 

տնովտճոժ վմզռկտուսմոո ղ վմզնմոե տ(ղոս 'վմզդոսպվոսզվ ռվնոծճժ Լկոռո Հ լսկողոսմոծ 

ղօ օշտիջոմոտ Աիոսո դորմոտոհդ վտոսհսնսկ ոզոմս մս Ղղիտ ղղ ծհս6 մմղղուսԹհսմվոողըսուս 

ոհո 'ղվմզժոոդն ղտահսկոտչփով տմ(ովտծոմ վճոսԵե լ պլսմկմոմէի Հոպ 

ոմմզմումգի ղութշհսղղմ 
վմզղղաքշհսցմսծոնղուվ րսմճուշդն վզոդաիօ) ՇՇՕԸ 

ՈՎՍՆՍՍՆՈՏ 



ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ 
2022 թվականիընթացքում հանցագործությունների 

քննության վերաբերյալ 

ՀՇ քննչական կոմիտե 

2022 թվականի ընթացքում ՀՀ քննչական կոմիտեի կողմից քննվել է 63 հազար 945 քրեական 

գործ (վարույթ) (2021 թվականին՝ 42 հազար 91) Նախորդ տարվա համեմատությամբ քնսված 

քրեական գործերի (վարույթների) թիվը աճել է 21 հազար 854-ով կամ 51.95-ով: 

2022 թվականին քննված 63 հազար 945 քրեական գործից (վարույթից) 9973-ը փոխանցվել է 

նախորդ տարվանից (2021 թվականին՝ 7667), որը 2306-ով կամ 30.196-ով ավել է, քան 2021 թվականին, 

իսկ 53 հազար 972-ը վարույթ է ընդունվել 2022 թվականի ընթացքում (2021 թվականին՝ 34 հազար 

424), որը 19 հազար 368-ով կամ 56.35-ով ավել է, քան 2021 թվականին: 

2022 թվականին վարույթ ընդունված 53 հազար 972 քրեական գործից (վարույթից) 41 հազար 

276-ը հարուցվել է (նախաձեռնվել է) հաշվետու ժամանակաշրջանում (2021 թվականին՝ 24 հազար 190, 

որոնցից 30 հազար 296-ը հարուցվել է (նախաձեռնվել է) նախաքնսության մարմինների (2021 

թվականին՝ 6421), 10 հազար 624-ը՝ հետաքննության մարմինների (2021 թվականին՝ 16 հազար 796), 

իսկ 356-ը՝ դատախազների կողմից (2021 թվականին՝ 974): 

2022 թվականիս ավարտվել է 10 հազար 387 քրեական գործի վարույթ (2021 թվականին՝ 14 

հազար 84), որոնցից 451/-ը 5344 անձի վերաբերյալ մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է 

դատարան (2021 թվականին՝ 4642 քրեական գործ 5597 անձի վերաբերյալ), 23-ը բժշկական բնույթի 

հարկադրական միջոցներ կիրառելու միջնորդությամբ ուղարկվել է դատարան (2021 թվականին' 54), 14 

հազար 847-ը կարճվել է (2021 թվականին՝ 9388), այդ թվում՝ 9909-ը՝ արդարացնող (2021 թվականին՝ 

4598), իսկ 4938-ը՝ ոչ արդարացնող հիմքով (2021 թվականին՝ 4790): 

2022 թվականիս ՀՀ-ում քրեական հետապնդում իրականացնող այլ մարմիններ է ուղարկվել 

3174 քրեական գործ (վարույթ) (2021 թվականին՝ 3315), 5164 քրեական գործ (վարույթ) միացվել է (2021 

թվականին՝ 5999), քրեական գործ հարուցելու մասին 6 որոշում վերացվել է դատախազների կողմից 

(2020 թվականին 2): 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում 5565 քրեական գործով վարույթները կասեցվել ես (2021 

թվականին' 12.117), որոնցից 4535-ը՝ քրեական գործով որպես մեղադրյալ ներգրավվելու ենթակա անձի 

անհայտ լինելու (2021 թվականին՝ 10 հազար 205), 948-ը' անձի հետախուզման մեջ գտնվելու (2021 

թվականին' 1834), իսկ 24-ը' այլ հիմքերով (2021 թվականին 78): 

2022 թվականի վերջին անավարտ է մսացել 25 հազար 813 քրեական գործ (վարույթ) (2021 

թվականին'՝ 6209), որը 19 հազար 604-ով կամ 315.756-ով ավել է, քան 2021 թվականին: 

2022 թվականին ձերբակալվել է 2402 անձ, նախորդ տարվա 809-ի դիմաց, այսինքն՝ 

ձերբակալված անձանց թիվն աճել է 1593-ով կամ 196.956-ով: Ձերբակալումից ազատվել է 1662 անձ՝ 

2021 թվականին 322-ի դիմաց, այսինքն՝ ձերբակալումից ազատված անձանց թիվն ավելացել է 1300- 

ով: 

էա») 26 



ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ 
2022 թվականիընթացքում հանցագործությունների 

քննության վերաբերյալ 

2022 թվականին ՀՀ քննչական կոմիտեում քնսված քրեական գործերով (վարույթներով) ՀՀ 

ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարաններ է ներկայացվել մեղադրյալի սկատմամբ 

կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու մասին 1333 միջնորդություն (առանց ՀՀ 

քրեական օրենսգրքի 327-րդ հոդվածի), որոնցից բավարարվել է 994-ը կամ 74.656-ը, մերժվել՝ 339-ը 

կամ 25.456-ը: 

2021 թվականին ՀՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարաններ է ներկայացվել 

մեղադրյալի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու մասին 957 

միջնորդություն, որոնցից բավարարվել է 721-ը կամ 75.39թ-ը, մերժվել՝ 236-ը կամ 24.79թ-ը: 

2021 թվականի համեմատ, 2022 թվականիս կալանավորումը որպես խափասման միջոց 

ընտրելու մասին միջնորդությունների քանակը 376-ով կամ 39.35-ով ավելացել է: 

2022 թվականի ընթացքում ավարտված քրեական գործերի (վարույթների) 565-ը (2021 

թվականին՝ 51.496) քննվել է միեչն 2 ամիս, 20.696-ը (2021 թվականին՝ 17.196) մինչե 4 ամիս, 10.75-ը 

(2021 թվականին՝ 10.89ձ) մինչն 6 ամիս, 8.496-ը (2021 թվականին՝ 13.896) մինչն 1 տարի, 4.396-ը (2021 

թվականին՝ 6.996)՝ 1 տարուց ավելի ժամկետում: 

2022 թվականի ընթացքում դատարան ուղարկված քրեական գործերով պետությանը, 

իրավաբանական ն ֆիզիկական անձանց պատճառվել է 5 մլրդ 577 մլն 227 հազար 607 դրամի 

գույքային վնաս (2021 թվականին՝ 4 մլրդ 322 մլն 640 հազար 579), որոնցից պետությանը՝ 1 մլրդ 327 

մլն 772 հազար 896 դրամի (2021 թվականին՝ 2 մլրդ 483 մլն 294 հազար 468), իրավարանական 

անձանց՝ 2 մլրդ 171 մլն 476 հազար 549 դրամի (2021 թվականին՝ 302 մլն 687 հազար 728), համայնքին՝ 

2 մլն 475 հազար դրամի, իսկ ֆիզիկական անձանց՝ 680 մլն 41 հազար 105 դրամի (2021 թվականին՝ 1 

մլրդ 536 մլն 658 հազար 383): 

Նախաքննության ընթացքում վերականգնվել է 435 մլն 227 հազար 548 դրամի չափով գույքային 

վնաս (2021 թվականին՝ 547 մլն 628 հազար 622), որից պետությանը պատճառված վնաս՝ 72 մլն 439 

հազար 100 դրամի (2021 թվականին՝ 238 մլն 926 հազար 700), իրավարանական անձանց 205 մլն 725 

հազար 105 դրամի (2021 թվականին՝ 77 մլն 483 հազար 535), համայնքին՝ 164 հազար դրամի, իսկ 

ֆիզիկական անձանց՝ 205 մլն 725 հազար 105 դրամի չափով (2021 թվականին՝ 231 մլն 718 հազար 

987): 

2022 թվականի ընթացքում ոչ արդարացնող հիմքերով կարճված քրեական գործերով ն նույն 

հիմքերով մերժված նյութերով պետությանը, իրավաբանական ն ֆիզիկական անձանց պատճառվել է 1 

մլրդ 973 մլն 987 հազար 760 դրամի գույքային վնաս (2021 թվականին՝ 915 մլն 981 հազար 185), որից 

պետությանը՝ 1 մլրդ 146 մլն 422 հազար 721 դրամի (2021 թվականին՝ 572 մլն 978 հազար 872), 

իրավարանական անձանց՝ 86 մլն 477 հազար 140 դրամի (2021 թվականին՝ 69 մլն 36 հազար 944), 

համայնքին՝ 309 մլն 992 հազար դրամի, ֆիզիկական անձանց՝ 431 մլն 95 հազար 899 դրամի վնաս 

(2021 թվականին՝ 273 մլն 965 հազար 369): 

27 



86-Ը վմղմրդտկսվ վղոդոից լշըԸ Հ րազմսե ղզտվրսի դսվճհոսսսդումյուվ 55 մս վղոժ 'աիմոտոն վ: դաթհսօաԱցի ղոկուտուրդրուվ տղվ փղուկաիժ |ՇՕԸ 5 

9Շ ա») 

չոստղկրոք վպղիո 

Ծսմոտ | մ-օչյ-Շ 'վմոտ լ ղճդվր մ-Գչ/-6 'ովրո ց ղճդվր մ-օչլ-յ 'ովրո ֆ ղճդվր մ-օչ6Շ 'ովրո Շ ղճղվր 

Տ կիդղժ մ-օչլ-Եֆ (վմղղՋմհսմտի) վմդջմսԵ դտդտողմժ օտիտմոիու րոսճծոծժղդմ վդոդոիօ) ՀՀՕՇ 

մ-5:6՝9Շ րտ մ-քՇ մղիքմդր 'մ-չլ՛դ/ րտհդ մ-6գ զ ղիմոմտիում 
ծվծղսմս 'դոսԹթհսնմսդճվր Հց ղվոոոր սազմտղմ 6Ծսճվր դորդոփտղ| ոզհմս մրոսմսիողոմոկ մրորտոհդդ 

փտմնոնզր 1Աիճտ(ոդմզզգ Հ մզպղղտոմտտոն վղտմտո ղվճոսո դտոահսոտիոմվ մաղովնղմ Հ» 

(իսմդդՋյհսմոի) իսմզգօմսԵ դոդողմժ նսիղղժ լոսդտվրսդ դսվծհոսսսդկտոհդով 5Ֆ» ղվղողտիձ) ՀՀՕՇ 

ղու ցգ Հ զիտոծո ծվրոմոդումմզԾ :ցդո ցՇլ չ զիկոկոմմզց դվդոդոիժմ ՀՇ0Շ 
չիսժրվվ աղիղտե ճզր դորեոսոլոտղվ 

վօդո մ-գօ "Պաղդվ| տնովդո վօդո տկդոշմդղ աղղիիտմեմղդ կտանոնզր ողոմս իսօմսԵ դոդողզմժ 

Ա-լՇ Ծվճդսմս 'ղզ կզինզոռդ մմզդժհսմոի իսօմսԵ դոդոզմձ ցչ ոոսդոճմճոդկողդորուք ստղիճո» 

: ծվոնսդ 

վմզղեԵտովոտոն Հ պիճտմդի րոածսմս Օլ դվոր սսմկզճոսմոպ օմսԵ ղոդողզմժ 'զ նզիծովր (Ձհսմոի) 

օմսԵ ղտոդկողզմժ չ։ց '(ամհսմտի) օմսԵ ղտոկոզմժ ԲցքԷ 1զիդկմտնս Հ մզղդվրմոր 1ոո նսդծողողոմվ 

լսնղոոտզվ ղոհդողմժ լոս-ջ» ծվրնսդ վղտվրսդ ռսվծհոսսսկոդկով Ֆ» ռվղտոդոիօմ ՇՇ0Շ 
Հլ դպիցմոհ մ-ՀԳլ ղտմոտոն Հ ղիկմտնոս մրտթհսծոդոմեղ ղդոդոմնոնդը 1ոնզմոմդզի 

վօղո Հ0Շ մ-ԳՋ Ծվճդսմս '«Ճհսմտի վօմսԵ դոհդողմժ ցբՇ Հ Լզիտմտիո ղվղողդտիծ) Հշ0Շ 
Հծվրընսդ վմզդետովլոտոն մ-չլ դով 'վմզղդվրմոր դոԹթհսդդճոտղվ 

մյ 'վմղղղվրմոր ղոԹհսղղժողվող մ-ռցց Ծվծդսմս 'րոսօտիտոպոդողորոք չստղիծով (Հ 

կիռսզջտովող) Հ լդիԾոամով մ-Հցց (8վոհսմտի) ԾվօմսԵ ղոդողմժ ֆլ օտիղղժ դվդոդտիշ) Հչ0Շ 
ՀԶ1հսմոի) օմսԵ 

դոդողմժ ՖՕՇլ Հ պիռղժ ծվրնսդ վզտվրսդ դսվծհոսսսդկոհով 5» րոսժծոծդմ վղոդոիշէ ՇՇ0Շ 

զտվոսդ դսվճհոսսսկոկոտ» 

0:07 րոդ մ-96Շ ղվռոդոիշ) լշ0շ) 

մ-ԳՇ-01 րոդ մ-ՁԵ Հ Կիքմգր դով '(9:՛Ը6 րոդ մ-ՀԸ6Ք ղվղոհդոիծ յչ0Շ) մ-5:90՛69 րոդ մ-9Բյգ 
գ զիմտմոիում ԾվոոսԹհսնմսդճվր լՇ/գ օտիծումոհդմզՂ :(ՁՇՇ» ռվղոդտի լՀ0Հ) ղրսշհսնմսդճվը 

ղոԹհսդկմոԾսվ լչ/օ Լպիճտմոդկմզգդ չ տղտմտտոն լոսճճտժոմ վղտողդտիօԼ ՀՀՕՇ 

(ՇԵՇ մոծոպ 

ՏՇք ոլր 69) ռվղոդտիշէ լչ0Շ) իսփոծ վրոոմն օբ մտոեոով ց09 ղ)ր 09 նՔղոցղու դոդոդվեվՓ 

'վրոմն մոծով Շ66 ռկր 60Է ,ռվճղնորով '(9յլ մտեով /բց ռկր 056 ռվղոդոիծմ յչ0Շ) վրոոմն 

00» մտեով ցել ղկր ց) ղոօղո ղոդողոմոիոմվ '(ցշգ մոեոով 099 ղկր Ֆ6Շ ,ղվղոդոիծշ) 

0ՇՕՇ) վրոմն չ6քբ մտեով օց/ դր բԸցք ոողի օտիստցտոո մղոթհստղո Ծվմս '(յ66 

մոծով Հֆ/ ղր ֆյց ղվղողդոիշմ յչ0Շ) ոողի դվնոժհսԵ իսփոռծ վրումն Հբց մտոծով ՇՇգ ղր 0/Շ 
նմր յ Հ զիղեդողոմզի ոսճ6ուծդմ ղոԹհսդղճոռվող ղ դորտոտմտոհոտպվող վմդօհս(Ղ 

ոմմզմումգի ղութշհսղղմ 
վմզղղաքշհսցմսծոնղուվ րսմճուշդն վզոդաիօ) ՇՇՕԸ 

ՈՎՍՆՍՍՆՈՏ 



6Շ 
ՆԹ. 

ՇՇ ղվդոդոիժ) յՇ0Շ) իսմրվվ նսղծոմոնմո ճս մ-ցԸ դով '(բյ ղվղոդտիշէ լՇըՇ) նսղծոմոնմո 

Ա-66լ լոսիշ) նքո '(6ց9է վղտղտիշ) լՀ0Շ) Հ Կդիցմոկ մ-/ցլ դով 'Ոո/մզմոմզի վօդո օջ օմսԵ դոդողմժ 
ՇՇ ղվղողդտիշ) լչցՇ) դոմտոտոն Հ պիդկմտնոս մրտթհսճտոհդոմեզ ղտդկոմնոնզր կոազմոսդի վօռո լֆ մ 

-9Ք Ծվճղսմս '/ց| դվղոհդոիշ) լՇ0Շ) Յհսմտի վօմսԵ դոդողմժ ՀՇ զ ղիտմտիո դվդոդոիշ ՇՀ0Շ 

Շ դվղոդտի յՇ0Շ) ծվրնսդ վմղզետպվոտոնն մ-շ դով '(6գ/ դվռոդոիշ լՇ0Շ) վմղռդդվրմոր 

դոթհսղղմոտղվ մ-/0գ '(ց6 վռոդտիօ լՇՕՇ) վմղդղվրմոր դոքշհսղդժտովոդ (գ կպիռսդցտոովող) Հ 

կիծոսմով մ-ցՇ/ Ծվծղսմս '(6բ9 ղվղոդոիժօ) լչ0Շ) ոսշտիտովոհդողորուք ստղիճով (գ զիղսզցտովող) 
Հ պիճոսմով մ-/ԲԸՇլ (ծվշմհսմտի) ԾվօմսԵ ղտոդողզմժ գճցյ օտիղանդմ շյհսմտի ղվղոդոիծ) ՀՀՕՇ 

Պվղոդոիժ) լՇ0Շ դում 'զ վզի 

իս-«չ9յ/ րտդ իս-/0/ մմս '(996 դվղտողտիժ) լՇ0Շ) լոսմծոծղմ ղվդոհդոիշ) ՇՇ0Շ կզիղտսնդմ Հ Հհսմտի մ 

-669| դով 'գվգոհդտիշ) լՀ0Շ ղոց 'Պ դիո իս-օչ6-9 րոդ իս-ճՇ մմս '(ԸցԷ դվդոհդտոիշ) յՀ0Շ) ծվգտիմոտ 

նմսովող Հ պիծդտոխփ մ-ՇԵց (ծվՁնհսմոի) ԾվօմսԵ դոդողմժ չ՛բբՇ օտոիղղժ դվղողտիշէ Հշ0Շ 

չս-չբ/ րոդ իս-ցցճ Հ Լզցո ղիվշ (վմզդՅմհսմտի) վմզօմսե 
ղոդկտողզմժ օտիղդժ մրտեհստորդրով տիմոտ նմսպող :(յ6բլ ռվղտոդկտիտմ լշըչ) '(մհսմտի) օմսԵ 

ղոդողմժ /ՇՇՇ Հ զիղղժ ծվրնսդ դոթթհսճմոի ղդոդոճղղժ դզկ, Ոդ 22 ոսմծոծդմ վղոդոիշ ՇՇ0Շ 

դսթհսճմոի դոդուճղոժ դզկ, Ոհ 55 

ԷԱ-Յչք է րոդ մ-շ զ ղիքմզր դով 'Ա-Յչ9-Ձ6 րոկ մ-ԸլՇ 
Հ պիմտմտիոմ ճծվղոսթհսնմսղճվր ցլՇ օտիծտոմոդմզՂղ չմտրով պտտողոտո մզդդրսԹհսդզնզտ նսրետկ 

ճվղտնոԵ դոդոմոտսդ 'դվմոդդոմ մ-ց դով Պազմոտոհկ դոսթհսդմոնսվ վղոմոդոռմ մ-քըՇ Ծվճղսմս 

'րսթհսնմսդճվր ղտահսդկմոնոսո| գլՇ պիճտմողդմզդ զ դտոմտտոն րոսճճոծդմ վղոդտիտ) ՀՇՕՇ 

վրոմն 005 
մտքով լցՇ ղր Օյ ոոդի օտիստցտտհ մդտոԹթհստզհ ճվմս 'ոողի դվնոժնսե իսփոն վրոմն ցցգ մտեով 

յ9Շ տր Օլ չ պիղեդռոդոմզի րսաժծոծդմ ղտԹթհսդղժմոպվոռդ ղ ղորտոտմտոհոպողռ վմդօհս(Ղ 

ողի վրոմն մոծով 009 ղր լ ծղոցղո դոդոդվեվգ 
'վրոմն ցըչ մտեով չՕ6 ղր /Շ մղտահստզհո ծվմս 'ոողի դվնոժնսե վրոմն ցըշ մտետով չՕ/ դր 6Շ 

Հ զիստցտոհ ծղտոօղո ղտոդտդկվեվՎ ղ ղտոդկտղոմոիոմվ 'մղոԹհստղո իսմգօհսքդ շտիքմդր իսմզժրվվ 

դհսդ ղ իսմդջմսԵ ղոդողզմժ օտիցմոդ իսմզժրվվ նսղծոմոնմո չս րոսժծուծղմ վղոդտիտ) ՇՀ0Շ 

չսփոռծ վրոմն մոեով բցց ղ)ր | Ծդոոցդո 

դոդտդվեվՓ դով '(6բգ մտեոով բցք ռր // ղվդտոհդոիշ) յՇ0Շ) վրոմն օցլ մտեով ճՇ/ դիր Գ0Շ Ծղոոցդո 
դոդողոմտիոմվ 'վրոմն ցցգ մտեով ցց/ տր ց ,ոոդի օտիստցտոհ մդտաթհստզո Ծվմս 'ոողի 

դվնոժնսԵ իսփոռճ վրոմն ըցգ մտեով լօ ղր Օյ Հ Կիդեռոդկոմդի ըսաժծոՁդմ դոԹթհսդղժովող 

վրոմն մոծով 6ջՇ ղր բ ծղոցղո ղոդոկվեվգ դով 
'վրոմն մտնով գճց ղ)ր Շ ծդտոցղո դոդտդոմոիովվ 'վրոմն մոնով գլց ղր ցլ մդտոթհստզհո ճվճդսմս 

'ոողի դվ(ոժհսԵ վրոմն մտեով ֆգ ղր Օչ Հ դիսոցտոհ Ծդոօդո ղտղդոդվեվգ ղ դոդտղոմտիոմվ 

'Աղտոթհստզո իսմզօմսԵ դտոդողզմժ օտիդկմտտս ղտմտտոն րոսճծտժդմ վդտոդտիծ) ՇՀՀ0Շ 

ոմմզմումգի ղութշհսղղմ 
վմզղղաքշհսցմսծոնղուվ րսմճուշդն վզոդաիօ) ՇՇՕԸ 
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րոմն ճյգ մոծով լց6 Որ Օ/ լ դվղտղդտիժ) լՇ0Շ) լ դիղեղոդկոմզի 

մրութհսճնսժրու ղմս '(6յգ մտեով յց6 ղր Օ/լ .վղտդկտիօ) լՇց0Շ) ուոդի դվնոժհսԵ վրոմն շլՇ 
մտեով Ձֆ/ ղմր ցգԵ լ զիստցտտոհո մդոթհստզո իսմզօհս/դ օտիքմզր իսմզճրվվ ղնսղ ղ (իսմզդՋմհսմոի) 

իսմդօմմԵ ղտղդտողզմժ օտիցմոդ իսմզժրվվ նսղծտոմոնմո ծս լոսժծոծդմ վդտոդկտիտ) ՀՀՕՇ 

Հ պիդեղոկոմդի լոսժծողմ դոթռհսդղժոովող 'ղդվդոդոի») 0Շ0Շ 
ղ ողհոճղվ 'մոոդի ծնս օտիստոցտոհ մղտահստղզհ դվղտողոիշԼ լչ0Շ չոոդի դվնոժնսեԵ իսփոծ վրոմն լՕֆ 

մտեով ՁՀՇ ղը /Հ օտիստցտոհո մղտԹթհստզրհո Հ կզիղեԵղտոդոմդի րոսժծոծդմ ղտԹահսղղճովող 

0գ/ մտե 

»0գ ղր 6ֆ նմր Օլ ղվզոդոիշէ լչ0Շ) ողի ղվմոճնսԵ վրոմն ցցց մտեով 99 ղր Շց լ ղիստցտոհ 
մղտաթհստղո իսօմսԵ դտղողմժ ցԷ օտիդկմտնոս ղդտոմտտոն լոսճճոծղմ վղտդկտիծ) ՀՀՕՇ 

չոստղկրուք վզիո Ծամոտ | (6:Շ՛9) ղվդոդոիժ/ յՇ0Շ) 

մ-«չԵ-9Շ 'վմոտ լ ղճղվր .(64/-ԷԷ ղվղոդոիշԼ լՇՕՇ) մ-օչգ-0Է 'ովրո ց ղճղվր (9:69Շ դվղոհտոիշէ յց) 

մաչք-9) 'ովրո ֆ ղճղվր (6:00 ղվղոդոիժ յՇ0Շ) մ-Ցչ/-գլ 'ովրո Շ ղճղվր զ կդիղղժ (9:Շ-)) ղվղտդկտիժ 

Շ0ՕԾ մ-5:06 (վմզդժհսմտի) վմգջմսԵ ղոհոզմժ օտիտմտիո րսժ6ոշղմ վղտոկտիօմ ՀՇ0Շ 
շչիս-«չշլ՛շ րոդ իս-Հ Հ զետիղ մդողոճ վմզղուսԹհսնմսդծվր ղվոոր սազմտղմ 

ծսճվր ղտորդոփոով ոզհոմս մրոամսիողոմողդ դվղոդոիօ) ՀՇ0Շ 'տորզրով վղտոկտիժ |Հ0Շ 
Է-5չ6` 7 րոդ մ-գ պզիքմզր 'մ-չլ Հց րտոկ մ-ՀԷՇ զ զիմտմտիոմ ծվծդսմս 'դոսԹհսնմսդճվր 

ՁՇ ղվոտոր չտաղմտղմ ճսճվր դորդղտոփողվ ողոմս մրոսմսիոդուտոդ մրտրտոդկդ փվկումնոնզը 

1կդիճտոմոդմզդ Հ մզղղոմոտոն վղոմտո դվճոսո ղտԹթհսոտիոմվ փաղովնդմ 5» ղվղոդոիձն |Շ0Շ 

Էմ-Գչ6՝ լլ ըտկդ մ-Հ Պիքմզը 'մ-Գչճ՛ցց րտհ մ-ԷՀ Հ զիմոմտիոմ ճվճդսմս 'ոոսնռհսնմսղծվր 

9ցՇ ղվոտոր չսղդմտղմ ճսձվր ղտրդոփտղվ ողզոմս մրոսմսիոդոլոդ մրտրտոդկդ փաումնոնզը 

1կիճտոմոկմզդ զ մզդդոմոտոն վդոմտո ղվճոսո դոԹհսոտիոմվ փսդովնդմ շֆ դվղողտի ՀՇՕՇ 

չճորվն 

վ-6 ղվղոդոիշէ լՇ0Շ .օդոռ Հյ պ զիտտոետ ճվրոսնկոկոմմզբ չիս-ցչբ՛գ րոդ իս-լ Հ կզեռիդ միվօ) Ծդոցղո 

օտիկոդումմդց ղճդվոքո 'ծորվն վ-6յ տիմոտ նմսոլող 'ցղո ց Հ զինոդտոմմզց դվղողդոիօ) ՇՇ0Շ 

Հվղոդղտիշ) լՇ0Շ դոց 'գ դիո իս-օչջ-9/ լ րոդ իս-Շբյլ մմս '(Հեց 

ղվղոդոիշ) լչ0Շ) '(մհսմոի) օմսԵ դոդողմժ ֆլ (ղծտոդր չ տմտիոդու դվճմդի վզոդոիշ) ՀՇ0Շ 

կ դվղոդոիժ) լՇ0Շ) 0 իսմդժրվվ 1ո «աղիղտե 

ճղր դորԾսովտտզվ վօղու (06 դվղոդտիշէ լՇ0Շ) մ-ԷՇ Պսնղդվ1 տնովդո վօդո տդոժդղ սսմղիիոմեմզդ 

1ոմնոնդր ողոմս իսօցմսԵ ղտոկողմժ (6օԳք դվդոդտիօմ լՇՕՇ) մ-Օյլ Ծվծդսմս '(90Ֆ ,ղվղտդտիշ) 
լՇՕՕԺ ող ԼԱպիճզոտդ մմղդշհսմտի իսօմսԵ ղտդկոզմժ Հբլ րոաղտոճմծոդտոդորոք ստզիծոֆ 

10) դվդոդոի) 

ՇՕՇ) Հ յիծովր (Յմհսմոի) օմսԵ դոդկողմժ ցծ դով '(6յ դվղոդտիտ) լՇ0Շ) '(մհսմտի) օմսԵ դողդողմժ 

յէլ զգիկմոնոս զ մղռդվրմոր 1/ո նսդծողոդոմվ րոսնղդոտտզվ ղոդոզմժ րոս-5» ղվղոհդտիժ) ՇՇ0Շ 

ոմմզմումգի ղութշհսղղմ 
վմզղղաքշհսցմսծոնղուվ րսմճուշդն վզոդաիօ) ՇՇՕԸ 
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99 ղվռոդոիշ) 

ՒՇՕՕ) Ջդտո Օգ զ ղիտոետ ծվրոսմոդոմմզբ չիս-«չք՛ցՇ րոդ իս-Շգ Հ կղետիդ միվօ) Ծդոցղո օոինկոդոմմըց 

ղճռվոյո 'ծորվն վչ՛չճլ տիմտտ նմսովող օղո Շօֆյ չ պիկտդտոմմդօ դվդտոդտիօ ՀՇՕՇ 

Ճվղոդղտիշ) լՇ0Շ դոց 'զ դիո իս-օչԵ՛6ՇՔ րոկ իս-քՇՇ մմս '(ց9 

դվղոդոիժ) լՀ0Շ) (Վնսմտի) օմսԵ ռոդկողմժ Հռ կծողր զ տմտիողո ղվճմդի վղոդտիժմ ՇՇՕՇ 

ՀԱ դվռոհոիձ) յՇ0Շ) 0 լիսմղժրվվ մո 

ՎՖՇ ղվղոդտիժ) լՇ0Շ) ոսկղիղտԵ ճգր դորհսվուզվ վօդու մ-ցլ '(0գ ղվղոդոիշէ լՇ0Շ) ոսկզղվ: տնովղո 
վօդո տկդոշդղ պաղիիտոմեմզդ 1ումնոնզր ողհոմս իսօմսԵ ղտղկոզմժ մ-ցք ծվծդսմս '(6ց դվդտոդոիշ) 

լՇ0Ժ ող Ապինղպոտդ մմզդօմհսմտի իսօմսԵ ղտղդողզմժ ֆօ րոադտճմճոդողորոք չստղիծո» 

9Է ռվղոդոիժ/ լՇ06) 

Հ Կիճովր (Ձհսմոի) օմսԵ դոհդոզմժ ցյլ դով '(/ԷՇ ղվղոդտիշ) յՇ0Շ) '(Ձհսմտի) օմսԵ ղողդողմժ օբ 
1կիդկմտնոս զ մզդդվրմոր 1ո նսդծոռոկոմվ ըրաանդոտտզվ ղդտոդոզմժ րոս-5» դվղողտից) ՇՀՇՕՇ 

Շէ ղվղոդտիժ) լչ0Շ) իսժրվվ նսդծոմոնմո ճս մ-ց '(65 ղվղոդոիշ) լՀ0Շ) նսդծտմոնմու .մ 

ՀէՇլ մոսիշ) նմո '(չ6 վղոհդտիշ) լՇ0Շ) չ ղիցմոդ մ-6Շյ դով 'Ոո/մզմոմզի վօղո քգլ օմսԵ ղոդկողմժ օց 
ղվղոհդոիժ) լչ0Հ) դոմոտոն Հ պիկմոնոս մրոթհսճոդոմեղ դոդոմնոնդը լոազմոմզի վօղո ցլլ մ-6/ 

Ծվծղսմս '(ցՇյ ռվղտդտիշ1 լՇՕՇ) Յհսմտի վօմսծ դոդողմժ ցցՇ Հ Լղիտմտիո ռվդողոիծ) ՀՇՕՇ 

Շ դվղոդտոի»շ) յՇ0Շ) 6վրնսհդ 

վմղղետոլոտոն մ-Շ դով '(չյբ ռվղողոիշ| |Շ0Շ) վմղռղվրմոր դտԹհսդղճողվող (զ 1դիղսղջոովող) Հ 

կիԾամով մ-բԵֆ ԾվԾդսմս '(ֆլբ ղվդոդտիծ) յՇ0Շ) ոսօտիտովոդողորորք սստզիծով (Հ կզիղսզօտովող) 
Հ պիճոսմոպ մ-ՁԵֆ» (ծվահսմտի) ԾվօմսԵ ղոդոզմժ /Էցլ օտիղյանդմ շյհսմտի դվռողոիծ) ՀՀՕՇ 

Ճվղոդղտիժ) լՇ0Շ դոց 'զ փղիտ իս-օչ/-0ֆլ 

րոդ իս-Շյց մմս '(6բ» վղտդոիշ) յՇ0Շ) լոսժծոծդմ դվղոդտիշ) ՇՇՕՇ (իդանդմ զ Հյհսմտի մ-/բցլ 

դով 'ռվղոդոիծ) լՀ0Շ ղոժ 'չ ոռոդոհո իս-Գչք՛ՇԵ րոդ իս-ըօ մմս '(Ձյյ ովռոհդոիշէ լՀ0Շ) ծվղդտիմոտ 

նմսպվոդ Հ Լղիծդտոխփ մ-ցց (6վժհսմտի) ԾվօմսԵ դոդողմժ օցյլ օտիռղժ ռվդտղդտիծ) ՇՇՕՇ 

չս-օչ9-66 րոդ իս-Շգ Հ կզցո միվշ) (վմղդՅմհսմոի) վմղջմսծ դոդողմժ 
օտիդդժ մրտահստորզրուվ տիմտոտ նմսոլող :(բԳգգ դվդտոդտիԼ լչըշ) '(ահսմտի) օմսԵ դտողդողմժ 

Տ0ԼԼ 3 (Պիղդժ Ծվրնսդ վտղզրտոտմտհղն դոդոչղղժ օՈՈ 5» (ոսժծոծոմ վդտդոիշ) ՇՇՕՇ 

տղզրուտմուոզն ղոդոճդոժ ռօրղ 55 

Ա-չլ-9 րտկ մ-Շյ զ դիքմզր հով '(մ-4չ6-Է6 րո մ-Եցյ ղվղոհդոիժ լՀ0Շ) մ-9:/-/9 
րոդ մ-օՋյ չ պիմտմտիոմ ծվդոսԹհսնմսդծվր յյՇ օտիծոմողմզղ չմորուվ սանողոտո մզղդոաԹհսդզնդտ 

նսրետդ ճվդտնոԵ դտղդկտմտտսղ 'դվմոդղոմ (ԷՖ ռվղտոդկտիօ լչՕՇ) մ-ԵԵ հով Կսդզմոտոհդ 

ղաթհսդմոեսո վղոմոկողժ (բօյ ղվղտկտիօ լչ0Շ) մ-/ցլ Ծվծղսմս '(ց6լ ,ղվղտկտիօԼ լՇ00) 
դսթհսնմսղճվր ղտահսդմոնոսո յյՇ պզիծոմտդկմզդ Հ դոմտտոն րոսժծոծղմ վդոդոիտ) ՇՇՕՇ 

ոմմզմումգի ղութշհսղղմ 
վմզղղաքշհսցմսծոնղուվ րսմճուշդն վզոդաիօ) ՇՇՕԸ 

ՈՎՍՆՍՍՆՈՏ 



ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ 
2022 թվականիընթացքում հանցագործությունների 

քննության վերաբերյալ 

2022 թվականին ՀՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարաններ է 

ներկայացվել մեղադրյալի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու մասին 157 

միջնորդություն, որոնցից բավարարվել է 131-ը կամ 83.456-ը, մերժվել է 26-ը կամ 16.65-ը: 

2021 թվականին ՀՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարաններ է 

ներկայացվել մեղադրյալի սկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու մասին 251 

միջնորդություն, որոնցից բավարարվել է 205-ը կամ 81.75-ը, մերժվել է 46-ը կամ 18.356-ը: 

2021 թվականի համեմատ, 2022 թվականին կալանավորումը որպես խափանման միջոց 

ընտրելու մասին միջնորդությունների թիվը նվազել է 94-ով կամ 37.55-ով: 

2022 թվականի ընթացքում ավարտված քրեական գործերի 76.996-ը (2021 թվականին՝ 57.196) 

քննվել է մինչն 2 ամիս, 16.856-ը (2021 թվականին՝ 7.99: մինչն 4 ամիս, 1.956-ը (2021 թվականին՝ 495) 

մինչն 6 ամիս, 12.79-ը (2021 թվականին՝ 14.09ց՝ մինչն 1 տարի, 15-ը (2071 թվականին՝ 18.396) 1 

տարուց ավելի ժամկետում: 

2022 թվակասի ընթացքում դատարան ուղարկված /9 քրեական գործով (վարույթով) 

պետությանը, իրավարանական ն ֆիզիկական անձանց պատճառվել է 9 մլրդ 620 մլն 157 հազար 664 

դրամի գույքային վնաս (2021 թվականին՝ 2 մլրդ 749 մլն 413 հազար 262), որոնցից պետությանը՝ 9 

մլրդ 349 մլն 586 հազար 447 դրամի (2021 թվականին՝ 2 մլրդ 543 մլն 765 հազար 403), 

իրավաբանական անձանց 270 մլն 571 հազար 217 դրամի (2021 թվականին՝ 56 մլն 218 հազար 889), 

իսկ ֆիզիկական անձանց վնաս չի պատճառվել (2021 թվականին՝ 14 մլն 942 հազար 970): 

Նախաքննության ընթացքում վերականգնվել է 9 մլրդ 620 մլն 157 հազար 664 ՀՀ դրամի 

չափով գույքային վնաս (2021 թվականին՝ 49 մլն 332 հազար 435), որից պետությանը պատճառված 

վնաս՝ 9 մլրդ 349 մլն 586 հազար 447 դրամի չափով (20721 թվականին՝ 43 մլն 424 հազար 703), իսկ 

ֆիզիկական անձանց մասով վերականգնում չի եղել (2021 թվականին՝ 5 մլն 907 հազար 732): 

2022 թվականի ընթացքում դատարան է ներկայացվել 494 խուզարկության միջնորդություն 

(2021 թվականի` 562), որոնցից 308-ը' բնակարանի խուզարկություն կատարելու, իսկ 186-ը՝ 

բանկային, նոտարական գաղտնիք կազմող տեղեկություններ ստանալու համար: Ներկայացված 494 

միջնորդությունից բավարարվել է 467-ը կամ 94.59-ը (2021 թվականին՝ 96.856-ը), իսկ մերժվել է 27-ը 

կամ 5.556-ը (2021 թվականին՝ 3.259թ-ը): 
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