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2022 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրվել է 

կոռուպցիոն հանցագործության 1858 դեպք (2021 թվականին՝ 1924): Նախորդ տարվա 

համեմատությամբ հանցագործության դեպքերը նվազել են 66-ով կամ 3.4%-ով: 

Կոռուպցիոն հանցագործությունների նվազումը հիմնականում պայմանավորված է 

ընտրակաշառք տալու (2021 թվականին՝ 33, 2022 թվականին՝ 15) և ընտրակաշառք ստանալու 

(2021 թվականին՝ 34, 2022 թվականին՝ 18) դեպքերի նվազմամբ:  

 2022 թվականի ընթացքում աճել են կաշառք տալու (2021 թվականին՝ 108, 2022 

թվականին՝ 157), փողերի լվացման (2021 թվականին՝49, 2022 թվականին՝ 65), պաշտոնեական 

լիազորությունները չարաշահելու և անցնելու (2021 թվականին՝ 757, 2022 թվականին՝ 794) 

դեպքերը:  

2021 և 2022 թվականների վիճակագրական տվյալների համադրված 

վերլուծությունը վկայում է հաշվետու ժամանակաշրջանում կոռուպցիոն բնույթի 

հանցագործությունների աննշան նվազման մասին։ 2018-2020 թվականներին արձանագրվել 

է կոռուպցիոն հանցագործությունների աճ. մասնավորապես՝ 2017 թվականին 

նախապատրաստվել է կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ 767 նյութ (հարուցվել 

է 591 քրեական գործ), 2018 թվականին՝ 1988 նյութ (հարուցվել է 1469 քրեական գործ), 2019 

թվականին՝ 2083 նյութ (հարուցվել է 1399 քրեական գործ), 2020 թվականին՝ 1810 նյութ 

(հարուցվել է 1232 քրեական գործ), 2021 թվականին՝ 1409 նյութ (հարուցվել է 798 քրեական 

գործ), իսկ 2022 թվականի ընթացքում հարուցվել և նախաձեռնվել է ընդհանուր 896 քրեական 

վարույթ (գործ):  

2018 և 2019 թվականներին գրանցված կոռուպցիոն հանցագործությունների թվի 

աճը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ մինչև 2018 թվականը կատարված 

կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ հաղորդումներն առավելապես ստացվել 

են 2018 և 2019 թվականներին: Հետագայում, թեև ստացվել են մինչ այդ տեղի ունեցած  



 

3 
 

կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ տվյալներ, սակայն, դրանց թիվը 

համեմատաբար փոքր է եղել: 2022 թվականի ցուցանիշները քանակական առումով 96-ով 

գերազանցում են 2021 թվականի ցուցանիշներին: Այս հանգամանքը, ի թիվս այլնի, 

պայմանավորված է 2022 թվականի հուլիսի 1-ից գործող ՀՀ քրեական դատավարության նոր 

օրենսգրքում ամրագրված կարգավորումներով: Նոր օրենսգրքով սահմանված չէ 

հանցագործության մասին հաղորդումների առթիվ նյութերի նախապատրաստման 

ընթացակարգ և առերևույթ հանցագործության մասին տվյալներ պարունակող բոլոր 

հաղորդումներով 2022 թվականի հուլիսի 1-ից հետո քրեական վարույթի նախաձեռնումը 

պարտադիր է: Այլ խոսքով, եթե նախկինում մի շարք հաղորդումների կապակցությամբ 

նախապատրաստվող նյութերի շրջանակներում հերքվում էր հանցագործություն կատարված 

լինելու հանգամանքը և քրեական գործ չէր հարուցվում, ապա ներկայում հանցագործության 

մասին յուրաքանչյուր հաղորդման առթիվ նախաձեռնվում է քրեական վարույթ:  

Կոռուպցիոն հանցագործությունները լատենտային (քողարկված) են, դրանց 

բացահայտումը բարդ է՝ պայմանավորված այն հանգամանքով, որ դրանք, որպես կանոն, 

ունեն երկկողմանի «փոխշահավետ գործարքի» տեսք: «Կողմերը» շահագրգռված չեն 

իրավապահ մարմինների հետ: Հետևաբար, 2020-2022 թվականներին կոռուպցիոն 

հանցագործությունների թվի նվազումը գնահատվում է բացասական:   

2022 թվականի ընթացքում կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ 

նախապատրաստվել է 719 նյութ, որոնցից 378-ով հարուցվել են քրեական գործեր, 278-ով՝ 

քրեական գործ հարուցելը մերժվել է, իսկ 63 նյութ ուղարկվել է ըստ ենթակայության:  

2022 թվականի ընթացքում ՀՀ իրավասու մարմինների վարույթում նախապատրաստված 

և քրեական գործ հարուցելը մերժված 278 նյութից 252-ը մերժվել է արդարացման, իսկ 26-ը՝ ոչ 

արդարացման հիմքերով: 

2022 թվականի ընթացքում դատախազների կողմից ստուգվել է ենթադրյալ կոռուպցիոն 

հանցավոր դեպքերի վերաբերյալ 560 հաղորդման արձանագրման մասին օրենսդրության  
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պահանջների կատարումը: 560 հաղորդումից 518-ով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, 

իսկ 42-ով՝ քրեական վարույթ չի նախաձեռնվել: 

2022 թվականի ընթացքում կոռուպցիոն հանցագործությունների դեպքերով 

հարուցվել (նախաձեռնվել) է 896 գործ (վարույթ)` նախորդ տարվա 798-ի դիմաց: 2022 

թվականի ընթացքում ՀՀ նախաքննական մարմինների վարույթում քննված 2718 քրեական 

գործից (վարույթից) ավարտվել է 567-ը, որոնցից 388-ը կարճվել է, այդ թվում՝ 286-ը՝ 

արդարացման, իսկ 102-ը՝ ոչ արդարացման հիմքերով: 178 քրեական գործ (վարույթ)՝ 397 

անձի վերաբերյալ, մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան, իսկ 1 քրեական 

գործ ուղարկվել է դատարան՝ բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոց կիրառելու 

միջնորդությամբ: 

 Ըստ կոռուպցիոն բնույթի առանձին հանցատեսակների՝ հաշվետու տարում 

նախապատրաստված նյութերի և քննված քրեական գործերի շարժն ունեցել է հետևյալ 

պատկերը1. 

 (2022 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2022 թվականի հուլիսի 1-ն ընկած 

ժամանակահատված) 

 Ընտրողներին կաշառք տալու, կաշառք ստանալու, ընտրությունների ժամանակ 

բարեգործության արգելքի խախտման կամ ընտրողի ազատ կամքի իրականացմանը 

խոչընդոտելու (ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 154.2-րդ հոդված) վերաբերյալ 2022թ. 

ընթացքում նախապատրաստվել է 4 նյութ, որից 2-ով հարուցվել է քրեական գործ, 2-ով՝ 

քրեական գործ հարուցելը մերժվել է։  

  

 

                                                            
1  Ըստ առանձին հանցատեսակների վիճակագրական տվյալները ներկայացվում են կիսամյակային 
կտրվածքով, և 2021 թվականի համապատասխան վիճակագրական տվյալների հետ համադրություն չի 
արվում՝ հաշվի առնելով 2022 թվականի հուլիսի 1-ից ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելու 
հանգամանքը: 
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Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործության վերաբերյալ վարույթում քննվել է 

7 քրեական գործ, որից ավարտվել է 3 քրեական գործի վարույթ, այդ թվում՝ 3 գործի վարույթ 

կարճվել է՝ արդարացման հիմքով: 

 1 քրեական գործ ուղարկվել է ըստ քննչական ենթակայության, 3 գործի նախաքննություն 

հաշվետու ժամանակաշրջանում մնացել է անավարտ, ընդ որում՝ այդ գործերով կալանքի տակ 

որևէ անձ չկա: 

 Ընտրակաշառքի միջնորդության (ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 154.9-րդ 

հոդված) վերաբերյալ ինչպես 2021 թվականի, այնպես էլ 2022 թվականի ընթացքում նյութեր 

չեն նախապատրաստվել:  

 Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործության վերաբերյալ վարույթում 

քննվել է 3 քրեական գործ, որից ավարտվել է 2 քրեական գործի վարույթ, այդ թվում՝ 1 գործի 

վարույթ կարճվել է՝ արդարացման հիմքով: 

 1 քրեական գործ 2 անձի վերաբերյալ մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է 

դատարան, 1 քրեական գործի նախաքննություն հաշվետու ժամանակաշրջանում մնացել է 

անավարտ, որով կալանքի տակ անձ չկա: 

 Պաշտոնեական դիրքի օգտագործմամբ կատարված խարդախությունների (ՀՀ 

նախկին քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1.1 կետ և 3-րդ մաս) վերաբերյալ 

հաշվետու ժամանակահատվածում  նախապատրաստվել է 23 նյութ, որից 22-ով հարուցվել է 

քրեական գործ, 1-ն ուղարկվել է ըստ ենթակայության: 

 Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործության վերաբերյալ վարույթում 

քննվել է 106 քրեական գործ, որից ընդամենն ավարտվել է 34 քրեական գործի վարույթ, այդ 

թվում՝ 28 գործի վարույթ կարճվել է, 15-ը՝ արդարացման, 13-ը՝ ոչ արդարացման հիմքով, իսկ 6 

քրեական գործ՝ 8 անձի վերաբերյալ, մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան։ 

 3 գործի վարույթ կասեցվել է, որից 2-ը՝ անձը հայտնի չլինելու, իսկ 1-ը՝ անձի 

հետախուզման մեջ գտնվելու հիմքով: 16 քրեական գործ ուղարկվել է ըստ քննչական  
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ենթակայության, 5 քրեական գործ միացվել է, իսկ 47 գործի նախաքննություն հաշվետու 

ժամանակաշրջանում մնացել է անավարտ, ընդ որում՝ այդ գործերով 2 անձ շարունակել է մնալ 

կալանքի տակ:  

 Պաշտոնեական դիրքի օգտագործմամբ կատարված յուրացման կամ վատնման (ՀՀ 

նախկին քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ և 3-րդ մաս) 

վերաբերյալ նախապատրաստվել է 108 նյութ, որից 77-ով հարուցվել է քրեական գործ, 22-ով՝ 

քրեական գործի հարուցումը մերժվել է, որից 21-ը՝ արդարացման, իսկ 1-ը՝ ոչ արդարացման 

հիմքով: 9 նյութ ուղարկվել է ըստ ենթակայության: 

  Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործության վերաբերյալ վարույթում 

քննվել է 430 քրեական գործ, որից ընդամենն ավարտվել է 114 քրեական գործի վարույթ, այդ 

թվում՝ 88 գործով վարույթ կարճվել է, որից 55-ը՝ արդարացման, 33-ը՝ ոչ արդարացման 

հիմքով, 26 քրեական գործ՝ 62 անձի վերաբերյալ, որից 1-ը՝ կալանքի տակ մեղադրական 

եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան: 

 7 քրեական գործի վարույթ կասեցվել է, որից 7-ը՝ անձը հայտնի չլինելու: 47 քրեական 

գործ ուղարկվել է ըստ քննչական ենթակայության, 13 գործ միացվել է, իսկ 250 գործի 

նախաքննություն հաշվետու ժամանակաշրջանում մնացել է անավարտ, ընդ որում, նշված 

գործերով 1 անձ գտնվել է կալանքի տակ։  

 Պաշտոնեական դիրքի օգտագործմամբ ֆինանսական բուրգ ստեղծելու, 

կազմակերպելու կամ ղեկավարելու (ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 189.1-րդ հոդված)  

վերաբերյալ հաշվետու ժամանակաշրջանում նախապատրաստվել է 1 նյութ, որով քրեական 

գործ հարուցելը մերժվել է՝ արդարացման հիմքով: 

 Հաշվետու ժամանակահատվածում քրեական գործ վարույթ չի ընդունվել: 

 Փողերի լվացման (ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդված) վերաբերյալ 

2022թ. ընթացքում նախապատրաստվել է 8 նյութ, որից 6-ով հարուցվել է քրեական գործ, 2 

նյութ ուղարկվել է ըստ ենթակայության: 
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Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործության վերաբերյալ վարույթում քննվել է 

59 քրեական գործ, որից ընդամենն ավարտվել է 4 քրեական գործի վարույթ, այն է՝ 4 քրեական 

գործ 11 անձի վերաբերյալ մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան:  

 Մնացած քրեական գործերից 5 գործի վարույթ կասեցվել է՝ 2-ը՝ անձը հայտնի չլինելու 

հիմքով, 3-ը՝ անձի հետախուզման մեջ գտնվելու հիմքով, 24 քրեական գործ ուղարկվել է ըստ 

ենթակայության, 3 քրեական գործ միացվել է, 23 քրեական գործի նախաքննություն հաշվետու 

ժամանակաշրջանում մնացել է անավարտ: Ընդ որում, անավարտ քրեական գործերով 

կալանքի տակ են գտնվել 2 անձինք: 

 Պաշտոնեական դիրքի օգտագործմամբ ներքին տեղեկությունների անբարեխիղճ 

օգտագործման (ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 190.1-րդ հոդված) վերաբերյալ 2022թ. 

ընթացքում նյութեր չեն նախապատրաստվել։ 

 Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործության վերաբերյալ որևէ 

քրեական գործ չի հարուցվել, վարույթում որևէ գործ չի քննվել: 

 Պաշտոնեական դիրքի օգտագործմամբ գնային չարաշահման (ՀՀ նախկին քրեական 

օրենսգրքի 190.2-րդ հոդված) վերաբերյալ 2022թ. ընթացքում նախապատրաստվել է 1 նյութ, 

որով հարուցվել է քրեական գործ: 

  Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործության վերաբերյալ վարույթում 

քննված 1 քրեական գործ միացվել է: 

 Պաշտոնեական դիրքի օգտագործմամբ հակամրցակցային գործունեության (ՀՀ 

նախկին քրեական օրենսգրքի 195-րդ հոդված) վերաբերյալ 2022թ. ընթացքում նյութեր չեն 

նախապատրաստվել: 

 2 քրեական գործի նախաքննություն հաշվետու ժամանակաշրջանում մնացել է 

անավարտ: Ընդ որում, անավարտ քրեական գործերով կալանքի տակ անձինք չկան: 
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Առևտրային կաշառքի (ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 200-րդ հոդված) վերաբերյալ 

նախապատրաստվել է 4 նյութ, որից 3-ով հարուցվել է քրեական գործ, 1-ով՝ քրեական գործ 

հարուցելը մերժվել է արդարացնող հիմքով:  

 Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործության վերաբերյալ վարույթում քննվել 

է 10 քրեական գործ, որից ընդամենն ավարտվել է 4 քրեական գործի վարույթ, այդ թվում՝ 3 

գործով վարույթ կարճվել է արդարացման հիմքով, 1 քրեական գործ՝ 2 անձի վերաբերյալ, 

մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան: 

 3 քրեական գործ ուղարկվել է ըստ քննչական ենթակայության, իսկ 3 գործի 

նախաքննություն հաշվետու ժամանակաշրջանում մնացել է անավարտ։  

 Արհեստավարժ մարզամրցումների և հանդիսավոր առևտրային մրցույթների 

մասնակիցներին ու կազմակերպիչներին կաշառելու (ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 

201-րդ հոդված) վերաբերյալ նյութեր չեն նախապատրաստվել: 

 Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործության վերաբերյալ վարույթում քննվել 

է 1 քրեական գործ, որն ուղարկվել է ըստ ենթակայության: 

 Առևտրային կամ այլ կազմակերպությունների ծառայողների կողմից 

լիազորությունները չարաշահելու (ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդված) 

վերաբերյալ նախապատրաստվել է 10 նյութ, որից 6-ով հարուցվել է քրեական գործ, 3-ով՝ 

քրեական գործի հարուցումը մերժվել է՝ արդարացման հիմքով: 1 նյութ ուղարկվել է ըստ 

ենթակայության: 

 Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործության վերաբերյալ վարույթում 

քննվել է 62 քրեական գործ, որից ավարտվել է 11 քրեական գործի վարույթ, որից 8-ը ՝ 

արդարացման, 1-ը՝ ոչ արդարացման հիմքով, 2 քրեական գործ՝ 6 անձի վերաբերյալ 

մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան: 

Մնացած գործերից 5-ը կասեցվել են, որից 4-ը՝ անձը հայտնի չլինելու, 1-ը՝ անձի հետախուզման 

մեջ գտնվելու հիմքով, 17 քրեական գործ ուղարկվել է ըստ քննչական ենթակայության, 3 գործ  



 

9 
 

միացվել է, իսկ 26 քրեական գործի նախաքննություն հաշվետու ժամանակաշրջանում մնացել է 

անավարտ: 

 Պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու (ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 

308-րդ հոդված) վերաբերյալ նախապատրաստվել է 208 նյութ, որից 67-ով հարուցվել է 

քրեական գործ, 118-ով՝ քրեական գործի հարուցումը մերժվել է, 23 նյութ ուղարկվել է ըստ 

ենթակայության։ Քրեական գործի հարուցումը մերժված 118 նյութերից 97-ը մերժվել է 

արդարացման, իսկ 21-ը՝ ոչ արդարացման հիմքով: 

 Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործության վերաբերյալ վարույթում 

քննվել է 428 քրեական գործ, որից ընդամենն ավարտվել է 121 քրեական գործի վարույթ, այդ 

թվում՝ 89 գործի վարույթ կարճվել է, որից 61-ը արդարացման, 28-ը՝ ոչ արդարացման հիմքով, 

իսկ 32 քրեական գործ՝ 47 անձի վերաբերյալ մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է 

դատարան: 

  Մնացած քրեական գործերից 20-ը կասեցվել են, այդ թվում՝ 16-ը՝ անձը հայտնի չլինելու, 

4-ը՝ անձի հետախուզման մեջ գտնվելու հիմքով:  

66 քրեական գործ ուղարկվել է ըստ քննչական ենթակայության, 19 քրեական գործ միացվել է, 

իսկ 202 քրեական գործով նախաքննություն 2022թ. ընթացքում չի ավարտվել:  

 Պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու (ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 

309-րդ հոդված) վերաբերյալ նախապատրաստվել է 131 նյութ, որից 70-ով հարուցվել է 

քրեական գործ, 56-ով՝ քրեական գործի հարուցումը մերժվել է, ընդ որում` 56-ը՝ արդարացման, 

5 նյութ ուղարկվել է ըստ ենթակայության: 

 Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործության վերաբերյալ վարույթում 

քննվել է 227 քրեական գործ, որից ընդամենն ավարտվել է 25 քրեական գործի վարույթ, այդ 

թվում՝ 24 քրեական գործով վարույթ կարճվել է` արդարացնող հիմքով, իսկ 1 քրեական գործ՝ 1 

անձի վերաբերյալ մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան: 
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Մնացած քրեական գործերից 9-ը կասեցվել են՝ անձի հայտնի չլինելու հիմքով, 128 քրեական 

գործ ուղարկվել է ըստ քննչական ենթակայության, 9 գործ միացվել է, իսկ 56 գործի 

նախաքննություն մնացել է անավարտ:   

 Ձեռնարկատիրական գործունեությանն ապօրինի մասնակցելու (ՀՀ նախկին 

քրեական օրենսգրքի 310-րդ հոդված) վերաբերյալ նախապատրաստվել է 2 նյութ, որոնցից 1-

ով հարուցվել է քրեական գործ, 1-ով՝ քրեական գործ հարուցելը մերժվել է՝ արդարացման 

հիմքով: 

 Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործության վերաբերյալ վարույթում 

քննվել է 6 քրեական գործ, որից ընդամենն ավարտվել է 2 քրեական գործի վարույթ, այդ թվում՝ 

2 քրեական գործով վարույթը կարճվել է` արդարացնող հիմքով, իսկ 1 քրեական գործ ուղարկվել 

է ըստ ենթակայության, իսկ 3 գործի նախաքննություն մնացել է անավարտ:   

 Ապօրինի հարստանալու  (ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 310.1-րդ հոդված) 

վերաբերյալ 2022թ. ընթացքում  նախապատրաստվել է 1 նյութ, որով հարուցվել է քրեական 

գործ: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործության վերաբերյալ վարույթում քննվել է 

3 քրեական գործ, որից 1 գործ միացվել է, 2 գործի նախաքննություն մնացել է անավարտ:   

 Կաշառք ստանալու (ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 311-րդ հոդված) վերաբերյալ 

նախապատրաստվել է 73 նյութ, որից 39-ով հարուցվել է քրեական գործ, 28-ով՝ քրեական 

գործի հարուցումը մերժվել է, որից 28-ը՝ արդարացնող, 6 նյութ ուղարկվել է ըստ 

ենթակայության:  

 Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործության վերաբերյալ վարույթում 

քննվել է 172 քրեական գործ, որից ընդամենն ավարտվել է 46 քրեական գործի վարույթ, այդ 

թվում՝ 18 քրեական գործ կարճվել է արդարացման հիմքով, իսկ 2 քրեական գործ` ոչ 

արդարացման հիմքով, 26 քրեական գործ՝ 68 անձի վերաբերյալ, որից 13-ը գտնվել են կալանքի 

տակ, մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան: 
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Մնացած քրեական գործերից 10-ը կասեցվել են` անձը հայտնի չլինելու հիմքով: 26 գործ 

ուղարկվել է ըստ քննչական ենթակայության, 11 գործ միացվել է, իսկ 79 գործի 

նախաքննությունը 2021թ. ընթացքում չի ավարտվել: Անավարտ մնացած քրեական գործերով 5 

անձ գտնվել են կալանքի տակ: Ընդ որում, նշված գործերով 1 անձի նկատմամբ որպես 

խափանման միջոց ընտրված կալանավորումը դատարանի կողմից փոփոխվել է: 

Պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձի, հանրային 

ծառայողի կողմից ապօրինի վարձատրություն ստանալու (ՀՀ նախկին քրեական 

օրենսգրքի 3111-րդ հոդված) վերաբերյալ նախապատրաստվել է 1 նյութ, որով հարուցվել է 

քրեական գործ: 

 Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործության վերաբերյալ վարույթում 

քննվել է 15 քրեական գործ, որից ավարտվել է 8 քրեական գործի վարույթ, այդ թվում՝ 3 գործի 

վարույթ կարճվել է, որից 3-ը՝ արդարացման: 5 քրեական գործ՝ 11 անձի վերաբերյալ 

մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան, 1 քրեական գործ ուղարկվել է ըստ 

քննչական ենթակայության, 1 գործ միացվել է, 5 գործի նախաքննությունը 2022թ. ընթացքում 

չի ավարտվել: 

 Իրական կամ ենթադրյալ ազդեցությունը օգտագործելու   (ՀՀ նախկին քրեական 

օրենսգրքի 3112-րդ հոդված) վերաբերյալ հաշվետու ժամանակահատվածում նյութեր չեն 

նախապատրաստվել: Հաշվետու ժամանակահատվածում քրեական գործ չի քննվել: 

Կաշառք տալու (ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 312-րդ հոդված) վերաբերյալ 

նախապատրաստվել է 14 նյութ, որից 11-ով հարուցվել են քրեական գործեր, 3-ն ուղարկվել են 

ըստ ենթակայության: 

 Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործության վերաբերյալ վարույթում 

քննվել է 48 քրեական գործ, որից ընդամենն ավարտվել է 30 քրեական գործի վարույթ, այդ 

թվում՝ 4 քրեական գործի վարույթ կարճվել է, որից 2-ը՝ արդարացման, 2-ը՝ ոչ արդարացման  
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հիմքով, իսկ 26 քրեական գործ՝ 89 անձի վերաբերյալ, որից 8-ը կալանքի տակ, մեղադրական 

եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան: 

Մնացած քրեական գործերից 4-ը կասեցվել են, այդ թվում՝ 2-ը՝ անձը հայտնի չլինելու, 2-ը՝ անձի 

հետախուզման մեջ գտնվելու հիմքով: 3 քրեական գործ ուղարկվել է ըստ քննչական 

ենթակայության, 1 քրեական գործ միացվել է, իսկ 10 գործով նախաքննությունը 2022թ. 

ընթացքում չի ավարտվել:  

 Պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձին, 

հանրային ծառայողին ապօրինի վարձատրություն տալու (ՀՀ նախկին քրեական 

օրենսգրքի 3121-րդ հոդված) վերաբերյալ հաշվետու ժամանակաշրջանում նյութեր չեն 

նախապատրաստվել, քրեական գործեր չեն հարուցվել: 

2022թ. ընթացքում նշված հանցագործության վերաբերյալ վարույթում քրեական գործ չի 

քննվել: 

 Իրական կամ ենթադրյալ ազդեցությունն օգտագործելու համար ապօրինի 

վարձատրություն տալու (ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 312.2-րդ հոդված) վերաբերյալ 

հաշվետու ժամանակաշրջանում նյութեր չեն նախապատրաստվել, քրեական գործեր չեն 

հարուցվել: 

2022թ. ընթացքում նշված հանցագործության վերաբերյալ վարույթում քրեական գործ չի 

քննվել: 

 Կաշառքի միջնորդության (ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 313-րդ հոդված) 

վերաբերյալ նախապատրաստվել է 3 նյութ, որոնք ուղարկվել են ըստ ենթակայության: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործության վերաբերյալ վարույթում քննվել է 

1 քրեական գործ, որն ավարտվել է, այն է՝ 1 անձի վերաբերյալ մեղադրական եզրակացությամբ 

ուղարկվել է դատարան։ 

 Պաշտոնեական կեղծիքի (ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 314-րդ հոդված) 

վերաբերյալ նախապատրաստվել է 93  նյութ, որից 46-ով հարուցվել է քրեական գործ, 37-ով՝  
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քրեական գործի հարուցումը մերժվել է, որից 33-ով արդարացման, իսկ 4-ով ոչ արդարացման 

հիմքով, 10 նյութ ուղարկվել է ըստ ենթակայության: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործության վերաբերյալ վարույթում քննվել է 

161  քրեական գործ, որից ընդամենն ավարտվել է 52  քրեական գործի վարույթ, այդ թվում՝ 42 

գործի վարույթ կարճվել է, որից 29-ը արդարացման, 13-ը՝ ոչ արդարացման հիմքերով, իսկ 10 

քրեական գործ՝ 23 անձի վերաբերյալ, որից 2-ը գտնվել են կալանքի տակ, մեղադրական 

եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան: 

Մնացած քրեական գործերից 7 քրեական գործի վարույթ կասեցվել է, որից 7-ը՝ անձը հայտնի 

չլինելու հիմքով, 26 քրեական գործ ուղարկվել է ըստ քննչական ենթակայության, 11 քրեական 

գործ միացվել է, իսկ 65 քրեական գործի նախաքննություն հաշվետու ժամանակաշրջանում 

մնացել է անավարտ: 

 Հայտարարագրերը բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի 

հանձնաժողով դիտավորությամբ չներկայացնելու  (ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 

314.2-րդ հոդված) վերաբերյալ հաշվետու ժամանակաշրջանում նախապատրաստվել է 3 նյութ, 

որից 3-ով հարուցվել է քրեական գործ: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործության վերաբերյալ վարույթում քննվել է 

5 քրեական գործ, որից ընդամենն ավարտվել է 4 քրեական գործի վարույթ, այդ թվում՝ 1 գործի 

վարույթ կարճվել է` արդարացման հիմքով, իսկ 3 քրեական գործ՝ 4 անձի վերաբերյալ, 

մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան: 

1 քրեական գործի նախաքննություն հաշվետու ժամանակաշրջանում մնացել է անավարտ: 

 Հայտարարագրերում կեղծ տվյալ ներկայացնելու կամ հայտարարագրման ենթակա 

տվյալը թաքցնելու (ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 314.3-րդ հոդված) վերաբերյալ 2022թ. 

ընթացքում նախապատրաստվել է 4 նյութ, որից 4-ով հարուցվել է քրեական գործ: 

 Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործության վերաբերյալ վարույթում 

քննվել է 19 քրեական գործ, որից 7-ն ավարտվել են՝ 2-ը կարճվել են արդարացնող հիմքերով,   
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1 գործի վարույթ կարճվել է` ոչ արդարացման հիմքով, 4 գործ 7 անձի վերաբերյալ մեղադրական 

եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան, 2 գործով վարույթը կասեցվել է անձի հայտնի 

չլինելու հիմքով, 2 գործ միացվել է,  8-ը՝ մնացել են անավարտ:  

 Պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով արդարադատության իրականացմանը և 

քննությանը խոչընդոտելու (ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 332-րդ հոդված) վերաբերյալ 

հաշվետու ժամանակաշրջանում նյութեր չեն նախապատրաստվել: 

2022թ. ընթացքում նշված հանցագործության վերաբերյալ վարույթում քրեական գործ չի 

քննվել: 

 Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործության վերաբերյալ վարույթում 

քննվել է 1 քրեական գործ, որի նախաքննությունը մնացել է անավարտ: 

 Ակնհայտ անարդար դատավճիռ, վճիռ կամ դատական այլ ակտ կայացնելու (ՀՀ 

նախկին քրեական օրենսգրքի 352-րդ հոդված) վերաբերյալ հաշվետու ժամանակաշրջանում 

նյութեր չեն նախապատրաստվել:  

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում նշված հանցագործության վերաբերյալ վարույթում 

քննվել է 1 քրեական գործ, որի վարույթ կարճվել են արդարացնող հիմքով: 

Իշխանությունը չարաշահելու, իշխանազանցության կամ իշխանության անգործության (ՀՀ 

նախկին քրեական օրենսգրքի 375-րդ հոդված) վերաբերյալ նախապատրաստվել է 27  նյութ, 

որից 18-ով հարուցվել է քրեական գործ, 9-ով քրեական գործ հարուցելը մերժվել է արդարացնող 

հիմքով: 

 Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործության վերաբերյալ վարույթում 

քննվել է 190  քրեական գործ, որից ընդամենն ավարտվել է 32 գործ, որից 22-ը կարճվել են 

արդարացնող հիմքով, 6 գործի վարույթ կարճվել է` ոչ արդարացման հիմքով, 4 գործ 7 անձի 

վերաբերյալ, որոնցից 3-ը գտնվել են կալանքի տակ, մեղադրական եզրակացությամբ 

ուղարկվել է դատարան, 2 գործով վարույթը կասեցվել է անձի հայտնի չլինելու հիմքով, 23 գործ 

միացվել է, 19 գործ ուղարկվել է ենթակայության, 114-ը՝ մնացել են անավարտ:  
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(2022 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ն ընկած 

ժամանակահատված) 

 Ընտրակաշառք ստանալու, տալու, ընտրակաշառքի միջնորդության (ՀՀ քրեական 

օրենսգրքի 218-220-րդ հոդվածներ) վերաբերյալ 2022թ. ընթացքում ստացվել է 4 հաղորդում, 

որոնցով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։  

Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործությունների վերաբերյալ իրականացվել 

է 6 քրեական վարույթ, որից կարճվել է 1 քրեական վարույթ: 

3 քրեական վարույթ ուղարկվել է ըստ ենթակայության, 2-ը մնացել է անավարտ, ընդ որում՝ այդ 

վարույթներով կալանքի տակ որևէ անձ չկա: 

 Հանրաքվեի կամ ընտրության ժամանակ բարեգործության արգելքը խախտելու (ՀՀ 

քրեական օրենսգրքի 221-րդ հոդված) վերաբերյալ հաշվետու ժամանակահատվածում  

հաղորդումներ չեն ստացվել, քրեական վարույթներ չեն նախաձեռնվել:  

 Ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ օրենքով սահմանված՝ նախընտրական 

քարոզչության ծախսերը նախընտրական հիմնադրամից չկատարելու կամ հանրաքվեի 

քարոզչության ծախսերը հանրաքվեի քարոզչության հիմնադրամից չկատարելու կամ 

հայտարարագրման ենթակա տվյալները չհայտարարագրելու կամ հայտարարագիր 

չներկայացնելու (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 221.1-ին հոդված) վերաբերյալ հաշվետու 

ժամանակահատվածում  հաղորդումներ չեն ստացվել, քրեական վարույթներ չեն 

նախաձեռնվել:  

 Կուսակցության օգտին խոշոր չափերով ապօրինի նվիրատվություն ներգրավելու (ՀՀ 

քրեական օրենսգրքի 231-րդ հոդված)  վերաբերյալ հաշվետու ժամանակահատվածում  

հաղորդումներ չեն ստացվել, քրեական վարույթներ չեն նախաձեռնվել:  
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 Կուսակցությանը նվիրատվություն կատարելու՝ օրենքով սահմանված չափը 

չգերազանցելու արգելքը կամ օրենքով չթույլատրված աղբյուրներից նվիրատվությունների  

արգելքը խոշոր չափերով շրջանցելու  (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 232-րդ հոդված)  

վերաբերյալ հաշվետու ժամանակահատվածում  հաղորդումներ չեն ստացվել, քրեական 

վարույթներ չեն նախաձեռնվել:  

 Խարդախության՝ իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները կամ 

դրանցով պայմանավորված ազդեցությունն օգտագործելով (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 255-

րդ հոդվածի 2-րդ մաս, 2-րդ կետ և 3-րդ մաս),  վերաբերյալ 2022թ. ընթացքում ստացվել է 13 

հաղորդում, որոնցով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։  

 Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործությունների վերաբերյալ 

իրականացվել է 22 քրեական վարույթ, որոնցից ավարտվել է 3 քրեական վարույթ, որից 2-ը՝ 

կարճվել է, իսկ 1 քրեական վարույթ՝ 2 անձի վերաբերյալ, մեղադրական եզրակացությամբ 

ուղարկվել է դատարան, այդ թվում՝ 1 անձ գտնվել է կալանքի տակ: 

9 քրեական վարույթ ուղարկվել է ըստ ենթակայության, 2-ը՝ միացվել է, 8-ը մնացել է անավարտ, 

ընդ որում՝ այդ վարույթներով կալանքի տակ որևէ անձ չկա: 

 Վստահված գույքը հափշտակելու՝ իշխանական կամ ծառայողական 

լիազորությունները կամ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունն օգտագործելով (ՀՀ 

քրեական օրենսգրքի 256-րդ հոդվածի 2-րդ մաս, 2-րդ կետ և 3-րդ մաս),  վերաբերյալ 2022թ. 

ընթացքում ստացվել է 68 հաղորդում, որոնցով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։  

 Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործությունների վերաբերյալ 

իրականացվել է 79 քրեական վարույթ, որոնցից ավարտվել է 3 քրեական վարույթ, որից 2-ը՝ 

կարճվել է, իսկ 1 քրեական վարույթ՝ 1 անձի վերաբերյալ, մեղադրական եզրակացությամբ 

ուղարկվել է դատարան: 

 14 քրեական վարույթ ուղարկվել է ըստ ենթակայության, 6-ը՝ միացվել է, 56-ը մնացել են 

անավարտ, ընդ որում՝ այդ վարույթներով կալանքի տակ որևէ անձ չկա: 
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Շորթումը՝ իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները կամ դրանցով 

պայմանավորված ազդեցությունն օգտագործելով (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ  

հոդվածի 2-րդ մաս, 9-րդ կետ և 3-րդ մաս),  վերաբերյալ հաշվետու ժամանակահատվածում  

հաղորդումներ չեն ստացվել, քրեական վարույթներ չեն նախաձեռնվել:  

 Ներքին տեղեկությունների անբարեխիղճ օգտագործումը՝ իշխանական կամ 

ծառայողական լիազորությունները կամ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունն 

օգտագործելով (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 268-րդ հոդվածի 3-րդ մաս, 2-րդ կետ)  

վերաբերյալ հաշվետու ժամանակահատվածում հաղորդումներ չեն ստացվել, քրեական 

վարույթներ չեն նախաձեռնվել:  

 Արժեթղթերի շուկայում գնային չարաշահումը՝ իշխանական կամ ծառայողական 

լիազորությունները կամ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունն օգտագործելով (ՀՀ 

քրեական օրենսգրքի 269-րդ հոդվածի 3-րդ մաս, 3-րդ կետ) վերաբերյալ հաշվետու 

ժամանակահատվածում հաղորդումներ չեն ստացվել, քրեական վարույթներ չեն նախաձեռնվել:  

 Մասնավոր ոլորտում կաշառք ստանալու, տալու՝ իշխանական կամ ծառայողական 

լիազորությունները կամ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունն օգտագործելով (ՀՀ 

քրեական օրենսգրքի 269-րդ հոդվածի 3-րդ մաս, 3-րդ կետ) վերաբերյալ 2022թ. ընթացքում 

ստացվել է 1 հաղորդում, որով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։  

 Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործությունների վերաբերյալ 

իրականացվել է 2 քրեական վարույթ, որից 1-ը միացվել է, իսկ 1 քրեական վարույթ մնացել է 

անավարտ, ընդ որում՝ այդ վարույթով կալանքի տակ անձ չկա: 

 Հայաստանի Հանրապետության կամ այլ պետության մարզիկի, մրցավարի, թիմի 

ղեկավարի, մարզչի, արհեստավարժ մարզամրցման այլ մասնակցի կամ դրա 

կազմակերպչի, հանդիսադիր առևտրային մրցույթի մասնակցի կամ դրա կազմակերպչի 

կամ մրցանակաբաշխային հանձնաժողովի անդամի կողմից կաշառք ստանալու,  

Հայաստանի Հանրապետության կամ այլ պետության մարզիկին, մրցավարին, թիմի 

ղեկավարին, մարզչին, արհեստավարժ մարզամրցման այլ մասնակցի կամ դրա 
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կազմակերպչին, հանդիսադիր առևտրային մրցույթի մասնակցին կամ դրա 

կազմակերպչին կամ մրցանակաբաշխային հանձնաժողովի անդամին կաշառք տալու  (ՀՀ  

քրեական օրենսգրքի 274-րդ և 275-րդ հոդվածներ) վերաբերյալ հաշվետու 

ժամանակահատվածում  հաղորդումներ չեն ստացվել, քրեական վարույթներ չեն 

նախաձեռնվել:  

 Ծառայողական կամ մասնագիտական պարտականությունները կատարելու համար 

ապօրինի վարձատրություն ստանալու կամ պահանջելու (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 276-րդ 

հոդված) վերաբերյալ 2022թ. ընթացքում ստացվել է 1 հաղորդում, որով նախաձեռնվել է 

քրեական վարույթ։  

 Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործությունների վերաբերյալ 

իրականացվել է 1 քրեական վարույթ, որը մնացել է անավարտ, ընդ որում՝ այդ վարույթով 

կալանքի տակ անձ չկա: 

 Մասնավոր ոլորտում ծառայողական լիազորությունները կամ դրանցով 

պայմանավորված ազդեցությունը չարաշահելը (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 277-րդ հոդված) 

վերաբերյալ 2022թ. ընթացքում ստացվել է 12 հաղորդում, որոնցով նախաձեռնվել է քրեական 

վարույթ։  

 Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործությունների վերաբերյալ 

իրականացվել է 14 քրեական վարույթ, որից 1-ն ավարտվել է՝ 1 անձի մասով մեղադրական 

եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան, 4 քրեական վարույթ ուղարկվել է ըստ 

ենթակայության, 9-ը մնացել է անավարտ, ընդ որում՝ այդ վարույթներով կալանքի տակ անձ 

չկա: 

 Ֆինանսական բուրգ ստեղծելը, կազմակերպելը կամ ղեկավարելը՝ իշխանական կամ 

ծառայողական լիազորությունները կամ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունն 

օգտագործելով (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 282-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ և 3-րդ մաս) 
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վերաբերյալ հաշվետու ժամանակահատվածում  հաղորդումներ չեն ստացվել, քրեական 

վարույթներ չեն նախաձեռնվել:  

  

Հակամրցակցային գործունեությունը՝ իշխանական կամ ծառայողական 

լիազորությունները կամ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունն օգտագործելով (ՀՀ 

քրեական օրենսգրքի 284-րդ հոդվածի 2-րդ մաս, 2-րդ կետ և 3-րդ մաս) վերաբերյալ 

հաշվետու ժամանակահատվածում հաղորդումներ չեն ստացվել, քրեական վարույթներ չեն 

նախաձեռնվել:  

 Փողերի լվացման (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 296-րդ հոդված) վերաբերյալ 2022թ. 

ընթացքում ստացվել է 14 հաղորդում, որոնցով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։  

Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործությունների վերաբերյալ իրականացվել 

է 20 քրեական վարույթ, որից 2-ն ավարտվել են՝ 5 անձի մասով մեղադրական եզրակացությամբ 

ուղարկվել են դատարան, որոնցից 4-ը գտնվել են կալանքի տակ: 8 քրեական վարույթ 

ուղարկվել է ըստ ենթակայության, 5-ը միացվել է, 5 քրեական վարույթ մնացել է անավարտ, 

ընդ որում՝ այդ վարույթներով կալանքի տակ անձ չկա: 

 Կաշառք ստանալու (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 435-րդ հոդված) վերաբերյալ 2022թ. 

ընթացքում ստացվել է 56 հաղորդում, որոնցից 55-ով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, իսկ 

1-ով չի նախաձեռնվել։  

Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործությունների վերաբերյալ իրականացվել 

է 85 քրեական վարույթ: Քրեական վարույթներից 11-ն ավարտվել են, որից 6-ը կարճվել է, 5 

քրեական վարույթ՝ 18 անձի մասով մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել են դատարան: 

23 քրեական վարույթ ուղարկվել է ըստ ենթակայության, 8-ը միացվել է, 43 քրեական վարույթ 

մնացել է անավարտ, ընդ որում՝ այդ վարույթներով կալանքի տակ անձ չկա: 

 Կաշառք տալու (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 436-րդ հոդված) վերաբերյալ 2022թ. 

ընթացքում ստացվել է 17 հաղորդում, որոնցից բոլորով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։  
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Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործությունների վերաբերյալ իրականացվել 

է 37 քրեական վարույթ: Քրեական վարույթներից 16-ն ավարտվել են, որից 3-ը կարճվել է, 13 

քրեական վարույթ 17 անձի մասով մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել են դատարան:  

4 քրեական վարույթ ուղարկվել է ըստ ենթակայության, 1-ը միացվել է, 16 քրեական վարույթ 

մնացել է անավարտ, ընդ որում՝ այդ վարույթներով կալանքի տակ անձ չկա: 

 Կաշառքի միջնորդության (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 437-րդ հոդված) վերաբերյալ 

2022թ. ընթացքում ստացվել է 2 հաղորդում, որոնցով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։  

Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործությունների վերաբերյալ իրականացվել 

է 5 քրեական վարույթ: Քրեական վարույթներից 1-ը կարճվել է, 4 քրեական վարույթ մնացել է 

անավարտ, ընդ որում՝ այդ վարույթներով կալանքի տակ անձ չկա: 

 Պաշտոնատար անձի նկատմամբ ունեցած իրական կամ ենթադրյալ ազդեցությունն 

օգտագործելու (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 438-րդ հոդված) վերաբերյալ 2022թ. ընթացքում 

ստացվել է  2 հաղորդում, որոնցով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։  

Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործությունների վերաբերյալ իրականացվել 

է 2 քրեական վարույթ: Քրեական վարույթներից 1-ն ուղարկվել է ըստ ենթակայության, 1-ը 

մնացել է անավարտ, որով կալանքի տակ անձ չկա: 

 Պաշտոնատար անձի նկատմամբ ունեցած իրական կամ ենթադրյալ ազդեցությունն 

օգտագործելու նպատակով ապօրինի վարձատրություն տալու (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 

439-րդ հոդված) վերաբերյալ 2022թ. ընթացքում հաղորդում չի ստացվել, քրեական վարույթ չի 

նախաձեռնվել։  

 Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործությունների վերաբերյալ 

իրականացվել է 1 քրեական վարույթ, որը մնացել է անավարտ, կալանքի տակ անձ չկա: 

Կաշառք ստանալու, կաշառքի միջնորդության կամ իրական կամ ենթադրյալ 

ազդեցությունը շահադիտական, անձնական այլ շահագրգռվածությունից կամ խմբային 

շահերից ելնելով օգտագործելու պատրվակով գույք, ներառյալ դրամական միջոց, 
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արժեթուղթ, վճարային այլ գործիք, գույքի նկատմամբ իրավունք, ծառայության կամ որևէ 

այլ առավելություն ստանալու (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 440-րդ հոդված) վերաբերյալ 

2022թ. ընթացքում ստացվել է 2 հաղորդում, որոնցով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։  

  

Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործությունների վերաբերյալ իրականացվել 

է 2 քրեական վարույթ, որոնք մնացել է անավարտ, կալանքի տակ անձ չկա: 

Պաշտոնատար անձի կողմից իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները կամ 

դրանցով պայմանավորված ազդեցությունը չարաշահելու կամ լիազորություններն 

անցնելու (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 441-րդ հոդված) վերաբերյալ 2022թ. ընթացքում ստացվել 

է 256 հաղորդում, որոնցից 227-ով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, իսկ 29-ով վարույթ չի 

նախաձեռնվել։  

 Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործությունների վերաբերյալ 

իրականացվել է 331 քրեական վարույթ, որոնցից ավարտվել է 14 քրեական վարույթ, որից 13-

ը՝  կարճվել է, իսկ 1 քրեական վարույթ՝ 1 անձի վերաբերյալ, մեղադրական եզրակացությամբ 

ուղարկվել է դատարան: 

98 քրեական վարույթ ուղարկվել է ըստ ենթակայության, 37-ը՝ միացվել է, 182-ը մնացել են 

անավարտ, ընդ որում՝ այդ վարույթներով կալանքի տակ գտնվում է 1 անձ: 

Պաշտոնատար անձի կողմից ձեռնարկատիրական գործունեությանն ապօրինի 

մասնակցելու (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 442-րդ հոդված) վերաբերյալ 2022թ. ընթացքում 

ստացվել է 3 հաղորդում, որոնցից 2-ով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, իսկ 1-ով վարույթ 

չի նախաձեռնվել։  

 Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործությունների վերաբերյալ 

իրականացվել է 2 քրեական վարույթ, որոնցից 1 քրեական վարույթ՝ կարճվել է, իսկ 1-ը մնացել 

է անավարտ, կալանքի տակ անձ չկա: 
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 Ապօրինի հարստանալու (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 443-րդ հոդված) վերաբերյալ 

2022թ. ընթացքում ստացվել է 1 հաղորդում, որով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։  

Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործությունների վերաբերյալ իրականացվել 

է 1 քրեական վարույթ, որը մնացել է անավարտ, կալանքի տակ անձ չկա: 

  

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված՝ հայտարարագիր 

ներկայացնելու պարտականություն ունեցող անձի կողմից հայտարարագրում կեղծ 

տվյալներ ներկայացնելու, հայտարարագրման ենթակա տվյալները թաքցնելու կամ 

հայտարարագիր չներկայացնելու (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 444-րդ հոդված) վերաբերյալ 

2022թ. ընթացքում ստացվել է 8 հաղորդում, որոնցով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։  

 Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործությունների վերաբերյալ 

իրականացվել է 8 քրեական վարույթ, որոնցից 1-ը միացվել է, իսկ 7 քրեական վարույթ մնացել 

է անավարտ, կալանքի տակ անձ չկա: 

 Պաշտոնեական կեղծիքի (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 446-րդ հոդված) վերաբերյալ 

2022թ. ընթացքում ստացվել է 67 հաղորդում, որոնցից 58-ով նախաձեռնվել է քրեական 

վարույթ, 9-ով վարույթ չի նախաձեռնվել։  

Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործությունների վերաբերյալ իրականացվել 

է 100 քրեական վարույթ, որոնցից ավարտվել է 11 քրեական վարույթ, որից 8-ը՝ կարճվել է, իսկ 

3 քրեական վարույթ՝ 3 անձի վերաբերյալ, մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է 

դատարան: 

10 քրեական վարույթ ուղարկվել է ըստ ենթակայության, 14-ը՝ միացվել է, 65-ը մնացել են 

անավարտ, ընդ որում՝ այդ վարույթներով կալանքի տակ գտնվում է 1 անձ: 

 Կաշառքի կամ մասնավոր ոլորտում կաշառքի պրովակացիայի (ՀՀ քրեական 

օրենսգրքի 477-րդ), վերաբերյալ հաշվետու ժամանակահատվածում հաղորդումներ չեն 

ստացվել, քրեական վարույթներ չեն նախաձեռնվել:  
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 Ակնհայտ անմեղ անձին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու (ՀՀ 

քրեական օրենսգրքի 480-րդ), վերաբերյալ հաշվետու ժամանակահատվածում հաղորդումներ 

չեն ստացվել, քրեական վարույթներ չեն նախաձեռնվել:  

  

 

Քրեական պատասխանատվությունից ազատելու (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 481-րդ 

հոդված) վերաբերյալ 2022թ. ընթացքում ստացվել է 1 հաղորդում, որով նախաձեռնվել է 

քրեական վարույթ։  

 Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործությունների վերաբերյալ 

իրականացվել է 2 քրեական վարույթ, որոնք մնացել են անավարտ, կալանքի տակ անձ չկա: 

 Ակնհայտ անարդար դատավճիռ, վճիռ կամ դատական այլ ակտ կայացնելու (ՀՀ 

քրեական օրենսգրքի 482-րդ հոդված) վերաբերյալ 2022թ. ընթացքում ստացվել է 3 

հաղորդում, որոնցից 1-ով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, իսկ 2-ով վարույթ չի 

նախաձեռնվել։  

 Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործությունների վերաբերյալ 

իրականացվել է 1 քրեական վարույթ, որը մնացել է անավարտ, կալանքի տակ անձ չկա: 

Արդարադատության իրականացմանը կամ գործի քննությանը միջամտելու, որը կատարվել 

է իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները կամ դրանցով պայմանավորված 

ազդեցությունն օգտագործելու (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 486-րդ հոդված 2-րդ մաս 2-րդ 

կետ և 3-րդ մաս), վերաբերյալ հաշվետու ժամանակահատվածում հաղորդումներ չեն ստացվել, 

քրեական վարույթներ չեն նախաձեռնվել:  

 Դատավարության մասնակիցներին իրենց լիազորությունների հետ կապված կաշառք 

տալու (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 496-րդ հոդված), վերաբերյալ հաշվետու 

ժամանակահատվածում հաղորդումներ չեն ստացվել, քրեական վարույթներ չեն նախաձեռնվել:  
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 Դատավարության մասնակիցների կողմից իրենց լիազորությունների հետ կապված 

կաշառք ստալու (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 497-րդ հոդված), վերաբերյալ հաշվետու 

ժամանակահատվածում հաղորդումներ չեն ստացվել, քրեական վարույթներ չեն նախաձեռնվել:  

 Իշխանազանցությունը կամ իշխանությունը չարաշահելու (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 

549-րդ հոդված) վերաբերյալ 2022թ. ընթացքում ստացվել է 29 հաղորդում, որոնցից բոլորով 

նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։  

  

 

Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված հանցագործությունների վերաբերյալ իրականացվել 

է 39 քրեական վարույթ, որոնցից 2-ը՝ կարճվել են:  

10 քրեական վարույթ ուղարկվել է ըստ ենթակայության, 5-ը՝ միացվել է, 22-ը մնացել են 

անավարտ, ընդ որում՝ այդ վարույթներով կալանքի տակ անձ չկա: 

 2022 թվականի ընթացքում կոռուպցիոն բնույթի ավարտված նյութերով, քրեական 

գործերով և քրեական վարույթներով պատճառված ընդհանուր գույքային վնասը կազմել է 

2 մլրդ 221 մլն 849 հազար 983 դրամ (2021 թվականին` 4 մլրդ 548 մլն 233 հազար 348 

դրամ)։ 

 Ընդ որում, վերը նշված ընդհանուր վնասից 1 մլրդ 298 մլն 688 հազար 676 դրամը 

պատճառվել է պետությանը (2021 թվականին՝ 4 մլրդ 417 մլն 939 հազար 348 դրամ), 858 մլն 

49 հազար 307 դրամը՝ համայնքներին (2021 թվականին՝ 124 մլն 657 հազար 263 դրամ), իսկ 

65 մլն 112 հազար դրամը՝ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց (2021 թվականին՝ 5 մլն 636 

հազար 737 դրամ)։ 

Բացի այդ, 2022 թվականի ընթացքում կոռուպցիոն բնույթի ավարտված նյութերով, 

քրեական գործերով և քրեական վարույթներով պատճառված ընդհանուր գույքային վնասից 

վերականգնվել է 873 մլն 265 հազար 480 դրամը (2021 թվականին՝ 400 մլն 51 հազար 30 

դրամ)՝ 473 մլն 214 հազար 450 դրամով ավելի, քան 2021 թվականին արձանագրված՝ նույն 
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ժամանակահատվածում կոռուպցիոն բնույթի ավարտված նյութերով և ավարտված 

քրեական գործերով պատճառված գույքային վնասից վերականգնված չափը: 

Ընդ որում, վերականգնված 873 մլն 265 հազար 480 դրամից 43 մլն 690 հազար 130 

դրամը կազմել է պետությանը պատճառված վնասի վերականգնումը, իսկ 808 մլն 888 հազար 

807 դրամը՝ համայնքներին պատճառված վնասը։ 

 

 

2022 թվականի ընթացքում ՀՀ դատարաններում քննվել և ավարտվել են կոռուպցիոն 

բնույթի 99  քրեական գործ (2021 թվականին՝ 83)՝ 197  անձի վերաբերյալ (2021 թվականին՝ 

150): 

Նշված քրեական գործերից 67-ով (2021 թվականին՝ 53) 132 անձ դատապարտվել է (2021 

թվականին՝ 97 անձ), որոնցից 30 անձ ՝ ազատազրկման (2021 թվականին՝ 30), 63 անձ` 

տուգանքի (2021 թվականին՝ 46), հիմնական այլ պատժի որևէ անձ չի դատապարտվել (2021 

թվականին՝ 1), 39 անձի նկատմամբ պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել (2021 

թվականին՝ 20), 8 անձի նկատմամբ կիրառվել են նաև լրացուցիչ պատիժներ (2021 թվականին՝ 

18):  

 7 գործով (2021 թվականին՝ 6) 18 անձ արդարացվել է (2021 թվականին՝ 11) : Կարճվել է 

24 գործ (2021 թվականին՝ 24)` 46 անձի վերաբերյալ (2021թվականին՝ 42):  

 2022 թվականին կարճված 24 գործով անցնող 46 անձից 2-ի վերաբերյալ գործը կարճվել է 

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 13-րդ կետով (2021 

թվականին՝ 13), 35-ի վերաբերյալ՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի 

1-ին մասի 6-րդ կետով (2021 թվականին՝ 20), 4-ի վերաբերյալ՝ ՀՀ քրեական դատավարության 

օրենսգրքի 37-րդ հոդվածով (2021 թվականին՝ 5) և 5-ի վերաբերյալ՝ այլ հիմքերով (2021 

թվականին՝ 4): 
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Դատարան ուղարկված կոռուպցիոն հանցագործություններից, ի թիվս այլնի, զգալի 

մաս են կազմել ՀՀ ոստիկանության պարեկային ծառայության աշխատակիցներին 

կաշառք առաջարկելու դեպքերը:  

Դատարանում քննված և ավարտված քրեական գործերով պատճառված ընդհանուր 

վնասը կազմել է 228 մլն 294 հազար 243 դրամ (2021 թվականին՝ 551 մլն 44 հազար 294 դրամ), 

որից վերականգնվել է 217 մլն 751 հազար 457 դրամը (2021 թվականին՝ 43 մլն 712 հազար 747 

դրամ): Ընդ որում, վերը նշված ընդհանուր վնասից 210 մլն 703 հազար 347 դրամը եղել է 

պետությանը պատճառված վնաս, իսկ 17 մլն 590 հազար 896 դրամը՝ համայնքներին։ 

  

Պետությանը պատճառված 210 մլն 703 հազար 347 դրամ վնասից վերականգնվել է 200 մլն 

160 հազար 557 դրամը։ 

  Հաշվետու ժամանակահատվածում ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննված 

քրեական վարույթներով կոռուպցիոն հանցագործություններ կատարելու համար դատի է 

տրվել 63 պաշտոնատար անձ (2021 թվականին՝ 44), որոնք ըստ բնագավառների և 

զբաղեցրած պաշտոնների հանդիսացել են՝ 

1) ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության 7 պաշտոնատար անձ, որոնցից՝  

 ՀՀ արտակարգ իրավիճակների 1 գործող նախարար, 

 ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 1 խորհրդական, 

 ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության ՓԾ թիկունքի և նյութատեխնիկական 

ապահովման վարչության տեխնիկայի և սարքավորումների վերանորոգման բազայի 1 պետ, 

 ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության պետական ռեզերվների գրասենյակի 

1 ղեկավար, 

 ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության ՓԾ Արարատի մարզային վարչության 

Արարատի հրշեջ-փրկարար ջոկատի 1 հրամանատար, 
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 ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության ՓԾ ՀԱԷԿ-ի պահպանության հատուկ 

հրշեջ ջոկատի օղակի 1 հրամանատար, 

 ՀՀ ԱԻՆ փրկարար ծառայության Կոտայքի մարզային փրկարարական վարչության 

Չարենցավանի հրշեջ փրկարարական ջոկատի 1 հրամանատարի տեղակալ, 

2) նախկին ՀՀ գլխավոր դատախազ, ապա նաև՝ ՀՀ քննչական կոմիտեի 1 նախագահ, 

3) Երևան քաղաքի դատախազության Շենգավիթ վարչական շրջանի 1 դատախազի 

տեղակալ, 

4) Տեղական ինքնակառավարման մարմնի 12 պաշտոնատար անձ, այդ թվում՝ 

 նախկին 1 մարզպետ, 

 գործող մարզպետի 1 տեղակալ, 

 գործող և նախկին համայնքի 4 ղեկավար, 

 համայնքի ղեկավարի 2 տեղակալ, 

 համայնքի աշխատակազմի 1 քարտուղար, 

 Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողի վերահսկո-

ղության վարչության տարածքային երրորդ բաժնի 1 պետ, 

 նույն բաժնի 1 գլխավոր մասնագետ, 

 Երևան քաղաքի Կենտրոն թաղապետարանի գովազդի և սպասարկումների բաժնի 1 

առաջատար մասնագետ, 

5) ՀՀ ՊԵԿ 5 պաշտոնատար անձ, որոնցից՝  

 ՀՀ ՊԵԿ հարկային ստուգումների վարչության 1 պետի տեղակալ,  

 ՀՀ ՊԵԿ հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչության 1 բաժնի պետ,  

 նույն բաժնի 1 գլխավոր օպերլիազոր, 

 նույն բաժնի 1 ավագ օպերլիազոր, 

 ՀՀ ՊԵԿ հարկային ստուգումների 1 գլխավոր հարկային տեսուչ, 

6) ՀՀ քննչական կոմիտեի 3 պաշտոնատար անձ, որոնցից՝  
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 ՀՀ քննչական կոմիտեի Կոտայքի մարզային քննչական վարչության 1 ՀԿԳ քննիչ, 

 ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Երևան քաղաքի 

Արաբկիր վարչական շրջանի քննչական բաժնի 1 նախկին քննիչ, 

 ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Երևան քաղաքի 

Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների քննչական բաժնի 1 քննիչ, 

7) ՀՀ ոստիկանության 11 աշխատակից, այդ թվում`  

 ճանապարհային ոստիկանության 6 ծառայող, 

 պարեկային ծառայության 4 ծառայող, 

 1 զենքի տեսուչ,  

8) ՔԿՀ 3 ծառայող, 

9) 1 դատավորի օգնական, 

10)  «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի Կապանի անտառտնտեսության մասնաճյուղի Կապանի 

անտառպետության 1 անտառապետ, 

11)  Երևանի պետական համալսարանի մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի 1 

դեկանի տեղակալ, 

12)  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հիմնադրված Հայաստանի 

տարածքային զարգացման հիմնադրամի 2 աշխատակից, որոնցից՝ 

 նշված հիմնադրամի ծրագրերի իրականացման 1 բաժնի պետ,  

 նույն հիմնադրամի ծրագրերի իրականացման բաժնի վերահսկման խմբի 1 ղեկավար,  

13)  ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական 

մարմնի 3 աշխատակից, որոնցից՝ 

 ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական 

մարմնի Կոտայքի տարածքային բաժնի պետի տեղակալի 1 պաշտոնակատար, 

 ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական 

մարմնի Լոռու տարածքային բաժնի 1 ավագ մասնագետ, 
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 ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական 

մարմնի Կոտայքի տարածքային բաժնի 1 գլխավոր մասնագետի պաշտոնակատար,  

14)  Ուսումնական հաստատության 3 աշխատակից, որոնցից՝ 

 1 քոլեջի տնօրեն, 

 1 դպրոցի տնօրեն, 

 1 դպրոցի հաշվապահ, 

15) ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 

«Հրազդան» սպասարկման գրասենյակի 1 պետ, 

16)  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միասնական սոցիալական 

ծառայության 2 աշխատակից, որոնցից՝  

 նշված ծառայության Աշտարակի տարածքային կենտրոնի սոցիալական աշխատանքի և 

զբաղվածության ծրագրերի բաժնի 1 ավագ աշխատող, 

 նշված ծառայության Տաշիրի տարածքային բաժնի 1 ավագ սոցիալական աշխատող, 

17) Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի Ախուրյանի սոցիալական աջակցության 

տարածքային գործակալության 2 մասնագետ, 

18) Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության 2 աշխատակից, որոնցից՝ 

 Երևան քաղաքի «Բնակչության հատուկ սպասարկում» ՀՈԱԿ-ի «Արին-Բերդ» 

գերեզմանատան 1 վարիչ, 

 «Վանաձոր սպասարկում» ՀՈԱԿ-ի 1 տնօրեն, 

19)  «Իզմիրլյանի անվան մանկատուն» ՊՈԱԿ-ի կազմակերպության 1 նախկին 

հաշվապահ, 

20)  «Ալաշկերտի բժշկական ամբուլատորիա համայնքային» ՊՈԱԿ-ի 1 տնօրեն: 

Ստորև ներկայացնենք հանրային հետաքրքրություն ունեցող կոռուպցիոն մի քանի 

հանցագործությունների վերաբերյալ տվյալներ: Գործերը վերաբերում են ՀՀ բարձրաստիճան 

նախկին և գործող պաշտոնյաների: 
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1. ՀՀ ԱԱԾ-ում նախապատրաստված նյութերով փաստական տվյալներ են ստացվել ՀՀ 

արտակարգ իրավիճակների նախարարության պաշտոնատար անձանց կողմից խոշոր ու 

առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու, դրանք ստանալուն օժանդակելու, խոշոր ու 

առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք տալու, ինչպես նաև քաղաքացու կողմից իրական 

ազդեցությունն օգտագործելու եղանակով խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերով ապօրինի 

վարձատրություն ստանալու, դրանք ստանալուն օժանդակելու, խոշոր և առանձնապես խոշոր 

չափերով ապօրինի վարձատրություն տալու, հիշյալ նախարարության պաշտոնատար անձանց 

կողմից իրենց պաշտոնեական դիրքը չարաշահելու, նախնական համաձայնությամբ խմբի 

կազմում յուրացման եղանակով խոշոր չափերով հափշտակություն կատարելու վերաբերյալ:  

     Դեպքերի առթիվ 2022 թվականի մարտի 11-ին ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 311-րդ 

հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով, 38-311-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով, 312-րդ հոդվածի 

3-րդ մասի 1-ին կետով, 311-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետով, 38-311-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 

3-րդ կետով, 312-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 308-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 179-րդ հոդվածի 2-րդ  

մասի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կետերով, 38-179-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կետերով, 

311.2-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով, 38-311.2-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով, 311.2-

րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով, 312.2-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 

312.2-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով նախատեսված հանցագործությունների 

հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ: 

Ըստ գործում առկա տվյալների՝ հայտնաբերվել են ՀՀ արտակարգ իրավիճակների 

նախարարության պաշտոնատար անձանց կողմից 2021 թվականից մինչև 2022 թվականի 

փետրվարի 28-ն ընկած ժամանակահատվածում ապօրինի հարստացման, խոշոր ու 

առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու, դրանք ստանալուն օժանդակելու, խոշոր ու 

առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք տալու, ինչպես նաև քաղաքացու կողմից իրական 

ազդեցությունն օգտագործելու եղանակով խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերով ապօրինի 

վարձատրություն ստանալու, դրանք ստանալուն օժանդակելու, խոշոր և առանձնապես խոշոր 
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չափերով ապօրինի վարձատրություն տալու, հիշյալ նախարարության պաշտոնատար անձանց 

կողմից իրենց պաշտոնեական դիրքը չարաշահելու, նախնական համաձայնությամբ խմբի 

կազմում յուրացման եղանակով խոշոր չափերով հափշտակության փորձ և հափշտակություն 

կատարելու, պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով տարբեր տնտեսվարող սուբյեկտների 

ներգրավմամբ հակամրցակցային գործունեության, պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով 

հակամրցակցային գործունեության փորձի, հրապարակային սակարկությունների անցկացման 

կարգը չարամտորեն խախտելու մասին տվյալներ:   Նշված քրեական վարույթի 

նախաքննության ընթացքում, ի թիվս այլոց, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 435-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասի 2-րդ կետով, 435-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով, 435-րդ հոդվածի 1-ին մասով և ՀՀ 

նախկին քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 1-ին մասով մեղադրանք է ներկայացվել ՀՀ 

արտակարգ իրավիճակների նախարարին: 

 

 

2022 թվականի մարտի 28-ին քննիչը որոշում է կայացրել ՀՀ արտակարգ իրավիճակների 

նախարար Ա. Փ.-ի նկատմամբ` չհեռանալու մասին ստորագրությունը որպես խափանման 

միջոց կիրառելու մասին: 

2022 թվականի մարտի 29-ին քննիչի՝ խափանման միջոց կիրառելու մասին որոշումը 

ստացվել է ՀՀ գլխավոր դատախազությունում: 

Նույն օրը հսկող դատախազի կողմից որոշում է կայացվել խափանման միջոց կիրառելու 

մասին որոշումը վերացնելու վերաբերյալ, որից հետո քննիչին հանձնարարություն է տրվել Ա. 

Փ.-ի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու միջնորդություն հարուցել 

դատարան: Արդյունքում՝ 2022 թվականի մարտի 30-ին մեղադրյալ Ա. Փ.-ի նկատմամբ Երևան 

քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից խափանման միջոց 

է ընտրվել կալանքը: 
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2022 թվականի սեպտեմբերի 28-ին հսկող դատախազի կողմից որոշում է կայացվել 

քրեական վարույթով մեղադրական եզրակացությունը հաստատելու և մեղադրական 

եզրակացությունը վարույթի նյութերի հետ ՀՀ հակակոռուպցիոն դատարան հանձնելու մասին:    

 2. 2021 թվականի դեկտեմբերի 13-ին ՀՀ գլխավոր դատախազությունում ստուգման 

նպատակով ստացվել էր ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող՝ ձեռնարկատիրական 

գործունեությանն ապօրինի մասնակցելու, առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու, 

փողերի լվացման և այլ չարաշահումների դեպքերի առթիվ քրեական գործը, որով քննիչի 

դեկտեմբերի 6-ի որոշմամբ ՀՀ նախկին գլխավոր դատախազ, ապա՝ ՀՀ քննչական կոմիտեի 

նախկին նախագահին վերջնական մեղադրանք էր առաջադրվել ՀՀ նախկին քրեական 

օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 311-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով, 

310-րդ հոդվածով (3 դրվագ) և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով (հինգ դրվագ): 

Ստուգման արդյունքում, նախաքննության օրինականության նկատմամբ հսկողություն և 

դատավարական ղեկավարում իրականացնող դատախազի կողմից քննիչին տրվել էր քրեական 

գործի լրիվությունը, օբյեկտիվությունը և բազմակողմանիությունն ապահովելու նպատակով  

անհրաժեշտ քննչական ու դատավարական գործողություններ կատարելու վերաբերյալ գրավոր 

ցուցում:Ցուցումի կատարման արդյունքում    վարույթն իրականացնող քննիչի 2022 թվականի 

ապրիլի 4-ի որոշմամբ, ՀՀ նախկին գլխավոր դատախազ, ապա՝ ՀՀ քննչական կոմիտեի 

նախկին նախագահին նոր մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 310-

րդ հոդվածով, 311-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով, 38-308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 38-

179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով (2 դրվագ) և 

190-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով նախատեսված հանրորեն վտանգավոր արարքներ 

կատարելու համար: 

Նախաքննության ընթացքում կալանք է դրվել մեղադրյալի և նրա հետ փոխկապակցված 

անձանց՝ կնոջ ու որդիների անվամբ գրանցված 6 տասնյակից ավելի անշարժ, շարժական 

գույքերի, դրամական միջոցների, ինչպես նաև մեղադրյալի հետ փոխկապակցված 15 ՍՊ 



 

33 
 

ընկերությունների շարժական և անշարժ գույքերի, դրամական միջոցների և կանոնադրական 

կապիտալում առկա բաժնեմասերի վրա: 

2022 թվականի ապրիլի 15-ին հսկող դատախազի կողմից մեղադրական 

եզրակացությունը հաստատվել է և ըստ էության քննելու համար գործն ուղարկվել է Երևան 

քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարան: 

Վերոնշյալ քրեական գործով վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից 2022 թվականի 

ապրիլի 1-ին որոշում է կայացվել Արագածոտնի մարզի Բյուրական համայնքի նախկին 

ղեկավարի նկատմամբ` ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, իսկ 

համայնքապետարանի երկու աշխատակցի նկատմամբ՝ ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 38-

308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և 314-րդ հոդվածի 1-ին մասով քրեական հետապնդում 

չիրականացնելու մասին՝ քրեական պատասխանատվության ենթարկելու վաղեմության 

ժամկետն անցնելու հիմքով: 

Վերոնշյալ որոշմամբ հաստատվել է, որ Բյուրական համայնքի ընդհանուր՝ 27.796 հա 

մակերեսով 10 հողատարածքները ձևական աճուրդի միջոցով 2010 թվականի հոկտեմբերի 25- 

ին օտարվել են ՀՀ նախկին գլխավոր դատախազ, ապա՝ ՀՀ քննչական կոմիտեի 

նախկին նախագահի որդուն: Նշված հողամասերի հետ կապված, ի թիվս այլնի, ՀՀ նախկին 

քրեական օրենսգրքի 38-308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով որպես մեղադրյալ ներգրավվել է նաև 

ՀՀ նախկին գլխավոր դատախազ, ապա՝ ՀՀ քննչական կոմիտեի նախկին նախագահը: 

Նկատի ունենալով, որ Արագածոտնի մարզի Բյուրական համայնքին պատկանող հիշյալ 

հողատարածքները օտարվել են օրենքով սահմանված կարգի խախտմամբ, ՀՀ գլխավոր 

դատախազության ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեում մինչդատական վարույթի 

օրինականության նկատմամբ հսկողության վարչության պետը գրություն է ուղարկել 

Արագածոտնի մարզի Աշտարակ խոշորացված համայնքի ղեկավարին՝ իր իրավասության 

սահմաններում ձեռնարկելու գործող օրենսդրությամբ նախատեսված միջոցառումները՝ նշված 

հողատարածքները համայնքին վերադարձնելու նպատակով: 
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3. ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից, ՀՀ դատախազության հետ 

համագործակցությամբ ձեռնարկված օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների 

արդյունքում, փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Երևան քաղաքի Շենգավիթ 

վարչական շրջանի դատախազի տեղակալը, հանդիսանալով պաշտոնատար անձ, Արմավիրի 

մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի վարույթում քննվող քրեական 

գործով ամբաստանյալի նկատմամբ մեղմ պատիժ նշանակելուն պաշտոնեական դիրքն 

օգտագործելով նպաստելու համար երկու անձանցօժանդակությամբ և միջնորդությամբ 

ամբաստանյալիցստացել է առանձնապես խոշոր չափերով՝ 2․500․000 ՀՀ դրամ կաշառք։ 

 ՀՀ գլխավոր դատախազի պաշտոնակատարի 2022 թվականի հունիսի 8-ի որոշմամբ 

դեպքի առթիվ ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 311-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով, 312-

րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 313-րդ հոդվածի 1-ին մասով հարուցվել է քրեական գործ 

և նախաքննություն կատարելու համար ուղարկվել ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտե: 

  2022 թվականի հունիսի 9-ին ՀՀ գլխավոր դատախազի պաշտոնակատարի կողմից 

որոշում է կայացվել Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի դատախազի տեղակալին  

ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 311-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով որպես մեղադրյալ 

ներգրավելու մասին և որոշումն ուղարկվել է վարույթն իրականացնող քննիչին՝ մեղադրանք 

առաջադրելու համար։ 

 Ձերբակալման մասին քննիչի որոշումների հիման վրա մեղադրյալը և առերևույթ 

հանցանք կատարած մյուս անձինք բերման են ենթարկվել ՀՀ ազգային անվտանգության 

ծառայության աշխատակիցների կողմից։ 

 Նախաքննության ընթացքում Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի 

դատախազի տեղակալին մեղադրանք է ներկայացվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 435-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով, ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 38-308-րդ հոդվածի 1-ին 

մասով: 
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 2022 թվականի հունիսի 11-ի որոշմամբ մեղադրյաի նկատմամբ որպես խափանման միջոց 

է կիրառվել կալանավորումը: 

 2022 թվականի հոկտեմբերի 22-ին որոշում է կայացվել քրեական վարույթով 

մեղադրական եզրակացությունը հաստատելու և վարույթի նյութերի հետ ՀՀ հակակոռուպցիոն 

դատարան հանձնելու մասին: 

     Հաշվետու ժամանակահատվածում ՀՀ ԱԱԾ քննչական դեպարտամենտում քննված 

քրեական վարույթներով կոռուպցիոն հանցագործություններ կատարելու համար քրեական 

հետապնդման է ենթարկվել 44 պաշտոնատար անձ, այդ թվում՝ ՀՀ սնանկության 

դատարանի 2 դատավոր, ՀՀ վարչական դատարանի դատավոր, Երևան քաղաքի ընդհանուր 

իրավասության դատարանի դատավոր:    

 Մասնավորապես՝ 

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում քննվող 

քրեական վարույթով փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ Ա. Ա.-ն, 

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2021 թվականի հոկտեմբերի 20-ի ՆՀ-328-Ա 

հրամանագրով նշանակվելով Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության  

դատարանի դատավորի պաշտոնում` մինչդատական քրեական վարույթի նկատմամբ 

դատական վերահսկողության մասնագիտացմամբ, ՀՀ Սահմանադրության 164-րդ հոդվածի 1-

ին մասի հիմքով արդարադատություն իրականացնելիս պարտավոր լինելով գործել անկախ, 

անաչառ և միայն Սահմանադրությանը և օրենքներին համապատասխան, «Դատական 

օրենսգիրք» ՀՀ սահմանադրական օրենքի 7-րդ հոդվածի հիմքով արդարադատություն և 

որպես դատարան` օրենքով նախատեսված այլ լիազորություններ, ինչպես նաև դատավորի 

կարգավիճակից բխող իրավունքներ իրականացնելիս գործելով պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններից, պաշտոնատար, ֆիզիկական ու իրավաբանական 

անձանցից անկախ և հաշվետու չլինելով որևէ մեկին, այդպիսով դատական իշխանության 

ոլորտում իրականացնելով իշխանական լիազորություններ, տեղեկացված լինելով եղբոր՝ Ռ. Ա.-
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ի ընկերոջ և իր մտերիմ, ՀՀ փաստաբանների պալատի փաստաբան Է. Ա.-ի պաշտպանյալ Ս. 

Գ.-ի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ նույն դատարանի 

որոշման առկայության մասին, նպատակադրվել է ապօրինի գործողություններ կատարել Ս. Գ.-

ի օգտին, այն է՝ ակնհայտ անարդար դատական ակտ կայացնելու միջոցով վերջինին կալանքից 

ազատել, որպիսի հանցավոր նպատակին հասնելու դիտավորությամբ նախնական 

համաձայնության է եկել պաշտոնատար անձ հանդիսացող իր օգնական Թ. Պ.-ի և Երևան 

քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի գրասենյակի՝ ինքնությունը 

դեռևս չպարզված պաշտոնատար անձի հետ, ապա այլ պաշտոնատար անձանց հետ խմբի 

կազմում, ինչպես նաև Է. Ա.-ի օժանդակությամբ, ՀՀ Սահմանադրության 28-րդ հոդվածով 

սահմանված` օրենքի առջև բոլորի հավասարության սահմանադրական սկզբունքի և 

«Դատական օրենսգիրք» ՀՀ սահմանադրական օրենքի 10-րդ հոդվածով սահմանված օրենքի 

և դատարանի առջև բոլորի հավասարության սկզբունքի խախտմամբ՝ պայմանավորված 

մեղադրյալի հետ անձնական բնույթի միջնորդավորված կապերի առկայությամբ, դուրս է եկել 

իր՝ արդարադատության իրականացման իշխանական բացառիկ լիազորությունների 

շրջանակից, որն անզգուշությամբ առաջացրել է այլ ծանր հետևանք, ինչպես նաև Թ. Պ.-ի  

օժանդակությամբ կայացրել է ակնհայտ անարդար դատական ակտ՝ Ս. Գ.-ի նկատմամբ 

որպես խափանման միջոց կիրառված կալանքը փոփոխելով գրավով:  

Օրենքով սահմանված ընթացակարգերի պահպանմամբ՝ Ա.Ա.-ին անձեռնմխելիությունից 

և ազատությունից զրկելու միջնորդություններ են ներկայացվել ՀՀ բարձրագույն դատական 

խորհուրդ, որոնք բավարարվել են: 

Քրեական վարույթի նկատմամբ հսկողություն իրականացնող ՀՀ գլխավոր դատախազի 

տեղակալի որոշմամբ Ա.Ա.-ի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել ՀՀ 

քրեական օրենսգրքի 441-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ և 5-րդ կետերով և ՀՀ քրեական 

օրենսգրքի 482-րդ հոդվածի 1-ին մասով, Է. Ա.-ի նկատմամբ՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 46-441-

րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ և 5-րդ կետերով, Թ. Պ.-ի նկատմամբ՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 
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441-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ և 5-րդ կետերով և ՀՀ քրեական օրենսգրքի 46-482-րդ 

հոդվածի 1-ին մասով: 

Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի որոշմամբ Ա. 

Ա.-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը:  

Հաշվետու ժամանակահատվածում քրեական վարույթով նախաքննությունն ավարտվել է, 

քրեական վարույթի նյութերը ներկայացվել են վարույթի մասնավոր մասնակիցների 

ծանոթացմանը, իսկ վարույթն իրականացնող քննիչը ձեռնամուխ է եղել մեղադրական 

եզրակացության կազմմանը:  

Մեկ այլ քրեական գործով, ՀՀ ԱԱԾ քննչական դեպարտամենտի վարույթում քննված 

քրեական գործով փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ Գ. Ն.-ն, 

հանդիսանալով դատական իշխանության մարմնի ղեկավար աշխատող՝ ՀՀ սնանկության 

դատարանի դատավոր, մշտապես իրականացնելով իշխանության ներկայացուցչի 

գործառույթներ, ինչպես նաև «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ որպես 

ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձ ունենալով հայտարարագիր ներկայացնելու 

պարտականություն, 2019 թվականի ընթացքում 12.382.580 ՀՀ դրամի չափով ավելացրել է իր  

գույքը, որն էականորեն գերազանցել է իր օրինական եկամուտները և ողջամտորեն չի 

հիմնավորվել դրանցով, ապա ձեռնամուխ է եղել անօրինական եկամուտները օրինական 

քաղաքացիական շրջանառության մեջ դնելու միջոցով` դրանց օրինական տեսք հաղորդելուն:  

Մասնավորապես՝ Գ.Ն.-ն, մտերիմ հարաբերություններ ունենալով նույն դատարանի 

դատավոր Ա.Կ.-ի և, զբաղեցրած պաշտոնեական դիրքով պայմանավորված, իրենից որոշակի 

կախվածության մեջ գտնվող սնանկության գործերով կառավարիչ Ա.Խ.-ի հետ, վերջիններիցս 

տեղեկացել է 2015 թվականի նոյեմբերի 9-ին թիվ ԵԿԴ/0119/04/15 քաղաքացիական գործով 

Ա/Ձ Ս. Ա.-ին սնանկ ճանաչելու և սնանկության վարույթի շրջանակներում՝ վերջինիս ու նրա 

ընտանիքի անդամներին պատկանող անշարժ գույքի իրացման գործընթացի մասին: Նշված 

անշարժ գույքը՝ Երևան քաղաքի Վարդանանց փողոցի 28-րդ շենքի 93-րդ բնակարանը, 
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հնարավորինս էժան գնով ձեռք բերելու նպատակով, խնդրելու և համոզելու եղանակով դրդել է 

Ա/Ձ Ս. Ա.-ի սնանկության գործով կառավարիչ Ա. Խ.-ին` խախտել հրապարակային 

սակարկությունների անցկացման կարգը և խոչընդոտել հրապարակային սակարկությունների 

միջոցով նշված բնակարանի իրացման բնականոն գործընթացին, ինչն իրագործելու 

նպատակով 2018-2019 թվականների ընթացքում Ա.Խ.-ն, չարամտորեն խախտելով 

հրապարակային սակարկությունների անցկացման կարգը, ապակողմնորոշել է անշարժ գույքի 

ձեռքբերմամբ հետաքրքրված տարբեր անձանց, հայտնելով, որ գույքը ձեռք է բերվելու 

համասեփականատերերի կողմից, հնարավոր գնորդներին զերծ է պահել օրինական կարգով 

աճուրդներին մասնակցելուց, այդ կերպ ապահովելով աճուրդների չկայանալը և, դրանով 

պայմանավորված, բնակարանի իրացման աճուրդի մեկնարկային գնի արհեստական 

նվազումը՝ 26.400.000 ՀՀ դրամից հասցնելով 12.382.000 ՀՀ դրամի, ինչի հետևանքով գույքի 

սեփականատիրոջը պատճառվել է խոշոր վնաս: 

Հիշյալ քրեական վարույթով ձեռք բերված փաստական բավարար տվյալների 

համակցությամբ՝ Գ.Ն.-ին մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 310.1-

րդ հոդվածի 1-ին մասով, 314.3-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին  

կետով, 38-308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 310.1-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 314.3-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասով, 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 38-196-րդ հոդվածով, Ա.Կ.-ին՝ 

ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, Ա. Խ.-ին՝ ՀՀ նախկին 

քրեական օրենսգրքի 196-րդ հոդվածով և 38-308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, Տ.Մ.-ին՝ ՀՀ 

նախկին քրեական օրենսգրքի 38-308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով: 

Քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ 11.04.2022 թվականին ուղարկվել է 

դատարան, որի դատաքննությունն ընթացիկ տարում չի ավարտվել: 

ՀՀ ԱԱԾ քննչական դեպարտամենտի վարույթում քննված քրեական գործով փաստական 

տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ Ա.Հ.-ն, հանդիսանալով դատական իշխանության 

մարմնի ղեկավար աշխատող՝ ՀՀ վարչական դատարանի դատավոր, տեղյակ լինելով այն 



 

39 
 

մասին, որ ՀՀ սնանկության դատարանի դատավոր Գ.Ն.-ն, «Հանրային ծառայության մասին» 

ՀՀ օրենքի համաձայն հանդիսանում է ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող և հայտարարագիր 

ներկայացնելու պարտականություն ունեցող անձ և 2017-2020 թվականների ընթացքում 

օրինական եկամուտներն էականորեն գերազանցող, դրանցով ողջամտորեն չհիմնավորվող 

չափով՝ 47.581.000 ՀՀ դրամին համարժեք 100.000 ԱՄՆ դոլարով ավելացրել է իր գույքը ու 

թաքցրել է առանձնապես խոշոր չափերով գույքի վերաբերյալ հայտարարագրման ենթակա 

նշված տվյալը, նախնական համաձայնություն է ձեռք բերել Գ.Ն.-ի հետ՝ օժանդակելու վերջինիս 

հանցավոր ճանապարհով ստացված` ապօրինի հարստացման արդյունքում առաջացած, 

հայտարարագրման ենթակա առանձնապես խոշոր չափերի դրամական միջոցների իրական 

ծագումը թաքցնելու հարցում: 

Ա.Հ.-ն, որպես վարչական դատարանի դատավոր, օրենքով սահմանված կարգով արդեն 

իսկ հայտարարագրած լինելով Գ.Ն.-ի կողմից հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված 

դրամական միջոցները գերազանցող չափի գումար, նշված անօրինական եկամուտներն 

օրինական քաղաքացիական շրջանառության մեջ դնելու միջոցով դրանց օրինական տեսք 

հաղորդելու հետ կապված առկա խոչընդոտները վերացնելու միջոցով, օժանդակել է Գ.Ն.-ին  

քողարկելու ինչպես դրամական միջոցների, այնպես էլ դրանց տնօրինման արդյունքում 

ձեռք բերվելիք գույքի նկատմամբ իրավունքի հանցավոր ծագումը: 

Մասնավորապես՝ նշված դրամական միջոցներին օրինական տեսք հաղորդելու 

նպատակով, Ա.Հ.-ն, Գ.Ն.-ի հետ կազմել է 2020 թվականի հունիսի 4-ի թվագրմամբ 100.000 

ԱՄՆ դոլար վերջինիս փոխառությամբ տրամադրելու վերաբերյալ ձևական պայմանագիր: 

Այնուհետև, նույն օրը՝ 2020 թվականի հունիսի 4-ին ժամը՝ 11-ի սահմաններում, Ա.Հ.-ն Գ.Ն.-ի 

հետ այցելել է Երևան քաղաքի Սայաթ-Նովայի թիվ 8 շենք, 47 տարածք հասցեում 

տեղակայված` «Ամերիաբանկ» ՓԲ ընկերության Սայաթ- Նովայի մասնաճյուղ, որտեղ գործող 

իր հաշվեհամարին մուտքագրել է Գ.Ն.-ի կողմից տրամադրած, վերջինիս պատկանող, 

հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված վերը նշված 100.000 ԱՄՆ դոլարը, ապա, 
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հաշվեհամարին մուտքագրելուց հետո, այն միջբանկային գործարքով իր հաշվեհամարից 

փոխանցել է Գ.Ն.-ի` «Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲ ընկերությունում գործող 

հաշվեհամարին` այդպիսով օժանդակելով Գ.Ն.-ի կողմից առանձնապես խոշոր չափերով 

հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի օրինականացմանը: 

Բացի այդ, Ա.Հ.-ն, «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն 

հանդիսանալով ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող և հայտարարագիր ներկայացնելու 

պարտականություն ունեցող անձ, պարտավոր լինելով օրենքով սահմանված կարգով հաշվետու 

ժամանակահատվածում ներկայացնել ճշգրիտ հաշվետվություն, նպատակ ունենալով թաքցնել 

իր կողմից ՀՀ սնանկության դատարանի դատավոր Գ.Ն.-ին հանցավոր ճանապարհով 

ստացված առանձնապես խոշոր չափերի դրամական միջոցները՝ 100.000 ԱՄՆ դոլարն 

օրինականացնելուն օժանդակելու վերը նկարագրված հանգամանքները և իրական 

երաշխիքներ ստեղծել նշված գործընթացի հետ կապված, 2021 թվականի հունիսի 3-ին ՀՀ 

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին ներկայացրած իր՝ 2020 թվականի տարեկան 

հայտարարագրի «հանձնված և վերադարձված փոխառություններ, բանկային ավանդներ» 

բաժնում ներառել է Գ.Ն.-ի հետ փոխառության ձևական պայմանագրի հիմքով նրան  

52.022.000 ՀՀ դրամին համարժեք 100.000 ԱՄՆ դոլար տրամադրելու վերաբերյալ կեղծ 

տվյալներ, միևնույն ժամանակ՝ նույն հայտարարագրի «դրամական միջոցներ» բաժնում 

նախկինում հայտարարագրած 265.000 ԱՄՆ դոլար կանխիկ դրամական միջոցները 

պակասեցնելով իբրև Գ.Ն.-ին փոխառությամբ ձևական պայմանագրով հանձնված 100.000 

ԱՄՆ դոլարի չափով: 

 Հիշյալ քրեական վարույթով ձեռք բերված փաստական բավարար տվյալների 

համակցությամբ՝ Ա.Հ.-ին մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 38-

190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 314.3-րդ հոդվածի 2-րդ մասով: 

Քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ 10.11.2022 թվականին ուղարկվել է ՀՀ 

հակակոռուպցիոն դատարան, որի դատաքննությունն ընթացիկ տարում չի ավարտվել: 
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Հաշվետու ժամանակաշրջանում շարունակվել է ՀՀ դատախազության արդյունավետ 

համագործակցությունը Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի, Պետական 

վերահսկողական ծառայության, Հաշվեքննիչ պալատի, Կադաստրի կոմիտեի և այլ պետական 

մարմինների հետ. արդյունքում բացահայտվել են մի շարք կոռուպցիոն հանցագործություններ:  

Մասնավորապես.  

1. 2022 թվականի ընթացքում ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչների վարույթում ՀՀ 

նախկին քրեական օրենսգրքի 314.2-րդ (հայտարարագիր դիտավորությամբ 

չներկայացնելը) և 314.3-րդ հոդվածների (հայտարարագրում կեղծ տվյալ ներկայացնելը 

կամ հայտարարագրման ենթակա տվյալը թաքցնելը) հատկանիշներով քննվել է 31 

քրեական վարույթ, որոնցից 7-ի նախաձեռնման առիթ են հանդիսացել ՀՀ կոռուպցիայի 

կանխարգելման հանձնաժողովից ստացված տվյալները: Հիշյալ քրեական վարույթներից 

մեղադրական եզրակացությամբ դատարան է ուղարկվել 7 քրեական գործ՝ 10 անձի 

վերաբերյալ, 3 քրեական վարույթ կարճվել է, որոնցից 1-ը՝ գործուն զղջալու հիմքով, 1 

քրեական վարույթ կասեցվել է՝ անձը հայտնի չլինելու հիմքով, 5-ը՝ միացվել, իսկ 15-ի 

նախաքննությունը շարունակվում է:  

2. 2022 թվականի փետրվարի 25-ին ՀՀ գլխավոր դատախազությունում Կոռուպցիայի 

կանխարգելման հանձնաժողովից ստացվել են Արարատի մարզի Մրգավան համայնքի 

ղեկավարի նախկին տեղակալ Ա. Մ.-ի կողմից «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ 

օրենքով սահմանված՝ «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» ՀՀ օրենսգրքի 

169.28-րդ հոդվածի 1-ին մասով վարչական տույժ կիրառելուց հետո՝ 30 օրվա 

ընթացքում, 2020 թվականի պաշտոնեական պարտականությունները ստանձնելու օրվա 

դրությամբ առկա գույքի, եկամուտների և շահերի, ինչպես նաև նույն տարեթվի գույքի, 

եկամուտների և շահերի տարեկան հայտարարագիրը հիշյալ հանձնաժողով 

դիտավորությամբ չներկայացնելու վերաբերյալ փաստաթղթերը: Որպես քրեական գործ 

հարուցելու առիթ՝ սահմանված կարգով նյութեր նախապատրաստելու և ընթացքը 



 

42 
 

լուծելու հանձնարարությամբ դրանք ուղարկվել են ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտե: Դեպքի 

առթիվ ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախապատրաստված նյութերով, 2022 

թվականի մարտի 9-ին, ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 314.2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ: Նախաքննության ընթացքում ձեռք 

բերված ապացույցների բավարար համակցությամբ, Ա. Մ.-ն 2022 թվականի մարտի 22-

ին ներգրավվել է որպես մեղադրյալ և նրան մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ նախկին 

քրեական օրենսգրքի 314.2-րդ հոդվածի 1-ին մասով: Նա իրեն լիովին մեղավոր է 

ճանաչել և տվել է խոստովանական ցուցմունքներ: Ա. Մ.-ի նկատմամբ որպես 

խափանման միջոց ընտրվել է չհեռանալու մասին ստորագրությունը: 2022 թվականի 

մարտի 24-ին քրեական գործով նախաքննության օրինականության նկատմամբ 

հսկողություն և դատավարական ղեկավարում իրականացնող դատախազը հաստատել 

է մեղադրական եզրակացությունը, և քրեական գործն ուղարկվել է Արարատի և Վայոց 

ձորի մարզերի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարան: Դատարանի՝ 

2022 թվականի հունիսի 21-ի դատավճռով, համաձայնեցման վարույթի կիրառմամբ, Ա. 

Մ-ն մեղավոր է ճանաչվել ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 314.2-րդ հոդվածի 1-ին  

մասով և դատապարտվել 1 (մեկ) տարի ժամկետով ազատազրկման՝ պետական և 

տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնելու 

իրավունքից զրկվելով մեկ տարի ժամկետով: Ա. Մ.-ի նկատմամբ նշանակված 

ազատազրկման ձևով պատիժը չի կիրառվել՝ սահմանվել է փորձաշրջան՝ 2 տարի ժամ-

կետով: Պետք է նշել, որ վերոնշյալը ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 314.2-րդ հոդվածի 

հատկանիշներով հարուցված և քննված առաջին քրեական գործն է այս արարքի 

քրեականացումից (09.06.2017թվական) ի վեր, որով Առաջին ատյանի դատարանի 

կողմից կայացվում է մեղադրական դատավճիռ: 

3. Հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննված մեկ այլ քրեական վարույթի շրջանակում 

հիմնավորվել է, որ ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության 
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Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի քննչական բաժնի նախկին քննիչ Վ.Գ.-ն, 

նշված պաշտոնում աշխատելու ժամանակահատվածում, «Հանրային ծառայության 

մասին» ՀՀ օրենքի 34-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հանդիսացել է 

հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականություն ունեցող անձ: Ի թիվս այլնի՝ նա 

պարտականություն է ունեցել նաև ներկայացնելու պաշտոնեական 

պարտականությունները դադարեցնելու հայտարարագիր: Մինչդեռ, 2020 թվականի 

հուլիսի 29-ին, ազատվելով պաշտոնից, Վ.Գ.-ն սահմանված ժամկետում՝ 30 օրվա 

ընթացքում, Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով չի ներկայացրել 2020 

թվականի պաշտոնեական պարտականությունները դադարեցնելու հայտարարագիրը: 

Վերջինս հայտարարագիրը չի ներկայացրել նաև հետագայում՝ Հանձնաժողովի կողմից 

համապատասխան ծանուցում ստանալուց հետո, ինչի արդյունքում 2021 թվականի 

սեպտեմբերի 2-ին Հանձնաժողովը որոշել է Վ.Գ.-ի նկատմամբ կիրառել վարչական 

տույժ՝ նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկի չափով: Սակայն նախկին 

քննիչը, պատշաճ ծանուցված լինելով վարչական տույժի կիրառման մասին, դրանից 

հետո ևս սահմանված 30 օրվա ընթացքում դիտավորությամբ չի ներկայացրել  

հայտարարագիրը: Ելնելով քրեական վարույթի շրջանակներում ձեռք բերված 

ապացույցներից՝ վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող 

դատախազի որոշմամբ, Վ.Գ.-ի նկատմամբ հարուցվել է քրեական հետապնդում և 2022 

թվականի սեպտեմբերի 5-ին հաստատված մեղադրական եզրակացությամբ վարույթի 

նյութերը հանձնվել են Հակակոռուպցիոն դատարան: 2022 թվականի դեկտեմբերի 30-

ին Հակակոռուպցիոն դատարանը կայացրել է մեղադրական դատավճիռ և մեղավոր 

ճանաչել Քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Երևան քաղաքի 

Արաբկիր վարչական շրջանի քննչական բաժնի նախկին քննիչ Վ.Գ.-ին՝ գույքի և 

եկամուտների հայտարարագիրը դիտավորությամբ չներկայացնելու համար: Վերջինիս 

նկատմամբ որպես պատիժ նշանակվել է տուգանք՝ հանցանք կատարելու պահին 
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նվազագույն աշխատավարձի տասնհինգապատիկի չափով՝ (մեկ միլիոն քսան հազար 

դրամ): 

2022 թվականի ընթացքում Գլխավոր դատախազությունում ստացվել են Պետական 

վերահսկողական ծառայության կողմից իրականացված վերահսկողական 

գործառույթների արդյունքներով կազմված մի շարք հաղորդումներ, որոնցով հարուցվել 

(նախաձեռնվել) է շուրջ 60 քրեական գործ (վարույթ), որոնցից 22-ը՝ Հակակոռուպցիոն 

կոմիտեում:  

Հատկանշական է, որ Հակակոռուպցիոն կոմիտում հարուցված (նախաձեռնված) և քննվող 

22 քրեական գործերի (վարույթների) զգալի մասը վերաբերում է Երևանի 

քաղաքապետարանում կատարված ուսումնասիրության ընթացքում հայտնաբերված 

առերևույթ հանցագործությունների հատկանիշներ պարունակող խախտումներին, որոնք 

դրսևորվել են նրանում, որ Երևանի քաղաքապետարանը մի շարք հողամասեր, որոնք ՀՀ 

հողային օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետի և ՀՀ կառավարության 2016 

թվականի մայիսի 26-ի 550-Ն որոշման համաձայն հնարավոր էր վաճառել միայն 

հրապարակային սակարկությունների միջոցով՝ աճուրդի եղանակով, օտարել է ուղղակի  

վաճառքով, ինչի հետևանքով էական վնաս է պատճառվել անձանց իրավունքներին, 

ինչպես նաև պետության օրինական շահերին: 

Հաշվեքննիչ պալատի կողմից ՀՀ գլխավոր դատախազություն ուղարկված 

առերևույթ հանցագործության հատկանիշներ պարունակող հաղորդումներով, ինչպես նաև 

Գլխավոր դատախազության պահանջով Հաշվեքննիչ պալատի կողմից տրամադրված 

նյութերով 2022 թվականի ընթացքում հարուցվել (նախաձեռնվել) է 20 քրեական գործ 

(վարույթ), որոնցից 11-ը վերաբերում են Պաշտպանության նախարարությունում գնումների 

գործընթացի նկատմամբ իրականացված հաշվեքննությանը: 

2022 թվականի հունիսի 28-ին ստացվել է ՀՀ կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի` 

հանցագործության մասին հաղորդումը, ըստ որի ՀՀ կադաստրի կոմիտեի մասնագետների 
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կողմից ուսումնասիրվել են ք.Երևան, Նորք-Մարաշ, Գ.Հովսեփյան փողոց, 

հեռուստաաշտարակին հարող տարածքի հասցեում գտնվող 0,942 հա մակերեսով հողամասի 

կադաստրային փաստաթղթերը, որի արդյունքում պարզվել է, որ անշարժ գույքի գրանցումն 

իրականացվել է ՀՀ կադաստրի կոմիտեի նախկին «Մարաշ» տարածքային ստորաբաժանման 

կողմից, մինչդեռ գրանցումից հետո տրամադրված անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի 

գրանցման 2312239 համարի վկայական նշված տարածքային ստորաբաժանումը չի ստացել: 

Պարզվել է նաև, որ կադաստրային գործում առկա փաստաթղթերի վրա դրված կոմիտեի 

դրոշմակնիքը չի համապատասխանում գրանցման ժամանակահատվածում ստորաբաժանման 

կողմից օգտագործվող դրոշմակնիքին, մասնավորապես՝ բացակայում է դրոշմակնիքի վրա 

նշված ստորաբաժանման ՀՎՀՀ-ն: 

Հաղորդման հիման վրա նախապատրաստված նյութերով փաստական տվյալներ են 

ձեռք բերվել այն մասին, որ ք.Երևան, Գ.Հովսեփյան փողոց, հեռուստաաշտարակին հարող 

տարածքի հասցեում գտնվող անշարժ գույքի կադաստրային գործում առկա փաստաթղթերի 

համաձայն՝ 2005 թվականի մայիսի 2-ին, Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուցչի և 

Երևան քաղաքի բնակչուհի Բ.Գ-ի միջև կնքված հողամասի առուվաճառքի թիվ 465/5-ԱԳ  

պայմանագրով, վերջինս 148.365.000 ՀՀ դրամով գնել է նշված հողամասը: Այնուհետև 

պայմանագրի՝ սահմանված կարգով վավերացված չլինելու պայմաններում, անշարժ գույքը 

գրանցվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի 

կադաստրի կոմիտեի` գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման միասնական 

Մ4-4 մատյանի 000043 համարի տակ, մինչդեռ նույն համարով կադաստրի կոմիտեի հիշյալ 

ստորաբաժանումը գրանցել է նաև այլ անշարժ գույք: 

Նկատի ունենալով վերոգրյալը` 2022 թվականի հունիսի 29-ին վարույթն իրականացնող 

մարմինը ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 308-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասով և 314-րդ հոդվածի 1-ին մասով հարուցել է քրեական գործ: 
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Նախաքննության ընթացքում Գ.Մ.-ի նկատմամբ ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 178-

րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 178-րդ հոդվածի 

3-րդ մասի 1-ին կետով, 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-

ին կետով հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, այն բանի համար, որ նա, մեկ 

միասնական դիտավորությամբ, Ա. Ն.-ի, Բ.Գ.-ի, Կ. Ի.-ի, Ա. Հ.-ի, Ա. Ս.-ի, Լ. Դ.-ի, Ա. Մ.-ի 

օժանդակությամբ, ինչպես նաև գործով դեռևս չպարզված պաշտոնատար անձանց կողմից 

ծառայողական լիազորությունները չարաշահելու և պաշտոնեական կեղծիքներ կատարելու 

արդյունքում, երեք դեպքով, խարդախությամբ հափշտակել է առանձնապես խոշոր չափերի` 

ընդհանուր 554.778.000 ՀՀ դրամի կադաստրային արժեքով գույքեր, չորս դեպքով` Ա. Մ.-ի 

հետ նախնական համաձայնությամբ, խարդախությամբ հափշտակել է առանձնապես խոշոր 

չափերի` ընդհանուր 270.213.300 ՀՀ դրամի կադաստրային արժեքով գույքեր և մեկ դեպքով` 

Գ. Գ.-ի հետ նախնական համաձայնությամբ, խարդախությամբ հափշտակել է առանձնապես 

խոշոր չափերի` ընդհանուր 14.700.000 ՀՀ դրամի կադաստրային արժեքով գույքը:  

Քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում քրեական հետապնդումներ են 

հարուցվել նաև Ա.Ս.-ի նկատմամբ՝ ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 38-178-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասի 1-ին կետով, Ա. Հ.-ի նկատմամբ՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 38-178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի  

1-ին կետով, Ա. Մ.-ի նկատմամբ՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 38-178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 

1-ին կետով, Ա. Մ.-ի նկատմամբ՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին 

կետով և 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, Ա. Ն.-ի նկատմամբ՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 

178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, Ա. Ա.-ի նկատմամբ՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, Ա. Ն.-ի նկատմամբ՝ 

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 38-178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, Գ. Գ.-ի նկատմամբ՝ ՀՀ 

քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, Դ. Մ.-ի նկատմամբ՝ ՀՀ 

քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, Կ. Ի.-ի նկատմամբ՝ ՀՀ քրեական 
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օրենսգրքի 38-178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, Հ. Ա.-ի նկատմամբ` 308-րդ հոդվածի 

2-րդ մասով (4 դրվագ): 

Գ. Մ.-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը, իսկ մյուս 

մեղադրյալների նկատմամբ կիրառվել են այլընտրանքային խափանման միջոցներ: 

Քրեական վարույթով հաստատվել է, որ խարդախության եղանակով հափշտակվել է 

շուրջ 839.691.300 ՀՀ դրամի կադաստրային արժեքով անշարժ գույք:  

2022 թվականի ընթացքում դատարան է ուղարկվել հանրային հետաքրքրություն 

ունեցող կոռուպցիոն քրեական գործ` օտարերկրացիների կողմից ապօրինի որդեգրված 

հայ երեխաների վերաբերյալ:  

Մասնավորապես՝  

ՀՀ գլխավոր դատախազության ՀՀ պետական իշխանության դեմ ուղղված 

հանցագործությունների գործերով վարչության դատախազի հսոկղության և դատավարական 

ղեկավարման ներքո ՀՀ ՔԿ ՀԿԳ քննության գլխավոր վարչությունում քննված քրեական 

գործով ապացույցներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ իտալական 3 ընկերությունների 

հայաստանյան ներկայացուցիչը 2005 թվականից սկսած, օտարերկրյա քաղաքացիների 

խնամքին հանձնելու նպատակով ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող՝ առանց ծնողական խնամքի 

մնացած և ՀՀ տարածքում գործող մանկատներում գտնվող երեխաների վաճառքն  

իրականացնելու համար, ստեղծել և ղեկավարել է կազմակերպված խումբ: Վերջինիս 

կազմում ընդգրկվել են ՀՀ ծննդօգնության բնագավառում գործունեություն իրականացնող 

հիմնարկի աշխատակիցներ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 

«Երևանի «Մանկան տուն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենը, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի 

ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետը, ՀՀ 

արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման 

գործակալության պետը, նույն գործակալության ապոստիլի և միջազգային պայմանագրերի 

բաժնի պետը, ինչպես նաև հիշյալ ընկերությունների ներկայացուցչի մտերիմ, թարգմանչական 
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ծառայություններ մատուցող անձը: Կազմակերպված խմբի նպատակին հասնելու համար 

նրանք օգտվել են ինչպես իրենց, այնպես էլ ՀՀ պետական մարմինների իրավասու 

պաշտոնատար աշխատակիցների ընձեռած հնարավորություններից: 

Կազմակերպված խմբի ղեկավարումը ստանձնել է օտարերկրյա որդեգրումների 

բնագավառում ՀՀ-ում գործունեություն ծավալող, Իտալիայի Հանրապետությունում 

հավատարմագրված վերոնշյալ 3 կազմակերպությունների ներկայացուցիչը, ով մշակել է 

կազմակերպված խմբի գործունեության ծրագիրը, անդամների միջև կատարել դերաբաշխում, 

իրականացրել ֆինանսական հոսքերի նկատմամբ հսկողության գործառույթ: 

Բացի այդ, վերջինս առանձնապես խոշոր չափերով դրամական միջոցներն 

օրինականացնելու՝ դրա հանցավոր ծագումն ու տեղաշարժը թաքցնելու նպատակով, որպես 

փոխառություն է հանձնել իր հետ փոխկապակցված ՍՊ ընկերություններին, իսկ գումարի մի 

մասի հանցավոր ծագումն ու տեղաշարժը թաքցնելու նպատակով այն ձևակերպել է որպես 

համապատասխան ՍՊ ընկերությանը՝ որդեգրումների գործընթացի բնագավառում 

գործունեություն ծավալող, իր մտերիմներից մեկի կողմից տրամադրված փոխառություն: 

Քրեական գործով նախաքննության ընթացքում հիշյալ անձին մեղադրանք է 

առաջադրվել ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 168-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով, 168-

րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով,  

«Վերարտադրողական առողջության, պերինատոլոգիայի, մանկաբարձության և 

գինեկոլոգիայի հանրապետական ինստիտուտ» ՓԲ ընկերության տնօրենին, փոխտնօրենին, 

նույն ընկերության ցերեկային ստացիոնարի վարիչին, «Երևանի «Մանկան տուն»» ՊՈԱԿ-ի 

նախկին տնօրենին, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ընտանիքի, կանանց և 

երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի նախկին պետին, ինչպես նաև 

կազմակերպությունների ներկայացուցչի մտերիմներից մեկին մեղադրանքներ են առաջադրվել 

ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 168-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով:  
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Բացի այդ, ՀՀ արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության 

ակտերի գրանցման գործակալության նախկին պետին, ՀՀ արդարադատության 

նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության 

միջազգային պայմանագրերի և ապոստիլի բաժնի պետին մեղադրանքներ են առաջադրվել ՀՀ 

նախկին քրեական օրենսգրքի 168-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով և 308-րդ հոդվածի 1-ին 

մասով:  

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ընտանիքի, կանանց և 

երեխաների հիմնահարցերի վարչության երեխաների հիմնահարցերի բաժնի պետին 

մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, իսկ նույն 

նախարարության ընտանիքի, կանանց և երեխաների հիմնահարցերի վարչության երեխաների 

հիմնահարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետին՝ ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 315-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասով: 

2022 թվականի հունիսի 6-ին 11 անձի վերաբերյալ հաստատված մեղադրական 

եզրակացությամբ քրեական գործն ուղարկվել է Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության 

դատարան՝ ըստ էության քննելու համար: 

Ամփոփելով՝ հարկ է ընդգծել, որ Քրեական դատավարության նոր օրենսգրքով ՀՀ 

իրավական համակարգ քրեական վարույթ նախաձեռնելու փուլի ներմուծմամբ էլ ավելի 

նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվել կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության և  

բացահայտման համար. հանցագործության մասին պատշաճ հաղորդում ստանալու 

յուրաքանչյուր դեպքում անհապաղ, սակայն ոչ ուշ, քան 24 ժամվա ընթացքում քննիչը 

նախաձեռնում է քրեական վարույթ և ձեռնամուխ լինում նախաքննության կատարմանը, ինչը 

հնարավորություն է ընձեռում քրեադատավարական ողջ գործիքակազմի կիրառմամբ իրակա-

նացնելու համակողմանի նախաքննություն` հանցագործությունը բացահայտելու համար:  

Ժողովրդավարական ինստիտուտների, քաղաքացիական հասարակության և 

իրավական պետության հիմնավոր հաստատման և նշվածի համատեքստում կոռուպցիայի 
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հաղթահարման, այն ծնող և դրա տարածմանը խթանող պատճառների ու պայմանների 

վերացման ուղղությամբ հետևողական պայքարը` դատախազության օրենքով սահմանված 

լիազորությունների ամբողջ ծավալով իրացմամբ, շարունակվելու է նաև 2023 թվականի 

ընթացքում: 

 

 

 


