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ՏԵՂ 4-22/2 

դոմտզհոնմոր ոռղղ լոռաոտոն մսիոոիԵ 

չհսրո՛ մճրողսազմոպոծնոս 

իվՋորեԵոց 

չորով ծղուցդո նսծդորս ղդոսԹհսժմժոտղվ 

ժդումն "ղղ մմղղմզիոմպոտմոր 

մրորտոհդդ 

դոԹթիստզհոոմդոտ» վղոտոոմոֆ ղ վմղղճվԾսծոնողմզդ 

ռդոդովճծոժոնոժ 'վմզղնսմեԵոմ| 

'վմզղղումտողզտ նսղծողոհդոմվ 

ղդոԹթհսղողոմոնոժ ղոդկողզմժ 

դոթթհսդտոմոռոպ 

'վմղղկվտկոմհո 
դյաԹհսզուսօմսԵ դողտտվեողոոր ոստմսնս կե 

ոզողմո Պսծոժոնոժ փսնղոժոմաք վղոտոոմո» ողհոճղվ 

դոթհստղհոմդոտ» վղոտոոմոտ» 

ղզովլդ մտդտտեօ ճղդզ րոսօմոհդ մմզղլոսԵղովոմեզ 

'զժղոտուվծո 

Արտահսննս ղորցսմ ծդոմն 'Ամզդմվնդո| օտիմեԵտղոցմո 

1ս ղղւսսԹհսջսմազի օտիմոտոդ 

'մդռաթհսմետդկոցվի օտիստմդղ ճզր դտորնմսնո» 

չիսդոդոմոզտ սաղմսիողօ 

մ(ոիտճվը Եղոտիղո դվնոմդոս ղ վմոճքոհ տզիողանմո 

րզն ղտԹհսմսիոծղով ըրրոսղոտոոնքո» 'ժրտորմնողդտտոհղ 

վժռոտտոոչո օտիծկտցօմսԵորով տզվ վմղղմղդղմօմսԵ 

վեմոդորով պտհոտիոմվ ղ ստղզիծով Ղտղսվոզֆսմո 

'ԱրտԹթհսստղցղուվ չալդօշմսԵ տզիտղսնմո րըոսմզղտմսխ 

Չտիծղդ Հ Լպոդո մդտղդտիծ) ՀՀ0Շ մդսԹթԹհսետպվոտուզ, 

պամզղճդոտողծո օտիմոտոռ իսմզղուսԹհսննս 1ո ճմոծ 

վո ղ դոԹհսղղժ (վմդջմսԵ) վմզդՅհսմոի 'ղորցդտոԵտղսմ 

վժնհսԵ նսնծզոս րոսծոջց վղվմօոո ՛դոնռհսդոհոտչոհ 

վմզվոծ պմտճմոու րդն վ(ովծհոսսսդ 

'վդիտոցվի ռդոքռհսմսիոծդով լսղոտոոմո» Հ լոսդկմԵնդմ 

ղդտղոճմծ վմզդորդօ) օտիստմզդ ճզը ռղտրնմսնո» 

ղվոոը վմղդրացոիդ 
'զտԹհսզուսօմսԵ 

ղոդոտղզհո 

ղ վմզդմզիոմվոտմոր տիմոտ 

դզր ղվճմզի դտոԹհսեԵռոպվոտուզ, զ ծնսդզԵ դոփմտհորոպ 

մրսնմսնով ռվոտր ղտահսզդսօմսԵ վղտդկտիծժ ՀՇ0Շ 

ղտաթհսքողւտտոն ղտահստզոհոմղոֆ վդտոտոոմո» 

ՂոՈցժոՈՈՂ 
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Նախաբան 

Բովանդակություն 

Հանցավորության կառուցվածք, շարժընթաց. 

հանցագործությունների դեմ պայքար, հանցավորության հակազդում 

Կոռուպցիայի դեմ պայքար 
Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձում 

Պետական շահերի պաշտպանություն 

Զինվորական հանցագործությունների քննություն 

Մինչդատական քրեական վարույթի օրինականության նկատմամբ 

հսկողություն 

Մեղադրանքի պաշտպանություն ն դատական ակտերի բողոքարկում 

Պատիժների ն հարկադրանքի այլ միջոցների կիրառման 

օրինականության նկատմամբ հսկողություն 

Քրեական գործերի քննության ժամկետների ձգձգում («ուշացած 

արդարադատություն») 

Միջազգային - իրավական համագործակցություն ն իրավական 

ապահովում 

Քաղաքացիների ընդունելություն, դիմումների ընթացք ն հանրային 

կապեր 

10 

ՈՑ 

131 

141 

161





ՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ, 
ւթյունների դեմ պայքար. հանցավի 

թ» 2022 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրվել է հանցագործության 37.612 

դեպք (2021 թվականին՝ 30.245), որոնցից 21.604-ը՝ Երեան քաղաքում (2021 թվականին՝ 16.438): Նախորդ 

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

2022 թվականին արձանագրվել է ոչ մեծ ծանրության, միջին ծանրության, ծանր ն առանձնապես ծանր 

հանցագործությունների աճ: 

2021 թվականի համեմատությամբ ոչ մեծ ծանրության հանցագործությունների դեպքերն աճել են 2831ով 

կամ 19.35ով (2021 թվականին` 14629, 2022 թվականին` 17.460), միջին ծանրության 

հանցագործությունների դեպքերը՝ 2383-ով կամ 29.85-ով (2021 թվականին՝ 7988, 2022 թվականին՝ 

10.371), ծանր հանցագործությունների դեպքերը՝ 633-ով կամ 14.256-ով (2021 թվականին՝ 4447-5080), իսկ 

առանձնապես ծանր հանցագործությունների դեպքերը՝ 530-ով կամ 151.456-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 սախորդ տարվա ցուցանիշից: 

թ. 

Տարեթիվը ա են ԽԱ ՀԱՋ աար: ցատ ոնթ, ան ՆԱ. աուն 

դեպքեր դեպքեր դեպքեր դեպքեր 

2021 թ. 30.245 17.460 7988 4447 350 

2022 թ. 37.612 21281 10.371 5080 880 

ԱՅ/ 47367 43821 42383 4633 4530 

Նվազում 424.495 421996 429.89: 414.256 15.45: 

Հանցագործության 37.612 դեպքի բացարձակ մեծամասնությունը՝ 84.196-ը, ոչ մեծ (21.281 դեպք կամ 56.695) 

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

հանցագործություններս ընդհանուր հանցագործությունների զանգվածում կազմում են 2.36 (202| 

թվականին՝ 1.256), իսկ ծանր հանցագործությունները՝ 13.595 (2021 թվականին՝ 14.756): 

2021 թ. 

Ռչ մեծ ծանրության 
հանցագործության: 

դեպքեր 



ՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ, ՇԱՐԺԸՆԹԱՑ. 
հանցագործությունների դեմ պայքար, հանցավորության հակազդում 

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 17.296: 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՝ 14.356: 

Ստորն ներկայացվում է 2012-2022 թվականներն հանցավորության կառուցվածքը ըստ 

հանցագործությունների վտանգավորության աստիճանի. 

Հանա արրծության Ոչ մեծ ծանրության Միջին ծանրության Ծանր Առանձնապես ծանր 

Տարեթիվը 9 Ն. ՆԷ Թ) հանցագործության հանցագործության հանցագործության հանցագործության 

դեպքեր դեպքեր դեպքեր դեպքեր դեպքեր 

2012 թ. 15.776 9420 59.796 3656 23.296 2544 16.156 156 1056 2700 17.156 

2013 թ. 18.333 1372 62.096 3743 20.456 3088 16.956 130 0.795 3218 17.596 

2014 թ. 17.546 9981 56.995 4073 23.256 3319 18.996 173 1056 3492 19.995 

2015 թ. 17.043 9185 53.996 4455 26.196 3238 19.096 165 105 3403 20.096 

2016 թ. 18.764 10757 57.396 4728 25.256 3081 16.496 198 115 3279 17.556 

2017 թ. 20.285 12380 61.056 5012 24.756 2729 13.456 164 0.896 2893 14.356 

2018 թ. 22.561 1989 53.256 6700 29.756 3638 16.156 224 1056 3862 17.156 

2019 թ. 26.850 14613 54.496 7463 27.896 4490 16.796 284 115 4774 17.895 

2020 թ. 26.468 14629 55.396 7466 28.256 4077 15.496 296 115 4373 16.556 

2021 թ. 30.245 17460 57.75, 7988 26.455 4447 14.756 350 125. 4797 15.956 

2022 թ. 37.612 21281 56.656 10371 29.89: 5080 14.25: 880 2.39: 5960 15.85: 

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

հասարակական կարգի, բնակչության առողջության (2021 թվականին՝ 6356, 2022 թվականին՝ 11.861 

կամ 86.695-ով), մարդու (2021 թվականին՝ 4375, 2022 թվականին՝ 6565 կամ 50.156-ով), տստեսական 

գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունները: 

Մասնավորապես՝ աճել են թմրամիջոցների շրջանառության դեպքերը (2021 թվականին՝ 974, 2022 

թվականին՝ 1717 կամ 76.39-ով. դրանցից` իրացնելու նպատակով (2021 թվականին` 529, 2022 

թվականին՝ 1031 կամ 94.996-ով), ապօրինի կամ կեղծ ձեռնարկատիրության (2021 թվականին՝ 58, 2022 

թվականին՝ 89 կամ 53.45-ով), հարկերի, տուրքերի վճարումից խուսափելու (2021 թվականին՝ 265, 2022 

թվականին՝ 564 կամ 112.856-ով), ակցիզային դրոշմանիշների ապօրինի շրջանառության (2021 թվականին՝ 

1, 2022 թվականին՝ 10 կամ 90056-ով) դեպքերը: 

2022 թվականին նվազել են սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունները (2021 թվականին՝ 

15.149-13.902 կամ 8.256-ով): 



ԵՀԱ ՏՅ ԱԾԱՆ ՈԿՈԾՉՈԱԾՉ ԽաՄԹՎԱԾՈՆ ԱԾԱԾ ՈԾոՄամՈվ իսրոսնվ հոնղտով ող |լ 

Հըլսծվռոնճոս6 դոքշհսմսիտոճդով Չոիննոս րզն սսնմոր 

ղող ԼլիմեԵոդուցմու զ ցու սզվոհսԵ ղվցու վճվռուծս6 դոդկոկողոժ դոքՀհսմսիոՔդով փսդովնդց 

չիսոժզնղվ ց6՛6գ .մնղտ նմ-բյլ մոսսովգշ 'իսոժզնդվ օջ-ց մնդտ նմ-գ/ դոիսնխ Ող 'իսոժդնղվ 

66:6Է .մնղտ նմ-յգ մղոտոտոսավյ 'իսոժզնդվ 6/-օք մնզտ նմ-յ ղովղորմգշ, 'իսոժգնդվ Շ0-ՇԸ մնզտ նմ-Եբ 
առոծղմմնը ՛իսոժզնդվ Զբ՛ԷՇ ,մնղտ նմ-յլ զպ լոսդծզնոմե մղոտոոմբ մս 'ժղզծդ մորով դտահստորզրոշ 

Ր չԾվոռոր օղը վմզղմդմզ դոկուոսմիզ Էլ ոզող/ո վմզղմդմդ՝ 
մսԽժ »կ,Ո ոզհոչդվ իսկղդծդո ճտսո իսոժզնդվ 6/՛ՇՇ ,մնղտ նմ-ցյ զ լոսդծզնոժԵ մդոտոոմքո» 

(իսեմոդկ դոնմոկոր մշմոմ վողզն ճվկոնմոկոր մջոծ ղոքշհսմսիոնճդով իսոժգնդվ 00) 6Վ-0 Հ 

լսիկմտիչով մճվ6սսթ) իսծվ6սս6 վռոկոիշ ՀՀՕՇ վկտնմոդոր ղդուքՀհսմսիոնճդով ղնոցորով վմզզոմիտ 

ՆՋտիկոմոհումկ ոամմոդ աօշ՛տՅսՅ1սօգռլոժօժքլսօու մրտոքշհսմն վ-յՇչ վտմտոր վղոդտիշ) ԷԸ0Շ/ 

19 "ՀԼՇՇՕՇ 

45 Հ. 1Շ0Շ 

Ը9 "21 0Շ0Շ 

Եչ 21 610Շ 

09 "2. 910Շ 

ՇՏ "Հ. 210Շ 

Շ9 "2. 910Շ 

69 "21 Տ10Շ 

99 "21. Ֆ10Շ 

99 "2.210Շ 

Ը9 "ՀԼՇԱ0Շ 

մզռուսքշհսօմսծուճդով 
ժրուրմնուցմսծ վռզեոմ» միվՅզմոտ 

"ղմստո Հ րոսիծոմոկդմզդ միվա 

վմզժոզն վմզղղդոսԹհսօմսԵտեդով օտիմտտոդ մրտրըմնոօշմսԵ վղզետմպ րոսճծուժղմ վմզռդոդտոիշԼ ՀՇՕՇ 

-ՇլՕՇ չմմզղղոաԹհսօմսծոնղով օտիմոտոկ մրորմնոցմսե վղզեումվ ղղ կզծուղիո իս-Գչգ-շյ րոդ իսժողն յ 

-մմզժողն 

(իս-օչ6-6) րտդ ՉԳ6 .ղվղոդտիօմ ՇՀՕՇ 'Է6յ) ,ղվղտդտիօմ յՇ0Շ) վմղդոոսԹհսօմսծոնդով 1 օտիննս 

րդն դոԹհսդոդոփզո ղ (իս-Ցչ/-0Ե րոդ ՇԸ ղվղտղդտիօ) ՇՇՕՇ 'Եօ պղվղտոդտիշէ լՇ0Շ) սահզղծովոփ մղդծսճվր 

դվնոտմսհողումտ '(իս-չ9-չլ րոդ /լՖ ղվղտոդտիծմ ՇՇ0Շ 'Ը/ֆ պդվղդոհդտիօ) յՇ0Շ) դորդտոի ղ ղործոփս/ 

'(իսեչե՛ք րտդ օյ) դվղոդոիօմ ՀՇՕՇ 'Շ6լ) .ղվղտղդտիտԼ լՇ0Շ) դոոհսնսԵ ղվնողոմոդողմ լոսիօշէ նքո 

'(իս-չՇ-Շլ րոդ Ֆ696 ղվղոդոիշմ ՇՇ0Շ '9|Շ |) ղվղոդոիօ) լՇՕՇ) դոթշհսնսԵ ղղ 1ղԵտիդ 'ողոոմսիողոորղ 

հունոյով "մոմնոմո րդն վմզղղրաԹհոսշմսծոնդուվ 
ԺՈՈՒՏՎԱՍՈո ՂՈՏՅ)ՎԱՍՄԻՈՅՂՈ»



ՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ, 
հանցագործությունների դեմ պայքար, հանցավ: 

2022 թվականի ընթացքում արձանագրվել է մարդու դեմ ուղղված հանցագործության 6565 դեպք՝ նախորդ 

տարվա 4375-ի դիմաց. աճը' 2190-ով կամ 50.1 56-ով, վարույթ է իրականացվել 7508 դեպքի առթիվ՝ 

նախորդ տարվա 5425-ի դիմաց: Մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունների 6565 դեպքից 2833-ը կամ 

435.-ն արձանագրվել է Երնան քաղաքում, իսկ 3732-ը կամ 5756-ը՝ ՀՀ մարզերում (նախորդ տարվա նույն 

ցուցանիշների հարաբերակցությունը կազմել է 38/62): 

Ընդհանուր հանցագործությունների կազմում մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունների 

հարաբերակցությունն արտահայտող գծապատկերը՝ ստորն. 

2022թ. գրանցված մարդու դեմ ուղղված Ղ 80/ 2021թ. գրանցված մարդու դեմ ուղղված Ղ 3 01 
հանցագործություններն ընդհանուր օ հանցագործություններն ընդհանուր Ա ....4 օ 

հանցագործությունների կազմում /՛ 2022թ. Մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունների կազմում 2021թ. Մարդու դեմ ուղղված 
հանցագործություններ հանցագործություններ 

օ աա օ 8596/ 8796/ 
2022թ. ՀՀ-ում գրանցված 2 02 2 2021թ. ՀՀ-ում գրանցված 
հանցագործություններ թ - հանցագործություններ թ - 

լ 2022 թվականի ընթացքում աճ է արձանագրվել մարդու դեմ ուղղված 38 հանցատեսակով: | 

Քանակական առումով ամենաբարձր աճ արձանագրած հանցատեսակը ծանր վիրավորանքն է. աճը՝ 

888-ով կամ 76.856-ով: Հիշյալ հանցատեսակի աճն ավելացած 2190 դեպքի 4156-ն է կազմում: 

Ծանր վիրավորանքը քրեականացվել է 2021 թվականի օգոստոսի 30-ից, իսկ արդեն 2022 թվականի 

հուլիսի 1-ից ուժի մեջ մտած՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքով նշված հանցատեսակն ապաքրեականացվել է: 

Փաստորեն՝ հիշյալ արարքը քրեականացված է եղել ն հաշվառվել է 2021 թվականի 4, իսկ 2022 թվականի՝ 

6 ամիսներին: Բացի այդ, նշված հանցատեսակի առկայության վերաբերյալ բարձրացել է նան 

քաղաքացիների իրազեկվածությունը, որի արդյունքում քանակական աճ է արձանագրվել: 

Մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունների` ավելացած 2190 դեպքից 484-ը կամ 225երը, 

հանկարծամահության դեպքերն են, որոնցով 2022 թվականի հուլիսի 1-ից առաջ քրեական գործ 

(վարույթ) չէր հարուցվում: 



ղվտոոփ սսմզմսդ տղվղո վօղո Հ լրոսմդմոմգզի մ-չ Ծվծղսմս ՛մ-Էյ դիտմոպոճում վ5 'զ ղիտմ(ովոծոմ 

մԱ-ՇՖ ճԾվմողն ցօ ղտահսդոհո օտիմետղոցմո լոսդսթհստղոոմղոֆ վղտոտոոմոֆ ղվղոդտիծ) ՀՀՕՇ 

Հոազողոհդ մժզ դտիվոր օտիննս 1ղմճոդոկոմվ դոզծ մզդրոսսոնծսճվր տզիողդոքնմո ոլոցով մմզդդվրմոր 

պտոտիոմվ իսկղդվ) օտիճտկդզնզտ Լկոմմզմոմդի Ծղսմս 'վմղղոոսԹհսմզմոմով ղոդորտղճօ) դրդմմդ դով 

'տծովղո ղոդողտ ղճվը վօղո շոմոտոհդ ժղոծղուվ ղ վնսքոստ ղղ ժղոսխնմո ղոռոր վր վմզղդոսթԹհսդոհորղ 

չոմի վնսվ վմզռոոսքշհսմզմոմով դվնողջռոճվը ոո դվ(ոնոճդղզկ 

դզ կիմտտոկ մոտը փոԽԵ 6ռոմն մս 'ոփոտ Հ ճնս6 մդոսնշհսմվոտդըոսուս վմզճոզն դոնՀհսռոհորղ 

05 ղվղոդոիժ ՀՀ0Շ "ֆԷ ղվղտոհդտիծն յչցչ) իսչց-չյ րոդ իս-ց զցո լոսմզեմոր դով (յ ղվղտդտոիծ) 

ՇՇՕՇ '9Շ դվղտղտի յչցՀ) իս-օչց-ց0Է րոդ իս-ց զ կդետիղ միվօ) վմզժողն դտԹահսդոհո րոսմոնոժ դողմզ 

ոոդոհ իս-օչք՛ք րոդ իս-Շ դժդվոքո 'ծորվն վ-ցց տիմոտ նմսվող 99 

խՊ կրԵոդ ռվռոդոիժ) ՀՀՕՇ 'վիշմ վմզժոզն ռդոքՀհսվտրոցմոհդդով Բղոսու ՛միվժ1 վմզժոզն դոքշհսդոհող 

9:09 րտհ ՀՋք Հ Կրծտոկ մցո ՛ծորվն վ 
-09 տիմոտ նմսպվող Հֆգ դզ զրետդ մմզճողզն օտիմետղոցմո դտոահսդղոհո րոսժդոսքնմո փոանոմոչսմդր 

5 ոսԹհսդոհո ՛րոսիտոոոփ Հ իսմդղճդոսքնմո վՋհսմոի ղտողդողզմժ 

ողհճղվ 'մժողն Ժհսղմզսո նսծզոոս դսԹթհսԽԿԵ ձղր դտոԹհսդոդոմվ իվտղդղԹօ ղնաոդոո 'ղտողդտտովոդե 

ռոդտիոմվ ղտղկտղվոռ «ազդտպոտտտհոտորով ղդվմմտոմո օտիողտոպվոռ իսռօտինսվ նմ-Շօլ 

վժմեողղմօ ղոդողզմժ շշ Հ լոսիմտ ծվընսդ վռրմոր դոդտողղմտղվող ղզօ) 'ղվմզժոզն կո՛ճվվ դզմստոոգ 

պոր վղսմ Յս օոծտճոսո 

իսմդողտղվ վմնղոլ դտդկտճնսսո վդկտճամս չանմոր զ լոսմնտոժղղ մահսմեզ «դսԹհսվպորոցմոհդու» 

նսիսոմվդ լոսդտղդկտդցմսչ, չիսմզդղդսԹհսնդտիվվ վդկտծսմս ռզ մպհտսոտ ճսմօ ղտահսդոնդզդ 

ճղվօղո օոնզ «վորոցմոհդղով» րոսմդժոզն սվծկոմգե մս 'զ զիեմտհւ լոսճ6ուՁղմ դուրծոմվ վշհսսոցմսե 

դոդոնսդկովումզի մրորտոդղդ ղտԹթհսդոդկողվմօ վմզդօյհսմոի դտոդողմժ լոսղդրսԹհսետովլոտոն մսիոոիկ, 

րսԹհսղոհո ողզհոմս 

ղղ րոսիստիձով մմզժհողն 1ուճվվ ղ Ձհսմոի դոդոզմժ Հ լոսիդսգցտոողող իսմզժոզն մսսմ օտիձդ դմոցորով 

վճմԵողղմօ նսօմսԵ դոթհսմտիոտոն դոդողզմժ Ֆ» չրոսիստիծով դվչ մհոզն ղդտոԹհսօմսետնդուվ ոզհոմս 

ծվրնսդ վղսմտղզդ ռսվծորմսգղվ ղտոԹհսդոդվտոլյ մդոմն ղ իսժրվվ նսդծտոմոնմո մլրոսծասմով (Զնհսմոի) 

վօմսԵ ղոդողմժ մզ լոսիքմդր 'ռսդողդ ոզհոմս 'ոսճոսքնմո Ծդսմս ՛մդօհսդ դվզ ըրաիտոոմտոհտողպողռ 

ռտոռոտտտոհորով ղվմզղոսմսիտեմողկ վմմեոդղմօ ղվհպվող դտահսմտիոտոն ղտկողզմժ շշ 

ամմիունդով 'մոմքոհո րղն վմղղղաԹհսշմսծոնղու 
ԺՈՈՒՏՎԱՍՈո ՂՈՏՅ)ՎԱՍՄԻՈՅՂՈ»



ՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ, 
հանցագործությունների դեմ պայքար, հանցավորու 

Անհետ կորածների 2016-2022 թվականների ցուցանիշները ներկայացվում են ստորն. 

2016-2022 թվականներին 
Տարեթի վը ՀՀ-ում. ա աւ ՄԱ անհետ 

ըստ ՀՀ ոատիկանության կորածների թիվը 
ինֆորմացիոն կենտրոնի տվյալների 

2016 թվական 10 

2017 թվական 49 6 

2018 թվական 35 3 

2019 թվական 4/ 1 

2020թվական 50 9 

2021թվական 60 2 

2022թվական 598 4 

Հաշվետու ժամանակահատվածի ն նախորդող 10 տարիներին ՀՀ-ում արձանագրված սպանությունների 

տվյալները ներկայացվում են ստորն. 

աան Ւ ենա աար. աա մարս շվով 
2013թվական 3.022.000 

2014թվական 53 3.013.800 057 

2015թվական 52 3.004.600 0.58 

2016թվական 66 2.992.300 0.45 

2017թվական 49 2.979.400 0.61 

2018թվական 35 2.969.000 0.85 
2019թվական 47 2.962.500 0.63 

2020թվական 50 2.961.500 0.59 

2021թվական 60 2.961.400 0.49 

2022թվական 58 2.976.800 0.51 
Տարեկան միջին 52 2.984.330 0.59 

2| Մշտական բնակչության թվաքանակի վերաբերյալ տվյալները՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի պաշտոնական կայքից՝ հմքտ:/ուտե»աոո/ՈՒԵ/ՅՒՈՒԹ/ա: 

ՏՅ 10 



ԱՇվղոնճոսն դվ(ոոսդստ վմղդդտողտոնճդով օոիննոս 
րդն սսնմոր րոսի) վմզղդւսԹհսօմսծոնդով մղոց ողոոդջղոսղդ 

միվշ1 տսռովնդյյ 

մղղդաԹհսօմսծոնղո 
ցտոիննոս րզն ղոթհսվդովրդսզօղո ղ ղոթհստոծո դողոսդղ 

ԵղվժվՓոմթյ 
ցմսփ րոսիժ նքո 'ղՈսԹհսդոհրղ 

մմզղոոսԹհսօմսծոնղով մսԽմ մդոջ ոզհողօդոսըդ 

իվաղմոտ 

դորսոիծով վմզժոռն մրորստիչով վմղժողն 

դոթհսվորոցմոդղով 8դոսրը դոԹհսվորոցմոկղոչ 

"մդհտուսնո նստմովոտմո ղղսթհսծդոմզմոմով վմղդուսԹթհսօմսծոնդուվ 

օոինտս րդն չսնմոր րոսից վմղղդտողտոճղով մդոց ողոտղօդոսո Հ լսիծտմոդմդդ Պղմստո 

իսդհտտտոհղ սմկզցոսմզի դոորոմդոր 1զիտսո ղդծտՁղմքմոծշ վմզղդոսԹհսաօշմսետնղդով շտիննոս րզն սնմոր 

9 ղվռոդոիշ) 

ՇՇՕՇ 'Շ ղվղտդտիշԼ լշ0Շ) իս-չ00Շ րոհ իս-ֆ դղ կդցո ղմղժհոզն դոԹթհստոոմտոհողող դութհսդոոո դով 

'(0ֆ վդտղդոիժ ՇՇՕՇ 'ԳԵ դվղտղդոիժ) յՇ0Շ) իս-չյլյ րտդ իս-6 դզ զետիդ մմղժհողն վօմսփ դոթհսդոհղ 

ՖՇ ղվռդոկդոիժ ՀՇ0Շ '6Շ դվղոդոիշ) 

1Շ0Շ) իս-ՅչՇ-/ լ րոդ իս-գ ղետիղ րոսմզեմոր հով '(ՇՇ ղվդոդոի ՇՇ0Շ '9) ,ղվռոդտիշէ լՀ0Շ) իս-ԳչՇ-ՇՇ րոդ 

իս-ֆ Հ կզցո դիվօ) վմղժողզն նմո րոսժոնոմ դողմզ լրոսմս նդց :(9Ե դվղտդոիժ ՇՇ0Շ '/ֆ դվղտղդտիժ) լՇ0Շ) 
իս-օչլ'Շ րոդ իս-լ Հ ղդետիղ միվօ) վմղճոզն ղտԹթհսդոհո օտոիտմոիոճ լոսշոիտովպոկդողորոք պստղիծոֆ 

չիս-90՛0 զ մջոծ (660) Ծվճվդոճոս6 դվճվո ղոդզմոտ ռիմոտ 

01 դվճմզի մճվդոճոս6 ող ժոզն յգ՛ց ղոքՀհսղուոո 1զկդմ Հ ղվքոմ դվճկողմ 000-001 ղվղոդոիշ ՇՇՕՇ 

ՀՇՏ Հ զրետկ միվօ) դվճվր վմզղղաթհսդոհո օոիմոտոհկ դոդզմոտ ղվմզղղոդոիժ) ՇՇՕՇ-Է|0Շ 

ՇՇ0Շ 0Հ0Հ 810Հ 910Հ ԵԼ0Հ Շ1.0Հ 

0 

01 

0Շ 

08 

0Ե 

05 

09 

0Հ 

դոկվրոդվն վմզժոզն դոքշհսդոհո օտիմեողուցմո րոս-»» դվմզռվմոտ ըլ ռվճմզԻ 

րդն վմզղղսթո 
ԺՈՈՒՏՎԱՍՈո ՂՈՏՅ)ՎԱՍՄԻՈՅՂՈ» 



Շ. 

չոմի ղորվվ ղոԹհսիտզիչով 1տազմոմզի վմզՅհոզն Չտիժղ  զիմոտոհ մղոսԹհստոսմդ ի 

ՖոԽխզՎոմզի վմզՅԺհոզն ղոթհսղոհոտղմով չղզ զիղով 8վրչսստոիչով իսժղողտզվ ղորցմոհ իսմզՅրվվ նսղծոմոնմո ղմզղՀշոսմոի ղոդոզմՅ օտիղսգօոպող 

ցրտահսծհոհոոդ Ծղսմս 'մմզժոզն ղ/ո ղզ« գտիստիչով րոսմզղղոսԹհսիտզիովպ Լտազմոմզի ղոքհսմսիոծղով մյսղովնղմ դով ՛մմզԺժոզն մսԽսժ 

վօմսփ ղտոԹթհսղոհոտղմղվ ղ ղոթհսղոհոողղվ ղզ օտիթոմոդմզղ ճզր ղոԹշհսիտզիչով ղվօղոսո ոա զմոմզի վդտոզտտոծղով 1ո/իտ մս իփսՅղորոեղով 

ղմո Հ գտիմսիողորմոհ մոոսԹթհսմզցմոտ գոիշՂ չոդ ղոսԹհսմզժմոտ վիշ) վմզՅհոզն ղոսղ ճզր ղոթհսիտզիչով 1ոԽնզմոմզի ղոթհսմսիտոճղով փսղովնղմ ղ 

ղուքշհսիտզիչով ղվօղոսո գտիծոտո ծվղսմտղզի ղսվծորմսֆղվ ղոքշհսղոհդվտոս ԷԷ 1ոմզՁոսդի վմզԺհոզն վօմսփ ղոԹթհսղոհոողժղվղ ղոԹթհսղոհոտղժոՎ |չ 

Հս-ՀՕ0`0 Հ դիտ ծվղտիմոտ նմսպող ղմոդոո 'զ ոռդոհ իս-չ00՛0 ԾվճվղոԾոսծ ղվճվր դոդզմոտ տիմոտ 

01 դվճմդի մմս 'Ձ6յ-0 Հ լոսրծոկ դվղոդտիշ) ՀՇ0Շ մծվկտոցմսծ դոթռհսդոհոտղժդվ իսիծով վծդողմ 000001 
շիս-օչցլ ոոռդ իս-Հ զ 1զԵտիդ միվժ) վմզղդոսԹթհսդռոհոոռճով ըոսմոտ սստղիձով ճորվն վ-լ6լ տիմոտ 

նմսպվոդ Ջցլ զ Արետդկ դվշղտսո դիվօ) վմղդդոսթԹհսղտհոոդճղդվ լոաօտիտտովպոդողորոք չստզիճոշ 

չիս, քք րոկ իս-ցջ ցո վժվգոծոսծ 
նմո մզ Ապիմետռոցմո ոզհողհսդ վմտոտ նմսպվոռդ ՛վոոս տոստվո ռտրճտոմոծժտոի մոմոդողոսմուչ 

մճվդուքյս6 ՉտոիժճՂ :(Է6Ը .դվղոդտոիշմԼ ՇՇ0Շ 'Չ)) .դվղտդտիշ լՇՕՇ) իս«ք09 ճտսծ րոդ իսցչյ 
դզ 1զցո ռմզճոզն սամզռծոով վօմսփ ռոքշհսդտոհոոռճդվ րոդ դոքշհսդոհոոռճդվ լոոսմոտ ստզիժո» 

չիս-Յ:6-|Շ 
րոդ իս-/6 դղզ զԵտիդ մմզժոզն սադսոցտոհ ոողի դՋդօ) ժրոահսմսիոտվն մռոթհսճնսսո դով իս-Գչշյ| 

րոդ իս-ԸՇՇ ցո վմզժոզն վմզղդսթհսնսջմսծ 1մո վդսժ րոդ վօղջ զ լզիմեողոցմո ռվղոդոիշ| ՇՇ0Շ 
ղղ զԵտիդ «չճ՛լՇ րտդ իս-/Շ մմզժհոզն յսսզստցգտոհ ոտղի դծկգօ) մղոԹհսճնսսո դով իսլ 

րոդ իս-բգՇ մմդժոզն վմզղոոսթհսնսցմսնծ 1 վղսմ րոդ վօզջ ղոդռ ղղ ցր ծորվն վցլչ տիմոտ նմսվող 

ճողն գցչ իսզրետդ փիս-«չց-լՇ րոդ իս-/Ֆ ղզ նզցո դմղժոզն սազստոցտտոհո ոտողի մդոջ մդտԹթհսճնսսո 

րարետդ ծղոմն ղմոդկտո 'ծորվն վ-ց/6 տիմոտ նմսոլող Շբ6 իսղրետդ փիս-չ ֆ՛Ե րոդ իս-բֆՖ ղզ ղետիդ 
մրտըսո մասդովնղմ ղմզժոզն սազսոցտոհ ոողի մրտԹթհսմսիոտվն մդոթհսծնսսո դվղոդոիշ) ՀՀ0Շ ղգծյ 

Բորվն վօչգբ տիմոտ նմսպվոդռ մ-օչգլ վմղղուսԹթհսօմսծտնդուվ 

մսսժ մղոջ ողոտղօցդոսո ղղ պլոսրետդ մմզղտաԹթհսօմսեոճղու մղոց ոզհուդցղոսո 

օտինտս րդն տսնմոր 'դտրստիձծով վմզմողն դտԹթհսպտրոցմոդդով նճդոսո դվղտողդկտիժ ՀՇՕՇ 

բանեոմով դաթհամմիոնդով 'մոմքոհո րդն վմղղղաԹհաշմսծոնդու 
ԹՈՔ)ՂԶՔՄՈՉ 'ԺԳՈՒՏՎԱՍՈո ՂՈՏՇ)ՎԱՍՄԻՈՔՂՈ»



ՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ, 
հանցագործությունների դեմ պայքար, հանցավորու 

Վերջին 10 տարվա ինքնասպանության դեպքերի թիվը ն 100 հազար բնակչի հաշվով գործակիցները 

ներկայացվում են ստորն. 

100.000 բնակչի հաշվով 

Տարեթիվը ա աւ Աա աւ Ինքնասպանությունների 

գործակիցը 

2013 թվական 3.022.000 203 0.149 

2014 թվական 3.013.800 168 0.179 

2015 թվական 3.004.600 208 0.144 

2016 թվական 2.992.300 195 0.153 

2017 թվական 2.979.400 157 0.190 

2018 թվական 2.969.000 179 0.166 

2019 թվական 2.962.500 153 0.194 

2020 թվական 2.961.500 183 0.162 

2021 թվական 2.962.100 191 0.155 

2022 թվական 2.976.800 188 0.158 

2.984.400 182.5 0.165 

Ինքնասպանության դեպքերի դինամիկան վերջին 10 տարիներին 

203 208 
195 

200 179 183 191 188 
168 157 153 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 



Ստորն ներկայացվում է 2022 թվականին ինքսասպանություս կատարած անձանց տարիքային ն 

սոցիալական կազմը՝ 

2022 թվականին ինքնասպանություն կատարած 
անձանց կազմը 

2022 թվականին ինքնասպանություն կատարած 
անձանց սոցիալական կազմը 

Թոշակառու 

Զին.ծառայող 

Մու Հաա եռ Դպրոցական 

Նան 4 

Ուսանող



ԷՍ 

(6169 .գվռուդոիշ ՇՇ0Շ '9596 .գվգոդոիշ) չՇ0Շ) իս 

-5:6`Հ րոդ իս-ԷՇչ լոսժոնուժ դողմզ դով '(Է06-5) .ղդվղտդոիշ ՇՇ0Շ '6թ1-6) .ղվզոդոիժ |Շ0Շ) րոսԽոիղ 
իս-«չՀ՛9 ռող իսժողն ցֆՇլ վմզդոոսնշհսօմսծոնդով օոինտս ըզն դոքշհսդոդկուփզո Հ ԼԱզիմետդուցմո 

ըոսդսքշհստզհոոմդոտ» վռոտոոմոտ» 'Վրոքչհստորզրով տիմոտ նմսղվոռ 'ոոսճճումդմ վռոդոիշ) ՀՇՕՇ 

վմզճողն 
դոքՀհսվորոցմողդով 

68- 90:1 1909 Ծղոսը 

Յրուըսոիձու վմզմիողն ղոդոիժ ՇՇՕՇ 

1:05Է 061ՇԷ 6959 դուհսվորոցմոդդոտ» 

ղողորժ| |Հ0Շ 
ոա ՀԱՀ 0155 ղողորժ/ 0Շ0Շ 
6-01- 905- Ը6ՇԵ ղդողորՁ| 610Շ 
Է 69- 6675 ղողորժ Ձյ0Շ 

` դողորժ| /յ0Շ 

Աճվդոճաճ դվտոսկստ մՇվդոծոան դվնոդողոժ միվշմ վմզռոսսԹհսօմսեԵոնդով միվազմուց 
վցու րոդ դորետիղ վցու րոդ դորետիղ օոիննոս րզն սսնմորղ 

"մմզղծվդոծած ղորետիղ ղ վցո 'մմզիշ) վմզղուսԹհսօմսԵոնդով 

օտինտս րդն պսնմոր օտիմեողոցմո ռվմզղդոհտոիօ ՀՇ0Շ-//0Շ ռղ օտիծոյոդմզդ ղմստղ 

ղղ Կզետիդ 
մմդժողն վօմսփ ղոթհսդոհո րոսիշ) նմո 'ղտԹթհսդտոհո վկտոզտոծդով մսիտեդոտի 1զիոսո օտիննոս րդն 

3սնմոր ղմոդտո ՂզիմԵտղոցմո Հ ցո վկտնմոդոր դոթհսմսիոճղով օոիննոս րզն սսնմոր դվղոդոիձ) ՇՀ0Շ 

չդտնմոդոր 

մօմոժ դտահսղմոտղղտու դտահսօմսծտոծդով մտիտ իսդդստ վիծով ղտդկտոտծոմ Լլտովողդե 

գ մտղո մժվղոծած ողղ :/09-լ/ իս-4չ0-0Շ րտդ իս-Շ ղղ մլղետիդ մմղժողն վեղվժվֆոմօ) ծդտդնմող 

Հլ զրետի ղ իս-լ դղ ղԵտիղ մմղժհոզն 
վօմսփ ոմն ղ ղտԹթհսմոմողսմ դմոդտո 'դզմտոխփ վճ տիմոտ նմսդվող մ-ճցլ իսպզրետդ իս«չշ/լ 

րոդ իս-ց ղղ կզցո դվղոդոիշ) ՇՇՕՇ մմզդոոսԹհսօմսծոնդոպ օտիննս րզն դոթհսվդորդսդցդո դոդոսղղ 
Էմ-ԳՀչց րոդ մ-ցյլ ճվծղոցղո ծորվն օոմոտոհկ դոաթհսդոհոտղճղվ 1զնզ ղզ սսսոդոչսօ) րոդ դփսծոցմսգ, 

ՀԱ-յգ ոսստկոչած 'Ա-չց պնդ Հ դմսեԵտօմսե ծվօդո լ6լ օտմտտոհդ դաԹթհսդտհոտդժդվ վմտտ նմսդվող 

3սսոկուչսՀ1 մ-քց 'դտսծոցմսԵ մ-գ/ դղ դմզուսսոկուսշ) 

ղ մզդդկտսծոցմսԵ մ-«չ69 ոտդ մ-6օչլ ճվօդո Ձցլ Ծղոցդո օտոմտտոկդկ ռոսնՔհսդտհոողճդվ 

շղուֆ ղվղոհդոիձ 0Շ0Շ 'չ .ղվդոդոիժ/ լՇ0Շ '6 Հ զրԵտկ 
միվօ) վմղղդոդզմոտ /լ-Ել օտմտտոդ դաԹթհսղոհոտողճղվ դվղոդոիձ Հչ0Շ :0 ,.մճվղոծան օտիճդ վմոտ 

նմսպվոռ 'զ օդոո լ վմվմտոտ մօոծ ճվ-Ել րոսրետդ ճղտոօղո օտմոտոհ դաԹթհսդոհոողճղվ դվղողոի) ՀՇՕՇ 

կոնը վմզղդաթո 
ՏՎԱՍՈո ՂՈՏՑ)ՎԱՍՄԻՈՇՂՈՏ 



ՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ, 
հանցագործությունների դեմ պայքար, հանցավորու 

Հաշվետու տարում սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունները կազմել են 

հանրապետությունում արձանագրված հանցագործությունների դեպքերի ավելի քան 38.15-ը (2021 

թվականին՝ 36.528, 2022 թվականին՝ 13.903): 

Չնայած սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունները, ընդհանուր առմամբ, ունեցել են նվազման 

միտում, այնուամենայնիվ, արձանագրվել է սեփականության դեմ ուղղված որոշ հանցատեսակների աճ, 

իսկ առանձին դեպքերում նան էական աճ, մասնավորապես՝ ավազակության դեպքերն աճել ես 1-ով կամ 

26.896-ով (2021 թվականին՝ 41, 2022 թվականին՝ 52), կողոպուտի դեպքերը' 5-ով կամ 3.45-ով (2021 

թվականին՝ 146, 2022 թվականին՝ 151), խարդախության դեպքերը՝ 136-ով կամ 7.456-ով (2021 թվականին՝ 

1843, 2022 թվականին՝ 1.979), համակարգչային հափշտակության դեպքերը՝ 280-ով կամ 154.756-ով (2021 

թվականին՝ 181, 2022 թվականին՝ 461: Հաշվետու ժամանակահատվածում գողության դեպքերը նվազել են 

1364-ով կամ 12.25-ով (2021 թվականին՝ 11.218, 2022 թվականին՝ 9854), ընդ որում, բնակարանային 

գողությունների դեպքերը՝ 41-ով կամ 3.45-ով (2021 թվականին'՝ 1192, 2022 թվականին՝ 1151), վստահված 

գույքի հափշտակության դեպքերը' 55-ով կամ 11.69-ով (2021 թվականին՝ 473, 2022 թվականին՝ 418), 

սեփականության դեմ ուղղված այլ հանցագործությունների դեպքերը` 237-ով կամ 19.95-ով (2021 

թվականին՝ 1193, 2022 թվականին՝ 956): 

Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունների թվի նվազմանը զուգահեռ հաշվետու 

ժամանակահատվածում արձանագրվել է դրանց բացահայտման ցուցանիշի մտահոգիչ նվազում, 

մասնավորապես՝ 2022 թվականին նշված ցուցանիշը կազմել է 27.696՝ ի տարբերություն 2021 թվականի 

47.59-ի: 

Արձանագրվել է սեփականության դեմ ուղղված գրեթե բոլոր հանցատեսակների բացահայտման ցուցանիշի 

նվազում.րբացահայտվել է կողոպուտի դեպքերի 46.456-ը՝ նախորդ տարվա 54.15-ի, գողությունների 28.79-ը՝ 

48.59-ի, խարդախությունների 22.556-ը՝ 46.19-ի, վստահված գույքի հափշտակության դեպքերի 3115»-ը' 

54.896-ի, համակարգչային հափշտակությունների 5.556-ը՝ 16.396-ի, ուրիշի գույքն ապօրինի օգտագործելու 

դեպքերի 845:-ը՝ 869.-ի համեմատ: 

Արձանագրվել է չնչին դրական տեղաշարժ սեփականության դեմ ուղղված մյուս հանցատեսակների 

բացահայտման ցուցանիշներում: Մասնավորապես` հաշվետու ժամանակահատվածում ավազակության 

դեպքերի բացահայտումը կազմել է 84.69:՝ 2021 թվականի 73.256-ի համեմատ, բնակարանային գողության 

դեպքերինը'՝ 24.396՝ 2021 թվականի 23.156-ի համեմատ: 

Այս համատեքստում հարկ է ընդգծել, որ վերջին տարիներին Դատախազության նախաձեռնությամբ ն 

Ոստիկանության ակտիվ մասնակցությամը՝ աշխատանքներ են կատարվել բնակարանային գողությունների 

նախականխման ուղղությամբ: Մասնավորապես` դատախազներին հանձնարարություններ են տրվել՝ 

ներկայացնելու միջնորդագրեր տեղական ինքնակառավարման մարմիններին՝ բազմաբնակարան շենքերի 

շքամուտքերի դռները կոդավորված փականներով, իսկ որոշ բնակավայրերի մուտքերը տեսանկարահանող 

սարքերով կահավորելու ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկելու համար: Արդյունքում, հատկապես Երնան 

քաղաքում բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի կահավորման ցուցանիշների աճին զուգահեռ, դրանցից 

կատարվող գողությունների թիվը տարբեր ժամանակներում տարբեր համամասնություններով նվազել է: 

Հաա) 16 



Հ) 

չսմզդրոսեցեց վդկմովդո 
դղ զմճոմողմզդ ղոմոտուն մմզդդսաթԹհսնմսդճվր իսկոտոհղ սողոտո մմղդրոաղոցմզի վմդեդղոե ղվմոճդ 

ղ ղվոճտոր վմզղոսոոսդվ ղվքոճճմ 'Ծդոո դկողորոք ղոդողտ ծվժողն ղզ կզղղճոծմով Ծդոոցղո նսիդողց 

տղվ ովղվճմզի ղ դվնսբոստ ՂդօմսԵ դղծ իվտոմզհոօ ղմղղծվդղժ (իսմդդշմհսմոի) իսմզօմսԵ դոդոզմժ Հսմլյ 

ղզղիղդԵ իսդտտոհղ սսկդմզժ ժսզց մզղծնսծոհոո 

"ղդ մմզօհսդտոզտ դղիծմզի տոսծ ողվմսիտմոռդվ րոսժողն ղտԹթհսնոդսո վԵոզհոմս '«ս դօ) 'մզղկվճոլտոզտ 

ղղ տդսո տոմի ծդոմն չազեմոհ 'մմզղոոսԹհսդվծ նսիդտե ճվդ ղվմնոի վժոզն րոոսիտսԵոտզվ ղզծ ցոձճտոհ 

մրտթհսղղե վմնոի վճոզն 'նքո վծույ չոսիծոմոկ դղծ մզղրոսծսմս դվոր սազդտղոծղ մզղդոսԹհսդղդժոցմսփ 

ղոդոհդվտզղդզետտոն իսմդմտզվ օտիծղ (լոսմժողն դտորմզմտդտմով ճդտոցղո փղդօտկդկոոկդ դով 'ոսիճմզի 

դզծ մմղղոդկմոսո 'մղճտղվ դվտղզդզե ղզ 1դնսօ) ոմի ճդոմն մս ՛իսղռովէ փզմնոՁդզ դզմստրոճնս լոսժոզն 

ոո պս վմղղոդկմոսո մս-օդվ ղզ կզիով մ(մզղ)մսիտճղուվ րոդ մմսիտծդուվ լոսմմտի վժողն մս 'իտողզորս 

մզղտոմլիտ ղդտդկտտոոփ 'ոդզհտոմսիողոող չիսմդղդոսթհսմդժ) դզ րոսիմտոտոդ 'իսոսսո ղորմղմճնդց 

ղ ղորոճվգ 'ղորմզմոդտնով վմզժտղվ մմդդոոսԹհսդղե վմնռի վճողզն ճվրնսդ վմզդդվրմոր նսդծտողոդոմվ 

դձհսմտի փոսռոդկտղրվվ մս 'գ պիեմտո Ծվղսթհսմվոտդրսոս (վմզղձնհսմտի) վմզօմսԵ ղոդողզմԺ 

չմուսԹհսմսիոմողվ սանզմզմոդտմով 

մղճտզվս վղտտվհո իսպղղճզետիդ իսովոննո դտահսնկողոոր վմզդտդետցմսփ 'վմզդտղետողոոր ծղոսո 

դղզ լդմտտոհդ մմզղղոսԹհսղղԵ վմմոի վժողն մմդղղվրմոր նսդծողոդկումվ դժհսմտի լոսմզժողն ղվօռոսղդ 

չոմի վծոծմդմօմսԵ դուրտմովոծում դութհսօմսԵտնդով Լցմոնոմնդո 

ՊՀ մտմտոտծոմ մճղվ Ղզպիղտովպտու ղզձ մմզղեվմզտոզտ լսժդոսնմո չսնղմոտոհծ ղվդկտղորոք 

մռոսթհսնսցմսԵ նքո ղ 'ծդո դկտդորոք ղտոկողտ ծվժոզն իսմզդրոսեջեց ղղ Կզիմոտոհ 'մմղդոսիոմեսո 

ամղդոոսԹթհսնսցմսԵ դոդոձղղժ վզեցոտղզվղո ճվրընսդ վզրմոր նսդծողոդոմվ ղժմհսմտի դոդտո 'մզժմոո 

նսղովոմոդղտողտ ղղ լիմծտղոցմո մրոթհսղղԵ վմմոի վժողն ղդշ) 'ժմզ 'մզժոզն ղող դզ նզիմետղոօմո 

'ն(ո վծույ չմմզղոոսԹթհսմսիոմողվ սաղմոտոդ դոսԹթհսնսԵ ճծվմզդղոմոդողմ վժտոսրոժՀ օտիչղ ղ սկզղծվ 

զտոսրոմՀ նսծզոոս տսն վժտոսր օտիմսիոնսդ ծվճվղոտ վժղդծ 1ո/իտ իսմղդդսն օտիմսիոնսդծ վմզճդզծ 

ճտասրորեոմ ղ ղտոմտկտղմորեոմ ղող ոզոծդվ ՊսնզօցմսԵ ճտոսր ղոմոդկողմ ճծվմրոծչտտոխո րոսմզճդղծ 

ղոմոդողմորեոմ ողզհտոմսիողոոր 'մմզղվնոոս սանոդղտսր ղվղոմոդողդմ 1ոիտ ղղ մղսմս ղ լոսիդտե 

րոսդմով մս վժդղծ մղոմտոդողմ վնսքոստ զ) մորով սսնզըծտոդ ըոսծոմզկտոհ Ակիմետղոցմո դզծ մզղլոիտ 

մոմոիոսմ 'դվմտողմղդոր տովո| զ զիմտտոհդ մդաԹհսդղԵ վմնոի վժոզն վմզդճդովպոհ ղդորձսմս վտովդ վ 

-ՀՇ վմղմրզտհսվ վղոդոիշ) չյցՇ վնտվեզխդ դոԹթհսծոպվոտուզլ, դհոսոկուվ վ ՛'ժմզ 'մղճողզն դղզ ղիմԵտղոցշմդ 

Ձրուճշհստղզիոռոսքնմո մջոծ վճդոտողվչո վմզռռվոմոր նսդճոդոկոմվ դժմհսմոի դզ շտիմսիոդորմոհ 

լսմզժոզն ռվօդոսո (մմզդճվդոթսծ դորտմովտծոմ րոսիշմ նմո) մմզղծվզոոոսծ նսղծովսեծ 

'Վրորըսո փսռունդմ 'ռոոդտո 'դոդկոմն օտիմեԵոդոցմո րոսծոծդմքմոծ վմզժոզն վմզռոդոսքշհսնսծ 

ղդվաոդոմտոկողմ ոսի ննո 'վմզզդտոզտ ղվօդոսո վմղդոսօհսդկտտչփով ՛օմզնդուրսնըդ 

ամմիունդով 'մոմքոհո րղն վմղղղաԹհսշմսծոնղու 
ԺՈՈՒՏՎԱՍՈո ՂՈՏՅ)ՎԱՍՄԻՈՅՂՈ»
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չտորդրով վ-օչլ-ցֆ տիմոտ նմսոպվող օչգ՛ՇՇ Հ զրետդ մրոոստքովոճոսմ 'մ-ֆլֆ զ զիտնովոնճոմ 

ծվճողն ճ/ճլ դտոահսդկտոտծփոպ վճհսԵ դտոդտոդօդո մրտԹթհսպվոնմոոլ լոսդոճմՀծողդոդորուք պտղիծժո» 

ՀՇվդոնճոս6 դորտմովոծում կ ԱզԵտիղ դզմսդոդղուզ սզվոնոսե դվմս 

(6:61 .զվգոդտիժմ ՇՇ0Շ 'ԷԽՉ) .գվռոդոիշէ լՇ0Շ) իս-Գչք-չ րոդ իս-ցքյ ցու վմղժողն դոքշհսովոնմոո| 
գ 1զիմեողոցմո ՛ոոսծուշմղդմքմուծ վմզժոզն դոքշՀհսդկտտչփով վճոսԵ դտկողցդո մրոքշհսոոնմոռ| 

1զլճծզդոս վնկտ ռզ մզռդսահսդվսփսփ ռտդկտոտճոմ դտկոկ րոոսժմճ6ոծժղմ վղտղդկտիծ ՀՇՕՇ 

-տոոզրով 

վ-«:9՛9Ե տիմտտ նմսպվող օչՇ-ցՔ իսզրետղդ Հ 1ղԵտիդ մժվդոծոս6 դորտմովտծում հով '(0լլ պվդոդոիշ) 

ՇՇՕՇ 01 ղվղոդոիօ) լՇ0Շ) իսչց՛Շ րոդ իս-Է ցո վլտոզտոծդով օոիձծդ Հ կպիճդոմԵ 'րոսմզղդորմոո 
1սնզօմսԵ դոթհսմոսոց դվնոդզմոո դոԹթհսդոդկվտոլյ ոսճտոնոժ դողմզ րոսաշոիտովոդոդորորք ստզղիչոշ 

չտորզրուվ վ-օչ|--գ տիմոտ 
նմսպող 'ԳչԵ՛ցԵ իազրետդ մճվղոնոսն դորտնովտծոմ վդկտոզտոնդով 1ոմիտ զ 1զետիղ :(կ6յ ,դվղդոդտիցձ 

ՇՇՕՇ '9ԵԼ ղվղտոկոիշ) յՇ0Շ) իսաչք՛Շ րոդ իս-Շ ցո վմզժոզն վտսհսնս Հ լդիմԵողուցմո ՛րոսծոծղմքմուծ 
վմզժողն վսոսհոսնսդ մզճծղդս վնզտ ղղ մղղոսթհսոխփսփ վդկտծսմս լոսժմծոժղմ վդտոդտիծ) ՇՀ0Շ 

չռոսնշհսկտծոիո ոզոմս 

դզ րոսիդկումս մմզժոզն դուրդ ստղվ ճվ-լ վովհսվ ռվռոդոիշ) ՀՀՕՇ տհոու 'տոսհոսնսկ ողհոմս մզ րոսդումս 

մոսհսդտտչփով ՉտինմսեսԵ իսժփոռդստոհո պսպզմնոօցմսԵ տոն ոտդ իսիկզմնոցմսԵ ղոսքշհսդսժ 

մսիոեդուտի Հս մուրով դոքշհսճնսսո րոդ վժդոքդ (ժմվեԵղզմօ դտոդկողզմժ դվկպվոդ Ֆշ ոդ տղփտսուո) 

մժմվծոդղզմօ դտղդողմժ 5» օտիղանդմ ղվդոդոիօ) Հ00Շ-Ե0՛9) զժղ 'ողոոմսիողոող չմրորհմղդողց 
ղու փպիտ վրետդկոնծղով ղտաթհսդտետիո լփսճմեծողղմօ դտոդողմժ շշ» Հ օտիմսիտողորտոո մօր 

ՇՏ ,ղվգոդոիշ ՇՇՕՇ "չք դվդոդոիժ) յՇ0Շ) իս-9:9-9Շ րո իս-չչ ցու վմզժոզն 
դոքշհսդկոնոիու զ ԼզիծռոմԵ ըոսդտսնհստզհխոմդոտ» վգտտոոմո» րոսջտիտովոկողորոք սստղիծոտ» 

չոսմզդտղկրուք 
րնդո դհսծոնզիտոսո Լդծողոկոմվ ղ Ապկմտղսդօ Հ տՀգքոմվղո ղմզղրոսսոծսճվր իվտոմզհոօ 

ղտողլոտտտհորովպ րսամզղղորմոո ղորղ :ծվրնսդ վմզղտզետղոոր դողվոտտոհորուվ 'րոսմզդդսմտղղդ 

ղդիհսդ ղզ րոսիհսջ տս րոսիպսփողօշ մմզնմտոե տո/դոլյ չոսմզդղսմտղզդ վմտղսո նսինտոժԵ իսժսոցտիսսո 

վմզնմտԵ տմղոս Հ լոսիճոդոդկոմվ ողհտոցզր մրոսծոմվ Ծղոմն 'ոոսմս նղդմ 'ոոսօշտիտովոկողորուք 

ցմոդ տոծՀ ղղ րոոսիծոմվ ռմդնմտԵե տմոս օտիդիտտծփով հդտռդվմց Հդպիկմտդսդց դո 

մզղծսճվր իսդոտոհղ սանղզմդմողտքմով մղսնսԵ 'ստզվ ոզհոտճվրդո ԾոաղիմԵտղոցմո ոզհոտճվրդո ղճհոզն 

ղդոթհսօմսծոնղով սզնծչդվղ չոսԹթհստծգքոմվղո սամզօմսԵ իվտոմզհոօ Հ ըյաղոճոսո 'շտիմսիողորմոհ 

իսմդդուսթհսկտովողցղոսո վմղմվ նսծտովնղով տկմտսո վմզղղոսԹթհսդկտտչփով ՛'րամզժողն Հսմս 

մս ղող Հ պիեմտէհո լոսժոոսխնմո վմզղդոսթհսմվոտդրսուս օտիճողոկդոմվ ըոաադրսԹհսեռոլոտոն մսիտոիչ, 

ամմիունդով 'մոմքոհո րղն վմղղղաԹհսշմսծոնղու 
ԺՈՈՒՏՎԱՍՈո ՂՈՏՅ)ՎԱՍՄԻՈՅՂՈ»
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չվմզռմտիտհդզն վմզղոդոսԹհսոմզկորետկ 1մո ղ ղոդտողողվգ 'դղոմ դոդտղսմտղգեյ 

կմճտմոդմզդ զ մղմետնմսդճվր մդտսաթհսետվոտոզ, խիսդտտտող չաղդդծոմդի մմզդղդորյոո "ս 

դմզղսոցտոո 1մո նսղջ մժղոծղով ղոդ ողհոճղվ սդդտ մմզղոոսթհսմդօ) դվմոմԵոմց րոսմզժոզն օտոիշղ 

Հծվճղդորոնդուվ սսնզոժվԳՎ ճս վեզիտ մզղդոմղդմնոի մճղորոնեղու սսնզտոպնդմ ղդճմոցմսե րոդ ղորմեոմդ 

"ղորմեոճտոասր վմտրոսԵ ծվրնսդ վճմտո ղտոոտտտոհորով հտղվմօ 'ծվմզծոմ րտդ ճվմզդտղո 

ղվմոմեոմօ 'ծվմզդղոսԹհսմզօ) վմղեմոդորուպ նսիսվպտհու դոսթհսսողոճմչորոմն դվոլդոդկղո լոոսիտեօ 

'մղղրեվդտովզր նմոժ փղպիո դղ լաօմսետտեօ ճղվշղո օտմտտոհդ ճղտոծղով րոսմզժողզն ղվօղոսղդ 

լո ղ մմդղճդորտեղուվ դոորդԵ րոսդկմողղճ վծ մոդմդ 'մռվԵ րոսդկմոդտո վՅ ճզմմզ անզտծց մզդոորոմղոր 

ղվոր վդտցվի ոմն րոդ Պսնդդողտ ղմո Ծղդոսու մժնսե լռե Հ րոսդոդղոն իսղե ղզրո դմսիտճղով դտղվմօ 

'ոսր ճսմվտողդոդկոփղդո վճհսԵ ղվղճոամոպ օտկոոդ Հ ճժտզհո զղոմԵկո վ ճղսմս 'իսդտողոնդ վովհողմո 

րսիմոտոկ ղզ տո մմզղճմոմո ղորղ :նզտ մո ղոխփոնդտ ճվնղտ վր դտոդմոսո Հ ղիմտմողցղով րոս 

'ՊՑ ծճվիտտողպճո ղոթհսնոսոցջ վոժոտ Հ ոոսիեմտհ մրոթհսղղժ իս 'ղվծկտտոովճո տմդ րոդ դվճվժոսո 

վնմսդեԵ մմվ ղզ րոսդշդով մճնսԵ ծորվն ղորտոսո| դվոոր ամղմոցի ճղու չվժ դտողվմց չրոսդսոն ղզ վսե 

վրեվղոովղր մսիտնդով րոսժդոսքնմո վճռվ 'րաԹհսդսեԵն րոսմզմտնծոն դղճ ոփզդծոմվ ժղումն ժդվօղո օտիտ 

դւսթհսմոմոտմով վժստոցտի վժնհսԵ լոսմզճգ ղվնտոծղոնծորով մմզ 'մղժոզն ղղ օտիցոմոտ 'նքո վճուցյ 

չմորոսծ ոդսո դվիծով վնսքոստ ղզ րոսդոտշփով 

'ցմվետդօոք օտիղդմտնոս դվմորոպտոսպվտոսզվ վնսբոստ իսզմետճտոար րտդ 'միվոպ իսղզմտիոսոդ 

ղղզմստոնեո չս ղմտրովպտոսպվոսզվ օտիծդ ռվիճով իսղոխփ դտղվմօ 'իսնսճվր ծդոմն ղ մզմետղդցոջ 

օտիծոտո ղվմզղմորուպտոսովոսզվ 'մզղմտրոպտոսովոսզվ ղվմոճճժ 'մդղլոիտ վմզտմոժ ղվ(ողդդում 

դզ լոսդոտո ղ լոսճղովոհ 6վմզդնսբոստ իսմզդդտիմտոհ 1շո հվտողորդ րոդ սամզմնորոմտ մզղուսդսժ 

Կսկզճղդոծճո դազդծողտողդողնսդ մղոմն ՊսնզծդոմԵ դհտղոհորոմն ղվմտղսմտդզկ «սնղզմտտոհդ լոսմոցի 

դվոդոդղո ծտորվն վժդոմոո «աղմնորոմտ մզդկմտի ճվդտսթհսկտողդակմտի պտդկղո ղ իսմզղդորմհո 

տղիովոշ մղվօղո նսծզոոս դոաթհսմնտտր մսիոծդուվ դտղվմց :զ5 մսիտմոդվ 'վջետժմտի վդկոՀսմս 

վնսքատ Ծղոսո ղմս ՛'իսմդղրեվդոովզր վովհոռմո Հ լսիմտտոդ մոոր փտԵԵ վմզղոոսԹհսօմսծոնճղով 

օտիծդ -մօվետճմտի վնսթստ Պ լփաճմոծ վմղղստցտոո ճղոմն մս Ղզտոոփ զպ մտղո ղվցո 

վմզժհոզն վմզղոոսԹհսդոտչփոպ ղվ(ոչեմոդորով ղող ոզհճդվ 'վմզղտոսթհսվոնմով իտտղստոնոմնող 

չս-«ՀՀ-Բց| րոդ իս-ցՋյ ղզ ղցո ղմզժհոզն նզտմս 'ոոսժոնոմ դողմզ Հ զիմոտոհկ ՛մ 

-00Հ վզի ծվողդ վմղժողն օոիժծղ չտորզրով վ-յցյ տիմոտտ նմսվող ժոզն յց վմզղոսԹթհսդոտծփու 
օքտիմոտոդ մրտորշմսծոտեօ վ(տդհվղվդտ ղվոտճեմոդորով զ ԼպինդոմԵ լսղտսԹթհստզհոոմղո» 

չտորդրով վ-«չբցլ տիմտտ նմսպոդ օչգբգ իսպրետդ մճվդոոճսծ ղտրտնովպտճոմ վկտոզտոնդով 

օոիծդ Հ պետիդ իսհոմդդ օվեսպոտրղ :իսաչ/ֆԳլ րտղ իս-0ցՇ ղղ Ազցո դմղժողն մրոթհստորդրուվ 
տիմոտ նմսոլող լրածոժղդմքմոծ վմղդժոզն վմղդդրսթհսդկտտչփով օտիմտտողդ մրտրջմսեռտտեօ 

վոդհվդվղդտ ռվմոճԵմոդորով Լնզդս վնզտ Հ ոդոաթհսոխփսփ ռտկոզլ լոսժծտոժղդմ վղտողդտիծ) ՀՇՕՇ 

չոսմոնոճմ(որ Հ կզիծղոմե (մ-օչլ՛6գ վմզժոզն դոԹթհսվոնմով 

փսղովպնդմ) մոտոր օզր վմզժոզն 'րամոնոժ ղտողմզ Հ Լպինդոմե մ-բցբ`լ ,մոոր օզր վմղժողն 

դոԹթհսդտոտծփով վժհսԵ դտղդկտդօդո մրտահսպվտնմտուվ օտիճղոմԵ րըոյսմօտմոտ դոԹհստզհոոմդոֆ» 

ամմիունդով 'մոմքոհո րղն վմղղղաԹհսշմսծոնղու 
ԺՈՈՒՏՎԱՍՈո ՂՈՏՅ)ՎԱՍՄԻՈՅՂՈ»



0Շ 

ՀմռսԹթհսմսիոտվն մսիոծղով 

ծղղմվ տամղդօմսեոմվ իսնոդտոտո ղաթհսմսիոմողվ մմզղմսիտճդով դղ (փսիտեօ 1դ ծվմս 'մմզդլո/իտ 

նսիղդտհովպտո վտմոժ դվմոդկղոմ 'րամդանմո դտահսզմտոլ զդկմովպվ լոսմնտորոմտ զ ղվմսիտնդով 

րտղդտղճդվ դրվմզտր րոդ մտտետոմով ովղվճմդի րոդ մմզտողոդուփզո վտմոժ ղվրոդղոմ րոսժոսխմդ 

Հ րադկտտչփուվ 'վմզդիվճով 
ղոդտղջղո ղ ղվմոնողվ 1ո իսկզծդոպվսփ 'ոսժոզն դտԹթհսմոդսո ծԾղոմն ղ ծվմորոսԵ օոնզ լոստմոժ 

ղվնոտորսդդոմ 1ղպիտեօ տոծո Հ լոսղտոնսմոդ 'իսդդսզժմզդ մմղդլո/իտ վովհոնմո 'Արորջմսեոտեօ 

վմտդկվդովզտ ղվ(ոճեմոդորով 'մմսիտճղով ստղվ ծվմս 'մմզռլոիտ նսիռոհովպոհ վտմոձ ղվմոտորսդղոց 

վրտհդկզմոմ րոդ վանդոց 1ո րտդկ մվ իսզմնորոմտ 1դքմզրծ մդմտծոսո տմդ ս «ղղդկղմ դնմտողոշյ» 

վմսիտճղով ղվնսստցտի Հ լոսնկոժոԵ մօղվ 'մդվԵ վմոդկմտսո նսիստցտի իսպդմտդկտոծ 'ծորվն 

ոմն 1զմոցի Հ լտսդկմտճոսո դնմսդե տսր վնսստցտոի իսզիդտե մժդոմոո նսիսոցոի օտոտ հմղդ 

1դղ Հմմզռոքրտ նսիռոտովտոհո վտմոճ ղվնոտուրսդդում վմնուրոմտ ռումդ տոս զոսմ ոդվճմզի մս ՛տսը 

վօդո դասքշհսօտիսեմԵտվոծ ըոսդծոճոսո ղ «մորով վմզվսԵ մզդնմոդոշմ դոդտդոմզեսվ» իսդղռն 

վօմսԵ ըւսմզժոզն տո 'իսմորզղվո ւս իսմողզճո օտիջոտը ճսմօվող դզ լոսցմսԵ մմզղնսմոտոհդ 

մմզդժմոմո մսիոծդով նկոժվվ մս ՛ղտղ Հ Լպիեմտո րըոսճդսքնմո դոթհսմվոոդրոսոս վմզժոզվ, 

չմմորոսծ տդսո ռվիծով ծղոմն ղղ րոսդտտչփով 'իսզօմսԵոտեօ ղմզղոմիտ 

նմո 'ստղվ ծվմս 'մմդղլոիտ վմդտմոժ դվ(ոդղոմ վմդդդվճմզի ղղ լոսդոտո չս լոսծճդովոհո ծվծղոմդ 

ֆփսդհտիմտոհ սազմոտոհդ ըոսմտցի իսդտղոնզ ղվ(ողսմտղդզե ծտորվն սսզդԵ մմզղճդոմոռ օտիմնոնդզտ 

մրոԹթհսմոմոտմով 'ղ տզվ վմզդնսսոցոի մզոճդոմհոո դտոզտոմոտ («առ4Տլլ » դտողվմօ) րոսմզղդոծմով 

վճստոցոխսսո դվնոծդտոծորոպ լխստտոտոով դղ հողդ իսմզղծսճվր վոտդ մո րտդ «ԺժկՏկՔվյ» 

ճղվօղո նսմտտոհդ ճմոմո մսիտծղով Ժհսղմզսո -ոմդդկ մտնղղլտզվ դզ լոսիմսղոմն ժղդսմս 'մմզժոզն 

ղոԹթհսդտոտծփով ղո օտիմոտոհդ մրտորօմսԵոտեօ վ(ոդվղովզտ ղվ(ոչեմոդորով ղղ Ազցո մս ՛ղվոոր 

դ(ո Հ ոսմոդի մդոսթհսմվոոդրսուս օտիճտողոդոմվ րոսդրսԹհսԵռտոոտոն մսիտոիկ, կտոաԱզմոմդի վմդժոզն 

վմզդղուսթհսօմսծոնդով օտիննս րզն ղտԹահսղտդտոփզո օտիմետղոցմո րոսճծոծղմ վռոդտիծ) ՀՀՕՇ 

չոմի դոԹթհստզիտդոսքնմո 

վմզղՅհսմտի ղտղդտողզմժ օտիղսդցջոռլող իսմդճոզն օտիծդ լոսղստնոմնդու Հ մտմտոտծոմ Լլ ղծղվ 

'իսոսսծոծձս ղ վմզշ) ղզ լոսիճոտո րոդ ըոսիծոտո ղզ5 րոդ մմզղղովոտոտոհ ծղոմն դ(ոդտո 'մզդրոսծմով 

ղողոտտոհորով դզ րոսիմԵտղծոուվ ծվոնսդ վմզղղվրմոր նսղծոդոդոմվ դՁմհսմոի ղղ) 'ոսդոդոդջմսծ 

ս 'ռմո ղ «որվ» '«1Յզլդ» ալօօզՅՉ6Ե-» լոսմզղդաԹհսհոմզդորեոկդ դվնոնետճվր մղմմոտ նսջմսԵ ոմսն 

ծվճջոմոտ 5» Հ լոսիդտԵ 'դսղողդ ողոմս 'մդոաԹթհսդզնդտ տճգքտոմվղո ՛մղդղղոսԹհսնմոմ վդտոծսմս վորս 

դոդվնսժզր դոԹհսղղժ վմզղոոսԹհսդհտտչփոպ նսիմոտոհդ մրորմնոցմսԵ վ(ոդվդովզտ ղվմոճեմոդորոշ 

չմմզդուսԹթհսմսիոմողվ դործտողոհդոմվ վմզդորսԹհսդսոցմսծ դհվպվղոդդո Հսմս 

դղ պիճտնմում 'ղզ Կզիդտ մմզղուսԹհսմզժ) օոիմետղոցմո լոսժդոսնմո ղորդմողղժ վմզղդոսԹհսնմսոճվդ 

ամմիունդով 'մոմքոհո րղն վմղղղաԹհսշմսծոնղու 
ԺՈՈՒՏՎԱՍՈո ՂՈՏՅ)ՎԱՍՄԻՈՅՂՈ»



ՒՇ 

մմզեմոդորով ղվնողսմտդզԱ ղվնրոդմտիծովոմոցի ոս ղմղդրեվղոովզը դոդտոնսդկովոմդզի 

ռվմոդղդոմ 1պիտկզմոմ ղող ոզհճդվ 'ռվմզղվծոճոնոժ Լհդկզետմվ մտմտոմզժմոքյո ղվոոոր վմզդրեվղտոզը 

մսիտծղու Հ տծգքոմվղո րփոասմդդկողոճմծ վմտժտոո րդն վմզդղդոաթհսդկտոտչփու օտիմտոտոդ 

մրտորմնոցմսԵ վ(տդկվղվզտ ղվմտչեմոդկորուվ մս Ղզտոոփ Հ վեղմտդհ տմի դտորվվ փտմանտմոչսմ ի 

չմրոսմնմղդ վմզեմոդորով օոիցշմսծուզմոտոկ դոդոնսդովպոմզի ղ դոԹթհսօոիդոհոտչոմ 

ղուճմս 'զ5 տզիտողոսքնմո դոճդմո մորով սսզոդոդկոպվող «աղովղող մմզղդոսԹհսջմսծոնղու նսիմոտոդ 

իսդողոնդ օուիծդ մրոսմնոցմսե վմզղծսճվր վովոմս 'դոսնգցմսեԵոտեօ մզղոփսոզս ձվԾսծում) զ լոսդծզԵղով 

մդոսԹթհսյոդկտոնոմ վմզրեվղտովզր տծգքոմվղո ղ մտմտիոմ ղտդտնսդկովոմզի ռվնողդղոմ ղող ոզհծդվ 

'Վզդաթհսջոիդոհտչուո մոմտիոմ ճս վմզեմողդորով ղվնոդմտիճոպոմոցի դվնոդսմտկզդ լրոսճգսնմդ 

չմղդրեվդոոզր ղտղդտնսդոկպոմզի ռվմտդղոմ 1դիօմսեոմզմոտոհդ ռդզծ իսփոծ մտմտիոմ սղվոծռոսե 

դվօռվ 'մդսԹթհսմսիտմոռվ (գրո ղ պապղպծդտոսփ մզդմտրոսԵ Պաղպհոմզդհողց մզդկմտի) չսնզղծողոկոմվ 

ճղոմն իսդողոնդ ծղոնսո Հ Լպիստոմզղ լոսմզդծոժդմօմսԵ դորմտտոհդ վմզդոոսԹհսդսոցմսԵ ղվմոդկղույ 

ՀռոսԹհսմսիոմոդվ ըսնզծդտոխփ մզղմորոսնե րոսժոզն վմզդժմոցմսե դտողտոմոտ) սազդծոդոդոմվ 

ճղոմն իսդկտղոնզ ճդտոծսո Հ Լիստոմդդ րոամզդծոծղմօմսԵ դտորմտտողդ վմզղորաԹհսդսոցմսԵ 

դվոդղում րամզղկոդորուք դվճմզի մս 'իսդոմդ ղող Հ օտիմսիողորնոհ մցո վմզղկտոզտոծդով օոիձղ 
-վիտմ(ովոծում դզծ մմզդղոոսԹհսդտտչփով 

օտիմտտոհդ ճվրնսդ Ծղղմվ 'իսդծդտոխփ մզղիվծով վդոոժ վր մմդղմոտրոսե օտիդտտծփուվ ՛իսզիտեօ 

ծվմղղծսճվր վհտղդ դտորճծդտնմսնով նսիկոպոմդիծ մրտրսոմվդ վմզդդտդոնդ դորդ մս 'մրորմդղմ 

իվտդկղահսո վմզղդմսիոծդով ղող ողհոչդվ 'իսմղդժդորոեղով յաղդվպտտոի դրվվղո ղվմղղմսիոծդով 
մմզղղորմտոտոոմզիտի ճդտոմն "«սպտզոտոմվտծ իսփտծ մտմտիոմ դվմզղսդտդ ղդտրցմսետտեօ 

'ղորսոմվդ վմդտմոժ ղվնոտորսհդդում ՛դվմդեմոդորոս դտԹթհսսողոծմչորոմն ղվնոտորսդղոմ Պադղվն 

օոիդզեԵումվ վմզղնսբոստ րոսդոդողրվվ Հ շտիմսիտղորմոհ մցո վմզղղոսԹթհսդտոտչփու իսդողոնզ օոիչղ 

չմղղԵտիմն 

փդիո ճվղղր Հ ոոսդկմԵնդմ ղճմոմո մսիոճդով դմդվոմո 'մմղդյոմիտ Ծղոցդո իվՅորեոմ դզ լոսօմսեռտեօ 

ղ մրտԹահսմսիոտվն դտոդկողոովը հդզր ղղ րոսօմսԵ 'ղսդոդ ոզհոմս 'մմզղմսիտնղով րոդ մմսիտնղո» 

ոմն ղր Օբ ճմտսՀ Հ զրետդ մոոդի հսղովնդչյ իսմրվվ ղոԹհս(ոդտոծում վժսնսմ վնսբոստ 

ղղ կիցմոդղ մմզդՅմհսմտի իսօմսԵ ղոդողմժ չ 'զ ճզր վժծոշղմ դուսմըր դով ՛'իսժրվվ սազիտչշով փոնշոդոոտդ 

տղվ վնսքոստ Հ պզիցմոհդ մ-լ ծվծղսմս ՛'մ-Հ զպ Կդիտմոպտծոմ ճվՋհսմտի ղտդողմժ լցյ 'մղդրոսծսմս դվոոոր 

Դսդքմդր մլզԾոսմուվ (օ1հսմոի) օմսԵ ղոդողմժ դզ 1զիծոնոհդ իս-բց 'մզդՁհսմտի դոդողմժ ղղ կզիդսզօտովող 

իս-ճճ դով 'մզղրոսծսմս ղվոոոր սնզԾամոպ (Ձմհսմտի) օմսԵ դողոզմժ ղղ պիճտմոդ իս-չք 'իսստցտոհ 

Հաղդվ6 մորոսԵ դվիծով վտմոժ ղվմոդդոմ 1ոմիտ իսմզդսոցտոհ պվոհդղո ծվճրոդ վմսիոնդուվ 1զիծոով 

դզծ ղդվտմոիո ղմդղղճմոմո մսիտճղոպ իս-չԷ 'ղղ Լզիտմտիո ռղմզդճմոմո մսիտծղուվ իս-ՀլՇ Ծվծղսմս 

'Զողն ՖԵՇ վմղդոոսԹթհսօմսծոծղու օտիմոտոհ իսդտոդոնզ օոիձղ Հ կզիճդոմԵ րոսժնոծղմ վղոդտից ՇՀՀ0Շ 

ամմիունդով 'մոմքոհո րղն վմղղղաԹհսշմսծոնղու 
ԺՈՈՒՏՎԱՍՈո ՂՈՏՅ)ՎԱՍՄԻՈՅՂՈ»



ՇՇ 

ՎղդմոՁղդ ղղ դոթհսղոմողդղզր նզդ մմվխոքմոծ ղոդտողտեվհսո|վ ղող ողհոճդվ 'մմզդրոսծսմսժմվն 

դոդտիումվ վղոմոտոն դղմոսցի ղվոր վըծոդտոծղուվ դտոԹթհսղտեվհսո| մս 'զ ղմո դղոււյ ժրտոԹհսոխփսփ 

վմզղրոսծսմսժմվն վմզղղվրոմոր ռդտընդոտտղվ դտոդտողզմժ րոածմով ղտորդոմս վմզղոոսԹհսդտոեվեսո| 

Պող ղղ օտիմսիողորտո ոզհտցղր մմղղծվզոԾսծ վցո հդվրտողդվն օտիճտմոդմզգ մս Ղղտոտոփ 

Հ ճտզո 'տդ ցո դոդոմվ վմզժողն ղոԹհսդտեվհսով իսժդղԵ րոսիժ) նմո 'ղտահսդոնվհսո| մս 'իսզժմզվ 

Հղվիծով վմղեմոր զ ղիմեԵտդոցմո ղցո (ճգ դվղտղդոիշ) 

ՇՇՕՇ` չՏ5 ղվղտղդոիժ) լՇ0Շ) իս-Շ դղ լդետիդ մմղժողն օոիծդ րոսժոնում ղողմզ 'րոսմս նդց :մ-/6 դվղտդոիշ) 

ՇՇՕՇ տոհ 'Ա-Շ6 ղղ կզնղ ժղոմն ղվղոդոիժ) լշ0Շ զՅզ չիս-Շ մդզրոնդմ ղզ Լզցո ղմզժողն դոթռհսդոեվհսով 
մրորմնոցմսԵ վմտոդմոսո նսիօմսեռոտեօ ճղղԵ ոզհոմս րտդ վճղզԵ ղվղտդկտիծ Շչըչ մս 'ժղդծՂ 

ՑՇՏ 01962966 1Ք-5Շ 6Շ-961՛9Շ րոկ Շ-6-11-ՇՇ-ՇԼ-6 Հ զրԵտդ մոմունմսճով մցո 
16-66-99-Գ7-ՇԳ-ՒԵ-ՇՔ ղղ կդրեռտդ մոմողտպոտտոհորով մմզղծվղոծոսծ ղոդոդողոցժ վմզժոզն օոիժղ 

Հմուստվը 

վցու դսմոդ .մցո ճզրնդմդո վմզժողն դոքշհսդոծվհսոլ մրորմնտոջմսԵ վնոդկմոսո նսիօմսետտեօ 

ժողԵ ողոմս րոդ վժողԵ 'ղվմղղղոդոիշմԼ ՇՇՕՇ-9)0Շ ,ռդվմզդվմոտ չ ռդվճմդի Պ չՀվեսվոտր տովոլ 

ԷԱ-լ6 լոսմզեմոր 'Ա-լբՇ լոսդողմզ վմոտ նմսովող 'մ-Շգլ րոսմղեմոր 

'-00Ք Հ (պիմետդոցմո րոսմոնոժ ղդողմզ Ծվմզժոզն օտիծՂ :(ՀգԵ ղվռտոդոիօ) ՀՀ0Շ 'ՀՇԸ .ղվղոդտիշ) 

/Շ0Շ իս«չԵ՛0Ե րտղդ իս-Օբլ ղղ մզցո դմզմոզն ղտահսղտեվհսոլ օտիմետղոցմո ղվղոհդտիշմ ՀՇՕՇ 
չս-օչց-99 րոդ իս-օցգգ դղ ցո դմզժողն վմզղղոսԹթհաօշմսծոնղուվ մրտթհստորզրուպ տիմոտ նմսվող 

չորվն վ-ցգչց տիմոտ նմսվող ժողն 

1981) վմզղդոսնՀհսօմսծԵտոճղով Չտիննտս րզն դոքշհսծնսսու դոքշհսչկողդմ 'վԵմոդ 'ռոքշհսեղոտիղու 

ռոկտոկոմտոոով Հ 1զիմետդոցմու թոոսդտոսնհստզհոոմդո» վդտտոտոմո» ըոսժճոծժդմ վռոդկոիշ) ՀՇՕՇ 

չմկզսոցտոր ոոդի վփոծ վոոեե մզ մոմտիում մորով սազդմոՁդղզ ղտոեթհսիտոդովոոտոհ ըոսսդվդվոդ 

սդնօդվր 'րաժոզն տսադստցտտո ոողի վմզփոծ մսծսվ պաոսիոզտողվող Հ ղոաՔհսիտողողվոոտոհ 

որսմոդմդդ րոսժոզն չսնղզոտդի րտդ մկղծտոծղծօս մժհսԵ հով 'ռղ 1իճտղդտդկտոզմմտհո 'մկզոտդի 

րոդ մկզղծոճղծս մրոԹհսճսծեղո ղճհսԵ դտղվմօ ղզ ժվովհոչդվ 'մզդդտոզտոճղով Հսմս 'ողոհոմսիողոռոր 

'իսճղորոնղուվ սսմղդն ճզր դոթհսնսցմսԵ վճմԵոդղզմօ ղոդոզմշ մսղ զ օտիմսիոդորմոհ մրոսետիղ օտիչղ 

չտորզրով վ-Շ6լչ տիմոտ նմսպվող ժհողն ցօճ փիս-օչ-6լ րոդ իսժողն /ջՇ 
վոսեռիղ վմղղդոսԹհսօմսծոնղոով 1ռո օտիննս րզն դոթհսդոդկոփզո Հ Կիմետղոցմո լոսմոտ սստզիճոշ 

ամմիունդով 'մոմքոհո րղն վմղղղաԹհսշմսծոնղու 
ԺՈՈՒՏՎԱՍՈո ՂՈՏՅ)ՎԱՍՄԻՈՅՂՈ»



ՇՇ 

"մմզղլոիտ 1տԱզմոմզի վմզղմովոտուո դվ(ոտմսհողոմտովմոհողոց օոինծմզի 

դորստիձով ղդտոդոմետկոցվի դոդտտղո րոս-Ֆ» դվմզղղողդոիօ) ՇՇՕՇ-Շլ0Շ ժռզ լոսղծոնոդկմզդ ղմստր 

չիս-չՇ'9 րոդ իս-ցքգ .միվժ) ծդոցդո օտծոտո 

մղդժջտիոողի ըոսժդսսնմո ծդոմն դով 'իս-«չց'Շլ րտդ իս-/ֆ միվօ) Ծդոցղու օոծոպոր 'իս-օչ ֆ'ց րոհ 
իս-ց6Շ չ զետիռդ մրտԹհստորզրոպ տիմոտ նմսվոռ 'ղվղոդտի) ՀՇըՇ միվօմ) վմզզմտովտտտոհ փսղովնդյյ 

Էմ-ԲԸԳլց լզծոտո դզ մզդճօոիոողի ղողդտոդրմոր վղոցվտոտ մզմմոտ հով 'օդո |չԷ զ զծտվպոր րսաժդոսնմո 

վմս 'մտվպտտոհ ղվնոտմսհողոմտովմոհողոց ցՁըբֆ տսղովնղմ զ նկիմետղոցմո լոսճծուծղմ վղոդոիշ) 

ՇՇՕՇ մս 'զ զիեմուհ րոսժդոաքնմո դոԹթհսմվոոդրոսուս օտինճոդոդոմվ 1ոնզմոմդղի վմզժոզն օտիմեոռոօմդ 

ծորվն վ-Ելլ տիմոտ նմսովող ժհողն ը զ զիմետդոցմո 'ոզհոմսիոդոոր 'մմզժոզն ղտիպոր 

դզ կզԵտիղ իս-չ լ'լՇ 'ղնաոդկտո 'ըոսժոնոճ ղողմզ չիս-«չ ըզ րոդ իս-ճգֆ Հլ զծտոկիո ղիվօշ1 ծղոմն րոսժոնոժ 

դողմզ դլովր դով 'իս-ց/ք ղղ Լղծոմկղդիո դմղժոզն րոսժծոծդմ վդոդկոիօ) ՇՇ0Շ լու-Ֆ» ողզհոմսիողոող 
չոսժոնոմց ղողմզ րսսդոդողըվվ դղզ լզցո ղմդժոզն սսնզտովողվ մմզղդսդոդ դոթհսդզդծմդ ղվրովպմտհոողոց 

ծորվն վ-օչց-09 տիմոտ նմսոլող ծչ/-6ֆ Հ զրետկ մրոստնովտծուշ :իս-օչՇ-6լ րոդ իս-ցԵ ղզ ղԵտիդ 

մմզմողն ղճդվոմո 'ժողն Շ6լ ղվղոդտիօմ ՀՇ0Շ 'ժոզն 6բՇ ղտիպոր Հ (պիմետղոցմո դվղոհդոիօ) |Շ0Շ 

Հմմղժոզն սսզտոոո մմզռռսդոհդ դոքշհսդզղՀԱզ ռվմովմոհոռոց իսժղ ռտիվոր դղ աու | 

շչիս-«Հ/՛ լբ զ զԵտիղ մօվղտոծոսծ դվ(տոսդստ ղորտմովտծում իսմզդՁհսմոի 

1տԱզմոմզի սազտողվող մմդռդսռոդ դոԹհսդզղՅմզ դվմովմտհոողոց մըոԹթհստորզրուվ տիմոտ նմսովոդ 

ղճդվոմո 'ծորվն վ-«չ՛Քց տիմոտ նմսոլող Ամ-օչ/'լգ դ կդրետդ մրստմովոծոց չիս-Գչ-9Շ րոդ իս-ՇջԵ 

ղղ կզցո ղդմզժոզն դժդվոնո 'ժոզն Հց6լ ղվռոդոիշ) Հչ0Շ 'ժոզն ցել զ պիմետղոցմո դվդողդոիշէ լՇ0Շ 

չԱմզժոզն սսմղտողոո| (ԴզՋԶ ղող տղզփսորո) մմզդդսդոհ դուշհսդզղՀմմզ 

դվ(ովմոոոռոց ռզ մդղգո փստսԹթռհստզոհոմդոջֆ վդտտոտմոֆ րըոսճճոժդմ վռտկտիծմ ՀՇՕՇ 

չմդհտոցվի դոթհսդոհտչոհ վճժդոմնոնդր ղ ղոթհսնսդով ժրորտոհդդ 

ղոԹհսղողդկողվմօ վՋմնհսմտի ռղտդկտտոնձղվո իսմզղՁնսմտոի դտդկտզմժ օտիղսզօոպվող իսմզժողն ն/ո 

Հ ղպիստոմդդ րոսդղո6 վմղտղկ վմծումօ վմղոտոռվծո դոդկզմոտ ղոթհսետոլոտոզ, վդոդոիշ) ՀՀ0Շ վմոտ 

չ Գզրնդմդո մրոստվր վցո դոսնող վմզժոզն դտոԹթհսդտեվհսով մրտրմնոօմսԵ վնոդկմոսո նսիօցմսեոտեօ 

ճղդԵ ողոմս իսդդսո վիծոպ 'օմգնդոփանմո 'մդղղոսփսփրո ղ մզդղղաթհսմվոտղրաոս ճմոծ վր 

վմզժոզն ղտԹահսղտեվհսվ ղզ զիմոտոհդ իվնմսպող օոքողձ 'իսսոցտոր հով նղղ չչ ղդողդտոտծոմ տովվ 

մրոստվոր վցո դսնոդ վմզժոզն դոթհսդտեվհսո|լ մրորմնտոօմսԵ վտոդկմոսո նսիցմսԵռտեօ ճղղԵ ոզոմլյ 

-տսր վմզդրոնդո դոթհսդոմոոուվ րոսմսիողց վճդոարմդմոմզի դոդտոնսքփսնղդով 

հզնդովպ ծմմո 'ծփտեմուպ մրորտոհդդ վմզրմսդ ղտոդտԽխմոմ ղ դտոդտիոմվ 'վմզղդսդողդ դոթհսծզդկորով 

'ռոԹհսկոմտոոսպ Հ լոսմնտոժդղ ղղ :նսմտդ վօ պիճտռտդկոմվ մրտրպռողդ վժոզն տսնդոժոմտսմ 

'օտիմսիողորտո իսմզդժվստքմոծ ոզոտդկտով տս իստհսդժ մվ 'մմոժտո րդնդտոթհսղտեվհսոյ 

ամմիունդով 'մոմքոհո րղն վմղղղաԹհսշմսծոնղու 
ԺՈՈՒՏՎԱՍՈո ՂՈՏՅ)ՎԱՍՄԻՈՅՂՈ»



ՖՇ 

Զրտահսննս սաղղվղոհդ ողվմսիոմողվ ժղոմն մզդրոսսոնսճվր ղղ րոսիկմողսդց ղ իսդտտոհոդ 

1սնկզմզմոդտմով մմզղսոցտուո նսղօ Ծղոմն մզղղոաԹհսմվոտդրսոս ղղ լոսիճոդոդկոմվ մոմտոմզմմոհո 

խսդաԹթհսետվոտոզ, իսդհտտտողդ դորպղեմովդոդ վմզղմոպտտոհո դվնոտմսհոդոմտովոմոհողոց 

իսժդ վմզղժօոիոողի դոդտղրմոր ղող ողհոճդվ 'դտիվորղ չդվմղղղվրմոր պաոտիոմվ իսկղդծոնոդմդդ 
մղմԵտոնմսդծվր իսմդօջմսԵ տղմդդսդ Լղկմտդսդց մղդծաճվր օտինտս դահղղծտոմդի մմզղճղորտեդով 

ոլո նստոտոռղ ղվմզդղղդսԹհսօշմսծԵոնդով Հ լսդտղտամոծ մդսԹհսետվոտուլ, չոսռսոն զ ստցտոհ 

վմզռմոժի ուսժոցն ղորնմսեւսԵ տզվ վմզդժռորոթդով մո դծռվ 'ջտիմսիտովոդկ ռդզ տտի ռոկ 

դզչ օտիմսիովողդ րուդ մմզռվմոհուռոց նսիդտԵ ըւսհսփ դորճսսոկոմզի ոզոողդտով մս ՂդջԵնղմ 

Պ դմով մդորմսիոպողդ վմզդվմտհոողոց իստդստոնոմնոդղ ղո ղ մդտսԹթհսմոդտճոմ դորմսիովոդ 

րոդ 'մրոոսմսիովպոդ մոմտիում չս րոդ ողո վմզղվմոհողոց ՛մցո նսիդտոդչսմոշ վդտողդոճոիշ) վմզղծսճվր 

ղդվմտտմսհողոմտ ղղ ճվովհճղվ 'իսմզղժդորտոեղով մմտոծ վր օտիճդկտոտդոխփ Հ օտիմսիողդորմհո 

մցոո ղտոդտղդտդամոծ ծղոմն մս 'ովկոտ Հ Ծնհսծ մդոաԹհսօսազի վմզժոզն սազտոտո| մմզդղսդոդ ԷզՋ 

զղվդոդոիժ ցյ0Շ զ կզնզ րոեղո դվճմզի րոսԵտիդ դոհուլ 
ղորդ վիշ դոքշհսծովոր իսճդողտզվ վմզդուսնշհսջմսծոճդով ղվնոտմսհողոմտովմոհողոց 

մս 'ոփոտ ն ծնսծ մդոսթհսմվոտղըւսուս վմղիշ) դոդոմետդոցվի 1ոմեսմդբ 

9ԵԳ- 1Ե- 96Շ- ՇԳ|9 ՇԸ 9065 ղոդտիժ) ՀՇՕՇ 

Ը69 Ւ 0Շ- 996 Ւ 6699 996 »095 ղոդոիժ |Շ0Շ 

666 - ԽՃ Շ9/- 9ԵԶԵ ՁԵՇ 9105» դոդոիժ) 0Շ0Շ 

69 Ւ Շ- 999 Ւ 1099 ԵՇ 66/5 ղոդտիժ 610Շ 

21 -- Խ9- 9/6 Ւ 066Գ ՇԵՇ ան, ղոդոիժ Ձյ0Շ 

9Շ/ - Շ.Հ ՇՏ ԷՒ 64165 64Շ ԳԸՏ ղոդոիձ) /|0Շ 

19Շ- 64- 961 - ՏԵ 196 ԸՕՇԸ ղոդոիժ 9յ0Շ 

66Շ Է 65 - ՇԵՇ 9Է/5 9ԵՇ 66ԷԷ ղոդոիժ օյ0Շ 

69» - 61- ՇՏ ԷՒ 676ֆ 16Շ 9616 ղոդղոիժ) Եյ0Շ 

ԳՇ Է Գ- ՇՇԸ- Ե666 9յ6 ԵՇՉՇ ղոդոիծ) յ0Հ 

696 - 91- ՋԸ - 6Է/Շ ԽՏ Շ09Շ դոդոիձ Շլ0Շ 

մսիոմվԻ կսՇ աԵՏՋ մսիոմվԻ կսՇ աԵՏՋ 

միվՅկզմոց 

րդն վմզղղսթո 
ԺՈՈՒՏՎԱՍՈո ՂՈՏՅ)ՎԱՍՄԻՈՅՂՈ» 



6Շ 

չոմի վից 

վմզղմովոտոհ դվ(ոտմսհողոմտուվմոհողոց Լոդղոոսծ մղդոսԹթհսճգնեԵտ մվ նսմոդ վճ մճղվ 'մդոդոժ 

ծղուցղու նսծզոոս ժոոսիոմվ չանզմտի ճսծվր դվնոտմսհողոմտ 1գ ողոդմո 'վմզդծսծվր դվնոտմսհողոմտ 

նսիջմսեԵովպոծ ողհճդվ ղզ լոսղոնիո վմտոտ տփսնռդոճոմաք րոս-ջֆ մս 'ղող դմեԵտղոցմո Հ դկմոշ 

-մզռվն օտիդմոռսզց մղղծսճվր մոմտիոոց 

մրտահսննս ռդտրիսկտոո դտահսեղոտիղո դտաԹթհսդկգղժմդ ռդվնոպմտոտղդոց լոսօտիտուվ 1ոմիտ 

վկմտհտոդոց րոսղտովնդով Հ ստցտոհ վմտվոտոհ Ձյհսղմդզսո մմզ 'մմդժոզն ղղ տո ղող ողհճղվ 

'վզղճդոտոողվճո 1ո րոդ ռոդտմտմողվծ ղղ ոսիճոդոդոմվ նզտմս 'ոոսմզդօշոիտով ռղմո վվմտհոողոց 

բսղղուս դղ վնզտ մմդղմովոտուհ դվ(ոտմսհողոմտովմտոհոողոց ղրդմմդ րոսշոիտովոդողորուք 

աստզիչով էլ ողողնո 'նմսվոռ ողհոճդվ 'մս ղող Հ կզիեմոհ մրտԹթհսմվոոդրսուս (օհսմտի) վմգօմսծ 

դոդողզմժ ժմոծ վր օտիղղժ իսմղղծվգոդտով վօտինսպ նմ-ՀԵ-Շ վժմեողղմօ դողդողզմժ դվդվող 5» 
չիսսոցտոհ դոթհսմոդոծում 

վմզճմտո նսդտովպոմտդդտուս ղ նսղտպտմոդկղտողզտ "սապիղտԵ ոմտսն ծվտծոնտողտ վմղղնմսմոի 

մմզդծհսծտուսԼ վմզղոսծղո նսիմսիտծմոդ ղվնողտսվտզվ 'ղտԹթհսփզդտոզտղո վմղղրոսծդոջե 

վմզղրոսծդո դվմողտսվտզվ լոսդղուս ղղզ վնզտ ղրզմմդ մմզղմոպոտուհ դվնոտմսոողոմտովմոհողոց 

չոսդղոսս դղծ ղոոսթհսմսիոմողվ սնզղվռոհ մժմդոմի 

ծվտզդկտողտ դոդոդվդովզտ մմզդնմսմտի րադոցվիոմվ օտիջնզտո իսժդողտզվ վծղվ 'մմզդվմոհողոց 
խստով ռզ պլոսմտի օտիղտորվտո ծս ժդսմս 'մմզղոստվով վմզղղսդոդ դտպոտտոհորով 

ծվրնսդ վմղղտսվտզվ րոսդտովնղով ղղ ստցտտոհո վմզղմովոտոհո դվնոտմսհողոմտովմոհողոց 

մմդ 'մմզժողն ղդ տոշ չիսճղորտեղուվ սազդոհոպտոքոծ մմզղդսդոդ ղտահսդզդծմդ ղվնովմտհոողոց 

րտդ մճդովտո օտինոս ռղտրիսկտոո դտԹթհսեդոտիղո դտահսդկզղժմզ ղվ/տպմտհոողոց 

ծվրնսդ վմզղծվդողոոոր դութհսդզդՅմզ ղզ օտիմսիտոդորմոհ մմզժոզն սազսոցտոհ ոոդի դոթհսմդոոց 

դվճվր րտդ մդոջ մդոթհսճնսսո րոդ պոր ճղտօղո մրտաթհսճսծեղո ղ սաղտոոոլ մմղդդսդոհդ 

ղոԹհսդզղժմզ ղվմոպմտոտղոց մս Ղզիտ ռղզ Ծհսծ մմզղդտսթհսմվոողրսոս ղտահսԵովոտոզ, 

չոսփսփրո 

ղ դոսԹհսմվոողրսուս 1ոամղմումզի վդկոցվի դոթհսդոհտչոհ վճղոմնոնզր րոոսդոմոտոն ղ դոթհսնսկով 

ղոդտետվոտոն մրտրտտդկգ ղդտոԹթհսդոդկտողվմօ վՋհսմտի դտդկոզմժ դտդկտտոնձդվր (Զմհսմոի) 

իսմդօմսԵ ղտղդկողզմժ օտիճյսմով իսմզղծվլոդտով ղտԹթհսօմսԵետծղով օտիոզտողվող (իսշտինսպ 

նմ-ՇԵՇ վմծողդմօ դոդողզմժ շտ») իսօտինսվ նմ-ՀՖՇ վճմեողդմօ ղտոդոզմժ դվդկովոռդ Ֆ» լոսժծուծղմ 

վմզղդոդոիծ) |ՀՕՇ-ՕՇՕՇ Հ պիճտղտոդոմվ ըոաղդսԹթհսետոլոտոն մսիտոդ, լոսժծուծղմ վղոդկտիտ) ՀՇՀՕՇ 

չիսդկտտոհղ դորմնոնզտ վմղղղոծղ նսդծոճածետողող ցոծտոհո 

ղվմղղվմտհոողռոց նսինասող մսդ լոսիօ) ննո Պսկզդճոմղի մմզդղորմոո նստոտհող չս ղմզղստցտոհ 

նսդջ վմզղմոպտտտո ղվմոտմսհողոմտոպտմոհողոց րլոսնմսնով տս մվետնմսդճվր օք ճմսծ 

կ զիճոմողմզդ դվմզղղվոմոր սսոտիոմվ րոսճ6ուծ)ղմ տիմոտ չ նսնմսոլող ճվրնսդ վմզդրոաղոքոմոմստո 

դվնոժշոմոտ դտոԹթհսետոոտոզ, մս ՛գ 1զիեմտոհո մրտԹհսմվոտոդրսուս օտիմտտոհդ ռդվդոդոից ՀՇՕՇ 

ամմիունդով 'մոմքոհո րղն վմղղղաԹհսշմսծոնղու 
ԺՈՈՒՏՎԱՍՈո ՂՈՏՅ)ՎԱՍՄԻՈՅՂՈ»



9Շ 

հողն չֆլլ իսոր դվ-լ վօտինսպ նմ-ՇԵք վճմեոդղմօ դոդկողզմժ շշ ,րոսժծոծյղմ 

վդկոմրտովդ նմ-չ դով 'ժողն ցֆց .իսոոր ղվ-յ վօշտինսվ նմ-ՀՖ-Շ վճմեոդղմօ ղողդկոզմժ 5» 1զիծմդի 

3 դորստիչով րոսժծոշղմ վդոմրոովի դվ-չ վզտղդոիժ) ՇՇ0Շ մս 'ղնո ղոռ րոսմոկի Հ դվոոր ոմր չրոսիծմզի 
մզՏ ղորստիչուլ մժոզն ղ մրոԹհսդոմոսոցտոհ ղտթհսմոդկոնոմ վրեԵտոդկոծղով մզ ոսիքմզր մզԾոամով 

(Ջհսմոի) օմսԵ ղոդտողմժ իսմզօհսդ 'ժջտիոոդի նսդտղոսմուոծ մզղծվդոդտուլ վժջտիոողի դտղդտողդրմոր 

ղՋդշ| րոդ ղշկզժ) մզ լոսիստցտոհ ղվշղո մմզ 'իսմզժոզն դո մսխմ րոաղվդվոռ սզնծղվր 'ծսղոնդոիվվ 

Հ րոսրվն իսճօշտիոողի դտողդտոդրմոր մօղո իսմդողտզվ վմտպտտոհ մմզ 'ոսմդժոզն ղմո մսԽսժ 

րոսիղսզօտոլող Հ Հյհսմտի ստղվ Ծսսկզդտր ճզր վբոս վժմծողզմօ ղոթհսմոիոտոն ղոդողզմժ շշ մս վղոժ 

"դ 1դծտոլզիո 'ղնոցորով վմզղյոիտ վդսմտղղդ դսվծորմսֆղվ ղտոԹհսդոդվտոլյ 'միվօ) վմզդմոպտտոհ 

ղվլոտմսհոռդոմտոպմտոողոց իսմզդժօտիոողի ղտղդկտղդրմոր մս 'ղող Ապմետղոշմո Հչ դմոշ 

ղվմդդջօոիտուվ մսիտոեղոտի կիոսո վմդղմովոտոհ ղվմոտմսհողոմտովմոհողոց 

օտիմեոտղոցմո րոոսճօցոմոտ վեմոր ռղղ ապիծդտսր ողվմսիոմողդվ մմղդղվտսժմդ օտիոզտողոռ 

իսդվԳոմԵ տիմօ դտոթհսդտդկվտոս դվմոպմտհոողոց մս 'ղվոոր դո մզղղտոպվոտտոմհ վմզմԵոոնմսդճվր 

ղղ պիճտտղ չիսկտոտտող յապղծտոնդքս դղաթհսմոսոց լխսմզդօշտիտով մսիտեղոտի Լպիտսո 

Ղտազմոմզի վմզղմոպտտոհ ղվնոտմսհոդոմտովմոհոողոց օտիմԵողդոցմո րոսճցտմոտ վեմոր դվտղհո 

ղտոԹթհսնոսոջ դոթհսդղոդկվտոս դվնովմոհոոդոց ղոթհսղոդվտոլյ Հ Կիմետոզճծուով մ-Հ ծվմղմետնմսդճվդ 

Զրոթհսննս աղղծումզի 

ԱմղդորսԹթհսմդ2օ) օոտիծդ րոսմԵտնմսղճվր մղղրոսսոնսճվր դզ լոսիկմտղսդց մս 'դվոոոր ղմո մզդղողվոտտոհ 

վմզմքոնմսղճվր ռզ ապիծտտղը չիսդկտտտող «ապզդկմողսզօ մղղրաստոծսծճվր մրտահսնոս դործոմզի 

վմզղղոր/ոո նստոտոռդ ղ վմզղստցտոքո Ծդոմն 'վմզդդաթհսմդօ) օտիմետդոցմո րոսմզղժդոտուղո 

ղդոթհսմզդղդմ դոդտոմտմոդվծովմոհողոց նսդկմտոտհոո մվմտհուղոցստիո դոԹհսդողոծդ 

դտոդկտտզհոճվր ՖֆՖ (ոոսմօշտոմոտ վեմոր ռվդղմօդտ վրտոմնողրվվ «տղզրտտմտմոզն դվնովմտհոողոց» 

Հ պիմետղծոովպ մ-, ԾվմղմԵոոնմսդծվր օտիճոմոդմզղ չմվետնմսղճվր 9 Հ մպիծտմտդմզդ լոսճծուծ)ղմ 

վռտոդտոիշ) ՀՇըՇ ճծվրնսդ ղտԹթհսետոպվտոտոն վեմոր վռտսշոծոմդ ղմովը մրտԹթհսճդտհոոտոդ վմզժոզն ոքղ 

չվտսմքոր իտոմու-ովուսմկ զ րոաղծդո իսնզտմս 

'ոսճջոմոտ ղորհդմտոոհո վդքում վդոմոտծր Հ պիմեԵտղդոցմո ըրաաղոդկողըվվ մցո վմզժհողլ, չծորվն վ-յչ 

տիմոտ նմսոլվող ճհողն 6չ րոսեմոր վզտսցոծումը հով 'ծճորվն վ-ց տիմոտ նմսովող ժհողն 6 վմտովպտտոհ 

ղվլոտմսհողոմտոպմտոտողոց իսմզ ռդտիպտր Հչ Լպիմետդոջմո լոսշտիտոպոդկտղորոք չստղիծով 

րսմօոմոտ վեմոր վմսց ծսնոԻ ոզհտոմսիողռոորղ զ նզծուզիո ղիվօ) Ծղոմն րոսմղեմոր վռդտսօոծոմդ 

ղ րաեմոր վմսց Ծ6սոԻ տոտ ՛իս-«չ Օգ տսր Հ պետիղ միվժմ Ծդոմն լոսմզեմոր ասսդ ղ վկոմվշ 

'վճվղոս(ղ զՋզ 'ողոտոմսիողոորղ չոսմդեմոր վմսօ ծսմոր ղ վղտաշոծոմը Հ ցո դիվ) վմզդմովպոտոհ 

ղդվ(ոտմսհողոմտովմոհողոց իսժեկզ դտիվպոր 'վմզղճջոմոտ ուսը շշ» դոսԹթհսմզժմոտ վ մս 'զ Ազիեմոմո 

մրտահսմվոողրւսուս վմզղկոմիտ օտիծոտո ճվղսմտղղդ ղսվծորմսԳՎդվ դոԹհսդոհդվտոլյ չող մդորտեղով 

չվեսվոտր հդզը օտիոտոդ տզվ վմզղմովպոտոհո դվ(ոտմսհողոմտովմոհողոց Ամետդոցմո Հ ժտզկ, 

ամմիունդով 'մոմքոհո րղն վմղղղաԹհսշմսծոնղու 
ԺՈՈՒՏՎԱՍՈո ՂՈՏՅ)ՎԱՍՄԻՈՅՂՈ»
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-րսԹթհստգքոմվդո ղորնոդոնզտ 

վմզտզդկողղդվ քմտոծդոռ դոԹհսղոդվտոլյ զ տղդսու րոսծղսմս 'մմզոորոնդտ ղմո վմղդշտիտոպովմոհողոց 

ղդ պիծդ 'վոո ոիվմ վ ՛իսծդսմս ՛դաԹթհսդտդկվտոլյ պղդտղ Լպիդկմտենս ողզ մզղդաթհսմԵ 

իսմզղդսԹհսդմոճոսո դտոոտտտհոորու իսդտտոհղդ չսղղպվռտդ ղ «ադմզմոդտմուվ մրոաոխփոնզտ 

վեհսդոտմոփ Հսպղօմոն տղիտղդսնմո Լպիտսո ղմտժտո րզն վմզղրստովպոսոօ վղվմօորղ 

ճաաԹհսդոհդվտոլյ ղ ԿԴՈՍա «ստտղոռտ»» 1կինվ 

դղ մզմետնմսղծճվր ղոռ ոզհոծդվ 'դոսթհսդոդվտոլյ 'ոսԹթհսմոմոպվոռ վմմոիտծվը տդկտճմշ Լպիմետղծոռվ 

դդ մզղղդսաթհսմԵ իսմզղղաթհսդկմոճոսո տղմդկղսդ Ծծվոնսդ վմղդրսդոքոժոմստո դղվմկոժջոմոտ 

իսդտտտոհղ չաղդցմոն տղիտղոսքնմո 1զիոսո դմտոճնոո նսիմոտ րդն վմղղրստովոսոց վղվմօորղ 

չՃրսԹհսեԵոո|ոտոն վեմոր 1զդկմոնոս ողոտոճվրդո ղնո 

ղ մվետնսսհդզԵ 1զրեԵտդկ 'դտմտհոմվ դվմոդոԾռոստ 1կզոխփոնզտ նտհոովղո ղմզղծԾսծվր ղվնոտմսհողոմտ 

'ողզվ տազոխփոնզտ ղնո ճծղո օտիտտոպտոդտոդորոք վդտոՀսմս ճԾվղտիմօ ղտրմեոփսն վօհսդոտմոփ 

'ղտահսմոդոծոմ վդկզր Հղմս Ծվմդժնժմոտոոփ 'վդտոդոժ վծտտոոփ վռհսդղոտոփ ղ վմզդյոմիտ 

օտիծոմ) լոսմդժնժտոտոոփ օտիոտդ ոսժոզն վմզդդսԹհսդովոտտտհոորովղո օտիմզմոդտմով 

րսժդսխմո ղտահսղղԵ վմդժնժտտոոփ հով ՛մդսթԹհսկով դս ղտսթհստտդհխսո վմզժնժտտոոփ 

դոռոտտոհորով օտիոզտոպվող մտրով ռտրծոմվ րտդ ղտրմզմժնդց վօհսդոտմոփ վճսծվր 

ղվմոտմսհողոմտ փսնճղոճոմսք օտիցմոմ իսշհսդոտմոփ ԱդղղԵ ղ Աճղովոհո Հ նպիմտմոդցդով 'վղմո 

ոիվօ) վ 'դվմդղդվրմոր դոդտոհո ճվրնսդ վմղդրաղոքտոմոմստո ղվ(ոճցոմոտ ճմոչ վր ղոԹթհսծովոտոզ, 

-ղվմզղճղոտոողվծո 

ղորտմովտծոժ ղ ղտրդոփոռղվ 'ղտրոպդոդ 'ռորպվդտդտպվող վմզդոսԹհսօմսԵտծղով վՋշհսոժ ոտ 

ղղ կզմդմոմզի ողոուղիոսո ճղսմս ՛'մմդդմվնդպվողրվվ օտեռց րոսժծոծմղմ դոԹթհսդղժողվող (վմղդծմհսմոի) 

վմզօմսե ղոդողզմձ օտիԾոամուվ մրոթհսծկոհոհ վմզժողն վմդղրոստովպոսոց վղվմօհո ղղ լդիմվոտդրւսուս 

մտմոմզմմոմո լոսմզղղրոսԹհսեռոլոտոն վմղեմոր Լլ ոզհողմո 'րադաԹթհսեովոտոն մսիտղվկ, ոզհոճդւ 

մկ ըսսցու մոմոկոռոսմու մդկոռում վմզժողզն օտիժդ 

ստզվ ճվմզռոսհսոխփսփ դտկոմնոդզմօ օտիմտտոհդ դվռոդոիշլ 6յ0Շ մս վռոժ 'մդոսնՀհսդոկումվ 

իվտհզԹօ զ օջտիխճտոտմո րոսդոմն 'զկմովվ 'զժզ 'զ ռդտկոմն ռդվղտողդկտիոմ մծվռոնռս6 ող 

չս-օչգ տսր րոդ իս-լՇ դղ պետիդ մմղժողզն ղճդվոնո 'ժողն քցֆ դվդոդտից) ՀՀ0Շ տոտ 'ժողն չք Հ 
1կիմետղոցմո իսմզուոր մզժմոտ վօտինսվ նմ-ց6Շ վճմծողղմօ ղոդոզմժ 5» դվղոդտիտ) յՇՕՇ դՅդ 'ողհողդ 

չիսմզժոզն դորտովոսոցջ վղվմօհու րոսմզղժջոմոտ նսիղտե ոմսն ճվռումն 

րոդ վնռսֆ ռվնոստտռո պիմետդոցմո զ լոսետիդ վդկտոշսմս լոոսօտիտովպոդողորոք սստղիծտո» 

ամմիունդով 'մոմքոհո րղն վմղղղաԹհսշմսծոնղու 
ԺՈՈՒՏՎԱՍՈո ՂՈՏՅ)ՎԱՍՄԻՈՅՂՈ»
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Հմրորմնոցմսե վմզղոկդմոսո նսիօմսծոտեօ ճղզԵ ողզհոմս րոդ 

վճողե Հ ղիմտտոկ մ-Գչց'9Շ րոդ մ-ռյ ծվճոզն չչց ղոԹհսղտեվհսող օտիմետղոցմո րոսճծոծյղմ վդողդոիծ) 

ՇՇՕՇ .ղմոջորուվ վմզղտ/իտ վդսմտղղդ դսվծտրմսֆդվ դտահսդտդկվտոս դտահսմոմողվոդ վմգօմսԵ 

ղվճմդզղ :զ ղեզղոով 8ծվոոսԹթհսսողոճմՀ վղվմօհտ ղմդղոդմոսո ոքո ղկզր ծվմդղնսժդր վմոճնո րզն ծդոմն 

ղ վտուս 'ղսԹթհսմսիտեղոտի մշմոժ դվմոմղով ղզոոս ղմզղոոսԹթհսօմսծոնղոպ նսիմոտոհդ մրորմնոցմսԵ 

վճղդբ չտզվ ղտրետիդ վիշ) վմզղոոսԹհսօմսծոնդուվ նսիմոտոհդ մրտորմնոցմսԵ ծդոմն լոսիղտԵ զ զր 

վոոդ դոդոճվրդու դոոսիտոմեԵսո վճմզակրոռվԵե-ժղղԵ նսիսողոծմՀ վղվմօհու չս ղրսմդժողտմով վմզժհոզն 

ղտոԹթհսաօմսԵոնճղուպ ղորդ վեԵղոժ 'րոսդսմտղզդ դոԹհսմնոճս վմզղդվրմոր վպտոտիումվ վիղտե ոզոտտծը 

ՊՀ զմտզո մրոսիտմեսո լս ղրսմզմտղտմով վճմգժրտոռդվե-ժդղԵ նսիղտԵ ծզր դտոԹհսստղոծմծ վռվմօհորղ 

չստզվ ողոտճվրդո 6վդոմն րոդ րոսժծուծղմ վրետմզտոհ տաօ 

-բք դոպվսփոնղտ ղղ ղոտոուո» մմզղտոծոմուվ 6ղղմվ րոդ ճղղմվ ճղումն մս 'ղղ լզղտմով ստզվ Ծսկզդօղով 

ճմդՁրողվԵ-մղդԵ դվիսրոդ ճղվօդու մս ՛զ պիեմտմհւ լոսժդոաքնմո վմս 'մդսԹթհսմվոողրոուս վմզղՋ)հսմոի 

օտիղսզցոովող ղող րոսմոհի Հ ղվոր նքղ ժմդժրողվեԵ-ժդզԵ լղիովսփոնղտ Հ 5» իսոմղկ վղվմօհո ծվրնս 
ծղոցղո ժմո վր 'ստղվ ծվռոմն ղող ոզհոծդվ 'րոաճծուժղմ վմս 'ստզվ ծճվրետմզտոհ տմաօ-ֆչ վղողդոիշ) 

ՕՇՕՇ պդցո ղղ Պողո մմզդդոաԹհսօմսծոճդով Լոծդսմդի մս ՛'ովոտ դղ Ծնհսծ մմզղղսթհսմվոտղրւույ 

ծորվն վ-օչը՝99 տիմոտ նմսոլող օչլ-9 Հ զրծոդ մրոստնովոծուց չիս-ՅչՇ-ՖՇ րոկ իս-ք/ յ 
ղղ կզցո ղմղժողզն ղճդվոքո 'ժողն չքց լոսժծոծդմ վդոդկտիշ) Հչ0Շ 'ժոզն ֆլչ ղոնհսստղոճմծ վղվմօհտ 

ղ ազվոհ Պսկզմզմ ճսզց ժմմզժրորեԵոս 'ժղղԵ իսհոմզդ վղվմօհո զ պիմետդոշմո դվղոդղոիշ) լչ0Շ չղվուոըր 

չմղռդուվ ծվոոսԹթհսսողոծմՇ վղվմօհո ղժմգՁրործոս չս ղմղզե զ րոսմոդի ղ դվիծ) դորտմովոծոմ ճդումն Հ 

դոդղդոտորդղրուվ նվնոս դօյզմԵ միվօ) վմղդոոսթհսօմսԵտԾղդոռվ ոո մս Ղղջենդմ Հ դմով ժրոԹթհսճկոհոոկ ողղ 

Հմզժոզն դոքշհսսոդոճմծ վռվմօհո ղոսկվոհ 

զսլզմզմ մսզօ ժմզՅրորթոս 'ժդզԵ իսոմզդկ վռվմօոո ռզ մ1զցո ռզմսփոծԵ լոսմոտ կվճոժդյ 

չոսճղովոհ 

Հ դկտղտրոք վդկտծսմս մլսծոտո վմդղղոռոտտտոո Ծդսմս 'մզղրածմով նկոազժոմդի դոթթհսդԵօ 

դոդտիոմվ ոզ րոսիդկմոնոս մզղոոսԹհստգհո 1մո րոսժծոծդմ դոթհսդղղժոպոռ իսդհտտոհղ ղորդոմտեմոհ 

վմղճմով ճմոծ վր նսծզդոս դոսԹթհսմսղմոդ մորով դտահսդդժ ոզհտոմսիոդոորղ չմմզղդստցտոհ իվտղզ2աօ 

մվ վոոս ղմոդոո 'դ չվեսպոտր մՀվղոնոս6 դորտմովոծում վմզղվմոտ նմսոլող Լլ ողհդմո 'ղհսո ողհոճդվ 

ծորվն վոչ վղոդոիժ) լՇ0Շ 
5չ8՛Շ իսզրետդ մճվղոծոանծ ղորտմովոնում ճղոմն ղող Հ կզետիդ լոոսճծոծդմ վղոդտիտմ ՀՇ0Շ 'սզվտեսսԵ 

մդորետիդ վմղժհողլ, չիս-օչ6-9Շ րոդ իս-/բ ղզ պԵտիդ մմդժոզն դժղվոնո 'ժոզն ճգ դվղտդոիշ) ՇՇ0Շ 
'Զողն ցճ Հ Կիմետղոցօմո դվղոդոից) լՇՕՇ իսմզդուսքշհսօմսծտճղով օտինտս րզն ռոքշհսծղուտիդռու 

դոթհսիտոդկզնդղտ դվ(ոչեմոդկորով Աիմետդոցմո ՝ պւասետիդ պլասմ6ոծժդմ վռտոդկտիծ ՀՇՕՇ 

ամմիունդով 'մոմքոհո րղն վմղղղաԹհսշմսծոնղու 
ԺՈՈՒՏՎԱՍՈո ՂՈՏՅ)ՎԱՍՄԻՈՅՂՈ»



6Շ 

չոսօոիտովպոդողորորք սստղիծով դմովը ղզ զիտմովոճոց 

մմդժողն դտահսօմսծոճդով Լոմմնտժղղ սղնձղվր 'լոսօշտիտտովպտոդկոդորոք նսնմսոլող չղոդ մո 

'ոսճծուծղմ վղոդոիտ) ՇՀՀՕՇ զօ) Հս դզ պիմտտոռդ մմզժողզն ղոթհսօմսետնղով նսիդկմողդժ իսմզդՅմհսմոի 

իվՋորեում մս վդոոց 'մրրսմդմողտնով ծղդումն ո 'մմզժոզն օտիմԵտդոցմո իսդտոզտոծդով ոքո ղօ) Յս ղզ 

1զցոռ րսսդոկոմվ մս ՛զ ոսղտղզվ ծվղոսահսմվոտղըւսուս վմզդՋմհսմոռի նսիղդԺ չիս-չՀ՛Ձց րոդ իս-օլ ղղ ղցո 

ղմզժողն ղճղվոմո 'ժհղն Շբ Հ զիմետղոցմո ղվղոդոիժ) ՀշըՇ 'ժհոզն չլ Հ դիմետղոցմո ղդվղոհդոիշ) |Շ0Շ 

չիսմզժոզն սսմզտղվողվէ (մմզդծդովոհ) մմզդդսդոկդ դորցմսԵոտեօ րոդ դորդտհովոհ վճմզնոմ 

կիմԽտդումու զ ցո փոծԵ վմզժոզն ոսդոսհստգզոոմդոտ» վդոտոոմո» ըուսճ6ոշմդմ վղոդոիշ) ՀՇՕՇ 

չմզդոսսԹթհսօմսծտնդով 1կզտմովոծում 1զնզ Հ մսիտոմոդվ րոսճդսքնմո 

ծղսմս 'մմդդղլրոսստծսծճվր ղտդկտԽոսոլոտզվ-իվտոմզոօ օտիծտղողկոմվ Ծվոնսդ վմզդծվդկտտտոծո 

ղոԹհս(ոսոք դոթհսեղոտիղո ղվ(ոծեԵղ ղզ վեզտովպտղե իսմզօմսԵ նսիճդսո դվՅշյհսդտոՀրոծդզ դոդկոզմժ 

չիսմզռժոսմոի նսիղտԵ ոոսհսփ ռտթհսղղճոպվոռ 1գիճոսմուվ Հ րոսնղոոտղվ 

ռոդուղմժ մրորտոհդղ «վնսԵ իսճղղմօ» Հ ող '«նսԵ իսճդզմօ» ց րոոսիկմոժդղ զ ռդտորնդհուտղվ 

ռոդուզմժ իսմզդջտինսվ նսիծդսու ղվժմոսդկոչրումդ զ դոդուզմժ 'նսիղդժ ըոսդոմոտուն դվվոհ ոդմզՂ 

չոսղսմտդղդ ղոթհսմնոծս 

դութհսծմոի իսմդօմսԵ վմզղդոսթհսօմսծոնղով օտիննոս րդն ղոԹհսեԵդոտիղո ղոդոդոմոոո» դզ լոսիղտեԵ 

ոզհուոտծը մմզղժհսմտի ղոդոզմժ նսիդղժ րոսմզղրսդոքտմոմստո դվ(ոճօշտմոտ դով 'մրտոԹհսնսդով 

դոդոծվրղո վմզդղետովոտոն դտորդտոքոմոմստո դտղպվոտտտհորով դտահսետվտոտոն մսիտոոի, Հ 

րսիճողոկոմվ ղոսմտիոհդզն դոդտմտիոտոն իսմդդօ)հսմոտի նսծզդոս դոսթհսնմում 1զիոսո 'մրոթհսննոս 

ղորտքովոճում չս ղորմզմողտմով վմզժոզն դոթհսօմսծոնդու ոնո մզղծսծվր ղղ լոոսիկմտղսդջ ողուոտծը 

ծվընսդ վմզղետոոտոն մդաթհսմսիտեղոտի դվնոմդով մօմոմ վմզղմմոմո ոնո իսկզդսո վիճոֆ 

Հմռղորդոծո|վ վջԵտժմոի վտհոռվմօ 

13ս ղղորդտովոհ վմզղռսռոդ մվնտտմտոհորով վջեԵտժմոի օտիղորվտո ծվրոնսդ ռտոքշհստղզհու ղոդ 

ոզոչդվ 'մղորսոծում վմզդուսքնհազիոսո դոդտռդվմօդո 'մռորիոմզմոմ վեմոդկորովգքմո ճդոկդնմոր 

"վմզղուսնհսմզմոմով դվնոդօդոճվը սսնզտոտհդ Հ օշտիտվո մմոճմոհւ րզն վՅնսդուչրուծդզ դոդկողզմԺ 

չիս-9. 9-87 
րո իս-յյ դզ 1զցո ղմղժոզն ղժդվոքո 'ծորվն վ-Եյ տիմոտ նմսոող ժհողն գչ վմզդուսնհսջմսծոճդով 

նսիծռսո դվՋհսկտձրոժդզ ռտկոզմժ զ 1Լլիմետղտցմո րոսմճտոժդմ վդտկտիչԼ ՀՇՕՇ 

ամմիունդով 'մոմքոհո րղն վմղղղաԹհսշմսծոնղու 
ԺՈՈՒՏՎԱՍՈո ՂՈՏՅ)ՎԱՍՄԻՈՅՂՈ»
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ֆսմզդրոստվր վովողհսդ դործտոեմոեԵ մմզդդոսթհսնսմվ դոդտոտնոմ 

տովղ| տդկսո րսսճդոքդ դողդտդկտմտոոով զ լոսսծտոտմո ղ դվոոր դոԹթհսօտիջոմոտ նսցո վմզդլոմԾդոցո 

ղդ (վեսկողո) վմզօհսդ մդքմտրով ճղոմն 'վմզդդրստոտոմտտու ճղտոմն 'վմդօշհս/(ղդ (դոսօմսեմզդզեսվ) 

տղրզեսվ 'վմղղծսճվրոմրօ) զ րոսմտդի ղնո մս Ղզջենդմ զ դմտով ՛'ղտոդկտո ՛'դ Հվղոնսծ ղտկդկոմն 

մցո վմզժողդն օտիմետղոցմո վմղղդոսԹհսօմսծոնղուվ օտիծդ օտիտքօ մրոթհսդմոտդղզտու մօմոմ ղզքյ 

ծորվն վ-«չԸ՛գլ տիմոտ նմսողող իս 

-5չլ'6 Հ զրետդ իսմղդլոմիտ ղվոոոր վմզղճոոսքնմո դոԹհսդղժտղողռ դով 'ծորվն վ-«չԳ'ՀԷ տիմոտ նմսոլոդ 

5:9՝՛լ Հ Կրեոդ 'վմզղկո/իտ ղորդոմտեմոհ դոթհսդճդվ վօդոո տոմ մճվդոԾոան ղորտմովոծում վմղժողզն 

դոթթհսսողոճմՀ վղվմօհուո վմզղծսծվրոմրօ) իսդտտոհող ղործումվ րոսօտիտովոդողորոք ղհսՂ չծորվն 

վչց՛ Է տիմոտ նմսովող «չչ՛ցՇ ղնոցորով վմղդոմիտ դվոոոր վմղդճդոսքնմո ղոթհսդդժողպող դով 'Ծծորվն 

վչլ'6գ տիմոտ նմսղվող չ 6-/Է Հ դպրետդ 'վմզդոմիտ դորդտմտոեմոհ ղոԹհսդճդվ վօղո տոմ մճվղոնոսծ 

ղորտմովտծոմ վմզմժոզն ղոԹհսստղոծճմօ վռվմօոտ վմզպղծսծվրոմրօ) րոսմծտոծդմ վռղտդկտիօԼ ՇՀՕՇ 

որվն վ-6Շ5 
տիմոտ նմսպվոդ .յբցյ իամզրետդ իս-4:6՛ք6 րոդ իս-ՇՕգ դզ լզցու մմզժոզն դտոքշհսսողոճմ վռվմօհու 

վմզդճսծվրոմրշ) իսկոտուհղ սազդծումվ 'ըսսմս նղց չծորվն վ-Եչ6 տիմոտ նմսվող ./յչյ իսզրծտոկ իս 

-9:69չՀ ոո իս-ՀԵ/ զ զցո դիվշմ վմզժոզն օտիմեողուցմու դոքշհսսոդոծմՀ վղվմօհոու վմզդծսճվոումըքյ 

ծորվն վ-ֆԵԳլ տիմոտ նմսոլող .99ՇՇ զ զրետկ միվշ) վմզժողն 
օտիմԵտղոցմո վմզդոոսԹթհսօմսեԵտնղով օտիհոհդ տզվ վմզդծսճվրոմրա) րոսօտիտովոհդողորոք յսստզիծոշ 

չժողն 96Էգ Հ զիմետղոցմո (դվօոինսվ նմ-լ ՀԵՇ վժմԵողղմօ 
ղոդտողմժ դվդպվոռ »Ֆ» զ լոսդոպվոտտտոհոորուվ) իսօտինսպ նմ-Ե»Է վճմծողդղմօ դոդողմժ »ֆ լոսճ6ոշդմ 

վղոդոիժ) ՀՇՕՇ չիսմզժողն սղզփոուսո րոդ սամզիմտքոմվ Ծսազղճդու դոսԹհսղռե վդոցվի դուքշհսփուծո 

րոդ սսեզմտի Ծսճվո ռվնոտմսհոոդոմտ րոոսդկատցվի փոժո ծս ճվոնսդ վօռո նմո ոոդ ւսսկզմոի 

ճսճվր դվ(ոտմսհոռոմտ Ծվոնսդ վօդո նսծզուսծ ճդոսիոմվ ռազմտի մզդծսճվր դվնոտմսհոդոմտ 

րոդ Չտիճզոոտհդ մժուսիումվ սամզմոի մզդծսճվը ռվնոտմսհոդոմտ րոդ օշտիկմԵ ճվժուսիոմվ սազմտի 

մզղճսճվը ռվնոտմսհողոմտ զ օտիմսիտդորմոո րոսդտդողրվվ 'ոսմոտ սստղիչծով մլ ողհոդնո 'վմոտ 

նսնմսպվոռ ոզհոծդվ 'մցո վմզղոոսԹթհսօմսԵոնճդով 1/ո շտիննոս ըզն ղտահսեղոտիղո ղտոդտոդկտոմտոտտ» 

ծորվն վ-օչ0-// տիմոտ 

նմսպվող ծչ/-Էգ զ զրծոդ մոստքովտծուց չիս-օչ6-լ6լ րոդ իս-Շց0ֆ դզ լդցո դմզժողզն ղճդվոնո 'ժողն ֆլՇց 

գ զիմետղոցմո դվղոդտիժ) ՇՇ0Շ 'ժհողն ՇՇլՇ լ զիմետդոցմո դվղողտիշ) լՇ0Շ չիսմզդոոսԹհսօմսծոնդոպ 
ո «Չշտինոս րզն  տղտահսծնսսո տղտահսճդտղժ 'վեմտդ ՛դտահսեղտոտիղո ղտղդտկտմտոով 

Պղողռ Լզիմետդոցմո զ ցո փոեն վմզժոզն րոսդսթհստզհոոմղոտջ վղոտոոմոֆ րոսճծուծդմ վղոդտիծտ) ՀՇՕՇ 

չիսմզդծմհսմոի ղողդողմժ 

նսիղողժ մրտաթհսծկոհոկ պանզտո|ոով մմզղղսդոդ ղորջմսեոտեօ րոդ ղորդտհուվոհ վճմզնդմ լոսղծոճոսո 

դղ մղղմվնղվ ժդսմս 'մզդրոսծոմզժ ղղ լպիմետդոցմո լաշծոճմոի 8ղոցղո ստտղողպոոտտոմո մորով 

դորմդղմողտմով վմզդրոստող|ոիոմվ ղտդտողտհովոհողմ մս Ղղզմետղոցմո Հ մսղմոդ րոստոժզտորով ոքղ 

ամմիունդով 'մոմքոհո րղն վմղղղաԹհսշմսծոնղու 
ԺՈՈՒՏՎԱՍՈո ՂՈՏՅ)ՎԱՍՄԻՈՅՂՈ»



ՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ, 
ւթյուններ| «հա մների նցավ: 

Հիշատակված ցուցանիշները կարող են մասամբ պատճառաբանվել քրեադատավարական օրենսդրության 

փոփոխությամբ կամ իրավակիրառ պրակտիկայում, նույնիսկ բուսական ծագման մանր չափի թմրամիջոցի 

հայտնարերման դեպքում, դրանք իրացնելու փաստով քրեական վարույթներ նախաձեռնելու մոտեցմամբ, 

սակայն նշված վիճակագրական տվյալներն առավելապես վկայությունն են թմրամոլության ն 

թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառութան տարածվածության, նշված հակասոցիալական ն 

հակաիրավական երնույթներում մեծ թվով անձանց ներգրավվածության: Ավելիս, նույնիսկ 

արձանագրված դեպքերի նման աճի պայմաններում, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության 

գրանցված դեպքերի քանակը չի արտացոլում իրական կյանքում առկա պատկերը: 

(Ժմրամոլության ն թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության աճող տարածվածության մասին են վկայում 

Առողջապահության նախարարության «Կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոն» ՓԲԸ-ից 

ստացված տվյալները, որոնց համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետությունում 2022 թվականի հունվարի 1-ի 

դրությամբ «թմրամոլ» ախտորոշմամբ հաշվառման մեջ է գտնվել 7570 անձ, 2021 թվականի հունվարի 1-ի 

դրությամբ նշված անձանց թիվը կազմել է 7392, 2020 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ' 7209, 2019 

թվականի հունվարի Դ-ի դրությամբ՝ 6951, 2018 թվականի 3-ի դրությամբ՝ 6572: 

Հաշվի առնելով բուժում ստացած անձանց հաշվառումից հանելու հանգամանքը` կարելի է 

արձանագրել, որ նշված տվյալները վկայում ես վերջին 5 տարվա ընթացքում թմրամոլությամբ 

տառապող անձանց թվի կայուն աճի մասին: 

(Ժմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հետ կապված հանցագործությունների 2022 թվականի 

շարժընթացի վերաբերյալ տվյալների սխեմատիկ պատկերը՝ ըստ տարածքների հետնյալն է. 

2022թ. ապօրինի 2022թ. իրացման 

շրջանառություն Աճ/նվազում նպատակով Աճ/նվազում 

դեպքերի թիվը շրջանառություն 

ՀՀ 77 4743 /76,3ե/ 1031 4502 /94,99:/ 

Երնան 985 4498 /102,39:/ 708 1391 /123,39:/ 

Էրեբունի ն 155 4108 /229,85:/ 120 484 /233,39/ 
Նուբարաշեն 

Քանաքեռ- 80 449 /158,16:/ 70 449 /233,39:/ 
Զեյթուն 

Արաբկիր 141 470 /98,69:/ 95 453 /126.29:/ 

Մալաթիա- 153 492 /150,89:/ 13 478 /229,95:/ 
Սեբաստիա 

Կենտրոն ն 159 468 /74.79:1 134 467 /1005:/ 
Նորք-Մարաշ 

Ավան ն Նոր 100 441 /69,59:/ 67 426 /63,45:/ 
Նորք 

Աջափնյակ ն ց ց Դավիթաշեն 84 441 /95,39:/ 48 123 /925:/ 

Շենգավիթ 106 429 /37,75:/ 58 412 /2619:/ 
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ՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ, 
ւթյուններ| ցավ ւնների 

2022թ. ապօրինի 2022թ. իրացման 
շրջանառություն Աճ/նվազում նպատակով Աճ/նվազում 

դեպքերի թիվը շրջանառություն 

Մարզեր 4245 /50,3/ ՀՈՂ 

Շիրակ 124 471 /13495/ 75 453 /240,996/ 

Արմավիր 208 494 /82,556/ 90 431 /52,556/ 

Տավուշ 20 7 /53,896/ 7 42 /4096/ 

Արագածոտն 69 441 /146,496/ 20 43 /Ո7,69/ 

Լոռի 87 423 /35,956/ 41 410 /32,396/ 

Վայոց ձոր 4 3 /27,395/ 4 41 /33,39/ 

Կոտայք 60 47 /13,256/ 31 1 3,19/ 

Արարատ 83 46 /7,89/ 28 415 /15,45/ 

Գեղարքունիք 43 41 /2,495/ 17 48 /88,996/ 

Սյունիք 24 -8 /-259/ 10 -Ո 752,497 

"Հանրապետական տվյալների շարքում առանձին չեն ներկայացվել ՀՀ ոստիկանության ՔՈԳՎ տվյալները, իսկ 

մայրաքաղաքի տվյալներում Մետրոպոլիտոնի ն «Զվարթնոց» օդանավակայանի ստորաբաժանումների տվյալները: 

Նշված վիճակագրական տվյալներից ակնհայտ է, որ ՀՀ գրեթե ողջ տարածքում արձանագրվել է ինչպես 

թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության, այնպես էլ իրացման նպատակով շրջանառության դեպքերի 

աճ, որն առանձին տարածքներում գերազանցում է 100 կամ նույնիսկ 200 տոկոսը: 

Բացառություն են կազմում միայն Կոտայքի ն Սյունիքի մարզերը: Կոտայքի մարզում թեն թմրամիջոցների 

ապօրինի շրջանառության դեպքերն ավելացել են 13,256-ով, սակայն իրացման նպատակով շրջանառության 

դեպքերը նվազել են 3,196-ով, իսկ Սյուսիքի մարզում արձանագրվել է թե՛ ապօրինի շրջանառության, թե՛ 

իրացման նպատակով շրջանառության դեպքերի նվազում՝ համապատասխանաբար 2556-ով ն 52,496-ով: 

(Թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեպքերի թվի աճի համատեքստում խիստ մտահոգիչ է նշված 

հանցատեսակների՝ առավելապես իրացման նպատակով ապօրինի շրջանառության դեպքերի 

բացահայտման ցուցանիշների նվազումը: 

Իրացման նպատակով թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեպքերի բացահայտման տոկոսային 

ցուցանիշների՝ 2021 ն 2022 թվականների համեմատական սխեմատիկ պատկերը` ըստ տարածքների 

հետնյալն է. 
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ՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ, Շլ 
հանցագործությունների դեմ պայք 

Իրացման նպատակով թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեպքերի 
բացահայտման ցուցանիշ` ըստ անձի ինքնության պարզաբանման տվյալների 

ՀՀ 17,696 32,996 

Երնան 13,356 30,356 

Էրեբունի ն Նուբարաշեն 22,956 22,256 

Քանաքեռ-Զեյթուն 11,456 33,356 

Արաբկիր 7,456 26,256 

Մալաթիա-Սեբաստիա 10,656 34,396 

Կենտրոն ն Նորք-Մարաշ 13,456 3Ն356 

Ավան ն Նոր Նորք 10,476 23,996 

Աջափնյակ ն Դավիթաշեն 12,556 1256 

Շենգավիթ 12,156 39,196 

Շիրակ 10,796 22,796 

Արմավիր 18,956 25,496 

Տավուշ 10056 6076 

Արագածոտն 2596 92,976 

Լոռի 14,676 2955 

Վայոց ճոր 7596 10056 

Կոտայք 45,296 18,856 

Արարատ 32,156 46,276 

Գեղարքունիք 88,276 10056 

Սյունիք 3096 92,476 

Նշված վիճակագրական տվյալները վկայում են, որ իրացման նպատակով թմրամիջոցների ապօրինի 

շրջանառության դեպքերի աճին զուգահեռ, այդ հանցատեսակի բացահայտման ցուցանիշի նվազումը 

դրսնորվել է ՀՀ գրեթե ողջ տարածքում: Այս առումով բացառություն են կազմում Կոտայքի ն Տավուշի 

մարզերը, Երնան քաղաքի Աջափնյակ ն Դավիթաշեն, Էրեբունի ե Նուրարաշեն վարչական շրջանները: 

Ստորն ներկայացվում են 2021 ն 2022 թվականների ընթացքում ապօրինի շրջանառությունից հանված 

թմրամիջոցների ն հոգեմետ նյութերի` ՀՀ ոստիկանության կողմից տրամադրված վիճակագրական 

համեմատական տվյալները. 
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Թմրամիջոցների տեսակներ 2021 թվականին 2022 թվականին 

ՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ, ՇԱՐԺԸՆԹԱՑ. 
հանցագործությունների դեմ պայքար, հանցավորության հակազդում 

Մեթամֆետամին 1 կգ 847.632գր 13 կգ 9.931 գր 3 Լկգ 162.299 գր 

Ամֆետամին 5.53 գր 6.103 գր 30.573 գր 

Ափիոն 5 կգ 262 գր 12 կգ 707.444 գր 3 7 կգ445.444 գր 

Հերոին 447 կգ 74.299 գր 2 կգ 59.578 գր -445 կգ 14.721 գր 

Կոկաին 973.28 գր 102.644 գր -870.636 գր 

գ-ԲՄԲ 1 կգ 165.5725 գր 4 կգ 40.015 գր 4 2կգ974.4425 գր 

ՄԴՄԱ 2.67 գր 1 կգ 239.249 գր 4 1կգ217.579 գր 

ԼՍԴ 0.473 գր 3.410581 գր 4 2.937581գր 

Մեֆեդրոն 354.175 գր 909.774 գր Դ 995.599 գր 

Հաշիշ 838.271 գր 633.3803 գր -204.8907 գր 

Հաշիշի յուղ 346.9561 գր 342.62005 գր -2.33605 գր 

Ացետիլացված ափիոն 12.236 գր 451248 գր Դ 439.012 գր 

Ծխախոտային կրիչ /սպայս/ 1Լ7 գր 748.059 գր Դ 746.359 գր 

Մարիխուանա 18 կգ 354.046 գր 31 կգ 206.46398 գր Դ12 կգ 852.41798 գր 

Կանեփ 107 կգ 341.2953 գր 51 կգ 826.3789 գր -85 կգ 514.9164 գր 

Կանեփի բույս 12922 հատ 6604 հատ - 6318 հատ 

Կակաչի ծղոտ 102.62 գր 8.36 գր - 94.26 գր 

Տետրահիդրոկանարինոլ 1.48545 գր 13765 գր - 10.10895 գր 

ՏՀԿ պարուն. բուս. խառն. 621.3268 գր 296.75528 գր -324.57152 գր 

Բուպրենորֆին 0.636788 գր 11207138 գր 3 0.57035 գր 

Կոդեին 51.55925 գր 54.5451 գր 4 2.98585 գր 

Մորֆին 0.0195 գր 2.2412 գր Հ 2.2217 գր 

Մեթադոն 32.500263 գր 13.030527 գր -19.469736 գր 

Պսիլոցին 20.09 գր 25.672 գր 39.582 գր 

Էթիլմորֆին - 0.15 գր 4015գր 

Դիհիդրոկոդոն 1գր ` -1գր 

Օքսիկոդոն 0.275 գր 0.Ա5 գր -016 գր 

Հիդրոկոդոն 0.85 գր 0.96 գր 4 0.Ո գր 

Հիդրոմորֆոն - 11.187 գր Դ 187 գր 

2Շ6-8 0.369 գր 17.9 գր 3 17.531գր 

Ֆենտանիլ 0.26475 գր - -0.26475 գր 

Տիլիդին 2.5 գր 12.5 գր 410գր 

դիմեթիլտրիպտամին 0.89 գր ` -089գր 

Մզվածքային ափիոն 12կգ15գր - -2կգ15գր 

Ընդհանուր 606 կգ 460.258 գր 119 կգ 832.292556գր -486 կգ 627.965444 գր 

ՏՅ 34 



ՏՏ ՆԵ 
ղվմոճմոհ րզն վմզդրոամսղոմն մսիոծղով օտիծղ վիմտ 

Հ ճտզհո դոաթհսմսղմոդ վդտոդցղոսո Ծվրնսդ վմղղղվրմոր կտհոտիոմվ ըոսմզդղորմոհ վովոմս մորով 

չյսդնեԵտիսե վղվմօուո լո/Ծդոցո ճծղոմն րոդ (ետողո) Հհսմդ ժզքմորով ճղոմն րոդ էրստոտմտոհ 

ծղդոմն ՛'շհս/դ (դոացմսեմզդդեսվ) տղրղդեսվ 'ծսճվրոմրօ) իսդհտտոհղդ աղղծոմվ ղող օտիոզտողվող 

Հ դաԹհսիտողովոոտտոմո իսօտինսվպ նմ-Բ6Շ վճմեծողղզմօ ղտղդողմժ Ֆշֆ մս Ղզծղ չ դմոպ իսրսսսո ող 

Վոնղմուգզի սսզղվ| օտիծկոփ մզօհս/դ դվնոնԵտիսե իսմդդրոսսոմե նսդողոսմոհ մզդրոսնվ վմդճզ 

նսինոմԵ իսժսոցտի վմղդեսճվրոմրշ) րոսմդմմոի դվնոմդուվ մղդրսդկտմտհոոմվ դղ տդսո ըսամզղծսծվր 

ղոԹհսիտում) դվնոցոիեղոԵ ղվպղիտ 'մզդիվծովոտեօ էրստով նսնեռիսե մմղդնսճվրումրշօ) նսիկմոճոսո 

իսծղոմն ղ մզճզ նսինտոմե իսժսոցոի վմզղծսծվրոմրշ) դզ լոսշմսԵ րոսմզդջոիկդիովպ դործդոնմսնովոսզվ 

'ոսմդճնոդ դոդումովծսո մս 'ղղ րոսմոդի մմզղկոիտ օտիմզմ ճսղց իսմզդՁհսմտի ղտոդողմժ 'նքո վծույ 

Վոաղմոմզի վճդքմո ճղումն ղ վմղդռվքոմոփործ 

'վմդղդտոդտ վմզդծսճվրոմըօ) նսիդկմոճոսո մդդդոոսթհսդդնդտ ղղ օտիմնոնդտ ՛'նետիսե տմ(ովպտոծում 

վմղղծսճվրոոմըօ) չ լոսինտղոդոմվ լոսծդսմս 'դվոոոր դոԹհսնտդսո վմզդոփսոզս ղվմոծդոծորոպ իվաորեոոժ 

նսիջմսծովոծ ղ օտիծում մտորոով ղոոԹթհսսողոոճմծ վղվմօէոոո վմզդծսճվրոոմրօ) դզ լոսմոդի մմդղյոոմիտ օտիմդց 

զնզօ (Ձյհսմոի) իսմգցմսԵ դողողմժ տդսո լոսծհսմտի վմզղղվրմոր դտոԹթհսղդճովող դմ(ոդտո 'մզժհոզն 

դործողողողվմօ վճնհսԵ իսմզփոռծ մսծսո| ողոտղցդոսո օտիծոտո րսճդսքնմո ոմն ղ դոԹթհսսողոճմծ 

վովմօոո վմզղծսօվրոմրօ) իսմզփոծ մսծսվ ոզհտղօշղոսո նսմդ Հլհսդժ ղտդկողտ Լտմովոծոց 

1զնդ զ մսիտմոռվ լոսժծուծ)ղմ վմզղղոդտիծ) ՀՀՕՇ-լՇՕՇ հսճղոսքնմո վմզդրոսսոծսծվր օոիծդկոցմսծԵորուվ 

դողդտԾոսպվտոտզվ-իվտոմզհոօ ղ դոդտմտիոտոն օտիճտղոկոմվ իսմզդՁյհսմտի ռոդողմժ ղվօղոսո ղգՔքյ 

չմմզղլոմիտ 

1տազմոմդի վմզմմտի ռտրըմնտոնդտ վ(տոդկմտսո ղտահսստղոճմծ վղվմօոտ ռդզ լոսիճռդողպվսփ ռվնմսդԵ 

ստղվ Ծվմս '(ռլ(ո ղ մզղմորովզիծով ղվմտդդոմ 'Հլնհսքմոստհովմդ 'մզղղտղտհոորոմն ղդվ(ողսմտդղղկ) 

դվովդոդղո Հ րոասիմտտոդղ մլոսմոցի ծորվն ոմն 'ոոսմնռի Հչղմս Հ լոոսիմնտնզտ ոզհոտովող մ6սճվրոմըշօ) 

տկդուղղզ դործումվ 'ղսդոդ ողհմս 'ոսմոծոմոհ ճղսմս 'Ամզժոզն ռործոմվ վդվմօհու վմզդծսճվրումրշ) 

մոորջմսծոտեօ վ-«առ.8օլօլ» 'ոզոուզիոսո 'վմզեմոկորոպ դոքշհսծկոնմսնուվուս վ 

դվնոճռոճորով 'վմզճոոդ դոկոմովճսո լզծուտո դզ մզղոիտոջ օզը ոզոոդտով դվմզդվմուտ ռվճմԳԻ 

չրոսսոմվի դու վմդդժվօմսԵ 

դվնոմոցի 'վծդոծորով 'վնոդվդոիզտ ղվմոչեմոդկորուվ ըաաճճոծդմ դորմոտոհդ վմդղոոսԹհսօմսծոնդուվ 

օտիծղդ վոոս դսԹթհսդկողոծդ վդտղօղոսո րոսժմոծ վմզղճղորտեղուվ նստսնղմօսոլ մղտրտմովտոծումց 

վմզժոզն դտահսեդզղտոժոր չս դտԹահսստղոծճմՀ վղվմօոո վմզղոՔդոշո ղ (վեսլոդո) վմդշհսդ 

ճզքմորուվ ճղոմն 'վմդղէրստոոմտոհ ծղոմն 'վմզօհս/դ (դսշմսԵմդդզեԵսվ) տզրդեսվ 'վմզղծսճվրումըքյ 

Հ«ուոհո») մմզղծվմդ 1նո ւս ղմղդօտինդոե նսմդ մղղծսճվրոմրօ) 'մմզղծսճվրումրշ) վիտողտ «ղսմնդՎզր» 

«ՆՈՒ 'ՊՈՆՈ» '«/Հ-ՒԾ» '«ղվրոտղֆրոտկր» դղ ճվովոճղվ 'մղոդոժ վմզղծսճվրոմրշ/ վովհղքո 
դհվտզՁղվո նսղծտմոդմզդ ոոսԹհսմսիտեղոտի մօմոժ 1պիտսո օտիղով Ծվոոսթհսսողոծմծ վղվմօհտ 

Պ ցո մրոթհստորզրով տիմտոտ նմսպվող մս 'մճմդորտեղով ղո վղոքմո Հ ղոհսմնոճս ոզոողդտոտֆջ 

չոսղոսԹհսձմոի ղոդտոճղոժ վզտվոըսկ վմղդտոսրոհդզ դողոտղլկ, դզ ղդիղղժ մմզդՋյհսմոի 

1ոաղմոմզի Ծղսմս ՛'մրտրմզմոդտնով վդկտղոճոմրով Հ վծսճվրոմրօշ) վդտողտ «ղվսմդվ» Եդ Օֆ» 

ղուճ վիտ օտիցսրմզդ ծվ-ւյվ ղզ օտիմսիողորմոհ ոզհոցզը մմզղծվդոճոսն օտիմծտղոցմո րոսճծոյղմ 

վռոդոից լչցՇ մս Վդծդ զ դմոպ մղորետիդ վղդտռոժ վմղղճսճվրոմրօ) օտիիոմեսո իատոդստնոմնդղ 

ամմիունդով 'մոմքոհո րղն վմղղղաԹհսշմսծոնղու 
ԺՈՈՒՏՎԱՍՈո ՂՈՏՅ)ՎԱՍՄԻՈՅՂՈ»



Է ԼՅ 

Հրսկմդմ ժսղօ դոսԹթհսդզնդտ 

դոդտոճնսժրո մԼոաԱզմոմդի վմզղճմոցմսԵ ղտդկտողողվգ օտիմտտոհդ 'վմզղճդորոծդուվ ղտրօջմսեռովոոծ 

'Պործոմ ճղոմն պլսմժողն ռղտրօմսեռտեօ վմզղիվծով վամհսքմտստովմդհ 'վմզղկտղոհորումն 

դվլողսմտդգլ ՛վմզղդտողոնդ տդտորմտցի հտորվն վեծսճվրոմրօժ) ՛վմղղդծոով յլ ղոտոԹհսփզղտոռպ 

վծղոծորու ՛վմդղզծոով վտոսփ դվմողսմտդզէ 'վմզղմորոպտոսոլոսդվ օտիօցմսեովպոծ 'վմղղլո/իտ 

ղտոդտտովղո օտիմետճտոսր լոսժծոծ)ղմ դորճղդոմԵ 'վմզղլո/իտ դտոդտոդցղո ճսմվտոտեօ վօտիկիով 

դվնոճղտոծորուս ղդործդտնմսնովոսզվ 'վճնոդ դտդտլովծսո դզղվ: օտիտվր Հ ժտղու ճղսմս ՛մրոասոմվդ 

վմզղրոսսոնսճվը ռոդտմտիտտոնողզմժ ղ դոդտռոապտտզվ-իվտոմզհոօ նսիծտոդոդոմվ մտրով վմոճնոո 

րզն վմզղոոսԹթհաշմսԵտնճղովսղդժվդ վղոս դոաԹհսմսղմոդ օզր իսըսսսո դորտմովոճծոմ վմզժողն օտիծղ 

չիսըմսղ ղողդտիտոմվողմժ նսողտողող դաթհսիտողտողոոտոհ մորով վճմոմո 

օտիծդ ղող իսնկդդկոմս մմզդժմոմո Ծղոցդո ղտոլոտտտհորով մտոազմոմզի դտործտողտոդկողվմօ ոմն 

ղ վճնսԵ օոիմզմ ճժսզօ րոսժդսսքնմո ոմն ղող Ազմզմ ժսզց մզդլոիտ 'տտե ծվռոսԹհսօցմսեծոնդով նսնմսվոդռ 

'ոփոտ ղղ դսԹթհսմսիոմողվ մդոսթհսջամդի ղ մրոստմովտոճծոմ ցոՀչտոհ վմղղճղորտեղուվ դոդտտոոփ 

1ոռվվ 'ռվդպիղ :մմղդճղտրտեղուվ դտահսղզդաօցմսԵե մսիտոծղդուվ աղպտմովտոծոմ դզմսվդորնսդորոպ 

րոսսդցղմ Հ դոաթհսմսիտմողվ 'րոսժոզն դոթհսղդժ դոդտոնսղտղզվ ղ ցտոծտոհո ղոդկտողողվԳ սղվոնռոսե 

փոսից ննո 'դոըսոմվդ ցտչտոհո վրետդկոմվօմսԵ դտդկտմտիոտոնողմժ մօղվ 'ղոսահսդկզնզտ վնտիոց 

օզը ԼոԱզմոմդի վմզդծսծվր դտոդկտոռոռվՎ օտիծոտո իսվմտհոողոց մսիոծդով 'ծղոցդո օտիիոմեմզդ 

'վմղղժդորտեղու դոթհսդդւաացմսԵ մսիտծղոպ Հ րոսիղոովպտո րոամզղդկոժմով վՋհսքոմստհովմդ 

"ոսմզղոսԹթհսոմզդկործողդ նստիոց ղոսԹհսղղաօմսԵ ղվնոդմտիծովպտոմոցի 'րոամդդծվմդ ղվնոդսմտհիգէդ 

օոիցմսծոտեօ 'ղսղոդ ոզհոմս 'րոսժոզն պազմոտոկ իսդտողոնզ Չշտիծդ մդոսԹթհսօմսծոնղով ՛ծվընսդ ուսքը 

'ղոկոո մորով սամզկմոնսժ մոոսԹհսզոոսջմսծ մսիոճղով Հ 8սծվր ՛ծվրնսդ վր 'մղոոանդմ ժրորցմսծոտեօ 

վմզղժվօմսԵ դվմոմոցի դտետղտոԵ մրյսմտցի Ծտորվն տոմն 'ղտործոմվ վղվմօոո վմզդծսծվրումր») 

մրորօցմսեոտեօ վմզեմտդկորով դտԹթհսծդկտոնմանովոսզվ դվմոճծդոծորով ՛վմզժտդ ղտղդտմովծսղ 

չոսդոմղզոոմԵ 

վնմկմսվ ղտԹթհսեղոտիղո շֆ Լկծզոս վնզտ ղղ մզղրոադկմտդղժ մրտԹթհսծդկողոոր վմզդծվքոսծոքոդմզդ 

վմզղդաթհսոմղդհորեոդ դղ վմզղդաթհսոզտոմզԵ ճմոՀ վր րոամծտժղմ վմղդդոդկտիօ ՀՀՕՇ 

-ԼՇՕՇ ղվմտմտովող ղտԹթհսմզմողսքնմո դտողդկտվեսխղովզտ մօմոմ շտ» դիմետզծոով Հ դսԹթհսմե Հ ծվընսդ 

վետոլոտոն մսիտորե »Ֆ» րոսժծոծղմ վղոդոիտ) լչըչ իսդտտտոհղ դորդմողդժ վմզդմվնդով կոնժճղսմգի 

չմրոսօմսծուզմոտոհ դոդոդկողոսմոծ 

վմղղոսթհսնսմոդ վմզդդվրմոր պտհոտիոմվ շչատղոտո ղաթհսդկզնղտ դտղդկտճնսմրո մզիոսո 

'ծվմզղոսովոսզվ դվմոճճմ րոսիծ) ննո 'ծվմզղճվմդ դվնողսմտհզկգ 1ժո ղ դվմոծճդոն 'մրոամնմզդ ս դրոսդոձր 

վմզեմոդկոնասոհդ ճդքմորուպ իսդհոտոհող դորդկովոմզի դոԹթհսսողոճմՀ վՅմհսքոմստհովմդ ղ վմղղճվօմսԵ 

դվմոմոցի 'զտորտմովոծոմ 'ղտորդոփող 'ղորպռոդ վմզղրստպվտոպվոիոմվ 1/ո ղ վմզղուսԹհսօմսԵտնդով 

լոստմսԽխ ղտԹթհսծկտոնմսնովոսզվ դվմողսմտկզէլ 1ողդոոս Հչ նսմտդ պդասթհսդկտողոծդ մսղմոդ իսրոսսո 

դորդոփտող| ոս ղորոդվղոդ դոոթհսսողոոճմծ վղվմօհոոո վմզդծսճվրումր») իսդոտոհող ղործումվ մժրորցմսԵոտեօ 

վՋհսքմոմստհովմդ ղ վմղդճվօմսե դվ(ոմոցի 'վմզղջտիկիուվ ղործկոնմսնովոսզվ ՛'վմզժնոկ ղոդոմովծսղ 

ամմիունդով 'մոմքոհո րղն վմղղղաԹհսշմսծոնղու 
ԺՈՈՒՏՎԱՍՈո ՂՈՏՅ)ՎԱՍՄԻՈՅՂՈ»



15 Ն 

շմտիոտուղվչո 

Պ միմտցի Ծդոմդղ 'լոսոլծոմոմզն դտտոպ Հ մպմտտտոհդ ղճվր Ծդսմս 'վծդկտոճդով չ ող պիիտմեմդդ 

Հ դո թհսդղոսցմսԵ մսիոծղուվ ՛սզվտեւսԵ մղորճոլդիո վդողոց վմզղնմսոլոցով ղ վմղոտոռչո վժփո 

ղոմրտոմեզլդԳ չ8դոցղո օոդտմով դոսԹհսդդոնծ սսնզմդժ ճսզօ Ծսծվրոմրօ) իսնզծդոռղխփ մմզղլոիտ 1ոքՀվվ 

ծորվն վմոլոսԵ ղվծզ վօհսդոո| ծդոնսո մրոիդո «ՏՉլսօՑ8սը քոլ» նսիմտիոսոկ ղ օտիծոմ ծվընսդ Ծդղմվ 

1պհդմտնս ճղոմն ղ մմզղտողվնմսսդ դոդոմԵովմոովճո 1զծդ 'մմոոի սազիդտԵ վմզղճսճվրոմրժօ) 1զղովպոմ 

-ոդղտուս) ՛ոոսմզղծստոճոռ) նսիղտԵ րոսմզղճջոմոտ վմզեմոր մզմմոտ 5» ղ վժոնոմ դողմզ Հ զմնտնդտ 

ղ պմսիտոժդժոփ մղոմն տոտ 'վծոժ ղ վդտոզտ տոմ Հ կպմճտդջղոսո մմդդծսճվրոմրօ) "ղտզփսղըդ 

չզղմոդղտուս: ղվոոնետիսԵ նսդտղսմոո մզղդաթհսդզնզտ 1տաԱղմոմզի վմդղղղորմոո դոորմզմժնդց 

ծղոմն ղ վմղղծվդտոկտուվ դտղդկտկոմս 'վմզղդտողտ վմզդծսծվրոմրշ) իսղդմնոնդտ րոոսճզ ճստոցտի 

վռվմօհո վմզդծսծվրոմըա) 1զղծոդոդոմվ իսծսճվր ոմն Հ Կոկո 6վ-Հչ վովմոր վղտդկտիշ) դհսդ ղտզփսդմո 

"մճգ մրտիդո «Տասօ8յՕ0 / աա» ,նսինոմԵ մրտաթհսսողոծմՀ վղվմօոտ վմզղնճսծվրոմրօ) զպ Լղօնզտո 

խաօտինզիով ղդործկոնմսնովոսղդվ «րոմեղկՏ» դվ-ՖՇ վվմոո վռոհդոիժ) ՕՇ0Շ 'տղվ վ--Ե՛ղ նսիղտե ճզր 
վմզղղոսթհսմգմոմով ղոդողոսըո վծոտուոփ տղվ մվ ժրտոԹթհսմսիոտվն չսղղծոմվ վղվմօհոո 6սճվրոմրօ) 

իսմդփոծ մսծսոլ ողհտղցղոսո 'դ--յ՞Ի մս 'դ պիեմտէո մրութհսդղժոովլոդ վահսմտի ղողոզմժ 1ո դզղ 

չմորսսծ 

դհվպվռոդ նսծղտԽտմզԵ մմտխնն Ղղղ մտեով Օ/ Հ զիմզմտղտքովպ իսմզդդսԹհսդմտեսվ օտիմոտոհդ դով 

"րոմն ղ)ր ԳՇՔ դոց վկզիո Հ նիստողոճմՀ իսմդդժվօմսԵ դվնոմոցի օտիճղդոմԵ րոսմդղղդսթհսոմզդորետոդ 

դվրոդմտիծովոմոցի տահդմդմոտօ րոսիմ նտո ՛օտիդվմօդտ վծտոտոոփ ճվրնսդ Ծդոցդո 

օոիիտմեմղդ 1ումնոնզր ոզհմս մս 'ղվոոոր ղքմո 1լղիմդմ ժսզօ ղղ մզղկոմիտ մրոթհսղդճողվող օտիմոտույ 

ձտազմոմզի ծղոօդո օտիիտոմեմզդ 

մղտոթհսզդոսջմսԵ օտիչդ ղ վմզժողզն ճմոծ վր դոԹհսսողոճմծ վղվմօհոո վմղղեսճվրոմըշ) 'իսդհտտոհդ 

դործումվ ՛իսծսծվր վմզղջտինզիոոպ ղտահսծդոնմսնովոսդվ ղվնոծդոծորուվ կզդտրոով Հ մզղդտսԹթհսդկղնզտ 

ողվծմզի իսմս 'մվետղմոցորոս դոթհսծդկտոջմսծորով Հ 1պիճդդ տզս փտմմնտնդր ճվրնսդ վետոլոտոն 

նսղծտողտոդկոմվ ոոսթհսնսդով մրտրտոդռդ դտաԹհսղտղդտդվմօ ղտԹհսղղժոպվոռ իսժհսմտի ղոդկողզմԺ 

չոս-Ն-Ս ղոռ կիԾոամուվ զ օմսԵ դոդողմժ ումի 

դորվսվ վդզր ծվծդսմս 'ղվմզղդվրմոր սսոռիոմվ տադմղմոտօ կիդմոնո դղ մղդդոսԹհսնմսդճվր ղոթհսդԵօ 

դոդտիոմվ փղիո ծվ-ցլ 'ղոմտտոն Ադիճտմոդկմդդ դզ մզղդոաթհսնմսդոճվր փղիտո ծվ-ցցլ ոատղոտո 

մզղտմիտ ղվմտնմսղոքոմ ղ ղտեհսփզդոոով դվմոծղտծորոպ ՛ոդոսԹթԹհսդկմոհսվ Օօ ծփսՀ չ զիմտտոհդ 

'վմդղոոսԹհսնսօմսե ղոդոմտիոտոն 1ո ոիվօ) վ 'ոսժծոծմդմ ղոԹթհսղղժողվող վշմհսմտի ղոդողմժ օոիղ 

մղղճսճվրումրժ) վիտոզտ 

լո ղ «Հվծոջ» '«տս( վճվժոշ» '«ողոոսղվվմող» '«ղսմնղֆղղ» '«Հ/աՒՋ» '«ՈՌՆՈ» '«ՆՈ՞» '«ղվրոտդգրոժզՈղ» 
վմզփոծ մսծսվ ողտոտղցղոսո դղ Լպիճմդի ղ պիմդմողտոֆ :մրորտտդկդ ճղտոօդո դոմղոոտ 

Շ ծփսծ լսիճտղողոմվ ղ 1զիճամով Հ ըոանդոտտզվ ղտողդտոզմժ 'մզժհոզն ճմմոծ վր դտրծտղողդտողվմօ 

վճոսեԵ իսմզփոծ մսծսով| ողոտղօղոսո օտիծոտո րսսճդոսնմո տոմն ղ ղտԹահսստողոճմծ վղվմօհոտո 

վմղդծսճվրոմրշ) իսմդփոծ մսծսոլ ողոտղցղոսո նսմդ շյհսդմ դտոկողտ դղզ 1դիտնոպոնճոմ րոսժոսքնմո 

վմզղրոաստոծսծվր օտինդկոցմսծորուվ ղտղդտԽոոսպվոտզվ-իվտոմզոօ ղ դտդկտմտիոտոն օտիծտողոդոմվ 

իսձհսմտի ղտողդոզմժ հզր մդզրտնդմ մրտրստոմվդ դտղկտղցմտԵ պվոտդհվնսձզգր օտիճգ դտահսդդԺ 

ամմիունդով 'մոմքոհո րղն վմղղղաԹհսշմսծոնղու 
ԺՈՈՒՏՎԱՍՈո ՂՈՏՅ)ՎԱՍՄԻՈՅՂՈ»



ՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ, 
հանցագործությունների դեմ պայքար, հանցավորու 

Կատարված նախաքննության արդյունքում պարզվել է, որ Կ.Գ.-ն ն Վ.Գ.-ն, նպատակ ունենալով թաքցնել 

հանցավոր ճանապարհով` թմրամիջոցի ապօրինի շրջանառութան արդյունքում ձեռք բերված 

ֆինանսական միջոցների հանցավոր ծագումը, իրական բնույթը, իրեսց պատկանող ն իրենց կողմից 

կառավարվող՝ «16168ւՅո» հեռահաղորդակցման հավելվածի՝ «Խօո/ ՕՒՋտուՇտ» խանութ-հարթակի միջոցով 

վաճառվող թմրամիջոցը գնելու ցանկություս հայտնած անձանց առաջարկել են վճարումը կատարել 

«Սատհօօո» տեսակի կրիպտոարժույթով, վերջիններիս տրամադրել են հիմնականում մեկանգամյա 

օգտագործման «Ստտհօօլո» հաշվեհամարներ, ուղղորդել նշված հաշվեհամարին գումար փոխանցելու 

նպատակով նամակագրության միջոցով կապ հաստատել «16լ6Ջւտոո» հեռահաղորդակցման հավելվածում 

կրիպտոարժույթի փոխանակմամբ զբաղվող «ՇոյքնօօՅԱօՐՃքողծուտ», «ՃքտոԽյեօլոԵօե», ինչպես նան այլ 

նմանատիպ հարթակների հետ, վերջիններիս ուղարկել թմրամիջոցի արժեքին համապատասխան 

գումարը: Այսուհետե. ստացված կրիպտոարժույթն իրենց կողմից բացված մեկանգամյա օգտագործման 

դրամապանակներից կրկին փոխանցել են իրենց պատկանող ն իրենց կողմից շահագործվող՝ «Սաոտհճօլո» 

տեսակի կրիպտոարժույթի այլ դրամապանակներին, ինչի արդյունքում 2021 թվականի ընթացքում Կ.Գ.-ն ն 

Վ.Գ.-ս տարբեր ժամանակահատվածներում իրենց պատկանած ն իրենց կողմից շահագործված հիշյալ 

կրիպտոարժույթի Ճու852)տհՏ Լ8Է3:57աԲՀՔյՒԱԼՋշԽՋսժզ համարի դրամապանակին 546 փոխանցումով 

ստացել են 18.083.753,88 դրամին համարժեք 209.58046883 «Ստտհօօլո» տեսակի կրիպտոարժույթ, մեկ 

այլ` 2ԺԵժՏ 8|856յթոթյԷՒՍԿՄՒՅՅյԸՐԱՀՔԷ՝՛Է համարի դրամապանակին՝ 328 փոխանցումով ստացել են 

6.584.516.456/45Լ ՀՀ դրամին համարժեք 90.49015951 «Ստտհօօո» տեսակի կրիպտոարժույթ, իսկ 

ՔքւՔթյՎԼՔՕ4ԺԷՒՐ/ԾժԵ6ԼոյքԷտքաԼ6ումք համարի դրամապանակին 291 փոխանցումով ստացել են 

5.867.396,3912256 ՀՀ. դրամին համարժեք՝ 80.63487104 «Զատտհօօյո» տեսակի կրիպտոարժույթ: Այնուհետն, 

Կ. Գ-ն ն Վ.Գ.-ն, կամ վերջիններիս ցուցումով, «Խ6ո/ ՕւՋռուօ5» խանութ-հարթակում որպես օպերատոր 

աշխատած անձինք, նշված 3 դրամապանակից վճարել են հանցակիցների աշխատավարձերը՝ կատարված 

աշխատանքին համարժեք կրիպտոարժույթը փոխանցելով վերջիններիս կողմից ստեղծված ն նրանց 

պատկանող դրամապանակներին: Բացի այդ` հանցավոր կազմակերպության ղեկավարները «161ՀՋոտո» 

հեռահաղորդակցման հավելվածում կրիպտոարժույթի փոխանակմամբ զբաղվող «ՇոյքէօՇՅԱ6ՐՃքո6ում», 

«Ճւոծւեօլոնօէ» ն. նմանատիպ այլ էջերին են վաճառել վերը նշված հաշիվներին ստացված՝ ընդհանուր 

380.70549938 «Ստտհօօյո» կրիպտոարժույթը, ապա ստացել են դրան համարժեք, իրենց կողմից 

տնօրինվող բանկային քարտերին կամ վճարահաշվարկային համակարգերում բացված էլեկտրոնային 

դրամապանակներին փոխանցված 30.535.666,/2797 դրամ գումարը ն տնօրինել այն: 

Կատարված նախաքննությամբ ձեռք բերված փաստական տվյալների հիման վրա` ծանրացուցիչ 

հանգամանքներում իրացման նպատակով թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության համար բոլոր 

հանցակիցների նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուց բացի, Վ.Գ.-ի ն Կ.Գ.-ի նկատմամբ 

քրեական հետապնդում է հարուցվել նան առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման համար: 

2022 թվականի օգոստոսի 23-ին 9 մեղադրյալի վերաբերյալ քրեական գործը՝ հաստատված մեղադրական 

եզրակացությամբ, ուղարկվել է դատարան: 

38 
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ֆփս-Յ6-01 
Հ զետիռ մրոԹթհստորզրով տիմոտ նմսվող մծվղոծոսծ դվ(տոսդստ ղորտմովոծոմ վմզժքոզն րոսճծուժղմ 

վղոդոիծԼ ՀՇՕՇ չծտորվն վ-«չԷՇ տիմտտ նմսպվող «չգ-Հլ իսաղպրետդ Ամճվզոծան դորտնովտծոմ վմղժոզն 

նմո Հ ղեԽտիղ սդվոնոսե ղվցո վմզժողն վմղղուսԹհսօմսծոնղուվ օոիննոս րզն դոԹհսդդոացմսծ ղողտոզտղՏԵ 

(99) ղվգոդոիՀ| ՇՇ0Շ 'ԵԷ0) ,գվզոդտիշմ յՇ0Շ) ցու իս-«Շ-թջ 
ոոդ իսժոզն ֆցօչ վմզդղոսհսօմսծոճդով օշոիննոս րզն դոքշհսզուսցմսԵ դոդոոզտդտ Հ 1զիմեԵոոդոցմու 

ըսղսթհստղզհոմղո» վղոտոոմ/ո» Վրտոճշհստորզըով տիմուտ նմսղվող 'ըոոսժճոծմդմ վռոդոիշ) ՀՇՕՇ 

Ջվեոպվող դործսմս դովոտտտհորով ղոԹթհսմտիոսոկ շֆ Հ պիծոտո ծվդոսԹհսդոդվտոս 

22 ով 0Շ վմզժրզտհողո վղոդոիշԼ ՇՇ0Շ դով 'դվոոր պազղծոդոդոմվ մզղճդոտտոովժո դորդոը վօետոող 
վտհո ռտդկտիոմվ իվտորմսդ ղտպվոտտտհոորով իսդհտտտհոդ դտործտոմցմոմ դտոքհստղզիողդամնմո 

ղոթթհսզոոաջմսԵ վիսնսքողցդոշ ոոսԹթհսդզնդտ զ զիմնորոմտ դողվոտտոհ վ դվմս 'դգփոդոնղտ ղվճոսո 

վտղհու ղոԹհսդոդվտոս Ֆ» պզիմծտողծոոով Հ դոաթհսմԵ ղվ-0Շ վովուսպ վդոդոիշտ) ՀՀՕՇ ծվրնսդ վկոդոնդտ 

վետոոտոն մսիոոիե շշ» մորսօհսմսղմոկ դոթհսզոոաշմսծ տզիոռոաքնմո վիսնսքողցդով իսզդսո վիճո» 

չզոտվծոածոմոդմզղ վմզղդոաԹհսճոզտումզե սվԵմծովպոծ ճմոծ վր 

ղղ օտիդկմԵնդմ րոսրետդ վմս 'մրորմտիոհդզն վտզհո դոթհսդոկվտոս 5» միսնսքողցդով դորպղեմտովոդ 

դտոԹթհսսողոծմծ վղվմօոո չս ղտրեմտդկտողսդողդ ղոԹհսստողոճմծ վմդօհսդ ռդոասօմսԵմզղղեսվ 

ղ վմզղծսճվրոմրժ լոասդտսթհստզոտոմդղոֆ վղտտոոմոֆ Հչ րոոսօմսԵ ս կպիշնկտո իսմզդրոսծսմս 

Ղ-ՏՇք Է Վլ վովնոր դվդոդտիմ Ֆ00Շ ղ Ղ-ԵՒ/է Է Վ-/Շ վմզմրդխդ դվղողդոիժ) Հ00Շ դոթհսմոիոսոկ 5» 
չոսնդոոտղվ դոդողմժ Հ զիԾսմով ժրորտոհդդ 

վօղո ց 'մտրով չսնզդծտողոդողվմօ դժոսԵ իսմզփոծ մսծսոլ ոզոտղցղտսո օտիծոտո իսվմտհոողոց 

մսիոծղով ղ ղտահսստղոծմՀ վռվմօոտ վմզդղծսծվրոմոըօ) իսմզփոծ մսծսդվ ոզհտղջղոսո իսդկտտոհդ 

դործոմվ 'տմի ռտորվվ վմզդլո/իտ դտոդտտոտփ օտիմզժ մսզօ մրտահսղղդճողվող վՋհսմտի ռտդկոզմԺ 

բմրոմն նմոփվվըո լ զ ղպծղտետմզե մղոսԹհսսողոծմծ վմզղդոդուոորոմն 

դվնողսմտդզէդ վծդտծդուվ նստիոջ ղոսԹթհսզդոսօմսԵ դորդկտողտոխփ վմզղՁհսքմոստհովմդ 'օտիիտոմեմդդ 

մռոԹհսզոոսօմսԵ մսիտոճդոս իսդհտտտմող չսկզղվմօղտ ղ չսղդկմտոսփ վմզղծսծվր դտոդտրոմն դվպվռոհդ 

մՁհսքմոստհովմդ լոսմոծտտղվ Պանստողոծմծ «սղկմտոխփ վՋհսքմոստհովմդ մմզղմորոսԵ օտինտոտո 

բասժդսխնմո վժսոցոի վմդղծսճվրոմրշ) դով ՛մմզղժվո «դուզմրզտկս» դոր Ձվիոզ,» ղ «տէրսծ աճողույ» 

օոծճոդնոմ ծվշհսդոով վղիո ճվ-ըգ նսինտոմԵ իսժսոցոի վմղդծսճվրոմըշ) ղ նսծզդոս նմսղտզվ 00010Շ 

դոժ վիտ դզ կիմտիոսոդ րոսճծոշղմ դվմզդղոդոիօԼ ՀՇ0Շ-610Շ ղդ Լկպիօնդտո րոսծդոծ ղոդոնովճսո 
«րոմեղզիկտ» իսդոտոհդ ւսազինոմԵ մրոԹհսսողոծմՀ վղվմօհո վմզղծսծվրոմրշ) 'Ձրտթհսճծդկողոոր վօղո 

նսծզոոս րոսմոտոհկոմզգն իվտկո վդտղցդոսո ղ նսօմսԵ րոսճցոմոտ ղոԹթհստզո տադմդմոտօ րոսիշէ նքո 

'ծղոցդո իվՋործոց մս ՛զ լզիեմտհո րոսճծոդմ դոԹթհսղղմողվող իսՁհսմտի ղոդկոզմժ ղոդտողմՅ 1ո հզր 

ամմիունդով 'մոմքոհո րղն վմղղղաԹհսշմսծոնղու 
ԺՈՈՒՏՎԱՍՈո ՂՈՏՅ)ՎԱՍՄԻՈՅՂՈ»



ՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ, 
հանցագործությունների դեմ պայքար, հանցավորու 

Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների դեպքերի աճն արձանագրվել է 

հիմնականում ապօրինի կամ կեղծ ձեռնարկատիրության, հանցավոր ճանապարհով ստացված 

եկամուտների օրինականացման, հարկերի, տուրքերի վճարումից խուսափելու դեպքերի, ակցիզային 

դրոշմանիշների ապօրինի շրջանառութան ն տնտեսական գործունեութան դեմ ուղղված այլ 

հանցագործությունների դեպքերի աճի հաշվին: Այսպես, 31-ով կամ 53.456-ով աճել են ապօրինի կամ կեղծ 

ձեռնարկատիրության դեպքերը` (2021 թվականին՝ 58, 2022 թվականին՝ 89), 11-ով կամ 6Լ1ն-ով՝ 

հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման դեպքերը՝ (2021 թվականին՝ 18, 2022 

թվականին՝ 29), 265-ով կամ 112.8.256-ով՝ հարկերի, տուրքերի վճարումից խուսափելու դեպքերը՝ (2021 

թվականին` 265, 2022 թվականին` 564), իսկ տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված այլ 

հանցագործությունների դեպքերն աճել են 158-ով կամ 65.696-ով (2021 թվականին՝ 241, 2022 թվականին՝ 

399): 

Փողերի լվացման դեպքերի աճը, ի թիվս այլնի, պայմանավորված է նշված հանցակազմի մեկսարանմամբ 

ն կիրառմամբ` պայմանավորված Վճռաբեկ դատարանի իրավական դիրքորոշումներով (տես օրինակ՝ 

Վճռաբեկ դատարանի թիվ ԵԴ/1194/06/21 գործով որոշումը): 

2022 թվականի ընթացքում 154 դեպքով կամ 34.156-ով նվազել են կեղծ փող, արժեթղթեր պատրաստելու, 

պահելու, իրացնելու դեպքերը: 2021 թվականին արձանագրվել է 451 դեպք, 2022 թվականին՝ 297 դեպք: 

2022 թվականի ընթացքում, նախորդ տարվա համեմատությամբ, Հայաստանի Հանրապետությունում 

արձանագրվել է պետական իշխանության, ծառայության ն կառավարման կարգի դեմ ուղղված 

հանցագործությունների 563 դեպքով կամ 20.25-ով աճ (2021 թվականին` 2794, 2022 թվականին՝ 

3357): 

Պետական իշխանության, ծառայության ն կառավարման կարգի դեմ ուղղված հանցագործությունների 

դեպքերի նվազմանը զուգահեռ նվազել է նան այդ դեպքերի բացահայտման ցուցանիշը՝ կազմելով 51.556 

նախորդ տարվա 63.456-ի դիմաց: 

Պետական իշխանության, ծառայության ն կառավարման կարգի դեմ ուղղված հանցագործությունների 

դեպքերի աճը արձանագրվել է հիմնականում պաշտոնեական լիազորություսները չարաշահելու ն 

անցնելու, իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու ն պետական իշխանության, 

ծառայության ն կառավարման կարգի դեմ ուղղված այլ հանցագործությունների դեպքերի աճի հաշվին: 

Այսպես, պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու ն անցնելու դեպքերն աճել են 119-ով կամ 34.46- 

ով (2021 թվականին՝ 346, 2022 թվականին՝ 465), իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն 

գործադրելու դեպքերը նվազել են 44-ով կամ 84.696-ով (2021 թվականին՝ 52, 2022 թվականին՝ 96), իսկ 

պետական իշխանության, ծառայության ն. կառավարման կարգի դեմ ուղղված այլ հանցագործությունների 

դեպքերը՝ 474-ով կամ 38.756-ով (2021 թվականին՝ 1225, 2022 թվականին՝ 1699): 

40 
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ՇԵ 65. 

Հյհսմտի դոդոզմժ Հ լոսիդսզօովող իվշխո ղդորնմսնով տսնդոճոմս/ դվոր 

դոթհսօմսծոնճղոսպ րոսմոդկմզդ տոտ 'րոսիԾամուվ մՊՅ օմսԵ դոդողմժ ղ մմդորտոեդով սազդվ) օտիմոտոհդ 

դսԹթհսօմսծոնճդով մզ լոսիմմզդվ լասմզղդկողոճմՀ վմդօհսդ նսիտոտմտոհողվող մրտաթհսծկոհոոհդ 

վմզղրոանմսնով ժմտծ վր լսղվդպվող դժղ ՛իսժոսվ մղ :չ մվնտտմտո մրոսդսգցողւվող վՋհսմոի 

ղոդոզմժ ստղվ ճԾվ-լ վովհսվ վղտողտիծ) ՀչըՇ իսմզդրոսնմսնով մսխժ նսդտդասմոտո մզղաո/իտ ղվոոր 

դոթհսօմսծոնճղու օլհսղմզսո ղ Եմտկոծոծղմ ղտրտոոմտոհոտովող վմղօհս/դ իվօխո վմդդրոսնմսնոպ 

դվոոր ղտահսօմսծոծդով ՀՏ օտիղորվպտո իսճմԵոդզմօ մսղ չիսմզղոսմսիտոեմոդ օտիմետմրո 

րոսժմԾողզմօ մսղ ղոԹթհսմտիոտոն դոդոզմժ շշ նսօմսե Ծվ-լ վովհսպ վղտոկոիշ) ՇչՕՇ Հ օտիմսիողորմոո 

'վռլմո ոիվժ) վ 'մմդորտեղով ողղ չղվմզղծվղոԾոսծ վռոդկտիծ) |չ0Շ ռդղ (ոածդտոետմզգԵ իս-ցճ իսըոսսո 

ղոդտոդոդում մմզղծվդոծոծ վռոդոիա) ՀՀՕՇ դնզ զ մմսփ մոժոտորդրոով միվշ) ծդոմն 'ղնոդտո ՛մդդլոիտ 

1ոԱզմոմզի վմղդուսԹհաօմսծոնդուվ դսվծհոսսսդ օոճզոդոս վնզտ նքո չղվր ղզ ղպիճտոտո ղգծ) 'րրսմտծտտղ» 

Պղվմզդդոկոիշ) 
610Շ ղ ՋՁ10Շ ռՂ Ալիճատո ոզԽումզիոսու դմզղրոսնմսնով 1ոմմզմոմզի վմզռղոսթհսօմսեոճդով 

դսվծհոսսսդ օշտիմտտոդ մռոդտիշմ Ձյ0Շ ղծռվո մս ՛իսճռտորոնծդով դնո զ օՉտիմսիոռոսմքոհ 

մցո վիմ վմզղդսօհսօմսծոնղով դսվճհոսսսդկ օտիճղոմԵ դվմզղդոկոիշ 6յ0Շ ղՊ 810Շ 

Հ(9մսե) Հհսմտի դոդողմժ ցճց տսղոսնղմ Հ զիղսզօողվող ղ ղիճոամով 

թսճծուշղմ վղոդտոիշէ ՇՀ0Շ հով '(օմսԵ դոդկողմժ ցճ/ Հ ԱպիԾամով) շհսդ 60ֆլ ղվղոդոիշէ լՇ0Շ '(ցմսԵ 

ղոդողմժ ՀՀՇլ զ կղիԾոսմով) Հհս(ղ 0յ9) վղոհդոիշ) 0Շ0Շ '(ցմսԵ դոդողմժ 66բլ զ զինոսմով) շհսմղ Բ90Շ 

դվղոդտիշ) 6յ0Շ '(ցմսԵ դոդողմժ 6ցֆլ զ կղիԾամով) շհս/դ 9961 ,ղվղոդոիշ) ցյ0Շ '(ջմսԵ դոդողմժ լ6գ 
Հ պիԾոսմով) շհսմղ չցշ նոԱզմոմդի վմզդոոսԹհսօմսծոնդուվ ղսվծհուսսսկ զ զիտոտմտոհողող ղվդոդղոիձ) 

Հ10Շ ողոոմսիտղոոր ՛ցոո վմզղդոաաԹհսօմսծոնդով դսվծհոսսսդ զ զյիմետղոցմո ղվմզղղողոիձ) 0Հ0Շ-Զ|0Շ 

չվոոը 

դորԽտիդ դուչդդո վմզռուսքհսօմսծոծռով վժմհսդժ ռսվծհւսսսդ լոսդոճմծոդոդորուք սստզիծով 

գ ատոսնոդկի մդասքհսօսմգի օտիմնորով վմզդոիտ դոդոմծոկուցվի վմզղդողդոիօ ՇՇ0Շ ղ 1Շ0Շ 

բմղժոզն (ֆճ/ ղվղտոդոիժ ՇՇ0Շ 'չԳ/ ղվղոհդոի»է լՇ0Շ) անզղծդո 
Պղ պազվոՀոմոծ մմզդորոսԹհսմսծովԼ դոդտոզդստծոհ '(գց ղվղտոդոիժ) ՀՇ0Շ '6եԵ,ռդվդոդտիշԼ լչ0Շ) դործտի) 

վմզնսփ '(/6) ղվղոհդոիՉ) ՇՇ0Շ '90լ ղվղոդոիշ) լՀ0Շ) սկոտ ճստոծոկ դղ 1զցո րոսժ6ոշմդմ վղոդոիժ) ՇՇ0Շ 

բրորետիղ վմզժողն (ց) ղվղոդոիշ) 

ՇՇՕՇ 'ԵՇ .ղվղոդտիշէ լՇ0Շ) պակոդոտո ժստծոդկոմտղմ ղ (օյ ղվդտոդտիտմ ՇՇՕՇ 'ԷԷ ,վռոհդոի»տ) լՇ0Շ) 
3սկոտ ճնտոձոդկոմտղմ Հ օտիմսիողորմոո րոսդոդկողրվվ մրոսեԵտիղ վմզղդոսԹթհսօմսծոնղուվ դսվծհոսսսյ 

չիս-«ՀԵ՛Ք րոդ իս-ցց դղ կզԵտիդ մմզժողզն ղտԹհսօմսծոնդուվ 

մրտթհստորդգրով տիմտտ նմսվող :ՓՇ61 .ովղտոդկտիօց լչըչ) ժոզն ցԳօցլ ղտքռհսշմսծոնդով 

ղսվծոսսսդ Հ Հպիմետղոցմո րյադաթհստղոոմդղոֆ վղոտոտմոֆ լսմճտոծղմ վղտղդտիժ ՀՀ0Շ Հ



ՇԵ 

րոմն /բ/ մոեով ցջց ոյր գ ղվղոդոիշ) |Շ0Շ) Ծդոցղո դոդոդվեվՓ ղ դոդողոմոիոմվ 

մրոմն մտեով Շյլ ղր գց դով '(րոմն շցշ մտեով /օ9 ղր ֆՇլ ղվղոհդոիօ լՇ0Շ) դվմղզժդմորոս 

Արոմն չ0ք մոծոսպ 6ֆ ղր ՁԳ9 '(րոմն ցֆջ մտեով 666 ղր /լԵ նմր Ֆ ղվղտղտիշէ լչ0Շ) մդոԹթհստզհո 
Հ պիստցտոմհ մրոմն գ/ց մտեոպ Ձց9ց մր քճչ նմր յ ծվոոողի մփսդոպնղմ օտիծդ մմդի 'րոսմս նդյյ 

րումն ՁԵջ մոտով ՀՀՇ դյ ցֆգ նմը ֆՖ դվղոդոիշ) չՇ0Շ) րումն Հ96 մտծով 
ՇԵՋ դր լՇՇ նմր Հ զ կրծետդկ մոոռի դվոոժոսԵ տփսռովնդմ օտիսոցտու իսմզդՅյոսմոի դոդկողզմժ 

ղ իսմզօմսԵ դտոկուզմժ 'իսմզշհսղդ օջտիտմոիու վօմհսդժ դսվճհոսսսդ լոսժծոշ)յղմ վղտղդտիօ) ՇՀ0Շ 

ՀմրոԹհսնմսդճվը ազսոմվդ Ծսծվը վճդոմնոհդմով վՅմհսդժ 

ղոդոհդճքմ ղտմտտոն զ պիղդմտնոս օմսԵ ղտդոզմժ լ դով 'դոմոտուն Հ Լզիկմաոնոս ժրուշհսճոդկոմեզ 

ռոդոմնոնզը Ղտմմզմժոմզի վօռո /6ք .(հսմտի) օմսԵ դոկոզմժ Ջ/լ :իսմդմրվվ դործտմոնմո 

ս մ-ՇՕլ դով 'դորճտոմոնմո մ-ցՋՇ ,րոսից նքո 'դ դիցմոդ մ-ցքք ԾվԾղսմս 'մ-/ցգ զ պիտմտիտ (ծվոմհսմոի) 

ծվօմսԵ ղոդոզմժ ցյ/Շ օտիղղժ րաժհսմոի վմզդղվրմոր ղոդողղճողպվող 5» րոսճծուծդմ վդոդոիօ) ՇՇ0Շ 

Տուրվն վ-ցճչ տիմուտ նմսովոդ (Ձհսմոի) օմսեԵ ց6ց Հ 

Ողիռսզօողող) 1զիԾոսմով իսմզժոզն վմզդղոսնհաօշմսծոճդով ռսվճհոսսսկ րոսճ6ուշդմ վռոդոիշլ ՀՇՕՇ 

1զիղսզցողվող 
վծ Ժհսմտի ղտդկողզմժ իս-Շ, դով 'Հհսմտի դտկտողմժ զ 1Աիղսզօտպվտոդ իս-ցլգ Ծվրոոսնմսնով Օցգ 

Հոսմոտոհդ վմզդճդովտք դոԹթհսմնոդղզմօ դվուոր ղորմետղոցմո դորնմսնով ըցգ կոխզմոմզի վմզժողն 

մսիոծղով ռսվծհոսսսդ Լոմնոժոդզ Հ պիծոստո ծվոնսդ վմզղետպվտտոն լոսճճծոծղմ վղտղտիծԼ ՀՇՕՇ 

չսմզժրվվ դորճոմոնմո չս մ-ցշ կով դորճոմոնմո զ դիքմզը մ-շգՇ Ծվօհսմդ ց/Հչ օտիքմզր մզԾծամոպ 

օմսԵ դոդողմժ ղ օտիտոոմտոհտոլող րոսՁհսմոի վմդղղվրմոր սսոտիոմվ 5» լոոսճ6ուՁղմ վղոդոի ՇՀ0Շ 

Հռոքշհսմոդկոծդզ տոմ Տ Ազիկմոնոս Հհս(ղ չց դով 'դ 

1զիքմզը մզճոսմով օմսԵ դոդողզմժ իս-ցՇ 'մզօմսԵ ղոդոզմժձ դզ 1զիճոսմով իս-ց/չ ԾվԾղսմս «շհս/դ օյչ 

Հ կիտոտոմտոհոպող 1ոմմզմոմզի վմզդուսքնհսօմսծոճղով ղսվծհոսսսդ րոսճ6ոշմմ վռոդտիշԼ ՀՇՕՇ 

չտդտոտծում Հ րոսիտովոռե մրոսԵտիղ վիշ) վմզղուսԹհսօմսԵտնղով դսվծհոսսս դվմզռղոդորիշ) 

ՇՇՕՇ-0Շ0Շ Ատմտղտղտֆ չտզվ վմզղղվրմոր վտոտիոմվ 1զծդկտոցմսծորով ղղծ շտիսեմետվո «մմզընսեյ» 

չմոզտ «վճմոցմսԵ 

տզիովուոխփ» վռտոնսդդմզ դզոոս 'դսդոդ ոզհւմս 'ճդոմն մս փսճռորտեռով դնո օտիմսիոդորքոհ 

.1 նմոմ մրոստնովոծում Բդոմն 'դզ (օտիդմոնսժ) դվնոտդզտու մմզղդսսքշհսօմսծոճդով դսվծհոսսսդ 



ՖԵ 

չԱրոմն 

չգգ մոեով Օցյ ղր 00Շ Հ դիղեռոդոմզի ծվոողի րոմն ֆբ մոեով Հց ռմր Օլչ օտիստցտոհ մդոթհստզկ, 

դվմզդճդնորու մրոմն 

969 մոեով 06գ ռր յ դով 'ոողի օտիսոցտոհ մդոթհստգիհ Հ 1զնզ մրոմն /ֆք մոծով բցչ ղր 0յՇ ծվոողի 

փսղովնղդմ օտիծղ մմդի 'րոսմս նդ) :լրոմն չֆչ մտեով Հլ/ ղր Ը» դվղտոդտոիձմ լչ0Շ) մրոմն /օֆ մտեով լգ/ 

ղր ՀլՇ Հ դիզեղոկոմդի Ծվմս '(րոմն քճՇ մոծով ֆք ղր լգգ ղվղոդոիժ) լչ0Շ) րոմն բֆՇ մոեով ճշ զիր 
ԶՇՇ Հ ԿզրԵտդ մոողի հսդովնդմ շտիսոցտոհ իսմզօմսե ղտդողմժ օոիտմոիո ղ օտիդղժ լոսղոմոտուզ, 

Հմզժողն սսկզդկմոճոսո ժնոչոկ դվմզռճվդոտոովչու ղդոքշհսմոսոցջ դվքոկզմոհ դութհսդոդվտոս 

ՋՖ կոծոկ դզ ոոը փոթե 'վռկնո ոիվշ1 վ 'ԾվմզռուսԹհսօմսծոճդով դսվծհւսսսկ օտիկմոնոս դտոմոտու, 

ֆ ռվղտհդտիշ) լՇ0Շ) իսմզժրվվ մո մոմղմոմզի վ-գ ղ (6 ռվղոդղոիծ) 
լՇօՇ իսօտինսվպ նմ-/չ վճմեոդղմօ ղդտԹհսմտիոտոն դտդկողզմժ »Ֆֆ մտաղմոմզի վ-Ֆ '(0Շ դվդտողտից 

լՇօՇ իստզդ նմ-ց վոտր ղվ-լ վօտինսվ նմ-ՇԸ վմմեոդղմօ դոԹթհսմտիտտոն դտոդկողմժ ՖֆՖ մոմմզմոմզի 

վ '(քլ ռվղտոդտիծ լշ0Շ) իստղդ նմ-բլ վոոր ռվ-լ վօտինսվ նմ-ՇԸ վճմեողղմօ դոԹռհսմոիոտոն 

դոդողմճ 5» Հ կզիցմոդ մօմսԵ կոմմզմոմզի վ-Շ Ծվօղու ցֆ նսղծղու իսցմսեԵ ֆՇ օոիցմոդ դվղոդոիծ) ՇՀՇՕ0Շ 

ՇԵ ղվղոդտիշկՇ0Շ) կոմղմոմղի վօռո ց .(ՖՇ դվղոդոիշ) 

ՇՕՇ) օմսԵ ֆՇ Հ 1պիցմուլ :(յյ ղվդտոդտիծ) լշ0Շ) զ կզիծտմոոնմո օղո ցլ (9 դվղողդտիժ) չը) իսօմսԵ չ 

9) դվռոհդոի»շ) չՇ0Շ) մզգքվտոհո 

ճվծսսծոմ) ղող դղ Լղիսոմվդ մրորտոհդ վօղո ց '(0Շ դվդտղդոիշ| լչ0Շ) Լղիսոմվդ վօ ղղմսդոդոդորմոհո 

մքվտոհ մրորտոհդ վօդո ճշ '(լ ռվղոդտիշ) լչ0Շ) ղիտմտհոտոն վծ օղու Պղմս վքտոհ մո ղոդոդրվվ 

Վ9ֆ ղվղոդոիծ) լՇՕՇ) վմղոուԾոստ օղո բց '(0Շ դվղոդտիծ) լՇ0Շ) ղորդհմետտոծու , օդոո Օֆ Ծվծդսմս '(օդո 

Հ6 ովղողտոիՀԼ լՇ0Շ) չ ղիտմտհոտոն օղո բլ (Շգ ռվդտդոիշ) լչցՇ) իս-/ց ԾվմդջմսԵ դոդողմժ օոիժղ 

09) .ղվգտդոիշ յՇ0Շ) ոմմզմոմզի վօռու չ6լ .(:8 .ղվգոդոիշ) լՇ0Շ) օմսԵ ղոդոզմժ 
66 վՋհսղմ դսվճհոսսսդ զ Լզիտմտիու ղ 1զիռդժ լոսմզռդոմտտոն »» լոոսճ6ոծղմ վռոդտիշ) ՀՇՕՇ 

չմոողի օտիսոցտոո 

ղվմզղժդքորով մրոմն չըց մտեոով ցցց ղր ցըց դով 'մրադեղոկոմզի վոողի օտիստցտոհ մդոթհստզհո 

3 Կրետդ մրոմն ցք մտեոպ 069 ռր ԷԵ Ծվրոմն Օցֆ մտեով օցՇ ղր Հ/9 օտիդեղոդոմդի 'րոսմս նդցյ 
Էմփոչ օշտիռդեռոդումզդի 

ճվոողի ղվմոժոսԵ օջտիստցտտոո իսմզգօմսԵե դտոկողզմժ օտիտմտիո ղ իսմզօշհսդ օտիտմոիտ 

վՅհսդմ դսվծհոսսսդ ըսսօտիտովոդոդորոք դհսդ օտիմԵոդոցմո դվղոդտիշլ յՇ0Շ ղոժ 'վեզիո 

իսրումն Օֆ մոծով ֆլՇ դիր Հ/ֆ .(րոմն ըչ մոծով յգ ղր 00» .դվղոդոիշՀմ յՇ0Շ) մրոմն 09ֆ մոծով 
Գ9Շ ռր Հ/9 Հ պիռեռտկոմզի Ծվոտռի դվոոժնոսԵ փսղովնդմ օտիստոցտոհ իսմզդօհսմոի դոդողմժ 

Պղ իսմդօմսԵ ղոդողմժ 'իսմդօհս/դ օտիտմոիո վՁմոսդժ դսվծհոսսսդ լոսճ6ոժդմ վդոդոիժ) Շչ0Շ նմո վճուցյ



'տզետղոոր 
մտտոծոսո լ վդքոմ վմզղրակմտոտհո ղ վնետիսե վղոմտտզհոոնոռծ) դսմտղույ վմոնոժ ղողմզ » 

'տզԵողոոր մսիտոիծ յ վդքոմ ղհսդ ո 

'տզհո լ վդքոոմ նմսմմզ դվմոժջոմոտ դութհսմոի 
դոթհսնսկոպոմդի վնսպ ղ ղտահսղվծոժտնոժ վրետդկտտողծո վղտոմտտզհոոճոնոժ վղողմզ . 

'Վոնստմոժ լ վրեռդկոտոովճո վճղմորով 

Ղոդոնղտ չ վմտիտհզն վժդքորու . 

'մռիոհղն ֆ վժդմորուվ դվդովոդ ղ նսցմսԵ . 

զոդոնզտ լ վտզհեԵմոր նսօմսԵ . 

'տզհեմոր լ դվկպվող . 

փոսից) նմո 'ցգո մտտողստձշոհ Հլ վզրմոր դորմտիտոսոկողճդվ ղոդոնզգ Ֆ. 

Ղտոդոնզտ վետպվոտոն լ վղոծճմՀ դոդտճմոի Ձվիտեղզշ ղոԹհսետպվոտոն վճոնոժ ղողմզ | 

'պոծտովող լ վզտվրսդ դոկոճղղժ 55 ղող տհոո 'ծտովոտոն մսիոոքե 5» ղվդվող ԷԹ 

Ղոդոնդտ վմոտողորումկպ լ վտոհդսճ ղոդտոմոմոհդմփ ճզՀմվ 

վռտիտծղդզմուչ ղոԹհսօմոի դոդտոմոմողդմփ դվնոեմոր վճնոտսւ դոթհսմոսոջ մոմոդկմփ ղԱյՈՇշֆ» 

'Վոտողորումվ լ վդտոնօ վտոհդսճ 

ճդծմվ էրստովպ ղտԹթհսղտովպտո վ-շՈՖ Զռֆ ղտԹթհսմոմոպվոռղ վմզռդտցվիոմվ Եմտդկտտմո 2» 

"Վոտողորումվ յ վտտոհդսծ մոմոդմփ-ճզՀմվ 

վտոմոմր ղոթհսձմոի ռդվ(տեմոր վտոմոմր Օֆ ղտահսմտոմողվող վմզղդոցվիոմվ Եեմոդկոտմո 5» 

'Վոիոհղզն լ վկտոմդզոոմԵ վմզղիմզեզս դոդտտղհ դտոԹհսմոմողպող վմզղկոցվիոմվ Եեմողկտտմո շշ 

'տղհ լ վլտետմ ղորեԵսմսդոմդի վմզղըւսմսիոճմոո ղ վնոդվռովզտ ղտոթհսծմոի ղոըիսվոհո 

դոդտոդվդոդտոտհսմդ ղ վճդտսդհվմ օֆ ղտահսմոմոդվող վմզղդղտցվիոմվ Եմտկտոտմո շշ. 

'ղոդկոնմվմսո| յ վԱտմտողվող վմդղդոցվիոմվ Եմոդոտմո չ» 

'Վոմտոլող նսցմսեԵ լ վմզղդտոցվիոմվ Եմոդոտմո չ»շ 

Քվծղսմս 'օղո մտոտողստծոհ չ/ ղտԹթհսմտմոպոդ վմզղդկոցվիոմվ Եեմոդկտտմո շշ է| 

դղ դծտովնդով վմզդդստձոհ ջոմճզնոմե ղ վմղղստիտոծեողմ տոմ ճդսմս (ՖԵ դվղողտից 

լՇՕՇ) օղու մտտտռստչոհ չց էզիմտ զ վտոն մորով սմզմտտոկ մզդոոս(շհսօմսԵոճդով դսվծհուսսսդ 

իսմզդՅոսմտի դոդկոզմժ օտոիդոժ ըոսզտվոսդ ղսվճհոսսսկոկով 5» ըոսօշտիտովողդոդորուք սստղիծոտ»



95, ՐՊ 

'Վոտոհդողստչոհ վտզետղդոոր մսիովե լ վղքոմ ղվմոճօոմոտ 
վԱհոտա-, վռըմոր դոդտծոզտ դոԹհսԵղոտիդո ռվ(ովզնմվ ղ դոդոդվդողզտ 'ռտթհսդվճծոճոնոձց շշ 

'տզետդոոր Եոիու | վդքոմ դվմոժշոմոտ 
1սսսՂ վղրմոր դտդտճոզտ ղտոԹհսեղոտիղո ղվ(ովզնմվ ղ դոդտդկվդպվզտ 'ղտԹթհսդվծոճոնոժ շ» 

'մոտտոկդոռստծոր լ փոդտոնզտ վտդհ վղքոմ ղվոճժջոմոտ 
վճնոտսւլ վղրմոր ղտդկտճողզտ դտԹհսեդոտիղո դվմովզնմվ ղ ղտոդկտկվդպվղտ 'դտոԹհսդվծոմոնոժ Տ» . 

Քվծդսմս 'ծվղտտոովժո 
Ը վորմտր տտողդտճողտ դտոԹհսեքղտոտիղո ռվ/(ովզնմվ ղ ղտղտդվդվղդտ '՛ղտԹթհսդվծոժոնոժ շշ Տէ) 

'մտիոհղն լ վժրո| դորկոպոմզի վդքոմ ղործողոկոմվ վմզմծոմօ վրոմնողրվվ դհսդ . 

'տզհ վդքում լ ղործողոդոմվ վմզմեոոմօ վրոմնոդրվվ օտիճդ . 

8վճռսմս 'ծվդկոտոողվծո չ վրոմնողրվվ դորճոեմոեԵ 

դվնոժջոմոտ վղտտոտոմոշ շտիմնտոդրվվ ծվընսդ դտԹհսմտիոսոդ ղտթհստզհոոմդոշ վդոտոոմո» Շ)| 

Ղողոնդտ 

վղոդզն յ վտղտհսկոՓ վմոկվղոոդր ղ վ(ոկվտորդօշոր վղոմտոլորով ղտհդոտղո վռողմզ ՏՊ 

'տզոտոսոտղո 

| ռոեհստզոսոտղո վդտոհույ վոսնցողոոր դոԹհսոզտղտսոտղո վղոհույ վ ՈՍՆ «սոտղոմոշ» 01| 

'ղոդողեօ վմսիոտոն լ 6| 

նսմոսոց Հ ՖԵ Ժ 

Հլսոզտ վճոզղե |. 

նս(ոսոց չֆ դոթհսմոսոց ղվնոդզմոհ 

նսմոսոց ց ղոԹթհսդոդվտոս ղվմոպմտհոողոց 

փրոսիծ) նքո 'ծվդոտտովծո |լ ղոԹհսղոդկվտոս 5» | 

Հվղոճ լ վդքոմ ղողդոծճղղճ վմզղդոճմՀ դոդկոծմոի Հոմող 
-ժմսՂ ղ դսմտղղդւյ վժոնոց ղողմզ դոթհսօմռի դտոդոճղղժ վմոնոժց ղողմզ վզտվոսդ դոդոճղղժ շշ 

«վղղժ դվդովող լ վդքում ղողոճղղժ վղոճմՇ դոդոճմոի 
մվդհժոմդ վժտնոժ ղողմզ դտոԹհսօնմտի դտղդոծճղղժ վճտնոժ դտողմզ վզտվրսդ ղտոկոծճղղժ շշ» 

վռոճ Նոֆ | ղոԹհաճմտի ղոդոծդղժ ղվմտեԵմոր վժնոտս- վզտվըսկ դողոճղղձ շՖ » 

Քվծդսմս 'օղո մոտողստծոհ Հ վղտվրսդ դոդոնղղժ 5» 9| 

Պլսոզտ դվ(ոդմով մսիոոփե լ վմզդրոսեւստո դվմոկմով ԴԱՆ» 

'ՎսետվԱմգհոօ Ետիո լ վդքոմ ղհսղ . 

'մսեովագհօ մսիոոին լ վդքում դհսդ. 

'տզհո վդքոմ լ դոԹհսճմտի դոԹթհսեւսվոտզվ իվտոմգհօ ղ դոթհսդղժոտղվ ԷՊկ,շՖ» 

Ղտոդոնղտ վտզրո լ ղոԹհսծմոռի վմզդրսնոստո դվմոկմով դկ, ՖՆ» 

Քվծդսմս 'օզո մտոտոդստծչոհ գ զկ, 5 Տ|



(7 Ուսումնական հաստատության Յ աշխատակից, 

որոնցից 

շ 1 քոլեջի տնօրեն, 

« 1 դպրոցի տնօրեն, 

"1 դպրոցի հաշվապահ, 

ՀՀ կառավարությանն առըսթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի «Հրազդան» 

սպասարկման գրասենյակի 1 պետ, 

ՀՀ աշխատանքի ն սոցիալական հարցերի նախարարության միասնական սոցիալական 

ծառայության 2 աշխատակից, որոնցից՝ 

«նշված ծառայության Աշտարակի տարածքային կենտրոնի սոցիալական աշխատանքի ն 
զբաղվածության ծրագրերի բաժնի 1 ավագ աշխատող, 

« նշված ծառայության Տաշիրի տարածքային բաժնի 1 ավագ սոցիալական աշխատող, 

Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի Ախուրյանի սոցիալական աջակցության տարածքային 
գործակալության 2 մասնագետ, 

Համայնքային ոչ առնտրային կազմակերպության 2 աշխատակից, որոնցից՝ 

« Երնան քաղաքի «Բնակչության հատուկ սպասարկում» ՀՈԱԿ-ի «Արին-Բերդ» գերեզմանատան 1 

վարիչ, 

" «Վանաձոր սպասարկում» ՀՈԱԿ-ի 1 տնօրեն, 

«Իզմիրլյանի անվան մանկատուն» ՊՈԱԿ-ի կազմակերպության 1 սախկին հաշվապահ, 

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

Ստորն ներկայացնենք հանրային հետաքրքրություն ունեցող կոռուպցիոն մի քանի հանցագործությունների 

վերարերյալ տվյալներ: Գործերը վերաբերում են ՀՀ բարձրաստիճան նախկին ն գործող պաշտոնյաների: 

(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 նան քաղաքացու կողմից իրական ազդեցությունն օգտագործելու եղանակով 

խոշոր ն. առանձնապես խոշոր չափերով ապօրինի վարձատրություն ստանալու, դրանք ստանալուն 

օժանդակելու, խոշոր ն առանձնապես խոշոր չափերով ապօրինի վարձատրություն տալու, հիշյալ 

նախարարության պաշտոնատար անձանց կողմից իրեսց պաշտոնեական դիրքը «չարաշահելու, 

նախնական համաձայնությամբ խմբի կազմում յուրացման եղանակով խոշոր չափերով հափշտակություն 

կատարելու վերարերյալ: 
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Դեպքերի առթիվ 2022 թվականի մարտի 114ին ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 30-րդ հոդվածի 4-րդ 

մասի 2-րդ կետով, 38-31-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով, 312-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 

3Ո-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 ն 3-րդ կետերով, 38-179-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասի 3-ին, 2-րդ ն 3-րդ կետերով, 31.2-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով, 38-3Ո.2-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով, ՅՈ.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 մինչն 2022 թվականի փետրվարի 28-ս ընկած 

ժամանակահատվածում ապօրինի հարստացման, խոշոր ու առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք 

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

ինպես նան քաղաքացու կողմից իրական ազդեցությունն օգտագործելու եղանակով խոշոր ն 

առանձնապես խոշոր չափերով ապօրինի վարձատրություն ստանալու, դրանք ստանալուն օժանդակելու, 

խոշոր ն առանձնապես խոշոր չափերով ապօրինի վարձատրություն տալու, հիշյալ նախարարության 

պաշտոնատար անձանց կողմից իրեսց պաշտոսեական դիրքը չարաշահելու, նախնական 

համաձայնությամբ խմբի կազմում յուրացման եղանակով խոշոր չափերով հափշտակության փորձ ն 

հափշտակություն կատարելու, պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով տարբեր տնտեսվարող սուբյեկտների 

ներգրավմամբ հակամրցակցային գործուսեության, 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 ն 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 քնսիչի՝ 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 քննսիչիս 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 Երնան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր 

իրավասության դատարանի կողմից խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը: 

2022 թվականի սեպտեմբերի 28-ին հսկող դատախազի կողմից որոշում է կայացվել քրեական վարույթով 

մեղադրական եզրակացությունը հաստատելու ն մեղադրական եզրակացությունը վարույթի նյութերի հետ 

ՀՀ հակակոռուպցիոն դատարան հանձնելու մասին: 
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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 ն այլ 

չարաշահումների դեպքերի առթիվ քրեական գործը, որով քննիչի դեկտեմբերի 6-ի որոշմամբ ՀՀ նախկին 

գլխավոր դատախազ, ապա՝ ՀՀ քենչական կոմիտեի նախկին նախագահին վերջնական մեղադրանք էր 

առաջադրվել ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 31-րդ հոդվածի 

4-րդ մասի 2-րդ կետով, 310-րդ հոդվածով (3 դրվագ) ն 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով (հինգ 

դրվագ): Ստուգման արդյունքում, նախաքննության օրինականության նկատմամբ հսկողություն ն 

դատավարական ղեկավարում իրականացնող դատախազի կողմից քննիչին տրվել էր քրեական գործի 

լրիվությունը, օբյեկտիվությունը ն 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, 3Ո-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 Դին կետով (2 դրվագ) ն 190-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով նախատեսված հանրորեն 

վտանգավոր արարքներ կատարելու համար: 

Նախաքննության ընթացքում կալանք է դրվել մեղադրյալի ն սրա հետ փոխկապակցված անձանց՝ կնոջ ու 

որդիների անվամբ գրանցված 6 տասնյակից ավելի անշարժ, շարժական գույքերի, դրամական միջոցների, 

ինչպես նան մեղադրյալի հետ փոխկապակցված 15 ՍՊ ընկերությունների շարժական ն անշարժ գույքերի, 

դրամական միջոցների ն կանոնադրական կապիտալում առկա բաժնեմասերի վրա: 

2022 թվականի ապրիլի 15-ին հսկող դատախազի կողմից մեղադրական եզրակացությունը հաստատվել է 

ն ըստ էության քննելու համար գործն ուղարկվել է Երնան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր 

իրավասության դատարան: 

Վերոնշյալ քրեական գործով վարույթն իրականացսող 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 նկատմամըբ՝ ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 38-308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով ն 314րդ 

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 ձնական 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 նան ՀՀ նախկին գլխավոր դատախազ, ապա՝ ՀՀ քննչական կոմիտեի նախկին 

նախագահը: 
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09 

վոոոր 
3սԿռջդուվ դղտմտտոն ռղսվծհոսսսդկոկով Ֆֆ տղվ վմզօհս(դ վՋհսմտի ղ պնպպտտոտոով մդոաԹհսճոդոմեղ 

դոդոմնոնդր իստձհսմտի ղտոդտողմժ պիճտմոդ Հ պւաածսմս ռվ-ՀՇ վմդժրդտհսվ վղտղդտիծ ՀՀՕՇ 

չմրսմսիողոմոդ 

1կզիսոմվդ Հ Ծսճվր դորդոփոռվ ողոմս մրորտոկդ վումնոնզր մրորչսմս վ-չչ վովղդոսվ վղտոդտիօէ ՇՇ0Շ 

չիսոոոր ղվ-լ վշտինսվ նմ-Ձ0բ-9Է վճմԵողղմօ դոդողզմժ 

դվդպվող 5» 'իստղի նմ-շ վոոր նմ-շ վօտինսպ նմ-օբֆ վժմծոդղմօ դոդողմժ 5» ղիծումոդմզդ Հ ժդոմնոնզր 
դփտոդտնդտ վետոլոտոն վղոծմծ ղտոդտճմտի Ձվիտեռզշ վճոնոժ ղողմզ րսաճծոծդմ ղտահսդղմողվող 

Հծվընսդ վմզղծվդկտտոովչո ղոթհս(ոսոց դոԹթհսեդոտիղո ղվմոնեո 5» կզիդկմոՁդղ դզ ղորմզմ ժղվօղո 

ուսը օոմոտոհ ճղոծղով Ժլհսղմզսո ղ մոմմնոնզր տոմի դորվվ վմզդրոսՀսմս վծվղղճ դվոոոր ղորմկոդոմմզ 

չորով պազմնտճոսո մղոմնոնզր դվճվղղժ նսդծողոկոմվ դօյհսմոտի 

Հ զիդմտնոս դլոսՀսմս ղ դվոոր սսմղիտմեմզդ կո՛մնոնդր ոզհոմս իստզդ նմ-շ վոոոր նմ-Ե վօտինսվ նմ-յլԷ 

վճմեողզմօ դոդոզմժ ռվդպվող շֆ ռդվտդկտնզտ վետպվոտոն վղոճմՀ դոդոծմոի ՁվիտեծղզՉշ վճտոնոժ ղողմզ 

1իճոմոդ Հ լոսծսմս ծվրնսդ վմտտոդտղստշոհ վետոոտոն մսիոոիեԵ »» ղվ-6 վովդոսվ վղոդտիծ) ՀՇՕՇ 

պտվըսդ դսվծհոսսսկոհդով 5Ֆ 1զիդմոնոս 

մորով սաղմոտոհկ ղոաթհսդղճողող ղ օմսԵ դոդողմժճ Հ կզիճոսմուվ իսոր ղվ-լ վշտինսվ նմ-Հյբ ղ իստղդ 

ղվ-չ վուր նմ-ջ վշտինսվ նմ-շյբ 'իստզի նմ-շ վոոր նմ-Ֆ վօտինսվ նմ-յլբ վճմեոդղմօ դոդողզմժ ղվդպվոդ 
Ֆջ» իվօխո վժոզն մրորչսմս վ-ք վովոոսպ վղոդոիծ) ՀՇ0Շ վմտտոդողստշոհ վետոոտոն մսիոոիԵ շշ 

ճխոժոկ րոմն 55 000`006`Շ 
փսմզփոծ մսՀսոլ ողոտղցդոսո զ լզծտտոծփումւոտոտոմցրո մրտոահանմսդճվր ղ մրոթհսկոնդոքօճդոցղո 

յսդմզ մտրով չսնղտոտոռդ իսպդօմսետտեօ ղճմմվն ռտղկտզղոստչոո պազկտողոծղդ քվտտո րընզը 

մրորտոդղղդ փոքմղոտոտցրու իսցմսԵ ղոդողզմժ նսիղդճ րսսծյհսմտի վդոմտոտոն ղտահսոռիոմվ փսղոսնդմ 

վռոլտո ռվճտոսո վեմոր վմվիորմդ 'օղո մտտտողստշոհ իսմտղտովնդուվ ՛մտդկտնդտ վետպվոտոն 

վռոոճմծ ղտդտչմոի Ձվիտեդզշ վմտոնոժ դողմզ մս ՛ղվոոր ղմո պիծոտո ղդ մղղյո/իտ դտոդտտոոփ 

'խսմդսխնմո վմզդղոսսոծսծճվր ռդտղդտեոսդվտտղվ-իվտոմզոօ օտիդկմտղսդօ մրտԹհսճծդկոցմսծորով 

տով ղտահսետվոտոն շֆ 'ծվրնսդ դտահսմտսոց տղտահսեղոտիղո ռվ(տԵնտ թ Ը | 

չիսդոտոհղդ 

անզղցմտնոմդի դվճդմորով մմղդժջոմտտոնսվ օտիծդգ Ամմզղրոսստոնսճվր օտիոզտտովող մրոթհսմնողզմօ 

նսօցմսԵ չսպկմտղսղօ րխասմզդդորվտո դտահսոտիոմվ մվ ռվմտիտդգն վճղմորով օտիճոմսծսո| 

դտմոտշղը վեմոր վղտսջտոծոմդ Ազդկմտնտս Հ ղդաթհսմԵե մտղո ղտահաճմտի դտոթհսնսդուվ մրտորտտոհդդ 

ղտԹթհսղտդկտղվմօ վՋհսմտի ղդտդտտոնձղվր րյազտվըսդ ռսվծհոսսսկոկով Հ» ղտահսեռտոոտոն 

մսիտորյԵ Հշ»Ֆ '՛մրորտոտո վեմոդ օտիդորպտոո իսմդղմօ դղ պիմտոտօ մմզղժջցոմտտոնսվ 

1տճվկս նսդոդհտտո ղվմդլորով ռդտկդկտմսնյ վեմոր վղտսօտեոմդը մս 'իստդղոս վտտհդղ
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ղղ զպիմտմտիում ճղսմս 

Ֆնմտսվմսվ ռդտղդտտոն ղհսեոմօմոժ Ֆֆ Ապիծոմտղդմզդ ղզ մզդորսԹթհսնմսդճվր սաղկմԵ ճվդսԹթհստոծո 

ղ ծվդսահսփղվրդսզօդո ռվ-ՈՈ «րտրդտովտո վմզեմոդկտոծոժղմ օտիղորկոո իսմդղմց 
ֆսիոմԵ իսզոխփսփ մճդոնոկ օտիսոմվկ ճսճվր դորդոփոով ոզհոմս մրորտոհղ վ--, Ո տղկտո 

ղոդկոտոն մոնմողո տմուդդո Հ ղդմճծոքոկ մրոԹթհսդոնդուքօ վ-՛կ, -Ք) ղող ոզհոծդվ 'ժդողտղվ մդոց մո զ 

1ղմծոծոսո մրոԹհսծսծեԵղո դմս ծվդտողոճմծ վմզդոոսԹհսմսծով) դհվստծոմ ղոդկտղտողծվ ղործողոդոմվ 

ղտԹթհստոնոմոնմո մվ ղիղ զ ոհսն 'Արտահսնոդսո վմզոոդ օտիմսիտնմսդճվր վօհսդմ դտողդտդցդո 

տզվ փոմմնոնզր օտիմսիտողդորմոո մրորտովոո| վժդոսմեդկո դտԹհսմտոտիով վմսԽխմ ղճսո վդոմոտոն 

ղ վճղղդմօ օտիղորպտո իսշտինսվ նմ-ցլ վճղղմօ դտոդոմնողորվտո Ֆֆ «ճմվԵոդղմօ ղտղդտտոզ,» 

ղ վճղասմեկո դտոդտոմնտղորվտոո ղտԹհսմտոտիով վմսխմ ղծսո վճոդմօ օտիղտորվտո իսօտինսվ 

նմ-ցՇ դտԹթհսմնողորսորղ Ֆֆ Զրտթհսդոնդոքօ վ--ղդ Հ ղտղ ողհճղվ 'ոսրետդ վժրոլ| տղվ Ծդոցղո 

մտտողստծոհւ մտո տհոո 'տղվ վցղո մտտտոդստչոհ օտիեմուոչ ողսզն մդտսաԹհսդժդվ վդտմղզոոմե 

վղոմոտոն դտթհսոտիոմվ տփսդովպնդղմ վղոմոո դվճոսո վժտոնոժ դողմզ ղ վ-կ, ՛-Քյ) դոդողեօ 

մվ նսծտովնդոպ օղո մտտտղստծոհր 1զդզ Հ ղոԹհսդմոջորոպ դոդտղպվոդ մրտոԹթհսմսիոտվն սազղոով 

դվդիտտտմհդ մսիոծռուպ վովոմս Ղզտտետ ծվճդուողդ դվռվճմդի իսծսճվր սազդծոմողդ տդկո դոդկտտոն 

մտոնմողո տմովղկո զ դնո 'զվտեօ վ--, ՛ղ դպմտտոհդ մզղդաթհսնսօմսԵ վղվմօոռ Հ կիմնտդտտոհղ 

'Պղվոոր ղդտԹահսմոդսո ղտրծսմս վղտմտտոն դհսդ 1մտազմտոմդի չսնղզսոմվդ Ծսծվր դորդոփովպ 

ոզոմս մժդոմոդ մրորտոհդռ վ-, ղր տղտոտչոհ վ-Ո Հ ղտմտտոոփ վտոմոյո վմզղղոմոտոոփ 

ջջ ՛րվմզտր մվ ղ ճսմզկոմ վ-Ո յ ,մսմնդղ իսնկզռվ: օտիճտկզնդտ 'մղդդոսթհամսեով) դտոդտողոովվ 

իսնզդծողտոդկոմվ լոստմսԽխ դտոԹհսղտոծվ դտդկտտոն իսովոնմո 'դվդհզր Հղմս իսպդղռվ6ծ տստղիծով Պղ 

ոլոդղո 6վծղոցղո ղոդտողոմոիոմվ սս ղոդոդվեվՎ 'մտտողստծորհ 'ծվմդղղվրմոր դորմտիտոսոդողճով 

դոդոնզտ ղ դտոդտտղհո իսնզցմսԵ ոփզղծոդոդոմվ մդղճոոսիոմվ նսոխ ճվդտցվիտեմոդ վմսիոտոն 

Պղոռ ողհչդվ մզղոոսթհսմսծով 1հո օտիոզտտոովող իսճդղմօ դոմտտուն ոզհոմս ղ դսԹթհստոնոմոնմո 

իսժըվվ վօտինսվպ նմ-/ վճղղմօ դտոդտոմնտողորվտո Ֆֆ «ճմվԵոդղմօ ղտդտտուզյ,» 'ղոպվոտտոհորով 

ղվմզղմդզմօ ղ մդտԹթհսմնողորվողր ղմովր ղդ ստձողո 'ոլտդդո 1ԼջմսԵ իսզղդվ| մսիտտմոհ 

ոփզդծողողոմվ տպոսթհստոնոմոնմո իսժրվվ վոոր ռվ-յ վօտինսվ նմ-չցլ ղտահսմնոդորվոր 

ՋՖֆ Պրտրծտտվետղոոը ղտահսնսկոպտոմդի տռտտկտտոն մրտրտտդհդ վահսմտի ռոկոզմժ 

դոդտոտոնձղվր լոխսղստծոո վմսիոտոն վդտոմտտոն ղտահսոտիոմվ տփսդովնդմ վռոմտո դվճոսո 

վճոնոժ դողմզ իսզիկոդոձդ իսմԵոդորոմվ Ո-9ՇԷ-5Ղ վ-0Շ վմզմրղտկսվ վդոհդտոիշէ լչ0Շ վվտետոլող 
դոԹհստզհոմղոֆ վղոտոոմոֆ 'դ-ղ ՛ղ մս ՛'ռդվոոր դմտ նկզիմզմ ժսդօ ղզ մզդտիտ ռդտղկտտոոփ 

իսՁհսմոի ղտղդողզմձ նսիղղժ ըոստղզրոտմտհզն ղտոդոճղղժ ղդոԹհսմոսոց ղոԹհսեդոտիղո ղվմոեեո շֆ 

ոզհոտմսիտղոող 

մսիոտոն վղտմոտոն ղտահսոտիոմվ փսղովնդմ վժոնոճ ղողմզ 'մսիոտոն վղոմոտոն ղոդոճմոի 

Ֆջֆ 'մսիոտոն չ վղտոմտտոն ղտթհսդհդողո Ֆջֆ լոսիօ) նմո 'օղո մտտողստչոհ ֆֆԵ ԼԱզիկմոշմդզ 

Պ դտորընդոոտզվ դոկուզմժ մորով սազմտտոհդկ մզդոսքշհսօմսեոնճղով դսվճհոսսսդ իսմզդՅնոսմոի 

ռոկողզմժ օտիռղոժ լոստդզրոտմոլողն ղոդոծղդժ Զրղ Ֆչտջ տսշտիտուվոդկտդորոք սստզիճո»
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չոոողի մսՀսո| զ զիսոցտոհո 

մճսմվտողոդոփղո վժհսԵ իսժղդողտղվ վճդվ 'վրոմն 5» 000Հ9Ե՛Շլ իսղղծոոոպ Ծվրոմն 5» 000:00Ե՛9Շ 
ամրսետիղ ղողդտտոզվմո վղԵ դվնոդմողդզը վնմսցո դորճոմվ վղոմոհդողմ 'օտիմսիոդռորմոհ իսղոմն Պ 

մլոդոմոհդՏ վմզդնփսցո իսկզիսվպտհոտ հոմդդ նմո 'Ծոադծդկտոդոոր դվմզդնմսցո իսեմոհդ դողտդվմօ 1վուո 

Հ օմզԵ ղվմզդնմսդԵ մսիոմողվ 'ծվընսդ վմզմզտողոդոփզոորուվ սաղիմզմ զ ժսզօ մճհսԵ մս ՛իսղղտքով 

'ծղոցդո մղմմոտ օտիմճմժոտղզվ մրորմզմժսզօ վճոսԵ քմոծղո Հ Լլդծսմսդրընսդոհոո 'մԵմոդ դործոդճդո 

վմզղոսթհսդմտդկտո ռվմոդտմտհոոմվ իսպղպտպվտողվ դղզմստրոմոծ 'ռ-ոլղ (լսճծտժղմ վմզղդոդտոիձ) 

6)0Շ-Զ)0Շ իսդտտտմող սազջմսծոմվ ղճդվ ՛ղվԾոոժմդմօշմսԵ դսղողդտողմ ղտորճտոմվ վդտոմտոդկողմ օտիծդ 

իսճսճվր վմզղոոսթհսդկմտղդտո ղվրոդտոմոհոոմվ լդտսնդմձսո ղդ մեմտղդ ղտործտդծղո վմզղոսԹթհսդմոդտո 

դվտոդտմտհոմվ նպտոտղվ վ-պ ՛ղ Հվմտիտստոդ իսօմսԵե դտոթհսկոոռո վ-դո Ո Շ/Ոո Հ կդնմն 

իսդտողոնգզ սսվզեսրով ղ սնզմնդո իսդհտտտհղ սազմզմ ճսզօ իսռդԵ դոքչ ողվմսիտմոդվ 'մղոմոհդողմժ նմ-բԾ 

վժդղՀ նմ-ցՇ վծսնսփ ծղողոնմո վճոնոճ ղողմզ մժնհսԵ քմոձդո օոիծղ չգվոոր վծոժղմօմսԵ դործոմվ 

վժհսԵ քմտծղո նսդտդկտտո ղվմզդրոնդո վճվդոտդմ տմդ ոս ովդվճմդի լոսմզդդկոդոծմՀ վՋհսմտի 

ղոթհսդկդողո ղ պազձողոց հղոդո ռվ-ղՈ ՛Ո Շ/ղՈ իսօցմսԵ դոհդկովծոժոնոժ Շյ/50/6110/ՆհԳ իվօմ ղվ-6 

վմղժրզխդ վռոդոիշ) օյ0Շ Հ դծտդզնդտ ոծվմզդղվճմզի 'տզվ վ--ոլ-ղ «վմտիոսոհկ իսմզօմսԵ ղոԹթհսդդողո 
նսիռղտԵ ճղր ղտԹահսօտիպվոդ վդոշսմս ծվղզմվ 'շտիմսիտղորմոո իսձճմվն ղտղդտզղստՀոմո օոմճզնոժԵ 

Պ վՎ-դ՞ղ մսիոտոն վդոմոտոն ղհսդ իսկողղուս մզղղոսԹհսմզմոմուվ րվմզտր 'դ-՛Ղ-Ե ողոտմսիողոորղ 

Հրակզնմսնով ճոզտ դողդողվմօ ծդոմն իսծսճվր 

չաղղն ճզր դոԹհսսողոճմծ ղոդովծոճոնոժ դողողվմօ մմզդտոսրողզ ղտղդտղվմօղո նզնղ Հ ռիսրտղսզօ 

տոտ 'իսճղոմն լզիմսիողորվվ վծ դզմստրոճնս ղ մմզդտոսրտհդզ ղտղդտդվմօ մվ զ նզծդտոետմզգԵ ղզմսդոդոզ 

դմս ՛'մժնսե մվ զ դմճուդիո իսփո վրոմն 5» 096 ՇՋԸ՛Շլ րաճծոծղմ վդոդոիմ) 6յց0Շ ոսահսդոդկոտմոհ 

անզղծոնողդմդդ մվետմտոմոտնուվ իսկողզդս օղո նսդծղնոմե դստճոհո մտիտողճղվ ողոմս դղմոցորով 

վճղղմօ Ֆ» «ղվոոոր դոԹթհսմոսոց դվմոմդոտջ» ղոռ ոզհոճդվ 'մզդՁհսսոցմսեԵ վօոոսծոքոկմզդ ղտոթհսդտոոծվ 

իազղծողոկոմվ ոզհտտծր 'մսիոտոն վղտմտտոն ղոթհսդղողո Ֆֆ ,ննստտոճո մտիոդզն վդրմոր 

դոԹհսդոռղվծվ դոդոտոն իսմտդտովնդով ՛դ-՛Ղ Էչ մս 'դվոոր ղո նզիմզմ ժսզց դզ մզղլո/իտ դոդտտոոփ 

իսօմսԵ ղոդողմժ օտիղղժ րսսշհսմտի վտղզրտտմոհզն դոդոճղղժ օրր շֆ ՛իսօմսծ դտոկուզմժ 1ո կզղ 

չղործոդ դոԹթհսծոդոմեղ ղոդոմնոնդր 1զնդ Հ ռիսրտողսզօ մճվղղժ նսդծողողումվ 

ռդՁհսմտի դով 'մղործտոՋխնղոց վմզղծվկողոոր մսիողոոը վՋնսմտի ղղ Կզիծոմողդմզդ մմգօհս(դ վՋնսմոի 

դոդոզմժ 'դ պիտմտիո դդոսԹթհսղղժողվոռ իսօյհսմտի դտդկտողմժ լխաշտիտովոդտոդորոք ստղիծոֆ 

չմժդոմոկ 1զիսումվդ Հ 6սճվր դորդոփող| ոզհմս 

մրորտոհղ վ--Ո Ո ժրորչծսմս վղոմոտոն վղոմտո դվճոսո ղոթհսոտիոմվ փսղոսնղմ վճոնոժ ղողմզ 

չսոոր ղվ-չ վշոինսվ նմ-ՇՋֆ-ցֆ վճմծողղմօ 

դոդողզմժ 5» ղ իսմդտզի նմ-Շ ղ նմ-ֆ վոոր նմ-Շ վօտինսպ նմ-յԵԵ վժմԵողզմօ դոդողմժ 5» մրորտոհդդ 

վ-ա ՀՔ) իսմզտղի նմ-օ ղ նմ-ֆ վոոր նմ-Շ վօտինսվ նմ-յԵֆ-ցԵ վժմԵողզմօ դոդկողզմժ 5» մրորտոնկղ վ--Ո 

Հ 'իսոոր ղվ-չ վօտինսվ նմ-շցֆ վճմեոդղմօ դոդողմժ 5» ղ իսմզտղի նմ-Շ ղ նմ- վոոր նմ-շ վօտինսվ նմ 
ԼԷ» վճմեողզմօ ղոդոզմձ շֆ ԱպիԾոսմով Հ ոսնդոտտղվ ղողոզմճ ղվ(ոմդովպ ժրորտոհդ վ-՛Ո՛ղ մրորսմս 

փտոդկտնզտ վետոլոտոն մսիտորԵ Ֆ» նսդծողողոմվ դոսԹթհսնսկոկ մրտրտողդղ վՋհսմտի ռտոդկոզմ



ԵԵ 

չմղործտողոդողվմօ վճնսԵ օոիճոտո իսպմոհողոց մսիոծղուվ իսմդփոոծ մսծսով ոզոուդցղոսո 

ծվրնսդ վ-Ղ-Ե իսպկտոնդոքօ իսովոննո դվմտրտոպզիծով նսօմսԵ լրոոսդսթհսմդդդմ շՓ «կղոմ 

ԽհդվմԵղ տվնզմէ տմդհղ» .Վ-Ղ՛-Ե Հ կզծդտոսփ Ծվմորոպզիչով մվ իսժմոօմսԵ դվմոդդոմճվը ղմո 'ստղվ 

ծյազմեոժտոսը ղվմորոպզիձով ՛տհոո 'մմոխնն Ղրղ 00000) օտիծդ մմդի օտիմզմ ժսզօ իսվմտհողոց 

մսիոճղով ՛'նսդոդտտոհո ովղվճմզի օոմնորուտ ճվընսհ վ-Ղ-Ե լ զմետճտոսր ղվմորոսղիչուվ մվ նսօմսե 

նզտմս 'ոսցոդոոր վ(ոիսղ -Ձոքորղ դոԹհսմզդդմ յֆ «դկղտոմովմդրդ» օտիմոդոնզտ րոսզծոով ճօոմոտ 

չք 'Գղզճ ց իվօմ վոտիսղ-Ժոնող վճոնոմ դողմզ Հ կզլզծմո տզվ վ-Ղ-Ե դ-»՞Ո 'րամզդղորվոո վ-յլ մրոք 
ղվ-, վովդտակ վղտկտից ՕչցՇ ,մմօ ղհսդ "ղտղտսդքող չմվետդորմոո դոդկողց Լտազմոմդի պաղմնորոմտ 

մրոթհսստոխփ ովղվճմզի մոան ՂՈղ 000՛001 մրորմետիժշ) վ-Ե վովդոսվ վդոտղդոիժ) 0Շ0Շ Հ լդրետդ տղվ 
վՂ`Ե ՛ղ-» Ո իսդկտտոհդ սամկզնմսնուվ ժոզտ ղոդողվմօ ղվմղդեսճվր դոդորոմն օտիճդ ոզոոմսիողոող 

չրոսծոց 

մսիտծղով վժոոսիոմվ մրտրտտհդղ վճնսԵ ճժփզիմզժ ժսզօ րոսժդոսմնմո ղտրղվմօղտ ճռդոմն 1 ոզհողմո 

'վմզղծսճվո ղոդորոմն ողհճղվ սաղդմոնսժ ղվ-՛Ղ`-Ե Հ Պպդկտնդուքօ 'իսծսճվր սսմզղծոմդի մմղդտսնղմճսով 

տդսո օտիհոդկ տղվ չսնզնմսնով ժոզտ ղտոդկտողդվմօ ճԾղոմն իսծսծվր տսզդն ծղր դոԹհսսողոճմծ 

ղոդտովծոճմոնոժ դոդտողվմօ ղդմզդտոսրոդզ ղտղդկտղվմօղո օտիծդ '՛մտոսԵ վփոծ նսծղտոեոմզե 

մԱմզղծսծվը ռոդորոմն օտիմզմ ժսզջ իսվմտհոողոց մսիոծղով ծվընսդ վ-՛Ղ՛Ե իսով) օոմետմտոմոտմով 

դով ռղնմո իսեմտդ օտիղորվտո իսճմղղմօ 'մսիտոտոն վղոմոտոն դտոդկոճմտի ողոմս ՛'դ-2ղ 

չոսծմուվ սազղճժոշ) մրոսծոց ղոդոմվ վմզղծսծվր դոդորոմն վմզփոռ մսշսղվ 

ողհտդցղոսո տոդոՉդղ դորմետմոմոտմով 'օոնոճոսո րոսժդոսնմո դործոտոմով վռդվմօհոո օտիճտոտո 

իսպմտհտողոց մսիոնղուվ ովղվճմդի ադդտոնդոքօ տզվ վ-՛Ղ՝չչ կզմզմ ժսղց Հ դոսԹթհսդմոցորով ղոդողոող 

'մոմիտ օոիծղդ տդոծղզ դորմետմոմոտմով 1ոամդմոմզի վճհսԵ իսմդփոռ մսՀսո| ոդոտողցդոսու Հ կզմ68ժոշ) 

1ս մժհսե մվ Հ 1ղմծուղդիո իսմոնն ՂՈր 00000) ժգքմորուվ դվրոմն 5» 000196: /ֆ լփիսփոոճ նսիմսիոդրվվՅ 
դզմստրոճնս իսճդոմն 'նսծղոԽտմդԵ ղզմսղոկդկոլ դմզդղտոսրոդդ ղտդտողվմօ լոսժծոշ)ղմ վմզղղոդոիծ) 

0ՀՕՀՇ-/|0ՕՇ ղ Չղտո նսծզղոս դոսԹթհսդոդտտմոքո սսզռղծոմոդմզդ մվետմտմոտմով ղ նսղծզնոժԵ դստշուո 

մտիտղդճռվ Հ լոսդտովնդով դնոօտրով վճդղզմօ Ֆ» «ղվոոոր դտեհս(ոսոջ դվմոմդո»» ՛'դ-Ղ`է, մսիտոտոն 

վռոմտտոն ղդտոթհսդղողդո շֆֆ մս 'ղվոոր դմո իսնկզդվ| դհտմնզղտ 'մսիտոտոն վղոմոտոն դոհդոծմտի շշ 

նստողվճո մոիոհղն վռրմոր դոթհսդղտովծվ ղոդկոտոն իմողտովնղով 'դ-՛»-Ող մս 'ռվոոոր ղքո 1զիմդմ ճսզց 

ղղ մզղլո/իտ դոդկտտոտոփ իսօշմսԵ ղտդոզմժ օտիղղժ լոսժհսմտի վտղզրոտմոհզն ղողդոծճղոժ օրո Տչչշ 

1ղիտմտոիու վՅ րոսմոտ հդվծուՁղմ ղդւսթհսղդճոտոն 

վմս 'ղդտմտտուն Հ պիդկմտատս դվռտոդկտիշ) ՀՀՕՇ-ԵՕ || մրտահսծտոդկտոմեղ ղդտողդտմնոնդր մօշմսԵ դոդողմշ- 

չիսոոոր նմ-Հ վօշտինսվ նմ-ք0Հ-քԷ վժմծողզմօ 

դողողմժ դվդհպվող 5» ղվ--Ո՛Տ 'իսոոր նմ-շ վօտինսվ նմ-90ջ-9Շ ղ իսօտինսվ նմ-ցծլ վճմծոդղմօ դոդոզմժ 

դվդպվող 5» դվ-՛ոլ -ղ 'իսոոր նմ-շ վօտինսվ նմ-ց0բ վճմծողղզմօ դոդողմժ ղվդպվողռ 5» ռվ-դշղ 'իսօտինսպ 

նմ-96)-9Ք 'իստզի ղվ-յ վոոոր նմ-բ վօտինսվ նմ-ցլ 'իսոոր նմ-շ վօտինսվ նմ-ջ-յք 'իսոոոր ղվ-չ վշտինսվ 

նմ-յ-ցլՏ 'իսոոոր նմ-Շ վօտինսվ նմ-ց0ջ-Ձջ ՛իստղի ղվ-չ վոոոր նմ-բ վօտինսվ նմ-ցճլ 'իսոոր նմ-շ վշտինսվ 

նմ-Ը-քլԸ 'իսոոր դվ-լ վօտինսվ նմ-յ'Օլբ վճմԵոդղմօ դոդողմժ ղվդպվող 5» կիմնոճոսո Հ ժղոմնոնդր 
ղվ--Ղ`-Ե մրտահսծկորով վմզզոմիտ մտմտիոմ դտդկտտոոփ օշտիմզմ ճսզօ իսժհսմտի դոդկողմժ 1ոռվ»



Ֆ95 

Հլ ոսիդողսմուծ 

մոոսԹթհսդղժտոովող վ-գյ հով Վզիճովր մ-գ 'իսճրվվ ադղվ6 վդտնով մօդո Հ պիճզոոհկ Ժհսմոի 

ղոդողմժ լ 'իսժրվվ ամտոճնե դոացմսԵ մ-լ Ծվծդսմս 'զ ղպիցմոհ Ձմնհսմտի ղտդոզմժ չ Ղտազմոմգի վօղո ցլ 

ԶմսԵ ղոդողմժ չ զիդկմտնոս զ դոմտտոն մրոթհսճոկոմեզ դոդկտոմնոնզր ճվմզդօյհսմտի դոկողմժ 1ոնվշ 

-մղդլոմիտ օտիծոտո ծվիսնսքոդօղով դորպդեմտովդոկ վնովծհոոսսսկ 5 դճտովնդու 

դդ Ժվստո ղտորղսզօովող վ-չ Ծվծղսմս «Հ)հսմտի դտղկտղմժ |չ Հ նիղղժ իսմզղծվղոդտովպ (մզղծճոս) 

մորիտ տդոժդղ ղտրմետմոմոտմով րոդ մկդղծոմոդմդդ 1ոյիտ օնզդ լոսմետմոմոտմով) վմզղջտինսվ 

նմ-ՇՖ/ք Պղ (մզղծտմոդմզդծ մրտահսմսիոտվն մվետմտմոտմով) նմ-շֆլք վճմեԵողղմօ դոդողմժ 

ղվդպվող 5Ֆ» լոստհսմտի վմղդճվդղժ վզտվրսդ ռսվծհոսսսկտդով Ֆ» լոսժծոժղմ վղոդտիշ) «օւ 

ողհոոմսիողոուր 

չզղոոսԹհսօմսծոնճղդով դսվծհոսսսդ ճմոծ վր ղզ զիտմովոծոմ րոսժուսնմո 

-տզվ վմզղղվրմոր ռդտդկտտզո մտ ղ վզտվոսդ վմտոտնույ 'վտոմտո ձվդղժդիծոֆ '՛ղոԹհսմոսոց 

դոդոնսդկոպոմզի ղդտղդտտզկ, 'վիսնսքողցդով դորկզեմտովոդ վմովծհոսսս մղսԹթհսծդոցմսծորով 

տղիողամնմո դոԹհսետովոտոն 5ջ ել Պիդտոդոսմոծ րոսդոճմՀողողորոք 3յստղիծոշ 

Վղիտմտիու վճ րսմոտ դվճոշմդմ դոոսթհսդղժոտոն վմս 'դտոմոտոն ղսվծհոսսսկոկդով 

ջջֆ Հ Ապիհմտտս ռվղտղդկտիօ ՀՀՕՇ 110) մրտաեհսծտդկտմեզ ղտղդկտմնոնզըր մօշմսԵ ռդտկդկոզմ- 

չսոողր նմ-շ վօշտինսվ նմ-բ-ֆլք 

'իստղի ղվ-լ վոոոր նմ-բ վջտինսվ նմ-06յ-Ձք վժմծոդզմօ դոդողմժ դվդպվող 5» կզիմնտճոսու Հ ճղոմնոնդր 
ղվ--»`Ո ,րտԹթհսծկորով վմզզո/իտ մտմտիոմ ղտդկտտոտփ օտիմզմ ճսզց իսժհսմտի ղտղոզմժ 1ոնվ» 

չիսփոծ 

վմոսն ՂՈղ 000100) օտիռջղով իսմետդորմոո դոդողջ մրոթշհսստոխփ ղվ-՛Ղ`Վ, ղմմվ իսղղճղոոդոհո 
մմղղեսճվր ղոդորումն դվոխոդկ մտխն Ղոր 000՛Գ9Շ օոմետոմոմոտմով րոսղվկովոդ լոսդքոմ «մղղծսճվր 

ղոդորոմն» վմետմոմոտրով դհսդ դտդորուք դնսդղվր 'մզդլոքիտ օնզդ 1տազմոմդի սսմղմնորոմտ մոնսն 

ՂՈՈ 000՛001 ժգքմորով դվրոմն 5» 000՛ՇՇ0՛ՇԳ դոմդ իսժրվվ վմետդորմուո ղոդողօ ղոնշհսստոխփ 

տղվ վ-ՂԵ Հ սոմղղ րոսդքոմ «մզզնդոիո ղվնոկդոմ 'մղդդոսԹհսսոոխփ օտիցմոնումզի ղ օտիղցդու» 
վմեոմոմոտմով ղտղկղմոտ վդտոկտիօ) Օչցչ ,մվ օտմճտմոդմդդգ դվիսնսքտդօդով դտրկզեմողվդոկ 

վմովծհոսսսւ 5» ղվ-Ը վովդոսվ վդոդոիշԼ յչ0Շ 'օտիհոդ տղվ վծոժմդմօմսծ օոիճդ 1ղցնզտո մզղժվոծոմղ 
դոդհոմվ ղ մմզղդմդորտեղով օտիմետմոհդկդ մմդի ազդկտնդոքօ տազղծտողտղդոդվմօ ղմտախն Ղոր 

000001 ,մմզդծսծվր դոդկտրոմն վմզփոծ մսձսոլ ողոողցղոսո օտիծոտո իսվմտհողոց մսիոծղով դվ 

ՂԵ մսիոտոն վղոմոտոն ղտթհսդղողո »ջ ծվընսդ մվ 1ղդ6ճոշ) իտմտողղուս հկոտոհդ 'դրսԹթհսիտղզիչով 

տվմեծց Լղծտմոդմդդ լոաօշտիտտովպոդողորոք ստղիծոկ իսեմոդ օտիղտորվտոո իսժդղմօ իսնկզղվ 

մսիոտմուո 'շղո նսծզղսս դաԹթհսդողդոտմոք սազղծոմողմզղ մվետմտմոտմով ղ նսղծզնոժԵ ղստչշոհ 

մտոիողճով իստղտովնդով դմոշորով վճդզմօ ջֆ «ռվոոոր դոԹհսմոսոցջ դվնոմդղո»» 'ռ--»՛Ո "նմո վծոցշ
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չցդո նսճծղորս դոսթհսդոդոտմոհ ւսղղծոմքոդմզդ մվետմոմոտմով 

Հ պճծտովնղով իսեմոդ օտիղտրվտո իսօտինսվ նմ-ԵԷ վճմղղմօ Ֆչ» «դվոոր ղտԹհսմոսոջ ղվնոմղո»» 

'ոսջտիտովտոդկոդորոք չսնղզտողծո րաառստբոո օտիծդ 'դ-Ե՛Ի Հվդռժ ռվդհպվող վդքոմ դտղդոճդդժ 

վռոծմծ ղոդտչմոի մվդմոմրը վմոնոժ ղողմզ ղոԹհսճմոի դողոձդղժ վմոնոժ ղողմզ վզտվըսդ դտդոճղղդժ 

Ֆֆ մս 'գ պզիմսիտողրվվ րոսդողոծմՀ վՅմհսմոի դոդոզմց 1 դզր օշտիղղժ լոսդտվրսդ ղսվծհոսսսդողոշմ3 

Խվցիոտոն դոդոմնոնգդր Հ լոսիծոքողդ ծվընսդ վղոմոտոն վղուտո ռվճոսղ իսմս ՛մդի 

վ (ռոդկտիՋմ/|0Շ-90՛60) 8վրսճողոկողմժ վճմոմո ոո Հ դշմսԵ ղոդոզմժ դվճոսո օտիղղժ ղ օտիճոամով 

իսմզդճվդոդկտով վօոինսվ նմ-շ-յք վժմեողղմօ դոդոզմժ ղվդպվոռդ 5» մկուճդսմգի մս Վզծդ Պ ճտղկ, 
չիստզկրուք վմոտ 

Շ ,ղոճմճոցմսփ զ 1ղզիռորվտո նպիսոմվդ վ մքվտոհ իսղօ դորդկմետտոծո օտիկոդոճդ մրորտոհդ վ--Ո՞ր 

չիստզդրուք վմոտ հզր իսկզիդմԵ Ծվճղոսիոմվ ադդծզնոմե մղդդստծոհ մտիտոհդզն 

րսմզղղվրմոր ղորմտիտոսոկողմդվ ղդտկոնդտ ղ ղտոդոտզո ղորդմեռտտոծո իստղկրոք վմոտ (դզր) 

յ) Պիտմտհոոտոն ղ իսոոր ղվ-լ վջտինսվ նմ-Շ-լԸ վժմծողղմօ դոդողմժ ղվկոլող 5» կզիճողոց Հ մսիոնզր 

դ-Ո Ո Ամրտրսոմվդ վՅհսմտի դործղզդնոցորուվ 'իսսցիոտոն վ-լՇ վովոսվ վղոդոիշ| ՀՇ0Շ վղոմոտուզ, 
չտոմոտոն ղտԹթհսոտիոմվ փսղովպնղմ 

վղոմտո ռդվճոսո վմզեմոր վմսօ ծսմոո ղ վտտոմոմր Հ պիդմտնոս դշմսԵ ղտղդկտողմժ ղ 'մդոսԹհսծտոդոմեղ 

ռդոդոմնոնզր Հչ Կտտտոով մետպվտտոն նսդղծտողողոմվ ըրոամտիտոդզն դոդտմտիտտոն ՛ղ ոդոսԹթհսնսդով 

մրորտոհդդ ղտաԹհսդոդողվմօ ղտահսդղժողոդ իսցմսԵե ղտկոզմժ ռվ-եՀ վտմտր վղտողդկտիծ ՀՇՕՇ 

չոոսԹթհսմծոմստո ռղվոոր 

յսկողոսզվծ Հ Ապիմտղմ 6սճվր ղտրդղոփոո| ողհոմս մրորտտոկդ վ--Ո Ող չմզղժդոսրճոս6 ղոդտողտիստոսղ 

3 պիտ ղ կճողոց Հ մսիոնդր դվիսվ ղզմվ ող չիսոոր ղվ-յ վօտինսվ նմ-շֆլԸ վմմեոդզմօ դոդոզմժ 
ղվհովող 5» կզիմնտոճոսու Հ ժղոմնոնդր դոմդ ղ լոմնոնդր ոզհոմս Հ իիտմեմզդ ղվ-ՀՀչ վտմոր վղոդտիծ) 

ՇՇՕՇ դ-Ո՛ղր մրտահսծդկորով մտմտիոմ վմզղծհսճծոհոո օտիմդմ ճսզօ րոսճծոծդմ դոԹհսղդճողվող 

ԶքմսԵ ղոդոզմժ 

Հ պիԾոսմով իսմղդծվդոդկտով վոոր ղվ-չ| վօտինսվ նմ-շ-ֆյք վճմծոդզմօ դոդողմժ ղվդկպվող 5» 'ռվ-6 
վտմոր վդոդոիձ) Հչ0Շ ՛իսմդօհս/դ օտիտոոմտոհտղպող րոազտվըսդ դսվծհոսսսկոկով Ֆֆ» իվշխո վճհոդվ, 

տվըսկ ղսվծհոսսսդոհով շտ ղղ ղիդկմտնս ճդումն ժրտոԹթհսմոմողօդով սսկզցւա) 

մճճուցդմ ղ սդտոոմտոհոպող մդգօհսքդ իսեմոկ օտիդորվոո Զյվսո սղծսմով օմսե ղոկոզմժ ոզհմլյ 

չմմդժնՁոտոոոփ 1ոազմոմդի սազդծոմոդմզդծ մրտահսմսիոտվն իսնսքողօղով կո՛չվվ մմվետմոմոտմով 

ղոդզմոտ վմզվոծշ ղ վմղղսոսրոհդզ ՛վժհսԵ վիժդմոտ դհսղ ղող ոզհոծդվ 'վմզպտոՀ ղ վմզղտոսրոհդզ 'վժհսե 

տոհդսու մժրտոԹթհսմն տիմօ չաղղցղոտո մմզղդոսԹհսդողդտտմոհ ղոդտողղդստծոհ վղոդտի) ցչըՇ 'լոսճծուծդմ 

տոիմօ ցԷ ,ստղվ Ծազսոմվդ քնհստ ղտոկոճմոի իսոոր ղվ-լ վօշտինսվ նմ-ցշ-6ցլ վժմԵողզմօ 5» «տազմոմդի 

վմզդրստղվողպտիումվ դոդոճմո՛ր» օտիդորպտո իսճղզմօ 5» «դվոոր դոքնշհսմոսոց դվնոմղոտ» ծվրնսդ վ 

--Ո Ո ոդտնդտ ղվդկովող վմտիոհդզն վճղնորով դոիտեմղ վեմոր վտոմոմը ղղ զիծոտո ճվիսնսքողօղով 

ղորկզեմողվդոդ վոովճհոսսսդ ոսդաԹթհսծտողվոտոն մսիտոփեԵ 5» ղվ-գՀ վմտիմտղփ վղոդտիշ) թում |



99 

-ղվմզվոծ դողդողվմօ դոԹթհստղհ ղող ոզհծղվ 'դվմզղճուսիոոմվ Ծդոցղո կզիսոցտոհ զ ոողի 

ղոդոզ իսմդողտղվ վճղվ 'իսճսոցոի վդոննոս զ նզմոտօ 'իսկտոդոնզ վնտսցո իսնսճվր վմզդոոսԹթհսդկմոդոո 

դվնոդոմոհոոմվ դնովր կզսոցոի մզ մսիոմողվ դնոցորով ղործսմս Ղ-ցգգ վ-ցՇ վովնոր վղտդտիժ) 9լ0Շ 
ղոԹհսմտոիոսոկ շֆ ղ վտղդ նմ-ց վոոր ղվ-լ վշտինսպ նմ-ցց վճմեողզմօ ղվմոնսվ 5Ֆֆ ժդսմս 'մզոորոնսպ 

ճմոՀ վր մղոմտտզհոումոնոժ վղողմզ մս 'րոաղոմղդ ղղ լզիմսղոմն ճղսմս 'ղվմզղոստղոող| նսդողամոհ 

մղղծվղոդտով վմզղդյաթհսօմսծոճդով «օմհսղմդսո օտիմդմոդտնով լսմճոծղմ ղոաԹհսմվոողըսոս 

օոիմտտոդ լսդտոմտտղոոճոնոժ վղտողմզ Հ (լոսմդժոմզի մոտոր փտոեե (վմզդօյհսմտի) վմդօմսե 

ղողոզմժ չչ նսիղղդժ ղ (տիղսզօոպողռ) օտիճԾամովպ լոոստվրսդ դսվծհոսսսկողոտ» մս 'գ ղտոդկտղոդկտոշջ 

չոսզտվըսկ դսվծհոսսսկոկո» .մ-ՇՇ Ծվճդսմս 

'(Ձոսմտի) ՉմսԵ դոդկողմժ ըց ճփսծ զ (զիդսզօողվողռ) Լզիճսսմով իսճղսմս 'մզդրոսնմսնով ճմուչ 

վո շտիրծտոկ իսմզռժուսքնմո վմզդծժհսսոցմսԵ դոդկոնսկովոմզի օտիճոռոկդոմվ ճվոնսդ ռոքշհսնոսոց 

դոդկոնսկովոմդի ռոդոտղկ, դզ զիճտտո րոսոոսնհսռթոռիոտոն մսիոռիչ) ուսճ6ոշյդմ վռոդոիժ) ՀՇՕՇ 

Վրոմն մտծով դոոճ ղսփվր դղր) իսփոծ 

վդկվտոհտեղվվդոոտ վօմտիոտոովծո դհսեռեռիղ դվվտհո ւսղմոտոկ ճղոճդով ճդտեւստ Հ զիդկտողոդ 

քվտոո ողհոմս մրտրտոհկղդ ովղվճմզժԻ :մտրով սաղղծտոմողմզդծ մրտահսմսիոտվն մմվետմոմոտմով 

վմղղտոարտհդզ ղ վժհսԵ ղվ-Ե-Ի չվռղդժ ռղվդոոդ վդքոմ ռոհդտծդղժ վղոճմՇ դտողդոճմտի մվդկմոմդ 
վճտնոժ ղտողմզ դտոԹհսաօճմտի ռտղդտոճդդժ վճտոնոժ դտողմզ վզտվոսդ դտղկտծղդԺ նկզծոդոց մսիտոնդր Պղ 

սվցիոտոն ղոհդոմնոնգր Հ 1ղմծոմոդ մդոմոտոն դսվծհոսսսդողո» ղվ-0Է վմզմրզտդզն վղոդոիժ) ՀՇՕՇ 

չղոմոտոն ղսվծհուսսսդկողո» ղզ կզիղօղով մմզշհս(դ վՅյհսմտի ժրոԹթհսճողոմեղ 

ղոդոմնոնզր օտիտոտոով ղվօ վմդղմրղտոզո վղտղդկտիժ Հչ0չ ղ րւոսնղոոտղվ ղոդողմժ 
Հ պիճոամով մրտրտոհդդ վ-Ե՛Ի 'մրործսմս վետոլոտոն նսդծողոդկոմվ ողոսթհսնսկով մրտորտոհդդ 

ղոԹհսդոդողվմօ վօյհսմտի ճվմզղծնսծոհոո օտիմզմ մսզց լոսմզդկողոծմՀ վոյհսմտի դոդոզմժ իսղդզ 

չմվետմոմոտմով կզմծոմոդմզդ վճ ժրտոթհսմսիոտվն րոսճծույղմ տիմօ ցչ օտիղտորվոո ող ստզվ 

ծվռումն 'ղվոոոր դորսումվդ վքնստ ղտդկոտմոտի իսզդվ) օտինոաղոջց ցոՀշտոմհ ՛մճվղղժ դվդպվող դմոդկորղ 

չիսփոծ վիվտտհոտտփսմոփակմզ 

վջմտիտտոովճո ղհսետետիղ քհստ դտոկդկոճմտի նստոմվդ մրորտոհդ վ--Ե՞Ի Հ կպծսմս միսնսքտղցդոշ 

դվ-Հ վմդմրզտհողզո վռոդոից) լչըՇՀ լոսժդսնմո վծռվ 'ստզվ 8Ծսակողդտոտո րըոսԾյսդոց ղտոպվոտտոհորով 

ծվոնսդ վիսնսքտղցդոֆ լոստետտղվ ղող պմծտմոդմզզ վճ մմվետոմոմտտմով ողվճմդբ 

չմվեԵտմոմոտմով սազղծգմոնուն 

ԱմզդոոսԹհսդոդոտմոհ դոդտողդստծոհ վղոդոիտ) ՕՀ0Շ դմճոմոդմզդ վճ իսնսքողօղով ղորդեմողվղոդ 

վնովծհոսսս 'լոսժծտոժղմ տիմօ Օբ ոստղկրոք օտիդտորվտո ղ--Ե՛Ի ՛ծվգստբտո իսպզիտտեռ 

'ղվ6Շ վովհսվ վղտոդտոիծ) ՕՇՕՇ 'սզնօճղիվղը :մվետոմտմտոտմով «սազղճծդմոնոն մմզղդոաԹհսդոդոտմոհ 

դոդոզղստչոո չաղդծուողդմդգ պղտոդ Լպնզաոս Ղ տփաթհսդոտղոտմտոո տդ վդղո ոիվմ պ
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վմդփոռծ մսՀսով ողոտողօդոսո զ զկտտշփով մրոԹհսպունմող ՛իսժոզն ճզմզ 'րոսժդոսխնմո 

յաղմոտոհ մզդճվօնդդ ղոդոզղստծոր ղ պամդպոչոմոծ մմզղղոսԹհսմսծով) ղոդոնսմոսոց ծվըոնսդ Ծդոցղդո 

մտտոռստծոք օտիեմոհո ողսզն իսօմսԵ ղող ոզհոճղվ Արտթհսկդոնդոքօ վ ղոր ՎՆ  Վո՞՛ր վ 

-ջ ո ՎՎ ո ՎԵ ՎՂ ր 'մրտահսմսիոտվն ղոդողոովր դզր 'ող մս 'մորով վդոմ դյո 'րոսնդոոտղվ 

ղոդոզմժ դվնոմդով Հ կղիծամով իստղի ռվ-լ վոոոր նմ-բ վօտինսվ նմ-ց/ յ 'իստղհ ռվ-չ վոր նմ-ջ վօտինսպ 

նմ-ցշլ 'իստզդ դվ-լ վոոոր նմ-ջ վօտինսվ նմ-ց/ լ 'իստզ դվ-լ վոոր նմ-բ վօտինսվ նմ-ց/լ 'իստղի դվ-յ վոոր 
նմ-բ վօտինսպ նմ-ք/ | վժմեողզմօ դոդոզմժ ղվդպվոռ շֆՖ մրորտոհղ վ-Ո՛-Ե րոսճծոծդմ ղտԹահսղղճովող 

ցմսԵ ղոդոզմժ Հ նզԾոսմով իսոոր ղվ-լ վջտինսպ նմ 

Ք ղդ իսոոր նմ-շ վօտինսվ նմ-ցցբ 'իստղի ղվ-յ վոռոր նմ-չ վօտինսվ նմ-ց/ լ վճմծոդզմօ դոդողմժ ղվդպվոդ 

2» մռվրմոր նսղծողռոդոմվ դօհսմտի ղվ-ՇՇ վովդսպ վղոհդտիշմ ՇՀՕՇ մմտմմծսմզի իստողզոոս վտոհղ 
ՀմհսԵ քմոչղո 

11ո ղող զ դծղոմԵ մրոսդուքոմոմստո 1ոքժվվ վզտվրսդ վմտոտնոռդ իսմորուվ ղհսդ սզնճդվր դոտ վմորովպ 

ՇԵ0000 վղոմտոր ֆՖ-.ղ դտկտոդոովր ղդորնդոմԵ ղոդուտղհ վմղղճոսիոմվ մրորտոդդ վճոսԵ վզտվրսհ 
վմտոտնոդ վժնհսԵ քմտոՀղո մզժդմսո ղղոԹհսմտիոսողդ դտոԹհստզհոոմղոֆ վղտտոտմոֆ Հ ԱպիճծղդոմԵ 

մժոսԵ քմտոծղո 'րոսմզդդորմոո սաղղդվ6 օտիճոմզիոի իսեմոդ օտիղորվտոո վմետղորնոհ ղտզտսդքղ 

չոորոնսվ օտիծդ Հ ԱզդԵ իսրոմն 5» 00069695) ողվճմզի 'իսմետդորնոհ Զր-Գ/Գ9Ե իվ) վժսոցոխսսո 
վոորոնսվ օտիճդդ դծվո վ-Ե՛Զ վտսճկողժց վժոնոց ղողմզ ղ վօծածոմոկմզդ վդոմոտզհոճոնոմ վդողմզ 

"ղվ-Շ վովոոր վղտկտիտ) օ00Շ ղնոջորով վմգժնժոտոոփ տկդսո ըոսօմսԵ դվաոմտոոնոդ վժհսԵ քմտճղո 

նսիղտեԵ րոսզծոոով վճցոմոտ նսմով դվդտմտտձծոտտուսգվ ՛ծսնսփ ղոմփզոիս»- ՛ղողմզ-ժ մս 'դվոոր 

դմո կիմդմ մսզօ ղղ մզդլոիտ դտոդկտտոտփ իսմզօհս/դ օտիտոտմտտհոտողվող տմի ռդտորվվ ղորնմսնո» 

-ՖՖԻշ զորդոքոմոմստո օտիծղ տմի վժվռդորչսմն զ րոսնոդտոծոմ ոզհոմսիոդոոր 'դվճվզկորչսմն 

նսիշմսեոտեօ ճվրնսդ ռղտրղտքտմտոմստո լսշտիտովպտոդկտդորոք ղտրծղդոմԵ ըսդոպվոտտոհորով 

վճ մճվղդտործմն վզտվոսդ օտիմն տմի վմդժնժտտոոփ տկսո րոոաօշմսե դվմ(ոմտոտնոհդ 

մս պող Հ պիեմոլլ, 1ղծտտո վճ մրրաղուքոմոմստո ղվմոժջոմոտ օտիծդ ղտդտմոդկի վմորուվ 6ԷՇՇ|ՇԸՇ 

դործղոմե վճռոսիոմվ դոԹթհսղոդոփզո վճնսԵ քմոծղո օտիմնորոմտ ստղզվ ծվրոսճդոմե սզնճղվր 'ծվոնսդ 

դորդղտոքոմոմստո ղվ(ոժցոմոտ «Հոմորղ» դվդվոռ վզտվոսդ վմտոտնոհ չ» Հ պիճտդոդոմվ դրոսծդոմԵ 

վճոսԵ քմոչդո մս 'զ լղպիեմտհո ոոսճղդսքնմո վմս 'Ամդժնժոտոոփ ղվնոմտոոտնոհդ վոտրոնսվպ իսոզմզկոր 

ով Շեճ'ց նսիդտԵ լոսզծուով վճջոմուտ նսմով ղվդոմտոտչոոտուսսղվ ՛6սնսփ ղոնփզոիս»- յ Հոմորղ-ճմսՂ 

'ղողմզ՛ժ ղղ լպիմվոտդրոսուս ծվընսդ վմղղտզետդոոր վղտվրսդ վմտոտնոհդ շ»շֆ վմս տոմ 'մրոսնմսնով 

դվոոոր ղոթռհսօմսծոնդով վմտիոկդզն վզտվրսդ վմտոոնոհ 5» Հ կզիծոտո ղվ-ցՇ վովդսպ վղոդտիշ) ՇՀ0Շ 

՛. Պդոհսդղճգիծու, 

օքտիճոդոկոմվ մրտրտոկդկդ վճոծժդմօմսԵ վմզդուսդԵ ըւստոսնհսմտոմովողդ դոքՀհսդոհտծու, 

ռղզ ըոսմզմոմզդի մ-լլ ԾվԾդսմս '(1հսմոի) օմսԵ ռոդոզմճ ը զ ((զիռսգշողվող) Լզիոսմով րոսճ6ոշմդմ 

վռոհդոիժ) ՀՀՕՇ իսմզշհս/ղ օտիմնորոմտ ճվոնսկ վտոմոհո Հվղռճզիճո» իսճդովոհ դոքՀհսեողոտուն 

մսիոռիէ պղտղդ ոզհոճդվ ՛իսմզդուսնմսնով նսկտդամտո մզոծվգոդտով դտքշհսօմսեուճդով 

աաա ցտիկմատնոս տպաահսծեովոտոն մսիտոիլԵ չտ» ճվոնսդ վտոմոհ աաա 



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 ն 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 նան 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 ն 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 ն 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 սնկատմամբ՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 38-178- 

րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-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 ն դատավարական ղեկավարման ներքո ՀՀ ՔԿ ՀԿԳ 

քննության գլխավոր վարչությունում քնսված 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 մսացած ն ՀՀ տարածքում գործող մանկատներում գտնվող երեխաների վաճառքն 

իրականացնելու համար, ստեղծել ն. ղեկավարել է կազմակերպված խումբ: Կազմակերպված խմբի 

ղեկավարումը ստանձնել է օտարերկրյա որդեգրումների բնագավառում ՀՀ-ում գործունեություն ծավալող, 

Իտալիայի Հանրապետությունում հավատարմագրված վերոնշյալ 3 կազմակերպությունների 

ներկայացուցիչը, ով մշակել է կազմակերպված խմբի գործուսեության ծրագիրը, անդամների միջն 

կատարել դերաբաշխում, իրականացրել ֆինանսական հոսքերի նկատմամբ հսկողության գործառույթ: 
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Վերջինիս կազմում ընդգրկվել են ՀՀ ծննդօգնության բնագավառում գործունեություն իրականացնող 

հիմսարկի աշխատակիցներ, ՀՀ աշխատանքի ն սոցիալական հարցերի նախարարության «Երնանի 

«Մանկան տուն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենը, Երնանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ընտանիքի, կանանց ն 

երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետը, ՀՀ արդարադատության նախարարության 

քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության պետը, նույն գործակալության 

ապոստիլի ն միջազգային պայմանագրերի բաժնի պետը, ինչպես նան հիշյալ ընկերությունների 

ներկայացուցչի մտերիմ, թարգմանչական ծառայություններ մատուցող անձը: Կազմակերպված խմբի 

նպատակին հասնելու համար նրանք օգտվել ես ինչպես իրենց, այնպես էլ ՀՀ պետական մարմինների 

իրավասու պաշտոնատար աշխատակիցների ընձեռած հնարավորություններից: 

Բացի այդ, վերջինս առանձնապես խոշոր չափերով դրամական միջոցներս 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 ձնակերպել 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 ն 

190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-իս կետով, «Վերարտադրողական առողջության, պերինատոլոգիայի, 

մանկաբարձության ն գինեկոլոգիայի հանրապետական ինստիտուտ» ՓԲ ընկերութան տնօրենին, 

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

նախկին տնօրենին, Երնանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ընտանիքի, կանանց ն երեխաների 

իրավունքների պաշտպանության բաժնի նախկին պետին, ինչպես նան կազմակերպությունների 

ներկայացուցչի մտերիմներից մեկին մեղադրանքներ են առաջադրվել ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 

168-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով: 

Բացի այդ, ՀՀ արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման 

գործակալության նախկին պետին, ՀՀ արդարադատության նախարարության քաղաքացիական 

կացության ակտերի գրանցման գործակալության միջազգային պայմանագրերի ն ապոստիլի բաժնի 

պետին մեղադրանքներ են առաջադրվել ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 168-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2- 

րդ կետով ն 308-րդ հոդվածի 1-ին մասով: 

ՀՀ աշխատանքի ն սոցիալական հարցերի նախարարության ընտանիքի, կանանց ն երեխաների 

հիմնահարցերի վարչության երեխաների հիմնահարցերի բաժնի պետին մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ 

քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, իսկ նույն նախարարության ընտանիքի, կանանց ն 

երեխաների հիմնահարցերի վարչության երեխաների հիմնահարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետին՝ ՀՀ 

նախկին քրեական օրենսգրքի 315-րդ հոդվածի 2-րդ մասով: 
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չոսժծոծղմ վղոդոիշ) ՀՇ0Շ ղող 
Պյաղիդկտղդսմուծ 'ժրործոմվ իսնոիոց ճնսժրու վմզղղոսԹթհսմսեով օոիղորպտո իսճղղմօ դոԹթհսետոլոտոն 

մմոմտոհո ղոդտոնսղտղվ մրութհսննս ղործոմզի վմզղղորմոհո տս վմզղսոցտուո նսղոծյով մղորցոմոտ 

ոմն ղ նսղջ ղ/ո 'ղորմոպոծժնով վՈովծհոսսսդ լոստոժզտորուվ վօտիծդ ղ դղտրտոտոուվ մսիտողրվկ 

ղոԹթհստղո ռտողդտիոմվ ղ ռտԹահսդտմտոով ղդտոդտովճծտմոնոժ 'վմզդտոաստվտոռվ ղդոդտոմտիոնմիսնսք 

չորով յսլզտմոպոծում մղսսԹթհսօմսծոնղդով ոյսԹթհսդղժողվող վղորնսկորով սաղռճծողոկոմվ 

մրորսոմվդ վրետդկոճվօմսեԵ ճնս դոդտմտիոտոնողմժ րոսսզօղմ զ դոսԹթԹհսմսիոմողվ մճղվ 'մդորմոտոհդ 

ղտոԹթհսղղմողվող րոսղվ| ոիսրտղսդօց ղ Հմհսմտի ղտդկտողմժ Հ լոասղսդղօջոպվող մճվղդժ րոսճԾծոծդմ 

տիրոք ֆչ դոժ 'ճս Հս դլոդտո 'նտհոովդո րոսժողզն փսճղոժոմսք սսնողոտո րոսնմսնով ցոՀտու 

ռվոոր ղտԹթհսօմսեԵոնծղով ՛մորով դտրտմովտծոմ ղ ղտահսդղժ վմզղոոսԹհսօմսԵոճդով ղսվծհոսսսդ 

1Կիշնզտո դղ մզդզղորմոհո մսիտտոտհող փզիո 1 մրտորցոարմզդ վեսփ սաղդսզշողվող Ժհսմտի դոդոզմժ 

Եմոդորով դոդտիոմվ 5» իսժմեողզմօ մսդ ղոԹհսմտիոտոն դտոդողմշ մս Ղզջենդմ զ դկմոպ իտղփսփոր 

չորով 

ակդղժ ղոթհսզ տոմ դոմոտոն ղոթհսոտիոմվ փսղովնղմ վճոնոժ ղողմզ Հ կզիդմոնոս դօմսծ ղոդողզմժ 

մրտահսծճոկդկոմեղ դտոդոմնոնզր օտիտտոտոուվ մոաԱզմոմդի վօշղո յլ ղվ-ց վովդոսպ վդտողդտիծ) ՀՀՕՇ
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չղոպվոոտոհ ճչլ 

կ պիճտտո իսմզդղոդոմոմողցղով վմզդդոդոի») ՀՇ0Շ-0ՇՕՇ չզղղտդկոմտոմտղցջդով դվոոոր սանղկմողսզց 
բոսսոճսճվր դոդտոԽոսոլոտզվ իվտոմզհոօ չբ պիծտոմտդմզդ ղզ դվրմոր նսղծտղտոդոմվ մզղրոասոնծսճվըր 

դոռոտտոհորով րոսժծոշդմ վդոդոիշ) Հչ0Շ իսդտտոհդ սսղեմուո մզդճդորտեղով ոո տՀգքտոմվղո 

մորով ռղտաԹահսմվոտղըսսոս ղտղ ոզհճդվ 'մտիոջ վժհսԵ 'մդտղդտոճմծ ծղտօդո օտիծդկտոտղդդվսփ 

ծղոմդ ՛վմդդասովոծ դտոդկոմվ վժհսԵե նսծղզղոս րոսծոօ վղվմօոո 1մտոանոժղղդ ՛դտողորոքովղ 

Պդվմզդդվրմոր ղտպոտտտոհորով օտինտս րոսճմով ցց0գլ ճփսՀ զ պիրետղդ րոսճճոծդմ վղոդոիցձ ՀՇՕՇ 

չրոմն նմր ՀՇ դոճ փղիո 

ղ դսԹթհսծդկտոդոոոր լոսծդոցղո դոդկտոդտոմտիոմվ ըցցլ ճփսծ 'ճհսԵ քմտծղո ՕցԵ ղոց վղիո ղ դոդտոքմոծ 

69 ,ճհսե նսծզոոս լոսծոօջ վդվմօհո 1ոամնոծժդզ նսծղտետմզԵ մրոմն դյր ցգ օտիողտողպող իսմդղմց 

Հ Պպիմզմտողտմով մրտահսմվոտղըսուս լզ :մվետոփսփրո ղտոդկտողովողդ ճցլ Լկոմմզմոմզի վմզղճդսքնմո 

ղդոԹհսմվոտղդուսուս զ զիրետդ իսմզդճորաքնմո դոդողովոդ դոԹհսմվոտդրսուս րոսժծոշդմ վդոդտից ՀՀ0Շ 

օՋտիմսիտդորմոո իսժդորոեդով սմտոդտովնդովծ 

ցդո նսդծզնոմԵ ղստծտո ռղվնոմդով ղ իսժմրվվ ոսաղղվ| օտիդկմոնոս ճվրնսդ վտհդհզտսո ցտոծտոհ 

Յս իսցմսե լ դով 'օտիմսիտղորմոհ իսճդորտեղով սամկողտովնդովծ օդո նսղնզնոմԵ դստձոհ դվնոմդով 

փոսՀսմս չազդսզցտովողծ դոսԹթհսմվոոդրոսուս զ պիծտքոդ տմի դտորվվ վմզդյո/իտ իվտոմզհոօ օտինոտո 

իսջմսԵ ց 'իսստցտոհո ւսմղդվ օտիմնոճոսո ճդոմնոնզր իսօոինսվ վժմԵողղմօ դողդողմժ շշ» օտիսոմզդծ 

բոսդղոծ վմզղղոսԹթհաօշմսԵոնղով օտիոզտոովլող իսճղզմց ղվօղոո պիղսզօողող վօ դոաԹհսմվոոդրոսուս 

րսժողն | 'օտիմսիտողորմհո մրտթհսմոդոնոմ վմզղոմիտ ռդվոոր ղտԹթհսմոդսո վժհսԵ նսծզոսս րոսեԵոց 

վռվմօոո նսծղոետմզե մրոմն դր Ը օտիողտողպող իսոոր դվ-լ վօտինսվ նմ-ԵՇ (ժղզմց ,տղտսոնո) 

վճղղմօ 5» «ղվոոոր ղորօցղտեողսմ վճհսԵ նսծզոոս լոսԵտջ վղվմօհղ» Հ պիճտմոդ մ-ըլ ծվմզդրոսծսմս նքղ 

Հ(լոսսմս լՇ դվդոկոիշ) ՇՕՇ) րոսՀսմս ց զ զիճոնոկ 

դվոոոը սազդսզջոռղվյողծ դոսքշհսմվոտդուսուլյ չոմի դտրվվ վմզշհս(ղ օտիծդողսփ ճվղոդոիշ) |ՇՕՇ Հ 

1կզիոկոմ-6 Ծվծդսմս '(րոսշսմս օ9 դվղոկոիշ) յՇ0Շ) րոսսմս չ/ ղվոոոր սսմզոկո դոսնշհսմվոոդրոսուս զ 

1զիճոքոդ իսմզղժուսքնմո ղորեւստո վմզճըվվ սսմզոկո դւսնշհսմվոոդըոսուս րոսժ6ուշմդմ վռոդոիշ) ՇՇՕՇ 

Հմտմզմոմզի վօդո գըլ հս ՀՇ ղվղոդտիշ) լՇ0Շ) կումզմոմդի 
ղդոԹհսզդոդտոհ վճժնսծ նսծզորս րոսծոց վղվմօուո մսիտմողվ վօղո ֆց օհս/դ գչ նոմզմոմզի վմզդկոիտ 

օտիմզմողտնով իսմզղժդաքնմո վմզդրոաստնսծվր դտոդտեսպվոտզվ-իվտոմզհոօ ղ (օհսդ գգ դվղոդտիշ) 

ԼՇՕՇ «հս իսցմսԵ ղոդոզմժ ըգ զ զծտտո մղոսԹհսճմոր րոսճծոծդմ վղտոդկտիտ) ՀՀՕՇ ողհոմսիողոորղ 

չիսկհտտոհղ ազղծոքոկ մզդրոսծսմս ղովոտտոհորով իսմզդճդսքնմո ղորեսստո ղ սնզեւստո մմզճրվկ 

չաղոդո ռդոաԹթԹհսմվոտղրսուս կոազմոմդի ռդտթհսմոդսո վժհսԵ նսծզոոս րոսծոջ վղվմօոոտ մսիտմողվ 

ազդտոմիտ Հ պծտտո ճվղսթհսնոսոօ դոԹհսեդոտիդո ռդվմոեեղ ղ ծվդոաԹթհսդոդվտոլյ ղող ոզհճղվ 

'Ծվմղդրոսղուքոմոմստո 1մո դոԹհսետոյոտոն մսիտոփիչ, (րսԹթհսօմոԻ ,տզփսոնո) րոսճճոծղդմ վղոդոիժ) 

ՇՇՕՇ մդոսԹհսծմոի իսմդօմսԵ ղորշղոծողսմ վճնսԵ նսճղորս լոսծտցջ վղվմօոո ղտԹթհսեովոտոն մսիովե, Հ 

ՈՎՍՇՂՈԵՈՂՍԺ ՎԺՇՎՄԵ 

ՆՍՏԳՂՎՍ ՈՎՄԵՈԶ ՎՂՎՍՕաղ
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տդո ղոդտտոն ղոդղտղճմդի ծ տդստ ողսզն 

մրտԹթհսճդսո վժսնսժ լ դով 'րոսծսմս ղվոոր սպազքմզր մլկզդյանդմ շյհսմտի մժսնսժ Հ կզմծո(ողդ մղոմոտոն 

դզմոսցի Ֆֆ մոազմոմդի վ-, ծվծդսմս 'իսեմտղդ ղտահսդզմոսցի դղ Լիդմտոմսնսժ մ-Է ԾվմդղրոսՀսմս 

չ Չտիծղ չլոսծսմս ղվոոոր տադքմզր մճսնսժ Հ Աիծոմտդ իսմդղժդաքնմո ղտաթհսղղժ վ-/ Ծվմղդժսնսցյ 

Ջյլհսմտի ռղ 1Աիդոանդմ ժղսմս 'ժսնսժ ց կպիճտմոդմդդ զ դտմտտոն ղտդկտվճտոժտոնոժ ձվղղճոմոի 

5 տղստ րսսսմս ողսզն 1տԱզմոմգի վուս/ր դով 

'ճվրնսդ վղտմոտոն ղտոդկովճոմոնուժ ձօվղղճոմգբ զ զիքմդր մրտԹթհսճնսժրո ղդղր ծվմդդժսնսյյ չիսեմոդ 

ղտոԹթհսղղճուզի Հ նզիդկմոցսնսժ մրոսՀսմս սսդմզ օոիծդ ղտզտփսղմո 'ծվրնսդ վդոմոտոն դղ 1զիքմդր ճղսմս 

'ղոմոտոն դտոԹհսոռտիոմվ փսդովնդմ վդոտո դվճոսո վեմոր վճմոտսդ Կդիծոմողմզդ զ րոսրվնտծքով 

Շ ոիզ :(ծվոնսդ վգդտմոտոն ղոդովճոճոնում օվղդճոմզբ ղզ Կզիքմզր մրոԹթԹհսճնսժրո ղմղղճսնսմ) իսեմոդ 

ղոԹհսղղճոմզի Հ զիդմոճսնսմ մրոսՀսմս սսդկմզ օտիծռ 'ղտզփսռըղ չծվրնսդ վղոմոտոն ղղ Լիքմզր ճժղսմս 

"րսրվնոծքով Հ պիճոմոդմղդ Հ ղոմտտոն ղտահսոռիոմվ փսդովնդմ վղոմտո դվճուսո վճոնոճ ղողմզ 

Հղոմոտուն 

դոթհսոտիոմվ տփսղովնղմ վղոմտո ղվճոսղ մզիմետզծոտվպոմզի Հ ճմտղյո մդոսթհսղդժ վրոոսրվնտծքով 

մս 'ԱրտԹահսղոմտսոցտոհ ղ(ո 'մրոսծսմս ղվոոր չսկզքմզր մրոադտսնդմ վրոոսրվնտծմ/ով Հ ԼԱլմճոմզի 

մԱղոմոտոն ղոդոծմտի «վղղմոմզԻ (լոսժդանմո դտորդկմոմճսնսժ վմս 'դ 1պդիքմզր մլզդոանդմ Հ1հսմոի 

վրարվնոծմով ուսը դով ՛րոաՀսմս դվոոր ւսմդքմդր մղռյանդմ Հյհսմոի մժսնսց զ 1ղմծոմոկ էլ դմս ղտոմտտուն 

դզմոսցԻ Հ Աիդմտճսնսժ մրոածսմլյ չրաածսմս ղվոր տազքմզր մրոսդսնդմ վրոսրվնտոծնով Հ մպդմճոքոդ 

մռոմոտոն ղսվծհոսսսկողոֆ չղոմոտոն ղսվծհոսսսկոկոտ» Հ 1զիմեԵտզծոովպոմդի մ-լ ծվրոսրվնոծքմով 

Շ օտիծտկոդմզդ ղտմտտոն դտոդտոճմոԻ իսցմսԵե ՇՀ ողհտոմսիողոողր :ծվրնսդ վմղդճվոածոքոդմդդ 

ծդոմդ ղ Ծղոցղո նսիմվոտողոսոս ղող Լիծտմոդմզդ ղզ մղդրարվնտծնով ղվղոհտիօ| ՀՇ0Շ 
շրոսՀսմս սանզմոմտիոմ վկտոդոոր իս-լ դով «սզմոմոիում մրութհսճնսմրո զ ղպիծոքոկ 

1տմմզմոմզի վ-Է Ծվմզդժսնսշ չղդոմտտոն ռդտոդկտվծոմոնոժ ձվռղժոմդգԻ Հ Լիղդմտժսնսժ մ-Ֆ- Ծվծռսմս 

'1-6լ պիմտմտոմոմ վծ ծվմզղրարվն օտիճտնողդմդղ :ղտոմտտոն դսվծհոսսսկտոկոշֆ մ-/ ղ դտոմտտոն 

վղոմտո դվճոսո դտոԹթհսոտիոմվ մփաղովնղմ վճոնոժ դողմզ մ-/Շլ ծվծդսմս 'իսդկտտտհողդ չաոդոտո 

մդղղոսԹթհսդկզնդտ նսրետդ ճվղտնոծ դոդտմոտսդ րտէդ/ղ ղվնոմտղսո 'դոդտոմետիսվոհո 'ղվմոդմտի 

Պվմոդդոմ դտմտտոն վղտմտո ղվճոսո դղոնհսոտիոմվ տփսղոպնդմ վճոնոժ դողմզ Ապիճոմոդմզդ 

Հ ոսրվն ՖԷյ րոսմզղդոդոճմՀ վմզղոոսԹհսմվոոդրոսուս ճմոծ վր օտիծողողուվ րոսժծոյղմ վդոդոիծ) ՀՇՕՇ 

ղղ ղպիճտոտո մմզդճդոաքնմո ճդումն -րոսՀսմս 

ց ԼտԱզմոմզի վՋհսմտի ց ռվոոր չսնզիտոմեմզդ տզետդոոր փվստիտեողմ դտոդտտվեԵտճդոմոոոտուն 

Դ պիճտ(ուլ չրսԹթհսծտոկոմեզ չճ Հ զիճտտո վՋշհսմտի Հ/ Ծվծռսմս 'ոոսծսմս չը կոմմդմոմդի վՋՁհսմտի 

6/ ղվուոր տաղդկտղոծղ դոաթհսդղճոցմսփ ռտղդկտտվետճդոմոտոտոն 1զիդմտնս Հ «սփս2 ղվմոծետ 

վմզղդաթհսղղճոցմս» վմովրդնտոդո ղվնոծեԵռ վմզղղոսԹթԹհստվէ ղ պիդկտղոծդ իսդտտտոհող սսղեմոհո 

մճդքմո ղտդտմոդաշ վճոսԵ նսծզոոս լոսեոց վղվմօոո 1ոմնոՉդղզ օտիտմովտոծում մրոթհսմվոողրսույ 

ՈՎՍՇՂՈԵՈՂՍԺ ՎԺՇՎՄԵ 
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չմզղրոսծսմսժմվն ղղ 

1իծոմոդմզդ ծվոնսդ ծղոցղո սվեմԵտպոշ իսմդօմսե Հսմս ղող ոզհոճղվ 'մմզշհս/դ վմզղղոոսԹհսմվոոդրոսուս 

1լծոտո ղ դսԹհսծմտոբ Պ պծտոմոդմզդ դով դզնմո դոոր վր ծռտօդո նդդղ չիսդտտտհոդ սաղղծոքմոկմզդ 

մրոսծսմսժմվն Ծղղմվ մրտահսճդսո վմղղտիտ օտիծճոտո ղ ոատողոծսղոօց ղվմգօհսդ օտիճտիոպ 

րսմդսնմո վմզղղոսԹհսմվոտղրսոս ղտահսմոդսո վժհսԵ նսծզուս լոսետօ վղովմօոո մսիտոմոռվ 

ղղ 1զիծյադոջ Ծվրնսդ դտԹթհսճմոԻ ՛'իսծսճվր վդտժմով Ծծղտճծսո «մոմտներղ» վմդղղոսԹհսմոմոտմով 

դոդտոդստծու 'ճղվօղո սվեմԵտպոշ մսսժ վղտմով իսմդօհս/դ վմզդղդոաԹթհսմվոողոսոս 1մոնղսմդո 

ՀմղոմզԵմո Տ 1ղիմն ոմի վժոսԵ 

009 օմսՉ չղդտորմոտոկ մվնոդմով ղզ 1զիկմոնոս դմզդրոսծսմս ղ ճվոնսկ վռտմոտոն դզ 1զիմոմտիոմ 

ճղսմս 'ոսրվն շՀգ ռվոոր սսմզսոմվդ մզդծսճվո ռղտորիսպտհոու դոդտոռոլոդ վճնով ԼԱլիճտմոկմզդ 

Հ դտմտտոն րոսդկողոճմծ վ-ԷԵՆ Ծվմզղուսհսմվոողոսոս օտիճատդոկոմվ ռվռտոդկտիծ ՀՇՕՇ 

Հրսնկզղծզմսիոտմումո 

մդմնորոմտ մզղտսթհսդդղնկտ Լոազմոմդի վմզղժդքմո ղտկտոմ(ուրսՇծ պվպտո ղտորմզմժսզց 

վմզժնսԵ դվմսիծնով ծվոնսդ վետոլոտոն ղ տազծողոց մզիտիդո ղղւսթհսմԵ ղտողոտտոհորովպ 

վետվտտոն ղտաթհամտի իսմզօցմսԵ ղտորօդոծտողսմ վժհսԵ նսծղդոս պլոսծեոօ վղվմօհո 

-ղսնզծողոց մզիոիդո ղմզղրոսծսմս «Լո(մզժոմզի 

յսզղտըվտո օտիտտովպոդկտողորոք մսդ նսիմվոտղրսուլյ» '«դվոոր չաղոդկո դոսԹթհսմվոտդրսույ» . 

-ըսնզծողոց մտղոճոսոծ 

վմզղոոսԹհսմզժոմոպտիումվ նսԵոց Ծվճղղմօ «ղվոոոր դորցշդոծտղսմ վճոսԵ նսծղուս րոսծոց վղվմօհորղ» 

Պղծվո դոԹհսեռվոտոն մսիտպկ, ղ վշռո նսիմվոտղըւոսուս իսքոս ղտործսմս «Լոմզմոմզի սազղտորվտո 

օտիտտվպտհդողորոք մսդ նսիմվոտդրսուլյ» ՛դտրծսմս «ղվոտոր չսապղոկո դոաԹհսմվոտղդրսույ» ո 

-րսԿզիմորոսպ 

դոսԹհսմոմոճմոի մմզդոոսԹթհսնսցմսե նսիդկմողսդց 'մտմողտզղվ 'ղ դոաղդվ| դհտոզտ վշյհսմոի ղոդոծմոի 

մՁյհսմտի դտորօղոծողսմ վճնսԵ նսծզուս րոսծոց վղվմօհոտ նսիծողողոմվ ծվոնսդ վռրմոր սսոտիոմվ . 

"մղոԹհսփոչտիումվ սսմնզսոմվդ մղղծսճվը դորիսվոհո ղոդողղվող վծնու 

"մդոԹհսփոռտոիումվ 

դործոտո դոԹհսիտոհղզնդտ դվլոդմոի 'վճվղտնոծ ղոդկտոմետիսվտոտհոո դվմոհդղոմ . 

դղ կզմզմոմզի ոսռոդոդրվվ մմզտղո դոդկոտոն նսիկմոժսնսց 

ՈՎՍՇՂՈԵՈՂՍՅ ՎԺՇՎՍԵ առ 
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2յհսմտի 

Հ պիղոանդմ ղծնով ծվրնսդ վղտոմտտոն ղտահսոտիոմվ տփսղովնղմ վղուտո ղվճոսո վճոնոժ ղողմզ 

մոր նմ- վօտինսվ նմ-ըչ վժռզմօ դվոոր դորօդոծտողսժ 

վժհսԵ նսծզոոս րոսԵոջ վդվմօհոու իսնզդանդմ ճմրվվ մզցդտոետղսմ զ մսիոմոդվ ղ լոսԵոջ վղվմօհոո 

վռոս 'իսմզդտոսրոկղ ղոդողվմօ վօղոո րոսիմսիոդրվվ վճ մմս 'րոմն ֆցց մտեով ցղր չյբ նմր Հ. 
"նմսծողը վմզղծսճվր օոծոսխե ճվճսոցոի վմղճնսե ղոռ ողհճղվ 'վտրոհդղ օտիծոտո 

ճվրսօմսեռտտեօ վճհսԵ նսնղուս լոսեոօ վղվմօոոտ ողոմս րոմն ռԳֆ/չ մտեով օե/ դր 09» 

իսփո վրոմն 6յ/ 
մտեով բգ/ դր 6/ց նմր լ մժոսիոմվ վճզովոհ վոր օտիջմոնոմդին դոԹթհսստոխփ օտիդօդու ց» 

"Աժոոսիոմվ դոթհսծկոդոոր րոսծղոցղդո ղոդողոմոիոմվ Օլ. 

-րոմն 6Շ9 
մոնով Հցֆ ղր քցչ նմր ըլ Հ լոսրետդ փսղովնդմ դմս 'Աժզքմո ղոդոմոՒրսՀ դվճվր Ծծղոմն րոսժոզն 

դոթռհսդվմոդվդու դով '(տղզմզրստիո վժվղկոր Հ009Տ ՀԻՅՅ-ՏՅՕ3ՏՀ311) մԾսճվր դվմոտմսհողոմտ 
| մոորոնսվ | նսիղտԵ րոսեմոր (մղմորոպ ովղ) վտտմոմդ ղ մոտրոնսվ Հ նսիղտԵ (ճղ(որով 

մսցոկդնո) լոոսեմոր վճմոտսւ 'մմզժնհսԵ քմտշղո նսիդտԵ րոսմզղղոճմՀ դոդոճմտի մո վճոնոժ 

ղողմզ ղոռ ոզհոճղվ 'րոսծսնսփ դտմաղտ (վնզտողոմոկստիո ղ դոսԹհսդվճ) մ-Հ 'լոսծսնսփ ղոմդորոռքյ 

ամջշտմոտ չ 'ոանոտսնսո դտահստտեղ մդատողցդոսո չ 'լոսնոտսնսո ծտորղդակոչմդը .մ-Հ 

'րսծսնսփ վծտղղմսոլ մ-/ 'ոսնոտսնսհո ղվմտոովոսեչ զ լոսիղտե մ-լլ ծվծդսմս 'մմզդղտիմեղովպստիո 

'ՎմզղորսԹհսդվծ 'ցմզղժջոմոտ ՛մմղղղոմոդողդմ չբ նսիլտԵ րամոնոժ ղողմզ». 

մզօղոծուղսմ դոնշհստզհոմզոտ» վդոտոոմո» տոսեօվ 6վօդու չ օտիծկոհուդովսփ տզվ 

ումդ '8վ- Ե մտոմոռող ղդվկռիյոդ վոոդ ղ վտմսհոռոմ 'մսիորոՖտոհ ռվդկպվոդ թղ տզհոճմոնոժ 

ռվդովող վդողմզ դվղոմոտոն 1Ազմճոնոկմզդ զ ծդովտհ մդրսքշհսչմոԻ դղնոշորով վմս 'ոսրվնտծոով 

1ոԱզմոմդի ղտրօղտոԵողսժ վճնհսԵ նսճզուս րոսծոց վղվմօհոո 1զիճծոմողմզդ Հ դոմտտոն դոԹթհսոռիոմվ 

մաղովպնդմ վղտմտո դվճոսո վմտնոժ ղդտողմզ դվ-ցՇ վովյոր վռտոդկտիօծ ՀՇչցՇ ողհտոմսիոդոող 

չրոմն 5» նմոփվո ըցցլ ճփտսծ զ ոոսրծտկ մմորոսծոմդով վմզդծոծմով վմզդուսրվնոծմով օտիճոմոդմզդ 

դվռոդտոիշԼ ՀՇՕՇ չրոմն ռմր Օցչ նմ յգ Գմփսծ զ լոսոծոդ մփոծչ վմորոսԵ ոդուձղզ դոըցդոծոռսց 

չոսնշհսծկողռոոը ըոսծդոցդո ղոդտոդոցոիումվ գֆ ղող ոզհոծդվ 'ՅոսԵ ռոկդուքմու գ ճփսծ ղ քմուչղու 

00Շ դոց փղիո 1զօղտեԵտղսմ դոքշհստզո տոսեօվ Հ լոսիծճգտվոհո իսմզդրոսրվնոճնով լՇ օշտիժՂ 

ՀՎհսմոի ղզ կզիդոանդմ ժղսմս 'ոսրվնոծնով ըլ ող ղտմտտոն 

դսվծհոսսսկոկո» դով 'լոսրվնտծքով լլ պիճտմոդմզդգ զ ղտմտտոն վղտոմտո ռդվճոսո ղտնահսոտիոմվ 

փսղունղմ վճոնոժ ղողմզ ղվդոհդոիծ) ՀՀ0Շ իսճղովտոհո ղորցդուծտղսմ վճնսԵ նսճղոսս րսսծտջ վղվմօհորղ 

ՈՎՍՇՂՈԵՈՂՍԺ ՎԺՇՎՄԵ 

ՆՍՏԳՂՎՍ ՈՎՄԵՈԶ ՎՂՎՍՕաղ



ԱՊՕՐԻՆԻ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ 

ԳՈՒՅՔԻ ԲՌՆԱԳԱՆՁՈՒՄ 

2022 թվականի սեպտեմբերի 30-ին Հակակոռուպցիոն դատարան ներկայացված հերթական 

հայցադիմումով Վարչությունը պահանջ է ներկայացրել ՀՀ ԱՆ դատական ակտերի հարկադիր 

կատարման ծառայության նախկին պետ Մ.Պ.-ից ն նրան փոխկապակցված յոթ անձից հօգուտ 

Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել՝ 

" Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող 15 անշարժ գույք, որոնցից 2-ը՝ անհատական 

բնակելի տուն Երնան քաղաքում, 1 ավտոտնակ, 12 հասարակական նշանակության տարածք, 3 

տրանսպորտային միջոց, իսկ անհնարինության դեպքում` դրանց միջին շուկայական արժեքը, որն 

ընդհանուր կազմում է ավելի քան 3 մլրդ 502 մլն 5/0 հազար դրամ, մասնակցություններ 6 

իրավարանական անձանցում. 

« Ֆիզիկական ն իրավաբանական անձանց տրամադրված ընդհանուր 710 մլն 839 հազար 400 դրամ 

փոխառությունների ն այլ դերիտորական պարտքերի պահանջի իրավունքը. 

» 456 մլն 628 հազար 637 դրամ՝ որպես ապօրինի ծագում ունեցող դրամական միջոցների մնացորդ, 

ինչպես նան 6 մլրդ 141 մլն 24 հազար դրամ, որը չի հիմնավորվում անձի օրինական եկամուտներով, 

ուսի ապօրինի ծագում ն հնարավոր չէ բռնագանձել՝ հիմք ընդունելով ապօրինի ծագում ունեցող 

գույքի բռնագանձման մասին օրենքի 20-րդ հոդվածի 4-րդ մասը: 

2022 թվականի մայիսի 31-ին Երնան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարան է 

ներկայացվել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ հերթական հայցադիմումը, որն 

ընդունվել է վարույթ: 

Հայցադիմումի համաձայն` Վարչությունը պահանջ է ներկայացրել դատարանին ՀՀ ԱԱԾ պետական 

պահպանության ծառայության պետի նախկին տեղակալ Վ.Ղ.-ից, նրա հետ փոխկապակցված 4 

անձանցից հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել՝ 

«Երնան քաղաքում գտնվող 17 բնակարանները, տարածքները, շինությունները, 

ավտոհանգրվանները, որոնցից 4-ը գտնվում ես Ավան վարչական շրջանում, 5-ը Ծովակալ Իսակով 

պողոտայում, 5-ը Տերյան փողոցում, ինչպես նան Այգեստան թաղամասում, Ամիրյան, Խորեսացի 

փողոցներում, Կոտայքի մարզում (համայնք Ծաղկաձոր) գտնվող հանգստյան գոտին, Արմավիրի 

(համայնք Արտամետ) մարզում գտնվող 1 հողամասը, 6 տրանսպորտային միջոց, իսկ 

անհնարինության դեպքում` նշված անշարժ ն շարժական գույքերի միջին շուկայական արժեքը, որն 

ընդհանուր կազմում է 6 մլրդ 7 մլն 193 հազար 880 դրամ, 

« 8 իրավաբանական անձանցում մասնակցության իրավունք, 

« Ստեփանակերտ քաղաքում գտնվող 6 անշարժ գույքի ե. 4 տրանսպորտային միջոցների միջին 

շուկայական արժեքները՝ 337 մլն 780 հազար դրամ, 

«137 մլն 216 հազար 729 դրամ` որպես բանկային հաշիվներին առկա դրամական միջոցներ ն 

ավանդներ, 

"1 մլրդ 743 մլն 409 հազար դրամ, որը չի հիմսավորվում անձի օրինական եկամուտներով, ունի 

ապօրինի ծագում ն հնարավոր չէ բռնագանձել՝ հիմք ընդունելով ապօրինի ծագում ունեցող գույքի 

հոնագանձման մասին օրենքի 20-րդ հոդվածի 4-րդ մասը: Ընդհանուր՝ 8 մլրդ 225 մլն 599 հազար 

616 դրամ: » 



ԱՊՕՐԻՆԻ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ 

ԳՈՒՅՔԻ ԲՌՆԱԳԱՆՁՈՒՄ 

2022 թվականի հուլիսի 27-իս Երնան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարան 

ներկայացված հայցադիմումով՝ Վարչությունը պահանջ է ներկայացրել Սյուսիքի սախկին մարզպետ Ս.Խ.- 

ից ն նրան փոխկապակցված 5 անձանցից հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել 

մասնավորապես՝ 

"5 անշարժ գույքեր Երնան քաղաքում գտնվող առանձնատուն (երկու հասցեով), բնակարան, 

հասարակական նշանակության օբյեկտ, Գորիս քաղաքում գտնվող շինություն, 3 տրանսպորտային 

միջոցներ, իսկ անհնարինության դեպքում` դրանց միջին շուկայական արժեքները, որն ընդհանուր 

կազմում է ավելի քան 1 մլրդ 530 մլն 135 հազար 900 դրամ, 

« վասնակցություններ թվով 3 իրավաբանական անձերում, 

" 614 մլն 544 հազար 139 դրամ՝ որպես ապօրինի դրամական միջոցների մնացորդ, 

«2 մլրդ 410 մլն 463 հազար 523 դրամ, որը չի հիմնավորվում անձի օրինական եկամուտներով, ունի 

ապօրինի ծագում ն հնարավոր չէ ըռնագանձել՝ հիմք ընդունելով ապօրինի ծագում ունեցող գույքի 

բռնագանձման մասին օրենքի 20-րդ հոդվածի 4-րդ մասը, 

« Ֆիզիկական ն իրավաբանական անձանց տրամադրված ընդհանուր 4 մլրդ 450 մլն 350 հազար 364 

դրամ փոխառությունների ն այլ դեբիտորական պարտքերի պահանջի իրավունքը, 

« օֆշորային կազմակերպությանը փոխանցված 10 մլրդ 98 մլն 300 հազար դրամ ներդրման գումարը: 

Միջազգային իրավական ակտերի սահմանած դրույթսերի հիման վրա ն ղեկավարվելով Օրենքի 5-րդ 

գլխում նախատեսված կարգավորումներով՝ դատախազների կողմից ուղարկվել է շուրջ 50 պաշտոնական 

միջազգային հարցում: Մասնավորապես` իրավական փոխօգնության հարցումներ են ուղարկվել 

Վրաստան, ԱՄԷ, Շվեյցարիա, Ավստրիա, Հունաստան, Կիպրոս, էատվիա, Բելառուս, ՌԴ, ԱՄՆ, Միացյալ 

(Ժագավորություն, Ուկրաինա, Բուլղարիա, Չեխիա, Մալթա, Իրան, Լիխտենշտեյն, Ֆրանսիա ն 

Գերմանիա: Ուղարկված հարցումների մեծ մասով Դատախազությունը դեռես որնէ պատասխան չի ստացել 

գործընկեր պետություններից, իսկ արդեն ստացված պատասխաններից տասներկուսով տարատեսակ 

պատճառաբանություններով մերժվել է Դատախազությանը որնէ տեղեկության տրամադրումը, 

հիմնականում` պատճառաբանելով իրավական օգնության հիմքի բացակայությունը: Իրավական 

փոխօգնության տրամադրումը մերժվել է, մասնավորապես, ԱՄԷ-ի, Շվեյցարիայի, Ավստրիայի, ՌԴ-ի, 

Ուկրաինայի, Բելառուսի, Չեխիայի ն Լիխտենշտեյնի կողմից: 

Բացի այդ, ուսումնասիրությունների ընթացքում ձեռք բերված առերնութ հանցագործության 

հատկանիշներ պարունակող տվյալների հիման վրա Վարչության կողմից կազմվել է 3 զեկուցագիր: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում քայլեր են ձեռնարկվել քննարկվող նոր գործիքի ինստիտուցիոնալ 

կայացման ուղղությամբ: Դատախազությունում մասնագիտացված ստորաբաժանման կազմավորումից ի 

վեր ի հայտ եկած գործնական որոշ խնդիրների վերլուծության արդյունքներով՝ կազմվել ն շրջանառության 

մեջ է դրվել Օրենքում փոփոխություններ ն լրացումներ կատարելու մասին օրեսսդրական փաթեթ, որը 

2022 թվականի հունիսի 9-ին ընդունվել է Ազգային ժողովի կողմից: 

67 



89 

ՀԱճոոՅդմօմսԵ 

1ղռդսզօոռոլող ղհստփսդժղվ լոսմտետմտոո տմողոտո մղղտիտ դվոոր ղտաթհսմոդսո վճոսԵ նսծդորս 

րոսծոք վղվմօհոո րոսմզղդողոճմ ղոԹհսմվոողըոսուս նսիծողտոկոմվ ծվընսդ մվ տղղոոս դոսթհսմսիոմողվ 

մղվրմոր չսոտիոմվ վեծոզոմս 'մդտսԹթհսմսիոմոդվ չսնղոդո դյաթհսմվոողդրոսոս մրտթհսդսդշողյող 

դոդոփզո ծվոնսդ վղրմոր սսոտիոմվ Հ դմո ժրվվ մսդ չաղոկո դաԹհսմվոտդրսուս ղոռ զ կզիողտողվող 

-մդոսԹհսղդմողովս ծղոօդո մոտտողստծոհ ճվոոս(դղդտողզտ 

ղսվծհոսսսդ րոսիդսո մչչ վիծով ղ տմի վդկտռդտոճմօ դհտփտղորվտո տովոլ 8դտջօղո մտտողստծոհ 

մզ ոսիջտմոտ մդսԹթհսնսցմսԵ վրմսդ րայոեոմտո ղտրմսիտեմողդ նսօմսԵ րոոսդվդվողդ մս վդոժ 

"ղստճոհ ճդքմորով դվղստծոհ վովոնքո րոդ ղստծոհ վովհոնմո Հ կզմծզնոցե մմս 'մժրորտոդդ վօղո ղքո 

րոդ վօղո նսծղուս դոսթհսդոդտոտմոհ ւսկզղծոմոդմզդ մվետմոմոտմու իստոորվ դոթհսմծոցրո| նսօմսե 

վճղզմօ «ղվոոր դտոԹթհս(ոսոօց դվ(ոմղոտջ» 1պդոդո դտսԹհսմվոտղըսոս տմի ղտրվվ վմզռղո/իտ օշտիճտոտո 

իսկպմտոհոողոց իվտոմզոօ ղոտհդ դոաթհսմսիտոմողվ ճղսմս 'մզղրածոմԼ Հսմս ղղ 1պիմտտոհդ լոսճղղմց 

ՈՎՍՇՂՈԵՈՂՍԺ ՎԺՇՎՄԵ 

ՆՍՏԳՂՎՍ ՈՎՄԵՈԶ ՎՂՎՍՕաղ 



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 



0չ 

րումն 

մտեով Շգ ղր գ/ նմյր ՕՀ ,դվղոդոիշ լչ0Շ) րոմն մտեոով ֆՇց ղր գծ նմ Շբ ճփսծ զ կզրետկ մոոողի 
փսղովնղմ օտիմետղոցմո իսմզղրոանմսնով ղվոոր վժղոծղովպ օտիճտմոդկմզդ ղ իսմզօհս/դ օտիդմոնոս 

մզղղվրմոր ղտդտոծդղդժ '(իմմզդօյհսմտի) իսմզօմսԵ դոդողմժ օտիճոամոպ '(իսեմտոդ դտԹթհսմտիոտոն 

ղոդկողմժ փոսից ն/տ) իսմզծնով օտիտսմով փիսմզդրսստծսճվր օտիղդկմտղդսղօց իսմզդրամնոնմով 

դոԹթհսդոհոտծու վմզվոծ դտոդտտղզո ճվրնսդ դտԹահսետպվոտուլ, ըրոսօտիտտվպտոկողորոք չստզիծո» 

Շ) ղվղտդոիշ) 
լՇՕՇ Չդո Օյ Հ պինտճսԵետովոռ մտրով սաղդեղտդկոմզի մոտղի օտիծոով դվմզվոշ ղդոԹհստղկ, 

չմորով պազդսզջողվող ԺՁհսմոի դոդկողմժ լրոսնմսնով ըֆ ղվոր 

վճդոնծդով Հ իճծոմոդմզդ '(6յլ ,ղվղոդոիժ) |չ0Շ) մորով պսղպտոտմտոհողող մզօհս/դգ ղոԹթհսնոդոծմղզ 

տոմ դղ կպիկմտտս դմզղժդանմո վմդդդոաԹթհսմվոոդրաոս իսժոզն /Շ '(66 ,դվդտղդկտիօ) լՀ0Հ) 

Թ1հսմոի) օմսԵծ ղոդողմժ չլ Հ զիտոամով ոոսճոոսքնմո վմղդուսԹհսմվոողըոսուս օտիճտղոհդումվ րաադողոծմՀ 

վՋհսսոօմսԵ ղտԹթհսդտոոտշոո վմզվպտծ դտոդտտզո հվոնսդ վմզղրսդոքտմոմստո դտԹթհսեռտվոտոլ, 

յ ճգր վժծտոտյղմ դոսթհսղղժ վծք(ով չգ իսճղովտհոծմով 

րոմն մտետով ֆգօֆ դր ճցքց նմր ՀՔ ծմած '(ճնով 6ք իսճղոպտհոտծմով րոմն մտեոսպ գԳՇօց ռր ֆՖցՇ 

ռվղոդտից լչըշ) ծնով /չ իսճգտվպտհոծնմով րոմն մտնով 6ցջ ռր Օ/ Հ զիմտմտիոմ րոսսմզղդոմոտոզ, 

իսճղոպոհ դորցղոԵտդսմ 

վրոմն մտեով լցք դր ֆՇց .ծնով ֆ/ լոսճճոժդմ վդոդոիձ լչ0Հ) իսծդովոհ դորցղտոեոդսմ վրոմն մոծով 

9լլ Գր ՖՇլ նմր չչ ծնով լ6 հսղովնդմ 1իծտոմոդմզդ զ մզդդոմտտոն րոսօտիտովոկողորոք սստզիճոշ 

չումն մոծով ցՕյ 

ռյր լլ Հ պիռեղոդկոմդի վծոտոոփ իսմզծմով օտիմոմոիում րոսմդղղոծմծոդողորուք նմսովոդ ղ ստզիծոֆ 

(6Շ դվդոդտիշէ լՇ0Շ) մվեռոնմսղճվր ղ րոսնմսնով /Շ 
3 պիծումողդմզդ դվմղդդվրմոր ղոդտտզհու իսդկոտոհղ ղորնոմզի վմզղդորմկոհ նստոտհղ ղ վմզղսոցտոհո 

վմզդրստողվտոլ վմդղպտծ ռտղդկտտղո ղող ողհճդվ ՊսպզպԽոամով մզծնով դտաթհսդտոտչոո վմզվոծ 

ղոդտոտղհո Պսնկզկմտղսզօ մզդծսճվր մրոթհսնտս դորդեղոդկոմդի վմզղոողի օտիստոցտոմհ մդոթհստզկ, 

-մմզղտմսԽխ դորմտիոսողողճդվ ղոդոնդզտ ղ դորմտիոսոկ ղվմոճջոմոտ 

'ղտաթհսպտոտճնսսո 'ղտրջմսետտեօժմզնղմ '՛ղտահսդտոոպտոողմ '՛ղտահսիստոո դոդուովծսո 

'ղործզմսիտողոոր 'դոԹհսդտհվտք վժհսԵ ղվմոմդով ղ դոդտտղզհո ղղ կզդմԵնդմ դմզդոոսԹհսմվոողրոսույ 

646 ղվղոդոիշ) յՇ0Շ) րստոտովոիումվ ցՇֆ Հ զիմզմողտքով 
Վ699 ,ղվղտոդտոիժ |ՇՀՕՇ) դոսԹհսմվոտդրսոս չլչ չ պիմտտտոհդ իսմզղրսմնոծմով դտոթհսդոոտչոհ 

վմզվոծ դտղդտտղո լոսմծոծղմ վղտղդկտիօմ չչ0Շ լոստմսս դտԹթհսղոոտչոո վմղվոծ ղոդոտղլ, «4



2022 թվականի ընթացքում քրեական գործերի հարուցումների թվաքանակի զգալի նվազումը 

պայմանավորված է ՀՀ նոր քրեական օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելու ն դատախազի կողմից քրեական գործ 

հարուցելու լիազորության դադարեցման հանգամանքով, ինչպես նան ՀՀ գլխավոր դատախազի 2021 

թվականի դեկտեմբերի 2-ի հանձնարարականով, որի համաձայն, դատախազների կողմից իրեսց 

լիազորություններն իրականացնելիս, կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների վերաբերյալ տվյալներ, 

հանցագործության նյութական հետքեր ն հետնանքներ հայտնաբերելիս, ստացված տվյալները, առանց 

քրեական գործ հարուցելու մասին որոշում կայացնելու անհապաղ փոխանցվում են Հակակոռուպցիոն 

կոմիտե` հետագա ընթացքը քրեադատավարական կարգով լուծելու համար: Պետական շահերի 

պաշտպանության ոլորտում հայտնաբերված խախտումների զգալի մասն առնչվել է կոռուպցիոն բնույթի 

հանցագործությունների վերաբերյալ տվյալներին, Լ. դատախազները գործել են ՀՀ գլխավոր դատախազի 

վերոհիշյալ հանձնարարականի համաձայն: 

2022 թվականի ընթացքում պետական կառավարման տարբեր ոլորտներում իրականացված 

ուսումնասիրությունների արդյունքսերով մի շարք դեպքերում արձանագրվել ես պետական շահերի 

խախտումների հետնանքով պետությանը ն համայնքներիս պատճառված առանձնապես խոշոր չափերի 

գույքային վնասներ: 

Մասնավորապես՝ 

«Քննական կոմիտե` Հյուսիսային պողոտայի ն կասկադի կառոցապատման ծրագրերի 

իրականացման գոտում՝ ք. Երնան, Պուշկին փ. 14, Պուշկին փ. 15, Պուշկին փ. 11, Պուշկին փ. 28, 

Պուշկին փ. 23, Պուշկին փ. 34, Պուշկին փ. 19, Արամի փ. 38, Արամի փ. 36, Արամի փ. 34, Աբովյան 

փ. 1/4, Թումանյան փ. 21/4, (Թումանյան փ. 23/1, Տերյան փ. 35, Տերյան փ. 31, Տերյան փ. 29, Տերյան 

փ. 27, Տերյան փ. 23,25, Հիս Երնանցու փ. 37 հասցեներում գտնվող պատմամշակութային 

հուշարձանների վնասման, քանդման վերաբերյալ 14.07.2022 թվականին ներկայացված հանցանքի 

մասին հաղորդման հիման վրա՝ ՀՀ քննչական կոմիտեում 26.07.2022 թվականին նախաձեռնվել է 

քրեական վարույթ` ՀՀ քրեական օրենսգրքի 446-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 301-րդ հոդվածի 1-ին 

մասով նախատեսված հանցագործությունների հատկանիշներով: 

« Տնտեսվարող սուբյեկտը 2004 թվականին համայնքից 125 մլն 963 հազար դրամով ձեռք է բերել 

պետական բաժնեմասով ընկերությանը պատկանած գույք` մարզահամալիր: 2006 թվականին 

նշված գույքը գրավադրվել է բանկում 3 մլն 500 հազար ԱՄՆ դոլարի դիմաց, իսկ 2014 թվականին, 

Կառավարության որոշման հիման վրա, պետական բյուջեի նկատմամբ ունեցած 9 մլրդ 45 մլն դրամ 

հարկային պարտավորությունների դիմաց հանձնել է պետությանը: Գլխավոր դատախազության 

պետական շահերի պաշտպանության վարչությունում իրականացված ուսումնասիրությունների 

արդյունքում պարզվել է, որ վերոնշյալ գործողությունների արդյունքում պետությանը պատճառվել է 

շուրջ 6 մլրդ 628 մլն դրամի վնաս: Նկատի ունենալով, որ առերնույթ փաստվել են այնպիսի դեպքեր 

կամ գործողություններ կամ անգործություն, որոնց ողջամտորեն կարող է տրվել պաշտոնատար անձի 

կողմից իր պաշտոսեական դիրքը ծառայութան շահերին հակառակ օգտագործելու կամ 

ծառայողական պարտականությունները չկատարելու, ծանր հետնանքներ առաջացնելու, 

.ա) 71 



չիսմզղճվդոոդտուվ վմզղղաԹհսօմսծոնդով օոիոզտոովող իսոոոր ղվ-չ վօտինսվ նմ-/ճֆ ղ իստղդ 
նմ-Շ վոոր նմ-Հ վօտինսվ նմ-լԵԵ վժմեողզմօ ղտդկտողմժ չչ Հլնհսմոի դոկոզմժ Հ 1իռսզօողվոռ 

դվղոդոիշմ ՀՇՇՕՇ)1-Հ) չմտրով ապղդսզջտոոլոդ Հմհսմտի դտոկողզմժ ղտվրսդ ղսվծհոսսսկոկո» 

կիծոմոդմզդ Հ լոսնմսնով ղվոոր վճդոծղով դվղտղդտիօլ ՇՇՕՇ 110) 'ղտղկտտովոռԵ դոդտիոմվ 
ղոդկտողպվող պամզդտոպոտտտհտորովպ դվմզղժմոմո յաղղծտճոսո մզդմղողտզվ մդոշ Պսկզմտտոհծ 

մմզդդսԹթհսդոդոտմտո ղտղդտնսմոսոջց րտդ չսդօմսեռտտեօ դտոսոդուվ ղվմդղպոծ ղտահս(ոսոց 

մժմվն ռդտոդողղդստծոոհ ճվրնսդ Ծդտոցղո մտտոդստչոհո մպիմտ Հ նսմտդ դզմստրոծնս Ծղսմս 

"րսթհսօմսեղո րոդ մզդղոսԹհսնսօմսե րոդ մզժուզն վովողքո ղզ նզիտոոոփ Ձմհսղմգսո իսմզղճժդսխնմո 

ղտԹթհսմվոողրսոս օտիծտղտկոմվ րոսդոսթհսօմտի ռղտաթհսդոոհտչտոո վմզվպոծ դտոդտտզո 

ղոթհսետոլոտոն մսիտովկ, չրոմն Օչչ մոծով ԵՋԵ դկր Ե/՛Շ Հ ոսըծտկդ մճգքմու ռվնոմտոոնոդ 

ցտիկմոտսը ռվռտկտոմորսծ վեզտմտհոկդոր Լտժճդսմդի նսիղտԵ րխսմդմ(որով Հվիտեղղշ 

վղողմզ ղմոցորով վմղդկո/իտ վզտվրսդ վմտոոնույ 'սզնճդվղ :ղվօղո դոդոդվեվՓ օտիչոդոց 
նսժնով ոոսնփսցո օտիծոմոկ ըոսդոմոտզհոտնոշէ զ 1զիմոտօ իսմոլոսծ րոմն /չց մտծով Հլգ 

ոլր ցջ մեզտմոհոդդոր դմոջորով դորչսմս վղոդոիժ) Շ00Շ՝ լ1՛ԳՇ վտզհոնուշ) վմվիոեղդՉ վղուղմզ 
մեղտմտհոկդղոր 1ուժվվսմդի սազմոտօ իսդտողոնդ վնտփսցո դոհդոոոն 1դիմտ Հ դոսթհսդմոցորովպ 

ծվոնսդ չսռդոետիո ՛ոսմզղղորտո չսղղվծ օշտիմոտտղդ մրտիղո վժդմ(որով մրոսծդոմԵ 

ղոդկտոտզո վեզտմտհոոդղոր վժհսԵ օտիծդ ողսզն մրործսմս վդտկտիշ) ԸՕ0Շ՛»0՛9| սաղոետիո 

վճռնորոսպ Հվիտեռզշ վղտողմզ չդվգտմոտղզհոտնուշմ Հ Լղիսոցտի իսժղզքմո րումն Օցց մոծով 

ՖՇ ռր 6Շ ճվոնսդ ղոքշհսմզկռոմ մեզտմոհոկդոր կոճվվ իսմս 'մվետղորքտո վժստցոիխսսո 

վճոսԵ քմուճդու Հ 1զիմոդ դվ-Շ վմզմրզտհողո վղոդոիշլ Հ00Շ ղճվը վդտմտտզհոնուշ| վՀվիուեդզՉ 
ղ դուշհսմզկռմ շշ չրոմն դր ՛լ դ պդիտտովպողԵ մճզքմո դոդոմուրսՀ վեզտմտհոհդղոր իսմդդտոմիտ 

ղտոԹթհսիտզիծուվ ղտրտովողեԵ օտիրԵտդ Ծվրնսդ ղտԹթհսմզդղմ լկ,Ո ՛օտիմն լոսժրվվ ղդորձսմս օտիչղ 

չղվոուր սազդցդով դսքՀհսդոկոփզո ոզհւմս դվժդ/որով ռվնոնոշ| մեզտմոհոկդոր օտիստիծով 

րըոսսծկզիժով դուքՀհսմզկղմ Ծտըվն վժտմոհ Չտճզդոս մրորտոհկդ վզճսմ վժռմորով ռվնոնուշ) 

Ձվիտծռղզշ վռողմզ Հչ ԼղիմտոլհսՀ| մդտքշհսմզկդմ յշ իսոտրզդքոմ դոդկտտղզո ՛մրործսմս 

Ո-09Զ| Էէ Վ-ԶՇ վմդմրդխդ վռոդտիտ) ՀՕ0Շ դոթթհսմտիոսուլ մս 'զգ պիեմտհո ժրոԹթհսմվոողըսոս 

օտիծողոդոմվ րոսդոսԹթհսծմտի դտոԹհսդտոտծոր վմզվոծ դոդտտզո դոԹհսետվոտոն մսիտոոեկ, ։ 

չիսմզղվղոդտուվ վմզղոոսԹհսօմսԵոնղով օտիոզտողվող 

իսոոր ղվ-չ վջտինսվ նմ-/6ֆ ղ իսոոոր ղվ-չ վշտինսվ նմ-/չֆֆ 'իսոոոր դվ-չ վշտինսպ նմ-Շֆ 'իստղդ 
նմ-Շ վոր նմ-Հ վջտինսվ նմ-լԵ, վճմԵողղմօ դոդողմժ շշ Հմհսմոի դոդողզմժ զ Լզիդսզօշոռ|վոռդ 

դվռոդոիշլ ՀՇՕՇ 1-1 չմտրով անղդսզջովող օՀհսմտի ղտկողմժ ղտվրսդ ղսվծհոսսսկոկո» 

կիծոնոդմզդ Հ լոսնմսնով ղվոոր վմդոծղով դվդոդտիօ) ՇՇՕՇ՛11՛90 .ղոդտոտովոռԵ ղդոդտիումվ 
դոդտողոլող չաղղտղպվոտտոհորուվ ղվմդղժմոմո չանզդմողսզօօ մզղծսծվր իսծմտոդ օտիղտորվտո 

իսժդղմօ մրտահսնտս չապպղեմտովդողդ Հսպղծդոտդ մոսԽտաստդ րտդկտղձմղվ վմզղղոաԹհսդվծ 

ղ վմզմդդծ ղող ողհոծդվ ՛մրաժիոԵ րտղդտողճղվ վմզոորոնսվ նսծտովնղոս ռղոսԹթհսդոդկոփզո 

ռդվլոճմղ(որով րտդկ ռտղդկտտղհո Պսպդօնդդ մդժնօժտտոոփ ՀՊսզմտտոդ ճվօնդդ ռղտդտզղստծուո



« Երնանի քաղաքապետի 26.04.2006 թվականի թիվ 622-Ա որոշմամբ ն 08.04.2008 թվականի թիվ 

1619-Ա որոշմամբ՝ «Գոլդեն Փելիս» հյուրանոց ն «Գոլդեն Փելիս» ՍՊ ընկերություններին ուղղակի 

վաճառքի ձնով օտարվել է համապատասխանաբար՝ 17077.6 ն 10000 քմ մակերեսով հողամաս, 

այն դեպքում, երբ նշված հողամասերը որպես «Հաղթանակ զբոսայգու» մաս ընդգրկված էին ՀՀ 

հողային օրենսգրքով սահմանված օտարման ոչ ենթակա հողամասերի ցանկում, ուստի ենթակա 

չէին օտարման: ՀՀ գլխավոր դատախազության կողմից 25.04.2022 թվականին 2 հայց է հարուցվել 

դատարան: 

« Քննչական կոմիտեի հատուկ հանձնարարություններով գործերի քննության վարչությունում քննվող 

թիվ 58221721 քրեական գործի շրջանականերում ստացված տեղեկատվության հիման վրա պարզվել է, 

որ Արարատի մարզի Սուրենավան համայնքի ղեկավարը 2018-2019 թվականներին համայնքի 

վարչական սահմաններում գտնվող ն պետական սեփականություն հանդիսացող 14 հողամասերը 

օտարել է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգի խախտմամբ: Արդյունքում համայնքի ղեկավարի 

որոշումներն անվավեր ճանաչելու պահանջով 29.08.2022 թվականին հայց է հարուցվել Վարչական 

դատարան: 

« (Ժիվ 62231722 քրեական գործով տրամադրված փաստաթղթերի ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ 

Երնան քաղաքի տարբեր հատվածներում` Գ.Հովսեփյան, Լուկաշին փողոցներին, 

Ծիծեռնակաբերդի խճուղուն հարող տարածքներում ն Աջափնյակ Գ-1 թաղամասում գտնվող 11 

հողամասերի նկատմամբ գրանցվել են տարբեր անձանց սեփականության իրավունքներ, այն 

դեպքում, երբ իրավասու պետական մարմինը` Երնանի քաղաքապետը, նշված հողամասերը 

օտարելու վերաբերյալ որոշումներ չի կայացրել, ինչը նշանակում է, որ Երնանի քաղաքապետի ն 

նշված անձանց միջն օտարման իրավահարաբերություն չի ծագել, նշված հողամասերը որնէ մեկի չեն 

օտարվել: Գլխավոր դատախազությունը 11.10.2022 թվականին հողամասերի վերաբերյալ 2 հայց է 

հարուցել ՀՀ վարչական դատարան` Երնանի քաղաքապետի որոշումներից ծագող 

իրավահարաբերությունների բացակայությունը ճանաչելու, ն որպես հետնանք առուծախի 

պայմանագրերը, ՀՀ կադաստրի կոմիտեում կատարված իրավունքի պետական գրանցումները ն 

սեղանամատյանի գրառումներն անվավեր ճանաչելու պահանջների մասին: Հարուցված հայցերից 1-ը՝ 

4 հողամասերի վերաբերյալ, վերադարձվել է յուրաքանչյուր հողամասի մասով առանձին հայցեր 

ներկայացնելու հիմնավորմամբ (նշված որոշման դեմ ՀՀ գլխավոր դատախազության կողմից բերված 

բողոքը մերժվել է, որի արդյունքում հարուցվել են 4 առանձին հայցեր): 

"«Ֆ 5095 սեփականաշնորհում «ջրի գնով» վերտառությամբ հրապարակման առնչությամբ 

նախաձեռնված ուսումնասիրության արդյունքում 18.10.2022 թվականին հայց է հարուցվել ՀՀ 

վարչական դատարան` Երքաղխորհրդի գործկոմի ն «Աստղիկ-.։ կոպերատիվի միջն Երնան 

քաղաքի Արամի փող. 3 ն 5 հասցեների անշարժ գույքի օտարման իրավահարաբերության 

բացակայությունը ճանաչելու ն որպես հետնանք իրավուսքի պետական գրանցումները ն 

սեղանամատյանի գրառումներն անվավեր ճանաչելու պահանջներով: 

.ա) 73 
Հ 



Ֆչ ՐՀ 

չմորով սպզդմողոդժ 

մմղծմուպ պսկդջոամ մճծոոծղմ ղ սաղտոտմտոհողվող մդօհս/դ իսեմոդ վմղդօտինսպ նմ-յցլ ղ նմ-ցքյ 

վճմեԵողղմօ դոթհսմտիոտոն դոդկողզմժ Ֆֆ լոսժոզն ղտԹթհստշգքոմվղու Պսաղպեսստո մդոսԹթհսմոդսո 

վմզճրվվ չսնզԾամով օմսԵ ղտղդկտողմժ ոդոաաթհսամտի մսիտորԵ վմտոճտո րդն ղտահսմսիոճղով 

օտիոմզդկորետդ տդտահսղտդկվտոս չչֆ ոռղ պիդկմտտս ռմզղժդսնմո ղտքհսմվոողրսուս 

դվռոդոիտ) 6յ0Շ||շ0 լոսճղդսքնմո վճդվ 'մրտիղո դտոթհսմդդդմ ղտդտոդնով վմզոտդ դվնոշհսդոչը 

տղվ վմղղմդմդ դտոմ(դորվտոտտմդը տրաթհսդոդոփզո ոզհոմս Հ ԼիծդոմԵ 'վմրվվ ռդողդտիոմվ 

դղմս Ծղոսու 'Արորտոդղդ վժդղծ իսժօջտոմոտ րճճյ'ցգցլ նսիղտե րոազծոով Է Ծսնսփ ղոք/իսժդ 

վմոնոժ դտողմզ վդտոցմոճսվ ղվնոշհսկտՀծրորտու նսծտովնդով մպղտսԹթհսդոդոփզո դտթհստզհո 

մս ՂՊիմզժ ճսզօց ղղ մղղտոմիտ րոսժդսխնմո դտոԹթհսմվոողրսոս ղհսղ :ռվղոդտիշԼ ՀՀՕՇԱԱ՛ՇՇ 

Հ պԿլիմետճտոսո ռտմոտտոն ռդտկոծմտի Ֆ»Ֆ մրսսրվնոծնո» չդվոտը մզդճդովտոո ւսկզծոռոց 

մզիոիռո դմղզդրոսսոմծԵ վզոմտորողոնղդո ղ մմզդրոսծդոմԵ դոդոտղհո վճոսիոմվ օտիմտտոկ 

դվ-ԵՇ վմզմրզխդ վղուդոիշԼ յյ0Շ մրտիդու դոքշհսմզդղմ լ,Ո «ՈհՕՈ» ղ ով-Է վովհսվ վղոդոիշ) 
100Շ ղուշհսմզկդմ ռոդտկմով դտքշհսճկտցմսծորով ղ վհտկ ռդվ(ոշհսդկոչը տզվ վմզռդմդմզ 

դոմղորվոոոտմըդ ըսսզտվոսկ վմտոտնոհդ 55» 'ժդողտզվ ոզոմս ղ Պսնզծոռոց մուսհսքոկոծում 

դոքշհսմզմոմովպոիոմվ ղտորմոտօ վժոսԵ քմոծղո վզճոով քբ ճսնսփ ռտմիսժդղ վժտնոժ 

դողմզ ղճվը դոքշհսմզդդմ ռոդոդնով դոքշհսծկոցմսծորով ղ վոխոդ դվ(ոշհսկուչը տղվ վմզդմդմզ 

ռողորվտոոտմդղ ղ ղտ(շհստզհոմդոտֆ վղտտոոմոֆ .դտմոտոն դտոկոչմտի Ֆ» Ակպիճոսմով 

ՊՀ 8մով ղվղտղդտիօ) ՀՀՕՇյ||՛9) (լոսժդոամնմո դտաԹթհսմվոտղրսուս օտիդսզօտողոդ մրտԹթհսծդկոհոդ 

դոթհսմԵ օտիմեոզճոով դվետոլոտոն մսիտոիրԵ »Ֆ»ֆ Ծվընսդ վմսիորտոետոհ վիսնսք ղվտոծեր . 

չիսոոոր 

նմ-Շ վջտինսվ նմ-Շլբ վճմեողզմօ դոդողմժ 5» ՉմսԵ դոկողմժ Հ 1զիճոսմով դվդոկոիժմ ՇՇ0Շ609) 
չորով սանզդմողդժ մմզճմով սաղս) մցծուժղմ ղ ազտոտմտոհողող մգօհսքդ իսեմոկ վմղդջոինսվ 

նմ-յցյ ղ նմ-ըցլ վմմԵողզմօ ղոԹթհսմտիոտոն ղոդողմժ 5» րոսժոզն ղտԹաթհստծգքոմվղո Ղսկզեւսստո 

մոոսԹհսնողդսո վմզժրվվ սազճոսմով օմսծ ղոդողմժ ղոսԹհսճմտի մսիոռիծ դոթհսդոդկվտոս ղոդոզմժ 

ղտոԹթհսդոդկվտոս Ֆֆ դղ կիդմտոնոս մմզղճուսնմո դոթհսմվոոդրոսոս ՀՀՀՕՇտՖ»0՛|Շ փաճդսքնմո 

վճռով Ղպիմնորոմտ դզղծ իսժդտոսիոմվ ղտԹեհսղտդոփզո դվիվտտոմդհոսդհ «յ-դվնտորղ» մրտործսմս 

քՇ/չԵ իվՅ վ-օյ վմղմրզտիզն ՛Հ666յ վրսդկօմսԵ վնմվմսովլնոժմզ ժդոմն դմոդտոո 'դոսԹթհսդոդոփղո 

վիվտոմզոսդ «լ-դկվնտող» ողոմս ղղ ԱինդոմԵ ղդժ մմդժդոծ 6 ղ Է իվ ծսնսփ վրոմդ 
մս Ղզիմզմ ժսզօ ղղ մզղատոմիտ րոսժդյսնմո ղտԹհսմվոտղդրսույ մզմտտոհդ րոսճղդոմԵ ղոդկոտզո 

վճուսիոմվ մոտրտոհկդ վմզժոսԵ քմուչդու վմզղզճոով գ ղ Է վրոմդ վժտոնոժ ղուղմզ դվզտվոսկդ 

վմտոռոռնոկ »» Հ ԱզիկզԵեմո իսմս Ղզմծոմոկ Հ րսսծսմս դվղոդոիձ) ՀՀՕ0Շ-01՛ԶՇ մնսմոտոկ մվնտղմով 

Խտիո վդքոմ վմղղղոճմծ դտողդտճմտի ղղծտմտտսղ-վոսմդմդ 'Հտմոր-մմսՂ 'ղսմտղդւ վճտնոժ 

ղդողմզ ղոթԹհսմոսոց ԷջՀՈՆ մոազմոմզի սմզմտտոհդ լոսծղդոմԵ ղտդտտղհո վժոոսիոմվ մրորտողդ 

վմղժնսԵ քմոչղո վմղդղծոոով վղղցվի դվղտվրսդ վմտոոնոհդ Ֆֆ մդաթհսնմսդճվը դոԹհսեռտղվոտոն 

մսիողվկդ, մսիճնով դվոոը սսղսոմվդ լոսիսկտհոո վծմով զ նիմտմտիոմ մրործսմս 1ո դզը տիմօ 

դհսղ ամհսմոի Հ կզիդոանդմ դրոսրվնտծնով ժրործսմս վղողոիձ) ՀՀՕՇ-0)9Շ վլտոմոտոն դոհդոձմոի 5» 



Տչ Ն. 

չոսմղդդողոծմՀ դոթհսմսծուվ) 

դոԹթհսդոհտձչու վմղվոծ դվնոճնսեԵ չս դոթհստղո Չտիղորվոո իսճղզմօ 5» «դվոոոր դոԹթհսեողվոտուզյ» 

ղող Կիդկմտղսզօ դղ մղղծսծվր ղովոտտոհորով րոսդոսԹհսճմտի դտԹթհսղտոտծուո վմզվոչ ղոդտտզհ 

դոթհսետղվոտոն մսիտոփիե »» լոսղտոճմծոդողորոք սստզիծոտջ չդվմզոդվրմոր ռոդուչդոժ էԱզիճոմոկմզդ 

դղ մզդուսնմսնով ղվոուր վմդտոծղուվ իսժոզն 6 Պսզճծդկ դվօմսԵ ռոդղուղղմժ օտիճոսմով դով դզնմու 

փոսդոքոմոմստո ղվնոժջոմոտ դոքշհսծողվոտուլ, դզ նիկմոնոս դմզղժուսնմո դուքշհսմվոողըւսուս 

իսժոզն լդ «՛զտվոսդ դռսվճհոսսսկտկո» դռզ 1Լղիդլմտնս ռմզռդժդոսնմո դտքշհսմվոողուսուս 

վժոզն չ 'ՉմսԵ ղոդողզմժ զ 1իճսամով րոսժոզն յ Լո/մզմոմդզի վոոռի դվնոժոսԵ վրոմն մոեով 

ՀՋ6 մր ցչլ նմո յ ծճտսծ օտիմեողոցմու (մոոքՀհսճկոհոոկ վճոշդմօմսԵ դորմոտօ վճոսԵ քմոժծդո 

նսճտովնդով դոաքՀհսդոդտոփզո դտդտտղզո ոսիշմ ննո) իսմզդճուսմնմո վմզղղսսքշՀհսմվոողրոսուս 

օտիմոտոհդ իսժոզն ֆլ ըւսդոս(օհսչմտի դտոհսռոոտչոհ վմզվոծ դռտոդկտոտզհ դոքՀհսեոռիյոտուն 

մսիոոլԵ չ»Ֆ .տմի դտորվվ վմզժմնձմտտոոփ օտիճտմոկմզդ ճվդ ղ ռտահսդկզնկտ օՉտիճոտո 

ճվզտվոսդ դտրմտիոսոկ վճհսԵ ռոդկոտզկ, լսշտիտովպոկողորոք սստղիչով 'ոզոտմսիողոոր 

չմմղղծուծղմօմսԵ ղորդսզօտոլող վմզդՋհսմոի 

դոդողմժ տմի ղտորվպ ճԾդոմն 'ոոսժոզն վմդժրվվ մտմտիոց ՛ղ մմզղդոսԹհսմվոողըոսոս վռորնսկորով 

վմզղմդւսնմո վմզղոսոստո նսիծտղտդկոմվ իսրետղդկտոճվօմսԵ դտողդտնսդկոպոմդի ղվճմդդ Ծղղմվ 

րոսի նքնո օտինտոտո ճվմզդուսԹթհսչոզտոմզԵ դոդոտզհո ղզ 1զիդտդամոծ րոսղսԹթհսձմոի դտոԹթհսդտհոտչոհ 

վմզպոՀ դոդտոտղհո 'րոսմզղդողոճմՇ վՋմհսսոցմսեԵ չսղճոամոպ ծմով դոթհսղոհտչուո վմզվոծ ղոդոտզկ, 

չրոմն ցցչ մոթով քցչ ռր ցչց նմը գ իսեմոդ դուՀհստմոհորով 6վռոմդոծճմսկոտ» 

դվեու, ղ ծվղուտղզհումրող էզիրոր դով 'րոմն ՇԵՇ մտծով ցգչ դմր գչք նմմր չյ 1զօդոծտդսմ 
3 Լզիճգովու 6վղոմտզհոումրոող Լզիրորղ ճծվմս 'իսճղովտոհ սաղդօղոծողսմ մոոողի օտիսոցտուո 

մդոթհստզհո իսճդողտզվ վօետճմոի փոճողվմօ ճս Ծնով Հ զ Կպիճոամով դվմզղղոդոիծ) ՀՇՕՇ 1-0 

ղ ՇՇՕՇԵՕ Է| .ոմի դորվվ վմզդծնսծոհո օտիմդմ ժսզց իսմդշհս/քդ վօմսԵ ղոդողմժ 0Շ0ՇլՇՇ9 իվօյ - 

չիսճդովոքո սս|զծողոց 

ձղվճսսո դրսսծսմս վտղզհոժոնոժմ վղողմզ դտոմտոտոն ղդոդոճմոււ Ազճոսմով Հ ճնով դվդոդոիձ) 

ՇՇՕՇՇԼ-ՇՇ մուսշհսետովուտոն մսիոովէ) ծվրնսդ վօդոո նսծզդյաՑ դոսԹհսոռիոմվ ռորդ զ պիմտտոհդ 

ԱԾոծդմօմսԵ օտիծդ մս 'իսմտողզոս վտտհՂ :զ Լզետիղ իսփոչ դոժդհսդ մժօշոմուտ սսԵմոոսմԵ 

ոոսժուոսնմո վմս Ղզիմոտօ ղ ոտրոնսվ իսոզմզկոր ոժ Օցօլ Հ Լզիծոդօդուսու 8ծվոտրոնսվ 

նսճոովնդով պահսդոդկտոփղո դտկտտզո օջտիկմենդմ պտադկդոծ վմզռրոսկոփողորվոո 

վջտոինսվ նմ-ըց վճմմեԵողղմօ ռվ(ոնսվ ՖջՖ իսողմզկոր տվ /6Հչ ոսեմոոսմԵ «մվդկմոմրը» 

նսիդտԵ րոսոորտողճմզի վճսնսփ դութոփոփ, 'Վրործսմս դ-ԵցՇյ իվշ| դվդոկոիշլ Հ00Շ-90-Շ) 
վտզոոմոնոժ վղողմզ մս 'գ 1զիեմտո րոսմզղդկտողոճմծ վօմսԵ ղտհդկտողմժ ՕՇ/ՇՇՇՋՁԳ իվօյ . 

չտոմոտոն Հ պիդմոնոս 

դքմսԵ դոդողզմժ դվղոդոիօ լՇ0Շ-Շլ0Շ իստզդ դվ-չ նմ-բ6յ վճմեողզմօ դոդողմժ 5» կիտոճղո 

Հ ոոր ղվղոկոիժ) |Շ0Շ-Ը)-ֆլ չիսոոոր ղվ-չ վշտինսվ նմ-ԵցՇ 'իսօտինսպ նմ-քլբ 'իսոոր ղվ-չ վշտինսպ 

նմ-ց0Է վժմծողղմօ դողդողմժ »Ֆ» օմսԵ դտղդողմժ Հ Լզիտսմով ղվ-ցՇ վմտիմտղփ վղոդոիշԼ 0Շ0Շ 

ՂՎՍՏՔ)ՎՍՂՈաՏՉՈՆ ՎԺԳՏՈՉ ՂՈԿՈՏԳա
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ՀԼ 

ղղ մղժհոզն վմզղրատպող| ծփս) վմդրմսդ վճոոսիոմվ ղոդտոմվոոնմոր դվ(ոնեԵոճվը 

հտղորոք դտորմովպնղմ օտիղվե մ-| 'վմզղդաթԹհսնսօմսԵ օտինեոս պդազտովտով մտսԹթհսդոդտծնսժրո 

դվրոժջոմոտ դտահստղզո մ-լլ 'ղտահսօմսեդո դտոթհսդտոոծվ 'ղտԹթհսծղտեԵտողողծվ 'աղզվպտոծոմոծ 

մոսԹթհսդտոչվ ճվրնսդ վտզո դտղտրոք ռդտահսմն դտդկտրետոս մ-ցլ 'ղոահսմտոոն հդտդորոք 

ղդտոԹհսմն դոդկորետս մ-Եբ Հսնզղնսօ) րոդկտղճռվ ղմմտի դտԹհսնոսոց րոդ մոորոմսե դտոդորուք ղոթհսմն 

ղոդործոս մ-0ցՇ «ազմտտոհդկ մղդդոոսԹթհսնսօմսեԵ վղսմ մրորտոհդդ վոտնոմստո դտդորոք ղոթհսմն 

ղոդորեոս մ-ցլ "մղմտտոհդ մզդոոսթհսնսօցմսե վղսմ ժրորտոհդդ վտզհո դկտղորոք դտոթհսմն դոդկորեոս 

Ա-յլ 'վջմսփ դտահսդոհո օտիմոտոհդ ճվրընսդ վնմսդկտոստդուվ .մ-0ֆ 'ղտԹթհսդտհոո օտիմոտոդ ճվընսդ 

վճդկոմոստոցորուվ մ-բ 'դտԹհսղոհո օտիմոտոհդ ծվընսդ վմտոհո մ-լ 'դտԹահսդոհո օտիմոտոհդ ճվրնսդ 

վնմսդհտսոկով մ-Օլ ԾվմղդուսԹհսօմսԵտնդուվ մդոջ ողոոդցդոսո լ օտիմետդոցմո դվդոդոիծ) լՀ0Շ 

ղղ մզմոզն դորեղոտծսո| մ-լ 'վնովողմեո ղ դոԹհսօմսծոնդուվ 

ղոդկործոմզտոհ մրորսոմվդ վմզղդկտոդոնզ օտիպդպեմո չսզմտի րետմզտոհ մ-Է Գսղտոող մմղդդսդոդ 

1սկզմդ դոսԹհսնոսոց դոկոտմոր րոդ դոսԹթհսվտհոշԱզվ ղտղդտտմոր մ-լ 'դոԹհսօմսեղո ղոԹթհսդտովճվ 

'ղոԹթհսծղոծտողդուվվ ՊանղզպտոՀտոմոծ մդսթհսդտողվշվ ծվոնսդհ վտղո հդտղտրոք ղդտահսմն դոդորեԵոս 

Ա-Ք 'դտահսժմտոոն դտողդորոք դտահամն դղտկորեոս մ-Շ Պանզդնաօ) րտդկտղճղվ դմնոի դտնհսնոսոց 

րոդ մոտրոմսե դտդորոք դտահսմն դտոդործոս մ-օչ 'ղոահստոոմտոհտոողդ ղտահսղոհո մ-յ 

"վջմսփ դոթհսդոհո մ-9 'դոթշհսդոհո մ-/ 'վօմսփ ղոԹհսղոհո օտիմոտոկ ծվընսհ վնմսդոսոկով .մ-ՕԷ 

"ղոթհսղոհո օտիմոտոհ ճվընսդ վնմսդոսոհդով .մ-/ Ծվծդոոմն մս ՂՎզճդ Հ ճտղո ղվմզդդսԹհսօմսծոնդով 

մղոօ ողհտղջօդոսո բց իսյողստնոմնդդ չիս-«չց-ք/ րտդ իսժողզն ցէ մմզդդսԹհսօմսծոնդու 

մղոջ ողհտդցղոսո դով ՛իս«ՀՋՔ րտդ իսմոզն ըցլ ռող պետիդ մմզդդրսԹհսօմսետնղով 

մդոօջ տորզրով տիմտտ նմսվող :մդոջ ոզոտղցդոսո մ6ց '՛մդոջ մ-լցլ Ծվծռսմս 

Աէ րտդ մ-ՕգՇ ղղ կդնդ մղոջ ողհտղցդոսո ղ մղոց ԾվդսթհսօմսԵոնդով ց6ցլ օտիմետղոցմո 

դվռոդոիշ) ՇՀՀ0Շ տհու 'մղոց ողհողցղդոսո մ-/ լ դով 'մդոց մ-յցՇ Ծվծդսմս 'մդոջ ողոողցդոսո ղ մղոց 

կնդ ղղ մ-«չ/՛ՇԸ րոդ մ-ց/ց ծվոոսթհսօմսծոնդով Շ/0Շ օտիմետղոցմո րոսժծոշղմ վղոդոիշէ լՇ0Շ զՀպ 

Հիս-օչլ-Շ) 

րոդ իս-ե/ դզ կզցո դմզղղդսթհսօմսծոնղով վՅհսդժ փսղովնդմ մո դով 'իս-օչճ՛0Է րոդ իս-Օգֆ ղղ կդետիդ 
մմզդոսսԹհսօմսԵոնդով դոդոմսիդվե ՛րոսմս նդչյ չիս-«Ք-քյ րոդ իս-ց/Է դղ զԵտիղ մմղդդոսԹհսօմսեոնճղով 

փսԳ«16Շ րտդ իսժողն ջչցյլ ղղ ապետիղ մմղդմոպտոտոո տորղրով տիմոտ նմսվող 

՛. ՎԵ66 

տվռոկոիշէ յՇցՇ) վՋնսդմ փսղովնղմ 1մո մ-9չ6Է րոդ մ-899 '(8:») .ղվղոդոիշԼ յՇ0Շ) դոկումսիդվե 

Ա-5)9 ոտդ մ-ցՇցյ .րոսիշմ ննո '(չչ0Շ .դվդոդտիշմ դՇ0Շ) մզդորսքահսօշմսծոնդով .մ-9չ/ք րու 

մ-969) '(090ֆ .ռվղոդոիշ լՇ0Շ) մզղզմոպոտոհ ռղ 1զնզ մ-օչբց րոդ մ-Ե/9Շ Ծվմզժողն օտիմեոդոցմը 
չս-4Շ9Շ ոտդ իսժողզն գչցյ ԱիմեԵտդոցմու զ ըւսհտիղ չծորվն վ-գ6յց տիմտտ նմսվող ժոզն 

Ն0195 խՊ կզիմետդոցմու րոոսմզոորոմսեԵ վմզճմսե 1/ո ղ վմզքոս օտիռվը 5» ըսսժ6ոծդմ վռոդոիշ) Կատո 

ՂՎՍՇՔԻՍՂՂԺ: 

ՎԱՊՂՂՎՍԾՅ)ՎՍՈՍԱԵՈՏՂՈՖ ՂՈհՈՍՄԻՂՎՇ 
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2022 թվականի ընթացքում ծառայության հետ կապված մահացել է 32 զինծառայող (2021 թվականին՝ 42), 

որոնցից` հակառակորդի կողմից սպանություն՝ 14, ավտովթարից՝ 2, անզգուշությամբ ինքնասպանության 

հասցնելու 1, մարտական հերթապահություն կրելու կանոնները խախտելու հետնանքով` 3, 

հիվանդությունից՝ 4, զենքի հետ վարվելու կանոնսերը խախտելու 2, ինքնասպանություն՝ 4, ականի 

պայթյունի՝ 1, սպանություն՝ 1: 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ծանրության տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ է ստացել 

959 զինծառայող՝ նախորդ տարվա 1088-ի դիմաց, այսինքն՝ նվազում է արձանագրվել 129-ով կամ 11.955- 

ով: Այդ թվում' 71 զինծառայող ստացել է ծանր մարմնական վնասվածքներ (2021 թվականին՝ 47), 679-ը՝ 

միջին ծանրության ն թեթն մարմնական վնասվածքներ (2021 թվականին` 799): 959 մարմնական 

վնասվածքներից 380-ը կամ 39.66-ը պատճառվել են հանցագործությունների հետնանքով (2021 

թվականին՝ 292-ը կամ 26,896-ր): 

ՀՀ ԶՈւ ն այլ զորքերի զորամասերում հաշվետու ժամանակաշրջանում արձանագրված 1696 

հանցագործությունները, նախորդ տարվա ընթացքում արձանագրված 2072-ի համեմատ, ըստ 

հանցատեսակների, ունեն հետեյալ պատկերը. 

« զինվորական ենթակայության կարգի ն զինծառայողների կանոնագրքային փոխհարարերությունների 

դեմ ուղղված հանցագործություններ (ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 356-360-րդ ն ՀՀ քրեական 

օրենսգրքի 516-524-րդ հոդվածներ)՝ 2022 թվականին՝ 348 (2021 թվականին՝ 270), աճ՝ 78-ով կամ 

22,4-ովծն, 

» զինվորական ծառայություն կրելու կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններ (ՀՀ նախկին քրեական 

օրենսգրքի 361-364-րդ ն ՀՀ քրեական օրենսգրքի 525-531-րդ հոդվածներ) 2022 թվականին՝ 423 

(2021 թվականին՝ 965), նվազում՝ 542-ով կամ 56,1-ովծն, 

" հատուկ ծառայությունների կրման կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններ (ՀՀ նախկին քրեական 

օրենսգրքի 365-368-րդ ն ՀՀ քրեական օրենսգրքի 540-544-րդ հոդվածներ) 2022 թվականին՝ 26 

(2021 թվականին՝ 19), աճ՝ 7-ով կամ 279-ով, 

" ռազմական գույքն օգտագործելու ե. պահպանելու, զենքի, ռազմամթերքի, ինչպես նան շրջապատի 

համար առավել վտանգ ներկայացնող առարկաների, նյութերի հետ վարվելու կանոնները խախտելու 

հետ կապված հանցագործություններ (ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 369-374-րդ ն ՀՀ քրեական 

օրենսգրքի 532-537-րդ հոդվածներ) 2022 թվականին՝ 55 (2021 թվականին՝ 59), նվազում՝ 4-ով կամ 

6,896-ով, 

« զինվորական պաշտոնեական հանցագործություններ (ՀՀ սախկին քրեական օրենսգրքի 375-376-րդ ն 

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 549-550-րդ հոդվածներ) 2022 թվականին՝ 143 (2021 թվականին՝ 150, 

նվազում 8-ով կամ 5.356-ով, 

" ռազմական տեխնիկայի օգտագործման կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններ (ՀՀ նախկին 

քրեական օրենսգրքի 377-378-րդ ե ՀՀ քրեական օրենսգրքի 538-539-րդ հոդվածներ) 2022 

թվականին՝ 33 (2021 թվականին՝ 14), աճ՝ 19-ով կամ 57,696-ով: 

Այլ ընդհանուր բնույթի հանցագործությունների վիճակագրությունը, ըստ հանցատեսակների, 2021 

թվականի համեմատությամբ հետնյալն է. 
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" կյանքի ն առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններ (ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 104- 

130-րդ ն ՀՀ քրեական օրենսգրքի 155-187-րդ հոդվածներ) 2022 թվականին՝ 94 (2021 թվականին՝ 

87), աճ՝ 7-ով կամ 7,45-ով, 

" անձի ազատության, պատվի ն արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ (ՀՀ 

նախկին քրեական օրենսգրքի 131-137-րդ ե ՀՀ քրեական օրենսգրքի 188-194-րդ հոդվածներ)՝ 2022 

թվականին' 15 (2021 թվականին՝ 9), աճ՝ 6-ով կամ 4056-ով, 

« սեռական անձեռնմխելիութան դեմ ուղղված հանցագործություսներ (ՀՀ նախկին քրեական 

օրենսգրքի 138-142-րդ ն ՀՀ քրեական օրենսգրքի 198-202-րդ հոդվածներ)՝ 2022 թվականին՝ 7 (202| 

թվականին՝ 5), աճ՝ 2-ով կամ 28,65-ով, 

" սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ (ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 175-186-րդ 

ն ՀՀ քրեական օրենսգրքի 252-266-րդ հոդվածներ) 2022 թվականին՝ 156 (2021 թվականին՝ 204), 

նվազում՝ 48-ով կամ 23,55-ով, 

" հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործություններ (ՀՀ նախկին քրեական 

օրենսգրքի 217-250-րդ ն ՀՀ քրեական օրենսգրքի 308-392-րդ հոդվածներ)՝ 2022 թվականին՝ 185 

(2021 թվականին՝ 160), աճ՝ 25-ով կամ 13,59-ով, 

« հասարակական կարգի ն բարոյականության դեմ ուղղված հանցագործություններ (ՀՀ նախկին 

քրեական օրենսգրքի 258-280-րդ ն ՀՀ քրեական օրենսգրքի 297-406-րդ հոդվածներ) 2022 

թվականին' 51 (2021 թվականին՝ 26), աճ՝ 25-ով կամ 495-ով, 

" այլ հանցագործություններ՝ 2022 թվականին՝ 160 (2021 թվականին՝ 103), աճ՝ 57-ով կամ 35,696-ով: 

2022 թվականի ընթացքում արձանագրված 1696 հանցագործությունից 33-ով կամ 256-ով հնարավոր չի 

եղել պարզել քրեական պատասխանատվության ենթակա անձանց ով լինելը Այլ խոսքով՝ 

հանցագործությունների բացահայտումը կազմել է 9856 (2021 թվականին՝ 99,399): 

2022 թվականի ընթացքում արձանագրված հանցագործությունների վիճակագրական վերլուծությունն ըստ 

ՀՀ ԶՈւն այլ զորքերի հետնյալն է. 

1696 հանցագործությունից 1682-ն արձանագրվել է ՀՀ ԶՈւ, իսկ14ը՝ ՀՀ ԱԱԾ Սահմանապահ զորքերի, 

Ոստիկանության զորքերի զորամասերում (2021 թվականին՝ 2072-ից՝ 2060-ը ՀՀ ԶՈւ, իսկ 12-ը՝ ՀՀ ԱՍԾ 

ՍԶ, ՈԶ-ում): 

2022 թվականի ընթացքում հանցագործություններ են արձանագրվել ներքոհիշյալ զորամիավորումներում ն 

պաշտպանական շրջաններում. 1-ին բանակային կորպուսում՝ 81 (2021 թվականին՝ 86), 2-րդ ԲԿ-ում՝ 260 

(2021 թվականին՝ 190), 3-րդ ԲԿ-ում՝ 225 (2021 թվականին՝ 159), 4-րդ ԲԿ-ում՝ 76 (2021 թվականին'՝ 121), 5- 

իդ ԲԿ-ում' 159 (2021 թվականին 159), ՀՀ ՊՆ այլ զորամասերում՝ 403 (2021 թվականին՝ 440), ԼՂՀ ՊԲ-ում' 

478 (2021 թվականին՝ 359), ՀՀ ՈԶ-ում՝ 1 (2021 թվականին՝ 5), ԱԱԾ ՍԶ-ում՝ 13 (2021 թվականին՝ 7): 

Ինչպես նախորդ տարիներին, այնպես էլ հաշվետու ժամանակաշրջանում, զինվորական 

հանցագործությունների մեջ առավել տարածված են մնում զինվորական ենթակայության կարգի ն 

զինծառայողների կանոնագրքային փոխհարաբերությունների դեմ ուղղված, ինչպես նան զինվորական 

ծառայություն կրելու կարգի դեմ ուղղված հանցագործությունները: 
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Այսպես՝ եթե 2021 թվականի ընթացքում արձանագրվել է ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 356-360-րդ ն 

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 516-524-րդ հոդվածներով նախատեսված հանցագործությունների 270 դեպք, ՀՀ 

նախկին քրեական օրենսգրքի 361-364րդ ն ՀՀ քրեական օրենսգրքի 525-53-րդ հոդվածներով 

նախատեսված հանցագործությունների 965 դեպք, ապա 2022 թվականին դրանց թիվը 

համապատասխանաբար կազմել է 348 ն 423: Այսինքն՝ թեն զինվորական ծառայություն կրելու կարգի դեմ 

ուղղված հանցագործությունների դեպքում էական նվազում է տեղի ունեցել, մասնավորապես՝ 542 դեպքով 

կամ 56,1-ովծօ, ապա միննույն ժամանակ աճել են զինվորական ենթակայության կարգի ն զինծառայողների 

կանոնագրքային փոխհարաբերությունների դեմ ուղղված հանցագործությունների դեպքերը: 

Դեպքերի ուսումնասիրությունը ցուց է տալիս, որ բռնությամբ զուգորդված հանցագործությունների 

պատճառների ու պայմանների թվում շարունակում է էական տեղ զբաղեցնել զինծառայողների վարքագիծն 

ու փոխհարաբերությունները կանոնակարգող նորմերի նկատմամբ ոչ պատշաճ վերաբերմունքը, որն 

անձանց մոտ ձնավորված լինելով դեռես նախքան զորակոչվելը, զորակոչվելուց հետո նման վարքագծի 

նկատմամբ անհանդուրժողական մոտեցում չցուցաբերելու պայմաններում շարունակում է ամրապնդվել ու 

զարգանալ: Նման վարքագծի դրսնորումներ կան նան սպաների շրջանում, ուստի դրանք վերացնելու 

ուղղությամբ գործադրվող ջանքերն անհրաժեշտ է ավելացնել` պատասխանատու բոլոր մարմինների ն 

հաստատությունների ակտիվ ներգրավմամբ ու համագործակցության ապահովմամբ: 

Ինչ վերաբերում է ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 361-364-րդ ն ՀՀ քրեական օրենսգրքի 525-531-րդ 

հոդվածներով նախատեսված հանցագործություններին՝ պետք է փաստել, որ դրանց՝ 2022 թվականին 

գրանցված բարձր ցուցանիշի պատճառ է հանդիսացել ինչպես հետպատերազմյան իրավիճակը, այնպես էլ 

կատարված օրենսդրական փոփոխություսներով պայմանավորված, թմրամիջոց գործածած վիճակում 

ծառայության ներկայանալու արարքի քրեականացումը: 

Սպանության, ինքնասպանության, սպանության փորձի, պետի կամ ստորադասի նկատմամբ բռնի 

գործողության կամ դրա սպառնալիքի ցանկացած դեպքով քննության առարկա է դարձել նան 

համապատասխան պաշտոնատար անձանց կողմից դրանք կանխելու հնարավորության ն, առհասարակ, 

կանխարգելիչ միջոցառումներ իրականացնելու հանգամանքը: 

Մինձդատական վարույթի օրիսականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող դատախազների 

պահանջով հնարավորինս վեր ես հանվել նշված բնույթի հանցագործություններ ծնող պատճառներն ու 

դրանց կատարմանը նպաստող պայմանները, ձեռնարկվել ն ձեռսարկվում են դատախազական 

ներգործության միջոցներ (ներկայացվել են միջնորդագրեր, հաղորդումներ, դատախազները մասնակցել են 

դրանց քննարկումներին, ներկայացրել են գործնական առաջարկություններ դրանց կանխարգելման 

ուղղությամբ ն այլն): 

Բացի այդ, որպես հանցագործությունների կանխարգելման արդյոսավետ միջոց, զինվորական 

դատախազության դատախազների կողմից հաճախակի՝ զորամասերում, ինչպես սպայական 

անձնակազմի, այնպես էլ ժամկետային զինծառայողների շրջանում, անցկացվում են զրույց-զեկուցումներ, 

դասախոսություններ, տրվում են պարզաբանումներ, կատարվում են օրենքների, այլ նորմատիվ ակտերի, 

ՀՀ պաշտպանության նախարարի հրամանների, հրահանգների մեկնաբանություններ ն վերլուծություններ: 

80 



19 

1956 .ղվզոհդոի»շ) 
լՇ0Օ Հհսմտի ռդտոդտոզմժ Էբ վՋժհսդժ ղսվծհոսսսդ Հ Լպիռղդժ լոսձհսմտի րյսժծոծղմ վռոդտից) ՀՇՕՇ 

Շ61 դվղտոդտիժ) լՇ0Շ) մզդՋմհսմոի 
ղդոդտողմժ ղղ նզիդսզօոտովլոդ րոդ մզջմսԵե ղտղդողմժ ղղ Աիճոամով իս-/6 չ(իսմզժրվվ նսդծտմոնմո 

Ցս մ-գ ՛'նսդծոմոնմո մ-ցլ ճվմս 'մրոսԾսմով վօմսԵ դտկողմժ Հ 1յիքմզրը իս-լՇ ռվդտղդտիծ լՇ0օ) 

իսժրվվ նսդծտմոնմո չս մրոսԾամովպ վշմսԵ ղողդոզմժ Հ 1զիքմզր իս-լ ծվմզօհս/դ օտիտոտոմտտոհոողվող 

չիս-«չԵօ րոդ իսժհողն գյլ պիմետդոցմո Հ րոսետիղ տորզըոովպ տիմոտ նմսոլող :մղդՅյհսմոի դոդոզմժ 

դղ Կիռդսզշողվոռղ րոդ մզօհսքդ դզ զիտոտոմտոհողվող մրոթհսնսդկով դոդտետղվոտոն ղ մրորմտիոհդզն 

ղոդտմտիոտոն վմզղեոպվոտոն դտԹնհսետովոտոն ղոդտոմսիդվեԵ Ֆ»Ֆ կոազմոմդի վմզժողն մսսց 

(Տ1Շ դվդոդոիշ) յՇ0Շ) ժոզն 96 վմզղոոսքշհսօմսծոնղով վՅոսդմ 
դսվծհոսսսդ զ 1զիմեողոցմու ըսսմզոորոմսԵ վմզժմսԵե 1ո ղ ՎՍՇԸ ՏջՖ ոսճճոծդմ վռոդոիՀԼ ՀՇ0Շ 

չիսաչ6 րոդ իս-օ 

կիմետղուցմո Հ րոսետիղ :(6/6 ղվղոդոիժէ լՇ0Շ) ծվրնսդ վօդո չՇ6 զիմոտոհ ղղ մզղղոսհսօմսծոնդով 
նսդտղոսմտո մղղծվդոդտով վօտինսվ նմ-լցՒ վմմծողղմօ ռղտկոզմժ չշչ ղ (մղփոոսվ 

ծվմզղճոիովպոմսե րոդ ծվմդղժտիոպ ղտղդկտքմոի 'ծվղտոսԹհսմկոսոօ ղվնոճղոմտղմմո րոդ դոդտոմսիղվե 

ղվլոտղկրոք) վօտինսվ նմ-/ՇԸ վճմեոդղղմօ դտղդկողզմժ ռվդոլոդ Ֆ» րոսժծոշոմ վղտդտիժ ՇՇՕՇ 

9ՀՇ'9Ե ղվղոհդտի») լՇ0Շ) օչ9'09 .մղվմզղնսկոսոցղդվԵ 

ղվյոտղկրոք '(6չ/'6 վղտոդոիտմ լՇ0Շ) 9չՇՇ ,մղվմղղնսմոսոօղվԵ դվմոմեոդորմոո '(6:Շ դվղտդտիշ) 

ՇՕՇ ՏՃԵ՛Շ .մղվմդղտհոոժղղ '(0չբլ դվռդտողդտիժ) յՇ0Շ) ԳՀՇ'Գլ Հ դրետդ մսվծդ մոմտոդտոզտ վմղղոհո 
թսդտղոժտիծ վմզղնսնոսոցդվԵե օտմտտոդ ռղոսթԹհսօմսծոծղդուվ օտիմեծտդոցմո ղվդողդտիծ) ՀՀՕՇ 

Հծվընսդ վղոդտոմսիորոհդ 

ՇԸ ղ վօղո լզֆ օտիճսդկոմսե իսմզղմտիուվ ղտդկտոքմտի ղոռդ պիմտտոհդ ղզ մղղղոսԹհսօմսծոնղոֆ» 

Ը9Ը դվղոդոիշ) 

ՇՕՇ) 6» .ծվրնսդ Ծգոցդո օտինմոհոծ ողսղն (ֆլ ղվռոդտի լՇ0Շ) 96 ծվրնսդ ծդոցդո գոդովծոժոնոժ 

ղող պիմոտոհ դղ մզդուսԹհսօմսծտճղով «նքո վճոց :(լ6 ղռվղտոդոիծ) լՇ0Շ) 6Է Քվրնսդ վմզղոհուոժղդ 

ղ (60Շ .ռվռտհտիծ) լչ0Շ 0ՕԳԷ .ծվրնսդ վմղղնսմոսոօղվԵ դռվմոմեողորմտոո '(ֆ/Շ ռվղողդտիծ) 

/ՇՕԾ ՉԵՇ .քվրնսդ վմղղտհոո '(ֆ/6 ռվղտողդտիծ լՇ0Շ) 6՛6 .ծվրնսդ վմզդնսմոսոօռվԵ դվմոտղդրոք 
դդ Լպիմտտողդ մմղդդոաթհսօմսծոճղով տոծ Աիտսո 'ղվղոդկտից ՇՀչցՇ էլ ողողմո 'ղվմզղվմոտ 

նմսպոդ ոզհոճդվ 'մս Վղծդ չ ճտղո ղվմզդնսնոսոօղվԵ օտոմոտոհդ դոաԹթհսօմսծտնղով իսնողստնոմնդղը 

չիս-օչ0լ րոհ 

իս-ցՇ Հ ղեԵտիղ ղճռվոքո 'ցԵՇ զ կղրետդ միվշ) ծդոմն դվռոդոիշ) ՇՀ0Շ 'Ժհողն ֆ/Շ վմղդդոսԹթհսօմսծոնդով 
օտիմոտողդ ճվրնսդ վմդղդգոհո Պ Լպիմետդտցմո լխսմծոծժդմ վդտդկտիմ լչցչ ,ողոխտոմսիոդոորղ 

ձզճռոմեԵ Հ ուսծուիդ 

վդուչսմս (ոոսղոճմՀ վմզղոԽհո մդկունմոդկոը դոքշհսմսիոճդով ոոսօտիտովոկողորոք սստզիճո» 

ՂՎՍՇՔԻՍՂՂԺ: 

ՎԱՊՂՂՎՍԾՅ)ՎՍՈՍԱԵՈՏՂՈՖ ՂՈհՈՍՄԻՂՎՇ 



Շ9 

չղոմոտոն Հ ղիկմտնս մ-Հ ծվմզդՋմհսմոռի օտիծումգզի մրսացմույ Հծվընսդ վմդղեռովոտոն 

ոտնոմդի մ-յյ հով 'վմղղետվոտոն նսղծտդոկոմվ տաթհանսկով մ-ցԵդ Ծվճղսմս Ղղինճոմզի 

Պ խսչսմս (ցՇ ,վդտոդկտիշ| լՇ0Շ) ճգ աղցմտդ մմղդօյհսմտի դոդողմժ րոսմծոծժղդմ դվղոդոիօ) ՀՇ0Շ 

06Շ 

ղվռղոհդոիշէ լՀՕՇ) իսուոր դվ-լ վօտինսպ նմ-/բ վժմԵողղմօ ղոԹհսմոիոտոն դոդողմժ ղվկովողդ 5» .մ-ՇՇլ 

ղ (609) .ղվզոդոիշէ յՇ0Շ) իստղդ նմ-ջ վոոր դվ-չ վշտինսվ նմ-բլ վժմԵոդղմօ դոթթհսմտիոտուն դոդողմժ 

2» րտդ 'իսմդտզդ նմ-բյ-Է վոոր դվ-լ վօտինսպ նմ-Շբ վժմԵողղմօ ղդոԹհսմոիոտոն դտղդողմժ դվդովող 

22 Ա8/6 '(ֆՖ101) դվղտոդտիօ) լՇ0Շ) իստղի ղվ-լ վոոր ղվ-յ վօտինսվ նմ-բլ վճմեոդղմօ դոնռհսմոիոտոն 
ղողդողմժ Ֆ» րոդ ՛իսմզտզդ նմ-Հ ղ ռվ-լ վոտոր ռվ-լ վօտինսպ նմ-ՇԷ վժմեԵողզմօ դղտոԹահսմոիոտոն 

դոդողմժ դվդկովող 5» .մ-ցլց Ծվճդոմլ, :(Է/0Շ վռոդտիտԼ լՇՕՇ) չ Լղիցմտդ Հհսմտի դտղդողզմժ լչօյ 
չմզղղոմոտոն 

ղդ պիդմտոնոս մրտոԹթհսծոդկոմեզ ղտդկոմնոնզը մրտրտոհդդ վօղո |/գ6 ,Ա-ՇՋԵ Ծվմզդժհսմտի դտոդկողզմժ 

օտիտմտիրղ :(69ԷԷ ,ղվռոդտիշմ յչ0Շ) Պ Լպիտմտիո դողսԹթհսղղժողվող վմզդօհսմտի դոդողմժ 900Շ 

599 ռվղոդոի»շ) լչ0Շ) ժրորտոհդ վօմսԵ դոդողմժ 
ՇՕՇ9 նսիղղժ րոսձհսմտի վմղղղվքոմ (ԻԵԺՇԸ հԺ շշ չոռ տզտսոքո) դտահսճմտի մսիտորե դոդոճդդճ 

ղոդոմսիովԵ վզտվոսդ ղոդտծղդչՒ Ֆ» պզիծտղտողկոմվ Հ լոսմտիտդկզն ղոդտմտիտոտոն ղ դոսԹթհսնսդոպ 

ղոդտծտողվոտոն ճվրնսդ վմզդղվրմոր դտոԹհսեռովլոտոն ղտդտմսիղվը րոսղոճմճոդողորուք չստզիծոշ 

րումն ցճց մտծով ֆ6Շ ռր 6 դվղոդոիժ) լՇ0Շ) մրոմն մոնո 

999 ռր ֆ զ պիղեղոդոմզի րոսձհսմոի ղոդոտունչղվր ծվճդսմս 'լրոմն օճց մոծով 9/6 ղր /Է ղվռոդոիշ) 

յՇ0Շ) մղտոոոփ ղորսոցտոհ վոողի դոդոշհս/դ վրոմն /բյ մտեոով 099 ղիր լՇ դզ լզիմսիողրվվ իսմզօհս/դ 
օտիտոոմտոհտողվողռ ղ (իսմդօշմսե) իսմդդժհսմտի ղտղդկտղմժ մոմմզմտմդի վմզղոսաԹհսօմսծոնղոպ 

վՋհսդժ ղսվծհոսսսդ օտիտմոիո 'օտիղղժ րոսժհսմտի վմղղռվրմոր դոդոճղղժ րսսճծոծդմ վղոդոիծ) ՀՀՕՇ 

չիսզղծոմոդմզղծ մղդրոսնմսնոպ ղվմզղդվրմոր վտոտիոմվ 

իսեԵմոհ ղ րրսմզդտղզդրոք օտիղորվոո ճվրնսդ (վմզդմտտոդորումվ վմզոորոմսԵ րոսմզժհողն Հսմս) վրեոդ 

դոդտոմտտողորոմվ վմզոտորոմսԵ 1ոմմդմոմզդի վմզժողզն տակոդոմտղդմզղծ ղտԹհսմոսոշ վմզղսոցտոհ 

փզեմուվ Ծղոսո րոդ պանղղնսշ) րոդտոդճդվ դմմտոի դտոԹհսմոսոօջ Ծվրնսդ վմզդնսմոսոցղվԵ ղղ նզիմսղոմն 

րաղտոդտոդրվվ ժղսմս «(ցողն լ) մմզղոոսԹհաօմսԵոնդով օտիոզտողպվող (մդոսԹթԹհսօմսեղո ղոԹհսդտովժվ 

րոդ մղտսԹթհսծդոծողողչվ 'մղդվպտոծոմոծ մղսթհսղտոծվ) իսշտինսվ նմ-գ/բ վճմմեծողզմօ դոդոզմժ 

ղվհպվող Ֆ» դզ լոսսծկոմզԵ րոսից վմզղղսԹթհսօմսծոնդով դսվծհոսսսդ սղպտեսսԵ մղորետիդ վմզժհողյ, 

չս-չԵ6 րո իս-օյյ դղ դետիղ մմղղդաթհսջօմսծոնղու 
վՋհսդմ դսվծհոսսս մս 'ղվուոր դմո ղղ ոոսնողի մմդղդսթԹհսցամդի ւս դմզդոոսԹհսմվոողըսուս օտիմոտույ 

(Ջղո ֆլ 'ՉմսԵ ց ղվղոդոիժ) յշ0Շ) 
մղղղոմոտոն Հ պիդկմտնս մրտահսճոդտոմեզ դոդկոմնոնզր նտազմոմդի վցղու ը Ձհսմտի ղդոդկողմձ բլ 

չիսմզճրվվ (Շյ ղվդոդոիժ) չՇ0Շ) դործոմոնմո չս իս 

-01 ԱՇ ղվղոդոիժ) լՇ0Շ) զործտմոնմո ղղ կզիցմոդ մմղդժհսմոի իս-ցք րոսի նող :(Էֆ ղվղտոդոիժ) լՇ0Շ) 

դղ կզիցմոդ մմզդժհսմոի իս-0ֆ Ծվծդումվ, :(6ֆ դվղոդոիօ) լչ0Շ) Հ զպիտմտիո դղաթհսդղժողվող վՅոսմոի 
ղոդտողմժ ԷԸ իսմզժողն վմզղդոսթհսօմսծոնղուպ վամհսդղժ դսվծհոսսսդ լոսդոճմՀոդկողորոք ստզիճծոֆ 

ՂՎՍՇՔԻՍՂՂԺ: 
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չմմղղծսճվր ղորդոփող| օոիսոմվի ծվրնսդ 
վմզղղոմոտոն ղղ 1զմծոմզի րոդ դոխփ լոսժողն գչչ մմդղետովոտոն նսդով լոսճծուծղմ վղոդտի) ՀՀՕՇ 

՛. ՁրոքՀհսծկոտհոկ Ղաիկոր՝ 

փոննոնզըր վժոզն յ մրոշհսստճոմ 'մտզկրուք ղոքշհսրզնոի սաղկմոշդղ դոքշհսիտոդողպվոտտոհ 

ռոդկոզմժ ովմզռռվճմդի զ Լզծռո ոոհդ 'մգքոս օտիռվԵ 5» սսմզիծսկումսԵ իսեմոդ ղուքշհսժմզվողճոսո 

դռտ/ով դզ տասահսոոդտտոոմտոո դղ րոոսժմմոմո նսիմետոնզը 1մԼդղչողոց ռզ մսիոնզը 

ճոդզմվ 'ոփզիռռճոճմով 1ոմմնոնզը ոզոմս ստզվ ռազիկմոծժդղզ ղորմզմ ղ ռաոռոքոդմ զդ ըոդկողժդվ 

Ն ագիմզմոդանու (մմզռնսիոսվոտղվ) մմզռյոքմնոնդը (իսմզդՅնսմոի) իսմզօմսԵ դոկուզմժ սաց / 

չոսՀսմս ղվոոր սաղդծզմոնոն մրոսնդոոտզվ ղոդողմժ մրորտոհդ վօղո ց) ղ ղվոր սսնզԾոսմուծ 

ըսնղոտտղվ դոդկոզմժ մրտրտոհդդ վցղո Օ6 'դվոոր սսղճոսմով րոսնղոտտղվ դոդոզմժ զ 1զիծոմոդ 

մրորտոհդ վօդո ՕՀԷ մրտոԹհսդսդցողվոռ վմզղետովոտոն նսդկով լոաշտիտովտոկողորոք սստղիծոֆ 

չսմզժրվվ սսմղդվ| րոքոնոի ղ դրվվղո մ-բց 'իսսոցտոհ 
տպկոտ դտկտտովպոռԵ դտղդկտիոմվոզմժ մողո ղվմդղդճմտոմո մ-բ 'մրտահսդոմոսոցտոո չսկղդվ6ծ 

մոմտիոմ վմզդծհսծտոո օտիմզմ ժսզօ մորով սսկզղծզմոնոն րոդ սզԾոամովծ րսդհոտտղվ ղտղդողմժ 

մրորտոհդ վօղո ղ սնղդվ օտիմտտոկ դոսԹթհսդղժ վմդօէ մ-ք 'իսդտտոհղ սսդդծոմոդմզղ դոսթհսնմսդճվըր 

անզծամով րսնդոտոտղվ դվնոմդու մսղ ղ սմղղդտՀ մմղդոոսթհսմդշ) մ-շ 'Ոզծտովնդով վ տղկզնոսո վժմոմո 

նսիմետոնզր մօղո) մրտոԹհսդտոմոսոցտոհ դոթհսմոդոծոմ վժրվկ սազԾամով րոսնղոտոտղվ ղոդոզմժ 

մորով ղորմտտոհդ վճմտոմո մսիտեղոտի դզմսմղոպ Հ պիքմզր մ-լ ծվդոսԹհսնմսղճվր Զ/ օտիծոմողդմզղ 

ձզիքմզր մ-ց/ դով 'զպ ղիմտմտիոսմ մ-ց// լ Ծվծզսմս 'դոսԹհսնմսդճվըր 

ցԳցլ հփսղովնղմ դոսԹհսնմսդճվր ԳՇֆ սսղծոսմովպծ րսնդոտտղվ դողդողզմժ 'դոսԹթհսնմսդծվր Ձ/9 դվոր 

3սնզղճղդմոնոն մրսնդոոտղվ ղտոդողմժ 'ղւսԹթհսնմսդճվր Հգ/ վմղղծվդղժ ղվոռոր սաղդնոամով րոսնդոոտղվ 

ղոդկողմժ դվնոմդով մրտորտոհդղ վօղո ղղ լզճոտո մմզդետովլոտոն նսդկով ոոսժճոծդմ ղվղտոհդտիշ) ՇՀՇՕՇ 

Շ99) ղվղոդոիժ) յՇ0Հ) 
իսմդժրվվ նսղծոմոնմո ճս մ-ցԳՇ '(90Է ,ղվղոդտիշ) լչցՇչ) նսղծտմոնմո դղ պիցմոհդ մմզդժհսմոի իս-լ6Շ 

վոսմս նդ :(0:6) ղվղտդոիժ) լՇ0Շ) ռզ կզիցմտդ մմղդժհսմոի իս-/ֆգ '(9) ղվդոդտիշէ լՇ0Շ) մզզղոմոտտոն 
Պ պիկմտաոս իսմզդդաԹհսծոկոմեզ դոդկոմնոնզր մ-Հլ ծվծդոմլ, :(096լ ,վղոդտից լչը0չ) չ Աիտմտիո 

ղոսԹթհսդղժոպվոռդ վ-ըցօ ԾվմզղՅհսմտի դտողդոզմժ նսիռղժ (օտինսվ նմ-լցԵ վճմեողզմօ ղտողդողզմժ »ջ) 

իսմղդժվդոդտու վօտինսվ նմ-/ՇԸ վժմծողղմօ դոդողզմժ դվդպվոռ 5» րաօտիտովոկողորոք սստղզիծո» 

6:18 ղվղոդտիշ) լՇ0Շ) Վնհսմտի դոդողզմժ /լյլ օտիԾամով 

(ցտինսվ նմ-յցԵ վժմծողղմօ դտղդոզմժ 5») իսմղդծվղդոդտով վօտինսպ նմ-/Շբ վժմծողղմօ ղոդոզմժ 

դվդոլող 5» Հ պիղղժ րոստհսմտի վմզղդվրմոր ղտոկոճդղժ ԻԵԺՇ դժ 2» լսմծոժղմ վղտկոիծ) ՀՇ0Շ 
չոսծսմս Հ աղղճզմոնոն մրոսնդոոտղվ ղոդողզմժ 

ղ (լ ղվղոհդոիշ) լշ0Շ) 0յ սկզղծողոկոմվծ րանդոուտղվ ղոդոզմժ Հ 1զիծոմդի րոսճճուծդմ վդոդոիշ) ՇՇ0Շ 
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(Ջղո ցԳՔ 'ՉմսԵ Բ6Շ ղվղոդոիժլ յըՇ) կոմղմոմդի վօղո լ/6 օմսե 
ղոդողմժ Շցֆ պիդկմոնոս զ մզղդոմտտոն ղտԹթհսոտիոմվ փսղովնդմ մրտթհսծոդումեզ դոդոմնոնզր 

'ծվընսդ վմզղծվդտտոպվչո ղտահսետպվտտոն ռդտոդկոմսիղվԵ Ֆ» Ղտմ(մզմոմզի վմզղուսԹհսօմսԵոնդով 

օտիմոտոհդ մրտոԹթհսծկողոոր Ծդոմդ րոդ Ծվրնսդ վմզղնսնոսոցղվԵ րոաղոճմծոդողորուք պստզիծոֆ 

րումն ցցբ մտեով 6Է9 ղր ցՇ ղվղտոհդտի») լչ0Շ) 
մրոմն ցչգ մտեով ցցլ ռր ՀՇ իսմզդօծյհսմտի դոդողզմժ օտիտմոիո ղ իսմդօհսնդ օտիտոոմտոհտողող 

փսիժ նմո 'մրոմն օցլ մտեով 6օցց տր լբ Ղ պիդեղտկոմզի 'մրորստ տասղոսնդմ 'Ծվմս 

'(րոմն Շլ9:614-ՇՇ)՛6 .ղվղոդոիօ) լՇ0Շ) ոողի դոդոօհս/դ վրոմն ֆցց մոծով ֆծ ղր գճյ օտիսոցտոհ 
մղտաթհստղո իսմղողտղվ վմզղդաթԹհսօմսծոճդով Հ պիմսիողրվվ իսմգօհսմդ օտիտոտմտոհողվող ղ 

իսմղդօմսԵ ղոդողմժ (օտիղղժ) նսիղղժ րոսմդղդժմհսմոի վմղդդվրմոր դոդոճղղժ լոսժծուշմդմ վդոդոիշ) ՇՇ0Շ 
106) դվղտհդոիժ) լչ0Շ) նոԱզմոմզի չազղծոսղդվ Ծվամհսմոի դվճվդղժ օտիտ 1հսշ) ոստովոո| 

տվհոսդ վճղղմօ 1պղիճոմոդ Հ լոսծսմս Օ0Է ճԾվրնսդ վմզղետովլոտոն նսդովկ լոսժծուշ)ղմ վղողդտիծ) ՀՀՕՇ 

չոսսմս ՀՇ դրվվղու րոդ 
ղոդտդվմօղո վետովլոտոն նսհդով ղղ լդմծոմզի մմզղետոոտոն ոտնոմզի ոոսօտիտովոկողորուք դհսՂ 

շոսսմս ց6 օտիծոմոհ Ծվընսի վճվդոժ դով 'ֆ ղրվվդո րոդ դոդողվմօղո օոիծոմոկ 
ծվընսդ վղըմոր ղտԹթհսղղժոտղվ դզ կզմծոմզի մմդղղետովոտոն նսկդով ոոսօտիտովպոկողորուք սստղիծոշջ 

Հ ոսիդտղոամոծ 

ԱռոսԹթհսղղճողյող իսժհսմտի ղդտոդողմժ իս-ցչշ 'զ Կիցմոդ մՅշմհսմտի իս-ցյ 'մտրոպ սամզդղղժ ղտԹթհսզ տոմ 

դտմոտոն ղզ կիդմոնս մրոթհսծոկոմեղ ղոդտմնոնզը օտիտոտոով մ-բջ Ծվօմսե դոդկողմժ գ օտիճղ 

չիսժրվս վտղի նմ-Հ վոոր ղվ-յ վշտինսվ նմ-Շ0Շ վճմեծոդղմօ դոԹթհսմոիոտոն 

ռոդողզմժ Ֆֆ .մցԷ ՛իսժրվվ ոսղդվօ օտիիսկպտհոո մղսսԹթհսվղորնսկործոմ դս ղղյսթհսիվտդզաօ 

'մդոսթհսիվմէ ղտոԹհսռդժողվոռ իստղդ նմ-Է վոոր ռվ-լ վջտինսվ նմ-Ե/Շ վճմեոդզմօ դոԹհսմտիոտոն 

դոդոզմժ դվդպվոռ Ֆ» մ-6Է մզիջցմտնումդի դզ տզվ մմդդօհսմտի դոդողմժ մսխմ ղ դվոոր պսղդտոտոոուծ 

մզղղդսթհսծոդոմեղզ ղդտղդտմնտոնդր 1զիծտոնոդ դղ մզդրածսմս (իսմզօմսե) իստհսմտի ղտկդկողմժ օ/ 

ծվընսդ վմզղեռվտտոն նսդծողոկոմվ դոսթհսնսդկով ղդողդտետպվոտոն ըսաղտճմծողդողորոք ստղզիծոֆ» 

ղղ դիքմզը մմսխմ Ծդսմս '(՛Է ղվռտոկտոի»շ) լՇ0Շ) մզղդոսԹհսդմոսո ղզ դիծոմոդմզդ 

րզն վ-ցֆ ծվծռոմլ, :(ջ/6 լիսձհսմոի դոդտողմժ ՀյՇ ,ղվղտոդտիտէ լՇ0Շ) լոստած ղ դսԹհսմոմողցդոս 
մսիոմԵ ցցչլ Հլ պիմտ իսձհսմտի ղտոդտողմժ լչլ ծվրնսդ վմզղետովոտոն րոսժծոշ)ղմ վղոդկտիտ) ՀՀ0Շ 

յ պիմտմտիոց 

մ-Շ Ծվծդսմս '(ֆլ ռվղոդտիշէ լՇ0Շ) մղդժսնսմ չվդղժոմզի դզ Լզիմզմ ծվրնսդ վմղղետովոտոն րզն 

վ-ԵՇ Ծվմզդրոածսմս դորքմզր :(0Շ դվղտղդտիժ) յՇ0Շ) զ 1դիքմզր մ-բօ դով 'վկտողոոր մ-ֆ 'իվմ) մ-յ0ց 

ծվմս '(:07 ղվռոդոի»շէ լՀ0Շ) չ ղիմտմտիում մ-օցց ծվծղոմկ, :(0Ֆ/ ղվղոհդոիշէ լՇ0Շ) մզդղոմոտոն 
1իծտմոդմզդ Հ տոսԹթհսնմսդճվր շչ//ց ւաղդստմվդ Ծսճվր դտորդոփոպվ ողհոմս ՛'մրոսմսիոդոմոդ 

րսդոճմճոկողորոք սստղիծոֆ չդվոոր պանղդծոմդի մրոամսիողոմոդ մրտորտոհդդ փոանոնզր ց6 . 

Գսդղոխփսփ մրամսիողուոդ 

ցտոիմտղմ Ծսճվր դորդոփտողվ ոզոմս Լպիճտմոդ Հ րոածսմս մոԱզմժոմդի փտանոնդր չչլ . 

-ողհոկնդ 

ՂՎՍՇՔԻՍՂՂԺ: 
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68 

չիսմզդուսԹհսնսօմսԵ 

դոդործոմզտոհ վղոդտիշ) ցչըՇ Հ շտիմսիտողորնոհո տորղրով վղոդոիժ) լչց0Շ մրսետիդ վմղղժվդոծոսծ 
դվմոիմ տտսղովնղմ վմզդժմհսմտի ռտդկտողզմժ օտիդսզօտողվող դղ վմդօհսդ օտիտոտմտոհտողող 

"վմզմեոոնմսդճվր օտիկմտոնոս 'վմդղոոսթհսմվոոդրասուս օտիմտտոհդ րոսջտիտովպոկողորոք չստզիծոջ 

ֆ9) դվղտոդտիժ) լՇ0Շ) (9մսե) Հհսմտի դոդողմժ չ/ (զ դինոսմով) զ զիղսզցողվող 
'(քցլ .ովդտդտիժ լչըչ) «հսդ ցօց Հչ պիտոտմտոհողպվող իսմզդժոսնմո վմզղոոսթհսմվոոդրոսուս 

օտիծողողդոմվ իսմզդրամնոծմով ղտԹհսղտոտչոո վմզվոծ դտողդտտզո լոսժծոժղմ վռոդտից ՀՀՕՇ 

ղղ ոոսհսփ ղտԹթհսղղժտղվող ճղսմս 'մզդՋմհսմոի ղոդոզմժ դղ կզիդսզօտովող իսմզժոզն վոոողի րոոմն 

ՇՇՇ մտեով չՀ/չ ղր ՛/ց6 նմր Հ օտիդեդղոդկոմդիծ օտիմետդոցմո րոաժդոաքնմո վմզդոոսԹթհսմվոտդրոսուլյ 

՛ ։ 
(րումն Հցց մոծով Հչք .ղվղոդոիշլ յՇ0Շ) րումն ց6 մոԽով քճ լր 

095 Հ զիռեռոդկոմցի մրորսումվդ վմզռծսճվո դոքշհսօշմսեմզդ դոկոհովոտոն ուսժ6ուծմդմ վդոդոիծ) 

ՇՇՕՇ Ծվմզղոոռի շտիմԽոդոցմու րոսժոոսքնմո վմզդուսԹհսմվոոռըսուս օտիմոտոհ րոսմուտ նմսվող 
` 27 

՛ (րոմն 999 մոծով շչք ղր չչյ նմմր յ ղվգոդոիշլ յՇ0Շ) ոոդի վրումն 566 
մտոծով Ձե ռկր լցճ նմը լ զ զիղեռտկոմզի մրտըսոմվդ վմզռծսճվո դոքշհսօմսեմզդ ռոդկոթողոտու, 

(րումն ցցչ մոետով քԵջ զր լցչ նմկր Ը դվղտոդոիշ յՇ0Շ) ոոողի վրումն ցքչ մոԽով 0ՇՇ ղմր 666 նմր 
ք օշտիսուցտոհ մդոքշհստզհո Տ 1զիմեողոցմու րոսժուսքնմու վմզդուսքշհսմվոտդուսուս օոիճոդոկումվ 

ճվոնսդ վմզղդսհսհուվտտոն դտկտոմսիղվԵե վմզռմսծոոդ դղ վդքոժ դտք(հսռոհտչոհ 

աա դոդոտղհո դոքշհսծոռոտոն դոդտդսմտռղզդ դտոդոմսիռվԵ 5»»Ֆ ըրոսճ6ոշմդմ վռոդոիշ) ատի 

(16 դվռոհդոիշ) լՇ0Շ) րոսծոճսծետղող ցց Հ զիմտ 1ոմզմոմզի սազդեղոդոմզի դվիսրոհ 
մոողի օտիսոցտտոհ մղտոթհստզհ '(ցՇ դվդտոդոիձէ լՀ0Շ) մվետնմսդճվր չֆ զ Պպիճտոնոդմզդ իսմզղժոսքնմո 

վմզդդոաԹհսմվոողըասոս օտիծտռտդկոմվ իսմզղդրսմնտծմով դտԹթհսդտոտչոո վմդպտծ դոդոտղկ, 

906 պվղտղդտիշ) 

1Շ0Շ) լոստովոով ցջՇ Հ կզիմզմողտմով րոսժդախնմո Ծդսմս '(ՓՇԵ ղվղոդոիշ) լՇՕՇ) ոսահամվոոդրոսոս շ/ջ 
Հ Կիծոդոդոմվ ծվոնսդ վմզղղրսԹհսետոպվոտոն ղտոդոմսիղվեԵ վմզդմսետմոդ ղ վղքոմ դոԹթհսդոհոտչոհ 

վմզվտոծ ղտդկտտզհո դտոԹհսետովտոտոն ղտդտղսմտդզդ ղտողդտմսիռվե Ֆ»Ֆ լրոաժծոծղդմ վղտողդտիօ) ՇՀ0Շ 

Զղո ջ| 
'ԶմսեԵ ցլ ղվղտողտիշ) լՇըչ) սվցիոտոն դտործոմոնմո Հ զիճոմոկ տաԱզմոմդի վօդո ֆ իսօցմսԵ դոդկողմժ չ, 

(քղո՛ ԳՇ| 'ցմսԵ 

Շ9 ղվղոդտիշէ յՀ0Շ) զ կզիցմտդ 1ոմմզմոմդի վօղո լլ օմսԵ դոդողմժ 6ց իսմղդրոսՀսմս վմզդդոմոտու, 

ցռո 0չՇ 'օմսԵ լ0Շ ղվղտոդտիծ) լՇ0Շ) օղո լ6Շ 
զդ ղկիտմտհոտոն ՊԱրործոմող վսցիոտոն Հ կիտմտիտ ղոսաԹհսդղճոտոն վօմսե դոդողզմժ չչ-Շ Ծվծդսմս 

'/ցղոո 60» 'ՉմսԵ Ֆ9Շ ղվղոհդտիշ) լՇ0Շ/ րսդոմոտոն Հ 1դիտմտիո Ղղիղղժ կոմմզմոմզի վօդո /0Ե օմսե 
դոդողմժ ՕՇԷ 'Արտրսո փսդովնդմ 'նզտկդզր տզվ վմգօմսԵ դոդկողզմժ օտիճդողսփ 6ճվղտիմոտ նմսվող 

ՂՎՍՇՔԻՍՂՂԺ: 
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ՀոոԹթհսդղժ Ծղոսոո Հ պիղնսաշ) մծքով 'զ զիցմոդ մօշմսեծ դոդողմժ րոսժոզն վծնով դորցղոԵտդսմ վրոմն 

մոետով լՇՔ դր յյ դով ՛գ պիդեդոդկոմզի մրտոԹթհսճնսժրո ղոողի վրոմն լյլ մտետվ ցցլ օտիստցտոհ 

մղտաթհստղո մրոթհսօմսծոճղով 'զ Ապիմտմտիոմ մրտահսծնսժրո ղճնով իսճդոպտո ղտորցղդտոԵողսժ 

րոմն 5» լլլ մտեով Ձքլ 'ղզ ոոսհսփ ղտոԹհսդդճոտոն 'իսմզղծղովոհ ղդորցղոծտղդսմ րոմն մը ֆլ ղրոմն 

ԳԵ9 մտեով լՇճ ղր ՇԵ մտմտղողոտտոհորով մ-Հ ծվմղղրարվնոծմով օտիծոմոդմզդ դվղոդտիշէ ՀՇ0Շ 

րոմն /ցբ մտծով ց ղր Շ ղվղոդտի») լՇ0Շ) րոմն ցգ/ մտեով ըցֆ յր Ձ9 Հ Լզրետդ 
մմորոսԵ փսդովնդմ տդկոծդղզ ղորցդոծողսմ իսծդսմս '(Է դվզոդտիշ) լՇՕՇ) ծնով ֆ զ Կզիճամով իսեմոդ 

ղոԹթհսմտիոտոն ղտոդոզմժ ըյստմսԽս ղտոԹթհսդոհտչոհ վմզվոչ դոդտտզո լոսճծոծ/դմ վդոդտից ՇՀ0Շ 

ճղվմդժոզն դորսոցտոհ վմղղոողի 

դվհոժհսԵ մղտոահստզո իսժմղողտզվ վմզղղրոսԹհսնսօցմսԵ դտոդորեոս ղղ լոսմզմոմդի մոոոր նսսծկոմզԵ 

վմզօմսմԵ ռղտկողզմժ օտիտամով ղ վմդօհսդ օտտոտմտտոհոոոող 'վմզմետնմսդղճվր օՉտմճոմողմզդ 

'վմզղուսթհսմվոտղրսոս օտմծտողտդկոմվ վմզղոսթհսետվոտոն դտդկտմսիռվԵե վմզդմսեԵտ(ոդ 

րսստիտետդմ դտահսդտոտչո վմզպոծ դտոդհտտզո րոսճծոժղոմ վդտղդկտիժ լչ0Շ ողԽտոմսիողոորղ 
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ՒԹՅՈՒՆ 



99 Ն ԷԵ, 
չճորվն վօմսե ղոդողմժ 

6՛ՇՇլ տիմտտ նմսոլողդ օմսԵ դտողդողմժ ց-ը/յ Հպ պզրետդ մդոսթհսօտինոմԵ դտդկզմոտ վմղդետովոտոն 

նսղծողտղդկոմվ րոսմտիտդոն ռդտդկտմտիոտոն դով 'ծտրվն (Ձհսմտի դտդտոզմժ) վօմսԵ ղտղողմժ 

յ-9/ տիմտտ նմսպվող (Ժհսմտի ղտդկոզմմ) օմսԵ դտոդկողմժ ց-Շ6 Հ ԼԱղրետդ մդոսԹհսօտիդսզմոմդոցջ 

դոդզմոտ վմղղկվղդժ վմղղդվրմոր դտոԹհսդղժտոողդ շշ» լսմճոժդմ վդտոկտիժ ՀՀՕՇ 
Հ(ուոր ղվ-յ վջտինսպ նմ-ց/ լ վճմեոդղմօ դոԹթհսմտիոտոն 

դոդոզմժ Ֆ») րոսճծուշդմ տիրոք ՖՇ դոժ 'Շս 5ս դոդտո նտհոտովդո վիշա զ ճտզհո մծմով սանզդսզցովոդ 

ԶՁլհսմտի ղտդոզմձ ծվընսդ վճվդղժ 'րոսժոզն փսնղոճոմտսմսսմողոտո րոսնմսնովպ ցոձտոհ մս 'զ կզղորվտո 

մմվնողռղզմօ 'րոսմս նդչյ չոսժոզն փսռդոճոփտսք պտմողոտո ըոսնմսնով ցտոՀտոհ դմովր Հ րոսիցջսա մճմոպ 

յսնզդսզօողող Ձյհսմտի ռդտդողմժ դով 'վդոսծ դոսթհսխԵ ողմո տզդկրուք տաօղոոտ դորցոսք ղ դորդմողդժ 

վմզղրսնմսնուվ իսճմեԵոդղզմօ մսդ ղտԹհսմտիոտոն դտոդողմժ Ֆֆ չմծմով շսնզծյսմոպ օմսԵ ղոդոզմժ 

չադշսք դնովր մսղ ղ մղդվ| մոմտիոմ վմզճրվվ ոս մոսԹհսդոդոռվմօ վՁշվխո ւանղծոամով օմսԵ դոդողմժ 

չադռստո րաճծտոժղմ տիմօ Օլ մղդոս դսԹթհսմսիոմողվ մդվրմոր նսղծտոդոդոմվ ղօմհսմտի բոոսհսփ 

(դորտոոմտոհոպող վմդօհս/դ) սանզծամով օմսե ղոդոզմժ օտիողտողվող իսմմեոդղզմօ դոթհսմոիոտոն 

դոդողմժ Հ» օտիղդանդմ ղվդտոդկտիշ) Ձ66):7/0՛110 չմրտրդկմտմվդ վճմեողղմօ մսղ դտահսմտիոտոն 

դոդոզմժ 5» Չոտր ճղր վքոս ղվ-յ վովհսվ վղոդոիժ) ՀՇ0Շ ղոռ ողհճղվ 'իսցո վմղժհոզն դութհսցմսծոնդուվ 
օտիմեողոցմո Հ օտիմսիողորմոո ողհոմկիտոսո մցո վիշ) (վմզօմսԵ) վմդղդշյհսմտի դտդկողզմժ օտիղղշ 

չիս-օչԵ-ԵԳ րոդ իս-0թԷ ԵՇ Հ (ղցո միվշ) վմդօմսծ ղոդոզմժ 
օտիղղժ մրտԹթհստորզրով տիմտտ նմսպվող :(լգ/՛Ֆ ,ղվզտդտիօ լչցչ) (մհսմտի) օմսԵ ղտղդողզմժ 

յ60՛69 Հ կզիղղժ Ծվրնսդ վմզդդվրմոր ղոԹհսդղժոռվյող դտԹհստզհումդով րոսմծուժդմ վդոդոիօԼ ՇՇՕՇ 

1զիքմզր մ-ցօ 'զ զիմոմտիոմ 
ծվընսդ վմղղետովլոտոն ոտնումդի մ-գ ծվծդսմս 'ճսնսժ լց զ 1դիմզց րզն սադղսզօշտովողձ Ժհսմոի ղոկողմԺ 

-ոսԹհսղղդժողվող կդոհո ղ շհսմտի դոդկոզմժ 1ղռսդօովող Հ զիմտմողօդով իս 

-ք9գ դով 'ծվրնսդ վմզղետպվոտոն նսհով Հ զիտտոտոոով մդոսթհսդոդողվմօ վ-Էց/Է ծվծդսմս Ղզիղսզօովող 

վճ Ձհսմտի ծվընսդ վմզղճծվդղժ իս-/ՀԷՖ Ծվրոանմսնովպ |Բց՛6Շ տաԱզմոմզի վմղճոզն մսիտոծղոպ 1ոմնոշղզ 

Ջրտահսմոմողցղով շանց մճմուվ ամղզդսդցողվող Հհսմտի դոդողմժ մղղդվրմոր դողդտողդդճողվող 

ղղ պիդկմտնս ղմզդրոանմսնոպ օտիճոմոդմզդ ծվրնսդ վմզղվծոճոնոժ իսեմոդ օտիղորպտո իսճմծողդմօ 

ղտոԹհսմտիոտոն ղտոդկոզմշ- ծվընսդ վմզղետպվտտոն իսմզժոզն օտիծղ չիսեմոդ ղտդտմտիտտոնուղմժ 

1զիջոսմ վծ մճճոշյդմ վմղղրոսնմսնով ցոչտտոէհո օտիծտնոդմզդ ժմզ ՛մդժոզն ճժմտՀ վր դզ պիմզմողտմով 

բոսսճդսքնմո ռդորդկմողղժ վմզղճսնսմ 1 ոզհողմո 'ղտործտղտդկոմվ դոԹհսմսեԵովէ ղտոդկտնսդոպ շտիծդ մմզո 

չրսմոտոկ վմզղճդովտոհ դոթհսմնոդղմօ դվոոոր ղորմետղոցմո ղորնմսնով |բց-՛6Շոմմդմոմզի 

վմզժողն մսիտճղոս 1ոմմնտժդդ Հ պիեհստո ճվրնսդ վմզդետոլոտոն լոսճճոժղմ վղտդկտիծ) ՀՀՕՇ 

Հճվընսդ վմզդոտնոմզի ղդոդոճվրդո 8ղոմդ րոդ վմզղեոպվոտոն նսհով մմղդուսմը 

'վեոոտտոն մսիտոիԵ շ» Հ կպիԾոսմով մ-Հլ ԾվօմսԵ դողդտողմժ յցյ օտիծղ չրոսժդոանմո դործոմզի 

ղործսմս ղվոոր սանզքմդր մզճոամով օմսե դոդողմժ իսմդշհս/դ մ-օչ0`լ րոդ մ-լցլ 8ծվծդսմս 'շմսԵ ղողոզմժ 

3 պիճոսմով իս-ՅՀՇ-9ֆ րոդ իս-09բ՛9լ Ծվօհս/դ 696՛ԷԷ օտիտոտմտոհտովող րոսմծոծդմ վդոդոիօ) ՇՇՕՇ 
չիսմզժրվվ ղորճոմոնմու չս մ-ԳչԵԸՇ րոդ մ-լբՇֆ 'ղտրնծտմոնմո մ-«չց/ րոդ մ-ց/6՛Ք| ոսի 

ննո 'դվոոր պանդքմզր մզԾամով օմսԵ դտկողմժ րոսՀսմս Հ 1պիծտնոդ իս-«չց-լգ րտդ իս-609` |լ ԾվԾղսմս 

ջՀհսդ 696`ԷԷ Հ պիտոտմտտոողվող լըադաթհստզհոոմդոֆ վղտտոտմոֆ րոսժմծոծդմ վղտոդոիշ) ՇօՀ «4 

ՂՎՍՏՏՔ)ՎՄՆՍոՈՏ ԺՈՌՈՏՈՂ ՂՈՇՇ)ՎՍՂՈԴՈՂՎՍՕ 

ՎՅ)ԲՎՍՄՈՒ ՂՈԿՈԳՍԺ ՂՈԿՈՏՈՆՇՂՎՈ



ՄԻՆՉԴԱՏԱԿԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ 

ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 

2022 թվականին քննված 69.091 քրեական գործից (քրեական վարույթից) 10.842-ը փոխանցվել է նախորդ 

տարվանից (2021 թվականին՝ 8237), որը 2605-ով կամ 31.656-ով ավելի է, քան 2021 թվականին, իսկ 58.249- 

ը վարույթ է ընդունվել 2022 թվականի ընթացքում (2021 թվականին՝ 36.374), որը 21.875-ով կամ 60.156-ով 

ավելի է, քան 2021 թվականին: 

2022 թվականին վարույթ ընդունված 58.249 քրեական գործից (վարույթից) 43.643-ը հարուցվել է 

(նախաձեռնվել է) հաշվետու ժամանակաշրջանում (2021 թվականին 25.672), այդ թվում՝ 32.136-ը հարուցվել 

է (նախաձեռնվել է) սախաքենության մարմինների (2021 թվականին՝ 7092), 11.132-ը՝ հետաքննության 

մարմինների (2021 թվականին՝ 17.571), իսկ 375-ը՝ դատախազների կողմից (2021 թվականին՝ 1009): 

2022 թվականի ընթացքում դատախազների կողմից քրեական հետապնդում է հարուցվել 2714 անձի 

նկատմամբ: Մերժվել է քրեական հետապնդում հարուցելու մասին քնսիչների կողմից ներկայացված 150 

միջնորդություն: 

Քննիչների կողմից ներկայացվել է քրեական հետապնդում չհարուցելու կամ դադարեցնելու մասին 4625 

միջնորդություն, որոնցից 4270-ը բավարարվել է, իսկ 355-ը՝ մերժվել: 

2022 թվականին ավարտվել է 19.139 քրեական գործի վարույթ (2021 թվականին՝ 14.480), այդ թվում՝ 4472-ը՝ 

5413 անձի վերաբերյալ 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- 

ի՝ արդարացման (2021 թվականին՝ 4945), 4688-ը՝ ոչ արդարացման հիմքերով (2021 թվականին՝ 4749): 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում 5778 քրեական գործով վարույթները կասեցվել են (2021 թվականին՝ 

12.683), որոնցից 4762-ը' քրեական գործով որպես մեղադրյալ ներգրավվելու եսթակա անձի անհայտ 

լինելու (2021 թվականին՝ 10.679), 992-ը՝ անձի հետախուզման մեջ գտնվելու (2021 թվականին՝ 1923), իսկ 

24-ը՝ այլ հիմքերով (2021 թվականին՝ 81): 

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

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

2022 թվականի վերջին անավարտ է մնացել 28.390 քրեական գործ (վարույթ) (2021 թվականի վերջին՝ 

7078), ինչը 21.312-ով կամ 301.196-ով ավել է, քան 2021 թվականին: 

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

23.158 որոշման օրինականություն: 2022 թվականին վերացվել է՝ 

" քրեական գործով վարույթը կարճելու մասին 584 որոշում կամ ստուգված որոշումների 2.596-ը, 

որոնցից 94-ը կամ 16.156-ը՝ ՀՀ գլխավոր դատախազի կողմից, 

" քրեական հետապնդում չիրականացնելու մասին 98 որոշում, որոնցից 4-ը կամ 4.156-ը՝ ՀՀ գլխավոր 

դատախազի կողմից, 
" քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին 43 որոշում, որոնցից 5-ը կամ 11.656 -ը՝ ՀՀ գլխավոր 

դատախազի կողմից: 
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06 

(մ-Գ:9`Շ րո մ-ցՇց Հ Կիծոմդի 6վ-ՇՁ6՝ լՇ դվղոդոիժ/ յՇ0Շ) 

Հ պիճոմզի մ-օչճ՛գ րոդ մ-ցԵԵ ԾվրոսՀսմս ց/յց օտինոստո դվոոր սանզղծզոողդ մայհսմոի դվղողդտիշէ ՀՇ0Շ 
չիս-4չ/՝՛ց րոդ իս-/գՇ Հ զոտղդոհ միվօ) վմզդճսնսմ տորզրով տիմոտ նմսվող 

:մ-6 Հ Կիմտմտիոմ Ծվծղսմս 'ժսնսժ Հ6չ ղորդ Հ Ազիմզմ վմոտ նմսպվող :լ պիմտմտիոմ մ-Շ ԾվԾդսմս 

'Զսնսժ ցԷ Հ Ազիմզմ րդն վմղղրոածսմս ղվոոոր սաղդղճդոոդ մշմհսմտի րոսօշտիտովպոկողորուք սստզիծոֆ 

(Շ961Շ ղվղոդտիշ) 
|ՇՕՇ) 8վճվղոԾոսծ դհսդ տիմտտ նմսպվոռղ Հ ոտդկտոհ իս-չց-Շց րոդ իս-Ե0Ձ`Է| մճդվ ՛մդսԹհսդոդողվմօ 

ղորձսմս ՋՁ/լց ռվոոր չսզղծդոոդ մշհսմտի (գ Ապիոստոմդի) Հ ապիեոստո ռղվդղոդտիծ ՀՀՕՇ 

չիս-չԸ` / րոդ իս 
-0ֆ Հ զծտւզիո միվժ) վմզղրոսծսմս օտիճուոդ 1ոնզմոմզի չանզռծոմզի մրոսՀսմս դվոոոր սսնզցմոհդ մՁհսմոի 

դով 'զվղողդոիՉԼ լՇ0Շ դոժ 'վեզիո րոսծսմս Օ6ֆգ ղվոոոր պսմղցմոդ մշյհսմոի զ 1զիծստո դվղոդոիշ) ՀՇ0Շ 

մ-ք-ցլ րոդ մ-ցբ դվղոդոիժ) լՇ0Շ) մ-ԳչՇ-Գ րտկ մ-ցյ Հ ղիմտմտիոոմ Ծվմղղժսնսմ 

օտիմդցյ ծորվն վ-օցբ տիմոտ նմսոլող ճսնսմժ ցցջ իստղրԵտդ իս-օչշ-ցյ րոդ իս-6գ Պ դետի դվղոդտիշ) 
ՇՇՕՇ միվօ) վմզղճսնսժ օտիմդժ րդն վմզղրոաՀսմս դվոր սաղղծզմոնոն մրոաանդոոտտզվ ղտոդկոզմժ ղող 

ոզհոչղվ «սպզղծողոդկոմվծ րոոսնդոտտղվ դողդոզմժ Պսկզցմողդ մշմհսմտի իսօմսԵ դտդկտղզմժ մս 'ժդզտոո, 

ՀԳ ռվղոդտիշէ յՇ0Շ) Հ ղիմտմտիում մ-Շ Ծվճղսմս '(ՇՇ դվղոդտի»շ) յՇ0Շ) ժսնսժ 
ՀՇ զիմզմ ոսօշտիտովոկդողորոռք ղնսղ րզն վմզդրոսծսմս ղվոոր սսմնզղճդմոնոն մրոսնդոոտղվ դոդկողզմ 

Ք դվդոդոիժ) լչ0Շ) մ-յ լ զիմտմտիոմ ծվմզդժսնսժ օտիծղ :(6գ6 դվղողոիժ) լՇ0Շ) ժսնսմ Հ 
Հ նզիմզժ րզն վմզղրոսծսմս դվոոոր պազղծողոդոմվձ րոսնղոտտզվ ղողոզմժ րոսօտիտովոկողորուք ղհսղ 

06 է) ղվղտոդոիշ) 

1Շ0Շ) ԱՇ րոդ (Ք ղվղոհդոիշԼ լՇ0Շ) մ-0յ Հ (զիմոմտիում Ծվծղսմս '(69Շ . ղվղտոդոիշէ լշ0Շ) ժսնսմ ՀՇ 
Հ զիմզմ րզն վմզղրոսծսմս ղվոոր սսղցմոդ մՁմհսմտի իսօմսԵ ղոդողզմժ րոսշոիտովոհդոդորոք չստզիծոշ 

-ծվընսդ 

վետոլոտոն մսիոոփե շշ մ-Շ 8վծդսմս 'րոսՀսմս Շֆ դվոոր սանղծզմոնոն մրանղոոտզվ դոկողմժ . 

ծվընսի 
վեռոլոտոն մսիոոփե շշ մ-Ե ծվծղսմս 'րոսՀսմս ց/ դվուոր պաղղծտղոդոմվճ ոսնդոոտղզվ դոկողմժ . 

'ճվընսդ վետպվոտոն մսիտոիե շ» մ-լՀլ ծվճղսմս 

'ԱՊչլ՛բ վմղղրոածսմս օտիծսստո րոդ րյսծսմս ֆԵօ դվուոր տանզցմոդ մամհսմտի իսօմսԵ ղտդկտողմժ . 

Հ Կիծոմդի դվղոդոի») լՀ0Շ մդսԹհսդոդողվմօ 
ղործսմս Ձց9ց՛չ| ղվոտր չազցմոդ մտհսմտի (գ պիաոստոմդի) Հ Ապիոռստո ռղվռտոդկտիծ |Շ0Շ 

ՂՎՍՏՏՔ)ՎՄՆՍոՈՏ ԺՈՌՈՏՈՂ ՂՈՇՇ)ՎՍՂՈԴՈՂՎՍՕ 

ՎՅ)ԲՎՍՄՈՒ ՂՈԿՈԳՍԺ ՂՈԿՈՏՈՆՇՂՎՈ



ՄԻՆՉԴԱՏԱԿԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ 

ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 

(Դաշ թվականի ընթացքում դատարանում քննված ն ավարտված 264 քրեական գործով 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 անձանց՝ 450 մլն 555 

աա 892 դրամի գույքային վնաս, որից վերականգնվել է 137 մլն 130 հազար 506 դրամը: Թ. 

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 նախապատրաստման ն նախաքննության ընթացքում պետությանը, համայնքներին, 

իրավաբանական 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, համայնքներիս պատճառվել է 878 մլն 85 հազար 400 դրամի 

գույքային վնաս, որից վերականգսվել է 809 մլն 938 հազար 807 դրամը, իրավաբանական ն ֆիզիկական 

անձանց պատճառվել է 1 մլրդ 785 մլն 270 հազար 959 դրամի վնաս, որից վերականգնվել է 170 մլն 334 

հազար 277 դրամը: 

ՀՀ նախաքննական մարմինների վարույթում 2022 թվականի ընթացքում քննված քրեական 

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

վնաս: 

ՀՀ նախաքննական մարմինների վարույթում քննված քրեական վարույթներով 2022 թվականի ընթացքում 

արգելանք է դրվել 11 մլրդ 874 մլն 387 հազար 992 դրամ արժողությամբ գույքի, ինչպես նան արժեքը 

չորոշված 293 անշարժ ն 15 շարժական գույքի, 8 բանկային հաշվի վրա: 

2022 թվականի ընթացքում քննված քրեական գործերով դատարան է ներկայացվել 6642 խուզարկության 

միջնորդություն (2021 թվականին՝ 5222), որոնցից բավարարվել է 6001-ը կամ 90.35-ը (2021 թվականին՝ 

4891-ը կամ 93.79-ը), մերժվել է 641-ը կամ 9.756-ը (2021 թվականին՝ 331-ը կամ 6.396-ը): 

2022 թվականի ընթացքում դատախազների կողմից քրեական գործերով (վարույթներով) տրվել է 5196 

ցուցում (հանձնարարական) նախորդ տարվա 5200 ցուցումի դիմաց. ցուցումների (հանձնարարականների) 

թիվը նվազել է 4-ով կամ 0.085-ով: 
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Շ6 

փսմղդրոասոտողղ սազիսվոհո ղճծուծյղմ ցոծտուհո 

դութհսդդժ իսմգօմսԵ ղդոդողմժ 'օշտիմսիողորմո իսդոմն ՛ղ մրործոլղպիո վիշ) վմզղոոսԹթհսօշմսԵոնղով 

մղոց ողհտղդցդոսո ղ մդոց ողզհտոմսիողոորղ չիսմզղճդորոեդով իվտդկզԹաօ զ օտիմսիոդորմոհ 

թառդոկողըվվ մջցո վմզդդոսթհսնմսդծճվր չսղմտդմ ճծսճվր ռտորդոփով ոզհոմս մրոամսիտղոմույ 

չս-«չԵ՛ւ ոոդիս-ցքլ զ Լզցո մդոդոժ վմզղդոսԹհսնմսդճվը ռվոոոը սսիզմտդմ 

Ծսճվր ղորդոփոռի ոզհմս մրոսմսիողոմոդ դվղոդտիշլ ՇՇ0Շ ,տտորդրով վղտղդտիտշմ |Շ0Շ :(մ-5:9-ՇՇ 

րոդ մ-յ6Շ մզիքմդր 'մ-ԳչՇ-// րոդ մ-ց96 Հ Կիմտմտիոմ ծվծղսմս 'ղդոսԹթհսնմսդճվր //Շլ .ղվղոդտիշէ լՇ0Շ) 

-Գ5ՖՇ րոկ մ-Շ6Տ Աղիքմզր 'մ-9չգ-Գչ րո մ-չ0Շյ Հ 1զիմտմոիուց ճվճդսմս 'ոոսքՀհսնմսղճվը 
665Է ռվոտը սսմյղմտդմ Ծսճվր ռդտրդոփողվ ոզԽոմս մրոամսիտդոմոդ մրտրտտոդդ փաոմմնոնզը 

1դիծոքտոդկմզդ զպ մզդդոմտտոն վղտոմտո ռվճոսո դոքշհսոտիոմվ տփսռովպնդմ Ֆ»Ֆ դվռողոիշլ ՀՇ0Շ 

ծորվն վ-լՇԵ 

տիմոտ նմսպվող օղո Շե չ կիտոծո ճվոսոդոմմգբ :իս-ԳչՇ-՛9յ րոդ իս-Շց9) Հ Լզծուզիոո ղիվօ) Ծդոցդո 

օտիկոդկոմմզօ -ծորվն վ-ցցցլ տիմոտ նմսդվող օղո Շ69Շ Հ Կինկտկոմմզօ րոսճծոծժղդմ վղոդոիօ) ՀՇՕՇ 

չս-Յչլ ք րոդ իս-0Հ Հ զԵտիղ միվօ) ծդոցդու օոիծուսղվ 
ծվՋհսմտի ծորվն վ-Հճց տիմոտ նմսվոռ օղու չցբ նսդծողոկոմվ ղդոսԹթհսդղճոպվողռ ղ դոսԹհսդղժոտղվ պ 

1զիծոսզվ Ծսազծդողոոր մղոԹթհսմոիոտոն դոհդողմժ ծվընսդ վմզղետովոտոն րոսժծոշմղմ վդոդոիձ) ՀՇՕՇ 

՛. վոնոսիտտողուվուոտոռհ: 

ղոդողմժ օղո շլ 'օղո ֆ6 Կզիդմոցդղ զ վքնհստ դոդտպտհոտեմոհդ րոսժդսքնմո 8դսմս 'ոսԹհսնմսդճվը /6Ե 

ղվղոհդոիծէ յՇ0Շ) գոնհսիտոռողվոտտոմհ դտդկողզմժ օդո չ 'վքնստ դոկովտհոտեմոհդ զ Լզիկմոշմդզ 

ցդու 06 ոսժուսքնմո ղորկմոդղժ 6դսմս 'ղոսնշհսնմսռճվը Է99 Հ Կզիճտնոկմզդ 6վոնսդ վմզռեովոտոն 

1ումզմոմզի սազդծոհդճդո դոս(շհսդոդժ ռոդոնսմոսոջ իսմզտոոփ վմզզոստվողվոիումվ օշտիմտ 1ոսշ) 

ՆՎրնսի Ծղուցղու նսդծողոդոմվ դոսքշհսղդժողվոդ րոդ դսնհսղդժոտղվ րոսճճումդմ վռդոդոիշ) ատ 

չիս-օչյց րոդ իս-Եճ Հ 1զցո դիվ) (վմղդժմհսմոի) վմզշմսԵ 
ղոդողմժ օտիցմտնոմզի դտահսղղժ օվճոսծոմմ դճդվոմո 'ծորվն վ-քգլ տիմոտ նմսոլողդ (այհսմոի) օմսԵ 

ղոդկոզմժ ցֆՇ Կիշմտնոմզի Հ դտքշհսդղժ չվոոսծոմլ ծվընսդ վմզղետպվտոտոն րոսժծոծդմ վռտդկտիծէ ՀՇՕՇ 

չմզղրոասոնսճվր ղղ լղիդմտդսզց մրութհսննոս սաղդծումզի մմզղժդորոծդուվ նստոոտհող 

մռորմոտոհ վճղոծղով րոսժդսքնմո ղորդկմողղժ վմզմԽոնմսդճվըր օտիծոմոդմզղ ծվընսդ վմզռեռվոտոլ, 

չիս-Յ:2-Բ| 
րոհ իս-6Շլ զ զետիղ միվօ) վմղմետնմսդճվր ՛ծորվն վմետնմսդճվր Շ/6 տիմոտ նմսպվող մվեԵտնմսղծվր ՀԵՋ 

Հ Կդիծո(ոդմզդ իսեմոդ (վօտինսվ նմ-00Շ վճմԵողղմօ ղվդպվող ղոթհսմտիոտոն դոդողմժ 5») վշտինսպ 

նմ-օցլ վճմեողղմօ դոոթհսմտիոտոն դոդողմժ 5» Ծվրնսդ վմզդետովոտոն րոսճ6ուժղմ վղողդտիծ) ՀՇ0Շ 

ՂՎՍՏՏՔ)ՎՄՆՍոՈՏ ԺՈՌՈՏՈՂ ՂՈՇՇ)ՎՍՂՈԴՈՂՎՍՕ 

ՎՅ)ԲՎՍՄՈՒ ՂՈԿՈԳՍԺ ՂՈԿՈՏՈՆՇՂՎՈ
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2022 թվականի ընթացքում հետախուզվել է 14.476 մեղադրյալ, որոնցից հայտնաբերվել է 2151-ը կամ 

14.996-ը (2021 թվականի ընթացքում հետախուզվել է 15.581 մեղադրյալ, որոնցից հայտնաբերվել է 3178-ը 

կամ 20.45-ը): 2021 թվականի համեմատությամբ, 2022 թվականին հետախուզվողների թիվը պակասել է 

Ո05-ով կամ 7.15-ով: Միաժամանակ, էականորեն նվազել են հետախուզվողների հայտնաբերման 

քանակական ն տոկոսային ցուցանիշները: Մասնավորապես, 

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

Ընդհանուր հանցատեսակների մեջ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 327-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 32.65թ-ը: 

" 2022 թվականին հետախուզվել է 4616 մեղադրյալ, որոնցից հայտնաբերվել է 1729-ը կամ 37.55-ը: 

« 2021 թվականի համեմատությամբ, 2022 թվականին հետախուզվողների թիվր ավելացել է 141-ով կամ 

3.15-ով: 

« 2021 թվականին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 327-րդ հոդվածով հետախուզվել է 11.106 մեղադրյալ, 

որոնցից հայտնաբերվել է 1719-ը կամ 15.556-ը: 

« 2022 թվականին նշված հոդվածով հետախուզվել է 9860 մեղադրյալ, որոնցից հայտնաբերվել է 422-ը 

կամ 4.396-ը: 

» 2021 թվականի համեմատությամբ' 2022 թվականին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 327-րդ հոդվածով 

հետախուզվողների թիվը նվազել է 1246-ով, հայտնաբերման քանակական ցուցանիշը նվազել է 1297- 

ով, իսկ տոկոսային ցուցանիշը՝ 307.356-ով: 

հայտնաբերված հետախուզվող 

Հետախուզվել են Հայտնաբերվել են 

Ա ան ՀՇ րի օր. Տարվա ՀՏ Քր. Չր- | ՀՀ քր. օր. Ընդ. Հայտն. 
հոդ. յլ հոդվ. ընթացքում խակ այլ հոդվ. 55-ը 

2018 12191 3733 15924 1251 1159 2410 15.1 

2019 կա 3639 15350 1245 109 2354 15.3 

2020 1104 3850 14954 642 127 1769 1.8 

2021 1106 4475 15581 119 1459 3178 20.4 

2022 9860 4616 14476 422 1729 2151 14.9 

՛ ա: 

Գլխավոր դատախազությունում ամփոփվել են 2022 թվականի ընթացքում խոշտանգումների դեմ 

լ Քրեաիրավական պայքարի արդյունքները: ) 

2022 թվականի ընթացքում խոշտանգման հատկանիշներով քննվել է 340 քրեական գործ (վարույթ), 

որոնցից 90-ը կարճվել է: Մեկ քրեական գործ ուղարկվել է դատարան: 

93 
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Խոշտանգման դեպքերով դատարան ուղարկված վարույթների համեմատ կարճված վարույթների 

քանակական տարբերությունն առաջին հերթին պայմանավորված է նշված դեպքերով ապացուցման 

եսթակա փաստական հանգամանքների պարզման որոշ բարդություններով. մի շարք դեպքերում 

հանցագործության մասին հաղորդում տված անձի հայտնած հանգամանքներն իրենց հաստատումը չեն 

ստանում այլ օբյեկտիվ ապացույցներով, օրինակ, դիմողի մոտ բացակայում են մարմսական 

վնասվածքները, կամ դրանց առկայության պայմաններում հնարավոր չի լինում ապացույցների բավարար 

համակցությամբ հաստատված համարել, որ դրանք առաջացել են բռնության հետնանքով ն ոչ թե այլ 

հանգամանքներում, օրինակ, բերման ենթարկելիս ոստիկանների օրինական պահանջներին չենթարկվելու 

պատճառով ֆիզիկական ուժի գործադրման արդյունքում կամ ենթադրյալ խոշտանգմանը նախորդած 

իրադարձությունների ժամանակ ն այլ հանգամանքներում: 

Ընդ որում, գործսականում հազվադեպ է տեսաձայնագրվում ձերբակալվածի կամ մեղադրյալի 

հարցաքննություսը, ինչպես նան նրա մասնակցությամբ կատարվող ապացուցողական այլ 

գործողությունները, այդ թվում` առերեսումը, ճանաչման ներկայացնելը, քննումը, փորձարարությունը, 

փորձաքննության համար նմուշներ ստանալը, ինչը նս ապացուցման առումով ստեղծում է 

դժվարություններ: 

Նշված խնդիրը հաղթահարելու համար բավարար լուծումներ ես սախատեսվել ՀՀ քրեական 

դատավարության նոր օրենսգրքում, որի 214-րդ հոդվածի 3-րդ մասում ամրագրված է, որ օրենսգրքի 208- 

րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված քննչական գործողությունները (բացառությամբ փաստաթղթի 

զննության, տեղեկատվության պահանջի ե առարկաներ կամ փաստաթղթեր վերցնելու) պարտադիր 

տեսաձայնագրվում են, բացառությամբ երբ դա օբյեկտիվորեն անհնար է: 

Բացի ապացուցման առումով առկա խնդիրներից, շարունակվում են չլուծված մնալ խոշտանգման դեպքերի 

նկատմամբ վաղեմության ժամկետների կիրառության ն արարքների քրեաիրավական որակման հետ 

կապված հարցերը: 
(Ժեն 01.07.2022 թվականին ուժի մեջ մտած ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի 83-րդ հոդվածի 9-րդ մասում 

սահմանվել է, որ անկախ հանցանքի կատարման պահից, նույն օրենսգրքի 441-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին 

կետով (պաշտոնատար անձի կողմից իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները կամ դրանցով 

պայմանավորված ազդեցությունը չարաշահելը կամ լիազորություններն անցնելը, որը կատարվել է 

բռնություն գործադրելով կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով) ն 450-րդ հոդվածով (խոշտանգում) 

նախատեսված հանցանք կատարած անձանց նկատմամբ վաղեմության ժամկետներ չեն կիրառվում, 

սակայն ներկայում շարունակում է խնդրահարույց մնալ մինչե նոր քրեական օրենսգրքի ընդունումը 

կատարված խոշտանգումների կամ բռնությամբ զուգորդված պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու 

դեպքերով անձանց նկատմամբ վաղեմության ժամկետների կիրառության հարցը: 

4| ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 483-րդ հոդվածի 20-րդ մասիհամաձայն՝ օրենսգրքի214-րդ հոդվածի 3-րդ մասն ուժի մեջ է մտնելու2023 թվականի հուլիսի էից: 

.ա) 94 
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ՀՏ շոիճոնոկ րաշսմս ողսդն Յվընս վզոմոտոն հզժոսցի 55 իսցմսե անվ» |Հ 

չմղդուսԹթհսդտոպտողցդոսո մո ղ վդոցվի 

ղոդտճնսսո 'ղվնոժվմոտ վնսքստ լոսմզժոզն Հսմս դով 'մզդվ| սժմզդ դտոնհսնսդկովոմդի վմսիոնդու 

րոսղրմոր ղտորդորով րոդ լոաղտոսԹթհսդոկվտոս րոդ օտիդկմԵ ծվղդսթհստոնո 'մմդղժդողտզվ դողզեսվ 

րոդ ղտդտոդկվեվֆ օտիճոով լոոսժդոսնմո ոմն 'մդոսԹթհսնսղտ դուռհսդսժ օտիմնոցմսԵ (ոսղտովնդով 

դղ մզղճվօսմսփո սանզմորոպ օտիտոտոով էլ ղճղվ '«ղոքոն» վդվէ իսժհսղժ մվ դմդոհոսոտ ղտողզեսվ 

րոդ միտոծ նդքոս օտիծոով րոսճդոսխնմո վճոսրմզմոմզի օտիմսղոմն վմզդդտտտհոռդ Չտիծդ րոսդոմն 

ղրամոտոհ վ մս 'զ տծգքոմվդո մորով սաղմորով օշտոիտոտոով մտոոփ ղտորմոտոհ ղոթհսօմսծոնդուվ 

օտիողտողվող իսօտինսվ նմ-լ60Է վճմեողղմօ ղտոդողզմժ »Ֆ»ֆ ղող մոմողտզս Պսղդկոմս լոսեղոտծսդվ 

ողոմս 'Աժդւսրմզմոմդի տտի օտիմտյոմն իստոտորվ վշտինսվ նմ-- վ(ովծռդղիղսդ ռդտոդտհսմիզ 

Հլ ոսիմնոնզր 

րոդ բոոսիջտկոտղդ տող ծղր ղորմտտոհդ վմս րոդ Հ պմտտոհդ մօդո նմսմմզ րոդ նմո ղմս 'մդտտտհղ 

յսգքտոհ մտրով վժմտոմտ ղմո ղող Հչ օտիստմզղ (լյսժմոծ ծղոմլ, չղվմզղդկտտոհղ օտիղորվտո 

իսօտինսպ ղվ-լ վնովծղղիղսհ վոհղՈ ռզ լոսդտղոտտոհորով ղող ճղսմս 'Ադոսթհսմողդսո վմղդդոտոհղ 

ստու օտիոզտոոռվող ծվոնսդ վմնոդղմօ Հ ծվմղդծվղոդտուպ մվնոտմոհ վրետղդտոնդուվ դորեԵղոտծսո|վ մս 

"պ կզջԵնդմ 'դվմդդուսթԹհսդտովտոդցղոսո ղորդոմս վճմոմո օտիողտողվող իսջտինսվ նմ-յ՛60Է վճմեողղմօ 

ռոդոզմժ դվդհպտոռդ Ֆչֆ իստղստնոմնղո 'մղոմտտոն հդզմտոսցԻ րոսմս 'մրյսծսմսժմվն ռտոդտիոմվ 

ջտտմովոտմու վղոմոտոն հդղմոսցի 5» իսօմսԵ Ձ)/յ0/0660/Նզ իվժ վ-օյ վմղմրզտդսվ վղոհդտիշ) 
լՇՕՇ կոԱդմոմզի վղտմովղդովիս» ղզրմդ վոոս դոսթհսդտղոչղ նսնմսննոս իսրսսո ոքղղ չմմդժոգն սսղղծդո 

ղմզղոոսթհսմսեԵովէ րոդ սսնզվտծոմոծ մոոսԹթհսծզնետ օտոիմսիողորմոո իսղոմն րոդ մմդղղդոաԹհսմսծով) 

ղտոդոնսմոսոք րտդ ղտղկտղտոչվ օտինմսեսԵ մրտաթհսղսմ ղ ղտորեդտտծսվ փոսդողոքմո ղղ 

վռոդտտովողե դոդտիոմվողմժ ցոչտոհո ղող մոմողտզվ 'րոսիտոճղդոմոտ ղղծ ւլտցով րոսդոդոռցմս-, 

Վոդռղուս նսմոդ 

մ9Տ քոս դոդտիոմվ Հղցմզ մճղղզմօ նմո մս վղոճ 'վղոսծ դոսթհսդոդոչդ տոն 'իսժրվկ մողոմ| մտզկրոք 

ղոթթհսրզնոի 1զնզ վճ մսիոմողվ մրրսնդոոտտղզվ դողդոզմժ ղմոօորով վճոսիոմվ դվ(ոծեԵտ զՅզ դովդհսղ 

չոոր ղոքՀհսմնողզմօ ղվքոծնու ոզոմս փզոզտողդոհ ղ դոկողվմօ Պ 

կն զ ռմոցորով վոմսդ 5ս58օ6Չ Տո վմզղտզկոուք նսիծդսո ռումն ղ վժզԵմու վմզդրոսծռոտծսո| 'զդոմեկո 

վ 'մդսոմվհչ մղռտղդրոք դոքշհսրզնոի -մղղմօ նսօմսԵ զղմս նսողտոոլողդ մզդտղդրուք դտԹթհսրզնոի 

1զնդ վծ ժդմմղ մս վղոց 'ծմով դոԹհսփզսոմվդ վշտինսվ նմ-/ վնովծղղիղսւչ րոադոծոսո վճ ՛իսովոնըդ 

Վգիստոմվդ ղզմսդոդկողվմօ նսմոհ վծ ժզմմզ ղ ղվմզրմսդ վճոոսիոմվ ռվ(ոծեԵտծվը Հ ոսոոդով 

զղոմեդո վ ժղղմօ օոծտոհդդոծ նսողտտովողդ տղդրուք ղտԹհսրզնոի 'ճդողտղզվ ղտահսճդնետ ղոդտոռնծոմ 

վՋյհսդժ ՏսՅ8օՉ տու վտզեմո ոզհոմս 'մտմողտդֆ չմրորտոդղ վմզդշյհսմն դվմոԵծո ղվոոոր վմզղտզդրուք 

ղոԹթհսրզնոի զ ոսմոդկոմզԵ մրմսդ ՏԱՅ5Շ62 տՏո՛ վճմզեմո դորԵղոտծսո» ՛լ զիմետղոցմո 'ողոտմսիոդոոր 

'ոստզի նմ-Շ վոոր չվլոփոմեզ վմս 'ժվօմոդ դոդոիտոնմվմսով Հ կզիմտ դվ-ցՇ վվմհու վղտոդտիշէ ՀՇ0Շ 

ծվրնսկ վՎ-ՆզՎՈ չզոմոտոն ղոհդոհսմիզ վմղղժոսիոմվ սանմորղ Հ Լզրվն ղվ-յ վմտիմտղփ վղոհդտիձշ) լՇ0Շ 
'իսկդկոտոհղ սսմողոտո մվօմոկ ռդոդկտիտոնմվմսո Պղ Ձյհսմոի Հ զղրոսնղմ մդոմոտոն հդզմոսցի մմս 'ժսնսժ 

դդմոսցի Հ պիծտոնոդմզդ ծվընսդ փոդոնզտ վետովոտոն մսիոռոիԵ շշ» իսցմսԵ 1ոազմոմդի վղոնոմվո 

տծվմէ, 'իսրոսսո չսզմսիողօ տղդկվտդտմո ղտղդկտղոովը մրտահսճդկտոտղդ ղտորջալ վմնդվ օտիժծղ 

ՂՎՍՏՏՔ)ՎՄՆՍոՈՏ ԺՈՌՈՏՈՂ ՂՈՇՇ)ՎՍՂՈԴՈՂՎՍՕ 

ՎՅ)ԲՎՍՄՈՒ ՂՈԿՈԳՍԺ ՂՈԿՈՏՈՆՇՂՎՈ



ՄԻՆՉԴԱՏԱԿԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ 

ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 

Գլխավոր դատախազությունում ամփոփվել են նան 2022 թվականի ընթացքում ընտանիքում բռնության 

դեպքերով քրեաիրավական պայքարի արդյունքները: 

2022 թվականին ընտանիքում բռնության դեպքերը նվազել ես 143-ով կամ 2996-ով. եթե 2021 թվականին 

արձանագրվել էր նման 500 դեպք, ապա 2022 թվականին դրանք կազմել են 357: 2022 թվականին 

արձանագրված հիշյալ 357 դեպքից 231-ը կամ 655«-ը, իսկ 2021 թվականին արձանագրված 500-ից 328-ը 

կամ 6656-ը կատարվել են ամուսնու կողմից կնոջ նկատմամբ: 

2022 թվականին, ինչպես նախորդ տարի, արձանագրվել է ընտանիքում սպանության 4 դեպք, ընդ որում՝ 

2022 թվականին արձանագրված 4 դեպքն էլ կատարվել է ամուսնու (այդ թվում` նախկին) կողմից կնոջ 

նկատմամբ: 

Հաշվետու տարում ընտանիքում առողջությանը դիտավորությամբ ծանր վնաս պատճառելու դեպք չի 

արձանագրվել, նախորդ տարի արձանագրվել էր 1 դեպք: 

Ընտանիքում բռնության դեպքերի գերաշիռ մասը, որպես կանոն, ծեծի կամ բռնի այլ 

գործողությունների դեպքեր են: Բացառություն չի կազմել նան 2022 թվականը. արձանագրվել է նման 

249 դեպք՝ նախորդ տարվա 393-ի դիմաց. այդ դեպքերը նվազել են 144-ով կամ 375-ով: 

Ընտանիքում բռնության վերաբերյալ 2022 թվականի տվյալները, այդ թվում` սուբյեկտային կազմը, 

ներկայացվում են ստորն. 

Տեղեկություններ 2021-2022 թվականների ընթացքում ընտանիքում բռնության դեպքերով քննված 

հանցագործությունների վերաբերյալ 

Որից 
2003թ. | 2003թ. ԱՄՈՒՍԻՆԸ 

ՀՀ քր. ՀՀՇ Քանակը քնան՝ ԿԻՆԸ ԾՆՈՂԸ ԶԱՎԱԿԸ 
ԿԵՆԱԿԻՑԸ ԱՅԼ 

օր. քր.օր. նախկին/ ԱՄՈՒՍՆՈՒՆ | ԶԱՎԱԿԻՆ ԾՆՈՂԻՆ 

հոդվածը | հոդվածը ԿՆՈՋԸ 

2021 |2022 |2021 |2022 |2021 2022 | 202 2022 |2021 |2022 |2021 |2022 | 2021 | 2022 

104 155 4 4 1 4 3 

13 167 12 10 8 8 1 1 3 2 

Ո2 166 1 1 

Ո7 11 93 22 1 34 17 2 2 1 9 6 9 

ՈՑ 195 393 | 249 259 186 8 3 45 12 41 25 50 25 

19 196 4 1 2 1 

120 172 1 1 1 1 

121 173 3 2 1 

137 194 18 22 13 17 1 1 4 2 

137.1 8 40 8 30 1 1 1 

185 264 1 4 4 1 

353.1 508 6 1 2 1 4 

500 | 357 1 1 328 231 10 4 50 17 59 28 63 42 

96 



ՄԻՆՉԴԱՏԱԿԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ 

ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 

Ընտանիքում բռնության դեպքերի կազմը՝ ստորն. 

3- 
Առողջությանը միջին Սպանություն 

ծանրության վնաս 

Առողջությանը: Փ 
թեթն վնաս 

ա ՀՀ քր.օր- 
Գույքի ՊՈՈՈՒՒյալ 508 հոդված 

ոչնչացում 
Հոգեկան ներգործություն 

Ծեծ նյա ու` Տ 

2022թ. ԸՆՏԱՆԻՔՈՒՄ խամ 
ւթյա 

Ծանր վիրավորանք Ֆիզիկական ուժեղ ցավ, անզգուշությամբ ծանր 
հոգեկան ուժեղ տառապանք 

ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔԵՐ ան 

ՀՀ քր.օր. 
508 հոդված 

Ծանր վիրավորանք է 

ՏՅ. Առողջությանն 

անզգուշությամբ ծանր 

վնաս 

Գույքի դիտավորյալ 
ն5) ոչնչացում: 

Առողջությանն է ատ : 
անզգուշությամբ միջին ՆՊ: մ 

ԻՊ վխաս ՏՄ 

2021թ. ԸՆՏԱՆԻՔՈՒՄ ա 

ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔԵՐ Հար. 
Առողջությանը միջին 
ծանրության վնաս 

Նանան 

Ծեծ 

Առողջությանը ծանր 

վնաս 

97 



96 «5 
թ Հմղդդողոնզ 1ո դորմետճոիով 

Ն ղող Ազհզ ռղ տմ(ոս վ մրտԹթհսդղժոպվոռ վմզդժհսմտի ռտողդկոզմժ օտիռղժ լսօտիտովոդողորոք 

4յստղիծով տԽհոո 'ոսժծոծղմ չապիդտԵ պլխոսդտսթհստզհոմղոֆ վնովժտաքյ ռզ Լիմետճտիոպ 

թ" 

ղ Կիղտմով լոստՀոնոոզտ վմզղուսԹհս(ոսոց դոստով ղոդտդոծզմմնո ղմզղվծոմոնոմ շ»ֆ րըսսմզժոզն 

մսԽժ մս 'մզ նզիեմոհ մրտԹթհսղղժողող վմզդՁհսմտի ղտոդոզմժ օտոիղդճ րսաճ6ոՁդմ վղողդտիշ) լՇ0Շ դմպզ 

Վտազմումզի 

չամղդծղտոոխփ մոսթհսդղնզտ օշոցմոն փղղտոուվ դղմվ դով ղզնմո րոդ սսնզմզժ ժնդօ մղդոոսԹհսդկզնդտ 

վժոսդժ մտո ղ նսրետդ ճվղտնոԵ դտդկտտղո ղվոոտր վմղդդաթԹհսդվեոսոոո ՛'վմզոս օտիղվե 

Գսպդղծողոդոմվ ոոսթհսդզոոսօցմսԵ մսիտճղոսպ ՛դտքշհսեդոտիռու դվճմոտմու սս դտքշհսփզոպվըդսզօդո 

ռվլոոժօոմոտ դտահստզղոոմդո» վռոածճմդ ղ ռտահստզոոմռոտ» վռղտտոտյո» ոտողի վ 

շԱդկմոծոսո վմզդճվկոտուվչու վմզդոսքշհսնոսոջ էոստով դղ 1զոոսնդմ Ծորվն վմզղտոսեօ դոկոշհս/դ 

'ոխսղսմտոզդ դտմչհսմնտոճս վմզղծվդտտոռղձու վմզռդստհսմոստջ էոստով ռղոդտռոճզմմնու 

ոզ 1դիռտմով մմզդվծոժոնոժ ՖՖ պոոսմզժոզն մսսժ մս ՛'զ Լմպիեմտո մրտԹթհսմվոտղըսուս 

վմզղժհսմտի դոդողմժ օտիղղժ նտմԱԱդժոմզի ղտահսղոցոիոն դտոդտտղո մս ՛'գ ղտողկտճդոկտոֆ 

Արտոթհստղիողոմնմո վմզդրոասոնսճվր ղոդկտԾսպվոտղվ-իվտոմդհոօ օտիճողոհդոմվ 

ծվոնսդ տտահսմոսոց տղտահսեղոտիղո ռվմոեծո շֆ Հ օՉօտիմսիտողորտհո ողհտկպզիոստո ղք 

ՀմՇվռոնճոս6 դորտմովոծում վմզդուս»հսօմսծոճգով Լկոնմզմոմզի դոմշհսդոցտոիուն ռոդուտզհ Հ Ազցու 

վդոտչզծ ըոսաշտոիտովտոկողորոք սստզիծով մս 'ղզ րսս(ոդկի մմզճոմիտ ղտղդկտոմծտդկոցվի օտիծոմոդմզղ 

-կոտ վճղուոհդ ղղ րոսիղտե մ-գ 8վծղոմդ ՛օղո Եք վոոս հոցվիտեմոհդ դոդկտմտիոտոն վտանոնդր իսմս 

'հսմտի դտղդողմժ չ Լղծտողր զ տմտիողո լոսօշտիտտովպոկողորոք սստզիծոֆ չդոմոտոն Հ պիդմոնոս 

'հոտ վճղոմոհ դզ զիղտԵ ժղսմս Վոմմզմոմդի վօղո լ մ-ըլ ծվծղսմս '(քմսԵ) Ժմհսմտի դոդոզմժձ յլ Հ զիդղժ 

1ոմմղմումզի վմզժողն դոթթհսղոցոիոն րոսճ6ոծղմ վղոդոիտ) ՇչցՇ մս 'զ լպիեմոհո ժրտահսմվոտղըւսուլյ 

՛. Հմդուցվի դվճոշոը 

դտքշհսղդժ նսիծոռոդկոմվ իսմզժոզն ռդոքշՀհսդոցտիոն ռտոդկտտզո րզն ռդո(Հհսդկտոսդոհտչոմհո 

ՋՏմր ՊղՊ աՀջֆ  ասդոճմՇծ դոմրետմզտտոտղվ պղտդ ոզհոճդվ ՛նսմզմոմդի պդոազդծզեդով 

իսփոչ դմո րոդ որո դվմզդժռողտղզվ վկոտզնու վոԵտմզտոմհ իվոզմԵու օտիջմզեոցդոո Ծվոնսդ 

վմդզքոս օոիռվեԵ ղ դտքշհսմտոիոհդզն դոկոժոնոժործոս վդոճզմմնը ռվմզդովըոո մզմրզխդ-մզմըզտհոզո 

աա ՕՇՕՇ Հ էիմվոողոսոս լոսդտսնհսետպվոտոն մսիտվկ, ըուսժ6ոշդմ վռոկոիշ) ատ 

աճվդղժ Հ լոսցոս մծմով սանզղսզցտովողձՎղղսզցողվող Ժհսմտոի դոդողմժ ճդսմս տոմ ՛իսմզղդոսԹհսոխփսփ 

վմզղրոսմսիտեմողդ դոդկտոմտիոտոնողմժ Հ օտիմսիողորմոո մրրոսետիդ վճվղոնոսծ օտոիծղդ ղվդոդոիծ) 

ՇՇՕՇ :(9մսծ ղոդոզմժ լգ դորդ մզ լդիծամոս ծվրնսդ վետպվոտոն ղվղոդտիժ) յՇ0Շ) վոոոր նմ-Ֆ վշտինսպ 
նմ-բցլ վճմեծոդղմօ ղտԹեհսմտիոտոն ռղտոդկտոզմժ ՖՖ Փտիղասնդմ ռվղտղդտիշմ ց66| դտԹհստզհտոմղոշջ 

վղոտոտմոֆ դմոշորով Ամմզվոշ փտոչտիոմվ մվ 1զղռտոտչտհու մզծաոնսմտոդ վչ իսքյս վտոոփ 

ամղռվ ծզը ռտոքշհսօտիվոդ 6վնսմտտոկդ ժղոճդով լտննտոժող ոոդ վդտցվի դտոդկտդեօդո մվ ռօդո 

զմզ 'ԶմսԵ ռոդուզմժ Հ 1զիճամով 6վոնսդ վետպվուտոն իսժոզն Հչ վճղոմնոնզը մսիողոոոր ղոքՀհսդսմ 

ոոսժվղուտղմ 'Ծոազռծոմոդմզդ ժսնսժ ճվոնսկ վնսբոստ պոհդդո ՛ըւսսժ6ոծմդմ վռոդոիՀմ ՀՇՕՇ մս 'ժդղծղ 

ՂՎՍՏՏՔ)ՎՄՆՍոՈՏ ԺՈՌՈՏՈՂ ՂՈՇՇ)ՎՍՂՈԴՈՂՎՍՕ 

ՎՅ)ԲՎՍՄՈՒ ՂՈԿՈԳՍԺ ՂՈԿՈՏՈՆՇՂՎՈ
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Հմմզղժուսքնմո վմոճ/ոհ նսիմոտ րզն ղոքշհսեղզղոոճոր վմղշհսքղ տզոզեսվ 

ղ վմզդծսճվրոմըժդզ 1իփսփրու ոսդտսթհսթտվտտոն մսիոռի, րոոսժ6ոծդմ վռտոկտոիշ ՀՇ0Շ 

ղվմտմտողվող դոԹթհսդոհտծչոհ շշ Կզիծոնոդմզդ Հ մվետնմսդճվր 

ծվընսդ վետոոտոն մսիտոիԵ շշ» ղ ռղզ պիփսփրո դմզղմվնղով օտիդուվ մզի մրտոթհսմվոողրսույ 

մո ղ մղոսԹթհստծզքոմվղո սազդմոդսզօ մզդեսճվր դոսօմսե 

1զիտոսո օտիննոս դդոԹհսդուոտչոր վմզդոսահսդզնդտ նսրեոդ ժվղտնոծ ղողոնսմոսոց րոդ դոդոտղիհ 

ղ նսմզմոմդի ռվմդբոս օտիղվե 'ծվրնսդ վմզղնսմոսոօշղվԵ մսխժ նսղծողոդոմվ ղոաԹթհսվոհոոշմզվ 

ղոդկտտմոր ողոոդտուվ մլոսդկտփողորվտո ղորսոմվդ վմզդոսովլոսդվ ղվմոճծմ նսճզղոս ղդաԹհսվզղտոով 

դվլոծճղդոծորոկ ղ նսղծտղոդկոմվ լփոասղտոպտմոդկղտողտ րաաճծտոժղմ ղտահսմոսոօ ղտդտոմսիղվե 

4ոոն Հ փվպմտդ ռդվմմոծ Ծղոմլ, :մմդղդճղորտեղով նստոտող մղտորմտտոդ ղտոաԹհսօմսծոնծդով 

օոիծղ ղող ոզոձդվ 'մմզղդկողոնդգ դործղտոխփ 'դորձտոիուվ վմղդոոսթհսդզնզղտ նսծտովնդուվ ժվդտնոնծ 

դոդտնսմոսոց 'ղոդտտզհո 'մմդղդողոնդ դորմեոճոիով վմզղնսմոսոցղվԵ 'մմղղրեվդողվզը ղորմոտտոհդ 

ծղոմն 'մմզժոզն «Հմնսղմզսո ռազմտտոդ դոաթհսդոցոիոն դտոդկտտզո ճվոնսդ վմզռնս(ոսոցղվԵ 

վմզռրոսղուքոմոմստո վմզքոս օտիռվԵ »» լոոսշոիտովոկոռորոք նսնմսծով ղոմն ղ լոոսճ6ոշմդմ 

վոծԵումզտոհ ոմմօ-Ե օշոիջմզծոցղդոո րզն դո(Հհստզհոոմռոտ» վոլոծմդ 6վրոնսդ դոքնշհստզհոոմռոտ» 

վռոճզմմնը դվ-չՇ վմզմրզտողզո վղոդտիշմ ՕՇց0Շ ռզ Լղիփսփրո րոսճճտժդմ վդտդկոիծ ՇՇ0Շ 
շչիսկզռլդ ծվմզդրոսնր սազմտոմտիոսմ մմզղոոսԹհսդղոնծ 

ղոդոսզո Պսնպզղտոպտո «մոտդ ղվմոմվո» օտիմսիողօ Հ Լիծտդտոդոմվ ղոյսսթհսծկոցմսծորոպ 

ղ մրամետմճոիուվ վմզղվծոճմոնոժ շշ» մմդ 'մղժողն ղող դղ պպիտտտոով մրոթհսղդժ վմզդօմհսմոտի 

դաոդորղ չմզդմորոսԵ վմզփոծ մզժմոտ ղղ Լծղտովխփ ճտորվն ղդտԹթհսդզնդտ օտիմնորոմտ ղ մրորտոսվ 

ղոԹհսմտոցմոի ղզ կզմետճտիով լրոադտոդկոդրվվ ղվմզղվծոմոնոժ Ֆֆ վմզդտո(իտ օտիճոտո տույ 

-մղմոտոկ դկմոտձոսո նվնոս 1տողմումզղի դուքշհսճկոցմսծորոպ 

ղտդ Հպ 1Ալնմսծով դռդվմս ՛իսդկտդտնզ օտիդկմոնսժ փոսղոճմչ դտկտողմեկո չ Լզիծաոդոկոմվ 

դուսմծոճոիով վմզդվճոժոնոժ »» մս 'զ 1զիեմոհ մրոքշհսմվոտդըւսուս վմզդժհսմտոի դոդկողզմԺ 

Ջտիկզիով Ժժ9Տ4Թվ/ 
Հ պիպսփտնղտ մրտոթհսդկմտոճոսո վմղղեծվդտտոռղչո ղտԹթհսմոսոօ դատով տհւո ՛'իսծսծվր վմզծղոծ 

ղոդոմովծսո Չտիծդ Հ Կինողոդկոմվ լոսղոճմծ ղոդտողժեԵկո մդոսԹթհսմԵտդորող ղ մդոսԹթհսժխղոց '՛ղսդոդ 

ոզոմլյ Հզդտմտհոմվ դզ մզղղոսԹհսդզնդտ նստոտոոպ հոմզդ 1ո ղոտդ տզվ դտԹթհսմոսոցջ ղոդտմսիդվԵ 

րոդ մզղղրսԹթհսմետողտ 'մզղմոդղտուսմ իստոզեծորոս ղտոդտմսիռվե ղղ լզմնտնդտ լոսմզղիվճովոտեօ 

ճոսմս '՛դվմվդրմզտոտեօ դո ղղ Լմսիտողպվտոմվժ տոտ 'իսմզդտրտ ռդտդկտդտիղո վմզդվտս(ով 

ղղ ԼպիծղոմԵ րյսմզծղոծ ռղտդկտկովծսո օտիծդ մմզղծվդտտտոպվծո վմզղդոսԹհսմոսոց հդյստով 'րոսմս 

նդ չիսծսծվր վ-յօլւլ ՛վ-թլատՏՏօթյօսքց0 'վլօօգօՉօլ վմզղդկտոշմով մզմմոտ դտոկոմովծսո ոզոուզիոսո 

դզ պիմետճոիու ճվրնսդ Ծդոմդ տուտ Ղզիղտմով ըսստծոնտողզտ վմզղծվդոտտովճո վմղդոոսԹհսմոսոց 

դհոստով տմմդկմզմոտօ ղմզդղվծոմոնոժ Ֆշֆ 'վմզղլո/իտ դտդկտտոոփ օտիծտոտո տոմ 'ոզոոմսիողոող 

ՂՎՍՏՏՔ)ՎՄՆՍոՈՏ ԺՈՌՈՏՈՂ ՂՈՇՇ)ՎՍՂՈԴՈՂՎՍՕ 

ՎՅ)ԲՎՍՄՈՒ ՂՈԿՈԳՍԺ ՂՈԿՈՏՈՆՇՂՎՈ
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ՎԵՏ'6Շ .՛Յ|Շ0Շ) Ծսճվրոմր») 

վդկտողտ «ղսմնղգզր» Եցօ0'9օ '(Ե690'0Շ .՛ՀԱՇՕՇ) Ծսճվրոմրօ) վղտոզտ «ՈՈՆՈ» հ 60 '(հ 660 

ւ Յ)Շ0Շ) 8սճվրոմրօ) վղտոզտ «Հյ/դ-օ» Եդ քք '(Եդ 9Բ՛լ .՛ՀԱՇ0Շ) Ծսճվրոմրօ) վլտոգտ «ղվրոտզֆրոժ|գր» 
ԽՖհ Հ՛՛7 Հ պիմդմողտմով րոսժդոսնմո դտրտմովոծոմ վմզժողդն ղտԹթհսեղզղոոժոր օտիմտտոդ 

բոսճծոժղմ վզտողտիծ) ՀՇՕՇ ողոտոմսիողոորղ չմդտդոժ վմզդծսծվրոմրօ) վիդտոզտ օտիծդ օտիմզմողտքով 

իսմզժոզն ղտահսծղզղտոժոր վմզղծսճվրոմըժ) ղտղ Հչ մԽպջո մս 'ղմո վղոքմո Հ ղտահսմնոծլյ 

Հ«ուոհո») մմզղտվմկ 1ճուս դմզղօոիեդոն նսմկ մզդճսճվրումրշ) 

'Վմզդճսճվրոմըժ վկտողտ «դսմնղֆզր» '«ՆՈՂ» '«ՈՈՆՈ» ՛«ՎոԺԾ» '«դվրոտղգֆրուՀկզը» 
ւղ ժվովոճղվ 'մդտդոժ վմզդճսծվրոմըշ) վովոռնո դկվտղժմդվո նսդճտոմողդմզդ ղոաքշհսմսիոծղոտի 

մօմոժ Լզիտսո ջոիդով 6Ծվղոսքհսսոդոծմծ վդվմօհու ըոսժօջոմոտ տ» Գ Ազցո դվռոդտիշԼ ՀՇ0Շ 

-տղվ 

վմզդյո/իտ վռոդոիշ| ՀՇՕՇ Հչ փղմնորով րաղոդկողրվվ միվօ) վմղժողն ղդորտսրմդդ վմղդշհսմդ տղրդեսվ 
ղ վմզդծսճվրոմրօմ) ծվմզղմդմզ օտիծդ լոսժծոժղմ վղտոդտիօԼ լչըչ չմդտդոտտ դզը ռդղ լոսճղտոԵտմզԵ 

մմղժողն դորցարմզդ ծվնղտմս 'մմղդմդմդ դնո ղզ օտիձդ) ժոզն ֆլ ծվմովզտտվմց օղղ 'ժողն դոհդո-օլ 

Քվմովդոհով ղ ճծվմովղորմդչ, 'ժողն ցց ծվնովոդոմգ 'Ժողն ցց 8վ-ՖՎՎ 'ժողն ցլյ ղորտսրմղդ վմզշհս/դ 

տզրզեսվ ղ վմզղծսճվրոմրժ) ծվ ՂՈրղ Հ զիմետղոցմո լոսճծոծղմ վղոդոիօ) ՇՀՀ0Շ ղնոցորով վմղդոմիտ 
օտիծտտո ճվոսահսօճմտի վմտճմոո րզն ղտԹթհսեդզղտոժոր վզտվոսդ վմզղտոսրոդզ դտղդկտտզո շշ 

րադմզմ ժսզց դոսթհսդզնդտ դոդոծնսժրո 

1ոաԱզմոմդի վ(ոՉմնծ վմզղճմմոցմսԵ դոդտողողվգֆ 'վմզդճղորտեԵղուվ դորցմսծոտեօ ղ ղտործոմ ծղոմն 

փաժհողն ղորցմսեոտեօ վմզդկտդոհորոմն դվնոդսմտդզե 'վմզղիվծով ղվ(ոդղոմ ղ վահսքմոստհովմդ 

'վմզղդտողոնդ ղտրմոցի ծտրվն վծսճվրոմրօ) 'վմզղզծոով Հլ դտոԹհսվզղտոով վծղոծորով 'վմզղզծոոպ 

վտոսփ ղվոոդսմտդղդԱզ 'վմզղմորովպտոսովոսդվ օտիջմսեովպոծշ 'վմզդյո/իտ դոդտտովդո օտիմքոմճտոսրը 

րաժծոծղմ ղտրեդոմԵ 'վմրդղտիտ դտդկտղդցղո ծսմվտոտոտեօ պվմղդդիվժոպտտեօ օտիջմսեռտտեօ 

մորով դտրժոսո 'վօշտիպիով ռվնտծդոծորով դտործդկտնմսնովոսզվ 'վճնոդ ղտղդտոմովծսո ղղդվ| 

օտիտվը Հ ժտղհւ ճժղդսմս 'մրոսսոմվդ վմզղրոսսոնսճվը մվնորով ղոդտմտիտոտոնողզմժ ղ դոդտԾսպվոտզվ 

-իվտոմղդոօ նսիճտղտոդկոմվ մորով վմոճտտո րզն վմզղդոսթհաշմսԵտճղուվսդժվդ վոոս դոսԹթհսմսղմոդ 

օզր իսրոսսո ղտորտմովոծոմ վմզժհոզն դտոԹհսԵղզդտոմոր վմզդլոյծդոցո ծդոմն ղ (վետողո) վմգօհսդ 

ճզքմորուվ ծղոմն 'վմզղդատոտմտոհ Ծղոմն 'վմգշհս/դ (ռոսօմսեմզդդեսվ) տզրզեսվ 'վմզդծսճվրոմրքյ 

չիսծսճվր ղորձոսո դվլոկտնղովտսո րոդ ղվմոտոսփ 

Հ դիմտտոհդ ող մոոր օղր սվծդկոմզԵ վմզժողն դոթհսԵղզղտոճոր օտիմետղոցմո լոսճ6ոցդմ վղոդոիշ) 

ՇՇՕՇ ղլոցորով վմղզդյո/իտ օտիծոտո Ծվղտվրսդ վմզդսոսրոդզ դոդոտղհո 5» ղ ծվդաԹթհսդոկվտոս 5» 
-մմզնգն նսդտդոսմույո 

մղօհս/դ տղզրղեսվ րոդ ճսճվրոմրօ) իս-ՇֆՇ 'մմզդնսճվրոմրօ) դճտովնդով դզ տկմոսո ղտոԹթհսեղզդոոժոր 

իս-գ/ ԾվմզօմսԵ օտիծղ չ:իվչխո վմզճողզն դաո(շհսեռզռոոմոր օտիմտտոկդ իսճսճվը ռորժոսու 

դվմոտոսփ Հ 1Ազիճոսմով մ-0ՇԷ ԾվօմսԵ դտոկոզմժ ցցֆ շտիճոսմով նոմմզժոմզի դտքշհսծղզռոոժոր 

վմզշհսքդ տղողեսվ ղ վմղդճսծվրումրշ) ոոսճճուծդմ վղոկդոիշՀԼ չը մս 'զ ղինմտհո մրտահսմվոտղրըւսույ 

ՂՎՍՏՏՔ)ՎՄՆՍոՈՏ ԺՈՌՈՏՈՂ ՂՈՇՇ)ՎՍՂՈԴՈՂՎՍՕ 

ՎՅ)ԲՎՍՄՈՒ ՂՈԿՈԳՍԺ ՂՈԿՈՏՈՆՇՂՎՈ
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Հմմզղժոոսքնմո վմոճքոհ դոկտիոմվոզմժ 

իսմզժոզն վտսհսնսկ ղող ղզ լզիփսփոու ըոսդռսԹթհսծողվոտոն մսիտոոիչ) ոսճ6ուշմդմ վդուդոիՀ ՀՇՕՇ 

1ոաղմումզի վմզժոզն դոթհսԵղզդտոճոր 'օտինմսԾսե 

տղվ տմն 'ղ ղտրտտվողորվտո վղվմօուտ օտիմտտոդ մրտրըծղտ6ճմծ վմզտզդ ղտրծղո ղվմողտորվտո 

1զիմզմ ճնդօ դղզ մզղլո(իտ դտոդտտոոփ իսմղդծյհսմտի դտոդողմժ իվմորետմ մս վղոժ 'մլոսծոնգքոս 

դոթհսնսդով ղվնողորվտո ղող վոոս դոսթհսմսդղմողդ Չզր իսրոսսո վմոճմոո րդն դտնհսեղզղտոժոր 

վմզդծսճվրոմրօ հդվտզժդվո փոսի նո 'վմդահսդ տզրղես ղ վմղդնծսճվրոմրժմ «զվտեսե 

մռորՉցմսծուզմոտոհդ դտոդկտղդտոոսմոծ վմզդնսժդր ղ վմզղծսծվր ղործողոդկոմվ դոռթհսնսդով ռվ(տոճողրղ 

վուր ղոԹհստծգքոմվղո դորիոմեմզդ 

իվտդտ 1զիոստո վմզղրսդոքտոմոմստո ղոԹհսդոդվտոս 5» ղող դվմոժնոո րզն վիտոզտոծդով օտիծղ ղղ 

րսքոդի մոոդ վղեպդո ղծվր դտնօհսսողոծմծ վղվմօհո ղ դոԹհսեԵղզդոոժոր վմդօհս(ղ օտիչղ 'մդոցվտուտ 

մցմոմ տովոլ դոթհսմսիոեդոտի դվմոմդուվ դոԹթհսեԵղզղտոճոր վմդշհսմդ տզրդեսվ ղ վմզղծսճվրոմրքյ 

չռսթհսմսծով սսկզղծողոդոմվ մզդրոսստծսծվը ռոդտԾապվտտզվ-իվտոմգհոօ իսդկոտոհող ղորտմովոծոց 

ղ ղորդոփոո| դոթհսԵղզղտոճոր 'մրոսծողոդոմվ դոթհսնսկովոմդի ոս ղրոահոմզդկորքտոդ 'մրամտիոհդղն 

վօմսԵ դվ(տոճոր օտիվտհոումդի Հ դվմզղդվըմոր դվ(տոժորղ չոսօշմսԵ վմոճնոո րդն դոԹհսԵղզդտոմոր 

ղղուս տաթհսմտտոդոմզն Հսմսսցի մմզդրսդոքոմոմստո վղտվրսդ վմզղտոսրոդդ դտոդկտտղո շշ 

Հճսծվր ղհսքոմսղմոհդ դորտոցմկ վդկմտոճոսո վմզղծսճվոոմր») օտիճղ Հ ըոսղը մմոճքնոհո 

րզն դտոԹհսեղզդտոժոր վմղօհս/դ օտիծդ մս ՂզմեԵտդոցմո Հ դմով մտսթհսմսիոմողվ դտԹհսմնոտմո 

վմզղծսճվրոմրօ) դործոց դվտզժդվո ղող լոսժցոմոտ դտԹթհստղհոոմդղոֆ վղտոտոտմոֆ իսնկսոնծոմչ, 

ծէ ճ՛'0| լ զրծտոդ մՀուճ վծսճվրոմրօ) վլտողտ 

ղդիսդ օտիմզմողտմով ռվղտողդտոիմ) ՀՀ0ՇՀ ոհոո 'ծսճվրոմրշ) վիտոզտ «տղոոսպվվմոր» Եդ ցց'ը նսծտովնդով 

ոհդմոսո ղոԹհսեղզղտոճոր Հ 1կզիմդղմողտմնով րոսճծոժղմ վդտղդտիժ) լչ0Շ դօզ ղմոցորով վմղդյոիտ 

օտիծտտո ծվդոսԹթհսճմտի վմտժմոո րդն դտԹահսեդզդտոժոր վզտվըսդ վմզղտոսրտոկզ դտդկտտղո շշ 

տողհոմսիոդոորղ չմդկոդոց վծսճվրոմրշ) օտիցսրմզդ րոսժդոաքնմո ղոթհսԵղզղտոմոր վճսճվրոմրօ) օտիծղ 

ղող Հ պծտոնպիո իսդտտտհոդ սսմղդծոմվ դճսճվրոմրօ) օտիճտտո ճվղոմն լոսիօ) ննո 'ոսմցոմոտ Ֆֆ 

ղող ղղ լոոսիճծզցո ղմղոնհսժ վդտոզտ «փղդոհդ» նսծտովնդուվ ժրոսվ վծսճվրոմըշ) վիտողտ «տղոռսոպվմոր» 

մս 'ղվճղորոեղով ղ(ո շոմողչ չվոոր սազպվսփ մդտցվի ղոդտդկվեվգ վշհս/դ րոսժոյսնմո ռդորդկտծրոմզի 

րոսժջոմոտ Հ» ղ անզջասրմդդ Ֆֆ օտիղսողպովր տղվ վմդօհս/դ 1 'ոսդկտոցվի էրսնդվ մզդծսծվրումրա) 

դհվտդգժդվո մզդտոմ/իտ վկտՀսմս 1իմդժմ ռդղ ճազց իսմդդժհսմտի դվօդոսղ :ճվմդմզտմու լոսիցոսրմզդ 

ոզ ժջոմոտ ջՖ մմղզդճսճվրոմըՀլ դվտզծռվո մս 'ռզ րսայտոդի ողհտոկպիտոսո ղմղդղլոիտ օտիմզմ 

ժսղջ իսմզդտհսմոի օտիղղժ րոսժծոշդմ վմզղղոդոիշէ ՇՇՕՇ-լՇ0Շ Ծվրնսդ վմզղղվրմոր ղտԹհսղղճողվող 

ՂՎՍՏՏՔ)ՎՄՆՍոՈՏ ԺՈՌՈՏՈՂ ՂՈՇՇ)ՎՍՂՈԴՈՂՎՍՕ 

ՎՅ)ԲՎՍՄՈՒ ՂՈԿՈԳՍԺ ՂՈԿՈՏՈՆՇՂՎՈ



ՇՕԼ 

ողոտմսիողոոր 'մմզդդոսԹհսդտովտոդցղոսո 

վոնսդ իվտդզԹաօ վմզրետդկտոնղով օտիծդ դղոոս դյաթհսդտողոծդ ղտդոզ մտրով սնզդկոմս տոսոսնսդ 

րոդ դոաԹհսոլոնմոո| մժմոմո տոտ 'ղդվժդորոնղդով սաղդոտչփով ղո ղ սակողոմվտ տմովոծում ծվընսդ 

վմսիոճղուպ ղվճնսԵ վճվտս իսդտողոնդ պազվպոծոմոծ մդոսթհսվոտոի րոդ դտԹթհսզմտոով Հ լրոսմզմոմդի ծդ 

չրսԹթհսդտտչփով տմովտծում 

3 ոսմոտոհ մս 'չ րոսծդկտտվեԵ մմսիոնճդով վեղոմ 'տոսհսնսկ ոզհոմս 1զդոմս զ ճտզհո մճմոմո ճվՁնսդմ 

վմղդոոսԹթհսմզմոմով ղվնողօդոճվր ոտղկդո լոսմոետմոո ողղ չմղդորմոտտող վժմդտոնծդով Լդտսնդմճսո| 

ղզ լոսօմսփ 'Վրտոթհսծկտհոտոդ վշտիմտտոհ ըոսղտքմով ղզ ժղտիտոմոքո րոդ ղղ ըրոսմնորվն (մմզդրվմզտր) 

ճղվօղոո օտիծդ մմզ 'մդտոցվիոմվ զ ղդ չվիտնովտոծոմ վճ մոոաթհսդտտշփով օտոմոտոհդ մվ ղ վղտնոծ 

Հ րոսշմսե մս ՛զ օտիեսրով մմսիտծճդուվ մս վղուճ 'դոսԹհսնսե ողհմս 1զդումս զ ճտզհո մժմոմո 'ոոսժողն ող 

ղղ մզղվսպվորովպ 'մղտրմոտոհդ դոԹթհսդտոտչփով րոսմնորվն րոդ լոստսնղմծճսո| ղզծ ժրորսո տփսղովնդմ 

ղ(տոդտո 'ղզծ մզղծվդտծդովպ ղզօ| մղսմս 'մժրտԹթհսմոդմզդ (ռլմո ղ վմզղմդդղմ Պսղուսրո) վմզդրվմզտր մվ 

Հ ոսմոտոհդ մղոսԹհսդոտչփով մօղո օշոմոտոհ ժղոծղով մմզ 'տղվ վմզղդոցվիումվ դո օտիհոոկ 'մվնդո| 

հզը ող չ տկսո օտիհոոդ տզվ ղտրդկոմս դտոԹհսօմսետծղով նսիդմտղդԺ չդոսԹհսդտտչփով տմ(ովոծոմ 

ոզհոմս լիտովոռե նսմոհ վճ մեռոտի սապդղիտմովոծոմ րս(ոծոտղվ հով 'գ խզիտմտիտ դդսԹթհսդտտչփով 

'վղտնտե զ դջմսԵե մօշղո դվվտո տազմտտոհղդ մճմդտոճծղով մս վղոժ 'տսահսնսԵե իսօտինսպ նմ-ԵգՇ 

ոզհոմս 1ղկոմս զդ ճտզհ մմմոմո տո 'մդոսԹհսղժդվ վշղո շոմոտոհ դոսԹթհսդտտծփով 1զիեմոհ Հ նսմոդ 

րսսժդոսքնմո սանզտվն մմզդդոսթհսմեԵտդնոցտողտ լրոսնոետտղվ դնոդոո 'չ5 տնովտճոմ մժմոմո մվ դվվոհ 

յդղմոտոհ մդոսԹհսդկոտչփով ղղշ) մս ՛զ րածդկտտվԵ մմսիոծղով դօմզ չղոսԹթհսնսԵ ոզհոմս 1զդոմս զպ ժտզո 

մճմոմո տհո '(ղզ ժմտողո ղմզեմոդորով ղոդտդվղովդտ օոիժղ մս 'գ օտիկզեոմվ դտղվմօ) րոստոդդ դղծ 

դզմվ ովպտհո ազմոտոհ մդոսԹթԹհսդտտչփոով մս 'զ օտիեսրով ողվճմդի գժզ դով 'տոսհսնսդ ոզոմս վիդոմս 

Պ ճտզհո մճմոմո տոհ 'ծվընսդ ծղտոօցղո մտո Լիծկտոտվե Հ նսմոդ ղ Հ լոսիոժվգԷ ռդվվտհո 1ո/իտ մճմոմո 

մվ ղ տմովտոծոմ Հ րոսօմսԵ մս ՛գ լոսծկոտվԵ մմսիոծդուվ դօկզ մս ՂդջԵնդմ Հ դմոպ մրտԹթհսծկոհոոհդ 

ող չմդղղոսմսիոճմտո նսղովպտոմոդկդտողտ ղդ տկստ նզտմս ՛'տսաթհսկտոտծփով զ րըաամտտոհդ 

ծվմմոի Հղմս մօղոո ժմզ 'մմզղդտցվիոմվ ղ(ո Լզդկոմս զդ մտզո ողհճղվ դօ 'մծմով ղո Հ ծնհսմտվոմնղվ 

ոսդոդոդցմսԵ րոստոժզտորով ողղ չտնոպտծճոմ դօ) Ղզնզ զ վղտնոԵ մօտիմոտոհ րոսդողոմվ Ծվղոմդ 

ոլտոդդո 'տոսհոսնսդ ողոմս վիղդտոմս դ ժմտղհո դո տոտ 'մզղռվ| տմովոծոմ ղտոթհսդտտչփուվ օտիմոտոհդ 

3 լոսծկոտվԵ ողվճմդի դժմզ :ծվրնսդ վօղո օտմոտոհդ ժդոծդով րոսիյոդդմ ղդհտցվիոմվ Հ ոզհոճդվ ղօ) 
'զ ղմո ղմսղմոհդ ղ(ողդոտո 'տստղսո Հ զմոտոհ ճվօհսդոող րոդ մժնսե մվ Հ զմճմզի 'դտղվմօ մօդո 'րսսղզորս 

վճ վնզտ դսԹթհսդտտծփուվ ոսդոդոմվ մս Ղդջմոդ ղղ նսմտոդ ճղվշղո 1մո ղգՔյ մրտԹթհսծկոհոհ սաղղմվ| 

տմովտծճում ղոթհսդտտչփով օտիմոտոհդ մրոսոկդմ իվտղզահսո վմսիոճդով Հ մսղմոդ րոսմյտոետմոհ 

վտոսհոսնսդ մս 'մծմով դմո փզղտանդմ ՛ժրորսո փսղովնղմ 'ղ օտիդկմողղժ Ծոսնտի ճղր դոԹհսողտ 

1զցոսք մզ տծզքոմվղո ըրսդկտոնմոդոր ղտողդոմնողղմօ մս 'զ դ/ո դդտոտոհղ դորհոմդկողց դհսո նսդտդոսմուէո 

դւսթհսդոմողդմդ վդտՀսմլյ չտկովտծոմ Հ լոսմտոտոդ մճմոմո մս ՛զգ րոսծդկտոտվԵ մմսիտոճղով մմզ '՛Ղ 

դսԹհսդոտչփով տմովոծոմ մտոհսնսդ ղմոցորով վոոր ղվ-լ վշտինսպ նմ-ԸգՇ վճժմեոդղմօ դոդկողզմժ 5» 

ՂՎՍՏՏՔ)ՎՄՆՍոՈՏ ԺՈՌՈՏՈՂ ՂՈՇՇ)ՎՍՂՈԴՈՂՎՍՕ 

ՎՅ)ԲՎՍՄՈՒ ՂՈԿՈԳՍԺ ՂՈԿՈՏՈՆՇՂՎՈ



ՄԻՆՉԴԱՏԱԿԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ 

ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 

Խարդախության օբյեկտիվ կողմի առանձնահատկությունը դրսնորվում է նրանում, որ խաբեության ն 

վստահությունը չարաշահելու միջոցով հանցավորը ներգործում է գույքին տիրապետողի կամքի ու 

գիտակցության վրա, ինչի արդյունքում վերջինս, մոլորության մեջ ընկնելով, անձամբ գույքը հանձնում է 

հանցավորին: Այսինքն` տուժողը գույքն ինքնակամ առանձնացնում է իր գույքային ֆոնդից ն միացնում 

հանցավորի գույքային ֆոնդին, որի արդյունքում հանցավորը ստանում է գույքն օգտագործելու, 

տիրապետելու ն տնօրինելո` սեփականատիրոջ լիազորություններից փաստացի օգտվելու 

հնարավորություն, իսկ սեփականատերը զրկվում է այդ լիազորություններս իրականացնելու 

հնարավորությունից: 

Կողոպուտի օբյեկտիվ կողմի հիմնական առանձնահատկությունը բացահայտ լինելն է: Յուրաքանչյուր 

դեպքում կատարվածը կողոպուտ որակելիս՝ պետք է պարզել արդյոք հանցավորն ուրիշի գույքը 
հափշտակել է սեփականատիրոջ կամ այլ անձանց ներկայությամբ, որոնք ըստ նրա, գիտակցել են գույքի 

հափշտակման փաստը, իսկ հանցավորն անտեսելով դա, կատարել է արարքը: 

Բացի այդ, ի տարբերություն խարդախության՝ կողոպուտի դեպքում տուժողը գույքը չի առանձնացնում իր 

գույքային ֆոնդից, չի միացնում հանցավորի գույքային ֆոնդին ն հանցավորին չի տալիս սեփականատիրոջ 

լիազորություններից փաստացի օգտվելու հնարավորություն, սակայն հանցավորը, խաբեության ն 

վստահությունը չարաշահելու եղանակով ստանալով գույքին տիրապետելու հնարավորություն` բացահայտ 

հափշտակում է այն: 

Ինչ վերաբերում է գույքի բացահայտ հափշտակության դեպքերին, ապա ուսումնասիրությունները ցույց են 

տվել, որ որպես կողոպուտի կատարման առավել տարածված ձն շարունակում է մնալ բջջային 

հեռախոսների, ոսկյա զարդերի ն պայուսակների բացահայտ հափշտակությունը: ՀՀ դատախազության 

ստորաբաժանումներին հանձնարարվել է կողոպոտի վերաբերյալ քրեական վարույթների 

օրինականությունն ստուգելիս՝ հետաքննության մարմնից գրավոր պահանջել քրեական վարույթի 

ընթացքում իրականացված օպերատիվհետախուզական միջոցառումների ն գաղտնի քննչական 

գործողությունների վերաբերյալ «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» օրենքով 

դատախազին տրամադրման ենթակա փաստաթղթերը կամ դրանք ստուգել դրանց գտնվելու վայրում, 

ինչպես նան իրավասու մարմինների կողմից նախականխող, կանխող լիազորությունները: 

2022 թվականի ընթացքում ՀՀ գլխավոր դատախազությունում կատարված ուսումնասիրության 

արդյունքներով պարզվել է, որ արարքները ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 316-րդ հոդվածով 
որակելիս՝ խնդիրներ են առաջացել՝ կապված «իշխանության ներկայացուցիչ» հասկացության հետ: 

ՀՀ. քրեական օրենսգրքի 316-րդ հոդվածի 1-ին մասը քրեական պատասխանատվություն է նախատեսել 

իշխանության ներկայացուցչի կամ նրա մերձավոր ազգականի նկատմամբ կյանքի կամ առողջության 

համար ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքի համար՝ 

կապված նրա կողմից իր ծառայողական պարտականությունները կատարելու հետ: 
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չմօղո նսդծզնոմե ղդստծոէհո մտիտողճղվ րոդ ղոդտոծմոի 

'ղտոդոճտնոժ դվմոժդմորով րոդ դտղկտտղհո իստոորվ վճդղմօ »Ֆ»ֆ «դվոոր դտահսմոսոջց դվնոմդոջ» 

ղող րոսիմորով Հ «վճսծտնոդմզդ ղտոԹթհսդտոոչվ րոաշտինսվ մս 'իսղպողտտոպվող մրտահսմեոցրո| 

մսդ 1ղմնոմոծչ ղ 1կղոխփսփ մոոր նմ-Է վօտինսվ նմ-ցլԷ վճմեոդղմօ ղոդողզմժ շշ Հ Կիկմտճոսո իսմս 

քվետոլող Հ պիդոծրը րոսդսթհսետովոտոն մսիոոփե 5» իսդկոտոհղ դորմսիտեմոդ վմնղո| օտիծդ մմզի 

չրուսճողոկումվ տզիոռոսքնմո ղ նզճդու դսդոկողմ վմզդդոսք»հսմսծով ռոդոնսմոսուց Ծդզմվ 

ծվոնսդ ովմզղռվճմդզի 1զիսվտհու իսմզդճսճվո վեզմտումհսՀ) ղ դտղդոդվմօ մասնշհսրտկտտոոմտոհ 

դտոնհստզո իսդղռն ԲԾնս6ծ վ .Ծղտցղո նսիղտԵ զր ռոմշհստտսոց դվնոմղով Լդտհտչոհ 

իսմզդրեվռոռղղը ռտղդկտիոմվ զ ռղսհսդոդկտտմտոհո իվտվեսո դոքշհստղո րասմոեոմոո դորղ 

վռոդկոտովողռԵ ղոդտիոմվողմժ վծոմոնմո ճս լդմճզեղով ղ կզջնդտո Հ մղղմվնդով իսրոսսո դորդոմս 

վճմոմո դպվտգցով մճով '(մշտինսվ նմ-/չԷ վճմեողզմօ դղտոդտոզմժ շՖֆՖ Արետդ Հ դոսԹհսստծոմ վդկոչսմս) 

1լդնզ վ օտիոզտտղպվող դաթհսիտողտպվոտտոհո դտոդկողզմժ 'տզվ սաղմտտոհդ մմզդդսԹթհսդողդոտմոհո 

ղոդկոնսնոսոջ մվ ճծվրնսդ տմղ օտիոտոդ մտրով վժփողստհո չսաղմնոցմսեԵ ռոսԹհսդսմ 

րոդ սնզմնոցմսԵ դոսԹհսդսժ մսիտեղոտի չս մորով ղոթհսճնսսո րոդ վճղոքդ մժրորտտոհդդ վղողդտոծետ 

մսիոշմզր ոմղ րոդ վօշռո նսղծզնոմԵ դստծոքո մտիողճով րոդ դտոդկոծմտի 'ղոդտոճոնոժձ ղվ(ոճդքորով 

րտդ դոդտտղու իստոորվ վճղզմօ »Ֆֆ «ղվոուր ղտԹթհս(ոսոց ղվնոմղոտ»» իսմզդրամսիտեմոդ լով» 

Հճդվօդոռ նսղծզնոցե դստՀոհո մոիողճղվ 

րտդ դոդոճմտի 'դոդկտճոնոճ դվ(ոճդմորով րոդ դոդտտզո իստոորվ վճղղմօ շֆ «դվոոոր դտթհսմոսոց 

դվնոմղոտ»» ղլնո 'մղոդկտեետ մսիոցմզր ոմղ րոդ մճվԾասնոմոդմզդ դոթհսդոովծվ ղովր «ս մոե ոզնդով 

Հ ժտղզհո նսքոստ ոզհոմս րոսժդանմո վմս 'րոաժմծողղմօ դոդողմժ »ֆ դոաԹթհսոխփսփ դողվոտտոհորոպ 

1կմոտոհ 1դծտճոսո մզ դոաթհստծգքոմվղո մորով սսմոտ դտդկտտովոռԵ դտոդտիտմվողզմժ ճժդքմորոսպ 

մղտահամսիոեղոտի ղվնոմղով 'ցտծտոհո ղվճմոմո ճԾդտոցդո ղ չսդստոծոմ մմղղդկտոցվիոմվ դորղ 

յ դ(ոդտոծոմ մդոսթհսմսծով չվմնոնմոդ 

օտիծղ մմզի մս վղոոժ 'իսշտինսվ նմ-ցլբ վճմեԵողզմօ ղոդոզմժ շֆ պդկտոմս մժմոմո 1զնզ վծ մսիտոմոռվ 

սղնդվր Ղղնզ զ ժփտողդսոհո սսնզմնոցմսե դոսթԹհսդսմ րոոդ 1զիմնոցմսն զ դոսԹհսդսմ մսիտեղոտի 5ս մորով 

դութհսծնսսո րոդ վժդոքղ մրորտոհդդ ծղտոօղո նսծզոոս հտցվիտեմոկ մօմոմ րոսեմոդորով ղդոթհսմոսոց 

դվնոմդով ժմդղ 'մղժոզն դզ պհովնդով լրոսօտիտտվտոկոռորոք չստզիծոֆ չմճդորոնղով սազդվ| օտիտքօ 

իսմզղոոսԹհսմսԵովԼ օչվմնտեմոդ 'վռնո ոիվժ վ 'ոոսդտովնդով Հ մմտտ մվնտտմտոհո վճճսծոմոդմզդ 

ղտոԹթհսղտոյծչվ մս 'մզ լոսոն ճծվոսոմդկողջ ոնո ղտղդկտմնողդմց չիսմզղդոաթհսմսեով: չվմնտեմոհդ 

Հ օտիտքօ իսեմոդ օտիղորվպտոո մրտորտոդղդ ծղտօղո նսիդտեծ դոտ ղտահսմոկոծղդ ղողոնսնոսոց 

իս 'մօդո ղնմո նսնոսոջց րոամզղդվրմոր ղտրմտիտոստկողժդվ դտդտնդտ ղ դտղդտտղհո րոսիմորոս 

3 Հվթաճոմոդմղդ ղտոԹհսդտոչվ լասմմեոդղմօ ղտղկողզմժ Ֆֆ ղմոցտրով վոոր նմ-- վօտինսվ ղնհսՂ 

ՂՎՍՏՏՔ)ՎՄՆՍոՈՏ ԺՈՌՈՏՈՂ ՂՈՇՇ)ՎՍՂՈԴՈՂՎՍՕ 

ՎՅ)ԲՎՍՄՈՒ ՂՈԿՈԳՍԺ ՂՈԿՈՏՈՆՇՂՎՈ
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(տղի նմ- վոոր նմ-Շ վօշտինսվ նմ-ջյյ դտղվմօ) տղվ դորմոտոհ 
վճտմոհ ղոդոկոմոոոով րոդ դտԹթհսզոոսօմսԵ դոդոնսմոսոց մվ ծվընսդ վօդո նքո օտիհոդ մլզմոտոհդ 

մրորտոդդ վմսիոցմզր տմդ րոդ վօղո ղճմոմո 1ղնղ զ օտիոզտտոոլյող ճվղոդտուվ նսդշմոն 1ողղոմս 

մմզղուսԹհսօմսծոնդով օտիոզտոպող իսմզղօտինսվ ճմոչ վր վճմեոդզմօ ղհսդ ոզհմլյ չտզվ պպղզմտտոհդ 

մմզղդսԹհսդոդտտմոհ դտոդկոնսմոսոց մվ ծվրընսդ տմդ օտիոտողդ մԱտրով վճփողստհո ւսնղդմնոցմսԵ 

տն րտղդ սազմնոցմսԵ ղասթհսղսժ մսիտեղոտի չս մտրոսպ դտոԹթհսծնսսո րոդ վժդոյղ մրտորտտոհդդ 

վղոդկոծետ մսիոցմդր տոմդ րոդ վճռսծոնոդմզդ դտաթհսդոովծվ նզիոզտողվող Հ դաԹթհսիտողողվոտտոհ 

իսօտինսվ նմ-ցյբ վճմ6ոդղմօ ղոդոզմժ 5» օտիղանդմ դվ-ցլ վվմոոո վղողդտիժշ) Հ00Շ 'ոզոոմսիողոոր 
չիսրսսո սնդկոմս տՀվց մճմոմո մզմճոճոսո 

դ մղդմվնդով վդտծսմս մօռվ 'ող դաթհսոխփսփ մտո Հ պիմտտոհդ րսժմեԵողզմօ նսօմսԵե նղտորով 

տղվ ղորցալ վմղդմվնդու| օտիճղողտոր լրոոստզդ նմսդվողդ մս 'ղող Հ մպիեմտյո մրոթհսմվոողըսուղյ 

չմօդո 

նսղծողոդոմվ մզդՅհսսոոցմսԵ նսղծոծոսո դաթհսիտողողոոտոհ րոդ դոսթհսդոդոտմոհ 'ժուսիոմվ 

ծվոոսղո ծղումն րոդ նսճղոսս դոսթհսմսծով սմոծ ոզնդով ծվղոսդո վդկմողրվվ րոդ ղտԹթհսոմզդկործոդ 

ռդվ(ոմտղսո 5ս օտիօնզտո ծվոնսդ վժռդ(որով րոդ դտԹհստզհո 'վղրմոր դորմտիոսոդկտղձով ղողդոնզտ 

'վեմոդորով ղտորմտիոսոդ դտոդտտղհո 'ղողդտտղհո 'մօդո նսղծդնոմե ղստծոհ ղվնոմղով ՛մնսնոսոց 

ղվմոմդղով ղոդ րոսիմորով զպ օղո մտտողստծոո դղմոշորով վտղկոծդղը «տո» վմս 'լոստզդ նմ-0Շ 

վոոոր ղվ-յ վշտինսպ նմ-Է վժմծոդղմօ ղհսդ զ օտիմտ 'ղվԺմմզվ մվ Ղզ դոոսԹթհսծոկդոոոպ վօղո մոտողստծոլ, 

էյ«մդմնոշմսե ղոսԹթհսդսմ ժրորտոդդ վնսիղտե դոտ դութհսնսդով րոդ վճրողո| 'ղոԹթհսդտմտվտոռն 

ծղոոցղո օտիչդ րոդ վմսիոօմզր րոդ վդոդտոնծետ մսիոցմզր ոմդ րոդ վօղո մոտոդստշորո իսդկոտուոդ 

յաղտրոծվր մդղտահսզղոսօմսԵ ղոդտմոնոժ րտդ ղդտղդկտնսմոսոց ղտոդտողվմօ ՍԻԱՆ ՄՈԱՄՄ 

շյմզոտոդի րոդ մկզղծոծղձս մճնսԵ վենսիղտե դոտ ղոթհսնսդով րոդ վժրողով 'ղոԹհսդտոմտովտոոն 

ծղոոցղո օտիչդ րոդ վմսիոօմզր րոդ վդոդտոնծետ մսիոցմզր ոմռդ րոդ վօդո մոտտոդստշորո իսդկոտուոդ 

յաղտրոծվր մդղտահսզղոսօմսԵ ղոդտմոնոժ րտդ ղդտղդկտնսմոսոց ղտոդտողվմօ ՍԻԱՆ ՄՈՆԱՈՄ 

էշյմմփողսոհո սսկզոողի րոդ սսնզղծոճղնս մժհսԵ 

ԳսդմնոցջմսԵ դոսԹթհսդսժ մրորտոհդղդ վնսիդտԵե դոտ ռղտոթհսնսդկով րոդ վճրողոլ 'ղտոԹհսդկտմտվտոոն 

ծղոոցղո օտիչդ րոդ վմսիոօմզր րոդ վդոդտոնծետ մսիոցմզր ոմդ րոդ վօդո մոտտոդստշոր իսդկոտոհոդ 

յսզտրոճվը մդղտաԹթհսզդաօշմսԵ ղտղդտճտոնոժ րտղդ ռդտոդկտոնսմոսոց դոդտղվմօ վօդո մոտողստճոոլ,| 

լ պիղտրըվտո իսօշտինսվ նմ-շգֆ վմս ՛իսժմծողղզմօ ղոդողմձ 5» օոտը 

ճղր վբոս դվ-լ վովհսվ վղոկոիձ) ՇՀչ0Շ ,.մսդ զ Ազծոտո մրոսցջոս մվ դով դզնմու ղմվնդով դհսո 'դտթհսգ տոց 

ՂՎՍՏՏՔ)ՎՄՆՍոՈՏ ԺՈՌՈՏՈՂ ՂՈՇՇ)ՎՍՂՈԴՈՂՎՍՕ 

ՎՅ)ԲՎՍՄՈՒ ՂՈԿՈԳՍԺ ՂՈԿՈՏՈՆՇՂՎՈ
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ղղիմոտոհ մզդոոսԹհսնսօմսծ փոհդդոնճ մորով 

մվ վեոզհոմս ՂդնԵոմզղդղ րոդ մղտրմտտոհդ ղոթհսնսօցմսԵ չղմս նսոիլժ ճվմզղղոսթհսմսծով) մվ ծվոնսդ 

վօղոո մտտուստծոհ 1զտսնղմճսոլ հԽմղդ Հղմս զ րոաողզտողող մմսիոծդուվ լոսժդսխնմո ղտրմտոտոդ 

վմմոմո մսիտճծղով մմդ 'ըաամոետմոհ դո չ տկսո ղղդտտոհղ աղտրտոծվր 'ղճովողղ չդկտտտհդ 

դոթռհստրոծվր օտիտքօ մրոթհսմսիոմողվ սսնզոխփսփ մմզղժդողտղվ դոնթթհսնսօմսծ ղմոդոո 'շտիտմոիո 

րոդ չսողրծ ժսեզծ ծվրոսմոտուդ վմզղոդսսԹհսնսօմսԵ օտիվտհոոմդի դվօղո մոտողստծշոհ ղ փվղմզմոմզի 

ծս ռդվմսիտնղով Ղազջմսեմդդ մդտահսնսօմսԵ ննո մրտոթհսնսճզնով մվ "սնզճծկտողդոոր մղտրմոտոհդ 

դոԹհսնսօմսԵ օտիտմտիոծ ողսզն ոս նսիղտԵ ճզր վճծտոժոմ Հ րոսմնտժդզ մդկտտոքողդ սաղտրոծվղդ 

ճվղսԹհսղոմողղզըր վծոսոմ վդտտոհդ օտիծղողտոր րոսովժ վճ 'իսկգցամ քզմի մորով դոԹհսնսօմսե 

օոիմոտոհդ դով դզնմտ ծվոնսդ վշղո մտտտողստշուր 1Պղիմսղոմն զ նսմտոդ մդկտտոհղդ սնզտրոծվը 

մԱղտաթհսզոոսօմսԵ ղտողդտոճոնոժ րոդ դտոդոնսնոսոօ դոդողվմօ զօ) 'մլոսսմսժմվն 'ոզոոմսիողոողր 

չմզդկովս սսկդռդծտճոսո մզդմվնդո|վ ոսղոկտողօմսե զ ոսդտդամոհ ղմո 'մոսԹթհսդտնդտիսմ 

վմղղոսթհսծոկոովպ օտիծգ լոստոճդոմոտ վճ դկտտով ղմովր ճս մրոսծսմսժմվն 1ո/ճվվ ճդղ լոսցմույ 

չրսԹհսջմսծոնղդուվ օոիննոս 

րզն սսնմոր ողոմս լո 'իսշտինսվ օտիծդ զօ) «ս վիդոմս չ ժտզո մճմոմո տհոո 'վմզղդոսԹհսնսօմսե 

ղտողդտոդվմօղո վօղո մտտողստծոհ ղտողոտտոհ վ ղղ րոսիմոտոհդ մմզղժմոմո դհսդ դշմզ չիսկզցոա) 

քզմի մտրովպ վօտմտտոհդ ղզնմո ղտռդ ողզհճդվ ՛'իսղօ սազմնողմով դազղծոմողդ ըոսՀսմս 'ոտզմոտոհդ 

ճմտոմո Հղմս ղվօղո մտտողստծոհ 1դիմսղոմն Հ նսմտդ մյզտրոճվր մղտոԹթհսղդղոացմսԵ ղողդտոմոնոժ 

րոդ դտղդտնսնոսոց դտղդողվմօ իստոորվ վօտինսվ նմ-շգֆ վճմեոդղմօ ղոդտողզմժ ՖՖ դտահսոզտ տույ 

-տղվ ղորմոտոհ վճտմոհո րոդ դոթհսզդսցմս6 ղոդկոկոմտոոով րոդ դոդտտվեողոռոր 

"ղոդոնսմոսոց 'դոդկոժոնոժ 'դողդտոտզո մվ ծվոնսդ վօղո նմո օտոիոոդկ մրտորտտոհդ վմսիտոօմգր րոդ 

վռոոդտեետ մսիոցմզր տոմռդ րոդ վօշղտ Հ Կիմտտոհ մմս 'մտրով սաղդստցտոհ ոուղի դտոԹթհսմդոցջ ղվճվր 

մղոթհսծնսսո րսողտողպող Հ դաՔհսիտողոողոոտտոհո մոոր նմ-շչ վօտինսպ նմ-/ցյ վճմծողզմօ ղհսՂ 

չորով 

յսզմնոցմսԵ դոսթհսղսժ մրտորտոհդղդ վնսիդտԵ դոտ ռդտոԹթհսնսդով րոդ վճրոռվ 'դոԹթհսդկտմտվտոոն 

ծդոոօդո օտիծդ րոդ վմսիտոօմզր րոդ վղոդկոծետ մսիոօմդր ոմդ րոդ վշդո մտտողստչոհ իսդկոտոհդ 

յաղդտրոծվր մդոթհսզդաօցմսԵ դտոդտոմոնոժ րտդ ղտդկտնսմոսոջ դտոդտողվմօ վօղո մտտտղստծոհ 

բոսողզտոոլող զ դսԹթհսիտողողոտտտոհո մորը նմ-Է վօտինսվ նմ-ՀօֆՖ վճմԵողղմօ դոդողմժ Ֆ» նսօմս, 

չոոդի ղոԹհսմդոց դվճվր ըոսիսոցտոհ 

մրտաթհսմսիոտվն մզ ղղտոթհսծնսսո վճքաճոմնողդմզդ դոթհսդտոծվ մմղ ՛րաաժոզն ղո ղովր իսշտինսվ 

նմ-ցլքԷ վճմծողզմօ մզ լոսիդկոմս մճմոմո հմզ 1դղ չիսշտինսպ նմ-ցլբ վճմծողզմօ ղոդոզմժ Ֆ» լոսիկոմս 

մզՏ մժմոմո տհոո 'ոոսիմորով մզ չվճսճոմոդմգդ դոթհսղտոլչվ իստոորվ վոոոր նմ-Հ վօտինսվ նմ-ցլՀ 

վճմծոդղմօ ղնոդոո 'իսմզղծվդողդտուպ վօղո մտտողստծոհ րաաղվ| մզ օտիտքօ ղնսքոստ մմզ 'րոսմզժոզն 

ղո ՛-իսօդո վնսբստ օտիմսիոդորմոո մզ լոսիմտ մրոսդոմս վժմոմո վօդո (իսցտինսվ նմ-բյլ դա 

'իաշտինսվ նմ-գյք վճմծոդղզմօ դոդոզմճ շտ 1դղդոմս) ովզիպոց տղվ վմնդով 1ո(Հվվ իսմզդՁնսմտի ղոդոզմժ 

օտիղղժ մ-լ վովհսվ վռտդտիծ) ՀՀՕՇ ղծդվր ըրամզզղորմոո դոԹհսմոկսո վմզդրամսիտեմոդկոիոմվ շոիչղ 

ՂՎՍՏՏՔ)ՎՄՆՍոՈՏ ԺՈՌՈՏՈՂ ՂՈՇՇ)ՎՍՂՈԴՈՂՎՍՕ 

ՎՅ)ԲՎՍՄՈՒ ՂՈԿՈԳՍԺ ՂՈԿՈՏՈՆՇՂՎՈ



101 Ն ԷԱ 
Հխսուոր նմ-Հ վօտինսվ նմ-շգֆ վժմծողզմօ 

դոդոզմժ շՖ» դոԹհսիտոդողվոտտտոհ ղդոդոզմժ Հ տղդոծԱկդղ մօդո 'ծվփոծ վոողի օտիստցտոհ պոդղո 

'Վորով սսկզոողի րոդ սաԱզդծոծղծս մժնհսԵ վնսիղտԵ դոտ ռդութհսնսդով րոդ վճրոդո 'դտԹհսդկտմովտոոոն 

ծդոոօդո օտիծդ րոդ վմսիտոօմզր րոդ վղոդկոծետ մսիոօմդր ոմդ րոդ վշդո մտտողստչոհ իսդկոտոհդ 

չամղտրոճվը մդոթԹհսղդյաօմսեծ դողոմոնոժ րոդ ղոդտնսմոսոց ղոդողվմօ վօղո մոտողստծոհ 'ղճղվողղ 

Վզիդորվոո վ 'Հվդողդտուվ մվնտտմոհ վրնսդ իվտհզաօ վրետկոնղուվ ոզհոմս մփոծ վոտոդի օտիսոցտոհ 

ոսժդոսքնմո ղտԹթհսօմսԵտնծղով մորով սազկդոմս իսոոր նմ-Հ վօտինսվ նմ-շգֆ վմմԵոդզմօ ղոդոզմժ շշ 

Աճմոմո մս 'ոոսդսոն զ Եմտոհո մրոթԹհսցսազի վմզղրոսմսիոծմողդոիոմվ օտիմդմճգրղ (մճզքմո) մմորոսծ 

նսճղոեԽտմդեծ մրոմն դոԹթհստղզոոմղոֆ վղտտոտմոֆ դսփվր Գ ոոսիմտրով Հ փտոծ մսշսոլ '(մճզքմոյ) 

մմորոսԵ նսծղդոծոմզեծ մրոմն մտեով Օցգ լոսիմորոպ զ փոծ մղոր վսոսեօ րոդ վճհսԵ օտինոտո 

րտղդ օտիմզմ ժսզօ իսկմտհտողոց մսիտծղով 'վոողի ղվ(ոժհսԵ օտիստցտտհո 'վճհսԵ օտիդտտփով 

մս 'գ րոսիղորվտոո իստղդ նմչ/լ վոոր ղվ-| վօտինսվ նմ-բ վժմեոդղմՕ :(իստղդրոք վմոտ եղի 
ծվմդմզ մրտրկմեռտոնեո Հ լոսիքտոհ) նկստցտոհ Հ ոոդի դվնոժհսԵ վմղփոռծ մսՀսոլ ողոողցդոսո դմս 

"մորով վճմոմո դհսդ մտզդ նմ-ց դով 'տղվ ղորմոտոդ վճտմոհւ րոդ դոԹհսզդացմսԵ դոդկոդկոմոոու 

րտդ ղտդկտտվետղոոր տղտղդկտնսմոսոօ 'ղտդկտմտնոժ 'ղտդտտզո մվ Ծճվրնսդ վմսիտօմդր րտհ 

վռոդոնԵեո մսիտցմզր ոմդ րոդ վօղո օտիհոոհդ Հ դղիմտտոհդ մմս մորով վճմոմո դհսղ րսողտողոդ 

Հ դոսԹթԹհսիտողդողոտտուհ մտզի նմ-Հ վոոոր նմ-Հ վօտինս» չդսոցտոհո Հ ուողի ղվնոճհսԵ վմզփոռծ մսշսվ 

մմս 'մորոսպ սսապղոողի րոդ պակզդծոձղծս մճհսԵ վՇվհս րսսոզտողվող Հ դաԹթհսիտողդողվոտտոհ մոոր 

ղվ-չ վշտինսվ նմ-ՖցՇ վճմծոդզմօ դհսՂ :(իստղկրուք վմոտ մզմզ ծվդզր մրորդմեռտոնծու րոդ 'իստզկրուք 
ովրու սադմզ ծվդհզր մրտրդկմետտտոեո տզկրոքոցմոկ րոդ 'ժրտԹթհսնսղտ րոք փսմով սսդմզ ծվփսմով 

փսմզղժդոտողվչու դվնոմդով րոդ 'իսփոծ վիվտոհողողզմզ ծվղվտոհտողոոտ իսժղոնոստ Հ րոսիքտոհ) 

մորով սսնզոողի րոդ սադղծոծղձս մժհսԵ վնսիդտԵ դոտ ղտթհսնսհով րոդ վժրոդո| 'ղտԹթհսդկոմովտոոոն 

ծդոոօդո օտիծդ րոդ վմսիտոօմզր րոդ վղոդկոծետ մսիոօմդր ոմդ րոդ վշդո մտտողստչոհ իսդկոտոհդ 

յսզտրոճվը մղտԹահսզդաշմսԵ դտոդկտճոնոժ րոդ ղտղտոնսմոսոց ղտղդկտողվմօ վշդո մտտտողստշուՒ 

րսողտոռ|ող Հ ղդսԹթհսիտողողվոտտոհ մոոր նմ-Հչ վշտինսպ նմ-շգֆԵ վժմքողզմօ ղոդոզմժ Ֆ» նսօմսչ, 

-տմոք՛ղտղվ ղող պդմետդոցմո Հ կմոշ 

ղմո ղ տղի դվ-յ վոոր նմ-շ վօտինսվ նմ-գճլ 'տզի ղվ-յ վոոոր նմ-շ վօտինսվ նմ-/ցյ 
վճմեԵոդզմօ դոդոզմժ »շ» նսօմսե) դոսթհսօմսծոնճդով Չտիննս րդն չսնմոր ողոմս 1/ո 'իսշտինսպ օտիճդ 

դօ) 5ս վիդոմս զ ժտզհո մճմոմո տհո 'իսժվխոքմոծ վքղմի դմովր րոսի նմո 'իսկտտտոհոդ նսիսոմզդծ 

սժմդդ դոԹհսճոդոով «դկտտոէոդ դոԹթհստրոծվր» 1մո "ղմս րոդ սմղոխփսփ մժծոծյդմ դտոԹհսզդոսցմսԵ 

նսիճտողոկոմվ ճվրնսդ վօդո մտտտողստծոհւ ճդոսո ղղ պիմտտոդ մմզդոոսԹհսնսօմսԵ օտիղորվտո 

իսօտինսկ նմ-շՀգԵ վմմծոդզմօ ղտոդկոզմժ Ֆ»Ֆ մրտրտոդկդ վօղո մտտտողստչոո մս 'վիմսիտոդրվվդ 

րամղղդկողոծճմծ վահսմտի դտոդողմժ մմզ 'րամզժողն դմո 'մոմողտղֆ չմրսոմզկողօ «իսդհոտոհդ 

յաղտրոծվը մղտահսադոոսօցմսԵ ղտղդկտժտնոժ րտդ ղդտոդտոնսմոսոց ղդտղդտղվմօ» վօղո մտտողստծոհ 

ղող Հ րլոսսոմզդ ճզր մվ դո ՛զ դու վիտ իսժհսդժ մվ դոոսԹթհսծողոով օտիծդ մս 'զ տնովղդո տհտո 

'Վդորհոմզկողց «տզվ ղորմտտոհդ վճտմոհ րոդ ղդտԹհսզղոսօմսԵ ղողդտդկտոմտոով րոդ ղտղդտտվետդոոր 

'ղտդկտնսմյոսոց 'ղտդտճտնոժ 'ղտոդկտտզո մվ հվրնսդ վօղո նմո օտիհտհ» Հ լոսիմզմտմդի դպ 

ՂՎՍՏՏՔ)ՎՄՆՍոՈՏ ԺՈՌՈՏՈՂ ՂՈՇՇ)ՎՍՂՈԴՈՂՎՍՕ 
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Վիսփոծ վրոմն 5» 000:00գ ղճռվո ,րոսիծ) նքո) մորով վմզժոզն մսխժ ազոտդի մճնսԵ ըոսողտողվող 

վծ դոաթհսիտողոպոտտոհ ղմո մս վդոճ 'րմսդ փսղովնղմ պիմտորոսպ նսմոդ վճ րոաժոզն դհսո մտղդ 

նմ-ց րոդ նմ-բ վոոր նմ-շ վօտինսպ նմ-.ցՇ վճմեոդղմօ մդտոսոկով ղ րետկոնդով էրստով ղ մսիողոոր 

ոմն օտինճտողցղոսո ճվճդոնդու օտոիձծդ կիմորով նսմոդ վճ ղմո 'դվմղղծվդոդկտուվ դտԹհսօմսեոնդով 

օոիողտողվողդ իստղդ նմ-ց րոդ նմ-Է վոոր նմ-Հ վօտինսվ նմ-ԵցՇ վճմմԵողղմօ ղհսդ լոսդդղմրով վ 

իսմղդծվղոդտոռվ մվ ղղոսԹթհսօմսծոնղդով օտիոզտոոլող իսոոր նմ-չշ վօոինսպ նմ-շգֆ վճժմեողղմօ դոդողզմժ 

ՖջՖ ոմզդ մղ չմզստցտոհ ոողի վփո մսծսով րոսճոսքնմո դորմոտոհդ վճմոմո մտղտովնդով Հվդոդտով 

մվնոտմոհո վրետդկտոճդով ղտԹահսօմսծոնղուվ օտիոզտողվող իսուոր նմ-Հ վօտինսվ նմ-ՇգֆՖ վճմեողղմօ 

դոդողմժ Ֆ» մմդ 'րոսժոզն դմո ղմովր կողԵ մզ նսմոդ ճոսո| դվոոր դոԹհսծդկոնծմր վմզրմսդ էրստոպ 

ղ փսդոպնդյ չտղվ վմզդղոոսԹթհաօցմսծոնդով նսիմդմմոտ ճվծղոմրվր (իսփոծ վոողի) իսմդդծվղողդտով 

մվնոտմոո վրնսդ իվտկղզաօ վրետղկոծղով մդմմոտ ճդղոս օմսԵ մս 'դվոոր ղո զ լսողի 

մդոսԹհսօսսմզի ղվոտդտնղտիսժ վմզրետղդտծղով վմզղուսԹհսօմսետճդով օտիոզտոպվող իսմզղօտինսվ 

օտիծղ ղմոդտո ՛դ լոսմսղոմն էրստոսպ վճղտոծղով օտիոզտողվող իստզդ նմ-ց րտդ նմ-Է վոոր նմ-չ 

վօտինսվ նմ-ԵցՇ վճմծողղմօ դհսդ մոր նմ-չ վօշտինսվ նմ-շգֆ վճմԵողղմօ դոդողզմժ շ» ծվճ6ոմով ղվճոսդ 

«Աճղոծղով 1ոմիտ Հ ղոր չվքսծոհնում վմս 

'Վորով վրոետդոծդով դմո դոժ 'շտիոզտոպվոդ զ քվտոհ տով փզիո րոդ մտոտիոպ իսժմեԵողղմօ դհսո 

մորով դոԹհսօմսեԵտծդով նո մմզ 'րոսժոզն դ/ո դմովր դոԹթհսիտոդողպոտտոր ղոդողմժ Հ րոսիկմոժդղ 

դվօղոսո դշղո մորու ոմն տհոո 'մրոսմոտոհ վճղտոծդով 1մո զ ոոր չվքսծոդնոց վրետդկոնղով զՅզ՛ց 

չիսրմսղ էրստով ղռ/ովր Հ ոսիդկտոմս մմմոմո ոհո 'մզըմսդ դոստով 

ղ մփսդովնդմ վոոր էրստո»ֆ վճմԵողզմօ դհսո ղդ տդսո դտոդորոքովր րոսճմոմո դզր վօղո դՋժզ ՛Շ» 

Պ ոսիղորվոո 
իսճդսմս 'մմզոոոր նմ-ց ղ նմ-Գ վջտինսվպ նմ-Շգ վճմԵողզմօ ղդողողզմժ շշ Ադմզմճզր Հ դմովպ իսրսսո ոք 

չիս(մզ)տզհ 
ղողլոտտոհորով վոոր նմ-Հ վօտինսվ նմ-ԵցՇ վժմԵողզմօ ղող մրտոթհսծկորու վմղդոոսԹհսօմսծոնդով 

դօ) 'իսոոր նմ-Հչ վօտինսպ նմ-ՀգԵ վճմեԵողղմօ դտոդկողզմժ շՖֆ ղմովր վիդոմս զչ մտղո մճմոմո 

ճսխնմո լոսմդժոզն ղորդ 'ողոտմսիողոորղ :(մմորոսծ նսծդոծոմզԵ մրոմն ղդսփվր Հ) ոողի ռդվնոճնսե 

իսմզփոծ մսծսվ ոզոտղշղոսո րոդ (ոտղի դվնտոժհսԵ իսփոծ վրոմն ղսվվր Ե ղծռվր ծվրոմն մտեով 

ՕՕգ) մսծսով վիստցտոհ րոսճդոսքնմո սաղմոտոհդ մժդոծղով օտիոզտոռվող իսոոր նմ-շ վօտինսվ նմ-շգֆ 

վճմեոդղմօ ղոդողմժ 5» ժմդ 'րոամզժոզն ղմո 1ողոծոսո ղղ նսմոդ մզղղոսԹհսնմոմ իսրսսո ղորդկոմլյ 

չիսոոոր նմ-շ վշոինսվ նմ-շգֆ վճմեողղմօ 

ղոդտողմժ շջ ղովը Հ լոսիկոմս մմմոմու րոսղոճոսո դղծ մզղմվնդով իսլրոսսո ղորհոսմս (րոմն մտոնով ը0գ 

Պճդվո) րոսմդժոզն սազսոցտոհ ոողի դվնոժնհսԵ վփոծ մդոր րոսճդախնմո դորմոտոհդ վժդոնճդով 1ոճժվ» 

ՂՎՍՏՏՔ)ՎՄՆՍոՈՏ ԺՈՌՈՏՈՂ ՂՈՇՇ)ՎՍՂՈԴՈՂՎՍՕ 

ՎՅ)ԲՎՍՄՈՒ ՂՈԿՈԳՍԺ ՂՈԿՈՏՈՆՇՂՎՈ
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չժղոծդուվ 1ոիտ Հ ղոր չվճածոհդնոմ վմս մորով վրետդկոճղով ղո դոճ 'շտիոզտողվող պ 

քվտոհ տովղ վիտ իսժմեԵողզմօ մորով ղոԹթհսօմսԽԵոնճղով ն(ո մս վղուց մորով սպզմոտոհ մժղոծդով 

օտիողտտովող իսօտինսպ օտիծդ ղող ղտահսիտողոռղոտտոհ ղոդողմժ վիդմոծղդ Հ ճտղհ մօղո 

տոՒհոու 'մճղոնճդով օտիոզտողպող (իստզդ նմ-ց րոդ) իստզդ նմ-Է վոր նմ-Հ վօտինսվ նմ-ԵցՇ վճմեողղմօ 

ղող րոսըծոդ Հ ղոոր օվճսծտղդնում վժղոնճդուվ նքո 'ղճղվոմո 'մրոմն մոտեոսպ ը0գ Հ րրսծդոետմզԵ մփոռծ 

վոողի օտիսոցտոմո րոսժդյսնմո դորմոտոդղ վճղոծղով շտիոզտովոռ իսոոր նմ-Հ վշտինսվ նմ-ՀՇԻ 

վճմեԵողղմօ ղոդողմձ 5» մմդ ՛'րոսմզժողն դո մս ղղ րոացմոդ լոոստոճզտորոռվ վմղղուսԹհսցսմազի օտիչղ 

ՀճվղրոսԹհսդոմորոմտ 

վժդղմօ վոլ վ մօռվ 'ղտրդկմեռտտտոեո ոզհտոստոծոմ մորով սանզդծոճդձս մճնսԵ մրտոահսնսքմո դհսդ 

պվօռո մո կով '(իսոոր նմ-Հ վօտինսպ նմ-շգֆ վմմեոդղմօ դոդողզմձ 5» դնովր վիկոմսդ մճմոմո մս վռոճ) 

վճղոեւստ ղոդ Կզիտմտհոոտոն Հ նսմոդ մօղո մորով սսկզոողի րոդ սաղդծոճղծս ԱմժնհսԵ ժրոթհսնսքմո 

րտոմն դսփվր ֆՖ դզմսդոդտղորմոո վնսիդտե դկտտ դտահսնսղով րող վժրոռոլ 'ղտԹթհսդտմովտոոն 

ծղոոցդո օտիծդ րոդ վմսիոցմզը րոդ վռտոդկտեծտ մսիտօշմզը ոմդ րոդ վօդո մտտողստչոհ իսհտտոհդ 

4յսզտրոծվր մռտոԹթհսղզդսօմսԵ ղտդկոճմտոնոժ րտդ ղտղդկտնսմոսոշ ղտղդկտղվմօ վշղո մտտտղստծոհ 

դտդվմօ մմղ 'դհտցվիոմվ վիճոտոհդ ճվընսդ վր ոոսժողզն չազմորով էոստով ղ մաղովնդմ ղմզրմսդ օոիժղ 

չստղկրոք 
վմտոտ ճղի ճծվմդմդ մրսդկմետտոետ ողզհտոստոծոմ մտրով ղտրմտտոդ վճդտծդուվ օտիոզտոովող 

իսոոր նմ-չ վօտինսվ նմ-չցՇ վճմծողղմօ դով 'իստղդրոք վմտտ ճղմզ ճվդհզր մրակմեռտոետ 

րոդ 'իստղկրոք ովրո պադկմզ ծվդղր մրսդկմետտտոետ տզկրոքոցմոհղդ ըտոդ 'մրոԹթհսնսղտ րուք փսմով 

ադմզ ճվհսմով մմզդժդոտոովճո ղվնոմդով րոդ 'իսփոծ վիվտտհողողմզ ծվղվտտհոդոտոտտ մմդոհոստ 

Հ օտիոզտտողպվող քվտոհւ ոզհոմս մորով ղտրմտտոհդ վճդոծղով օտիղտորպոո իսոոր նմ-Հ վշտինսվ 

նմ-ՀԳֆ վճմեողզմօ ղողդողզմձ 5» ՛ղծվը վմզփոծ վքտոհ օտիոզտոպող մորով ղոըմոտոհ վմզղճղոնծղով 

օտիծդ լսղծտոդկնծդո ճդղ դողդտտորզրով մմդ 'ոսինդոոմրո դդ փզիո Լլ դմզդդոսԹհսօամդի 1ուժվշ 

ՂՎՍՏՏՔ)ՎՄՆՍոՈՏ ԺՈՌՈՏՈՂ ՂՈՇՇ)ՎՍՂՈԴՈՂՎՍՕ 

ՎՅ)ԲՎՍՄՈՒ ՂՈԿՈԳՍԺ ՂՈԿՈՏՈՆՇՂՎՈ
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ՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀՀ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄ 



ււ 

շոտվպտփոճղո 

9 ԶմԿԵ 6 ղվղոհդտիշ) ՕՇ0Շ 'ոոպտփոծղո ց օմսԵ / ղվղոդտիտմ |Շ0Շ) մղղծսճվր դոդոմնոդմով 
վՋոսդժ ղոդտճկոմովտոոն դղ կզիսոմվդ ծվրընսդ վմզղղոմոտոն մրորտոկդ վոովոփոռճղո Հ իսօմսԵ Հ 

9ղո 9Շ դվղոդոիշ) 0Շ0Շ 'օդո 

ՀՏ .դվդոդոիշմ լՇ0Շ) վճոմդկմզմոտօ .մ-Եթ '(ցդու չչՇ .ղվդոկոիշմ 0Շ0Շ 'օղո օ6Շ ,դվղոդոիշլ լՇ0Հ) 

օտոիտոն րոսդվկոլոդ .մ-69) '(ռվդ ՇԵյ .դվդոդոիշ) 0Շ0Շ 'ռվդ ՕՇյ .ղվգոդոիշՀմ չՇՕՇ) դվդ .մ-6ցյ '(Զդո 

ՔԵ ռվռոդոիշ) 0Շ0Շ 'օդո օԷ դվղոդոիշ) յՇ0Շ) ոովոփոճդո Հ 1ղզնզ մ-ցչ Ծ6վճղոցղո օտիտմոհոտու, 

ֆսՅչգ Հ զցո 
դիվօ) ծդոշղո օտիտմտհոտոն մորով վմզղղասթհսօմսծոնճղոպ մղոց ոզհոուղցղոսո "իս-«9-քյ լ զԵտիդ 

միվօ) ճդոցդո օտիտմտհոտոն մորով վմզդոոսԹթհսօմսծոնղով մղոռց 'իս-օչգ .միվօ) վմղդջտիտմտհոտոն 

մորով վմզդոսԹթհսօմսԵոնղով ղտահսմդոշ ռդվճվր ՛իս«չչ|Հ չ Ացո տտրզրով տիմտոտ նմսվոդ 

միվօ) ծդտոցղո օտիտմտհոտոն մորուվ վմզղղոսԹթհսօցմսծոնղուվ դութհսմդոօց օզր ծս դվղողդտից) ՀՀ0Շ 

Հ6:9-Շ) մրորտոհդ վօդո օյ) .(9:6` 1) մդոջ ողոողջղոսո մ-յց ղ 

(:9`Շ)) մրորտոռդղ վօդու չք .(550՝)1) մղոցջ .մ-ՇՇֆ '(:Շ-9Շ) մրորտուդդ վօղու չց6 .(0:Շ՛ԵՇ) դոքՀհսմդոջ 

դվճվր .մ-8/Հ '(6:Շ96) մրորտոկդ վօդու չԵլՇ .ղոքշհսմդոց օզր Հս Հ Աղն մ-4:6-Շ9 ոոկ մ-/յ0Շ ԾվօմսԵ 

դոկողմժ Ձ0ՇԷ կոմմզմոմզի վօդո 069 գտիտմոիու ղ օտիդղժ ըոսմզդղոմոտոն դվդոկոիշմ ՇՇ0Շ 

ՀԱրտրտոհդդ վօդո օբ իսօմսծ դոդողմժ Շջ ղվղոդոիՉ) 0Շ0Շ 

Ջրորտոհղ վօղու ցք իսօմսծ ղոդողմժ /բ ղվղոդոիօ) լՇՕՇ) Ծսճվր դոդոմնոդմով վՅհսղժ ղոդոդՇքժ 

3 դիսոմվդ մրորտոհդդ վօռու 6Շ իսօշմսԵ դոդկողմժ ցչ :(օղո ցՀ0Շ փիսօմսԵ ց0ց9յ ղվգողդտոիժ) 0Շ0Շ 'Չդո 

)0ՀՇ լիսցմսԵ օց9ԷՇ ղվղոդտոիժէ լՇ0Շ) օղու լՇ/Շ Հ պիտմտհոտոն իս-/ՁՀՇ ԾվմղօմսԵ դոդկողմժ օտիժծղ 

չՈտՈմզմոմզի 

վօղու /ՇԵՇ .ՉմսԵ դոկողմժ յՇյՇ դվղոկդոիժ: 0Շ0Շ Ղոմմզմոմդի վօղու Գ/Հ .ջմսԵ յՇՇՇ ,դվղոկոիժ) 

/Շ0Շ) կո/մզմոմզի վօդո 069Է .ՉմսԵ դոկողմժ ՁցՇք Հ Լղիտմոիո ղ Լզիղդժ լոսմզդղոմոտուլ, 

:(իս 

-Պչ8-0 րոդ իս-/Հ զ ոռդոհ) ղվվդոնսա6 տիմոտ նմսղվող զ դոդոդհսդ գծյդմԵ միվօ) վմզօմսԵ օտիդկմոնոս 

ղոմոտոն ղվղոդտիշ) Շչ0Շ մս 'գ լոսղտղվ Ծվօտիծղ չմտրով ոազսոմվդ մզդծսճվր դոդոմնոդմով 

վՋհսղմ ղտղդտկծքմ նտմմզմտոմզի վօղո ցՇչ Ա-ցՇ դով 'մրտահսծտդկոմեզ դտղդտոմնտոնզր Լոմմզմոմզի 

վօղո 99) մ-ՁԷֆ ծվճդսմս '(ոոմմզմոմզի վօղո բԸ/Գգ ԶմսԵ լճֆֆ ղվղոդտոիշ) լՇ0Շ) կոմմզմումզի վօղո ֆլՇԸ 
ԶԱսԵ յֆ Աիկմտնոս զ մզղդոմտտոն վդուտո դվճոսո դտոԹթհսոտիոմվ փսղովնդմ 5» դվղողոիծ) ՀՇՕՇ Հ 

ՈՎՍոԺՈԺՍՆՍՅԺ ՎՍԳՏոՈ ՂՈԴՈՏՈՆ 
Պ 

ՂՎՍԲՇ)ՎՍՂՈաՏՉՈՆ ՎԺՂՈՍՆՈՆԳՈ 



ՇԱԼ 

չցդո լ զ զիճտմունմո իսցմսե լ իսմղղուսԹհսօմսեոնդով օոիննոս րդն դոԹթհսեդոտիդո 

ղոդոդկոմոոով ղ օշդո լ զ Ազիծտմտնմո իսօմսե լ իսմղդոոսԹթհսօմսծոնդով օտիննս րզն սնմոր . 

"մմզկտոո 1ոճղտզվ ղղզորս 

դմզղղոսԹհսջմսծոնղուվ օտիմետոնդր ծղոցղո օտիճոմոնմո ծվոնսդ վղոմոտոն ղոդողմժ չվղղժոմդի 

մզղղոսԹհսօմսծոնղոպ 
ցղո՛ ք Հ ղիծոմոնմո ՉմսԵ օտիննոս րզն ղտԹհսղոոլվ դոդտտզո 

ցդո քլ Հ Կիծտոմոնմո ԶմսԵ մզղղսԹհսօմսծոճղով դսվծհոսսսդ 

մզղդաԹհսօմսծոնծդով օշոիննոս 
օդո չ Հ զիծտոմոնմո ՋԱսԵ ց րզն ղտքռհսճնսսու ղոԹհսճդողժ 

մզղդաԹհսօմսծոնծդով օշոիննոս 
Չղո Օգ 1 զիծոմոնմո ՉմԿԵ Տ րզն ղտԹթհսեղոտիղո ղտդկտղդտմտուով 

մզղդաԹհսօմսծոնծդով օշոիննոս 
օղո 0 Հ զիծոմոնմո ՉմսԵ ցլ րզն ղոնռհսզդոսօմսԵ ղոդտոզտղտ 

մզղղոսԹհսօմսծոնղոպ 
ցղո՛ գլ Հ զիծոմունմո ՉմԿԵ Շյ Չտիննոս րզն ղտԹթհսղտղդտոփզո 

մզղղոսԹհսօմսծոնղոպ 
օղո ցՇ Հ դիծոմոնմո Չմսե 6լ օտիննս րղն սնմոր 

մզռոսսթհսօմսեծոճդով օտիմեԵտոն զը Ծդոցղո օտիճտոմոնմու 

ծվոնսդ վմզղդոմոտոն ռոքշհսոռիոմվ փսդովնղմ վղուտո դվճոսըդ 

(9:99) Չղոո 6 իսժղոմնոնզր ղութհսջմսծոնղու մղոց ոզոողցդոսո հով 'նչ/-ՇՇ) 
ցղո Օք լիսճղոմնոնզր դտոԹհսօմսեոնդով մղոօց '6չ9՛ԳՇ) օղո ֆբ իսմղտմնտոնդը ղտոքհսօմսծոնդով 

դոթԹհսմդոցջ դվճվր ՛(6չ/-ԵԵ) օղու 6 Հ զիծտոմոնմո իսճդոմնոնզր դոԹհսօմսծտնդով դոթհսմդոց օզր 5ս 

ողհոմսիոռոորղ չմմզժոզն վմզդճդոմնոնդր օտիմնոծոսո իսմզդղդոսԹթհսօմսծոնդուվ դոթհսմդոջ դվճվր 

Պղ օզր ծս ղզ օտիջոմոտ տո կզիոսո ճզր վմզղդոսԹհսօմսծԵտնդով օտոիմետոնզր ճծղոցղո օտիծճտոմոնմը 

(օդոռ ֆ ղվղոոդտիշէ լՇ0Շ) օղոո ֆ իսետիմն վղոճ վր րոդ հզր 

կով '(ցղու ց դվղոդտիշ) լՇ0Շ) օղո չ զ զիծտմոնմո վդողոոր ծվրնսդ վմղղդոմոտոն 5» դվդոդոիժ) ՇՇ0Շ 

(քղ լ իսօմսԵ լ ղվղոդտի») լՇ0Շ) օղոո չ իսշմսԵ լ ծվրնսդ վղոմոտոն 

ղոդողմժ օվղղժոմդի 5» դով '(օղո ֆբլ լիսօմսԵ /0լ ղվղոդտիժ յՇ0Շ) օղո Շբյ զ դիծոմոնմո Ծվընս 
վմզղղոմոտոն դոԹհսոտիոմվ մփսղոսնղմ վղուտո ղվճոսո Հ» իսօմսԵ չըլ րոսճծուժղմ վղողտից) ՀՀՕՇ 

չիս 

Պեչ-ԷՔ .միվժ 6ղոցդո գտիտոն րոսդվդղվոդ դով 'իս-ԳչՇ՛6 զ ԼզԵտիդ միվՀ) ղոդոկ օոիտմոհուտոնն ՛իս 
-4:59`Շ Հ Կզցու տորզրով տիմուտ նմսողվող միվշ1 վմզղոովոփուծղու օտիտմուոուտոն ղդվգոդոիՀլ ՇՇՕՇ 

ՈՎՍոԺՈԺՍՆՍՅԺ ՎՍԳՏոՈ ՂՈԴՈՏՈՆ 
Պ 

ՂՎՍԲՇ)ՎՍՂՈաՏՉՈՆ ՎԺՂՈՍՆՈՆԳՈ 



ՄԵՂԱԴՐԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ն. 

ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄ 

Կայացված արդարացման դատավճիռները պայմանավորված են արարքի ապաքրեականացման հիմքով 

դատարանում մեղադրողների կողմից մեղադրանքից հրաժարվելու հանգամանքով (01.07.2022 թվականին 

ուժի մեջ մտած ՀՀ քրեական օրենսգրքով ապաքրեականացվել են 18.04.2003 թվականին ընդունված 

Քրեական 137.1-ին հոդվածով սահմանված` ծանր վիրավորանքը, 213-րդ հոդվածով սահմանված՝ 

վաշխառությունը, 243.1-րդ հոդվածի 11-րդ մասով սահմանված` տրանսպորտային միջոցներ վարելու 

իրավունք չունեցող անձի կողմից տրանսպորտային միջոց վարելը նույն արարքի համար վարչական տույժ 

նշանակելուց հետո՝ մեկ տարվա ընթացքում, ինչպես նան փոփոխվել է ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 

205-րդ (ՀՀ գործող քրեական օրենսգրքի 290-րդ) հոդվածով սահմանված՝ հարկերը, տուրքերը կամ այլ 

պարտադիր վճարները չվճարելու նվազագույն շեմը), ինչպես նան հանցակազմի բացակայության հիմքով: 

2022 թվականի ընթացքում արդարացման դատավճիռների դեմ բերվել է 145 վերաքննիչ ն վճռաբեկ 

բողոք: 

2022 թվականին 689 քրեական գործ՝ 806 անձի վերաբերյալ կարճվել է (2021 թվականին՝ 405 քրեական 

գործ՝ 494 անձի վերաբերյալ), որոնցից 105-ը՝ ՀՀ քրեական դատավարության նախկին օրենսգրքի 35-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով, 9-ը՝ ՀՀ քրեական դատավարության նախկին օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի 

Էին մասի 13-րդ կետով, 63-ը՝ ՀՀ քրեական դատավարության նախկին օրենսգրքի 37-րդ հոդվածով, 298- 

ը՝ 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով, 179-ը՝ ՀՀ քրեական դատավարության նախկին օրենսգրքով 

սահմանված այլ հիմքով, 1-ը՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 13-րդ 

կետով, 78-ը՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 12-րդ կետով, որոնցից 

32-ը ՀՀ քրեական օրենսգրքի 82-րդ հոդվածով սահմանված հիմքով ն 45-ը' ՀՀ քրեական օրենսգրքի 83- 

իդ հոդվածով սահմանված հիմքով, 73-ը՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված այլ 

հիմքերով: 

(5622 թվականին դատարաններում քննված քրեական գործերով հանցագործությամբ պատճառված 

վնասն ընդհանուր առմամբ կազմել է 1 մլրդ 373 մլն 377 հազար 804 դրամ (2021 թվականին՝ 1 մլրդ 

866 մլն 825 հազար 138 դրամ), որից 894 մլն 580 հազար 386 դրամի վնասը պատճառվել է 

պետությանը (2021 թվականին` 648.257.511 ՀՀ դրամ), 28 մլն 241 հազար 526 դրամի վնասը՝ 

համայնքներին (2021 թվականին՝ 51 մլն 689 հազար 603 դրամ), իսկ 450 մլն 555 հազար 892 դրամի 

վնասը` իրավաբանական ն ֆիզիկական անձանց (2021 թվականին` 1 մլրդ 166 մլն 888 հազար 24 

Կոտ 2 
Դատական քննությամբ ավարտված գործերով վերականգսվել է ընդամենը 469 մլն 543 հազար 950 դրամ 

(2021 թվականին 1 մլրդ 328 մլն 479 հազար 932 դրամ), որից 314 մլն 383 հազար 544 դրամը՝ պետությանը 

(2021 թվականին՝ 72 մլն 989 հազար 160 դրամ), 18 մլն 29 հազար 900 դրամը` համայնքներին (202| 

թվականին 23 մլն 641 հազար 789 դրամ), 137 մլն 130 հազար 506 դրամը՝ իրավարանական ն ֆիզիկական 

անձանց պատճառված վնասներից (2021 թվականին' 727.848.983 ՀՀ դրամ): 

Տա) ՈՅ 



ԱՆ 

քվտոհ րնդր վզիո ծվօոիողզտոովող 

իսժդղմօ զ 1ղիդտղդոծդ ղ (մրորտոկդ վօղո Ը դվղտղդտիօ) 0Շ0Շ 'վօդո ցլ դվղտղդտիշ) լՇ0Շ) մշտինսպ 

նմ-քց վճմծողզմօ դոդողմժ 5» Հ պիսոմվդ մրորտոդդ վօղո գլ օտիտմտհոտոն դվղոդոիօ ՇՇ0Շ 
չորով 

ղոԹթհսօմսծոնդով մղոց ոզոտղցդոսո մ-ը 'մդոց մ-ցքլ 'ղտԹհսմդոց դվճվր .մ-ց9Շ 'ղտոԹթհսմդոց օզր ս 

Հ զիմնոնզր մ-ՁԵՇ Ղզիսումվդ վ դզմսդոդոդորմոհ մքվտոհ օտիդկողոծղ մրորտոդղ ճդսմս ՛'ծվծղոօղո 

օտիտմոհոտու, (մրորտոհդ վ-ՅչբՖՇ րոդ վօդո /Գ9 դվղոդտիշէ լչ0Շ) իսոմվդ վճ ղզմսդոդողդորմոհո 
իսեմոդ վշտինսվ (նմ-ը/ վճմեողզմօ ղտդկողմժ ռվդպվոռ Ֆֆ) նմ--ց վժմԵողղմօ դոդոզմժ շՖֆ մքվտոհ 

օտոիդկողոծղ 'մ-օչ6ԳՇ ճղոօղո օշտիտմտհոտոտոն տփսղովնղմ զ րոարետդ մմս 'մրտորտոհդղ վօղո ֆցչ 

Էմ-5Հ90-ԵԳ ծղոցղո օոտիտմոհոտոն փսդովնդմ զ րոսրետդ մդոդոժ 

ծդոցդո օտիտմտհոոտոն վճդոծւստ ՛(ցդո ԳՇԵլ դվղոդտի լ|չ0Շ) օղու լ/ֆլ զիտմտհոտոն զ վժղոնսսՏ 

:մ-օչց9՛ը ծղոցդո օշոիտմոհոոտուն 

փսղովնդմ Հ լոսրետդկ մդտղոժ ծդոցդո օտիտմտոոտոն վճդուլոդ -(ցղո ՀՇ դվդտդտիծ) |Շ0Շ) օդո 

ցլ Կիտմտհոոտոն Հ դորդմեռտոեո տղզկըտոքոցմոդղ ղ վժդոմոդ ծզը վմղղօշտիտմոհտոտոն փսղովնդյյ 

(ղորդկմԵոտոծո վործ զ զիտմտհոոտոն 

Չղո ք ղվղոկտիօ յշ0չ) պիտմտհոտոն վճ ղորդկմետտտոետ պործ օղդո Հղմս դվղողտիտօմ ՀՀ0Շ 

մԱ-5Հ6` լՇ րոդ մ-բճգ զիտմտհոտոն զ ղորդմեռտտոնո 

ծվօղո յ0/Շ ռվդոկտիօ լՇ0Շ) մ-Ց՛ց) վմզղջտիտմտհոտոն Հ րոսրեոդկ մմս 'ոսկմեռտոծո 

կզիկոդոծդ զ քվտտհ մրորտոկդ վՀ6Ե Ծվօղո յՇչչ օտիտմտոհոտոն դվղոդտոիշմ ՀՇՕՇ 

չոսդոքտոմոմստո 

ղոպվոտտտոհոտորու (ղտահսեովոտոն դտդտդսմտղղդ ռղտդկտմսիղվԵ Հ») ղտահսետոոտոն 

մսիտորԵ Հ» Ապկմտնսլ Լղիմտոմտղօդով րոատզդրոք ընզո մսիտոմտողվ մրտոԹթհսմԵ դոդտոծդզնոս 

վմտիոհդզն դորդտքոմոմստո դվմոժճցոմոտ դոռղոտտոհորուվ դտԹթհսետղվոտոն շֆ 'մրտոԹհսմԵտոմողդ 

մվնոտմորո վմզմրվվ ռտդտիոմվ ղ ղտղդտտոոփ սադսոմվդծ րոդ պսկզսոմվդ Ժմհսմտի դտործզղմոցորով 

վմդտդկղնդտ ղող տղտփսոմո) մմդտդկզնդտ օտիմետոմստո 1ոազմոմզի վմզմդորտեղով դտողդտտոտփ 

(վօմսե) վահսմտի իսդհտտտող նղղ չտղվ ղտրղտոքտոմոմստո ղտղպվոտտտհոորու (ղոթհսետոոտոն 

ղտոդտղսմտղղդ ղոդտոմսիդվե Հ») դտահսետվտտոն մսիտոիԵ Հ»ֆ Ադծզդմոցորով ողոտողողդ պ 

տճծգքոմսղո ժոզն փսնճղոճոմաքսկսոմվդ Ժժհսմտի ռործզդ(ոշորով մս 'ղվոոր ղո դոդղդտմտմոդօղով 

Պ պիմետմստո ղվդտոհդկտիօ) ՀՀՕՀ-Շլ9Շ ծվրնսդ վետպվտտոն մսիտոիե Ֆ» իսդտտտհող աղմսիողջ 

տղդկվտդկոմո ղտղդտղդոովը իսմզղՅհսմտի ղտրծզդ(ոշորով մս Ղղծղ չ տծզքոմվղո մրոթհսճդսո ոքղ 

ՀՎհսմոի դորճզդմոցորով կ 

կզիսումվդ ժրորտուկդ վօղու չյց իս-ՇՇԵ Ծվմզօմսծ դոկուղզմժ օտիդղժ րոսմզղդոմուտուն դվդոդոիժլ ՇՇ0Շ 

ՈՎՍոԺՈԺՍՆՍՅԺ ՎՍԳՏոՈ ՂՈԴՈՏՈՆ 
Պ 

ՂՎՍԲՇ)ՎՍՂՈաՏՉՈՆ ՎԺՂՈՍՆՈՆԳՈ 



ՏԱԼ 

.ԱմզդրսսՀսմս 1որդտղվ 

ոզտ ճվոսմդղտոզտ դտքշհսսոմվդ դկտոզտովո վժդզմօ ըոսմզդկողոծմծ դո(շՀհսդոկողվմօ վՅհսմոի 

դոդկտտունձռդվը իսմգօմսԵե ռտոդկոզմժ 'ոզոողղ չդոսքհսդկտոդոծդգ դտդկտոռզդ դզուս ՑԾվղոս(ղռտոզտ 

դործոմոդ վոոկվտկոմո ստոմվկտիոմվ վկոժսմս ղ փղոզտողպվռդոկ 'գտկողոովը մմզղրոսծսմսժմվն 

դոկտիոմվ օտիտմովոտմու րոսճդսմս 'մզդրոսշսմս ժմուչ վր նսճղղւս դոս(շհսդոդոժդ դվնոՀվղզնոս 

Պ 1զղոսնդմ ղդտմտտոն հկզմոսցԻ ՛տմի ռտրվվ վմզղժսնսժ վմզռտոկտնզտ տոմդ ղ վետղվոտոն 

մսիտոիԵ »Հջֆ ՛րսմզղդոդոճմՀ ղտրծտղտդկոմվ պվահսսոօմսԵ ղտղդկտմնողորվտո ղտորդմոճսնսժ 

վմզտդո ղոդտտոն րացոիտովոկողորոք սստղիժո» :(լ դվդտդտիշմ լՇ0Շ) Հ պիքմդր մ հով 'Եյ 

դղվղոհդոիշ) |ՇՕՇ)1 ծզր վմծոշմդմ ղոոսթհսդղժ վ-լչ '(Հ դվղտոդտիշ) յՇ0Շ) լիմտմտիում Հ վդկոռոոր մ-ջ '(9 

ղվռոդոիժ) լՇ0Շ) չ զիմտոմտիում մ-ց Ծվճդսմս '(9Շ ղվղոդոիժ) լՇ0Շ) Յհսմոի Հ կզիռոանդմ դ-ՇՇ Ծվմզղժսնսժ 
օտինծոմոհդմզղ ղվոր պաղքմդր մդդոանդմ Հ/հսմտի մժսնսմ դղմոսցի կԿիծոնոկ Հ լոսՀսմս (ըջ ղվղոդտիշ) 

1Շ0Շ) իս-բ6 'մԾմով տաղղսնդմ Հմհսմոի ՀՏ օտիջալ (ՖԸ ղվռտղտիշէ լՇ0Շ) իս-6Շ Ծվժսնսմ (ֆ դվղոդտիշ) 

/ՇՕՇ) ԸՇ օտիծղտովխփ Ծվդտիմոտ նմսոպվող ղ ծվժսնսժ դղմոսցի (99 ղվղտդտիօ) լՇ0Շ) լԷլ օտիմղմ 
րզն վմզտղկտ դոդոտոն ճվընսդ վմզռոդտնդզտ ոմղ վետպվոտոն մսիոռիե շշ րոսժծոծդմ վղողդտիծ ՀՇՕՇ 

Հ ծդր վճծոծյդմ 

դրսդկմողղժ վժսնսժ իս-օ9Շ րոդ իս-ՇՇլ 'րոսծսմս 1ո զ կիծտմոկ իս-Յչլ-Շ րոդ իս-ծ 'գ պիքմդր մ-450-0Գ 

րոդ մ-ց6Շ 'վկողոոր Հ կզիմոմտիուց մ-Գչ/-Ք րոէ մ-ցլ 'Ա-Ցչք-չ րոդ մ-ՇԸ Հ զիմոմտիում ծվմզղճսնսմ 1ուծվ» 
չխսժրվվ մո մլ 

րոդ մ-ց/ 'րղն ղորդոմսոմդի վժմոմո մ-օչ6-0 րոդ մ-ֆ 'րղն դտհստոո| վքտոհ մ-օչք՛6չ րոդ մ-/ֆք 

'րզն ղոԹշհսընզր վքտոհ մ-օչցք՛ց րոհ մ-Հ 'ղորցմոկ մ-օչց- րոդ մ-/ 'դործոմոնմու Հ լզնզ մ-4չՇՇ-0 րոէ 
մ-լ Ծվմզղճսնսժ օտիմզլյ 1ղիոոանդմ վճ Հյհսմտի մ-շ Ծվծղսմս ՛'ղղ ղ-/Էչ մմղղժսնսմ օվղղճումզի օտիծղողվսփ 

ծվղտոիմոտ նմսպվող ղ օտիմզմ րզն վմզղսվցիոտոն Ծվրոնսդ վմզղծվդկտողոտոր ուս/ր դտոԹհսմտիոտուզ, 

Հյ ճգր վժծոծմղմ ղրսդմողղդժ վժսնսժ իս-«չֆԵ՛9Է րոդ 

իս-Ք6| 'րոսծսմս մո Հ նզիծոմոկ իս-տչց-0 րոկ իս-բ 'զ 1զիքմդր մ-օչգ-օֆ րտ մ-յՇ 'վդողոոր Հ զիմոմոիուց 
մ-«ցՇ րտդ մ-յք 'գ Ակիմտոմտիոմ մ«չ/|յ րտղդ մ-Հց Ծվմզղժսնսժ օտիմդժ Ծծվրնսդ վմզդնսմնոնզղ 

չիսժրվվ մո մ-Յչ-0Շ րտկ մ-6ցյ հով 'րդն դորդոմսոմդի 
վժմոմո մլ րտդ մ-ՇՇ 'դտահստոո| վքտտո մ-«չՀչ- 0 րտդկ մ-լ 'դտԹահսընզր վքտտոո մ-ԳՀ՛լգ րոդ 

մ-ք/Շ 'ղորցմտդ մ-Գչյ-Ե րոդ մ-ՇՇ 'ղործոմոնմո զ էզնզ մ-օչ6՛6) րոդ մ-ցՕյ Ծվմզղժսնսմ օտիմզց :մծմով 
չաղղոանդմ Հ1հսմոի ՀՏ օտիցջոաԼ ըրսշոիտտովտոհկոդորուք դորփսփրո իս- 8վծղսմս '/օյ ղղ նկզնդ դմզղճսնսժ 

նմսծողր լոսժոսմոի վմզղդոմոտոն դվմեղո վղտճմՀոկողորուք սստզիչու դով ՛«ժսնսժ չվղղճոմդի //Է 

1զիմզմ րդն վմզղսվցիոտոն օոմճոմոդ վմզղդոմոտոն ճծվընսդ վմդռնսմնոնդր րոսժծոծյղմ վղողտիծ) ՀՀՕՇ 

ՓՏՇ ղվռոդտիժԼ յՇ0Շ) ղորդմետտոեծո Հ 
կԿիտմոհոտոն օղո չճյ նսիդտեծ կոտ վճդոմոհդ դոդկողովող ծվընսդ վմղղղոմոտոզ, ծվցվկուն վմզտովդ 

դոդոտոն կդիդկտցմո դզ տոծո ժղսմս '(0Շ ղվգոդոիշէ լՀ0Շ) օղո ֆՖՇ նսիղտԵ դոտ վճդոմոկ ղոկոդոլողդ 
նիտմտհոոտոն Հ վմզդքվտոհ օտիհոտդծճ տզվ ղորկմետտոնո ճվոնսդ վմզղղոմոտոն դվղոդտի) ՀՀՕՇ 

ՈՎՍոԺՈԺՍՆՍՅԺ ՎՍԳՏոՈ ՂՈԴՈՏՈՆ 
Պ 

ՂՎՍԲՇ)ՎՍՂՈաՏՉՈՆ ՎԺՂՈՍՆՈՆԳՈ 



9ԼԱԼ 

ձոնզղմումզղի ռորդկմոիչով վմզռտզկոոռք դուքշհսրղնոի 

յազկմոժդզ դտահսիտոռովոտտտոո ռդոդկոզմժ իսմզմոզն վմզղուսնհսօմսեոճդով օՉտիննոս 

րզն դոնհստոծո ղոդոսզո ղ դուշհսվզովողսզօդո դոդկոսզո վմզզոովպոփուճդո 1զմծոքոկ Հ ըսսծսմս 

նսնմսննոս ղ մսղմոկ մդոմոտոն հդզմոսցի 55» ըւսժղոսքնմու դոքշհսդղժ վժսնսմ դոքշհսծողվոտոն 5» 

ղվմնղո| դործողդոդկոտովդո ղ ղտոԹհսվծոմոնմո վքտու իսմզղդսԹթհսօմսծոնղով 

օոինտս րզն ղտԹթհսդոդկոփղդո Հ կզօմտոնոմնդո ղղոմոտոն դզմոսցԻ իսօմսԵ ԱԱԿՈՄԱՄՈՄՀԱՄՅՅ 
չմռոթհսփոչտիումվ վմզդոոսԹթհսղտզվ վմզղղոմոտոն ոտնոմստո 

1ոմղմումզի սանզսոմվդծ դզմսղոդտողդորմոո մքվտտոհո օտիդողոծդ մրորտոդդ վօղո նսիմնոնդր (ղվոոոր 

դվ-լ վօտինսվ նմ-օբբԸ վժմծողղմօ ղոդկողմժ 5» զ րսդտոլոտտոհորով) իսոոր դվ-լ| վշտինսվ նմ-ՇԸԸՇ 

վճմեծողզմօ դողդողմժ ղվդպվող 5» Հ նկզջմտնոմնդո ղղոմոտոն դկղմոսցի իսօմսԵ ՏԱԺՈՄՈՒ ՈԱ ԱԱԱՈՉ 
Արտահսնդկոհոդ 

ղդորղոմողհդզը վմզրետդոճդով յստողոտո դոաԹթհսմտոցմոի վղվմօոո րոդ ճստշտոդ մղղրոսծսմսժմվն 

դոդկտիոմվ ռվմտոզնոպվոռդ Հ մպտնովտտմո ղդոմոտոն հդղզմոսցԻ իսօմսԵ ԷԽՈՈՅԱՈՈՄ ԱՄԱ 

վմեռոշհսդմժ դոդտիոմվողզմձ վրեոդկոճղով հսղկտոտչփով մժհսԵ 

օտիվպտոտոի) դործոմսք օտիոզտովող իսօտինսվ (նմ-ցԳՇ վժմԵողղմօ դոդողզմժ »») նմ-/լ վժմեոդղմօ 

ղոդողմժ դվդովող 5» Հ Լղջմտնոմնդո իսօմսԵ /1/10/61:0/ՆԻզ մղոոմոտոն դղմոսցի, մմզդրոսշսմս 
1ոնղլտզվ ոզտ ճվոս(/ղտոզտ չսմղիսկտոո դղաքհսսոմվդ դտոզտովո վժռոզմօ րոոսծոշՀդմօմսծ 

դոըսոմվկ վմզդտոստվտոռվ դոկոմտիտտոնուզմժ մզցմոտ 'դոքշհսցոսմդի վմզոծոդոնճդով դվօռոսդ 

Վոաղմուզի վմզղղրսԹթհսդտովողցղոսո վկոցվիտեմոդ ղդոդտոմտիոտուն 

վճվղղճ կզտմովոտմո Հ մզղրածսմսճմվն ռոդկոիոմվ իսմս ՈՃՈՒՄ ՒՈՒ նն ամնոՈնեննաՄու 

չորով անզմսիողց րսաՀսմսճմվն ժրոթհսնկոհոդ 

վծմոով սսզկմոտվն ոդմոսո ղտոթհսնսդոպոմզի դոդկոտոն մրորտոդդ վՋմհսմտի դոդտտոնձղվր մճսճվո 

ղորդոփոո| «ճղպեմո աղմոդտնոմ» օտիոզտողպվոռ իսօտինսպ նմ-/շչլ վճմեոդզմօ դտոԹհսմտիոտոն 

ղոդողմժ Ֆֆ ղող կզղվ) վպզսոմվդ դզ նսմտղդ ժդսմս 'ԶրտԹթհսծկոհոոհդ վծմուվ սամզդկմոտվն տկմոսո 

ղոթհսնսկովոմդի ղտոդտտոն մրորտոհդղ վՁոսմտի ղտղդտտոնտղվր ոզհմս մծսճվը դորդղոփտողվ ղվոոր 

ամկոդոսզվծ դաթհսմետմստո օտիոզտոռիյոդ իսօտինսվպ նմ-Ե»լ վմմեոդղմօ դվդհոլող դտԹհսմտիոտոն 

ղոդոզմժ Ֆչ Ապիմտ Հ (լոսծսմսժմվն ռոդտիոմվ իսմս ԶԱՐՈՒՀՈՒ ՆԱ ԱՄՈԱՈՈՆԸՆնԱՐ ու: 

չմմղղծվդոփոծ սսկդկմոտվն 

տղդմոսո ղտահսնսկովպոմզի ղդտդկտտոն մրտրտոհկղդ վամհսմտի դտղդտտոնձղվր ողհոմս մրոստվտո| 

վշոդկմտիոպվդոդ տդտոԹահսնզրղո ըզ 1իճծտվդկտծսմս 'մմզդրեվդոուվզր չսպպեծմով փղոսԹթհսդոհտչու 

դոդտիոմվ իսեմտդկտծոծժդմ դտղդտմտիտտտոնողզմժ մրտահսծկտոոդկ ռղդտրտպվտով վճոոսիոմվ 

ՆԱՐԱ ԱՄԱՆՆԵՐ ԱՀ ԱԱԱԿԱՐԱԱԱԱՅլոսՀսմս 6)/11/Շ110/ՆԳ վղոմոտուն դղզմոսցիԻ 

ՈՎՍոԺՈԺՍՆՍՅԺ ՎՍԳՏոՈ ՂՈԴՈՏՈՆ 
Պ 

ՂՎՍԲՇ)ՎՍՂՈաՏՉՈՆ ՎԺՂՈՍՆՈՆԳՈ 



ԾՈՆ Եա 

Ի է չմքնստ դոդտոպտհոոնմոդ 

«ոսծտծածետղվողդ» մրտրտտոկգ վմսիտտոն դզր 'մքհստ ռդտկտվպտոտեմողդ «դսթհսնստոդդ» 

Հ զիսոմվդ մրորտոհդդ վմսիոտոն հզր ծվրնսդ վնմվմսո| ղոդտտոնն ղհսծոմօմույ ՛լոսճճծոցդմ վղոդոից) 

ՇՇՕՇ ՛ոմի դտրվպ վմղդրոանմսնով 1ոմմդժոմզի ւաղդկմոծղդ ղտոԹթհսիողողոտտոհ ղտդկտովտհունմոդ 

դվմսիոտոն օտիճտմոդկմզդ ղվմզղվմոտ նմսպվոդ հվրնսդ դտԹահսետվտտոն շչֆ 'դկտղորոքովղ 

գ գքմզը մոոսԹհսնմսդճվը 

յաղդկմոժդդ դտոԹթհսիտողոոլոռտտո ղտդկտոպտհոտեմողդ դվմսիտոտոն լոսժողն տսդմզ :մմզղդտոզտ 

վքնհստ ռղտոդկտվպտոհոծմոդկ «լոսճտճսեԵտղվոդ» ոսմժողն տոս '«տսնահսնստտոդդ» .ոսժոզն 

վո իսկդղկողոդ վմսիոտոն ւսսկմզ 1ղկմուդզ զ դոնհսիտողողվոտտոհ դոդկովտոհտոնմոկ մնմսվմսո| 

դոդտտոն դնհսծոմօմուշ ըսսժդսնմո ռո(Հհսդղժ դտքշհսնմսղծվոը ոմսչ :նմտսվմսդվ ռոդկտոտոն 

դհսծոմօմոռշ Գ Ազովն մոսսնհսմոմողվող դտոքշհստոնոմունմո 5» մրոքշհսնմսղճվը դվոոր ստմզդկմոշմդզ 

դոքշհսիտոդոռլոռտոո դտոդովպտոհոեմողդ դվմսիոտոն լոսճողրն վ-չֆ հով 'դղ ղր վճԾուծղմ 

դ-Շ 'զ պիցմտդ մշհսմտի դտդկտվպտհտեմոհդ օտիԾոամով րոսժոզն վ-լ ծվմս '(օմհսմտի ռղտդկտպտհոտեմոդ 

հզո Հ Կիճոսմով ծվընսդ վմտոմովող ղոԹհստոնտմոնմո շշ ժրոԹհսճդտոտդ ծղսմս 'ղվմզղրստվով 

դոդտպտհոտեմողդ Հլհսղմդսո Հհսղժողհսդ Ծվոնսդ վմսիտոտոն ղհսղ Հ 1Լմզմտոմդի մրոսնմսնով 

Շ օտիճտնոդմզդ) շմհսմտի ղտոդտոպտհոտծմոդ / Հ Լնոսմոպ մղտսԹթհսմոմոռող ղտահստոնոմոնմո 

Ֆֆ լոսժողն ղտորնմսնով ց դով ՛զ րոսհսփ ղտորդմողղժ ողսզն մ-լ 'մղԾսամով Ձհսմտի դոկովտհոտեմոդ 

մրորտտհդ վմսիոտոն Հ մղիքմզր րոսժողն վք Ծվծղսմս 'Օց ղվղտկդտիօ յչ0Շ) րոսնմսնով 
ՀՇ զիճոմոդմզդ զ դվմտմոպվոռ դոքշհստոնումունմո 5» 6վընսդ դտնշհսծովտոտոն »» նոազմոմզի 

չաղզկմումող դոնհսիտոռողոոտոհո ղտդկտովտհոտեմոկ դվմզռմսիոռտոն րոսճճոծդմ վռոդկոիշ) ՀՇՕՇ 

չիսմզդրոսնմսնով 1ոՈմզմոմզի սազճոմով Ժհսմոի ռոդկովտհոոեմոկ ժրորտողդ 

վմզդմսիտոտոն իսմգօջմսԵ տղմդկդսդ .ղվմզդդվրմոր ռսոտիոմվ զ լոսրվն մոսսնշհսքովոտոն 55» 

փսեմոհդ ղ իսմրվվ օտիղորվտո իսճմդղմօ դոկտոմնողորվտո «ճմվեողզմօ ղոդտտոն դոԹթհստզհոմդո» 

վղոտոտմոշ» մլոաօմսետողզդ վմզդմվնդւվ օտիմետոմրո մրտահսմնողղմօ ռդտղդկողմժ պիսպտհոտ 

իսոդզոոս դկտտոհղ ղող ոզհոճդվ 'մղտդկոքորոմվ սսմողզոոս ղդոմոտուն ստոճողո ղ պվոկղո իստզմսղմույ 

լո ղ մմզդճղողտղվ դոթհսդղժ ղոդողտ վօմսԵ մորով վծկողոռր ղոԹհսմտիոտոն 

"մօվետճմտի վմզղծվղտդոոր ղտահսմտիոտոն 'մատսթհսնմոմ վօմսե մզղմդորտեղով տղմդդսդ 

վօմսԵ իսզդսո վիժով դղ րոսիկմտիծով ղ տղվ վմղղտզկրոք ղտահսրղնտի ռղղծ օտիծկտհոոդոխփ 
մմզդտղղրուք տվրոճնս ղոթթհսդղժ վօմսն մս ՛զ կզծդ ղող մդոմոտոն հդղմոսցիԻ ծվորսԹթհսկտովպողցղոսո 

ոլո վոխ ել զտզհո մտզհրոք դոԹհսրզնոի յսզհմոժղղ ղոԹթհսիտողովոոտոհ 

ղոդոզմժ պղ ՛'՛մտոոփ ղտահսօմսծտճղով օտիմտտոդկ մրտրտտհդ մվ չսդվպտո վռտնոծ 

դհտոդորոք դոդողտ Հ օշտիկով վղիո 'իսդռլդ ծվմղղճդորտեԵղուվ վդկտՀսմս 'շտիմսիոդորմո իսղսօմսԵ 

ղվ/ոժվմոտ 'մնսբոստ ոտվտոփոճղո մս ՛իսդոմդ զ օտիմսիոդորմոո տն վդտմոտոն տույ չոսմզժողն 

ուսր ոզոծդվ 'Ծվպտուռ սաղղմորով ցտիտմտիո դճդոծղով զօ) Յս մո "ատոռոմ) դվմոտ ցՁլ վնսբոստ 

ոսկ Հչ լտսողդո մտղկրոք ղտԹահսոզնտի մրտրտոդռդ վօղո օտմտտոհդ մզղմղտճղով օտիոզտովող 

իսմդդջտինսվ նմ-Հֆլ-ցքլ վմժեԵոդղմօ ղտդկողմժ ղվդկոլոդ Ֆֆ օտինտս րզն ղդտահստոծեո ղոդոսզո 

ղ դտԹթհսփզորդսզցդո ղողդտսզո մրորտոհդդ վնսրոստ ոովոփոռդո ղուռ րոսիշ) նմո 'վմղռդդտողզտոնղոսվ 

Շսմս մս 'գ դեղոպոմեղ իսօմսԵ դոդկոտոն օլ/յ0/6110/ՆմՈ մռտմտտոն դղմոսցիԻ ոզհտոմսիոդոորղ 

ՈՎՍոԺՈԺՍՆՍՅԺ ՎՍԳՏոՈ ՂՈԴՈՏՈՆ 
Պ 
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6.Լ 

չոսցվվկոն վդոմոտոն ղութհսոտիոմվ փսղովնղմ վճոնոժ ղողմզ 

22 Ա-լ '(ժոզն յ դոԹհսղոհո Հ 1զիմետղոցմո րոս-ջոԺ «մվիորմը» Ղղ 5» դով 'վոր դոկոդոմտողզդ 

ծղոցղո ղոհդո-լ Հ (իմետղոցմո րոսմղդ-ՖոԺ «մսշողոր» ղ «դկվժմր» ՂՈ 2» 'դսԹհսդոհոողճղվ 

Հ կպՋմսԵ օղո | ոսՖԻԺ «ղողր» ՂՈ 2» (գնզ Հ պորոցմոկդով ցղո բ հով 'ղոսԹթհսղոհոողճղվ 
դ կդօմսԵ օդո | լս-ջՖդԺ «ղզճծոմոմտսղ» ղղ Ֆշ) տսդկմտդրվվ ղտդկտնսմտտոկտողմժ մ-ց '(ժողն 

դտողոո-լ .լոխսմզդ-դւ) «դսմտդզդ դվ(ոծետ ղտդկտողտոմոճճԾոստս ղտիղո վդտԹնմողոՓՈղ՞Ի» ղ «ճվմսիտուսդ 

մսեվմչ, ժտսղ» '«մսցողոր» '«տտհոձմոնոր» 'Շ լոս-դց «վղտամզմՀ» 'Է լոոս-դց «ովդզրմրղ») իսմղողտղվ 

ղորճոմոծտոի վդկոցվի դոդկտծնսսո րոսդոսթհստոտոով ղոդոդճքմ ղդոդտվճոմտնոժ մ-6 Ծվճդսմս (բյ 

ռվղոդոիժձ լՀՕՇ) օղու նսիվտհ քլ Հ (զծտպոր իսմղդստցտոհ մզմմոտ րոսղոծմծոկողորուք ստզիճոֆ 

ՀԱԼ ղվղոդտիշ) 

ՇՕՇ) իսմզժրվպ մո մ-ցՇ '(09) ,դվղտղկտիօէ յՇ0Շ) մրտաշհսծղտհոդ անոդոմԼ մտզկրոք սսնղիդտե 

հոտ վժղոմոդ մ-//Ք '(Շյ) .ղվղտղտիշէ լչցՇ) իսստցտոմո դտոԹհսնդոիվվ մ-ց '(Ֆ, ղվդոդտիշԼ լՇ0շ) 

ծվօվկոն վղոմոտոն մ-ցգ '(69Ը ղվղոհդոիօ) յշ0Շ) իսզովսփսփ մճղոմոդ Ծսճվր ղորղոփող մ-ց/ֆ '(0յ 

ղվռոդտիշԼ լՀՕՇ) իսրամղդորով մ-Ը '(Հ ղվգոդտիշմ լՇ0Շ) իսեմոդ դորմզդ մ-Հ '(Շ9յ դվղոհդոիշէ լՇ0Շ) 

տղդրոքոնոի դողդոդորնոո մ-քլ '(Հ0Շ դվղոդոիշէ յչ0Շ) իսլոսմդ իվմ1 վետո մ-ֆլՇ Ծվծդսմս '(9Շ0յ 

ղվռղոդոիժմ յՇ0Շ) ղո յյքլ պ դիտտետ ծվմզղհմողրվվ ղոդկտնսմոտոհդողմժ րոսժծուշմդմ վղոդոիժ) ՀՇ0Շ 
Հ ղվղոդոիձ լչըչ) գիմոտոհկ ղզծ մզղդաԹհսմվոտղըւսուս 

րսմզդդաթհստոտոուվ դտղդտոքամգեսվ դտահսմոմովող ղդտահսպտոոձնսղը ՛քլ ,դվզտղկտից 

/ՇՕՇ) իսմղծմով 1 մ-գ դով '(/բ ղվզոդտիշէ լՇ0Շ) ոսդաթհսնոսոցջ վնովծոմամկ, .մ-ՔԸ '(յ ղվղտդոիշյ 

ՒՇՕԾ (ոսմղղդկմողրվվ ղոհդտնսմոտոկողմժ մ-բյ/Շ '(696 .ղվղտղդկտիժ լՇ0Շ) լոսմզմտտի պսղվտհ 
ղվմզոօոիտդկտոմմզօ Հ պզիմտտոհդ մ-ԵԷՋ ծվմզդղոոսԹհսմվոտողրոսոս ղ Ծվմզդրոսեոստո գԳ/ԳԷ օտիծդ մմզԻ 

ոսԹհսդղժ ղողդոնսմոսոռց չ Հ ղիծողոդոմվ 

'ԱՇ ռվղտհդտիշԼ լՇ0Շ) տհտո ՇՀ նսոտղդով մդոքհսմնոդղմօ զ 1ղիծղոտդ ծվրնսդ վմղղետովոտու, չել 

ղվդոդոիշ) լՇ0Շ) տդկո օք նսոոդով մղտթհսդոդողվմօ Հ 1ղդինոռոմզի ոմի դորվվ 8դսմս '(ֆբ ղվղոդոիշ) 

1Շ0Շ) մվետնմսդճվր ֆգ Հ զիծոմոդմդՂ :(9) ղվղոդտիշէ ՀՕ) րոսնմսնով Օյ Հ կզիդկմտոնոս դվմզղդվրմոր 

դոդտոոկ, :(Է6) ղվղոդոիշէ լՇ0Շ) լոստպվոով չֆլ Հ զիմզմտղտնքով րաժդաքնմո ճղոմ., :(69յ) .ղվղտդտիշ) 
յՇ0Շ տոաԹհսմվոողըսոս ղ լոսԽհստո օ/Գբ զ պիմտտոհդ լրոսստիտոծողմ դտոԹհսնսդով մրտրտողդ 

դոթհսղոդտողվմօ ղորսոմվդ վմզղծսծվր 1ոո վճղոմնողմուվ ղ վմզդքվտոհո րոսժծոծժղմ վղոդոից) Շօւ «Հ 

ՂՎՍԾՇԻԱՍՆՍԿՈՏ 

ԺՈՈՈՏՈոՂ ՂՈՇՇ)ՎՍՂՈԴՈՂՎԱՕ ՂՈՌՍՈՍՎԿ 

ՎԱԳՂՏՍՃՎՈ 1ԲՈՎՅՂՈՍՆՈոՍՈՏ Իզ ՎՍՊՂՔՎՏՈՆ 



0Շ1 

99 մրտահսմն վ-լ վմտիղոսպ վդտդոիժ1 ՇՇՕՇ) օղո ցք օտիտմոհոտոն դորդմետտոնո վործ 

բասմդ Հ քվտոհո րոսմղդկմողրվվ դոդտոնսմտտոհդողմժ Ղրղ Ֆֆ մրտթհսմն վ-յ վմտիռոսպ վղոդտիտ) ԷՇՕՇ 

-վճտոճոնոժ տմմդմզմոտօ 

Հ5Լ Հ լոսիվտհո մրոթհսմն վ-չ վմտիդավ վռդոդոիշ) ՀՇՕՇ րամզդկմոդրվվ ղոդտնսմոտոհդողմժ Ղղ 5» 
դվ մ-/Հ ծվծգսմս Ղոտմոհոտոն լլ6 մրտահսմն վ-լ վմտիդոսվ վդողոիձ ՀՀՕՇ) 'զվդ .մ-ԷՇ ծվծդսմս 

Ղուտմոհոոտոն: լցլլ '6վ8ոասծտնողդմզգ վսզո ղտդկտոմո ոտպտփոծղո ց 'դվդ ԵԷ .օդո օտիմսիողոմոկ 

ՃՇլ Արտաթհսմն վ-լ վմտիդսվ վղոդոիշԼ ՇՀՕՇ) Հվծսսծոմոդմզդ վսզո ղտդկտոմո ոտվպտոփոծղո չ 'դվի 

Ա-ՁՔ ղո օտիմսիողոնմոկ .մ-ցԳՇլ Ծվծդսմս '(9ՇյՇ մրոթհսմն վ-լ վմտիռսպ վդոդոիժմ ՀՇՇ0Շ) /ԳՇՇ Հ դրետդ 
միվշօ) հսղունղմ վմզդոնոմտոհոոտոն ղ ճծղտոօղո օոիմսիողոմոկ մրոթհսմն վ-լ վմտիղոսվ վզոդոիՋ) ԸՇՕՇ 

ֆ ղվղտոդտիժ) յՀ0Շ) իսկտողտոքտոհ րնղզր փվղիո Հ ղիդվմտոխփ մոոր օոմդճ վքտոհո 
օտիդկողոծդ իսղօ ղտրդկմետտոեո մրտրտոհդկդ փտմ(տմտոտտոն չԷ (լոխսղտծմճծոդտդորոք չստզիծոշ 

ցդո նսիվտհ ցլ. ղոդոիժ ՀՇՕՇ 

Զղու նսիվոհ շյ ղոդոիծ) |Շ0Շ 

ցդոո նսիվտհո Ը ղոդոիշ) 0Շ0Շ 

Զղո նսիվտհո լչ դոդոիժ 610Շ 

Զղո նսիվտհ ցյ ղոդոիձ) 9յ0Շ 

Զղո նսիվտհ լ ղոդղոիձց) /|0Շ 

ցդո նսիվոհ ճշ դոդոիժ 9յ0Շ 

ցդո նսիվտհո ցչ դոդոիժ) Գյ0Շ 

Զղո նսիվտհո ցջ ղողոիժ ֆյ0Շ 

Զղո նսիվտհ ճյ ղոդոիծ) Հլ0Հ 

Զդո նսիվտհո ցչ դոդոիձ Շ)0Շ 

դոդվրողվն ղոիվոր Ծղուցդո նսիվուհ րոսմզղկմողրվվ 
դոկտնսմոտոկդոզղմժ Ղր ՖՏՖ ոսճ6ումդմ տիմոտ ց| ռվճմԿԻ 

ՂՎՍԾՇԻԱՍՆՍԿՈՏ 

ԺՈՈՈՏՈոՂ ՂՈՇՇ)ՎՍՂՈԴՈՂՎԱՕ ՂՈՌՍՈՍՎԿ 

ՎԱԳՂՏՍՃՎՈ 1ԲՈՎՅՂՈՍՆՈոՍՈՏ Իզ ՎՍՊՂՔՎՏՈՆ 



ՖՈՏ 

Շ. Ն) 

չՃոաղիկդկմոշդղ ղդուրծմով ղզ ղիմտքոմվ ժրոթհսծկոհոկ վմզծմոպ օտիծոմօմոմ ճվրնսդ Ծդղմվ 

մմզղռվճմզի դ(ոդտո 'դոսԹհսկդոսնդմ վօռոռ նսիվտհո չց ող Հ զիմտտույ վօղո նսիվոհ Շչֆ Կզիդկմտցող 

Հ ղոործմով մոոսաԹթհսետովոտոզ, իսմզղսոցտոհո 1մո մզժմոտ ղող ոզհոճղվ 'իսդտոտոհոդ սաղեմոհո 

մմզդստգտտոհ սաղմոտոհդ ըոսոոդիողմով Պազմոմոտմով հսնոծուպ ծվոնսդ ծդոօդո նսիվտո րս-շԺ 

չմղղծղովտրո ղտդտողվմօղո ղղ Կիծոմոդմզդ 

1 ասմզժոզն Հսմս 'ոսդտցվի սվծդոմտոտիտովղո ղտղդզեսվ Հ Լզիմտտոդ մրոսոտղիտողճդվ րոսմզժոզն 

ճմոՀ վր ՛տղվ վմզղմվնդոլ դտոդտոճնսսո 'ղտդկտղօդո 'վմղդրոաՀսմս վիսնսքողցղով ղտրովչոմոնդՏ 

'ղորդոմս ղտղդտղտոմտիոմվ վճմոմո ՛վծսճվր ղտրդոփտողվ օտիսոմվդ 'վժծտոժղդմ վմզդօյհսմոի 

ղոդողմժ լղնզ դղ օտիհոտդ ըադտոդոդրվվ մմղղսոցտոմո ծԾղսմս 'ժողն ցյօ ղորոտղիողճդվ Ծվրնսհ 

վօռո 09) Հ պիմետղոցմո րոսժծոծժղմ վդտդտիօԼ Շշ0Շ րոամզդդմողրվվ դոդկտնսմոտոկողզմժ Ղղ 5» 
-մհսնոծով Հ զմծզմոնոն 

մտմտմտոոտոն րտհդ մօղո օտիմսիողոմողդ 'րոսժդյսնմո ղտթհսիտոնմվմսով օտիմնորոմտ ճվոնսդ 

վետոլտտոն րոսմդժոզն ժմոշ վր լոսմս նդմ Ղզիղդմոժդղ զ դտործմով մօդո օտոմտմոտմով հսնոծով 

'մմդղճդովուո ղործսմս վ-/ՀՇ վմտիմտզփ վռտոդկտիծժ) 6լցՇ վմտվեզխդ ղդտԹթհսետովլոտուլ, իսպզղոսնդմ 

ճրվվ ՛իսմզժոզն մսխժ 1ոազցմոմդի սազմտմոտտմով հսնտոճո»ֆ չլոսրվն չգ աղղմոմոտնով հսնոծով 

ծվրնսդ վօղո Օցբ Հ պիճտոտո րոսճծոծղմ վղոդտից ՀՀ0Շ լոսմզղդկմտղրվվ ղոդկտնսմոտոհդողմձ Ղղ 5» 

0 ռվղոդոի») լՇ0Շ) օդոո լ ծվղոսթհստզհոմդոտշ վղոտողվոնծող, 

'(9 դվղտողդտիժ) լՇ0Շ) օղու լ Հ Կզիոխփոնզտ մզմնոի դորդկմեռտոնծո 5» ծվմզմմռի դորդկմետտոծո զ,լյ 

Հ ղվղտոդտիծ) յՇ0Շ) օղո Շ ՆՍ 

'(0 ղվղոհդտիշ) լՇ0Շ) օղու լ դոսթհստզհումդոչ վուսսոդց '(0 դվղոդոի») լՇ0Շ) ղո լ դրսթհստղհոոմդոշ 

վղոտոողատ» '(0 ղվղտոկտիօ յչ0Շ) օո | ՂՈՈ '6յ .դվղտկտիծ լչ0Շ) օղո բլ պիոսփոնզտ 
Հ փսթհստզհոմղոֆ ղտդտորտմուլ վղոմւ Ծծվմղմմտի ղդտրդմետտոծո լոսմծոժղմ վղտղդկտիօ ՇՀՀ0Շ 

ցղո՛ օտիմսիողոմոհ .մ-ցԳՇյ ԾվԾդսմս նմոր /ՇՇՇ մրոթհսմն վ-լ վմտիդսվ վզոդոիժ ՀՇ0Շ 

Ջղո օտիմսիողոմոկ մ-/լՇլ Ծվծղսմս նմոր 9Շ1Շ մրոթհսմն վ-լ վմտիղոսվ վղոդոիժ ՇՇՕՇ 

ցղո օտոիմսիողոմողդ մ-ֆլ6 Ծվծղսմս նմոր /96) մրութհսմն վ-լ վմտիռոսվ վզոդոիժ) յՇ0Շ 

Ջդո օտիմսիողոմոհ .մ-/լ0յ ԾվԾղսմս նմոր լ|ՇՇՇ մրութհսմն վ-չ վմտիդոսվ վռոդոիժ 0Շ0Շ 

ցղու օտիմսիողոմող մ-6Շ6 Ծվծղսմս նմոր 99ՇՇ մրոթհսմն վ-յ վմտիռոավ վղոդոի ճլ0Շ 

ցղո՛ օոիմսիողոմոկ .մ-/6Շյ ԾվԾղսմս նմոր ՕՇ6Ք մրոթհսմն վ-լ վմտիդավ վդոդոիժ ցյ0Շ 

ցղո օոիմսիոդոմոհ մ-00Շլ Ծվծդսմս նմոր ԲՀՉԸ մրութհսմն վ-լ վմտիռավ վզոդոիժ /լ0Շ 

ցղո օտոիմսիողդոմողդ մ-Եյյլ ԾվԾդսմս նմոր Հ/9Տ մրոթհսմն վ-լ վմտիռյսվ վզոդոիժ ցլ0Շ 

ցղո օտիմսիողոմող մ-բ յլ ԾվԾղսմս նմոր 099Է մրութհսմն վ-լ վմտիդոսվ վռոդոիժ օյ0Շ 

ցղո՛ օոիմսիողոմող մ-ՇԲ0) ԾվԾղսմս նմոր ՀՇ6Տ մրոթհսմն վ-լ վմտիդսվ վզոդոիժ ֆյ0Շ 

Ջղո՛ օոիմսիողդոմողդ մ-ցՇՇյ ԾվԾղսմս նմոր օգ/ֆ մրութհսմն վ-լ վմտիդոսվ վռոդոիժ Շյ0Շ 

Ջղո օտիմսիողոմոդ մ-օյՇյ Ծվծղսմս նմոր ՇՇԳԵ մրոթթհսմն վ-լ վմտիռրսվ վզոդոիժ Շլ0Շ 

մուսնհսմծոկոցվի 

ճղուցղու նսիվոհ ոոսմզղկմոռովվ դոկտնսմոտոկդոզմժ Ղրղ 5»Ֆ» ոսճ6ոշմդմ տիմոտ ըլ ղդվճմզԻ 

ՂՎՍԾՇԻԱՍՆՍԿՈՏ 

ԺՈՈՈՏՈոՂ ՂՈՇՇ)ՎՍՂՈԴՈՂՎԱՕ ՂՈՌՍՈՍՎԿ 
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ՇՇ 

՛. Հմզդճսծվո վքնստ տովվ ամեժոզն 

դվօռոսո դով ՛ընղը փոձորովպղո ղղ Լզիսոմվդ լոսմզդժողզն ճմոչ վո ՛6սծվր վքհստ վճոմոնմու 

Հս զ պիստոմվդ մրտրտոկդ վօդո նսիվտո 'իսմդտղտղզվ սսմզռդոպվոտտոհուրովպծ մղուշհսմդոց 

դորտպվոռ| օտիմտտող մ6ճսձճվո վքհստ օտիսոմվդ ՛ոսժուսնմո վծղվ ՛(մմվեոշհսդժ մսռոպնդմ 

ղ մզմտտոհդ ըոստովոռ| ղծռվո) մճմոի ոմդ 'մօղու նսիվտհւ «մմզղդոցմոհւ դորտղվողվ օտիմոտոկ 

1զիդսու դզձ վիծով ոփզսոմվկ 6սճվը վքնստ ՛փոճձուրովդո ղղ Լզիսումվկ մմզդծսճվը վքնստ ժրորտոկդ 

ա նսիվոհ լոսմզղժողզն ռվօդոսո մս Ղզիտ ռղ Ծհս6 մմզդուսքշհսմվոողրոսոս Չտիմոտող/ 

ճդոսդսոմվդ «դաԹհսնստոկդ տովո» 8ծսճվր վքհստ օտիոզտտոոլողչ իսճղզմօ ժրորտոհդղդ 

փոմտմոհոտոն մ-Հ 'դազծողոց դրվվդո նստոլտոլ տվրտոմոծ դորմդ վքտտո ղդփոքւտմտհոոտոն 

պտ-լ 'տփազչողոց: նստովտոլ տվրոմոծ վեմտոդ օտիղորվտո ռդտորմդ վքտտո ռղվուոմտհոոտոն 

աԱ-Շ 'մդորսոմվդ վդհտողտ րնզր վճսճվր վքեստ մ-/ 'մդորսոմվդ վդտողտ տովոլ վծսծվր վքհստ 

մրորտոդղ վօղո նսիվտհո Հ կզմզմոմզի մ-Է Ծվմզղրոսսմս 1ոքճվ» չոսհսփ դորդմողղձ Հ 1լզիղտԵ մրոթհսմն 

վ-լ վմտիդոսվ վդոդտիձ) ՀՇըՇ ,մ-ց 'գ զիմտմտիում մ-/ 'ոխփսփդո Հ զիդնածժ մ-չ 'ոսժդոսքնմո դորնոդոմդի 

'ծվծռսմս 'ղվմզտզո վմզոֆպԺ ղտոպոտտտհոտրով մպիծտմտոդմզդ Հ մվետնմսղճվր չսնզ(ողոմզի 

րոածսմս օյ դվոր ակղսոմվդ Ծսճվր վքհստ մրորտտհղդ Ծղդոցդո նսիվտոյո 'մրոԹհսդտոմոսոցտոհ 

յսաղոտոդկու մղտահսմնողղմօ նսջմսէ չոսծսմս /6գօլ դվոր չադսոմվդ Ծսճվր վքնհստ մրորտոհդ 

ծղոոցղո նսիվտոտհու ըոսմդղդկմողրվվ ղոդտնսմոտոհդողմժ Ղրղ Ֆ» Հ պիեոստո ծվընսդ ղտԹահսեռտվոտուզ, 

Հմդոսքշհսնսկով 

մրորտոկդ սսկղոլոցով դվմզոոն վմզռնոտմտոոտոն ղ ճռտոցղո օտիմսիտդոմոդկ օտիիտմեմզդ 

ըյսմզմծումցջ ռոկդոշմդ զ 1զիճծոտոռ|է րոսժդոսքնմու վմզդժղոտուվո նզտորով տզվ վ-դողՍկ, «ռսմտռոզկ 

վմզմԵոմօ ռտոկոնսդեդոկոմդզի ղ դոշհսժմմդ դտոդկտիոմվ» Ղղ ՖՖ 'մկոճոս6 վմզնուտմտհոտոն 

քտիիտոմեմզդ րըոսմզդմդոտոռվչո նսիմտոցմտոիծ վկմտռորվվ Հ պիմոդոմդի ողհոմսիտողոորղ 

չմղդծսճվր տՀզքոմվղո ղդզ պիդկմտղսդց մրոԹթհսծկոհոոտդ վմդդրոստոլող| օտիմետղոցմո մրորնմսնոֆ 

-վմզտղհո վմզդ-շեՒ կզիդկմոնոս ղղ մղղրոսնմսնով րսամզղդոդոճմՀ դոթհսմվոողըոսուղյ 

չոստոտո| ցգ լ Կիմետղոցմո րոսժդոսխնմո վմզղրսԾստո օոինողոկոււյ մդորԾոստո 

դոթհսօտիմսիողրվվ ղ ղդոԹհսդողդողվմօ վմզղրոսՀսմս շտոմծոմքոդ վմզղրոադուքոմոմստո նսօմսԵ րոարծտոդ 

ծղոմն ղ վմզղղվոմոր ղտԹթհսմոսոշ ղտդտնսմտտոհդոզմժ Հ ըոսմզմոմզի մոոր սվշդկոմզԵ վմզղրոսնոոստո 

օտիմոտոկ (ԵոԺ ,տղտսոնո) րոսմդղդմողրվվ ղոդտնսմոտոհկողմճ դոթհսմոմողող դոահստոնոմոնմըդ 

ողն լլ Հ պիմետղոցմո 

իսմզոոր մզմմտտ վմզդշտոինսվ նմ-ց6Հ-Ը6Ը վճմեԵողղմօ ղտղդկողզմժ Ֆ» կոմմզգմոմդգի ղտահսսողոծմծ 

վռվմօոռ վմզղծսճվրոմրօշ) րոսմդղդմտղրվվ դոդտոնսմտտոհդողմժ Ղրղ Ֆֆ լոսճնծուծդմ վղտղդտիծ) ՀՇ0Շ 

ԹՋ1հսմոի) օմսե ղոդտողմժ շ զ զիԾոսմով իսմզժհողն նսիճղսո 

ղվՋմհսդոՀրուծ)ղզ ղդտողդողմժ րոսմզղդմողրվվ ղդտոդտնսմտոտոհդողմժ ղղ Ֆֆ րոսճծտոծդմ վղողդտիծ) ՀՀ0Շ 

ՂՎՍԾՇԻԱՍՆՍԿՈՏ 

ԺՈՈՈՏՈոՂ ՂՈՇՇ)ՎՍՂՈԴՈՂՎԱՕ ՂՈՌՍՈՍՎԿ 

ՎԱԳՂՏՍՃՎՈ 1ԲՈՎՅՂՈՍՆՈոՍՈՏ Իզ ՎՍՊՂՔՎՏՈՆ 



ՀՇ) Ն Հ 
ղվմզդրոսստծսճվը ղործողտոկոմովծսոոմդի 

մսասժ օտիճտկճդո րոս-ջդԺ Հ պծկտղոոր րսաճճտոժդմ չսդմդ մքվտոտո տմտմտմտոոտոն 

մս 'դ պիտտտոով իսմզղդրսաթհամվոոդոսոս օշտիմտտու, :ոսդմողրվվ չվնոս վղտոցվտոտ 

մօմոմ Լիտսո ղտնհսօտինծտոսհդզը նզմդ մքվտտհու զ նդտդամոՀ մտոմտմտոտտոն դղ Ղզիոսփսփ 

դղծ մմզղրյածսմս օտիճտոմոդ րոսղվդվտող րոսժդյսնմո ռոր(ոդոմզի ղմտոդտո 'ղվոոր սաղղծոմոկմզդ 

մվծունմսդճվր սաղնոդոմզի մրաածսմս վիսնսքտողցդուվ ղորոլչոժոնդօ Ապիճոմոդ Հ րոածսմս րտեղո 

3սդհմզ 6վոնսդ վետովլոտոն մրտթհսճկոհոոկ նՈղ չլ լզիքմդր մրտործսմս վիսնսքողցղով ղորոլծչոմոնզԵ 

'մզոխփոնդտ դմտոդրվվ օվննոս ծոմ վղտոցվտոտ մօոնծ 1զիտոսո դտԹթհսօտինտուդդը մորով սպղմտտոհդ 

մքվտոհ ղվոմտմտհոոտոն օտիտմտհոտտոն ղտորդկմեռտոնո իստզդրոք վդտճսմս ոզհոտմսիոդոող 

Հ Կիքմզր 
ղրվվղո մզպվսփոնզտ դմտդրվվ չվննոս վղտոցվտոտ մօոծ 1զիոսո դոթհսշտիճտուսկզը ղփոքւտոմոհոտուն 

նսմսղոմն օվետճմոի ղտդկոմն վծտտոոփ մս Պող Հ 1պիեմտո լոսճդսնմո վմղղոսԹթհսմվոտդըսուս 

օտոիմոտոհդ բոսմղղդողոնմծ ղորԾոստո ղոԹթհսղտողողվմօ վմզղրոսՀսմս վիսնսքողօդով 

ղորոլչտմոնդգ սզկտեսԵ ղվմզղրստովտոլ 1ոմնտոմոՀսմգԻ» զ դտորմոո մվնտտմտո ղմոցորով 

վօտինսվ նմ-շցլ վժմծողզմօ ղոդտնսմոտոհդողմժ 5» օտիդանդմ դվղոդոիտ) Ֆ00Շ մճդվ 'մմղորոնդուվ 

յսզմսղոմն օվեԵոճմոի ղոդոմն ծվընսդ վմզզոտմոհոտոն 1զիմսիողրվվ վծ իսմզդրոսծսմլյ 1զիծոտո վծ 

ղոռղլոռտոհ մրտոթհսմն վ-լ վմտիոոսվ վդտդոիձ) ՀՇցՇ տազմոմդի վ-լ դով 'զ զիմտմտիոմ մ-շ 'ոսփսփդո 

Հ պիղնսշ) րոսծսմս բլ լոսժդւանմո վմս ՛ղվիսնսքողօղու ղտորոծոմոնզգ պիճտմոդմզդ Հ մվետնմսդճվո 

3սնզ(ողոմզի ըրոսշսմս գլ ծվրնսդ ղտԹթհսետպվոտոզ, 'մրտթհսղտոմոսոցտոհ պազոտդով մղտոԹթհսմնողղմօ 

նսօմսչ, չրոսծսմս Ձը/ ռվոոտր սամզպճտմտոնզտ դմտղրվվ օվննոս ղովոտտոհորով մորով սսնզմդ մքվտոհ 

ծղոցղո նսիկտո վիսնսքոդցդով ղդտորոլչտոմտնոօ նսօմսԵ լասղրմոր ղտդտղսմտղղդ դտոԹհսկոսոց 

դոդոնսմոտոկողմժ Ղրղ Ֆֆ ղոռ Հ պիեոստո ծվընսդ դտոԹթհսետոլոտոզ, րոսժծոծղմ վդտոդկոիտ) ՀՀՕՇ 

Ր(մտրով սսզմնորոմտ 

մմզդճդոտողծու վժսդօ Ծռղմվ ,սսլղծկտռոոը ռվժստոցտի-ոզնդովտոեսծ օշտիոմզկործոկ 

ղվ-6 վմտիմտզփ .մմօ նմսճով .6սճվր վճդտուսովոմո| մզ 1զսոմվդ մրորտոհդդ վմզմոմտմոհոտոն 

ւրործսմս վց վմտոիմտզփ վռոդտիշ) ՇՇՕՇ մտզո վտջդժ «ղզճոմոտփսղ» ՂՈ 55») ռղվճղովտո 
վրմսդ դոդկտիոմվ 1տ(Հվկսմզի ըրսդոպվոտտտհոորով վծ մժդորտեղով վովոմս 'մտրով սսնզմզմոմվիդ 

մղղմդոտտոոծո ղվժստցտի-ոզնդովտոնած իսժոզն հղր ղնովր մպիստմվդ զ Ծճսճվր վճդտոսդվոմպ 

մրորտոկդդ վմզգտտմտոոտոն իսմղդղրսչսմս օտիծդ 'զնձդվվղ :մտորով «աղմտղոմն օվետճմոի 

ղոդոմն ղող ողհճղդվ Պսղդծկողոոոր դղմսիվտդու դվմղդրոասոնսճվը ղ ղվմզղժդոտտովծո վմղդրոամսիովր 

օմսծողժղվ վմզղոտմտոտոտոն 'վճդսրմզմոմդի ցնվոլղմոժ մրտրտողդղ դտորոս ղ վժդոտոո|կծո 

'վջետժմտի պտհոտռվմօ ովղվճմդի 1զիստոմվդ Ծսճվր վճղտոսպոմվ զ նսմտդ մրտրտտողդդ վօռո 

օտիտմոհոտոն դտորդկմետտոծնո վմս ղդմոցորով 'մմղդձդովտքո դտԹհսմնողզմօ դոկտնսմոտոհդողմժ 

նաօշմսԵ ղվկտո 1տիտ ռղվոոր ւադսոմվդ ճաճվր վճդտուսոլոմոլ 1ղիդսո ռղղճ վիճով ոփղղծոքոկ 

մմդղրոսշսմլյ Հդպիչողոց ռդղզ մղիտիղո դմզդրոսՀսմս յլ մսխժ 'լոսժոսնմո ռդտրմոդոմդի 'ծվԾդսմս 

Պվտզհո վշդԺ ղոպվոոռտոհորով դիճոմողմզդ Հ մվետնմսդճվր ոազմողոմզի րոսՀսմս լլ ղվոոտր սսնզսոմվդ 

ծսօվր վժղտուսպվոմով ժրորտոհղ ծղոօշղո նսիվտոհ 'մրոԹթհսդոմոսոցտոհ սսզոտկդով մդոթհսմնոդղմօ 

նսշմսչ, չրոսծսմս Օֆ ռվոոր սսզսոմվդ Ծսճվր վժդտուսպվոմո| ժրորտոկդ ճղտոօշդո նսիպտհո րոսմղդդկմողրվկ 

ղտոդտնսմոտոհդողմժ Ղրղ շֆ Հ պիեստո ճվրնսդ ղդտահսետոլոտոն լոսժծոծղմ վդտդտիտ) ՀՀՕՇ 

ԺՈՈՈՏՈոՂ ՂՈՇՇ)ՎՍՂՈԴՈՂՎԱՕ ՂՈՌՍՈՍՎԿ 

ՎԱԳՂՏՍՃՎՈ 1ԲՈՎՅՂՈՍՆՈոՍՈՏ Իզ ՎՍՊՂՔՎՏՈՆ



չսդտտոհղ սնզղծդղողվոտտոհորով 

ղվճմծողդմօ ղտղկողզմժ նսօցմսԵ Հ» մմզդքվտոո օտիկոդոծդ ղ մմզղմղտծղուվ օտիմտտոդ 

ազդղդոմոտոն 1իծոմոհդմդդ ղղ մզդղոսաԹհսնմսղճվր 1ոԱմդմոմզի վօղու յչչ ծվրնսդ վմզղրադոքտմոմստո 

ղողոտտոհորով ղոԹթհսծտոպվոտող, րոսժղոսքնմդ չմղղոոսԹհսնմսդճվը դվոր պաղղճղզղողվոոտտոհորով 

ղվմմեողղմօ դտղդկտողմժ նսցմսԵ շշ 'լոստղկրոք տՈորտսդ ստղվ ԽԾոաղդտր ճզր վբս ղմդղմօ 

'մմզդղքվտոհ օտիդկողոչդ ղ մմղղմդոնդով օտիմոտոհդ նսսովոծ վնովծոմսմո մ-գ/լ Ղուտմտոոտոն 

Ա-ցԳ) ծվրնսդ վօռո լբչ պիծտմոդկմզդ դղօծ մզղղոմտտոն մս 'ղ նզիեմտյո ոոսժդսխնմո ւամղմնորով 

տղվ վմղռտ/իտ տհդկսո րըսեմտդկորով դտոդկտիտտհդգնդտ դտղդկտտոն «ոժդգլոտոլչ» ղ Չօտիծոմոդմզդ 

1տազմոմդի փսստովոծ /ՖըԷ դտԹհսմոսոց վմովծոցմսմկ, դով Հսնզմվոտղրոսոս դմդշմսԵ ղտոդոռօղո 

փոմտմոհոտոն օցյլ նսմդ քվտոհո ըրսսդկմողըվվ ղոդտոնսմոտոկողմժ ըլ Ղոր շֆ իսղջ դորդհմեռտտոեր 

ձՀսսովոծ /ֆՖ0ք Ապնզ Հ օտիստիով րըոսդոսԹհսմոսոջ վնովծտոժսմո Ղրղ չֆ դով Ղոտոմոհոտոն օցլլ 

գ պիկտհո րոսմղդդմոդրվվ ղոդտնսմոտոհողմժ Ղրղ 5» մրոթհսմն վ-լ վմղմրդտկդսվ վղոդտիժ) ՇՇՕՇ 
չմմղորտեղով 

չամղռդվ: օտիճտմոդկմդդ տղոսթհսնմսդծճվր ղվոտր «սղզղծղդղողվոտտտոհորով ղվճմեողղմօ ղտոդոզմժ 

ջ» Չտտր ճղր վբոս դվռտդոիժ) ՀՀ0Շ-չ0՛լ0 մմզդքվտոհ օտիդկողոծգ ղ մմղդղմղոծղուվ օտիմոտոհկ 
ծվրնսդ վմզդոսսոպոչ օտիսոիչով րոսդոսԹթհսմոսոց վնովծոմսմո Ղրղ շֆ ղ նսմդ քվտոհ րոսմղդկմողրվկ 

ղողդոնսմոտոհկողզմժ Ղղ ֆֆ Հ պիռթստո ճծվրընսդ ղտաթհսետվտտոն րոսժծոժղմ վռտոդտիծ ՀՇՕՇ 

2)հսղց 

ղսվճոտվով Հ կմդ մդտոսԹհսծկողոռոր դվմղդրոսսոնսճվը դործողոդոմովծսոոմզի օտիճտոկճդո րս-շԷՅՒ 

ծվոնսդ փոմտմոհոտոն դհնսդ մս 'ղոռ զ Կզինմուլլ, վմզռղորմոհ ընզր 1զիոսո Հ զիոխփ մրվքզս դորմդ 

վքտոհ փուտմտոտոտոն օտիտմոհոտոն ղտրդկմետտոնո վործ օտիղմոծդզ ղոԹթհսիտտողողոոտտոհ 

ղոդտվպտհոտեմոհդ մորով սմզմզմոնոած ճղոսրմզմոմզի ծփտեմովղո մրորտոկդ ծղոմդ «սղտսնղմճսվ 

ԱղտահսզդսօմսԵ ղտղդկտղվմօ վմղդծվիլտոտողվծո վդմտոդրվվ ղտղդկտնսմոտոդկողմժ 'օտիտտոետ 

ծվոոսթհսիտողողպվոտտոհ դոդոզմժ մրոԹթհսղոմոսոցտոհ դոթհսնոդոծոմ վճսնսժ վնսքոստ մորով 

յսկզոտղի մրոԹհսմսիոտվն մճնսԵ նսղողդտոհ ղփոմտմոհոտոն (ո 'նսմսղոմն օշվետժմոի ղդտոդտոտնոց 

բոսժծոշյղմ ղորմդ վքտտհո վծոտոոփ մս 'զ կինմուո իսմզղճուսնմո ղտԹթհսմվոողրսուս օտիմոտույ 

չվսփսփդռո դզ կզծոռը մմզդրոսՀսմս 

ցջտիճոմոդ փասդվկդվող ռ/ոդտո Ղզիճտմոդկմզդ դզ մղզմԵտնմսդղճծվը ղտրմոդոմդի ղ ռղզ ԼԱիճզոոդ 

րոծռո վղոժ վր ճվոնսդ վետպվոտոն մմզդրոսշսմս օոմճոմողդ վիսնսքուդօդով դտորովչտմոնդՏգ 

մրոքշհսճկտհողդ ն(ղ չկմողրվվ չվննսս Ծծոմտովդ վռոցվտոո մջոծ 1զիոսո դոքշհսօտիճոուսկզը 

Հ Վիպսփոնկտ մրտործսմս վիսնսքտդօդով ռտորոչտմտնցգ մօդո Չշտիտմտոհոտուն 

դոըկմետտոծո պտոըծ ՛նսմսղոմնչ օվետժմտի ռտոկոմն ռվժոզն Լտոռվկսմդի դաոսոկոշ 

ՂՎՍԾՇԻԱՍՆՍԿՈՏ 

ԺՈՈՈՏՈոՂ ՂՈՇՇ)ՎՍՂՈԴՈՂՎԱՕ ՂՈՌՍՈՍՎԿ 

ՎԱԳՂՏՍՃՎՈ 1ԲՈՎՅՂՈՍՆՈոՍՈՏ Իզ ՎՍՊՂՔՎՏՈՆ 



«ղը ղորոսոլոտղվ զ ըսսիռտե որսսնոկմղդ ղ 6վոոսմդ տծուտզվ վքտոհ զ զիտոծո 

Վրորչսմս վղոմոտոն 'վմզճովվ դոդկոտոուփ ղ դոդտիումվ մոմոիոմ ճղոսո մօդո օտիտմտհոտոն 

դորկմեռտտոծու իստզկրոք վմտտ դչ (դսահսդտոհո վօռո ճզմզ ՛իսդլկտդտնզ մսիոեծդուտի 

մորով վժռոմդ վմզտուշ 'ոսըծոդ վժրո)մտրով սսզմոտոկ ռսսնշհսօմսծոնծդով մռոց ոզհողցօդոսու 

փոսմդսնմդ չմճ6ոշմդմ վՀմնհսմտի սազիտոծու Ծվրոսմդ տոետտզվ վքտոհ իսժրվվ դոքՀհսնդոիվվ 

մռոց զ կզիմոժոռ| ուսժուսնմո վմս 'Ժոզն սսմզռն ճզը ռոքՀհսսողոծճմ ղ սազրծոդ ռոս(շհսճոդոմեզ 

ցջնզկ Հմսղմզսու ճվոնսդ վիսնսքոռղօղով դտկոհդկչքմ դտկտճոզտոմզեճվո Ղղ Ֆֆ (ոսծոծժդմօմսԵ 

չազտոծո 6վրոսմդ տետտղզվ վքտոմհւ իսճրվվ ռդոքշհսնդտիվվ մռոջ նստսնդմծսո| դոամզմդկ մքվտոհ 

ճծվոնսդ փոմտմոհոտոն Հ Ազիծմու ըոսմզդդկոդոճմՀ դործողոկդոմվ ղոթհսմսծով) դոդոմնողորվոո 

դոթհսնսկոկ մրտրտոհդդ ղտԹթհսղոդողվմօ դտորսոմվդ վմզղծսճվր 1ոո վժդոմնոդմով ղ վմղդքվտոլ, 

չորով սսԱկզօոսք մճմով սամղդսզջողող Ձնսմոի 

ղոդողմժ մզղղվրմոր սոտիոմվ դզ 1ղիդկմտնս ճդոմլ, չոսնմսնով ց Ղ պիճտմոդմզդ դվմղղետովոտոն 

դվոոր դտնահսօմսետծղու Ծվոնսդ ծղտօդո նսիկտո դվօդոսո մրտահսծկտոոդ չազմոտոհղդ վմդշ) 

րոդ սազմոտոհչ մմղղոոսԹհսդոդկոտմոհ ճղղմվ ծվրնսդ վմղդծվդտոտուչո ղողպվոտտոհորով վ--ՈՍաԵ 

րոսմզղդկողոծճմծ սն Խոստո դդտցվի ռործոմվ վճժոոսիոմվ ղորղտովտքո դոԹհսծնսսո ծղոցղո նսիվոկ, 

ղմո ղ րոսքսմ դվ(ոժնոմսնգն ղոռոտտոհորով Հ զիկողոծդ 'մդդղոսթհստսեԵտտղվ 

դոդտոհդծքմ տծդքտոմվղո ղղ պզիճողտկումվ րոդ դոսթհսիտլնսօ) ղովոտտոհորով զ 1զիճոտո 1ոամզմոմզի 

ակոդոտո լոսքսմ մտղսվծոտո ոզհոտմսիտոդոորղ չրոսցա դզ լզճծտտո մմզծմով օտիծոմօմոմ նծդոցդո 

նսիվտո ռվօղոսո ՛իվվմսղչ վմզղրոասոնսճվը օտիծտղոհկոմվ ծվընսդ դոԹթհսեռվոտոզ, 'րոոսմզժոզն ճմոծ 

վր լոսմդսխմդ ձտազմոմդի վդտցվի դտղդտծնսսո ծդոցդո 1ոնչվվ դոսԹհսդզնղտ 1զմնորոմտ իսնզճդովոո 

դհտղորոքովր դվղղմօդտ վ-ԴՈՍա Պիմետղծոով դզ մզդոոսԹթհսմԵ իսկտտտոհոդ պազեսստո մդոսթհսկով 

վմզղդմոտոոփ օտոմծոմոդմզդ Ծդոցդու նսիվտոո Պսնզդկմտղսզօ մղղծսճվր տծդքոմվդո մրտոԹթհսծկոհոհդ 

նող չիսսոցտտո ւսմողոտոծ դոաԹհսղեԵօ ղոդտոդճքմ տՀդքոմսղո Ծվրնսդ վմզդրոադոքոմոմստո վ-յՈՍԱ ող 

1րվն փո նզվոմմ(ոռց օտիծղ ոմզղդվճմզի մս 'ղվոոր ղ(ո 1զիճտոտո ղղ մզղլո/իտ ղտղդտտոոփ 'րոսճծոծղմ 

չամղդկմոժդղ դործմով Ծղոցդու օոմտոմոտմով հսնոծճով նսիվտոհո րսամզղկմողդրվվ ղոդկտնսմոտոդողմժ 

ռլոցորով դործսմս վաովեզխդ վ-/Շ վմտիմտզփ վռոդտից 6լ0Շ գտոահսեռտղվոտոն 5Ֆ»Ֆ ողզոտմսիոռոորղ 

՛ ստզվ Թսնզկմոռսզօ մզղծսճվը դոքշհսցմսեմզդ դովոտտոհորով ճվոնսկ դոքշհսծոռղոտու, զովը 

կ զիմսիոծմոկ մծռվ իսեմոկդ ցոչտոհ Հս 3 Լզիմնուրոմտ ռոսնշհսդեօ դոկոդչքմ տծգքոմվդո Ծդոցդո 

Հսմս նսիվոհ 6վընսդ վմզդրոսդոքոմոմստո վ-դոՍկ, «ռսմտռղդ դուշհսդչքժ դոդտնսմոտոդողմժ» 

մս Ղզիտ ռզ 6նսծ մմզղուսքհսմվոոդրսուս օտիմոտոհդ ոսմզռդկոռոծմծ սսմզծւստո մդոցվի ղործումվ 

5) 
վճուսիոմվ ռուրդտովպոհ ղոքշհսծնսսո Ծղոցդո նսիվտհ րոսմզդդմոդրվվ դտկտոնսմոտոկոզմ 

`. 
ՂՎՍԾՇԻԱՍՆՍԿՈՏ 

ԺՈՈՈՏՈոՂ ՂՈՇՇ)ՎՍՂՈԴՈՂՎԱՕ ՂՈՌՍՈՍՎԿ 
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՛. Հճվճզքմու կվտզեմզոՀ վնդղո շտիղորոր 
իսմզռդկոնոսճծոչոց օջտիտտտոով ճվոնսդ վտղզո վղկմոռովվ ռտդկտնսմոտոկողմժ ղ վնսմոտոհդ 

3 ըսսիմզմմտոտ փսփուչ վեզիո ղ ոսկստ Օգ իսրոսսու դոկտոտճոմ լոսմզժոզն տո 'ղզմսդոկուկ 

մժզքմո հդվտզեմզղզ վնղղո ղող ոզհոչդվ 'իսմոզտ վկվհոսծ ղվնոժվնու ղ վմզկդոոմսրո .րոսիշ) 

նմո 'մզղզմդոր վկտոզտ մզմմոտ դզ պիմզմտողդտմով ոոսմզդկտոզտոնոդո մսխձ զՀԱզմԵ օոիսոծճսըդ 

մս 'դ 1Աիեմտո փոսժդոսնմո ռորմնորով վմզռդտպվոտտոհ վմզդդսնհստսծոտզվ օտիճոտրղ 

`. 7 
չորով վդկմտիծուվ դոթհսդոդովմստոկ ղ դոԹթհստսծոտզվ վմզղծվդունոսծ 

ղողդտղտոմոզմդոր Օկ,յղ «Եմովն տմոնղոտղ» ղզ կիկմոնոս ղմղղճսրդ վճմզՅրոնդդո օտիճմզի մմօ ղհսՂ 

՛ չսկտտոհդ ղտրտսեԵոտղվ ոծոտղզվ րոսսոծճսրդ զ զիմոտոկ ճվմզղկտոզտոնղղո 

մսԽխժ օտիոզտոպվոռ մորով վչտց տիմօ 'Վրտքշհսծկտոճու ղողդտոտվեողոոր վմզռծվդհոտողվչու 

վռրմոը դղատկոճոզտ ռդտ/շհսծտոտիռո վճմգժրատոնղռղ Ծվրնսդ ռղտոքչհսչմտի ղոռոռտոհորով 

դոքշհսեողվոտուլ, 'դտոդորոք դորճսստոր վճոց 'ոսմզդկմոռըվվ դոդոնսմտտոհկուզմժ «ծսդունդոիվկվ 

վմզռնոմտմոհուտուլ» ղ «դզճոնմոր» '««ռղողրղ» Ղր Ֆֆ ոսճճուծղմ տիորու մզմժրզտկզն վդոհդոիշմ |Շ0Շ 

`. 27 
1ոհդդ 009Շ մդհսԵտետիղ վիսվտհո զ ճտզհ մճդքմո դկվտզեմղդզ ղողոմօ 

ռվճվո վնղղո ղ ոմդլոմս 'ղտետրեում վով) զ ճտզհո մնոոսռղ չծվոնսդ վտզո վդմտռդրվվ ղոդտնսմոտոհդողմժ 

լտսիտոտոով դով 'վնսմոտոկ ղղ րոսիրետդ մմզդդտճոածոձոց 'իսդտնոաճոչոց օտիտոտոով մսմօո|ող 

ըսսիծոդկտով մնդսսղո դնոցորով վմեռշհսղմ ղոդոդվդոզտ օտիռորվոո իսօոիկզիով ճվդ ղվմեողորմուլ, 

չրսԾստոր ղ մրրստոոմտոհ վնղդո 1ոքղղոմս ոս 

րմոշ) մորով վմզղնուտմտոոտոն ղ ճղոցղո օշտիմսիողոմոկ նսիվոհ րոսդմոդրվվ ղոդտնսմտտոհդողմժ 

ՇԼ Ղո 2» ԱՇ վմղմրդտդդն վդտղդտիօ) լՇ0Շ ղճղվր ծվ ցՇ վմզմրդտդկզն վղոդտիօ) ՕՇ0Շ 1պիսպտհո 
իսմդքմո րոմն մտենով Օցց ռր չգք նմր լ զ զիմսիտոտմոհ մդոսթհսմզդդմ լլ,ղ դնոօտորոպ վմետղդորնոհո 

/(Շ-ՁԾԳՈԺ-ԶհԺ ռտորդԵ դտողդկտտղզո դտորճոստոր վմզղդաթհսմոսոօ դտրտոտմտոհո վնղդո մորով 

վմզղճվմոդ վմզղդկմոդրվվ ղդոդտնսմոտոհդողմժ Ղրղ 5» օտիճդդ դվղոդոիժ ՕՇ0Շ ||) դճվր դո(օհսմզդդմ 

աՈ «վնդՋրղ-վնդլյ» դղ ղտահսմոստօց ղտդկտնսմոտոդտողմժ դտԹհսմոմտոոլոդ ղտԹհստոնոմոնմդ 

-մկոնղտզվ 

դ զիեմտհ ոաժդոանմո դտոթհսմվոողըսույ չոսԹհսմվոտղրսոս վտմսԽխ զ պիծտդոկոմվ իսդկտտոմհղ 

3սնԿզղծոժսեղզծ մղոմն րաժոզն ղտահսյոդսո Պազտմովոծոմ մմղդրոսպտծոմոծ մսիտմողվ նսիձղսո 

ղվմղվոծ դվմոժհսԵ դտահստղո լրոսծդոմն Հսնզսոծոմ մկզսոմվդ ճսճվր վքհստ ոզոմս մկզդնզոողդոհո 

մմզղռվքոմոփո օշտիղտրվոտո դտնհսմոմոնողո ղ մդկոմս վնդղո "աղզդծտողտով նդոսդո իսմդռղվքոմոփոծ 

դվճվր դտողդտմօ օտիդտորվպտո Ծվրնսդ դտահսմտիտոսուլ Պապզդվ| օտիիսպտոո իսնղղո տՀդքոմվդո 

ռվիծով դոԹհստզո մորով ղտահսզդոաշմսետողզդ մսիտղդսդոդ վրԵվդոեմօ Պսկզեմոքո մդոցվի դործոմվ 

վճոոսիոմվ պկողոտո դաԹհսդեօ դոդտդՇքմ -նդրադո մտմտիոմ րւոսիշ) նմո 'դորդտհովպուո դոթհսճնսսո 

վմզղուտմտոտտոն ղ ճդտոցղո օտիմսիոդուոդ նսիղտԵ լոսմդղդմողրվվ ղտդտնսմոտոհդողմժ 

ՂՈ Ֆջֆ ,ոսմզդդտղոճմծ ղտրճտողոդոմվ դտահսմսծով) ղտդկտմնտողորվպտո ճվընսդ դտԹհսետպվոտու, 

ՂՎՍԾՇԻԱՍՆՍԿՈՏ 

ԺՈՈՈՏՈոՂ ՂՈՇՇ)ՎՍՂՈԴՈՂՎԱՕ ՂՈՌՍՈՍՎԿ 
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չոսդոքտմոմստո ոդոժյդզ դոԹթհսմոմողպող դհսդ ոզհոմս 1ողր 

դղ րոսդտդսամոծ իսրոսսո ռվ/ոդտնդտոիսմ 'դտԹհսԳ տոմ 'դլոդկտո 'դտտ դտԹթհսմոդկոծդղզ դոԹհսմոմողվոռդ 

ղոԹթհստոնոմոնմո շչֆ պիոսփտոնդտ դղ ճվղտասթհսմոդտժդզ դտԹթհսմոսոօ ղտոդտոնսմոտոհդողզմժ 

Ղր Տշֆ ոզ Կզիղով մմզդրոսղոքոմոմստո ղտորդկմտոտհոո ղդտղդտդծքմ ղտթհսմոսոջ ղտդտնսմոտողողմժ 

ՂՈ ֆֆ նսոմզդկտորետդ մղոաթԹհսդեօ չփղեմտպվղտոդքսմ ղ դտդտմտտվդտոքասմժ վմզդյոտմոհոտոն 

ղ 8դոցղու օտիմսիողոմոդ նսիվոհո ըոսմզդկմոդրվվ դոդտնսմոտոկդողզմժ Ղրղ Ֆֆ ,ոմի դորվվ դործսմս 

Ղ-ՏՇՑ իվժ) վ-ցՇ վովնոր վղտդոիօ) ց00Շ դոԹհսմտիոսոկ 5» մս 'ղջԵնդմ զ դհմով րստոժղտորուվ ոքդ 

Հլ մտրմովտդկտտոհդ 

1զիոսու մլղկտխոմդգի մռտրմտտտոդ վիսնսքոդօռով վՎ-ԿՈՍաՆ «ռսմտոզդ ռոդտդջմսեոտվԵ 

դոկոկքմոտու,» նսօմսԵ լոսըծողդ դտւքշհսմոմոռ|վոող դուշհսպտուոճնսսո ՖՖ մղոսնշհսղդժոցմսփ 

դոկոկծքմոտոն իսդկտտոհդ սազտոծո 6վքտոհ իսճռողտզվ դոքշհսնդոիվվ մռոօ ղող ոզհչդվ 

'Վուսճոռոդոմվ դոքշհսդռժոցմսփ իսկհոտոհդ սամզեմոհո մկոցվի ռոդոծնսսո վմզգուտմտոոտոն 

6վոնսդ վ-դհՈՍԱա «ռսմտողդկ ղդոդկտռդջմսեոտվԵ դոկոկչքմոտուլ,» նսօմսԵ րոսըծոդ դոքշհսմոմոռիյողդ 

դոքւշհսվոհոծնսսո Հ» 'ոտսն ճվրծտդ ռդտմ(շհսմտմովոդ ռդտահստոնոմոնմդ ՛մրտորեսրով 

դոԹթհսեովոտու, :մտրով տամոտ դտղդկտմտմողօղով ղդտպվոտտտոհորու դվմզղոոսնԹհսծոզտոմգեԵ 

սոտիոմվ իսդհտտտող տսմոտ մծտժդմ իսեմտդ օտիղորվտո ղվմզղոսթհսդմոծճոսո օտիճոմողմզդ 

ճդտղդզնդտ Լոազմոմդի վմղղդոաթհսդկմոճոսո աղմտտողդ մզդղդաթհսոխփսփ ղտդկտմնողղմօ իսոռոր 

վհՈՍա «ռղսմտղզդ դութհսդՀքմ դոդոնսմոտոկդողմժ» 1իծոմոհմզդ զ ղվտզհոճմոի 5» դվ-ՖՇ վմղմրդսդ 
վղոդոիշ) ՀՀՕՇ ճծվրնսդհ վետպվտտոն մսիտորԵ Ֆֆ իսմզդժդսքնմո Ծդսմս ՛մմդդրսմսիտեմոդտիոմվ 

նսմզմոմզի մռոթթհսզղոսցմսԵ վիսնսքողօղով ղդոդտդՇքց ծվդ մղոԹհսմոմողոդղ 

դոթհստոնոմոնմո Ֆշ» ղղ Ապիմվոողրաուս ծվընսդ ղտԹթհսետոլոտոզ, լոսժծուծղմ վղողդտիծ) ՀՀՕՇ 

Հպտվրսհ ռդսվծհոսսսդողոչ Հ իդկմտնոս մորով սսզմոտոհ դոսԹթհսղղճողվոդ 

"ԱշմսԵ դոդոզմժ ՀՀելգլՋգ իվօ) պ պիճոսմով իսմդդճդաքնմո վմղդրոսհոստո օտիմոտույլ չմզղրոստոլող 

դղ պիմզմողտմով իսմզղժոսքնմո վմս 'մդտցվի ղործոմվ վճռոոսիոմվ սսմտղոտո դոսԹթհսդեօ դոդոդՇքժ 

օտիմսիողորմոր մրոթհսքոկսո վճնոմսնզն տՀղքոմվդո րոսի նքո գորդոովոհ դտոթհսճնսսո Ծդոցդո 

նսիվտո րոոսմդղդմողրվվ ղտդկտնսմոտոհդկողմժ Ղրղ ՀՖֆ4լ պիմվոտողրսոս Ծվրնսդ ղտԹթհսետողոտուզ, 

չիսնդռո տծգքոմվդո 

մորով դոքշհսզուսօջմսծոողզդ մսիոռդսդողդ վոեվռոնծմօ զ ըոսիիսվտհոու րոսճ6ուշմդմ սսմզմդ մքվտոհ 

մտոտտմտհոտոն .զ դմո 'մՀհսմն օոիղորվտո իսժմԵոդզմօ դոդկտոնսմոտոկոզղզմժ 5» Հ իտվով 

դզմստհոսդ մս ՛'զչ Ազիեմտհո մրտոԹթհսմվոոդլոսոս օտիմոտուլ չմզղզմդղոր նսնետ տմի վդտմս վնդդո 

դղ տկդսո ղող ոզհոճդվ 'մզդոոսԹհսմզժմոտ դոդոզ ղզ տդկսո իսոոր դոԹթհսդոդկովմմոհդ վնռղո դնսդղվը 

օտիմոմոդկոտոր Ծծվոնսդ ղտահսմզդդմ մտմտդկտտոր ղհսդղվո լւսդկմտղորվվ ռտղդկտնսմտտողողմժ 

ճդմզ օտիծդ մմի Ղղո ֆչֆ մս 'դ պիեմտո իսմդղժդոսնմո ղտահսմվոտդրսուս օտիմոտույ 

ՂՎՍԾՇԻԱՍՆՍԿՈՏ 

ԺՈՈՈՏՈոՂ ՂՈՇՇ)ՎՍՂՈԴՈՂՎԱՕ ՂՈՌՍՈՍՎԿ 

ՎԱԳՂՏՍՃՎՈ 1ԲՈՎՅՂՈՍՆՈոՍՈՏ Իզ ՎՍՊՂՔՎՏՈՆ 
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»:61 .ղվղոհդտիժ) |Շ0Շ) դոմշհսղղժ ղոդկոտոն 
ՁԳ/Շ ղղ նզծդտողոոր իսմդօմսԵ 1տմԱզժոմզի վմզճծմոպ 1տո օտիոտդ տղզվ չսնգշո մտտտոհդ վ ղմզղրոսՀսմս 

դոդտտոն ճվընսդ վղտոմտտոն ղ վմզղոոսԹթհսնմսդճվր 1ոմմդմոմզի պազտոծո ծվքտոհ իսմղողտղվ 

վմզղճմդորոնդուվ Եմոդկտտմո րուդ ղտահսնդոիվպ մղոոջ Պազդվմտոխփ իսդտոզտոքտոհ ընդր վղիո 

դուոր օտոմկճ վքտոհ Պազղծոմզի մրրստոնեո տղկըտքոնտի դոդտղդորմոո Պազտոեո տղկըտքոնոի 

դողդտողորտո Ծոսկզմդ մքվտոյո ըոսդոճմճոդկտղորուք ստզիծով մմզդետվտտոն ղտԹթհսետվոտու, 

ՀՇ դվղոդտիշ) լՇ0Շ) մվետնմսղճվր Շ Հ զիծոնոդմզդ 

'(ք ռվղոդտիշ) լՇՕՇ) լոսնմսնով ց Հ ղիդկմտնոս դվմզղդվրմոր դոդտոհո '(չլ դվղոդոիշէ լՀ0Շ) րոստովոո| 
Ձ8 Հ զիմզմտողտրով լոսժուս/նմո 6ռսմս Հ ,ռվռոդոիշմ լՇՕՇ) ոոսնշհսմվոողռըոսոս ղ ըոսեստո չշ 

1դիմոտոհ ըոսուսթհսմոսոց վնովճուսմհո Ղրղ ՖՖ րսսճճոծդմ վղոդտիտ) Հչց0Շ ծվընսդ ղոԹթհսեովոտուզ, 

Հ ոսհսփ ղորմոտոհկ մճուցղմօմսե ւսմնզօղոծ 

ճղտեւստ իսփոռճ վրոմն ըց մտծով լլ ղր ՉՀ դով իսմզղսոցտտոհ 1 րոդ սադդվմտոխվփ իսժդոտոովծո 

դվմոմդով մմղոոստ ՛ղտիկոր փտմտմտոոտոն Հ մպիճդղմտնոն մճտՋղմօմսԵ չազօղոԵտդսմ 

ժդուռստ վրումն ը6 մոեով ցցջ ղր /Ձ 'մրոմն օքգ մոծով ցցֆ մր Շ/Տ Հ Լզիօդոծտղսմ վճուտոոփ 
ճվճդտեւստ րումն ճշ մոծով 699 ռո օՁ9 տոկումղզ ղորցդոծուղսմ ըոսդոճմծոդկոդորուք սստզիժո» 

գ դիտմոիո րաղոճմՀողդոդորոք ստղիչով 

մԱՁհսմոի Հ դվճմզի) դոանզտոծո ծվղսթհսիտողովոտտոհ դոդողմժ իսկզսոմվի մզղծսծվր վժղոմնողմոսպ 

վՋհսդժ ղդտդկտճդկտմովտոոն ղվմզդոտպոփոծղո մ-չ դով 'ղվմզդքվտոյո օտիեցոտզվ մ-Շ 'տազտոետ 

տղդրոքոնոի դտողդկտղորմտո ճվրսմդ վքտտո մՀ/ք 'տսնդսոմվդծ դզմսղտկոդորմյոո մքվտոհ 

Հ րոսմղժոմդի մ-6Է0Շ Ծվահսմտի 6ճլֆՇ նտմմղմոմդզի դտործտողողոմվ դտահսնսդոպոմզի օտիղորվորղ 

ղվդտոզտոքտոհ «մղղժդոտողծո դվ(ոմդու» 

Ա-/դ Ե դով 'ոսղդկմԵ ճվճոոսիումվ սամզինոցԵ մրուշհսզուսօմսծ վկուչսմս րոդ սսմղդճզնոցԵ մզդղստչոհո 

վկոչսմս մ-Ելգ 'մղորմտտոհդ վդհտոզտոքտոհո «ճղտեսստ» Հ րոամզմոմդի մ-ճգ/Շ ծվահամտի 069Է 

օտիծտոդոհկոմվ մոԱզժոմզի դտրմտտոհդ վմզդքվտոքո օտիդկտդոչդ լոաշոիտովպտդողորուք ատզիծոշ 

1ոխնդմումզի չանկզղուվ մղոաԹհսօոիտոն ճղոցդո ծհսկզե չ, ղոդ զ զիրետկ ոսօտիտովոկողորոք 

դհսղ ծհսդզԵ ցֆշ Հ կզիրեոդ դվոր պազդվմտոսփ իսդտոզտոքտոհ ընզր փզիու դքվտոո օտիկողուդ 
րտդ տապտտեոտ տզդկրտքոնտի ռդտդկտդորմոո ծվքտտոո ղվմզգլոոմոհոտոն րոսղոճմՀողողորոք 

ատզիչուվ րոսդաթհսմոսոց վնովծոմսմլլ, չդվմզդոոսԹհսնսկոպոմզի նսիծոդոդոմվ մ-6լՖՇ 'մդորմոտոհդ 

վմզդքվտույո օտիդողոծդ զ Լղմդմտմզի մ-06ցԷ ճԾվծղոմլ, չմհսմտի 6Օյց չ պիճծտոդոդոմվ լոսճծոտմդմ 

վռտդկտիշմ) ՀՀչ0Շ ըրոսոոսթհս(ոսոց վմովծոժսմո Ղրղ Ֆֆ Լտ(Ազմոմզի ղտրծտղտոդկոմվ դտԹթհսնսկովոմզի 

օտիղորվտո մրորտտոհդդ ծղոցղո օտիեցոտզվ մրամդ վքտոհ րոդ նսիղտե ճզր վղոճմՀոցմսփ ոոսժոզն 

դորտոետո տզկրտքոնտի ղտոդկտդորմոո Ծոաղմդ մքվտտհո Պսաղդտտետ ծվրսմդ վքտտո Հսկդսոմվոըծ 

ղղմսղոդկողորմոո մքվտտո ղ ղտրմտտողդ վմզղքվտտոո օտիհոհկծ տզվպ տսաղդղմԵ ճվղոսթհստտոերղ 
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6Շ. 

չնսմզմոտոհդ դաթհսդտոեվհսվ 

մրտորմնոցմսԵ վճղդե "սղդղճծոով մօտիոտղդի ղդտղդտղրմոր մդղոջ մրտահսմսիոտվն "սնԿզմոտոդ 

ցմսփ դոԹհսդտոհոո ղոռդ ոզհճդվ 'ղոԹհսստդոծմծ վդվմօհւո վժդզԵ Պազդծոոով ժջտիոողի ռտոդտդրմոր 

մղոօ ղ պազմոտող դաթհսդոհո 'դտԹահսսոդոծմՇ վղվմօոտ վմզդծսծվրոմրշ) րոսիօ) նմո) մկզդվ| 

օտիտմոհոտոն րոեղո ց րոսդվկպվողռ ղզ կպիճգ մզղճղորտեղով 1-ո նստովողեԵ մոոսԹթհսդոկտողոիով 

տսդմոտողդ ոպսթհսօմսեոտոճղու մսդ եծվոնսդ փտատմտոհտոտոն օտիծդ ողոմլյ չմպտոդսոն 

դտղզմոտ ջ վմղղտովղմդ դոմմսիդմդ ղճդվր յ նզիեշտոտզվ մքվտոհ օտիկողոծդ իսղօ ղորդմետտոծո 
մրորտոհդկդ տմդ մտրովպ «աղպմտտողդ մղդդոաաթհսօմմետճդով ղտոահսմդոջց օղր ձս Ղղծկողոոր 

վճ ղտորստնսծվր ղործտղոդոմովծսոոմզի Հչղմս Ղզմդ վչ քվտտհու ըրոսդհմտղրվկ դտոդկտնսմոտոհդողզմժ 

վեոտոոփ տմլոտմտոոտոն րոսժոզն ղվճմզկի մս ՛'ղոդ Ամետղոցմո Հ դմով լոստոճդտորով 

ողղ չմտրմտովտոդոտտմռդ Հ պիմտրով մզդծտմոդկմզդգ դորտտեո տղզդկրոքոնոի դտղդկտդորմոհ Ծոսկդմդ 

մքվտտոհու ովղվճմզի մտմողտղվ 'մօոծ զ նզիտովպողե մղոսԹհսդոկողոիով սամզմտտոհդ ճղտոճդով մսղ 

ծվոնսդ տմդ ղ օվետժմոի դոկդոմն զ պզիմսղոմն մոլոմտոոոտոն ղնոջորով վճնսդզե օշտիրետկ ճվընսդ 

վռրմոր սոտիոմվ ղտԹթհսմոսոց վմովծոցսմհո Ղրղ շջ մրտահսծկոհոկ վծմով սսզդծոոդմզդ ղորտոծո 

տղկրոքտոնոի դտոկողդորմոո Ծոազմդ մքվտտո (իսդադոդոր տղմդդսդ 1զնզ զ վդտմով լոսվմտովճո 

մսիտծղով '«նսմոդ դսե» 'օտիծսդ ողհոնո 'գ մպծտովնդով րոաղվդվոռ 'Խմզդկտոնզմոո մսիոծղով 

ՊՀ պմտի ՛'օվետճմտի ղտպոտտոհորոսպ դվՋհսդոձծրոծղդ դտոդողմժ Հ Ամսղոմն 'դվՁհսդոծրուղդ 

ղոհդտղմժ Հ մզմով մմս) վտմտմոհոհտոտոն վֆեԺ «ղսմտղզդ-ղդողմզ» ՂՈղ ֆ» ռվկոնճդսմդի դկտոսոդկոֆ 

5 մորմովոդկոտոհղ 

մկզռծտմոդկմզգդ ղտրտտեո տղդկրտքոնտի ռտդկտղդորմտո Խոսղմդ մքվոտո ղփտո(տմտհոտոտոն 

մս 'ղվոոր ղնո պիմտտոհդ Հ լոսեղտովպոմեղ ըսսճդոսքնմո վօռվ 'մօշմոժ զ պիտոպոռԵ ծվընսդ վռրմոր 

սոտիոմվ ռտթհս(ոսոշ վյովծոժսմո Ղրղ շֆ մդրսԹթհսղողդտողտիովպ սզմտտոհդ ճմղտծդով մսդ ծվրնսդ 

փոմտմոհոտոն ղ/ոդոո 'ՉվԵտժմոի ղոհդոմն Հ կզմսղոմն րոսճճոցդմ ղորմդ վքտոհ մօղո նսմդ քվտոհ 

րսդկմտղրվվ ռտոդկտնսմոտոհդողմժ «ղղծոնմոբ» Ղրղ ֆջ ղ օտիտմոհոտոն ղորդկմեռտոծո իստզդրուք 

վդտչսմս մորով սղմտտոհդ դոաԹհսօմսԵտնդուվ դտոահսմղոջ ղվճվր րոեղո դվծոսո ողհոմսիողոորղ 

չմզղրսեղովոմեղ նսո6 ծվուսԹթհսկտնդտիսժ 

վմդրմսդ նսմսիտեմողդ մմղդդսաԹհսմզմոմովտիոմվ 1տիտ ղդտահսմնոդղզմօ նսօմսԵ դտթհսնոսոցջ 

վլովծոմսմո Ղղ ֆֆ ԱոԱզմոմզի սաղտուոռեԵ մդսԹթհսդողդտղտոիով ղտրմտտոդ ղտԹահսօմսծոնղով 

մսդ դղ Լպիմդմտղտմով լխոոսճդսխնմո Ծճղսմս ՛մղդծհսդզԵ Լտոաղմոմզի վմզդտտմտոհտոտոն ղղ 

1իմվոողըոսուս 'ըսսմզղդտղոճմՀ ղորեոստո դոԹհսղողտոդվմօ ղտրրետդ վմզդծնսդհզԵ ղովոտտոհորով 

փածոժղդմօմսԵ չազղծտմոդմգգ ղտրտտետ տղզկրտքոնտի դտկդկտդորտո Խոաղմկ մքվտո, 

։ 1իմոմտոիում մ-լ 6վժսնսժ դղզմուսցի ցՇ րոս 

(Ք) դվռոդտիշ) լչ0Շ) ժսնսմ դզմոսցի Հ Լղիմզմ 

իս-9Շ '(6) ղվղտոդոիժ) լՇ0Շ) Հ լզիմտմտիոց մ-ջ Ծվծղսմս '(լց ղվղոհդտիժ) յշ0Շ) ժսնսժ ճվղղժումգի Հ 1զիմզմ 
իս-ցգ ծվմզօմսե 1ոնզմոմզղի սաղզտոծնո տզկրոքոնոի դոդկողորմոհ ճոսդմդ մքվտոհ դփոմտմոհոտոլ, 
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06) | ՆՏ. 
Հմսնսմ դզմոսցի Հ Ազիմզմ 

իս-լ դով '(Հ ղվղտղտիժ) լՇՕՇ) Հ (զպիմտմտիոմ մ-բ ծվծդսմս '(ցՇ ռդվղոդտիշ) լչըՇ) ժսնսմ ձվդղժոմդի Հ 
1իմզժ իս-ԵԳ (տմմզմոմդի վղմո ՛ղ վմզքհստ 'վմզղճդտուսպվոմպ 'ղորմզդորով 'ըոսդկմոճսնսժ վմզդրոսՀսմս 

Ձլհսղմոմոտ օտիճոմոհդ ծվընսդ վմզտզհ վմդղդմողրվվ ղոդտնսմոտոհդողմժ) ԾվօմսԵ ճճլլ վմոսոժ մղ 9| 

Հժսնսմ ճվդղժոմզի 

Հ Պպիմզժ իս-/ ԾվօմսԵ չ/ կտմմդմոմզի տազոխփ մրտրդհմետտոեո դմզդճդոտոովչո դվմկոմդոֆջ (8) 

Հյ պիմոմոիում մ-լ ծվճդսմս '(6 ղվղոդտոի) լչըչ) ճսնսմ «վղղմոմգի ց զ պիմդմ իսօմսԵ 

66Է լտազմոմդի սամղղվմտոխփ իսմդղճդոտուվծո ղվ(ոմդով մոր օոմոցիծ վժդոռոստ րոդ մժդոԾոսԵ ռ 

Հճխնսմ դղմոսցի իս-շ կով 'ժսնսմ չվղղժոմզի 

Հ 1դիմդժ իս-լ ԾվօմսԵ թյյ Լկտոմմզմտոմդի սաղդղծղզմոնոն ղ/ո րտդ սաղոխփսփ մրոսքասժ մվնտղդմոֆ Ք) 

:ժսնսժ դզմուսցի 

Հ պիմզժ իսմս Ղղիքմդր մ-չ դով 'դ (պիմտմտիոմ մ-լ Ծվճդսմս '(՛ դվղտղդտիշ) լՇՕՇ) ժսնսժ «վղղժոմղի 
Հ Կպիմդմ իս-գ Ծվօմսե ռց 1ոանղմումզի սսնզղվմտովխփ իսդտողտոքտոոհո րնդր փղիո դոոր օոմէծ վքտոոլ, Հ. 

ղղ պիմտմտիում ճդսմս ՛ժսնսմ օվռղճոմզի 

Հ պիմզժ իս-Է ճվօմսԵ լչ լոմմզմոմզի սաղպտտեո իսստոցտոքո դտոԹթհսնդտիվվ մդոջ ովդղմդ մքվտոկ, ռո 

7. ֆսկոտոհող 

չազմտոտոհդ մզդլրոսծդովոմեզ դտոկողճմզի Հղոսսպորով ռվմզդծվծսմսփոծչ օտիոզտոպվող իսօտինսվ 

նմ-օց վճմծողզմօ դոդուղմժ ջՖ նոնմզմժոմդի վջեԵոմժմոի վպոտմոհոուտոն Պսմղղճոմսեղչ մլզմսղոմն 

ըսսծզտսը վկոդմզ ոոսճումդմօմսԵ սամզոծողդ մմզռճծնոսդզԵ դոռվոտտոհորով 1ոմմզմոմզի սսնզտոհո 

տղզկրտոքոնտի ղտոդտոդորմոհ Ծվքտոհ ղվմզռտոմտմտոոտոն "Պսզսոծոմ մմզժոզն հԽվտոռորդ 

խսմոծոտզվ .տղդկմտսո ռուշհսդդժ 1Լռշմոն մմզղմդորտոնծդով Լոմվվսմդի զ Լզիմոմոռօդով 

մոտոընմսնով օտիմեԵոզճոով դվտզհ ղտոքշհսնոսող 'Վ4ոտքշհսճկտհոկ վմզդոսքնհսոոկով տեսո) 

ՀվղոսԹհսդտոնղոիսց վմզրմսդ նսմսիտեմոհդ 

ԱմզդոոսԹհսմզմոմովտիոմվ որտ դոթհսմնոդղմօ նսօմսԵ ոսո վծ մրրսծղտսր ղորդ մս ՛զ տ/ովղդհր 

Հ մտըմտվոկոտոհղ մկզռճոմոկմզդ դորտոծո տզկըտոքոնոի դոկողորմոհ Ծոսզմկ մքվտոհ 

ովռվճմդգի ղ 'գ մջոծ մոսհսռոդկոռդտիով սամզմտտոկդկ ժդուծդով մսդ 6վոնսդ փոմտմոհոտուն 

մս 'դ պիտտովոռԵ լոսմզղդորմտո չսնզմտտոդ ժղտոճղով սզոորով դվդկմդ սնզռվ: օտիտոծո 

տղկրտոքոնտոի ղոդտոդոցքոհ 6վրոսմդ վքտոհո ըոծղու Հ Չօտիվմսդծ րոսմզդ րոծդո լ օտիտմոհոտուն 

րտեղո ց պլսղվկվոդ փաոմտմտոոտտոն րւսժողն նմսմկմզ հով 'ՊՀ մտրմտվոկոտուոդ 

մկռճոմոկմզդ դտրտտոծո տզկրոքաոնտի ռտկտդռտորտո Խոսղմդ մքվտտո ովռվճմզի Պղ 

զ մօմոժ մդոսթհսդոդտոռդտիով սազմոտոհդ ժդտոճդով մսդ ծվոնսկ փոմտմոհոտոն մս '՝ լզիտովոռԵ 

մզոսմզղռորմոհ սսկզիմեռոնզը ծզը ղորմոտոհ վճդուծդով մսդ մդզրոնդմ փուտմոհոտոն նսճզոոսծ 

պսթհսօտիտոն րոոսդվկուոռ լոսժոզն դվճոսո 'ոզոոմսիտոռոոող չմզդլրոսեդոպոմեղ նսոոկդով 

մումվ ռղզ ոկդսու լոսծնսդզԵ սսդկմզ օտիմտ ճվոնսկ վդրմոր դվնոճոնոմժ վղողմզ դնսղղվը դոքշհսնոսոցջ 

վյովճոմսմո ղղ ֆֆ ՛խոսմդղղորմյոո ղտահսոդսո վմղղտիտ ղտղդկտտոոփ օտիմետմոդկդ մս դ 

փզղտողտ ճվդոաԹթհսմվոողրսու վմղդծնսդզեԵ օտիրետդ 1տազմոմդի փոմտմոհոտոն ւսդմզ օտիժղ մմզբ 

ՂՎՍԾՇԻԱՍՆՍԿՈՏ 

ԺՈՈՈՏՈոՂ ՂՈՇՇ)ՎՍՂՈԴՈՂՎԱՕ ՂՈՌՍՈՍՎԿ 

ՎԱԳՂՏՍՃՎՈ 1ԲՈՎՅՂՈՍՆՈոՍՈՏ Իզ ՎՍՊՂՔՎՏՈՆ 
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ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ ՁԳՁԳՈՒՄ: 

Ե» Քրեական արդարադատության ոլորտում առանցքային խնդիրներից է շարունակում մնալ գործերի 

քննության ժամկետների ձգձգումները: Ընդ որում, խնդիրը վերաբերում է ինչպես 

նախաքննության, այնպես էլ դատական քննության ժամկետներին: 

Գործերի քննության ժամկետների ձգճգումները հանգեցնում են. 

Արդարադատության գործընթացի արդյունավետության նվազմանը: 

Քննիչների, դատախազների ն դատավորների մոտ գործերի կուտակմանը: 

Դատավարության մասնակիցների իրավունքների խախտումներին: 

Գործի ողջամիտ ժամկետում քննության իրավունքը հանդիսանում է ՀՀ սահմանադրության 63-րդ 

հոդվածով երաշխավորված արդար դատաքննության իրավունքի բաղադրատարր: Նշված իրավունքը 

երաշխավորված է նան Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասում: 

Դատական քննության ողջամիտ ժամկետների վերաբերյալ Մարդու իրավունքների եվրոպական 

դատարանի իրավաբանության համաձայն` «ուշացած արդարադատությունը հավասար է մերժված 

արդարադատության» (ՄոշոցատՏիս ձո ՏհաոՅսՅ մ. Շ6օՒ1, 18 հուլիս 2019 թվական, պարբ. 89, Լօթոճո 

Յոժ հ(օժսօԺՏեր/ Մ. Սեոաոօ, 20 մայիս 2010 թվական, պարբ. 75), քանի որ գործի քննության անհարկի 

ձգձգումները, նույնիսկ անկախ գործի ելքից, անարդյունավետ են դարձնում մարդու իրավունքների 

պաշտպանությունը: Նշված իրավուսքի վերաբերյալ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 

նախադեպային իրավունքում արձանագրվել է նան հետնալը. «Դատարանը իրազեկ է այն 

դժվարությունների մասին, որոնք երբեմն դանդաղեցնում են .... վեճերի քենությունը, ինչը ծանոթ է ազգային 

դատարաններին, ն որոնք բխում են փարբեր գործոններից: Մնում է միայն, որ 6-րդ հոդվածի 1-ին կետին 

համապատասխան՝ գործերը պետք է քնեվեն ողջամիտ ժամկեւրում. Կոնվենցիան եշանակություն է տալիս 

այն հանգամանքին, որ արդարադատությունը չպեւրք է իրականացվի այնպիսի ընդհատումներով, որոնք 

կարող են վարկաբեկել դրա արդյունավետությունն ու ճշմարտացիությունը» (ՒԼ «. ԷւՃոՇօ, 24 հոկտեմբեր 

1989 թվական, պարբ. 58): Արձանագրվել է նան, որ «Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին կետում 

ամրագրված` դատական քննության տնողության ողջամիտ բնույթր պետք է գնահատվի յուրաքանչյուր 

դեպքում' գործի հանգամանքներին համապատասխան» (Փօուտ «. Շ6ՐոՅոյ, 28 հունիս 1978, պարբ. 99: 

Քսօհհօն . ԾՇքոձոյ/, 6 մայիս 1981 թվական, պարբ. 49)», «ն հաշվի առնելով դատարանի պրակտիկայում 

ամրագրված չափանիշները» (//ՅՏՈՔԵՐ «. ՃատՏեո8, 30 հոկտեմբեր 1991 թվական, պարը. 54, 

«մասնավորապես, գործի բարդությունը, հայցվորի վարքագիծը, իրավասու մարմինների վարքագիծը: Այս 

վերջին կետով հաշվի է առնվում նան հայցվորի համար դատական քննության առարկայի կարնորությունը» 

ԱՂտոօքոձտոո օԷՏԷԾԼՈՇՐ Հ. Տտեօքնոզ, 13 հուլիս 1983թվական, պարբ. 24): 
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ՅԱ 

Հմմզճոոդոծվո մոդմզ՝ 

դվնոկոռորուք ղծվո վմզմօ վմզտովռ ղոդոտու 'մդոսքշհսովխփսփ վդկոպվուցուվ վմզղմսիոտոն իսօմսԵ 

դհսդ 'մրտորտոկդ վմզդոսթհսդոդկտոտմոհ ԹԾղղզմվ ղժոսսրմզմոմզի ցնվպվզմոմ Հս վմզդմսիոտոն ղ 

վմզղԵտովոտուն 'վմզդծվդղժ Հ Ծվմզղսոցտուհ իվտկզքնհսո դորեԵջեԵց վմզղտղկրուք վմգշմսԵ ղոդոզմԺ 
`. 7 
՛ Հ 

Հմցու վկողոժ վմզդժնսմոի 

դոդկոզմժ զ Ծճվմզդսոցտոհ իվտդկզԱօ ռդտրեջեց վմզռտզկրոք դտքշհսղդժ վմզգօմսԵե ռոկոզմժ 
Է 27 

չվկզիո ԹԾսսմոտ կզը մ-4չգ՛ք ուսի ննո 'վզիո 8վորո ց 

կ կզղտ մոոսնշհսդռճուռվոդռ վ-օչլ՛Էլ վմզջմսծ դոդողզմժ օտիդղժ րոսձճոծոռմ վդոդոիՀլ ՇՇՕՇ իսճոսո| Ող 

:061:9 ղվղոդտոիշ) լՇ0) 

րատզկրուք վլզիո Ծոամոտ | մ-5չ 6'ք '0:9-Շլ ղվղտդոիշէ յՇ0Շ) վմոտ լ ղճռվր մ-9:9-9 '(0:9՛6 ղվղոդտիժ) 
/ՇՕՕ) ովրո ց ղճղվր Ա-Յ001 '(6:0գ) ղվղտկտիժ լՇ0Շ) ովրո ֆ ղձղվր մ-9:9-0Շ '(0:յ-գգ վղոդոիծ) 
/Շ0Շ ովրո ՇՀ ղճղվր Ղ դիղղժ մ-«չօգգ վմղօմսԵ ղոհողզմժ օտիտմոիու րոսճծոշղդմ վղոդոիշմ ՀՇ0Շ 

չոսճմով սազդեռոդոմզի մմզռճուսիոմվ օտիտպվող ծդզմվ իսծսծվո ումն ղ դտքշհստզիողոքնմու 

վոծտոդտոմվօմսԵ դոդկոտոնոմոնմոոզմժ ըսդծոճոսո ոզ մզռջոդոոռկ տվոոծնս 

տսը վմզռնսքոստ 'ողոոմսիոդոոր 'վմզռճվկոռոոոր մսիողոտը ռդտոքշհսմոիոտոն մս ՛իսըոսսո դո 

դոքշհսվսեքն վճոմունմո դվնոմռով դզ ըսսդճզեդով մմզդըսսԵցեԵց վմզդտզկրուք ղոքշհսդղժ վմզօմսգ, 

չիսժղողտզվ սսկոդոմ) մմզղտղղդրոք 

դտաթհսրղնտի չսնղզդկմոժդզ ղտահսիտտդոպվոտտոո ղտկոզմժ զ 1Աիճզմտնոն մուսնդոուտզվ 

դոդողմժ մրորտոկդ վօռու ՀԵՔ դվռդոդոիշ1 ՇՇՕՇ իսմդօմսԵ նսիղղժ րամզղղոմոտոն 'հողորոքովրղ 

չսճրվվ սսզռվ շուճդու դմզդտզկրուք 
դտքշհսոզնտոի ռզղ ԼԱիցմողդ (մզդժոսմոի) մդգօմսԵե դտոդկողզմժ չֆՖԵՇ րոսճճումղմ վղոդտիչԼ ՀՇՕՇ 

Պրններլենննել 

դվնոմդով ղորդեղոդոմզի դոԹթհսմոնմո ղոդուովծսո ղ ղոԹհսվծոմոնմո վքտու 1իծոմվ նսմող վ 

բոսմզդղորմոհո վովոմս Պոսմոռոմ վմզռտղկրուք դոքշհսըզնոի սսմզդկմոշժդգ դոքշՀհսիտողտոովոոռտոհ 

ղդոկողմժ Լղղնզգեղով դռզ նսմտդ մմզդոսեցեց վմզդտզդրոք իսմզօմսմԵ դղուդկողմԺ 
չիսսցի օոմ6ճոմոկ ռվ-/ վով(որ 

վռոդտոիշ) Օչ0Շ իսօմսԵ վդտտփոտմոտ» րդննդմ դղոչտմդղ տվկոդղդ կզմետղոցմո Հ ըրոստպվոռղ հվտողորդ 

մղոմոտոն դոդկոհսմիզ վմղղճղոսիումվ սսնմորղ իսմզղտոնծդոն օտիմզմ րզն վ-ջ» 'ողոոմսիողոող 

վմզդուստղվող վճռովոհ դոքշհսդղժ 

նտհուվռու վկզը Ծվմզմմոտ դոքշհսդղժ տզիոդոսքնմու վմզժողզն դտիվոր նսծտովնդով մճվմնոնում 

ռվնոծմոդոծումդմ վճուսիոմվ վճռողդ օտիմսիտողպվճոմզ իսշոինսվ նմ-Շ վոովճղզիռդսդ դողդտհոսմիդ 

վմզռժուսիոմվ սսնմորղ ղտոդ լզդծզեԵռով դզ նսմոդ մմզղրոոսԵցԵց վմզդտզկրուք իսմզօմսԵ ռոկուզմշ 

ՈՎՄԵՇԵՇ ՎԱզՂՏԳոՈՈՌՔ ՂՈՇՅ)ՎՍՂՂՅ ՎԺՂՈՍԱԵ ՂՈԿՈՑՍԺ 



ԱՅՍ Թ 65 

ղմ--Ի Ո մսիոտոն Հ կզիմթտոդոր ղ ղոմոտոն դոթհսոտիումվ փսղոսնղդմ վղո՛տո 

ղվճոսո վմզղղոոծճմծ դոդտոծմոի ծտմորղ-ժմսՂ ղսմտղդւ Հ ԼԱիդմտնոս մրտահսծոդկոմեղզ ղտղդտոմնոնզր 

օտիտոտոու 'ճուսո վմոտ գ ռդոժ վեդիո ղվ-ց վմզժրզտկզն վռոդտիժ չյ0Շ 'իստզդ դվ-լ վոոր 

նմ-ջ վօտինսվ նմ-ց/լ վճմեոդղմօ դոդողմժ 5» օտիռոսնդմ դվ-քյ փվմհոտ վռոդոիշէ Հ00Շ վհոտդսրվՂ 

ողրսչ, զղվոդ` ղ իստղդ դվ-յ վոոոր նմ-ջ վօտինսպ նմ-ց/ լ վժմԵողղմօ դոդողմժ 5» վվտզսեղղ ոտդսրվ դ 

ոսումսույ վմղոմնոնդը տոմ դօմսծ ղոդոզմժ (մսե ղոդոտոսն չ/10/0ՇԸՕ/ՆոԴ իվՁ) 21550169 հմշ/3 

'դողվմօ վղուց վր վմզՉմսե ղորդ Հ րոսիծոնոկդմզդ ղմստր 

ՀԶրոթհսննս սազիսվոհո 

դղւսթհստրոճնս վմզղտզդրուք ղտահսղղժ իսմդգցմսԵ ղտդոզմժ նսիղղժ (ոսմզդօժմհսմտի վմղդդոմոտոն 

Աղդծսճվր 1ղդկմտդսզց 'մմզդստցտոմ վմղդրոսեցեց վմղղդաթհսդդժ դտղդկտտոն իսմզօմսե ղտդտտոն 

օտիձղ կզեմոհո ըսմզղդկոդոճմՀ վմզղոոսթհսմսեով) օտիվտհումզի ղվնմպմսպվ իսկդկմտճոսո ղվվոծտղվող 

վնմվմսո| ղոդկոտոն ղնհսծտմօմույ ջ» զիմԵտղծոռով Հ դոսԹհսմԵ ղող ծվընսդ վետոլոտուն մսիոոիե շշ 

չոսմզդդորքոհո 

վմզղուսքշհսնոկտոծոց փզեմովռո 6վմզտովռ ռոդուտոն 1զիիսվոհո նսմոհդ վծ մծճռվ 'ոսծոնե մօմուց 

դոքշհսդոդոնսիտզիչով ղ ղոքՀհսիտոդողպոտտոհ ռդվոոմդով 1ոռդզդոս Պռոսըոմզմոմզի վտոտեմոդ 

ղ չպտոռդողպոտտոհ Ազմսղոմն ժրորտողդդ դորմոտոհդ վմզդդրոսթհսդոկտտմոո մվ ոոսդոմոտոն 

գ մսիտտմոհ մետոլոտոն մտկզահսո նսդոհոտչոհո մժդոմնոնզր դվնոմդուվ ճԾվղոոսղո դտԹթհստզհո 

ղ նսդծողոդկոմվ դոաթհսնսդկով մրտրտոհդղ դոթհսղոդողվմօ վշյհսմտի ղդտողդտտոնձդվր իստղտովնղո» 

չիասժղդորտոեղով 

սպողոմոդմզդծ դվմզտովղ դտդկոտոն վմզդսոցտոհ վէղեմով ճդոսո վԵտոիլոտոն նսճտովնդով 

ճվհուղոոը դվնոմդով դոքշհսմտիոտոն րոսղվ զ շտիմսիոռորքոհ մոոսեցոտզվ վմզտովղ ռդոդոտոն 

մվմզ 'Ամզժոզն դո դզ փզոսսնղմդու մս 'դգ 1զիջենդմ ոոսռտոդոմտոմոռցդով վետովոտոն մսիոռիԵ 5» 

չմոդտոնզտ նսեմոդորով մտմսխ ղոպոռտոհորով վետպվոտոն 

մսիոոիԵ 5» ղ մրեոդկոտտովճո վղոմոտոն ղտոլոռտոհորուվ վիծտղդզնզտ մսիոմԵ ոզհոողվող ղվոոր 

վճողզն փսնղտճոմսք դոթհսմոդկտծոմ իսստցտոհ փզեմով ծվտովղ ղտղդտտոն մս 'վիիսվտհոո ղող 

ողոճղվ 'վմզղտմսս օտիմոմոդցդոպ տոմ դփոդկտոնզտ վետոլոտոն մսիտոիեԵ 5» վիծտկզնզտ մսիոմե 

դվոոր վճոզն փսնռղոմոմսք դոթհսոդտծոմ ծվմզտովգ ղոդտտոն օտիմսիոդորմոհ իսմզճդորտոեղով 

օտոիողտողվողձ րոդ փզեցտտղսվղո 'մմդժողն վմզռուսթհսնոկոծոմց փղեմովդու դվմզտովդ ռոդուտուն 

ճվոնսդ վմզռետուվոտոն վիստոճոմ վԵոզոմս 'ղվմզդուսդոքտոժոմստո մսխմ ռոքշհսծոռոտուն 

ՋՖ Ազիմեողզծոով զ ռտողդտմոմտոռօդռով ճվոնսդ վետոլոտուն մսիտոիԵ »Ֆ»Ֆ մրտոթհսծկտոոոդ ող 

Ն 
ծնսմտվոմնղո մճմով ղտորդոհվոք վմզղտզղդրոք տվրոծնս դոԹհսղղժ վմզօմսԵ իսծղսմս ՛մդօմսԵ ժմոծ 

վր կզիռով ղղ մզի իսմզղժուսքնմո ղտԹհսմվոտդըոսուս օտիծողողդոմվ րոսդոսԹթհսծովոտոն մսիուքե շշ 

ՈՎՄԵՇԵՇ ՎԱզՂՏԳոՈՈՌՔ ՂՈՇՅ)ՎՍՂՂՅ ՎԺՂՈՍԱԵ ՂՈԿՈՑՍԺ



ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ ՁԳՁԳՈՒՄ: 

Թիվ 69106018 (ԵԴ/0698/01/18) քրեական գործն ըստ մեղադրանքի՝ Յասեռ Օռտեգայի՝ ՀՀ նախկին 

քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-իս կետով, 2018 թվականի սեպտեմբերի 18-ին 

հաստատված մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է Երնան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր 

իրավասության դատարան ն մակագրվել է դատավոր Ա. Հ.-ին: 

Թիվ ԵԴ/0698/01/18 քրեական գործը 2018 թվականի հոկտեմբերի 18-ին միացել է դատավոր Ա. Վ.-ի 

վարույթում քննվող ԵԿԴ/0320/01/7 քրեական գործին: 

Դատավոր Ա. Վ.-ի այլ դատարան տեղափոխվելու հիմքով 2018 թվականի հոկտեմբերի 30-ին գործը 

մակագրվել է դատավոր Տ. Գ.-ին, է դատաքննությունը վերսկսվել է: 

Դատավոր Տ. Գ.-ի գործուղման հիմքով քրեական գործը 2019 թվականի մայիսի 30-ին փոխանցվել է 

դատավոր Ա. Վ.-ին, ն դատաքննությունը վերսկսվել է: 

Դատավոր Ա. Վ.-ի լիազորություններ դադարելու հիմքով քրեական գործը 2020 թվականի հունվարի 16-ին 

փոխանցվել է դատավոր Վ. Գ--ին: 

2020 թվականի սեպտեմբերի 10-ին դադարեցվել են դատավոր Վ. Գ.-ի լիազորությունները ն 2020 

թվականի հոկտեմբերի 7-ին քրեական գործը մակագրվել է դատավոր Ա. Մ.-ին, ն. դատաքննությունը 

վերսկսվել է: 

2020 թվականի հոկտեմբերի 7-ից մինչն օրս՝ շուրջ երկուսուկես տարվա ընթացքում, դատավոր Ա. Մ--ի 

կողմից գործը վարույթ ընդունելուց հետո, նշանակվել են ընդամենը 11 դատական նիստեր, որոնցից 5-ը 

հետաճգվել են: Դրանցից 1-ը' նախագահող դատավորի անաշխատունակության, 1-ը' պաշտպանի դիմումի, 

1-ը՝ դատավորի վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցելու, 1-ը դատավորի խորհրդակցական 

սենյակում գտնվելու, 1-ը ամբաստանյալների դատական նիստի չներկայանալու ն 1-ը դատախազի 

չներկայանալու պատճառաբանություններով (դատախազը նախապես ներկայացրել է դիմում` նույն օրը, 

նույն ժամին, նուն դատարանում թիվ ԵԴ/098/01/21 կալանավորական գործով դատաքննությանը 

մասնակցելու անհրաժեշտության մասին): 

Այլ խոսքով, հիշյալ դատական գործը ներկայումս գտնվում է արդեն 5-րդ դատավորի վարույթում, իսկ 

մեղադրյալների՝ գործի ողջամիտ ժամկետներում քննության իրավունքի իրացումը ակնհայտորեն 

խնդրահարույց է: 

2 պա 69141515 (թիվ ԵԱՔԴ/0040/01/16 դատական գործ) քրեական գործն ըստ մեղադրանքի՝ Վ. Մ.-ի' 

ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 38-178-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին ն 2-րդ կետերով, 34-178-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին ն 2-րդ կետերով, 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, Հ. Վ.-ի՝ ՀՀ նախկին 

քրեական օրենսգրքի 38-178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 178-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 38-178-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով, 178-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-ին ն 2-րդ կետերով, Ա. Հ.-ի՝ 2003 թվական 

ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 38-178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 38-178-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով, 38-178-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին ն 2-րդ կետերով, Ա. Գ.-ի՝ ՀՀ 

նախկին քրեական օրենսգրքի 38-178-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին ն 2-րդ կետերով, 34-38-178-րդ հոդվածի 

2-րդ մասի Էին ն 2-րդ կետերով, Կ. Հ.-ի՝ ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1- 

ին ն 2-րդ կետերով, Ա. Ղ.-ի՝ ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով, 

135 



9Շ1 

չիսժրվվ ոսմոդոմողդմզոՏ 

վոողտտոոմրո Հ կիեցոտզվ մտովռ ղտղկոտոն օտիդկտողոձդ ղվ-Ել վմղմրզտդգն վղտդոիժ) 0Շ0Շ 

չիսժրվս 

սկողոմոդմզղծ վմզրնսդ Հ 1զիեցոտզվ մտովդ ղդոդոտոն օտիկոդոժդ ղվ-Շ վմզմրզխդ վղոդոիօ) 0Շ0Շ 
վ-ի մսիոտոն 

վղոմոտոն դհսղ զ ղիմԵտկորոմդի մջմսծ ղոդողմժ Շ)/լ0/09Շ0/ՆոՉ իվ) ռվ-Շ վմզմրդխդ վռոդոի»շ) 0Շ0Շ 

Հ-ցգ կղծզդոս ղղ վնղտ ծվմզտովդ Շց օտիկողոճղ մ-շ վմղմրղխդ վգոդոիժ 0Շ0Շ ղճղվդ 
Հ1հսմոի վ-՛ոյ՛ի մսիտոտոն վղոմոտոն ղոԹհսոտիոմվ մսղոսնղմ վղուտո ղվճոսո 

վեմոր վմվիորմդ Հ պիդանդմ ղօմսԵ ղոդկոտոն օյ/լ0/08Շ0/ՆոՂզ իվօ) ղվ-6 վմտիմտզփ վղոհդոիձ) ցլ0Հ 

չոմոտուն ղոթհսոտիումվ փսղովնղմ վղուտո դվճոսո վեԵմոր վմվիորմր Հ դիդկմոնս դոԹթհստոննղմ 

տոմ ղդջմսԵ ղոդոտոն գԳյ/յ10/09Շ0/Նոզ իվՅ մրտրծսմս վղտոմտտոն դռվ-ՇՀ վմտիդոսվ վղոտդտիժԼ ցյ0Հ 

չտոմտոտոն ղտահսոտիոմվ փսղովպնդմ վմղղղոճմծ դոդկոծմոի Շտոմուղ-ժմսղ ղ 

ղսմտղզոյ վժոնոժ ղողմզ Հ կիկմոնոս մրտոթհսճոկոմեզ դոդոմնոնզը 'ճոսո վմուտ չ ղու վեյիո ղվ-ՀՇ 

վմզժրզխդ վղոդոիշլ գյց0Շ ՛իսոոր նմ-Հ վօտինսպ նմ-օյչ-ցջ իստղի նմ-Շ վոոր նմ-ջ վօտինսվ նմ-99Շ-Եք 

Վ--Ո ՞Ո՛իսոոր նմ-չ վջոտինսվ նմ-ՇլՀ-ցք իստղի նմ-շ վոոր նմ-բ վօտինսվ նմ-99Շ-ԵԵ-96 .վ-՛Ո Ե իսոոր 

նմ-Շ վօտինսվ նմ-ՇլՀ-ցք իստղի նմ-շ վուոր նմ-բ վօտինսվ նմ-Օ9Շ-ԵՔ-9Շ վ--Ե Ո ՛իսոոր նմ-Շ վօտինսպ 

նմ-ՇլՇՁցՇ իստղի նմ-շ վոոր նմ-ջ վօտինսվ նմ-99Շ-ԵԸ-ՁՀ վ-՛կ, Հ 'իսոոր նմ-շ վօտինսվ նմ-օլՇ-ցբ իստզի 

նմ-Շ վոոր նմ-ջ վօտինսվ նմ-99Շ-ԵԲ-ցԷ 'իստղդ նմ-Հ վոոր նմ-բ վօտինսվ նմ-99Շ-ԵՔ .վ--» Վ) 'իսոոր 

նմ-Շ վշտինսվ նմ-օլՀ-ցք 'իստղդ նմ-Հ վոոր նմ-բ վօտինսվ նմ-ց9Շ-Եք վճմԵոդղմօ ռոդողմժ դվդոլոդ 

22 Վ-» Տ վճղոմնոնզր տոմ ռցմսծ ղոկոզմժ (մսե ղոդոտոն գ1/10/09Շ0/ՆոԳ հվա) Ֆ16թու9» հվօյԸՑ 

չիսմզղղսԹհսդղոմոսոցտոմհ 

չտմողոմոդմզղծ իսսոցտոհո ղոԹհսօտիղսզմոմղոց վնսմնոնզր րոդ չտմողոմոդմզոծ 

վմղդոդտոտոտմրո նսիղտեճգր ղտահստոետ Հսնզղծոմոկմդդը ղվմզղտողտտոոմրո լոսմդժոզն 

Շսմս Պմողոմոդմզդծ վմզդղոոտչոհ դզ լզիեօոտզվ ըոսդոդողըվվ մմզտովղ ռոդոտոնն չցլ օոծոմույ 

չիսմզդղոսԹհսդոմոսոցտոհ ւսղդվ| օտիղսդմոմղոց 

իստովղդ 1մո վղտմտտոն մ-Հ Հաղղվ) դտմտիորով լխս-Ֆ»Ֆ մ-լ Պակտդզոս մզղմվնդւվ ղտոդտողցղո 

վռոմոտոն մ-լ 'զտրղոփոով վչեմտոդտորով մ-լ ՊսպիղտԵ լոսնմակտոցմո վմսիոտոն մ-ՇՀ Պսանզոխփ 

մմոիոտող վղոմտտոն մ-լ Պաղզդվ| ճնսստտոի վմսիոտոն մ-գ «սզիդտե րոոսկոմղզո դոդկոնդոնմվմսո| 

պվռտմոտոն մ-ցլ ծվմս 'Ա-ՀՇ զ Կզիեցուտզվ ճվոնսդ վդոմոտուն ծվմզտովգ դոկոտոն /չլ օտիդողոչղ 

ղվ-Ո՞ղմսիոտոն զ 

կիմծտկոր մօմսԵ ղոդողմժ ղվ-ՖՇ վովոոսվ վղոդտիշ) գլ0Շ իսժրվվ սազիոխփոնդն դոմոտոն մո վ- Ո յ) 
վ- Ո լյ մսիոտոն Հ զիմքոկոր ղ ղոմոտոն ղտԹահսոտիոմվ փսղովնդմ վղոմտո 

դվճոսո վճոնում ղողղմզ Հ զիդկմտնս մժրոթհսծտոդոմեզ ղոդոմնոնզը օոիտտոտոով Պոսու վմոտ չ դում 

վկղիու .ղվ-Շյ վտմոր վդոկոիշ) 9յ0Շ 'իսմղտղի նմ-շ ղ դվ-լ վոոր նմ-Շ վօտինսվ նմ-ց/լ-Ձք 'իստղի նմ 

-Շ վոոոր նմ-շ վօտինսվ նմ-ց/լ-ցջ ՛իսոոոր ղվ-չ վօշտինսվ նմ-ց/լ վօտինսվ նմ-ց/յ-9Է վճմեԵողզմօ դոդողմժ 

դվդպվող 5» վ--Քյ լ 'իստզի ղվ-լ վուոր նմ-բ վօտինսվ նմ-ցյՇ վճժմծողղմօ ղոդողմժ դվդհպվող 5» վ--Ե րղ 

ՈՎՄԵՇԵՇ ՎԱզՂՏԳոՈՈՌՔ ՂՈՇՅ)ՎՍՂՂՅ ՎԺՂՈՍԱԵ ՂՈԿՈՑՍԺ



ՀՇԼ 

չիսսոցտոհ սսոդոմոդմզդծ դվտովդ 

դոդոտոն ծվընսդ վ--Ո՛Ի տզծտցմսփ մղծոոդ վճ մտովդ ղողդտտոն ղվ-ցբ վովյոր վղոդոիծ) Հշ0Շ 
չիսսոցտոհո ւսկզիդտե րոսդոմղզո դողդտճդոնմվմսո| իսօմսԵ1յո 

վմսիոտոն նսվտետովող 1ծոմոկ վճ մտովգ դողդտտոն օտիկտդոճդ ղվ-/ յ վմզմրզտհոզո վդոդոիշ) 0Հ0Շ 

չիսսոցտոհ ւադծկոդոոր վտովղ դոդոտուն 

1նո Ծծվրնսդ վնսմնտնդր 1դճտոմոդ վճ մտովղ դտդկտոտոն օտիդկտղոծգ ղվ-Ել վովնոր վղտդտոից 0Հ0Շ 

չիսսոցտուո 

պպողոմքոդմզդծ ղտմտտոն վրնսդ դտահսդտհոտշոո մղծտոմոդ դղծ մմզտովզ դտղդտտոն օտիդկողոչդ 

դվ-Շ վմղմրղտկզն վղոդտիժ) 0Շ0Շ ղ դվ-ՇՇ վմտիմտղփ վռոհդտիժ) 0Շ0Շ 'ռվ-/Շ վմզմրզխդ վդոհդոիժ) 610Շ 
ղղ զծոոդ մմզտովղ ղոդոտոն վ-Շյ ծվծդսմս 'տովռ դոդոտոն մղվռոոտ Հ զիդկտողոծղ 

Հյհսմոի Հ կիղոանդմ դվ-ՇՇ վմզմրդտհդսվ վղոդտիշ) 
610Շ ղ ղվ-Ե Ի մսիտոտոն վղոմոտոն դտոԹթհսոտիոմվ տփսղտոսնղմ վժտնոժ ղտողմզ Հչ Ապիմետդոր 

մԱօմսԵ իսճրվվ սսնզիդտԵ րոսնփսդկտոցմո վմսիոտոն նսպտոետոլող ղվ-Զլ վմզմրզտկսպ վդոդոիծ) 6լ0Շ 

Ք1հսմոի Հ պիդոսնդմ 

ղվ-լք վով(որ վղտողտից ռլըՇ ղ ռվ-Ն՛Որ մսիտոտոն վղտոմտտոն դտահսոտիոմվ տփսղովնդմ վճտնոժ 

դողմզ Հ զիմԵտդոր մօմսԵ իսժրվվ ղորնոսօմսԵ վմսիոտոն նսվտետռղող ղվ-ցՀ վովնոր վռողոիծ) 6լ0Շ 

Հլհսմոի Հ լդիղոսնդմ ղվ-0ջ վմղմրղտկսվ վղոդոիշ) 
9|0Շ ղ ղվ-Ե ՛Տ մսիտոտոն վղտոմոտոն ղտահսոտռիոմվ տփսղովնղմ վճոնոժ ղտողմզ Հչ Ապիմետդոր 

մօմսԵ իսճըվվ սսզիպվսփոնղզտ դոմոտոն 1ո վմսիոտոն նսվտեոպող ղվ-/Հ վմզմրզտդսվ վղողոիծ) ցլ0Շ 

Ջ)հսմոի վ--ի՞ղ մսիոտոն 

պիդոսնոմ ղ ղտմտտոն ղտԹթհսոտիոմվ տփսդովպնդմ վմզդղոճմծ դոդոճմտի ծտմորղ-ժմսղ ղ դսմտդու 

վճոնոժ դողմզ Հ կղիճոտո 'ճոսո վմոտ ց դոց վզիո ղվ-չՇ վմզմժրզտիդզն վռոդոիշլ 9յ0Շ 'իստղ 

ղվ-չ վոոր նմ-բ վօտինսվ նմ-ճ/լ վճմԵողզմօ դոդողմժ ղվդկպվող 5» վղոմղոնմոլ որվլյ ղ վղոլոեմոր 

ղղվմու, վճդոմնոնդր տոմ (ցմսԵ դոդոտուն 9)/10/9ՀԵ0/Նոզ իվՁ) դցմսԵ ղոդողմժ ՏԼՇՇՕՇյ9 հվօյ Տ 

չիսժրվվ սսմողոմոդմզղծ վմզղղուոտծուհ ղղ կզիեցտոտզվ մմդտովղ 

դոդտոտոն օտիդողոծդ դվ վմդմրդտդղն ղ դվ-ցյ վմղմրզտհսվ 'ռվ-6Շ վոստոսեօ վղոհդոիշ| ՇՇ0Շ 

ղվ--Ե Ե մսիոտոն Հ զիմետկոր ռվ-գլ վովոոսվ վղոդոիժ) 
ՇՇՕՇ մօմսԵ դտկտողմժ իսստցտտհո ւսնղիղտԵ րոսդկտցվի դտահսդկտղոստտովչողո վ-լ, չ, մսիոտոզ, 

վա Ե մսիոտոն Հ դիմեոկոր ղ դոմոտոն ղտահսոռիոմվ տփսղուվնդմ վճոնոժց ղողմզ (դդկմոնոս 

դօմսԵ ղոդոզմժ 1մճոմոդ Հ լասծսմս տմի դտրվվպ ղտորշսմս ղվոոր սսնզրվն ղվպտետվոռ վղոմոտուն 

դղմոսցի չ»ֆ իսդկտտտոհող չսկդցալ մցդի 1տազմոմդի դտահստոնղմ իսօմսԵ ղտդկողմժ վղտոմտտոն 

դոթհսոտիոմվ փսղովնղմ վեմոր վմվիորմը մղտմոտոն հդղմոսցի շտ» ղվ-ԵՇ վմզժրզխդ վդոհդտոիձ) |Հ0Շ 

չիսժրվվ սնպզծկողոտր վմզղծոՁղմոոն ղորտոոմտոհումզի 

պվմսիոտոն Հ 1դիեշոտղվ մտովղ ղտղդկտոտոն օտիկողդոծդ ղվ-0Շ վմզմրղտդսվ վդտղդտիշ) լՇ0Շ 
չիսժրվվ սսնզծկողոոր վմզղծոծդմոոն դորտոտոմտոհումզի 

պվմսիոտոն Հ Լպիեօցոտզվ մտովդ ղտոհկոտոն օտիղողոձդ ղվօ վմզմրղտկսվ վղտոդկտիօժ լՇ0Շ 

ՈՎՄԵՇԵՇ ՎԱզՂՏԳոՈՈՌՔ ՂՈՇՅ)ՎՍՂՂՅ ՎԺՂՈՍԱԵ ՂՈԿՈՑՍԺ



ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ ՁԳՁԳՈՒՄ: 

2018 թվականի փետրվարի 21-ին ՀՀ ԱԱԾ քննչական վարչությունում ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 

3Ո-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետի, 312-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-ին կետի ն 313-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

հատկանիշներով հարուցվել է թիվ 58202418 քրեական գործը (վարույթը): 

2019 թվականի մարտի 29-ին քենիչի որոշմամբ թիվ 58202418 քրեական գործից Մ. Ա.-ի նկատմամբ՝ ՀՀ 

նախկին քրեական օրենսգրքի 311-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով (երկու դրվագ), 178-րդ հոդվածի 2- 

րդ մասի 2-րդ ն 5-րդ կետերով (երեք դրվագ) ն 34-178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, Ս. Ա.-ի 

նկատմամբ՝ ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 313-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 34-313-րդ հոդվածի 1-ին 

մասով (չորս դրվագ), Շ. Ն.-ի նկատմամբ՝ ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 312-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1- 

ին կետով, Է. Մ.-ի նկատմամբ՝ ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 34-312-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-ին 

կետով, Ա. Դ.-ի նկատմամբ՝ ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 34-312-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 

Հ. Ա.-ի նկատմամբ՝ ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 38-34-312-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, Գ. 

Խ.-ի նկատմամբ` ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 38-34-3312-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, Ս. Գ.-ի 

նկատմամբ՝ ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 34-312-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով ն Մ. Մ-ի 

նկատմամբ՝ ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 312-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, քրեական գործն անջատվել է, 

անջատված գործին շնորհվել է թիվ 62207519 համարը, որը 2019 թվականի ապրիլի 19-ին մեղադրական 

եզրակացությամբ ուղարկվել է Երեան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարան: 

2019 թվականի ապրիլի 25-ին թիվ ԵԴ/0239/01/19 դատական գործը վարույթ է ընդունվել դատավոր Ա.Դ.-ի 

կողմից: 
Մինչն 2019 թվականի հոկտեմբերի 17-ը Ա.Դ.-ի կողմից նշանակվել է թվով 3 դատական նիստեր, որոնք 

չեն կայացել դատարանի ծանրաբեռնվածության պատճառով: 

Այնուհետն, 2019 թվականի դեկտեմբերի 10-ին թիվ ԵԴ/0239/01/19 դատական գործը վարույթ է ընդունվել 

դատավոր Ա. Մ.-ի կողմից: 

2020 թվականի հունվարի 13-ին որոշում է կայացվել դատական քննություն նշանակելու մասին ն մինչն 

2022 թվականի օգոստոսի 29-ը նշանակվել են թվով 15 դատական նիստեր, որից թվով 7-ը հետաձգվել են 

տարբեր պատճառաբանություններով: 

Մյուս թվով 8 դատական նիստերը թեն կայացել են, սակայն հետաձգվել են դատավարության 

մասնակիցների չներկայանալու պատճառաբանությամբ: 

2022 թվականի օգոստոսի 29-ին դատավոր Ա. Մ.-ի կողմից որոշում է կայացվել թիվ ԵԴ/0239/01/19 

դատական գործն ըստ ընդդատության ՀՀ հակակոռուպցիոն դատարան ուղարկելու մասին: 

2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին թիվ ՀԿԴ/0087/01/22 դատական գործը վարույթ է ընդունվել 

դատավոր Վ.Դոլմազյանի կողմից: 

Նկատի ունենալով, որ դատական քննության ընթացքում անցել են մեղադրյալներ Է. Մ.-իս, Մ. Ս.-ին, Ս. 

Գ.-ին, Հ. Ա.-ին, Ա. Դ.-իս, Շ. Ն.-իս վերագրվող արարքների վաղեմության ժամկետները, ուստի 

դատարանի՝ 2022 թվականի նոյեմբերի 28-ի որոշմամբ՝ Է. Մ.-ի, իսկ 2022 թվականի դեկտեմբերի 16-ի 

որոշումներով Մ. Մ.-ի, Ս. Գ.-ի, Հ. Ա.-ի, Ա. Դ.-ի, Շ. Ն.-ի նկատմամբ քրեական հետապնդումները 

դադարեցվել են: 
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ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ ՁԳՁԳՈՒՄ: 

| 6 ամէ թվականի հունիսի 21-ին ՀՀ ոստիկանության Սյունիքի մարզային վարչության Սիսիանի բաժնում 

ՀՀ. նախկին քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի հատկանիշներով հարուցվել է 

թիվ 51154018 քրեական գործը: 2019 թվականի հունիսի 17-ին որոշում է կայացվել թիվ ՏՈ54018 քրեական 

գործից Սյունիքի նախկին մարզպետ Ս. Խ.-ի ն մեղադրյալ Է. Ա.-ի վերաբերյալ մասն անջատելու մասին, 

որին շնորհվել է 32100919 քրեական վարույթի համարը: Հիշյալ քրեական վարույթն ըստ ենթակայության 

ուղարկվել է ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություն ն միացվել թիվ 58214619 քրեական վարույթին: 

2019 թվականի դեկտեմբերի 11-ին որոշում է կայացվել թիվ 58214619 քրեական վարույթից մեղադրյալներ 

Ա. Գ--ի (ըստ մեղադրանքի՝ ՀՀ. նախկին քրեական օրենսգրքի 38-314-րդ հոդվածի 1-ին մասով) ն Լ. Ա.-ի 

(ըստ մեղադրանքի՝ ՀՀ նախկին քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով) վերաբերյալ 

վարույթն անջատելու մասին, որին շնորհվել է թիվ 62231419 քրեական վարույթի համարը: 

2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ին թիվ 62231419 քրեական վարույթը մեղադրական եզրակացությամբ 

ուղարկվել է Սյուսիքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարան: 

2020 թվականի հունվարի 10-ին Սյուսիքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի 

դատավոր Մ. Շ.-ս քրեական գործն ընդունել է վարույթ: Վերջինիս նախագահությամբ նշանակվել են 9 

դատական նիստեր, որոնք կայացել են: 2020 թվականի օգոստոսի 26-ին դատավորի գործուղումն 

ավարտվել է, կազմը փոփոխվել է): 
2020 թվականի օգոստոսի 27-ին Սյուսիքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի 

դատավոր Հ. Մեխակյանը քրեական գործն ընդունել է վարույթ: Վերջինիս նախագահությամբ նշանակվել 

են 2 դատական նիստեր, որոնք կայացել են: 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ին դատավորի գործուղումն 

ավարտվել է, ուստի նույն թվականի դեկտեմբերի 7-իս Սյուսիքի մարզի ընդհանուր իրավասության 

դատարանի դատավոր Գ. Գ.-ն քրեական գործն ընդունել է վարույթ: 

2022 թվականի մայիսի 10-ին դատավորի գործուղումն ավարտվել է, ուստի նույն թվականի մայիսի 17-ին 

քրեական գործը վարույթ է ընդուսվել Սյուսիքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության 

դատարանի դատավոր Մ. Ա.-ի կողմից: 

2022 թվականի օգոստոսի 29-ին քրեական գործն ըստ ընդդատության ուղարկվել է ՀՀ հակակոռուպցիոն 

դատարան ն 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին դատավոր Վ.Դ.-ի կողմից ընդունել է վարույթ: ՀՀ 

հակակոռուպցիոն դատարանը 2022 թվականի նոյեմբերի 18-ի որոշմամբ բավարարել է Լ. Ա.-ի պաշտպան 

Ա. Ք.-ի միջնորդությոնը ն մեղադրյալ Լ. Ա.-ի նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդումը՝ 

վաղեմության ժամկետն անցնելու հիմքով դադարեցրել է: 

ՀՀ գլխավոր դատախազությունը շարունակում է հետնողականություն ցուցաբերել բոլոր այն դեպքերի 

վերհանման կապակցությամբ, որոնցով քրեական վարույթների քննության ժամկետների ձգձգումները 

պայմանավորված են քննիչների ն դատախազների կողմից իրենց պաշտոնեական պարտականությունների 

ոչ պատշաճ իրականացման հանգամանքով: Մասնավորապես՝ բոլոր այն դեպքերում, երբ քրեական 

գործով էական նշանակություն ունեցող փաստական հանգամանքների ստուգման նպատակով վարույթն 

իրականացնող մարմնի կողմից անհրաժեշտ քննչական գործողությունները չեն կատարվել ժամանակին ն 
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051 

չսմղդտղկրոք հոտով ղորմոտոհ մզդղտդկոմոմոդցդով տղմդդսդ 
ղղիմտ Հ մտզհո իսդկտտոհղ սսմկզցոս) մճծոծդմ վմզղՅնհսմտի ղոդոզմժ ստզվ Ծոսկզղով մզի մմզղստոցտոհ 

դորԵցեԵց վմզղտղդրուք րոսժդոսնմո վմղղրոսդկմողդժ վմզօջմսԵ/վմզդՅհսմտի տզմդդսդ մս 'զ պիողզտողող 

՛. Հմմզղտզկոորք ղ մեԵմոդ սսմզկմոդոժ մմզդսոգտոհ դորԵօԵց վելղցոսմար 

դտոկոզմժ նսիղոժ վեզիո ճվորո 9 ղ ճվորո ց մտմոդտպվոտտուհորուպվ ըոսմզդղոսթհսճկոնմվմսո| 

իվտոմզոօ ճվաոռոոդ տսր փաոկոնդտ նսեմոդկտրով մտմսս  վետվտտոն մսիոռիԵ 

ՋՖՖ ղտոդ ոզհոծդվ 'ոոսմզդրսդոքոմոմստո դոռոտտոհորով (դտնհսծովտտոն դոդտռսմտռզկ 

դոկոմսիղվԵ »») ղոքշհսետոլոտոն մսիոռիԵ »Ֆ»Ֆ ռզ Լզիդտրվտո իսմս ՛դվմզդրւսդոքտոմոմստո 

մսսժ դտահսծովոտոն Հ» Լիմեաոզճոով Հ դտկտոմաոմոդօդով ճվոնսդ վեԵտոոտուն 

աա ՋՖՖ ըոսմզռդկոդոծմծ դորդովմզի վմզռսոցտոհ նսդծզեռով դոքշհստոնտոմոնմո աար 

պտվըսկ դոդոճղղժ շֆ ղող Կիծոմոդմզղդ ղղ մղդղոսԹհսնմսղճվր սազդծողճդո 

դոսթհսդղժ դտոդտոնսմոսոց մրտորտտհդդ վմղդծվղդժ իսմզօմսԵ 1ո/իօ :չմմդժոզն Խվտողորդ սաղզսոծոմ 

տղտփսոնո մզղղոդտմոմողցդով տովով դզ կզիմտ լոսճնոշմդմ Ծղսմս 'ոսմզղղոսԹհսծդոնմվմսո| իվտոմզհոօ 

օոիճոդճդո տսր փոդկոնզտ վեոտղվոտոն մսիոոիեԵ շշ Հ պիդկմտղղժ մօվետճմտի վմզղետովլոտոն րոդ 

'Վղղնսճվր ղոթհսիտողողոտտոհ դոդովոհտնեմոկ ղղ զիսոմվդ մրորտոդղդ ովմզղդվճմզի րոսճդոսնմո 

վմս 'ոսմզղդոդոմՀ վմզդՅյհսմտի ղդոդկովտհոոնմոհ րոդ վմզդոոսԹհսմվոողըսոս դոդոնսմոսոց 1զցջմոն 

3 տկմտսո դոթհսղղժ մրոսմոտոհ ցոչտոհ ս րոդ մոսմոտոհչ վմղղղոսԹհսդոդկոտմոհ ճԾղղմվ ծվընսդ 

վմզռետովոտոն օտիծդ 'Ծսճվր չղմս ղտԹհսօմսեմզդ ղոդկտետպվտոտոն 1զիսոմվդ ռդզծ լոսմզզղորմոհո 

ղտոթհսմողդսո վմդճրվվ տվրոճնս ղտորսոմվդ վմղղծսճվր ղտԹթհսօմսեմզդ ղտղդտետովոտոն 'դվկտղորոք 

ծս ղղ ղպիմտտոհդ րոդ պիմտտոհդ ղղձ մմզդղոսԹթհսնսօմսԵ նմո լոսմզղղորմոհ ղտահսմոդսո տմոպղդո 

վմզղժդորտոեղով դտոդտտոոփ նսմսիտդորմյոո մդասաթհստծգքոմվղո սաղդմտտողդ մղղոսԹհսնսօմսԵ 

ղողոծդղժ վդտՀսմս 'դոսԹհսօմսԵղո Հ պիմսղոմն իսդկտղորոք ղոդկողտ ծվընսդ վռրմոր նսռծողողոմվ 

ղՋմհսմտի րոոսճդոսքնմո վով դվդտողորոք դզիմոտոկ մմզդոսսաԹհսնսօմսե դոդոճղդճ տճգքոմվդո վեԵոզէոմս 

Ղղիդկմողսզօ ղղճ մզղծսճվր իսդտոտտոհղդ սմոտծ 1հսշ) մղղրոսԵօեԵց վդկմովդո վմզղտզդրոք դոթհսղդճոռվող 

'ոփզդծողտկոմվ տդոաթհսնսդով դտդկտետվոտոն ղ լսմտիտդըն ռտոդտմտիոտոն մրտրտոդղդ 

դոԹհսղոդկտդվմօ ղտահսղղժովող ճծվրընսդ վետպտտոն նսկով 'վմզղրոսեշեօց վղդմտվղո Ծղոսո 

ՈՎՄԵՇԵՇ ՎԱզՂՏԳոՈՈՌՔ ՂՈՇՅ)ՎՍՂՂՅ ՎԺՂՈՍԱԵ ՂՈԿՈՑՍԺ
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ՈՐՆ ՐՊ 

Ր ԱեղղըսԹմահքնգտ չվծսծոմ) դղ ոսիմնորոմտ ղ լոսիծնով 'ղնոշորով վմզմԵտդորմուո դվնոծետոճվը 'լոսճծուծյղմ 

ղորդկմողղժ ղումն րսմզղղաթհստզհո տադմզմոտօ րոսժոզն դոքթհստծգքոմվդո դով 'մմզղդկտմզմմոտ օոիդոծրոմ) 

ծղոմն դզ տսիճղոպոհրոսդսԹհսճմոԻ դղզ ոոսիմվոողըոսուս դմզդՅդծոփ վմզժնժոտոոփ օտիճղովոքր տմի դորվկ 

վմզղղոսԹհսմԵ օոիճոտո դվոոր ղորմզմողտմով վմզղնսիռսպվտտղվ ծվընսդ վմզղղվրմոր վտոտիոմվ վղոտոոմո» 

Հռորդմողղժ վմզղդվրմոր 
սոռիոմվ վմզդոսԹթհստղո տադմդմոտօ 1ժո մ-ցյ դով 'վմզղոսԹհստզհ-նվդկողոոր Ֆշկ,ղ Հ պիկմոնա 

դ-ՁՇ Ծվծռսմս '(ԷֆՖ դվղտողդտիշ) լՇչ0Շ) մոսոմղդործոկ դորդկմոնոս ղ դորտոոմտոհտողպող ղոթհսնմսդճվր 

ֆԵէ ղվոտոր չսանզղցդով Ծդտցղո օտիմզմողտնով լամզղոսթհստզո տադկմդմոտօ ղ նսինոսո|լոտղվ 

ծվոնսդ վմզղդվրմոր չսոտիոմվ շ»Ֆ Հ Ամծողողոմվ դղոաթհաօնմտի լոսղտոճմծոկողորոք սատղիծո»ջ 

"մզղոսսքշհսնմսղճվը ղվոռոր դորդցղուվ ճդուցղու իսկոտոհդ դոընդհոտղվ ղոդողմժ ՛Շ 

ՓՇՇ դվղոդտիշ) լՇ0Շ) դոսԹհսնմսդճվր 6ցլ Հ յղիճոտո 'մրորսո 
փսղովնղմ -(չՇ ,վդտկտից լչց0Շ) դոսթհսնմսդճվր ՀՇ ծվմզղդաթհստզո տադմդմոտօ 1ո դով '(Հ0Շ 

ղվռոդոիօ) լՀ0Շ) դոսԹհսնմսդճվր ֆլ Հ պիծտտո ծվմզդղվրմոր պսոռիոմվ վմզղղաթհստզհո 5»կ,Ող դվոոր 
3սկոտ ճնսծ ղոսԹահսդեօ դոդտիոմվ իսմդօմսե դողուղմժ րոսդոսԹհսճմոԻ ոսօտիտովոկողորոք սստզիծոֆջ 

չմմղղտղկրոք ղտորմոտոհկ ճղոմն ծվընսդ վմդղղվրմոր սսոտիումվ վմզղուսթհստղհո տադմզմոտօ ղղ 

պիտոցմկ ղոռ րոսճոսքնմո վճղվ 'մդոմս ճդոմն Հ 1զիիոմզմոմ ղզմսվյոծԵ դվմզդծղովոհ վմզդծհսծղնս ղ 

վմղմեոդորմոհ դվմոծետծվր մղմմոտ իսկզղծզղողվոտտտհորով ժղոմն (դոսթհսչմոի ,տտղտփսոքո) ճվրնսդ 

ղդութհսճմոի դտոԹհսծկոցմսծորով դոդտիտոմվ-դվ(ոԵԵտճվը դտԹահսեռտպվոտոն մսիտոիչ, ռղ Կիդկոծչրոմ| 

13ս պիմվոտդրսոս իսեմոդ ղվմոժդոտտողծո դլղդմտտս դտոճոլող մմդօետոլող վմղդուսԹհսնմսղճվըր 

նսիրետդ ղ մզղծնհսծղտս օտիճտորմոշ) Լոմմդմտոմզի չապղպրետդ մղղղսթհսնմսդծճվր ռվոոր ւակոտ 

ծհսծ ղոսԹթհսդԵօ ղոդտիոմվ իսմդգօմսԵ ղտղտողզմժ նսիղդմոնոս ղվմզղղվրմոր սոտիոմվ վմզղոսԹթհստգզհո 

տադմղմուտօ մդցմոտ դղ լդիծղտովփ դվմզղդվըմոր ղդտոդոծդղժ մս 'մճղորոնղուվ ղո իտմողզոոս վտոհդղ 

059 դվղտոդոիժ) լՇ0Շ) դոսԹհսնմսղդճվր 
ՀՇ» Հ Կպիդկմտկս փադովնդմ -(բցԵ պղվդտոդկտիա) լչըՇ) դոսթհսնմսդճվր Ֆ/Շ մզդդրսԹթհստզո տադմզմոտօ 

1 դով '(չչլ ռվղտոդտիա) լչըցՇ) դոսաթհսնմսդճվր բգլ զղվոոր սսնոտ ծնսծ դսթհսդեօ դոդտիոմվ իսմզօմսե 

ղդոդոզմժ Հ զիդկմոնոս մզդոոսԹհսետվոտոն վմզղոսԹհստգո-ճվկողոոր Ֆկ,Ո ոսճծոծղմ վղողոիծ) ՀՇՕՇ 

"մզդրոսճմով դվոոտը դոքշհսդԵօ դոդկտիումվ օմոնտովսփ իսմղօմսծ դոկողմց ՛լ 

"վմզդուսթհսննս ղոդողրվվ կողղտղվ տոմ մրոսճողոդոմվ 

վմղդօհաստցմսԵ օտիվտհոոմզի դղմվ վմզղդաթհսմսիտտմոմհո օտդցղոտո ճվրնսդ դտԹթհստզհոմդոշ 

վղոտոտոմո» իսմզմեողորմոհ դվկոեծտճվը ոս իսմզղոիսե նմ-լչֆգ ղ նմ-,գ վժմծողզմօ դոթհսմտիոտուն 

դոդոզմժ չֆ օտիղտսնդմ ռվ-չյ վովհսպ վռդտդտիօ ցճճլ զ Լմծտդտդկոմվ դոոսթհսետոլոտոն 

ղոԹթհստզհոոմղոտֆ» վռոտոոմոֆ» ըոստմսԽխ ղդոԹհսծկոցմսծորով դոդտիոմվ-ռվ(ոքԵտծվող 

չրոսծոմսո| ղոԹթհսծկոցջմսծորուվ իսմդօմսծ դոդողզմժց նսիղտԵ րոսՁհսմտի ղոդտտոնճղվը 

տղվ վմզղղվրմոր տսոտիոմվ վմզղդաթհստզո 1յո լտսմոճտոո րզն ղտահսմսիոծդուվ ղող ողէհոճդվ 

'Վոսնդոոմրո վմղդոոսթհսմզմոմուվ տզվ վմղդծնսսողդ դվմտԵԵտոծվր 'վմղոոտդ դոդտիոմվ-ղվմոԵծտոճվո 

1տղը րըոսդտղդսմտոծ Հ Ծվմզղդոսթհսժմդվտղճոսո ղտԹթհսետվտտոն դտԹթհստզհոմղոտֆ» վղոտոոքո» «Հ 

ՈՎՄԻՍՏ»ՈաՈ ՂՈՈԻՈՍՎ 

ԻՂ ՂՎՍՇՇ)ՎՍԹհՈԶՍՄԵՌՈՈ» ՂՈԴՈՒՈՍՎ ՂՎՇՈԵՇՈՑՎՈ



ՇԵԼ Ն») 

Հմմզժոզն սազռճոմոդկմզդ դոմոտոն մզդռւսքշհսնմսռճվը 6նսմովպոցվի 

դվոուր սսմզմսիոռոմոկ ճդոմդ Գսիզվոհ դուտ վճդուզեմո վկմուզդու ծդոցդո ղղ ղդիսոծոմ րոսճդսքնմո 

"ղոդվտդկտոմո աղղծոմոդկմզդ ոյսԹհսնմսդճվը ղդտմտտոն ռվոոր ղտորմսիողտոդ ղ ղտրմկտդտժմզօ 

վմզդվծոժոնոժ դտԹթհստզհոհոմդոֆ վղտտոտ/ոֆ օտիմզմողտմով րըաժջոմոտ չ» ղ օտմտոտոհդ 

ճղոնծդուվ ոհսն ծվժջոմոտ վզտտոտնոշ օտիմնմդդ ղվզոդտի) ըչցՇ Հ պզիդտդսմոծ ղվղոդտիշ) ՀՇՕՇ 

չիխսմԽումջ օոիժդ զ լոսիմտի մզսսթհսմծոդոցվի ուսնոկմզդ ղ մհսփ ռորկմոցմսփ 

գ Ազծռու մրո(շհսնսճով մմվԵոմօ սսմզմտի դոսքնշհսմետոկոցվի ղ սսմկզստիծով (ովճոմեվո վռվմօհու 

"ուսեղոտծսով 'մզդղոսքշհաօմսծոճդովսզմվդ ՛ոոսծտիԼ վմզնսփ 'մզռդոսհաշմսեոճդով դսվճհոսսսդ 

ՖովճվԷոմՀ) վկտոզտոճղով տոմ դմզդղոսքհսնմսղծվո վկտոզտ մսՍխսժ օտիմնմզդ ճվռոկոիշ) Ձյ0Շ 

չոսմդծմով 

անզրծոդ մսնսժ չվղղմոմզի պփսմողն դտահստծղքոմվղո Հակդղղծտոմոդկմդդ դտմտոտտոն Պազրետկ 

մդղոոսԹթհսնմսղճվր սաղղծոմոկմդ մմդղտղզկրոք դտրմսիողուողդ ղ սանզմսիողոմոդ մորով դորդօշդով 

"մսիոդողորոք ճղոցղո ննո լաճողզն ղտորմզմոդտմով Ծղտոցդո նսիռսովոտզվ ճվոնսդ վմզղղվրմոր 

կտոտիոմվ վմզդղոսթհստղո տահկմզմոտօ ղվմդղետովտոտոն վմզղղտաթհսեռվոտոն վմզղդոճմՀ 

ղոդոճմոի վժոնոճ դողմզ ոս վմղեմոր վղոտոոմո» նզմզմոնոս6 ղաթհսծկոծո (ոմմօճմփսծ) տմԱօղզրո 

դդ լսդտղդասմոշ մմզդետոլոտոն դտորդտքտմտոմստո ղտպոտտտհոորուվ դտոԹհսետպվոտոն մսիովեկ, 

չիսկդկոտոհող 

անզղծողդոկոմվ րոսնդոոտղվ դոդողմժ րոս-5շ» ,մմդօմսԵ դողդոզմժ օտինսմու դկմտոնս զ պիկմտծոսո 

փամոծոմոհ պպողտովնղով վծոճոնոճ շտջ Ծղոմդ դով 'մզժնժտտոոփ տՀղքոմվղո մորով ղորդցղով 

ղղ Ապիճդոպոքո 'մմզդղվըմոր սսոտիոմվ վմզղդոսթհստզո տադմզմոտօ ղղ պիծտղդզնզտ ոզհտոծվրդո 

ղվոոոր ղտրմզմողտմով Ծդոցդու 'դկտղդորոքովղ չրսԹթհսկոսոց ղտոդկտտզո դսվծոմեվրղ ոս ղդսԹթհսճմոի 

վմզդոեվի ղ դվմոմեԵտդցդո դոԹհսդոդվտոլյ զիմոտոհ ղղ մղդրոածմով դոռւվոտտոհորուվ իսդոտոհդ 

չադղեմոյո մճծմովպ «սնզղվ| օտրվն ռդվղրմոր մսեԵով| մտրովպ պսաոդոտո դտցվիոծմոդ վղտոդկոտովոփ 

րտդ ղդտտոտհոո դտոդկտոճոնոժ ղող ոզհճղվ ՛'դտոԹհսվծոժոնոժ վմղդնսինսուոտզվ օտիմզմողտմո» 

«Աջ1 ղվռտոհդտիժ) 0Շ0Շ '99) .վմտտ նմսովող) րոսնմսնով 1ոմմզմոմզի վօդո ՇլՇ 
նսիռսոլոտզվ Ծվրնսդ վմղդմդմզ 1ոո օտիմզմոդտքմով լոս-5ֆ Հ պիծտտո րոսդսԹթհսեոպվոտոն մսիոռիԵ 

Ֆֆ չմիվօ) վմղռնսիեսուտոտղզվ ճվրնսդ վմղդմդմզ 1ոշտիմզմոդռտմով լոս-ջ» ղոռդ Հ Ացո դզմսփտեշ 

:մ 

-Շ մզիքմզր 'դոսԹհսնմսղճվր Հ օտիճղտոխփ Ծվղտոճմճոդկտղորոք սստզիչու նմսպողռ ղոռ Հ զիմոմտիուց 

չղղ լոսհսփ ռտրդկմտողոժ մ-Ել դով 'Ա-/ ոոսԹթհսմտմոպվոռ դտոԹթհստտոնոմոնմո Ֆ»ֆ Հ Աիդմոնտս ՛մ 

-Շ ղորդկմողղժ Ծդոսոռ Հ կղիղնսշ 'Ա-6 1ղիքմզր 'մ-Օլ զ յղիմտմտիոսմ (ՇՀ ղվդոդտիամՇ0Շ) ծվոոսԹհսնմսդճվր 
ՋԸ օտիծտոտո Ծճվմդղղվրմոր սոտիոմվ վմզդդաթհստղո տմմդմզմտտց :միվշ) վմղդղւաԹհսնմսղծվր 

նսիճտտո ռվոտր ղտորդշղով Ծղտօդո իսդհտտտոռ ռղտրնղոտտզվ ղտդկտոզմժ Հ մջո ղզմսփոեշ 

Էմ-0| ծվմղղղոսԹհսնմսդճվր օտիծումոհդմզդ րոսդվդովոդ ղող ղղ նիմոմտիոց 

ղզ րոսհսփ ղորդմողղժ մ-շլ 'դ ղիցմոնոմզի մ-լ| 'գորդմողղժ Ծդոսո Հ Լղիղնսօ) մ-, ՂՎզիքմզր .մ 
-գ դ զիմոմտիուսմ մ-շշ ծվդոսթհսնմսղծվր դորդօդով ֆֆ օոիծոմոդմզդ լոսաշոիտովպոհդողորոք սստղիծոշջ 
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Ֆա, 

ՖԵԼ 65 

Հրոթհսեղողուր վետոլոտոն մսիոռիԵ լ,լյ ղոդ ոզհչղվ 

'վեողվոտոն մսիտորԵ ղտոԹթհստղզհոմդոտ» վղոճզմմնդ 'վետովլոտոն մսիոոիԵ շշ» ոոսովնղով ընսդոսզ 

ղող կզծզդոս Հ վնզտ ժրոթշհսդսզօտովող վեռղվոտոն մսիոռիթ լլ) ղվ-Շլ վմտիտսվ վդոդոիժ) լՀ0Շ - 
Պվմդորոսսոնսձվը մսիտովնղով օտիմվիղ ռոիմօ վծճկտտտովծո 

դոԹհսեԵռտոլոտոն ,լյ զ նլծդտողոոր ղվ-Հչլ վմտիռոապ վռտղդտիշ) Հչ0Շ մդսԹթհսդկտոմվիտուո օտմտիտոհդզն 

վետոլոտոն մսիոոիրԵ շ» իսմզիոմպ վետոլոտոն մսիտոոիԵ (Այ,լյ) դտաԹհսղծոլ, վղտոտոտուպյ " 

ոզխոմսիոռոուրղ 
` 

ճվմզտովդ 
13ս դվմղղմողվրզո ՛ղվմզղրսդմողղժ ՛ղվմդդրոսովնդուվ նսիծոդնղո րոսմզղդոծմուվ մզմմոտ դվմոԵծոծվըր 

ղ ընսդդմզ մդտսԹհսօտիիոմեմզդ իվտդկու ղտահսետովոտոզ, Հ կպիիսպտհոոտ լրոսճծուծդմ վդոդկտից ՀՇՕ0Շ 

Հզղճվօմոհ դղ 
1կիծոմոդմզդ 'ղզ զիմվոտղըւսուս ժդսմս 'ծվմզղդվըմոր ղոդտոտգղհ 1մո 'ծԾվրեոդկոտուո դոԹթհսմտիոսոդ 

ջֆ պիծոտո ղղ մզշետվող վմզշնժտտոոփ մո ղ վմզմեոդորմոո ռդվ(ոծետճվր մզմմոտ 

չմղղրաղոքոմոմստո 

մո դտահսետպվոտոլ, Ապիդմտտս 'մզղդորողդ ռդտդկտիտտոկզնդտ ղղ Լիրետդ ՛մզղժդոդզնդտ 

ղ մզղաոսԹթհսդկմոծոսո 'մզղմվօմտղդ դղ Լիծտմ(ոդմզդ 'դղ Լզիմվոտղրոսուս դմզժնժտտոոփ օտիճոտր 

26 ղվդոդտիշ) յչՇ0Շ) Հտսժտոտոոփ 
6Շլ Հ ապճծտտո մդսթհսմտԻ» ճվղտսթհսմտեոստմոժ վնմպմսոլ| լոսճճտժղմ ղոհսծկոցմսծորոպ 

տղվ վնմպմսդլ ռղսվծողվնմսսդ վմդղետոոտոն մսիտոիԵ վմզղդտսթհստզհո-ծվկողոոր Հկ,ո 

-տզվ վմզդուսԹթհստուսծոմողմզդ 

դոդտտվետղտիվն րա-ջ» չս վնմվմսոլ ղտոդտիտոնմվմսոլ վմզղետովտոտոն վոոհոսմիզ 'վրովծովճսոտ 

դվմոԵեԵտծվր վմզղետովլոտուլ, 'ղտոԹհսմտնստմոժ վնմվմսդվ ղսվծողվնմսսդ վմզղետովոտոն մսիոոիծ 

վմզղդաԹհստզհո-ծվդողոոր Ֆկչդ 'վմզդօվԾծածոմոդմդդ ղտոլոոտտհորով վ-»Ոզ 'ՎՈՂ 'Վորո 
'վնմվմսդ վմտոսմիզ մդտսթհսծկոցմսեԵորոպ 1զղծոքմտԵ Հչ ԼԱպղտողոսմոծ մդոսթհսետվտտոն մսիովեկ, 

"դվմզռուսովնդով ընսդկմզ սս ռվմզդրոսսոծսծվո ղվմողոճմչոցոմոտ ղ դվմոԹծեռտծվը 

դսԹհսճծկողոոր'տզվ վմղռոսթհսձնսճոմողկմդղդ դողդկտտվետոռդտիվն ղ վմղզռոսթհսոմղդործոկդ 

դվմոեծուճվո վմզղուսԹթհսծոպվոտոն վմզղուսթհստզո ո պասԹհսծկոցմսծորո» ՛ֆ 

(9) ղվղոդտիժ) լՇ0Շ) օմսԵ ղոդկողմժ ՀՀ Հ կդինոտո 
րաղդսԹհսճմոր ծվմղղղվրմոր սսոռիոմվ վմդղոոսթհստղդո տադմդմոտօ ժրոթհսնմսդճվր սաղղծողոդոմվ 

րսնղոոտղվ ղտկողզմժ մտրտով ղտահսօմսետճղով օտիմտոտտողդ րոոսժօոմոտ ղտահստղո 1Մդղ 

Շ ղվռոդոի) 
լՇՕՇ) օմսԵ ղտղդկտողմժ յ պպիդմտատս Հ մղդղվրմոր ռսոտիոմվ վմզդդոոսԹթհստզհո 1ժո իսծսձվը դոԹհսճմոր 

"(մզշհս/դ ղ մզօմսծ ղոդոզմճ օտիդմոնո ղ շտիծտտո) րոսծղողվսփ վմզդՅնսմոի իսմզօմսծ ղոդոզմժ Է 

ՈՎՄԻՍՏ»ՈաՈ ՂՈՈԻՈՍՎ 

ԻՂ ՂՎՍՇՇ)ՎՍԹհՈԶՍՄԵՌՈՈ» ՂՈԴՈՒՈՍՎ ՂՎՇՈԵՇՈՑՎՈ 



ՇԵԼ 

չղոսԹթհստճգքոմվդո ղորհոմզկորետկ դոթհսշմմդ ղվնողվլոմվժ) րսմոճնորհ րզն վ(ովծհոսսսդ 

3ս ղտործտողդոդոմվ վմղմեոմօ նզտորուվ օտինտս ղղործոմօմոժմ դորմսիտոդկոմս վմդղետոոտոն 

'ցմդղմոդղտոսդվ չազղծոմսոլ մդտսԹթհսծկոջմսծորով ղճվր վղտոմտուորու ղ ղտահսեռտոոտոն 

Ֆֆ ղզ պիդմտղոժ րոսճմծոծժղմ վմս 'տզվ վ(տիսրոսմոՉշ տղվղ մտտոդողստծուո վմստդկզս վղոմտոմորով 

ղտոԹթհսետոլոտոն զ,լյ ղող Հ Պովնղուվ մետոոտոն մսիտոփե »» րամզղդողոճմՀ վծՈղ մրոթհսծդոդոռոր 

վմզղետովոտոն մսիտոիԵ վդտոճզժմնդ ղ վդտտոտոսլյ 'վդոտոտմոֆ խաստոմնղոս րնսդոսզ Լզծդորս 

Հ վնղտ դվ-ց վմզմրդտհղդգն վղոդոի»տ) ՇՇ0Շ ՛մրտԹահսդսզօտովող վետոլոտոն մսիոոին զլ,լյ ՛ոոսճծուծդմ 

վճող չմմվետմօ ղտԹհսծդկոցշմսծորով վմզղդոդտիծԼ ՖՀՕՀ-ԷՇՕՇ ղդճվը վմզղոսԹթհսեռվոտոն Վլյղչշ 

1իմետմստո րոսժծոյղմ դորովնդո» չմմղղվնոս դորդմունդղմ տեԵտտզվ դոթհսծդոցմսեծորուպ րսամզղտմսԽխ 

ղորդցղով 'ղտոահսղեօոխփ դոդտիտոմվ րոսիժ նմո 'մդծմով ճմոՀ վր նսդծոմոդմդդ դաԹթհսմճմճոտղվ 

ցմտնոոխփ ղղ Լհդկմոդղժ մմդդետոլոտոն մսիտոիԵ վմդղդոսթհստղդո չսդմզ լոսմծոժղմ վծղդ 

չրսԹհսդճուլ, վգտտոտուսվլյ Հ Ազդդկզը իսծմո ղվլոճղոտտողծո տմօսզ մ-ըլ-/ վմզմրդղտդզն վռոդոի ՇՀ0Շ 

մոռոսԹթհսկոմվիտոքրո օտոմտիոհդզն վետպվտտոն մսիտաքե շշ» իսմզիոմվ վետվոտոն մսիոպե ..լյ " 

չմմզղուսթհսննս մսդ 

մսիտմողվ ղտրծտեմտե վմզդդոսթհսմդմոմով նսոխ Ծվմզդդաթհսծմզվողճոսո վմզդդսԹհսետոիվոտոն 

վմզղմդմդ տսդմզ ղղ 1դիդկմտղդժ լոսճճտոշդմ ղտրովնդոֆ չտզվ վիտվորղ դվմդչյ ետոտոտոն մսիտոիռ 

ղդոԹհստզհոմղոտ» վղոտոպոտեոլ, ղոռ Էլճղոս Հ ոսովնղով մետպվոտոն մսիովթ շշ լոսժծոցղմ վեք 

-տղվ վնզիշ (զմնդղ Ետովլոտոն մսիտոիԵ դոԹթհստզհոմղո»ջ վուսսուզշ պեղում Հ ոխստոմնղոս ընսդդմդ 

մեռտովոտոն մսիոոփե շշ 'նքո վճույ ղվտովդ նմ-ՀԷ դտղդոշմզվ վնմպմսո| նսեմոդորով վմղդետոոտոն 

մսիտորԵ վմղղղսաթհստզո -րտոնդո Հշկ,ղ նսիճտղկճդո ըոսդսԹթհստղոտոմդո» վոսսոմզյ Հ (պծդոդոոր 

մդոսԹթհսդոմվիտտոո օտմտիտհդզն վետպվտտոն մսիտվԵ շֆ ղվչֆՇ վովդոսպ վղտողդտիշԼ ՇՀ0Շ " 

չմղծմով նսմդմոմդի 

մղոաթհսծդոցմսեԵ րոսմզդտմսԽս դտԹթհսդեօովխփ դոդտիուվ 'վմոճոհ րզն դոթհսմսիոնճղով ղվմոծեԵոմնդո 

դղզ կպիդկմտղղժ լոսճծոծղմ վմս 'տղվ վետոլոտոն մսիոոփթ լ,լյ մոսովնղով վետոլոտոն մսիոոիե շշ 

ղող Հ էլծուող լոսմզղդողոճմծ ղորստծսծվղ չդվիսնսքորով ղողդտոզտղտ դվ(ոծԵտոծվր դոդկտղտմղմսվ 

նմ-ՇՇ վեմսմմզտղկ, տհռոր Հ (ղճղողոոր լոսեփսմմդտզկ, տդկղորղ մ-ցյ-օլ վովոսվ վղտդոիշ) ՀՇ0Շ 
մդոսԹթհսդտմվիտոհ օոմտիոդղն վետոլոտոն մսիոոփիե »» իսմդիոմվ վետովլոտոն մսիտոփե Վ,լյ " 

ՀմմղղուսԹհսննոս ղոթհսծկոցմսեԵորուվ մսիոմողվ 1զդկմողղճ 'մօմսփ դոդոդմով րոոսստիոծողց նմո 

1մծոմողմզդ ՛ղվմզդնսժդր սս դվմզմեԵոմօ ղդորտոտոմտոհումգզի օտիմնմզդ րոսդոսթհստոտոով 1նոշխղոց 

'տստվտողվ ղտրտոոմտոհոմդի ղ վմզղղրսթԹհստսեոտղզվ ղտդկոզմժ ղտահսետոլոտոն Հրղզ ղող 

Հ Պդպծմո դետոլոտոն մսիոոիե շշ չտղվ վղուլ, կդնձրղ նզրվրղ վգոշ 1գնմրդ ղտոտջ վտոծեովող ղոթհսմոսոց 

ղոթհսնսկովոմդի դտոդտոճմտի Ֆր ղող Հ մԱպտվնղով մետոլոտոն մսիտոիրԵ Ֆ»ֆՖ րաճճտոշղմ վծղ 

չտզվ վվիորղ Էլ տնորոֆ ետպվոտոն մսիով» շրզ Հ զհվնդով մետպվտոտոն մսիոպ» »շ ղվ-/լ վով(որ 

վռոդոիձ) ՀՀ0Շ ՀՈՅ Հ Պոռղզր մդսԹթհսկտոմվիտոհ օոմսիտոոիե վետոլոտոն մսիոոիե Տ» մ-0Հ-ցլ վով(որ 

վռոդոիշ/ ՀՀ0Շ իսմզիոմվ վետոլոտոն մսիոոիե (ջր զ) դոԹհստզհոոմդոշ դողդոմոմը վոստովԵեզ " 

ՈՎՄԻՍՏ»ՈաՈ ՂՈՈԻՈՍՎ 

ԻՂ ՂՎՍՇՇ)ՎՍԹհՈԶՍՄԵՌՈՈ» ՂՈԴՈՒՈՍՎ ՂՎՇՈԵՇՈՑՎՈ



ՉԵԼ 

տղզոոմսիոգոոր փհղվ ծգոցդո մոփողստփուհ 1նռ ջցոոդորուք 

ՖՖ դող ոզհոչդվ վմզդդոհոոդն 'վմզդչվԾոսնոմողդմզդ վմզդծնսսոկ սսոռիոոմվ նսինոոցԵ մրոոթհսդոքոփժՀուո 

վմդդժդոսիումվ տանմոր վմդդդաթԹհստդո տ/Ակմզգմոփօ '՛վմզդգդաթԹհսոմգկորետկ ղվմոծետճվր ղող 

հդծդորս դղ մզզրահովնդով մմզդկոկոնդփ վեռոպվոփոն մսիտոիծ դ մետոյոտոն մսիտոյԵ ՏՖ» իսկոտփոքող 

ակդկմողդժ մզծմոոյ նսդծոնոկմզգդ դոաԹթհսմժմժոփդվ րնսդկդմդ դող ողոջդվ ոսդդծոմոկմդդ մճ6ոոծյդմ 

գորմոտոկ իսոոոր դտոթհսետոլոտոն մսիտորե »Ֆ» ,վմզդդաթհամսիոփմոմո դվտենտոձճվր օողցդոտղդ 

չղործոմսո| դոթհսծդոցմսծոխփ 

րոսդկողոծմծ ղոթհսդեօովխսփ ղտոդտիոմվ ղվոտոԵծոճվրը սս դղտործտեմոԵ տետտղվ ղտոԹհսճդոցմսծորոպ 

Պդճվո վմզդծնսսոդ պտհոտիոմվ վմզղմդմզ տսդհմզ Լպիմտտոհդ Հչ օմտնոմնղո րոսժծոծդմ ղտրհովնդոֆ» 

չռղտաթհսկոմվիտոհ օոմսիտործ վղոմրդլ, տտհսցյ լտդկտնդտ վետոլոտոն մսիոոիեԵ դոթհստզհոմղոֆ 

վղոտողվոնող, Հ ղդանդմ դոդոնդտ վետովլոտոն մսիոոին 5» ղվ-0Շ վմղմրղտկզն վղոդտիշ) ՀՇ0Շ . 
չմռոթհսդոմվիտուհ 

օոմսիոոիԵ վ(տղվմժզ.յ տղվմկ տզղո ռղտահսճմտի ղտահսնսդկոպոմզի մրտրտտդկռդ ղտրիսվտհոտո 

վմզվոշ ղոդողվմօ ղ վմզդոդոսԹհստոծո ՛վմղզդժոսիոմվ վմզղոովպոփոճղո Ղոդկտնղտ վտղհու ղտահսճմոի 

մսիտորԵ դտԹթհսնսկոպոմդի մրտրտտոդդ ղտրսոմվդ ղտահսմնոդդմօ ռղվմոդծոն ղտահսեռտոոտոն 

մսիոոիԵ Վել) Հ պղոսնդմ զտոդկոնզտ վետղվոտոն մսիոոիԵ 5» դվ-ցլ վմղմրղխդ վղոդտիժ) ՇՇ0Շ . 
չմրոսովնղով վմզռեողվոտոն վմզղմդմզ սդմզ 

Պ ղծոմոդ լոսճծոծմմդմ վծՈլ դոտոոմո»ջ Հ (զդորոք իսծնո դվլոճդոտտովծո ղզջոշխշ վղոմւ եովտտոն 

մսիտորԵ վդղտտոոմԻ ,իսմդիոմվ վետոլոտոն մսիտոոիե շՖշ ռվքլ փվմհտ վղտդկտից ՀՀ0Շ " 

Հմմղղճվծսսծոքողդմզդ 

ղոԹհսետպվոտոն զ,լյ օտիմոդտնզտ րոսվոծնմդ լոսդտողոծճմծ վմգքոս պտոտնոնող դոդտուսս րոսշմսե ղղ 

մրտթհսքոդուծղզ վմս 'դսդհնսպվվմկ, իտմովնոՒւ ետվտոտոն ղտղդոմսիռվԵ վղտոծմծ դոդկտորեԵոս ղվմտիտոմով 

ՆՍ ղող Ապդնդ Հ րյարետդ ղտահսկոմվիտուլ, չմդոԹթհսդհտմվիտտո օտմսիոոիԵ վիսմտզկ, վմզոր 

ետոլոտոն ղողդտմսիդվԵ մսիտորԵ Ղտոդտոնզտ վետովլոտոն մսիտոիե ,լյ օտոդորուք Ֆֆ լոսդտողոճմծ 

վծնո ղդվ(տղտճմծոցոմոտ Հ (ոսնոմ դետվտտոն մսիտովե շշ ղվչ, վտմոր վռտղկտիծ) ՇՀՕՇ " 

ողհոոսմսիոողոոոր հղվ ծդոոցդու մոփողստփժուո 

մո օոողորոք Ֆ» դող ոզոճդվ 'վմզզդուտոգն 'վմզդսվԹոսծոմողդմզդ վմզդծնսսոկ սաոտոիոմվ նսինոցԵ 

ԶրոթնսդոմոփՀու վմդդժդոսիոմվ տսնմոր վմդդդաթհստդո տակմդմոփօ 'վմզդդաթհսհոմգկորեոդ 

դվնոծԵետճվր ղող կպդնդորս դդ մզդրաովնդուվ մմզդտոդոնդտ վետվոտփոն մսիտորե 

ղդ մետոյոփոոն մսիոործ դոԹթհստդզհոմգոտ վդոփոոմոտ» փիսկոփուոդ ակդկմողդժ մզծմոով նսդծոոմոկմզդ 

դաթհսմճմժուփղդվ րնսկկմդ դոդ ոդմոչդվ Պսդղծոմողդմդզդ մճծոոՅյդմ գոորմոտուդ իսոոոր դոթթհսեռովոփուն 

մսիտորԵ դտԹհստգոոմդոֆՖ վդտոտոտմոֆ  վմզդդաթԹհսմսիոտմտո ղվմտենտճվր Փօտղօդոտղդ 

ՈՎՄԻՍՏ»ՈաՈ ՂՈՈԻՈՍՎ 

ԻՂ ՂՎՍՇՇ)ՎՍԹհՈԶՍՄԵՌՈՈ» ՂՈԴՈՒՈՍՎ ՂՎՇՈԵՇՈՑՎՈ



ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ 

" 2022 թվականի փետրվարի 10-ին ՀՀ գլխավոր դատախազն ընդունել է ՀՀ-ում ԱՄՆ արտակարգ ն 

լիազոր դեսպան Լին (Ժրեյսիին: Հանդիպման ընթացքում կարնորվել է Հայաստանում ապօրինի ծագում 

ունեցող գույքի բռնագանձման ինստիտուտի ներդրման ու կայացման, ապօրինի հարստացման, 

կիբեռհանցագործությունների դեմ պայքարի ն այլ ուղղություններով ՀՀ դատախազների 

վերապատրաստումների բնագավառում ցուցաբերված խորհրդատվական ու տեխնիկական 

օժանդակությունը: 

" 2022 թվականի մարտի 3-ին ՀՀ գլխավոր դատախազն ընդունել է Հայաստանում Եվրոպական 

Միության պատվիրության ղեկավար Անդրեա Վիկտորինին: 

" 2022 թվականի մարտի 24-27-ը ՀՀ գլխավոր դատախազի հրավերով աշխատանքային այցով 

Հայաստան է ժամանել Եվրոպական միութան (ԵՄ) քրեական արդարադատության ոլորտում 

համագործակցության «Եվրոջասթ» (Էսոօյստ) գործակալության ղեկավար Լադիսլավ Համրանի գլխավորած 

պատվիրակությունը: Քննարկվել է ՀՀ ն ԵՄ միջն «Եվրաջասթի ն ՀՀ իրավասու մարմինների միջն 

քրեական գործերով դատական համագործակցութան մասին» համաձայնագրի նախագծի 

համաձայնեցման աշխատանքների ընթացքը: 

" 2022 թվականի ապրիլի 6-ին ՀՀ գլխավոր դատախազն ընդունել է ՀՀ-ում Նիդեռլանդների 

(Ժագավորության արտակարգ ն լիազոր դեսպան Նիկո Սխերմերսին: Քննարկվել են երկու երկրների միջն 

իրավական փոխօգնության, անդրազգային հանցավորության դեմ պայքարում երկկողմ 

համագործակցության ամրապնդման հեռանկարներն ու հնարավորությունները: 

" 2022 թվականի հոկտեմբերի 4-ին ՀՀ գլխավոր դատախազն ընդունել է ՀՀ-ում ՌԴ արտակարգ ն 

լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինին: ՀՀ գլխավոր դատախազը խոսել է Ադրբեջանի ԶՈՒ կողմից 
կատարված պատերազմական հանցագործությունների՝ հայ ռազմագերիների սպանությունների, հայ 

զինծառայողների, այդ թվում՝ կանանց խոշտանգման ն դիերի անարգման դեպքերի մասին, բարձրացրել է 

պատերազմական հանցագործություններ կատարած անձանց ն կազմակերպիչներին 

պատասխանատվության ենթարկելու անհրաժեշտության հարցը` նշելով, որ այս գործընթացում 

ակնկալվում է ՌԴ իրավասու մարմինների աջակցությունն ու ներգրավվածությունը: 

" 2022 թվականի հոկտեմբերի 5-ին ՀՀ գլխավոր դատախազն ընդունել է ՀՀ-ում ԱՄՆ արտակարգ ն 

լիազոր դեսպան Լին Թրեյսիին: ՀՀ գլխավոր դատախազը խոսել է Ադրբեջանի ԶՈՒ կողմից կատարված 

պատերազմական հանցագործությունների՝ հայ ռազմագերիների սպանությունների, հայ զինծառայողների, 

այդ թվում՝ կանանց խոշտանգման ն դիերի անարգման դեպքերի մասին, բարձրացրել է պատերազմական 

հանցագործություններ կատարած անձանց ն կազմակերպիչներին պատասխանատվության ենթարկելու 

անհրաժեշտության հարցը՝ նշելով, որ այս գործընթացում ակնկալվում է ԱՄՆ իրավասու մարմինների 

աջակցությունը: 

" 2022 թվականի նոյեմբերի 22-ին ՀՀ գլխավոր դատախազն ընդունել է ՀՀ-ում Իրանի Իսլամական 

Հանրապետության արտակարգ ն լիազոր դեսպան Արբաս Բադախշան ՔԶոհուրիի գլխավորած 

պատվիրակությանը: ՀՀ գլխավոր դատախազի կողմից առաջարկվել է վերսկսել 2018 թվականի նոյեմբերի 

14-ին (Ժեհրանում ստորագրված երկու պետությունների դատախազությունների միջն 2019-2020 

թվականների համագործակցության մասին ծրագրի իրագործումը: 

Ծա) Ն 147 



8ԵԼ 

'ռվիսնսքոտոովճո 

իսմորդՅ) «լտստմսԽ ղտահստտոնոմոնմո չ»ֆ դտդկվտկտոմո ղ մղտսթհսդոմոնստդր վմզմԵոմց 

ղոթհսծդտոճու վղՓսեյ Ողզ» նսիոմդդկտրետդ րոամզղդկողոճմծ վմետմօ դտոԹթհսծդոճո ղտողդտդվդովդտ 

մրորմսիտողողվ ՈՉ «դվմզղրառխփղմում վտմսԽխ դտաթհստոնոմոնմո րասղոտոոմոֆջ դաԹթոսճդոծր» 8.8 

'Վղորդմողղժ 1ոազմումզի վմծումօ ղոԹթհսծդոճո 

ղոդտդվդուվդտ «ղվմզդրաոխփղդմոմ վտմսս դտահստտնոմոնմո պլսդոտոոոֆ ոոսԹհսծդկոծրը 

'Պվտովռ վզտվրսդ մտիտդկոլՆ մվետմօ վմզդոոսթհսնսօմսԵ նմփապմսվ վ(տԽսմիզ-ռոտոոմոշ | 8) 

'ղվտովդ դվռումնդո (8հսսոդոժդղ) վզտվրսկ վմզղտղԵոցմսփ իսմզծմոս 
վմզղղսԹհսօմսԵոնղուվ օոմոտոհդ տմի վնսվ դտԹթհսղտր նսիմսիործողդ (լՕ«ՕԶ2) լոսզտվըսդ դոդոտծչր 

իսմդծմուվ ղոԹթհսմոսոմզդ ղ դոԹհսդոծողտնծ 'վմոցոհ րզն ղոԹթհսղոդկոմտոլ վնմվմսոլ վյտհոսմիզ 13 

'ղվտովդ 
դհվռոմնդո (այգոսաաօշ 8սաՅ3յ9) վղտվրսդ վմզղմտիտդոն Ողզ մրտահսծկողոոր վմզղճվծոածոմոդմդդ 

դոթհսդոմվիտտո դտոթհսվդ ռողդտհոսմիզ լոսդոտոոտմո»ֆ ղող ողհոճղդվ 'վմղղղվըմոր տասովոծ վմԵոմօց 

ղ նսդծտդտկոմվ դմղդրսոխփղմոմ ղդտղդկտիտմվոտոն ղ ռսվճհոսսսդկտկով (րոամզդկողոճմծ վմեոմօ 

«լ հսֆ ՛մղործողողոմվ վմզղոսպվսփզմոմ վտմսս ղտողդտտոն ըոաղոտոտմոֆ դաաԹհսծկոծրը» Ոզ է| 

տղզհոտոմսիտողոող 

Հվմզռոսդկմոռղժ 

ճդոճսո ղ վմզդծոծժռմոոն ղորտոտմտտոհոմզի ժմտչ վո մտս(հսճկոռոոը վմզռետոիոտուն 

խգ Կլիիսվպտհու լոսմզդդկոռոճմծ ղոքշհսծկոշմսԵորով ռվնոԵԵտոճվո ըոսօտիտովոռորոք սստզիծոֆ 

չմմզծմուվ նսիճդսո դվմդղոոսԹթհսմսիոմողվ աղղծողոհկոմվ մղմեւոմօ նդտորով ղաղոկո 

դսԹհսճդկոցմսծորով տզիտոդսնմո չս տմզո ղճվր վնմվմսվ վ(տոսմիզ ղ դտԹթհսետվոտոն մսիովԵ 

2» ռղ պիկմողդԺ չմդոԹհսդկոմվիտոհո օոմոիտհդզն վղունդդուլ, շվվ դզմօդտոխփ վդքոմ վմղմԵոմօ 
դոթհսծդտոցմսծորոս իսմդծմով վմզղճուսիոմվ տանմոր ղ վմզղոսոդսփզմոժ ռղտոդտիոմվ վնմվմսողվ 

վտհսմիզ Հ Աղղոսնդմ դպտոդհտոնդտ վետոլոտոն մսիոորԵ 5» ղվ-6Շ վմղմրզխդ վղոդտիշ) ՀՇ0Շ . 
-մմզծմուվ նսիծռսո ղվմզղուսԹհսմսիոմողվ սանզդծողոդոմվ 

մզմեոմց նղտորով ղ սկղոկո դոաԹթհսծկոցմսծորով տղիողդոսքնմո ւս տմզո ղճվր վ--3ԶլՎԿՈ ըաղոտոոմոֆջ 

ղ դոԹթհսետվոտոն մսիտոիԵ շ»ֆ ղղ պիդկմողդԺ չմռտԹհսդկտմվիտոհ օոմտիտոդզն վվոսմտոզղը տվիվո 

1տդտնդտ վճծածոմոդմզդգ (ՁՁԶլՎՈ) վրտմնտռրվկ դտողդտղդղոր դտահսոմզդկորետղդ վմզԵետո օտիմսիովդ 

ըսղոտոոմո» Հ նլդոանղմ ղմողոնզտ վետովոտոն մսիոռքծ 5» ղվ-/չ վմղմրդխդ վղոդոիշէ ՀՀ0Շ - 
-մմզծմուվ նսիճդսո ղվմղդղուսԹթհսմսիոմողվ 

յսղղծողոկոմվ մզմետմօ նղտորով պղ չաղոդո ղաթհսծդկտոցմսեորով ղճվր վրտմնողրվվ 

դոդողորմզԵ շչյլ ղ դոԹթհսետոտտոն մսիոոիԵ շշ» դզ կզիդմտղդժ չզվղուոորոաքյ վՈզՂղ նսեմոդկորոսպ 

վմզմեոմօ դոմլդոտոտմով վրտմնտոռդրվվ ռտղդտղտորմցԵ (շչլ) ռտահսծկոշմսծեորով ռտողդտիոմվ 

դվտեծոծվղ Հ ելղանդմ դտդկտնղտ վետոլոտոն մսիոորԵ 5» ղվ-գլ վմզմրղխդ վղողդոիշ) ՇՇ0Շ - 

ՈՎՄԻՍՏ»ՈաՈ ՂՈՈԻՈՍՎ 

ԻՂ ՂՎՍՇՇ)ՎՍԹհՈԶՍՄԵՌՈՈ» ՂՈԴՈՒՈՍՎ ՂՎՇՈԵՇՈՑՎՈ



ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ 

5 ԱԽԽԽ համագործակցության ն զարգացման կազմակերպության Արնելլաս Եվրոպայի ն 

Կեստրոնական Ասիայի երկրսերի հակակոռուպցիոն ցանցի Ստամբույան հակակոռուպցիոն 

գործողություների ծրագրի գսահատման մոնիթորինգային խմբի ն ՏՀԶԿ քարտուղարության 

ներկայացուցիչների հետ հեռավար հանդիպմանը, 

ռո ՀՀ-ԱՄՆ ռազմավարական երկխոսության չորրորդ՝ «Տհուօժ Ս6ոօօքՅեՇ Մձմսօ5», առցանց նիստին, ԵԽ 

Ռասիզմի ն անհանդուրժողականության դեմ եվրոպական հանձնաժողովի (ԷՇՔ|) այցի շրջանակներում 

հանդիպմանը, 

Մ րոական Միության իրավապահ մարմինների ուսուցման գործակալության (ՇԷԲՕԼ) կողմից 

կազմակերպվող փորձի փոխանակման ծրագրին, Եվրամիության իրավապահ մարմինների 

աշխատակիցների վերապատրաստման գործակալությունը (ՇԷԲՕԼ) «ԼՕԲՇՕՔ ԽԲւօյօՀ։ ծրագրի 

շրջանակում կազմակերպվող «Մարդկանց թրաֆիքինգի՝ արմատական պատճառներ ն քրեականացում, 

փաստաթղթերի խարդախություն. Զոհերի նույնականացում, պաշտպանություն ն օգնություն» թեմայով 

դասընթացին, 
Տնտեսական համագործակցության ն զարգացման կազմակերպության (ՏՀԶԿ) Արնելյան Եվրոպայի ն 

Կենտրոնական Ասիայի երկրների հակակոռուպցիոն ցանցի Ստամբուլան հակակոռուպցիոն 

գործողությունների ծրագրի գնահատման հինգերորդ պիլոտային փուլի շրջանակներում կազմակերպվող 

առցանց հանդիպմանը, 

ՄԱԿ-ի հանցավորության կանխարգելման ն քրեական արդարադատության հանձնաժողովի (ՇՇՔՕԸ)) 2- 

րդ միջնիստային թեմատիկ հանդիպմանը, 

ԴՄԱ ն ԵԽ կողմից համատեղ կազմակերպված՝ «Կիբեռհանցավորությունների մասին» Բուդապեշտի 

ոնվենցիայի 2-րդ լրացուցիչ արձանագրության վերաբերյալ քննարկումներին (առցանց), 

8... (Թմրամիջոցներ ն հանցավորության դեմ պայքարի գրասենյակի (ՄԱԿ-ի (ԹՀԴՊԳյ 

Կենտրոնական Ասիայում ն Հարավային Կովկասում անդրազգային կազմակերպված հանցավորությանն 

արձագանքելու նպատակով դատախազների ն կենտրոնական մարմինների «ՇՃՏՇ ԷՎօհաօւն»-ի' 

«Փոխադարձ իրավական օգնություն ն միջազգային համագործակցություն» թեմայով քննարկմանը 

(առցանց), 
611 ՄԱԿ-ի ԹՀԴՊԳ «ՇՃՏՇ հօնաօւ»-ի ն Եվրաջասթի հետ համատեղ կազմակերպված` քրեական 

գործերով միջազգայիս համագործակցութան հարցերի վերաբերյալ քննարկմանը (առցանց), 

«Արդարադատության համակարգի ամրապնդում» ծրագրի շրջանակներում արդարադատության ոլորտի 

իրավարան մասնագետների վերապատրաստման, դատական դպրոցների գործունեության լավագույն 

փորձի ներկայացման նպատակով Ֆրանսիայի Փարիզ ն Բորդո քաղաքներում կազմակերպված 

ճանաչողական այցին, 

Ա Տաշքենդում կայացած ՄԱԿ-ի ԹՀԴՊԳ Կենտրոնական Ասիայում ն Հարավային Կովկասում 

անդրազգային կազմակերպված հանցավորությանս արձագանքելու նպատակով դատախազների ն 

կեստրոնական մարմինների «ՇՃՏՇ Իօհնօւն»-ի լիագումար նիստին, 

Հունգարիայում կայացած ԵԽ «Արդարադատության մատչելիությունը կանանց համար, կանանց 

նկատմամբ բռնության ն ընտանեկան ըբռնութան կանխարգելման ու դրա դեմ պայքարի մասին 

կոնվեսցիայի վավերացման ուղին Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում մենթորների 

վերապատրաստման դասընթացին, 
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««իսկզռ|զ ծվմզվոծ 

դոթհսչդողմ վնղտ ղ մրտԹաթհսիտողոռոտտոհո ղտոդկտոփղդո 'րյամզդդկողդոճմծ վճղղմօ իսլդջմսԵ ՛'ղքո 

չամզմտիոսոկ ղ մոոր վկոծԵ վմդօմսե դողդոտգհո պսնզեմոդտղսդղոդկ մդոսԹհսնսմոդ դողդոմվ ղ մժոոսիոմվ 

վմզդռվրմոր դտրմտիոստոդկտղձով դտդկտնդտ Պ րյադկտդոծգ տդոաթհսծտկոով «րսամտիոսոդողճղվ 

ղդողոնզՆ»» մս 'զ ոսիղտրվոո ըոսօտինսվ նմ-բ վ(ովտմոռղ| ռոդկտհոսմիզ դորմտիոսոդողճդվ ղողդոնզՀ 

ողոոքղ չիսմզղրոսդորվոո օտիմտ մրութհսմնոդղմօ 

դոդտոտզհոմդդ էլ ողոդմո ՛'իսմզմԵոդոռնոհ դվՈոԵծոճվը ջոմճոմդիոի 5» ոզհճով զ ոսիտոտոոով մճդվ 

«ղը դտոնշհսճոդոով «վո դոդտոտղզհո» զ րոսիսոմզդ մդոսքշհսճոկդոով «վո ռվնոժգնորով» 'ղժդվողղ 

չոոդի ղվնոժնսԵ 

1իստոցտոհ մղտթհստղդհ Հ րոստմսխ վմզղղրսԹհսոտիոմվ վմս 'ղվղըմոր դտրմտիոսոդողճղվ դոդոնզտ 

րտղդ դտոդտտղո ղմո զ լոսռտոդտտոհո րոսծմոպ ոնո դղոսԹթհսմսեով դվմոռծոսո մս ՛'իսժդորոեԵղու ղ(ո 

Հ ջտիմսիողդորմոհ ուլ, չրոսմզժոզն դկվստճոմց օտիողտոովոդ իսճդղմօ ռդրովը Հ լոսօցմսծ մուսթհսմսծուվ) 

տսմմզտսմով ճնով մտրով ռտո(չհսդոոտշոո վմզվտչ ռտկտտզո Ծվոնսդ դտքհսեողվոտոզ, 

մս 'դՊ Ապիծզդոտով լոսցտինսվ նմ-գ/լ 'տղվ վմզղդտսթհսմսծով ղտդտետովոտոն օտիմետմրո 

րաշոինսվ նմ-Հցլ ղտԹթհսմնողորպոր մրտահսմծոմրոլ վղտողդտիօ) օ00Շ օտտորզրով 'րոսմս նդյյ 

չտոմոտոն րսսծսսմով Հ ծնով ղդոԹթհսդոհտչոհ վմզվոծ դողդոտզո իսեմոհ ղ րոսմզժոզն դվստծոցժ 

օտիղորվտո իսճդզմօ ղդղոոսԹթհսետոոտոլ, ղնոցորով վոոր նմ-ջ վօտինսպ նմ-գ/լ ղդոԹհսմնողորվորղ 5» 

"Դ ղղոնղտզվ մՅմհսդժ վմզղրոամսիտեմոհ նսիդմտճոսո իսմզօետվող 

չմմդօետոլող վմզղժդզմօ «դվոր ազմոտոհկ մղդրոսծոմ) րոսճմծողղմօ դոթհսմտիոտոն 

ղտոդողմժ դտԹթհստզհոոմղոֆ վղտտոոմոջ» '«դվոոր տազմտոտողդ մզղոսծոմ ղ մզղդսԹհսոխփսփ 

խսժդղմօ «ղվոոր ղտոԹթհսետոլոտուլյ» դղ ԼԱպիդոանդմ ճվրնսդ վիսնսք ղվտծեեղ չչ ղ պՊդիդկոծղ 

տոզհտոմսիոռոող 

-մմղղճվոլծոմզ ղտԹթհսօտիդոհտչոհ 

ռոդտմովծսո վմզղետվտոտոն ոս ռոյաթԹհսզդոսօմսԵ ղսդողդտղժ ռդտոԹհսետվոտոն չֆ սսզիսվոհտո 

ղող ողհճղվ 'մմղծոմ ղտղդտմնոդղմօ օտղդղ ղտղմզղ դտղտորոք ղտոահսդղժ վմզղոոսԹհսօմսԵոնղոպ 

մզմմոտ չաղպմտպտծնով ՛մրետդկոժվօմսմԵ վմտոժմտո ղտղդկտիտմվողմժ րզն վմզղդկտոզտոնծդուվ 

ղվօցդոսո չաղդղծտնդոս օտիտվր մզղջետռող վմղտկո ռտղկատիտոմվիվտորմսռ նսիճդսո 

դռուշհսզուսօմսծ ղուշհսծողվոտոն 5» ղ նսմզժոմդի դվտմսս ռդոքշհսմտիուտոն դոդոզմժ Հ Լզիկումը 

ճվոնսդ դոքնշհսթողվոտուլ, 'ոոսկողոծմչ վտմսխն ռորիսվպոհու դոդկոիուվ 'րոսճ6ուշմդմ վռոդոիժմ ՀՇ0Շ 

-ղվծոՁռմոոն ղորտոոմտոհումզի 

(մ-/Շ-»լ վմզմրդտդզն վղտոդկտիտ) չշցծ տամտմոծդմդ օշտիհմզդկործտոդ ըոսմովրդնոդո դոԹթհսետողվոտոն 

ՆՍ մասաթհսծդողոոր վետվտտոն ԷԸ վմդղրոսդոքտմոմստո ղվմոժջոմոտ դտԹհսետվոտուն 

ղդ ռվմոժօտիծաստդ ղդտահսեոտվոտոն մսիտվե, Հ ապիիսպհո ՛'վեծոժ ճծփտո(մնոմոծսմդբ 

ճղոճսո) մդորհովնդով 1ոազմոմդի դոթհսծդոցմսծորուպ դոդտիումվ դվ(ոեԵոճվըր 

իսմզծմով վօմոնումզի վմղդիվտկդո օոիծղտոխփ ճղոնսու օտիհոմզկորետկդ ծվընսդ ԵԼՆ») փորն 

ՈՎՄԻՍՏ»ՈաՈ ՂՈՈԻՈՍՎ 

ԻՂ ՂՎՍՇՇ)ՎՍԹհՈԶՍՄԵՌՈՈ» ՂՈԴՈՒՈՍՎ ՂՎՇՈԵՇՈՑՎՈ



ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ 

ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների 186-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` տեղական 

ինքսակառավարման մարմիններիս ՀՀ օրենսդրությամբ պատվիրակվում են պետական մարմիններին 

վերապահված լիազորությունները (մոտ մեկ տասնյակ ոլորտներում 20-ից ավելի լիազորություն): Ընդ 

որում, «Տեղական ինքսակառավարման մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 8-րդ մասի համաձայն՝ պետության 

պատվիրակած լիազորությունները ենթակա են պետական բյուջեից պարտադիր ֆինանսավորման՝ 

պետության պատվիրակած լիազորությունների ֆինանսավորման նպատակով սախատեսված 

հատկացումների հաշվին: 

Բացի այդ, առանց դատախազների համայնքային շահերի պաշտպանության հայց ներկայացնելու 

իրավասության, համայնքների նկատմամբ իրականացվող վերահսկողության պայմաններում 

առաջանում են համայնքային միջոցների անարդյունավետ տնօրինման էական ռիսկեր' հետնյալ 

պատճառաբանությամբ. 

«Տեղական ինքսակառավարման մասին», «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» օրենքների 

վերլուծությունը ցուց է տալիս, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների 

իրականացման նկատմամբ հսկողությունը սահմանափակ է, ինչի հետնանքով կարող են առաջանալ 

հետնյալ իրավիճակները. 

Համայնքի ղեկավարի կողմից իրավախախտ գործողություններով համայնքին պատճառված վնասի 

դեպքում, երբ տվյալ պաշտոնատար անձի արարքը դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճոով չի 

դիտարկվում որպես հանցագործություն (անցած են լինում քրեական պատասխանատվության ենթարկելու 

վաղեմության ժամկետները, վնասի չափը չի բավարարում քրեական պատասխանատվության ենթարկելու 

համար, կիրառվում է համաներման ակտ ն այլն), ստացվում է մի իրավիճակ, որ համայնքի ղեկավարը 

պետք է համայնքի անունից հայց ներկայացնի իր դեմ (շահերի բախում) վսասի հատուցման 

պահանջով, իսկ նշված հայցը չներկայացնելու դեպքում չկա որնէ մարմին, որն իրավասու լինի 

օպերատիվ միջոցներ ձեռնարկելու հայցի հարուցումն ապահովելու համար: 

Նմանատիպ բազմաթիվ իրավիճակներ կարող ես ի հայտ գալ նան համայնքի քաղաքացիական 

իրավահարաբերություններում, երբ համայնքիս պայմանագրային կամ արտապայմանագրային 

հարաբերություններով պատճառվի գույքային վնաս, իսկ համայնքի ղեկավարը համապատասխան 

միջոցներ չձճեռնարկի կամ հայց չսերկայացնի դատարան: Ընդ որում, պարտադիր չէ, որ համայնքի 

ղեկավարի կողմից հայց չներկայացնելու հանգամանքը պայմանավորված լինի դիտավորությամբ, քանի որ 

համայնքներում իրավաբանական բարձրագույն կրթութամբ մասնագետների բացակայության 

պայմաններում, համայնքի ղեկավարները շատ հաճախ կարող են տեղյակ չլինել օրեսսդրական 

կարգավորումներից, հայցային վաղեմության ժամկետներից, պայմանագրային կետանցների դեպքում 

տույժ ու տուգանքներ գանձելու իրավունքներից ն այլն: Օրինակ' համայնքներում գույքահարկի 

հաշվառման, գանձման գործընթացում պետական շահերի պաշտպանության վիճակի ուսումնասիրության 

շրջանակներում պարզվել է, որ բազմաթիվ համայնքներում առկա են փոխադրամիջոցների գույքահարկի... 

գծով մեծ չափերի հասնող պարտքեր: ա 
թ 
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ՇՏ. 

-վճդղմօ 5» «ղվոոոր դորցդոծտողսմ վժնսե նսծզղդոս րոսԵռց վռվմօհ» 

Ջրտահսստոծում 'գՀ օտիոզտոռղյողդ րետդկտոճվօմսԵ զղմս սսղեմոհո մդաթհսնողդոծոմ րոդ մղոսԹհսնոդսո 

ծղոմն ռղմոդտո 'մմզժոզն դվստծոմ չսնզԾամով մով դտահսդտոտծոո վմզվոծ դտդկտտզո ղղ 

րոսիդորվոո իսոոր նմ-շ ոմն ողզոտմսիողոող չիսօտինսվ նմ-6շ վժղզմօ 5» «դվոոր դոԹթհսեԵտովլոտուզ,» 

մղդրոնղմ "Հ օտիդորպտո վմդմ ղ ղտղդկտօտիտուվ տովվ մդսթհսմսծով ղոդտոմնողորվտո 

յսզԾամու ծնով դտոԹթհսդոհտչոհ վմզվոծ դտողդտտղզո իսեմոդ ղ րոսմդժողզն դհվստծոմ օտիղորվտո 

իսմդզմօ ճծվրնսդ ղտահսետուվտտոն օտիդտըվտո իսոտր նմ-բ վօտինսվ դհսդ ղտԹհսմնողորվորղ 

չֆփամզտդո ղտդտոմնողղմօոժղզ նսոխ ճծվծղոմն դ իսմդղմօ շ»ֆ «ղվոոր դտԹթհսեողվոտոզլ,» 

'իսմզրմսդ վճդտսիոմվ ռդտդկտմտիոտոն ղ ղդտղդկտօհսդ ճմոծ վր ղդ լոսիդոտորոմղոր մեմոդ 

1ս դմզճրվվ ղործողոհդոմվ վտսնղոճոմոս/ Ծվծդսմս ՛'մմզղդոոսԹթհսմսծով) դոԹթհսետոոտոն ղղ րոսիղորվտո 

իսօտինսվ նմ-ց/| դոԹհսմնտողորվտողը մս Ղտղզոոս վտտդռ ղող Հչ մսղմտդ լոստոճզտորով 1ոճվշ 

չտորետիդ դոԹհսվպոտոի 

մրտորտոհդ վմզդծնհսսոդ դոդտտզո 1զդծզեղով լոսդոծմծ դոԹհսդտոմտոով ղող ողհճդվ 'մզղճդողտղվ 

ղողդտոռտղվգ ղտղդտոտծոմ փվոԵԵ լոդզոոս չ նսմտդ մրտրտողդղ վծտոՋղմօմսԵ դտրոպվոջ վմզղծսճվր 

ղդվմոտզծան շշ» մդոսԹհսմոդոնծոմ վմզղՁհսսոջմսԵ վովոմս 'դզ դոսհստծգքումվղու վդոնտս իսուսսո 

դոդկոռջմսԵ 1դ ոզոդմո ՛'դտդկոմնոդղզմօ ոզհծղդվ ՛րոսմզռդղվոմոր ռտրմտիոսողդողժդվ ռտկունդտ 

մմզդՁնսսոցմսԵ դտոքնՀհսդոոտչոհո վմզվոչ ղտդկտտզո դոքհսետվտտոն իսստոցտոհո կով նք 

չմրսծոմոդմզդ վմզծմով մո ղ շտիմսիողորմոո մրործողոդոմվ 

վմզղոսԹթհսմսծով) վմզղղվրմոր դտոնռհսօմոցտեսպ դս ղտԹթհստդորողոլ '(ջտինսվ նմ-ԵՇլլ 'Ծմվեողղմօ 

ղտոդտվճոմոնոժ Հ») իսմզդճդոպտո օտիհտոդ տղվ չսղդանդմ ղղտսթհսծղոսոք Պադղդծզմոնոն 

մրստզհոոմվտ վղվմօհւո ղտԹթհսդոդկոփղզո վժդ(որով Պաղդծումզի մմդղժդողտզվ ոմն Պազղծզմոնոն 

մդսԹթհսմոմոռվժ րտղդկտղմդվ դտդվմօ 'դտոմտոտոն լխասղճծտոմոդմդդ վչ ճԾնով իսմդղստցտոո մո 

րոդ դոԹթհսօտիսեմծովոծ Ղսմղդվն օոիծտղդղնզտ մմտիոհդղն վճղ(որուվ մմզ 'Ա6ոծմդմօմսծ սսկզռճոմնոկմզդ 

6նով նոքմզժումզի վմզվոշ դվ/ոժոսԵ Հս վմզռճղնորով 6վոնսդ վմզռժդնորով ղող զ Ծնսմաոպոմնդո 

3 
չոստղկրոք տմորոսզ ստզվ Ծսսմողսոն փզկմոմսնսժդո դտղո դոդոճմտի դորմոտոկ մվնողմով 

ղղ լսիծտմոդկմդդ մմղղճդոպոո դտկորոմն դնոշտորով վոոր նմ-Է վօտինսպ նմ-քց վճմղզմօ «դվոոր 

վՋհսմտի ռողդտոծմտի ղ վմզղմոոսրվկ ղտԹհսմտոմոծմոր» չմտրով դտրմտտոդղ վմզդրոսծսմս նսղորվտո 

դաթհսիտողտղոոտոհ դոդոճմոի մզղտղդրուք րնզո տո ղղ օտիղտորվտո մրոթհսմնողղմօ 5» լոսժոզն 

1ոիտ մս ՂզՀդ Հ դմով 'րոսմս նղչյ չմրոսօղոծ վմղդմորոսԵ 6վճդոցդո օտիդմուծղդ ղոԹթհսիտողողոտտոհ 

ղոդոճմոի սազիսվոհու ողղոոս դոսԹթհսոտիումվ դմս 'դվրմոր նսդով չղմս տհդծճ վծոմ ծվղոոսԹթհսեոտղվոտոն 

'ոսժոզն ւսլզղղվ| մզդրոսծոմդօ) Ծճվոնսդ վճոմորով րյասծտժղմօմսԵ ղտրջղոԵ վմզռմորոսԵ 

ծվճծղուցղտ օտիդմոծդղզ դոնռհսիտոռդողվոոտուհ դոդոծմոի 'ող ոսժոզն 1ոմիտ 'դլոդկորղ բմրտԹթհսոտիոմվ 

յսպզդկմոժդդ դտահսիտողողվոտտոո դտհդկտծօմտի պտղ ղղ օտիտքօ ղմզղմտիտդկդն վճդ(որոֆ 
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ՇԵ. 

չմզդոոսթհսմսծով) դոդոմոիոտոն վմոիոհզն վցրո| դոդտԵտովոտոն 

1կզղծզդոտով ղտղ ողհոճդվ 'մրտրտոդկղ վմզղետպվոտոն 1մ/ո նսղտր ճզր վմրոլ| դտոդտեԵտովլոտոն 

Հ ոտնտոմզի մմտիտհկզն վցրոլ ոփղղծտղոդկոմվ ղմդդղոոսթհսմսծով վմտիտդկղդն վմրոլ| վմղղետովլոտոն 

մս Պզղորվոո ղզմսմնողզմօ Հ ոոսիկմտճոսո 'ոզհոոմսիողոող չմմզղղոսԹհսմզմոմոպոիոմվ օտիհոդ տզվ 

դործզդոտոսպ վմղղոոսԹթհսմսծով) դոդտոմտիոտոն վմտիոհդզն վմրոլ վմզղետոպվտոտոն 'ղորցնզտո վմրո| 

վմզղետովոտոն սաղդմսիտեմող ղղ օտիտվր մմզդրսծոմ) նսիդկմտճոսո րոսժմծողզմօ ղտԹահսմոիոտոն 

ղոդողմժ շշ» ղ մմդդրսմսիտեմողդ նսիդկմոճոսո լոսոոր նմ-6 վշտինսպ նմ-ՀԷ վճղղմց " 

1 դոդտղտոմտորոմտղո ոծղվ «սնզկովոմզի 

Հ օտիճսդ զղստշուո վ ողվճմդի մմզղժդոտտովճո ղորդտոքոմոմստո նսիղտե սճմղդդ ղդտոԹթհսմոդոծդղը վմս 

'մետողվոտոն ղտդոմսիղվԵ վմսծոմոդ ղոժ 'րոսմրոլոծղղդ վմզղղստծուո մօոծ վեզիտ Հ օտիկմենդմ դտղհու 

վռքոմ ղտոթհսնսդկովոմդի մրորտոհդդ դութհսդոսացմսԵ վմզղղսԹհսեովոտոն ղոդոմսիռվԵ վմզղմսեոմոդ 

"ղճղվոնդ չրոստղդ նմ-Ե վոոր դհսդ մղստչոո վետպվտտոն դտղդտմսիղվԵ վմսետմոդ դով 'ոոստղհ 

նմ-Շ վոոոր ղվ-լ վշտինսվ նմ-/Է վժղզմՕց Հ օտիդկմԵնդմ 'վմտիտդզն դտորդոքտմոմստո ղվմոճջոինԾասոհդ 

դոԹհսծողւտոտոն դտոդկոդսմտդդդ ղտդտոմսիղվԵ ողոմս մղստչտո վտղո վդքոմ դտոթհսնսդկովոմզի 

մրորտոհդկղ ղտահսզդոսօցմսԵ վմզղդաթհսեովոտոն ղտդկտմսիղվԵ վմդդմսեոոդ լոսմտծտմոհո 

վմզդրամսիտեմոդ նսօմսԵ վճղզմց ՛'նմ(ո վծույ չմդկտդոծճմծ վմղդուսթհսդողդտոտմոո ղտդոզդստչուո 

կ ողողո ՛մդաթիսմզմմոտ վմզօմտիտտտոոչո ողհոճղվ իսպզղստ վիճով մրտահստճզքոմվղո 

տանզդմԵնդմօծ լոսմրոլ վմղդդստՀուո դնսդղվր վմզզետոպվտտոն ղ վմզդետոլոտոն Ետիո (ղվնոճցտոմոտ 

1կ ոզհոդմո 'գվնոժօտիԾոասողդ ոզհոճդվ) վմզդրոսդոքոմոմստո դտԹթհսեռտղվոտոն շ» Հ օտիմսիողորմհ 

մդտմզմմոտ նսիդմտճոստո իսօետոող դտրեմոհտոոն վմզղդստՀտո դտահսետղվոտոզ, " 

-մռոԹհսմսիոմողվ 

սնզծդկողոոր դվշհսծմր նսիծտդծղո իսդտտոհող սնզմկորով մդտճոսծ վմզդոացողդդօ) վմզղետովոտոն 

զՁ Հս մո ՛դվմզդճդոպտո տաղովնդմ ւապիդկտդոչդ Ետոլտոն զ (րոսմդմոմդի մկղդվ| օտծոմ) 

ղվմոտ ՇՇ մս վղոճ 'ձս ղօ) 'դվՅհսծմր 1զծդկտոդոոր Հ ն սմոդ մօղո 1տո/իտ ճսքնմո զօ) 'մզղրամսիտեմոկ 

հոտով ոոսհտդոսմտո վօ մճոդղմց րոսդտոցվիոմվ տիտ չծվորո ՇՀ Հ չամողոմ 'Փփսծվն 'դվմոտ 

ՇՇ վմս 'օղո Հղմս րոսղծոմոդմզղ Հ տնով սսղծդկտողոոոր դվշյհսծմր նսիճտղճդո իսդոտոհղ սաղմորով 

մդտԾոսծ վմզդաջողդդօ) վմդղղետովլոտոն մմղ 'մղղդտցվիոմվ ղդ մսիտմողդվ 'ոզոտոմսիողոորղ չոփոտ 

ղղ ժվնղտ վմզղղսԹհսղոմողդդը Հ/հսղմժոմոտ վմղդրոսմսիոեմողդ տդկսո վճղզմՕց ճղսմս 'մղղդկոցվիոմվ 

վովոռմո ղզ ոսհովնղով պվտցջով ըոսղտոդոդջմսԵ մս վղոժ 'մմզղճղոպոհո նսիճոմողմզդ դվօղո նսղդտիով 

ղանզիդմԵնդմ րոակտոնոս6 վմղռոաջողկղշ) վմղդետովլոտոն ԼԱղծզդոտով Հ պիդկմտճոսո իսօծողվող " 

չիսմզղդոտուհոդ ղ րոսմղդկողոծմՀ ղոպվոտտոհորով ղոդկոմնողորվոո ոզհոոսոծոմ 

կԿյիծոմվ ղղ նսմոհդ ժդսմս 'վմզեմոկոԾսսոկ դողվոտտոհորովպ օտիղորվոո իսմդղմօ սսնղեմտհ մմդժոզն 

հվստճոմ օտիճդ ճծղոսու դոաԹթհսմսծով) սստղդճոսմով ծնով ղտԹթհսդոհտչոհ վմզվոծ դոդոտզհո իսեմոկ 

ղ տոսմդժոզն դվստծոմ 1զվտհումզի մդոթհսետոոտոն նսմոհդ վծ մղոսԹթհսմնողորսորղ մս 'գ տ(ոսդհղ 
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դզմոռվսփ վոսկստ 00) դվկովող իսփու վոսդստ 
Շ6 վփտծճոժնսմն դվրողստչոհո ըոազիով դզ դոոսդոտո 6վ-լ վմտիոոսվ -ՀԷՀ0Շ ժղվօդղու նսդճզնոմԵ 

ռստճոո մտիտողմռվ փսղտվոսդ ռսվծհոսսսկտդկոջ '՛ոզոտոմսիոռոող չմդոսնշհստծզքոմվդո 

տսնզդորվտո պասճղզտսո օտիկտոմզժմոտծ 'ղտդկտդոտովո վմզռդրոսղդիով նսիմնտրոմտ Ծդուցղու 

նսղծզնոմԵ մզդղռստծտո նսճդովտո փւոսճտտվետողոոր ղ օՉտիմսիողդորքտո իսմզղուսնհսնմոց 

Պվրոդովս վկոռօռուսու էզիղոսնդմ զ ժրվվ ովլզծսմս մփոռչ վմզդուսմզիով նսիմտոցի ղվմդդետովոտոզ, 

չմմղդոոսԹթհսփոչորովդո 

րսմղղրամսիոեմոկտիոմվ ռվմոեմոդտորով Հ ոոսստծոմ ղ ծվժհսղժ դվմոդովխ վղտդցղոսո 

վժդոտոովչո վետովտտոն ղ Հ լտսոխ մրոստա նսիկմոճոսո հուլ չտսեմողդտրով ղտԹթհսմտոցմոի 

ծղոցղո նսղծզնոմԵ մզդղղստծոհո ղտահսմոսոշց դտդկտտղո ղ մզղղստծո ղդտղդկտտզո Լղծտճոսո 

ղղ նսմոդ դսահսփոճորովղո դվմոեմոդկորուվ 'մդոսԹթհսոխփսփ վմզղծվդոջցմսԵ վփոծ դոԹհսմտոցմոի 

դտդվմօ 'մմղդրեվդտովղը 1ո դոԹթհսոխփսփ վփոծճ ղդոԹթհսմտոցմոի վմզդետողոտոն մս մճղորտեդուվ դմո 

ղող իսողզդս վտոդղդ 1ղիճոմ զ ծոսո դրոսծղզտսր ղորդ սնզդծուզիո դդոսթհսմտոցմոի վմղզետովոտոզ, 

չափո վոսդստ ադմզդսողղվ վփոճոճհսմն ղվյոդստՀոէո լոսզիով ղոդտորո 

Պմտցի '8դոցդո նսդծղնոմե դստձուո ղվոոդկովս վդտդցդոսո ոզհմս դվմզդետովլոտոն Հ լոսիկմոճոսո 

իսմս ՛մօվետոլոդ վճղզմօ «ղվոոր չսղմտտոդ տաթհսոխփսփ Պղ մղդրոսծոմ րաամղղմօ «ղվոոր 

դոթհսմտոցմոի Ծղուցղո նսդղնզնոմե մղղդստծուո դոթհսմոսոջ դոդոտզհո ղ մղղդստծոհ դողոտղկ,»» 

1զիդոսնդմ ծվրնսդ վիսնսք դվ(ոծեր շֆ րոոսմ(ոԵտոտղվ ղ զիկդոծը ոաշտիտովոդոդորորք սստզիչով 'ողհոնդ 

՛ Ջոյսնշհսմտոզմաի 

ժզքմորով Ծդուցդու նսղծզնոմԵ դստչոհ մտիտողմճղվ դվնոկովս վդտողօդոսու ողզոմս վմզդետովոտուն 

տազիսվպտոո ղտող ոզոճչդվ «'մմզդրոսմսիոծմոդկտիոմվ նսմզմտոմզի մդտմշհսջտիդտհոտչոհ 

դոկոմովճսո վմզռծովոտոն չազիոմզմոմ դզ օտիտվո ժղսմս 'ռվմզդուսհսդվսփսփ ղոդոմնոդզմօ 

2 

չղդդորնոհ իվտհզաօ վդոչսմս իսնկզդսո վիճով մեմոդ 

դորմոնոն չս ղորճղմոնոն տղդրոքոնոի վմզղդոոսթհսմսԵով վմդղրոնդու վմզղիսնսքողօղուվ վմոդվօ)կ 

դնո ցուիդսզցոռվող 6վընսդ ղոքշհսեոռոտոն »» ղող կոդստնոմնդու օցմվկով ըոսմորով ժռզ դկմո 

`. 

ղ դորմսիոդկոմս մզժդմսո ղվետոլոտոն մսիտոորԵ »» Ադղորվտո Հ պիդմտճոսո իսօեովող " 

չոսղոքոմոմստո 

11 վեմտդկորոպ դտոԹհսետպվոտոն չֆ Հ ատսիպսփտնղդտ րոդ մմզղդոաԹհսմսԵովԼ մվ 1ռծտղոդղոմվ 

իսհոմդդ ցտոշտոհո րսաղոնսմոդ վճ ղզմսիվտդկղդաօ իսստոցտուո ղդոթթհսօտիղսզմոմղոց ղվնոճդոտտովծո 

մվ մետոլոտոն մմզ 'մտրոպ վմզժոզն ղո նսովնղով դպվտոցով տո րադոդկողցմսԵ 'մրոսճծողոդոմվ 

դտոահսմսեով վետոլոտոն ոտնոմզի դտոդտոճվրղո շազոխփոնդտ Հհսմտի մվ րտդհ վետպվտոտոն մո 

դզը մօմսԵ ծվՁոսմոի վետոլոտոն ոտնոմստո 1ղորվտո ղոդռ Հ պիկմտծոսո րոսօտինսպ 1ոքժվվ վճղղզմց 

ՈՎՄԻՍՏ»ՈաՈ ՂՈՈԻՈՍՎ 

ԻՂ ՂՎՍՇՇ)ՎՍԹհՈԶՍՄԵՌՈՈ» ՂՈԴՈՒՈՍՎ ՂՎՇՈԵՇՈՑՎՈ
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Պդվմորովդիչով դոդկոտղզհուցդոծ դոդողոուվը 
դզը ղործղոկոմդի վոոդի օտռիսոցտուհ մռոււշհստզհ 1լզծղողխփ Ղզեմոհ Հճ մսիոմողվ դզմսիվտղդզաօ 

մփսԹնո ղտործոջ Ծղսմս 'մմղղմորսԵ ղմո ղող ոզհոծդվ 'մմդդմորսԵ նսիղտԵ րոոսդոսԹհսնոսոց 

դոԹթհսեղոտիղդո դվտեեո դտաեհստղզոտոմդոֆ վղոտոոոֆ վծոտոոփ պղ օշտիդեղտոդկոմզի 

(իսմզդՅկհսմոի) իսմդօմսԵ (նսիղղճ) օտիղղժ րստղզրոտմոհոզն ղոդոծղղդժ ղտթհս(ոսոջ ղոԹթհսեդոտիդո 

ռդվմոեեռո ղդտԹթհստզհոոմղոտֆ վղտոտոտմոֆ ղ մմզղմորոսԵ օտիղօղդով պտո վ լոսդհղոմ ղտոդկտողսմտղզդ 

դոԹհստզհոոմդոֆ վղտտոտմոֆ 'մմզդմորոսԵ տղդսո րոամտրովզիծով ղտահսմոմողվոռ վմզդոդոդվգ 

դոԹթհստզհոոմղոֆ վղտտոոմլոֆ 'մմզղմորոսԵ օտիմոցի դվմզղիվիծով ղվմոտվեսողզն վզտվոսդ 

դոդոծդոժ դոթԹհսմոսոց դտդոճդդժ էրստով դվդպվոդ դտոԹհսետպվոտոն դտոԹթհստզհոոմղո» վղտտոոմոշ 

իսդհտտտմղ ղտորդեԵղոդկոմզի վմզղոոդի օտիսոցտոհ դվմզղժդ(որով ղ մղոԹթհստգհ Հ զիկմտճոսըդ " 

"մմղղրոսճծդտսր ղվ(ոեմոդոնզնով Լուղտղվ կղոսնղմ ժրվվ Հ ղիդկմտճոսո 

իսհտտտհոդ սամզդորվտո մզղրոսծզտսր դոդկողդոովր դորդեղոդոմզի վոտդի օտիսոցտտու ղվմզդճդքորով 

ղ մդղտահստղզո ողտհտոմսիոդոող :մջվետոլոդ տդտորձսմս դտահսմտիտոսողդ «դվոոր ւաղդորվտո 

մեմոդ ղտրստիծով վմզղծսճվր ռտղդտրոմն օշտիմնտդեմո ղ վմղղծսծվր ռդտդկտրոմն օտիռցօղով 

դոԹթհսիտովտո իտոմԵ ողզոմս ղտռդ ոզհոճդվ 'ղտորստիճչով ղ ղտրդեդտոդկոմզի վոտղի օտիստցտոմո 

ծղոցղո ղտղդտղտոցտիոմվ ղ ռղտղդտդկվեվգ ՛դվճժղնորով ՛մդղտահստզո իսմզդժհսմտի ռոդողզմշ» 

ղ մօվետոլող վճղզմօ «ղվոոոր սաղզմտոտոհդ րոսծոմ) ղ մզղդտոաԹթհսոխփսփ րոաճմծոդղմօ ղտԹհսմտիոտոն 

ղոդոզմժ ղտԹեհստզոտմղոֆ վդտտոտմ(ոջ» ղող ոզհճդվ 'մդոսթհսծտդկտոմեզ վմրդվ ղվմտճդոտտտողպծո 

1ոԱզմոմզի վեմոդորուվ իսմզդրոացոս1 դորսոմվդ ղողդտողցջմսե ծդոմն ղ ղոր/ոդոմզի վմդղրոսմսիոնմոդ 

դոդտիոմվ իսդկոտոհդ դորԵմոդողսղող վմղղմվնղով օտԵոտջ լոստմսԽխ դորղվմօղտ ոմն ՛ղորստիչով 

վմորոսԵ օտիդեդոդոմզի վոտղի օտիսոցտոխո ղվճղնորուվ րոդ մդտոԹթհստղո իսմդօմսԵ դոդողզմժ 

կիծոմոկմզդ Հ րետդոտողո վտզհոծմոի 5» ղ պիդկոծը 'դնոցորով վտղդ նմ-բ ղդործսմս Ոդ-0Ե պ վ-6) 
վմտիռյսվ վղողտիժ) լՇ0Շ «ռվոոր պսղզտտոտոով մեմոդտտտղծո ղ մրեռտդ ղոդտտոպղո ոմն Պսնգօնդտո 

մրոսո| ղվրոժդոտուվծը» վտզհոոոճմոի դտԹահստզհոմդոտջ վղոտոոմոջ րաօտիտովպոհդողորուք սստղզիծո» 

Վզիմոտոկ դզ մզղժդոտուղվծ ոճմուչ վը ժրործմոդկորոպ 

դտոքնշհսծողուտոն Ֆջֆ լոոստմսմս ռորմնմզդ վեմոդկորով դոդտռդոովը դորդվմօդտ ղ դտըսոիչով 

վմորոսԵ օտիռեռոկոմզի վոտդի օտիստցտոհ դվժռմորով րոդ մդտոքշհստզհւ իսմզջմսԵ ռոկուզմժ 

չմզղղորմոհ տոտհղզմոմ 1զիոսո սսմոդոտո դկտոծսձտոդղդ դոդոտղհո 

մորով վմզդեովոտոն դզ 1դիղորպտո իսմս 'մօվետղվող վճղզմօ «ղվոոոր պաղմոտոհդ մղդուսԹթհսոխփսփ 

թսժղդղմօ «ղվոտր վմզղմվպծոմդ ղտղտոմովճսո ղ ղտորկմտոտհո 'ղորիսկտոո ղոոթհսդորսշմսծ 

ծղուցղո մոտողստծուլլ,» ղող Հ իղդոանդմ ծվոնսդ վիսնսք ռվքոծերղ Տ լրոաշտիտովպոդողորոք ստղիծոֆ 

ՈՎՄԻՍՏՈաՈ ՂՈՈԻՈՍՎ 
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Հորդկոմզմմոտ վմզղդվոմոր ղոդկոդդժողվող տոմ ղվոոոր վմզղմորոսծ օտիղցդուվ դոԹթհսիտովպտհո իտմԵ 

ողոմս ղոռ ոզհոճղվ 'վրոմն դոԹթհստզհոմդոտջ վդոտոոմոջ օտիմնուզԵմո ճհսե ոզհմս օտիցոսր դվիճծով 

տվեսհոզն դտԹթհսեոովտոտոն դտոԹհստզհոմղոֆ վղտոտոոմոֆ ղտոռդ ոզհոչդվ Ղտո(մզմոմդի վմզդմորոսԵ 

օտիծղտոխփ իսդտտտոդ ղտրդեդոդկոմդի վմզդոոդի օտիստցտոհ դվմզդճժղմորով ղ մդղտԹհստզո 

ղվմտրոպզիճովպ ղտղկտտզհոցղոԵ դտոդտողոովր դզը ըոսճծոծղմ վդտ(րտովդ ռստզիծով լոսդկտմտոհումվ 

Պ տասահսդկզնդտ ՛մ-0Շ տիորո նսնմսճով դվդտ/րտովդ փառճղտոճոփսք ղճղվր ՛մդոաԹհսԵտոոտոն 

մսիտոիԵ ղտահստզոտոմդոֆ վդտոտոոոֆ մս Ղդդորվտո Հ Ապիկմտճոսո 'ողոտոմսիոդոորղ 

Ֆմոդոճոսոդ դոճքշհսդքոդկոմոհոումկվ ղ դոքՀհսռոդունսիտզիով ղող Լզդորվոո զ 1զիկմոճոսը " 

սդտոտտոհդ ղորմոցի 'րոսժողզն ղոթհսմոկսո) մմզդլո/իտ փումնոնդզր 

'զմորուվ վՋհսմտի 'մլրոսդտիղու վղրմոր դոդտղղճտովող վստմղդ Հ մտղհո մվնտտմոհ մմվեԵտմմսնդո 

օոիծղ չղվմզդկդոմ դվմոմտղսո մսխմ 1զդկմոնոս իսղոդտոմզմոծմՀ ղ ղջ վզդտղվմօ վմետմմսնդո ղորմոցի 

յաղդւանդմ մզդրոսմոցի դվիծոպ դվ(ոտվեսողն նսիմտի ծվընսդ ղտԹթհսետվոտոն րոդ ղվմտրովզիծով 

դոդոտղհոոցղոծ դոդողոովր դզր 1զդտրվտոո ծվրնսդ վդղդոմ դոդտդսմտղզդ 5» ՊՀ պիկմտճոսդ . 
-ղվիծով վմզղծսճվր վզՊսմ ղողոտզհո 

1դմտցի մմղդմորոսե օտիռեղտկտոմդի լոամդժոզն 1.ո օտիողտոպոդ իսճդզմօ րոդ վնովծտտվվմողզս 

վօռոո օտոդեդոդոմզի ճմդոմն դով 'մմզղմոլոսԵ տդսո ղվմտրովպզիճով ղոդտտղհոտոցղոն ղոդկողոովը 

դհղր չսնղղվմօդտ 1զսզօղմ ռդոաթհսմսիոտմողվ մղտԹթհսմոմոռղող վմզղոդողվՓ Ֆֆ Հ Ապիկմտճոսըդ " 

ՀմօմսԵ Հ ոսիղտԵ րոսՁհսմոի վմս 'տվեսհոզն վղոմոտոն ղո 1զղշղով դոԹհսիտովտորո մմզղծսծվր 

դոդորոմն իոմե ողհոմս դով Ղզջասր մրոմն դտահստզհոոմդոտչ վղոտոոմոջ օտիմնուդԵմո ճհսԵ ոզհոմս 

Պ ոսիդկմոճոսո լոսհսփ վՁհսմտի դոդոտոզ, չգվիծով տվեսոզն դոքշհսետովուտոն դոքշհստզհոումդոտ» 

վղոտոոմոտ» Լզդօդով դտ(Հհսիտովոմհ մմղդծսճվր ղտդկորոմն իտմԵ ոզոմս դով Ղգջոսը մրումն 

դտքշհստզհոմռոտ» վդոտոտոտմքո» օտիմնոմզեմո ժոսԵ ոզոմս Ղզռեղոդկոմզի մմզռմորոսծ իսկդոտոհդ 

դորդԵղոդոմդզի վոողի օտիսոցտոհ Ծղուցղո դոդողոմոիումվ ղ դոդկոկվեվգ Հ պզիկմոճոսղ -. 

չիսմզղրոաստտոկդ սզփտուսով ծվմզղժղոնոստ-քհստ 

մսիոմողվ ըսաժոզն սսղղԵղոդկոմզի վծտտոոփ մոողի մրորտոդղ վմզղտկզնհսո նսմտիողտղտ նսմոցի 

դմով զ օտիմսիտղորմոո մդոսթհսսոծոմ օտիծղ չղվմորոպզիճով ղոդտտզհոցղոնց դողողոովը հզր 

նսիմտի ծվընսդ դոԹթհսմոմտոովող վմզղոդոռվգ դոահստզհումդո» վղոտոուո» ը,ոդ դվիծով ղոդտողոովը 

վնսմտցի դկմոպ ր,տդ Հ պապիղեռոդկոմզգի մոոդի օտիստցտոքո մղտԹթհստղհու իսմզդօյհսմտի ղդտոդոզմժ 

օոիդսդցտոլող իսմղղծվդոդկտով Ծդսմս 'մմղղժդոծդու օտիողզտտոլող իսմղդօտինսվ նմ-06Շ րոդ 
նմ-ցցՇ 'նմ-ցՁՇ ՛'նմ-օցՇ վժմծողզմօ դոդողմժ դոթհստզհոմդոտչ վղոտոուո» սակզրծոկ ղղ դոսթհսսոծույ 

Պդվմորովդիչով դոդկոտղզհուցդոծ դոդողոուվը 
դզը նսիմտի 6վոնսդ ռտոքշհսմոմոռվող վմզռոռդողվգ ռդոքշհստզհոմդոտ» վդոտոոմո» Ազդեռողումզի 

մոոռի օտիսոցտոհ դվմզդոսթհսոմզկտոոծողդ դռվնոմտղսո Հս ռվնոճռորով ոտդ ռոդոտզես 

ղող ոզհծդվ 'դվմզդժդնորով ղ մղոքՀհստզհւ լոսմզհսփ մսԽխժ վՋոսմտի ռոդոզմժ 3 կզիկմոճոսդ " 

Հռմվիճով տվեսհոզն դոքշհսծողվուտու, էզծռողխփ մմզռմորոսծ օտիճռդողխսփ իոմե ոզիոմս րոդ 

դորմնոմզեմո վժոսԵ ուդսո ղվմզդիվծով տվեսհոզն վմզդդվոմոր ղոդոռդժողոդղ Հ Ազիկմոճոսղդ " 

ՈՎՄԻՍՏՈաՈ ՂՈՈԻՈՍՎ 

Իզ ՂՎՍՇՅԻՎՍՏոՈՈԶՍՄԵՈՈՈՏ ՂՈԿՈԻՈՍՎՂՎՇԸՈԵՇՈՏՎՈ 



ՀԵԼ 

Վոմմզմոմզի վմոժոնմով օոիկոծր նզդտորուվ ճվրնս (լ-/ որ սօ ԳՅ լթզօլց ՈԶ) վմեոմօ ՓՈՓ ՈԳ 
ղ (ՁյոդդՏս| լօսօգօս1ՅԴս| ԹՏոՉ6ս15) վտոատվտողվ ղվմոծԵտծճվղ վմզղճորսիոոմւ սնմորղ ղ ղդոթհստոնոմոնմդ 

դտոդկոզմչ վմոեսդկտմվը շօտիծճտոտո իսեծսծճվր վ/ովծտովծսոռ ռվմտեետճվր վմդդետղպվոտու, 

իսհտտտոռղ չաղղծտղողդոմվ տդոասթհստսմզի ռղտղկտտորդրով իսմզծմով տտրօղոետղսմ իսմդօմսԵ 

նմո ղ ղտԹթհսղողդտոտմոհ ղտորճսծոհո իսմզօմսԵ ղործտտոմու վղվմօոո 'ղործոիլ վմզնս " 

Ղտազմոմդի վմոչոնճմով 1ոմմզմոմդի ղոթհսճկոցմսծորո 

ղոդտդոդկվտոս ղ ղտդկտտոն դվ(տԵետճվր րխսղտճմծոշոմոտ ղտահսմզդդմօմսԵ ռղտմդղղմըդ " 

1ոմզմոմզի վմոձոնմուվ ղվոոր վմզղդաթհսդողդոտմոհ ղ վմզն վմղդնմսդճվր դվնոծղոծորոշ օտիծտտո 

կՏՎՕԶ) ծվղտվոսդ մտիտդղն ղդոթհսդտոմտոով ղտոդտիտոհդզնդտ ղ վ-ՈՂՇ վնմվմսղվ վոհսմիզ . 
Պոխզմոմզի 

վմտոծոծմով (ԶՕՕԽՈ) վդտմղղոոմԵ վմտճմտոո րդն դտահսմսիտոճդով ղ վմզղծսծվրոմրքյ վերո 

1ոԱզմումզի վմոճնոհ րդն վմովճծհոսսսդ րոսճծոծյդմ վմզղդտցվիումվ Եմոդկոտմո ղ վմզրոքողեց " 

զտոազմոմզի վմզղրսմնոնմով օտիծոմողմզդ իսդկտոտոհոդ ղորտոոմտոհոպվող 

վջետոլոդ վծնսդզե դվ(ոտսվո նմսմզեղվկ վեղվմսամվոսը վմեռոմօ վմզղոոսԹթհսնսօմսԵ 

դսվծհոսսսկոդկով դտոմհսմրոտղը վծղտոծ ռղսվծհոսսսկոկուվ վմզղմդմդ վոովող ղտոդկտղսմտողզդ Պղ 

վմոհոսմիզ ռտոՈզղմը (ԴՇՖՏ) դոԹհսոմզդկորեոդ դործտեմոե ղ դտեօհսծկոջմսԵորով դոդտոզտոՆ " 

"ղսԹհսդզնդտ Հ ղիճոմողմզդ 'վղմո ոիվՁ վ ողոտոմսիողոորղ մրորճոդոդղումվ վմզդդոաԹթհստսեԵտոտղվ 

նսմդցումզի մղորդմոտսր վմզղճվղոփոռն դվ(ոեԵոծվր ղ վմղղրամսիոնմոհդ ղտղդտմնողղզմօ դոդկտոտղհոմզդ 

ղող ոզհոօդվ 'իսնղզմնտորոմտ դաԹթհսիտոհդկզնզտ դտփմտոորով իսոտր նսիծդսո ռդղտԹհսետպվոտուն 

Ֆֆ ԼտԱդմոմզի վմզմտոծտոճմով նսմդմոմզի մդղորմտտտդ վմզղդաթհսմսիոտմտոո ղվմտԵնոձվը 

օցողցղոտո »» Ծվրնսդ վմղդդվրմոր օտիծդ Հ 1ղիծտղտղդկոմվ դղսԹթհսծկտօմսծորոֆ :տղվ (5»սքօգ 
(ԵՅ.դ լօսօգօսայթգսլ) վմղղռվրմոր ղվմոմեողորմոհ դվ(ոԵծոճվը նսդծողոդոմվ դոսթհսնսդով ժրորտոհդդ 

դորմոտոդ վմզդոոսԹթհսմսիտոտմոհո դվմկոծեԵոոծվր օտղշդոտո շֆ ղող ոզհոծդվ 'վմզղդոսԹհսոմզդկորետդ 

ղվմոծԵտծվր մղժմոտ մղդսթհսծկոցմսծորու իվտդկո Հ պզիիսվպտոտ լոսօտիտովոկողորոք ստղիծոֆ 

չոսծոծդմօմսեԵ ղորսոմվդ վմզդտոստվտողվ ղոդտմտիտտոնուղմժ 

Պղ ռոդկողմժ դվօդոսո մոսԹհսսծկոմտոռիով վծոմոնմո վմզվոծչ մսիտղոոր ղ դվմոմդով սսնզմսիտոոճոմդ 

'Վմդղղսդողդ ղտոաԹհսմոդոծղդ դտդոճղղժ չաղզղծզդտոտով 'մզդդաթհսդհոտովղո ՛ղ մզղրածմգժղմմոտ 

վդհտծսմս օտդզ տմ(ով վ պլասմդսնմտ ղտրսոմվդ հդվտդկտմո վմդճմծողզմօ չանկդջյաԼլ 'մճԾոժղմ 

ցոչտտոմո վմզդօ)հսմտի ղոդողմժ սամղիսվպոհու ղղ օտիտվր մմդգօետովլող օտիծղ չմրոքշհսննս սսզկուը 

մզջԵոովոդ վմզռուսնհսոխսփսփ դոդկոմնողղզմօ տշղզքոմվդո ղ դորԵմոդկորով 'զոքշհսմվոոդրոսուս 

վմզռմվնղո| օտիդտով մզի ուսժոսնմո ռդտրսոմվդ հդկվտդկտմո վմզժմեԵոդզմօ դոքշհսմտիոտոն 

ռոկոզմժ ղ ռոկոզմժ 5»» մմզդճժդոտուղվչու իվտկո ռզ 1լզիկտռոսմոչ րոսօտիտովոհդողորոք սստղիծոշ 

Վտմազմումզի վմզդծսճվր 

ղոդկորոմն օտիղօդով դտահսիտովպտո իտմե ողոմս րտղդ օտիմնոպդպեմո օտիտսր մզղտվեսհոզն 

վմզղդոմոտոն րոսճծոծմղմ վդոմրտովդ սստզիճով սազդկտմոհոմվ Հ դոսԹհսդկզնդտ 'մ-ցչ տիորո նսնմսծով 

դվդտմրտովդ տոաճդտոժոմսք ղճդվր 'մտդզրոտմոհողն ղտղդկտոտոն դտԹթհստզոոմղոֆ վղտտոոմոշ 

ՈՎՄԻՍՏ»ՈաՈ ՂՈՈԻՈՍՎ 
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չոսստիտծողմ դորմնմզդ վեմոդորովպ 

ղտորմտիոսողդ ղվնողսմտդղԱ  վամհսմտի դտոդտտոնծձղվը իսմզօմսեԵ ղտոդողմժ մմզղմդոտողծո իվտդո 

դղ Կիդկտոդոսմոծ մրորեմողդորով փսդովպնդմ ղտԹթհսետովտտոն 5» լաշտիտովպտոկոդորոք սատզիծոշ 

Պվմզղրոադմողղժ 
1ոԱղմոմդի ղտրդհմտտսր ղտահսմնոդզմօ ղտղդկտտզոմզղ ղ վմզդօտինսպ ղվօղոսո վ(ովճդզիդսդ 

դոդտոհսմիղ վմզղմճուսիոմվ սսնմորղ մոսԹթհսծկողոոր Հ կզիսպտհոո 'մրտթհսննս պպազտոոմտոհտողող 

Արոսծսմսժմվն ղտահսմտիոսոհդ Ֆֆ լոսծոծժդմօմսԵ դորդկմողղժ վմզղտոնդոնծ ղողդտտղհոճվը նսծուծղմ 

մրոԹթհսծկողոոր 5» րոսդոմոտոն դվ(ոծեԵտճվր դոԹթհստոնոմոնմո վ-դրՈղ .տսԹհսդզնզտ տՀգքոմվղո 

ղող ոզհոճղվ Ղտմազմոմդի վմզղտոեղոն չչ օտիճոդվդոսըսդ մղոԹթհսմտիոսոդղ »Ֆֆ ծվրնսդ վղոմոտոն 

դոդտոհսմիղ վմզդճոսիոմվ սանմոր րոսծսմսճմվն Հ կզմնորոմտ մղսթհսեոպվոտոն 5» րոոսմդղդկողոճմծ 

դոԹթհսծդոցմսծորու օտիծղ :տզվ վդկտղզոոմԵ վճճյաճտոմոկմզդ ՖՖ իսմզծմով ռոդտիոմվ 

-դվրոԵԽոձվղ ղուղ մդոսքշհսճկոցմսեորով իվտկո զ Լզիկտղսմոծ րսօտիտտովողդողորոք ստղիծոֆ 

Վտազմումզի վմտշոծմով 1տԱզմոմզի 

վմզղրոսստոծսճվը ղ վմզղոսսԹհսնսօմսԵ ըսդտոնմոհդոր ղվ(ոծեԵտ նստոտհող մղործողոհդոմվ վմզղդոտուոդ 

ՀԹ) ՀՀՕՀ-Ջլ0Շ ռտահսմտիտորեոս ղտեհսմտոտիով դվմոմգնդդէ վնմպկմսվ վ(տհոսմիզ " 

Պտոամղմոմղի վմոՀոնմոսպ 

1տաղդմոմզի վմղդղդոաթԹհսօմսծոծդուվ օտիմտտողդ տմի վնսվ ղտահազտո -ՖՎՈՖՔ/հՏՀՈՑ " 

Պտոամղմոմդղի վմզմտչոնծմով վմզղուսԹթհսնսմոդ 

վեմողդորով ղտեհստոնոմոնմո ղտդկողմժ Ֆֆ նսինոմԵ մրտԹթհսդդժ վմզդոաթԹհսօմսԵտնդուխղմվդ 

ղ ղոԹհսմնողղմօ ՏՖ ռդվոոր ղդոԹհսմսիոճղովսղմվդ Զտիճոտո ծվդոմղզոոմԵ 

ԵՎաՔ) ռտահսծկոօմսեորով պտհոտիոմվ ղ վմտժտո րզն վմզղծսծվրոմրքյ ղտտողտհողզն 

ՂՈՈ փւտսղոտոոոֆ րաամզդդկողոճմծ վմետոմօ «մոժմոո րոն ռտոԹհսմսիտճղովսդմվյ» " 

Ղտազմոմդի դորդկմոմվդ վմդղղղոսԹթհսմԵողոցմո 

ծվդ ղոմն ղ վ(ովծղզիղսդ վմոմժ(ւո րզն ղտԹհսմսիտոծղով օտիհոմզկորետկ դվլտոեծոմնոր վ-ղՈ " 

Ղտաղմոմզղի 

վմոչտնմու ղտոԹհսմվոոդրսուս 1ոամզմոմդի վմզղովեսխդովզտ մսղ ղ դորճտտղզվղո վդսմ օտիդմոնոս 

ծվրնսդ վժրդ| ղվմոմղոտոռղչո վ-տղՈ իսմզծմով ղտրճտտզսղո մսիորտդ օս րոդ վղսշ " 

Ղտոազմոմղի վմտՀոնճմով «րոսմոդկվտդոմրհո ղ րոադոսԹհսմնողզմօ ղվյոծեո ղղդոսԹթհսմսիոտմոմհ 

յսզղղմոտզվ մմզդդոաթհսօմսԵոնծդով վմզղրսեԵդոտծսոյ» վնսճսդհզԵ Ւրստով վ-ԿՈՈ իսմզծմով 

վմղղրսեդոտչսոլ օտիճտտո ճվդկտմղզոոմԵ վմտտոդողքդով մօմոմ վմզղժդոսիոմվ տսնմող " 

1ոմղմումզի վմդղճդոսքնմո ղորմոտոկ վմծումց վմզղուաԹհսնսօմսԵ 

ՀաՃՀՇՕՇ-0ՇՕՇ .նսոլժ ծվոոսթհսմտիորեոս դվմոծեռ դոԹթհսդտհոտչոհ վմզղճոսիոմվ պսնմոր օտիրեոկ 

ծվրնսդ վմդղտդծտոցմսփ վդտմդզոոմԵ դտմդոտոտնով (ռօշղո) վմետմօ դտործտեմո վ-ղո " 

Պոխնզմոմզի ղորտոոմտոհո վծնսդզԵ ոմրոդզրո դվոոր 

վմզղղոաԹթհստոնծո ղոդողսմդ ղ վմզղճոսիոմվ սանմոր վղողոիժէ լչցչ վտղզրոտմտհողզնտգհո Ղղր " 
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Վղիմզմտողտմով ղղճ մզղրոստովոո| վմզղղսդոդ վջօեԵտճմոի 

րոդ վմդդծդոպտո վճղզմօ 'դորմտտողդ վմզղդտսթհսդոդտտմտո դտդտոնսմոսոօ իսմզղժուսնմո 

ղդտոԹթհսդդժ ղտոդտոնսմոսոց մրտորտտդհդ վետպտոտոն ըգ իսմժողդն ռօ, ՛րյսմդդոսԹթհսծկոնմվմսվ 

իվտոմզհոօ օտոնճզդոս վնդտ տսր վմզդյողդոնզտ վետոլոտոն մսիտորեԵ դտթհստզհոոմդոչ վղոտոոմոշ 

դդ Լպիդկմտղդժ մմղդրոստոտով վմզղդսթհսդոդտտմոո դվնոժդոտողպծո ղ վմղդճղովտհո վմղղդսդոհդ 

վջետճժմտոի վետվտտոն ց իսմողն ց իսմդդմդոսնմո ղտահսդդժ դտողդտնսնոսոօ օտիճողոդոմզ 

ԷմմզմետԾոասհդղզե օոիծճոմոդմզդ դվետովլոտոն մսիոոիեծ դոթհստզհոմդոչ վղոտոոմո» 'մմզդճսնսժ-րոսրվն 

վմզդվծոժոնոմց Լկզծտովնդով դղ շվսո մորով սսնզռծողոդոմվ դմզդդոսԹհսղդդժ դոդտնսքոսոց 1ոնժվվսմգի 

չմո ՛ղ մոտ 1հսժ մզղրոստվող ԺՁհսղմզսո վմզղճդովտքրո վմզղդսդոհդ վջետճմտի վետպվոտուն 

'վմզրմսդ դոդոմոիոտոն ւս դոդղոհս/դ ղող ողհոճղվ մմզդոոսԹհսմգծ) շհսղմզսո րոսճճոծմղդմ դութհսնսդոպ 

ղոդտծտովտտոն ղ դտորմտիտդկդն ղտդկտմտիոտոն մրորտոհդդ ղտթհսղղմոռվլողդ վմդօմսԵ դոդողզմժ 

ղ դտրտոտմտտհոողվոռղ վմզօհս/դ Լզծտովնդով ղղ մրվպ ոաղղծտողդոկոմվ դոսԹթհսդոժ ռդտողդտնսմոսոց 

ՀԱրորտոհղ վեոռղվոտոն ճշ ոոսնշհսղոժ դոդկոնսնոսոռց |չ դվղոդոիժՀ) լՇ0Շ) մրորտոկդ 

վեոպվոտոն ց9 .ոոսնշհսղղժ դոկտնսքոսոջ չչ Հչ պիճտղոդկոմվ ըոսօշտիտովոդողորոք չստզիծոշ» 

ՀռորըԵոդ 

վմզջօեԵտովող վմզղրոածսմս ղոթհսմտիոսոհ Ֆշ «ղվոր սսնղզտոտոով մմդմծոոմօ վմզղոոսԹհսնսօմսեԵ նսոխ 

ծվռոմն ղ մդոոսԹթհսմտիորեոս վմզղղողոի») 9Հ0Շ-ՇՇՀՕՇ վմզղրսպվսփղմոմ դոդտիոմվ ղ ղտոդտտոն շշ» 

'«ղվոոր պպտոտոովպ մմվեԵոմօ վմզդռոսԹհսնսօմսԵ -ՀՔՀՀՕ0Շ-ԷՇ0Շ ,նսոլմ ծվդոմն ղ մդսԹհսմտիործոս 

դվմոԵծո դոԹթհսդոհտչոհ վմզղճոսիոմվ սսնմոր »»» զ Կիիտմեմդդ ղզմսիվտդկո դղսթհսետոոտող, 

: մմզղուսԹթհսիտղիծով ղոդզմոտ ղ դվ(ոդոմրտովդ 

վմԵտոմօ վմզղոդոսթհսնսօմսԵ ղ վմղդոդոաթհսմտիործոս 1ուՀվվ պիճտմողդմզդ ղզ մզղդվրմոր դտողտտղհո 

3յսոտիոմվ 'վղմո ոիվժմ վ 'ողոտմսիողոող չմոսմտտոդկ ցտոՀչտոհո ղ դվդտողորոք վմղղուսԹթհսնսօմսԵ 

նսսոմղդ մդաթհսծկոդոոը ղտահսետվտոտոն շֆ նսոխմ Ծվմզդղրածսմմս ղտԹհսմտիոսոկ 

Ֆֆ «ռղվոոր սազտտտոով մմդմԵոմօ վմզդոոսթԹհսնսօմսԵ նսոժ ճծվղոմն ղ մդսթհսմտիործոս 

վմզղդողդտիտԼ ՀՇՕՇ-610Շ վմղդրադպսփղմոմ ռդտոդկտիոմվ ղ ղտղկոտոն շշ» '«ղվոոր սաղտոտոոս 
մմվեոմօ վմզղրասոծսճվր վմզղդողդտիօ) ՀՇՕՇ-6լ0Շ ռտործտողոդկոմվ տմն ղ մդաԹթհսմտիորեոս 

ղդսվծհոսսսդոդով Հչչֆ» ՛'«վոտոր չաղտոտոով մմվետմօ վմզղդաթհսնսօմսԵ նսոմ Ծվդոմն 

ղ մդսԹթհսմտիործոս վմզղղողտիժ) ՀՀՕՀ-ՕՇՕՇ դործտեմտԵ ղտոԹհսդոդկվտոս Ֆֆ» '«ղտԹթհսմտիորեոս 

դվտեծո վմզղդոդտոիօ) ՖՀՕ0Շ-ՇՇ0Շ պփւոստմսս վմտոժմոո րդն ղտրմսիտողողվվ ղտրօջտոմոտ 

վճղդԵ ղտրհծոճղծս ղվնոօշտիեղոԵ ղ ղտրմսիտողողվԳ ղտահաձճդդժովու 'ղորճտիԼ վմդնսփ» '«ռվոոր 

յազտոտոով մմվԵոմօջ վմզղոոսԹհսնսօմսԵ վմզղղոհդոիծ) ՀՀՕՇ-ՕՇՕՇ ,նսոխ ծվղոմն ղ մղոսթհսմտիործոս 

ղվտեծո ղտահսդոոտչոո վմզղմոսիոմվ չանմոր շջ» չ ապիիստոտո ռդվղտողդտիօժ ՀՀ0Շ 
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չորով ումն զ նզճտոճնե մետղվոտոն 'րոեդո ղվճոսո 1կզիմտ Հ 1հստ) մրոստվտո| 

դոդովպոհոտեմողդ մս 'մժդտրտեղով ղմո իազղսո վիծով մպիդկտդոծդ վչ քնհստ դտդկտվտհոտեմոհդ 

մրորտոհկղ ովղվճմզի ճվրնսդհ վետպվտտոն մսիտոիԵ շֆ դռմ(տոդտո 'մդաթհսմսիոնգը վետոպտտոն 

ղ մասԹթհսմոդսո վտոոփ դորտպվոոռ| ղոդտվտհոտեմոկ 1զմորով զ օտիտտտոուվ միսնսքողօդուվ վնոդվօԱդ 

մդՁյդմսո դվեոպվոտոն մսիտոիե 5» րոսժդսխմո դորդկմողղձ վծմով սսղդկմոՉդզ ղոԹհսիտտողողպոտռտոհ 

ղոդոպտոտեմոդ վետվտտոն | ՛'մտսաթհսմոդստ վտոոփ ռղտրտղվոռղւ ռտդկտվպտոտեմողդ 1Լզմորով 

վծ օտիտոտոով միսնսքողօդով վ(ոդվժզ մզժդմսո ղվետպվոտոն մսիոոիեԵ շշ» լոսժդոսնմո դորդմողղժ 

վծմով չապղդկմտոժդդ դտաթհսիտողովոտտտոո դտոդկտովտոհտեմողդ վետպվտոտոն Հ ՛մղսԹհսմսիոնզր 

ովմզոդվճմզի Լզմտրուվ վճ օտոիտտտոով դ(ոդտո 'մդոսԹհսմոդսո վտոոփ դորտպվող ղտդկտվտհոտեմոհդ 

մորով Հ օտիտտոտոոով միսնսքողօդով վմոդվօզ մղօղմսո դվետովտոտոն մսիտոոիԵ Ֆ» լոսճժդսնմո 

դուրդմողղժ վծմովպ սամղկմոՁժդղ դտԹթհսիտողողվոտտոհ ռտոդկովոհտեմոդկ վետոտտոն ՇԸ 'նմո վծոցշ 

չվքնստ դոկովոհոծմոկդ «ոստոծո 6վռստճոհ» զ զիկտոդոծդ ժրորտոկդ 

ովռվճմզի իսմզղճուսքնմո վժնհսմտի ղոկովտհոծմոկ դվօղոսո օոիճոսմով ժրորտոդդ վետոլոտոն 

դհսղդ ղտզտսղ/ո '«իսղոցվտոո դզը րոսծղճվ վդստչոհո» մրորտոհդդ վետովոտոն լ '«դոսնՀհսնստոկդ 

տովպվ» .մրորտոդդ վԵտովտոտոն չ '«դոսքշհսնստոհդդ» Հ Ազիկտդոծդ մրտրտոհդդ վԵտոլտտոն չյ 

գ ոսմտոնոն մժհսմոի ղոդկոպտհոտեմոկ ըսսճոզն սանզիծոմոդմզոՏ 

մԱղորդմողողժ վիսնսքողցօղով վմողդվազկ րոստզդկրոք տմԱօ-/ մԾմով սնզդմոժդզ ղտահսիտտողտողպոտռտոհ 

ռոդտոպտոոտեմույ :չմղտորդմտղղժ վիսնսքտղօղդով վմտդհվժգ Հ րոաղծտոմտդմդզ 'դոսԹհսնմսղճվըր 

չամղկողոծդ քհստ ղոկովտհտեմող «րոստոծո ճվդստծուո» ղող 1զդվ| զ նսմոդ մմս ՛մԾմով սազկմուցղդ 

դտոԹթհսիտոռոպվոտտտոո դտղդկտովտհոտեմողդ լխոստղդկրուք տմմօդժսք րտդ ռվժրովվտդօշդով զ (ոսդշղոպ 

ղո մրտոԹհսմոմողօդուվ տղմդկդսդ մետոլոտոն մսիոոիԵ 'ստզվ Ծաատողոտո մմզօհսդ ղ մմվետնւսդզե 

1ոմմզգմոմզի վտմտիո վՁհսմտի ղտդկտովոհտեմոհ) մտղդ նմ-ցՇ վղտորոմվ ՇԵ պ վ-Գ վովոոսպվ վղտոդոիշ) 

910Շ ,.վետոլոտտոն մսիտոիե Ֆ»ֆ իսյդդոսնդմ ճրվվ իսնսքոդցղով վնտդկվազկ մզժդմսո դվետղպվոտոն 

մսիոորԵ Հ» Ապիկմտտս ղղծ ճվրնսդ վետպվտտոն մսիտոոիԵ »»ֆ մմղդծհսմտի դտոդտովպտոռեմոհդ 

գ մրտրտտկդ վետոտտոն Հ իսմդղժդոսնմո վմզղժհսմտի ռղտղդկտպտհոոծմոդ օտիծողոդոմվպ 

մեԿդտպվող մմզղդսդոհդ վօշծտոճմոի 

վետվտոտոն 'մզդտհովպոհծ մմզղտզդրոք դտոդտոմտիտտոն ՛մդոսթԹհսնսդոպոմդի ցտչտտո ծս ծվոնսդ 

վետվոտոն ոտնոմդի 'մղդծտդոդոմվ րոսմտիոդզն դոդղդտմտիոտոն ռվմոոզմդկոր ղ վմզօ) մրորտոդղդ 

ղոթհսղղմողւվող իսօմսԵ ղտդկողզմժ 1Լղծտովնդով ղղ ճրվվ տսնզԾսմոկ Ժհսմտի դտոդտովպտհոոնմույ 

Հ(Արորտոհղ վեռղվոտոն յյ Հմնսմտի 

ղոդտվտհոծմողկ չ .դվռոդտիշ) յՇ0Շ) (մրտրտտդկդ վետովտտոն ց «Հմհսմտի ռոդկտվպոհոնմոդ 

Հ Պրտորտտոհդդ վետվտոտոն 9 Հ Աիճատդտկոմվ «Հհսմտի ռտկատվպտոհտոծմողդ |լ) մրտորտոհկդ 

վետովոտոն ըցջ .Վհսմտի ռտկտպտհոտեմոկ ՀՇ Հ պիճտդտոկոմվ րոսշտիտովպտոկոդորոք ստղիճո» 

ՈՎՄԻՍՏ»ՈաՈ ՂՈՈԻՈՍՎ 

ԻՂ ՂՎՍՇՇ)ՎՍԹհՈԶՍՄԵՌՈՈ» ՂՈԴՈՒՈՍՎ ՂՎՇՈԵՇՈՑՎՈ



Թեւ Լ ԹՅՈՒՆ, 

ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔ ԵՎ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐ 

Հ. Ց 



Շ9. Ե 
չրսԹթհսմծոոնմսնով 

Ջ6Շ Կջմոն Հ վզղտոով մղտահսմդոպ իսճգճնողդ ղտողդտդստչոքո ղոԹհսետպվոտոն Ֆ»չ 'ղտորդտմտհումկվ 

ՇՕլ վհսրոր 1ղիմտ զ ճծտշդմ րոսդոսթհսետղվոտոզ, դվղոդոից ՀՇըՇ իսմղղժդոսնմո դորդկմտտվնոտչղ 

չղտոոռլոոտոհո Հ լզիմտ դործմով ցցՇ օտիծոտո ճվմզղծսճվրոիտում) դվմոօտիեղոն 

փամզղտղդրոք օտիղորվտո իսմդղմօ չ» «դվոոր դտահստտծո դտահսիտտդզնդօ» :ղրաԹհսմե 

-ոսրվն ՀԷ/Շ չ զպիճտտո դվղողոիշ) ՀչըՇ ղվտոսփ դվ(ոռսմտդկզկ դտոդտղդստՀոյո ղտահսեովոտոն շշ 

չոսմզղկոծմով դողդոմովճսո առստ8այ5լ 

Պղ ՀԹԾզ55Ե ղող Ակօմոն Հ փզդտուով մդոսԹհսղդւացմսԵ ղտԹահսետովոտուլ, ծվմդժրզտդսվ վդոդտոիծ) ՇՀ0Շ 

Վոմնզմոմզի վմղզծմով նսիճդսո դվտմսԽխ դոդտիոմվ ղվմղդծսծվր ռոԹթհսիտոմ) ռվմոցոիեդոն 

կզմծոմտդկմզդ Հ մզպղրսդոմտեմոո ղտղ ողհճղվ 'մմզղոսդտմտոոմվ վմզդոսթհսմգդկղմսվնոս 

-ոտուսսղվ գլ ղ վհսրոր դվմողսմտդզզ ճգլ ՛վիսրոր մվետոտ գլ նսօշմսԵ րըոսսդսԹթհստզհոմղով 

ՊՀ պհդհմտտվնոտծր ՛մմզղմդոտտոծո ղտրդհմտոոոո պմտող ռդտկտողստծոո դտնհսետոլոտուվ, 

'ղորղովպոմոդկղտոսԼ ղ դտրդոպտոմտդդտոզտ ղտրդտմտուսԼ վմզղդրոաստծսծվը դտահսետղվոտու, 

1կոծողոդոմվ Հ պկտոսսմոծ րոսճծոծդմ վղողոիծ) ՇՇ0Ը| մղվքոմ վմզոոդ դվ(ոմղով ղտԹթհսետղվոտո, 

չոսԹհազոանդմ ֆգ լոսդքոմ դորդմոդդճ վմղդրոսրվն ղ դոթհմսղդսնդմ վմզդվծոճոնոժ 

վրետոդոտոոչո դտահսետւտտոն մսիտոիԵ շշ» '/ֆ6 ,ոամղդդոսթհսետովտտոն վմդեմոր 'ֆցց 

փամզղդոսԹհսեոպվոտոն վմզղղոճմՀ դոդոձմտի դս վղողմզ 'բօգ , լոսմղդոոսԹհսճմոի դոԹհսետպվոտոն 

մսիտորԵ Ֆ»Ֆ '6ցՇ ,ոստսթհսետոոտոն ղոդտմսիդվԵ Ֆշ» 'լչ տսր վմզղդոկոնմվմսոդ| վետպվոտոն 

մսիտորԵ 2» 'քլ ,տսր վմղդետոլոտոն ղ վմզղետոլոտոն Ետիո ղտահսետոիլոտոն մսիտոոիե շշ» 

'վմդղլոդտնդտ վետղվոտոն մսիոոինե 5» 'դոսԹթհադդանդմ չ զ ղպիհմզդործող տսր վետովոտոն մսիոոիդ, 

չս-ՅչՇ-0ֆ րտոհ իս-լք/ ղզ զծուղիո 'տորզրով վդոդտիշէ լչ0Շ 'մմղժոզն դոթհսզոսնդմ վմղդվծոժոնուժ 
ծվոնսդ վմզդրսղտքոմոմստո ղտահսետվոտոն Հ» լաշտիտովպտկողորոք ստղիծոֆ չտորզըով 

վ-ՕՇՋլ տիմտտ նմսոլողդ դոաթհաղդսնդմ լճգՇ Հ պիհմզդկտրեոդ լոսդրսԹթհսետոոտոն ղվղոդտիօ) ՀՇ0Շ 

չմո ղ դվմզդոսքշհսօմսԵոնղով վՀ1հսդմ դսվճհոսսսկ մ-Ե99) 'ղվմզդոոսնշհսօմսծոնդով 

վժհսդժ մոսդովնդմ մ-9/ԷՇ (դվմզղդւսհաշմսծոքդով օտինտս րզն վճոսիոմվ դոդկտմտդմ 

մ-յգ ,րսսիշ) ննո) դվմզդոսսնՀհսցմսծոճդով օտիննտս րզն սսնմոր .մ-0Ե9) 'դվմզղոոսքշհսօմսծոճդով 

քոիննոս րզն դոքՀհսդոդոփզո 9 Լզմզմոմզդի մ-օֆչՇ Ծվմզոժսնսժ-ուսըովն օտիճոտո դվդոդոիշլ ՀՇՕՇ 

9ՖՇ ղվղոդտիշ) լՇ0Շ) Հհսմտի դոդողզմժ Հ կղիղսդգօողվող լոսճդսխնմո ղորդկմողղժ վրոսրվն 

96Շ '(Է/»» պվղոհդտիշէ լՇՕՇ) դվրմտոր 1ո զ Լիդմտնտս րոսրվն /ՀցՖ '(97 .վղտղդտիժշ) լՇցՇ) տմտիողո 
դ դծտոդր րոսդմտղդժ վրոսրվն էշ '(6լ դվդտղտիձ) լՇ0Հ) չ Ազիճզմտնոան մոոսթհսծհդուշմնօ) տղզվ փստորոսրվն 

0Շ '(Է վռոդտիօ լՇցՇ) դփստորոսրվն ՊՀ 1ղիշմտնոմդի մ-ֆ '(չ/լ ռվղտհդտիտ) |Շ0Շ) ժղոողտղվղո 

Հ Կիռնսժ) մ-յ0) '(»0ՇՇ ռվղոդոիօ) յՇ0Շ) չ զիքմդր մ-ՇՁ9) '(Հ99Շ դվռոդոիժօ) լՇ0Շ) րսդոմտեմոհ Հ լգիմտ 

ղվ-/91Է '(996 ռվռդոդոիշ) լՀ0Շ) Հ զիմտմտիոսմ մ-/յլլ ծվմզգրոսրվլ, վդտողկմդ Հ 1զնդ մ-00ՇՇ ԾվմղղրոսրվՆ, 

չս-«չգ՛ք րոդ իս-չցբ Հ դծուգիո դիվօ) վմզդրոսրվն օտիճոտր չտորդրով վ-ցյ60լ տիմոտ 
նմսպվոդ .(միվօ) վմզդրոարվն օտինտս դդտահսետոլոտոն դտկոմսիդվը Հ5 օտիսոմղդ) ժսնսժ-րսրվն 

ԳՕՀ)) Հ Կիծոտո ճվմզղվծոճոնոժ դվղողոիծտ) ՀՀՕՇ ոստսԹհսետվոտոն ղտԹթհստզհոոմղոշ վղոտոուո» «1 

մՂարո ՂՎԲՈՍՂՈՖ ԻԳ ԺՏՈՉԶ)Ղ.) ՎԱզՂՈՎԱՈՎՆ 

"ՂՎՍՔՕ)ՎՄ ԴԳՂՎՍՆՂԺ ՎԺԳՂՎՏՈԺՈՆՈԺ



ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, 

ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐ 

- 
հաղորդումներում դատախազների մասնակցությամբ պատրաստվել է 136 տեսանյութ, 

Նկողմից իրականացված աշխատանքներին ն այլն: 

անրային կապերի բաժնի կողմից, ինչպես նան՝ ռադիո ն հեռուստատեսային, համացանցայ խ 
որոնք 

հիմնականում վերաբերել են ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործընթացին, 

կոռուպցիայի դեմ պայքարին, պետական շահերի պաշտպանության ոլորտում Դատախազության 
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ՃՆ 

ՃՇ 
Է-1 
լ ՓԳ2| 
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1 «Ծ 
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Հաղորդում՝ 
Հայաստանի Հանրապետության 
դատախազության 2022 թվականի 

գործունեության մասին ա


