
Æñ³í³Ï³Ý íÇ×³Ï³·ñáõÃÛáõÝ-Law Statistics- Правовая статистика 

ԱÐ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï³ñ»·Çñù-Statistical yearbook of AR-Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê ÐА 152 

ԻՐԱՎԱԿԱՆ   ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

LAW  STATISTICS 

ПРАВОВАЯ СТАТИСТИКА 

Բաժինը ներառում է ԱՀ 
Ոստիկանության տվյալները 
հանցագործության վիճակի 
մասին, այդ թվում` առավել 
վտանգավոր և տարածված 
հանցագործություններն ըստ 
առանձին տեսակների: 

Ըստ ԱՀ դատական 
դեպարտամենտի տվյալների 
ներկայացված է տեղեկատվու-
թյուն դատապարտվածների 
թվաքանակի, նրանց կազմի, 
ըստ պատժի հիմնական չափերի 
դատապարտվածների բաշխման 
մասին: 

Հանցագործությունը  
սոցիալ-իրավական երևույթ է, 
որը ներառում է  որոշակի 
տարածքում որոշակի ժամա-
նակաշրջանի ընթացքում 
կատարված հանցանքը և 
բնութագրելի է քանակական և 
որակական ցուցանիշներով: 

Գրանցված հանցագործու-
թյունը պաշտոնապես հաշվառ-
ման վերցված, հանրության 
համար վտանգավոր արարք է` 
նախատեսված ԱՀ քրեական 
օրենսգրքով: 

Մարդու դեմ ուղղված 
հանցագործությունը նրա 
կյանքի, առողջության, ազատու-
թյան, պատվի, արժանա-
պատվության, սեռական 
անձեռնմխելիության,  սահմա-
նադրական      իրավունքների ու 
ազատությունների, ինչպես նաև 
ընտանիքի դեմ ուղղված 
հանցավոր ոտնձգություններն 
են: 

Ծանր և առանձնապես ծանր 
հանցագործությունը ԱՀ 
քրեական օրենսգրքով նախա-
տեսված, հանրության համար 
առավել մեծ վտանգ 
ներկայացնող դիտավորությամբ 
կատարված արարք է: 

Հանցագործություն կատա-
րած բացահայտված անձանց 
թվաքանակը ԱՀ Ոստիկա-
նության կողմից պաշտոնապես 
հաշվառման վերցված անձինք 
են, որոնց նկատմամբ 
հարուցված են քրեական 
գործեր: 

 
Դատապարտվածներն ան-

ձինք են, որոնց հանդեպ 
դատարանների կողմից ընդուն-
ված են օրինական ուժ ստացած 
դատապարտման վճիռներ: 
 

 The section contains data 
characterizing the state of 
criminality, including the most 
dangerous and most frequently 
commited crimes compiled by the 
Police of  AR by the Goverment of 
AR.  

The information of Judicial  
Department of the Republic of 
Artsakh presents data on the 
number of convicted, their 
composition and distribution by 
main types of punishment. 

 
 
Offences is a socio-legal 

phenomenon comprising crimes 
commited on specific territory 
during specific period of time and 
having qualitative and quantitative 
measures. 

 
 
Recorded crime is officially 

registered socially dangerous act, 
defined by the AR criminal 
legislation. 

 
 
Personal crime is a crime 

against life, health, freedom, 
honour, dignity, sexual immunity, 
constitutional rights and freedom, 
as well as family. 

 
 
 
 

 
Crave and special grave crime 

is a deliberate act, representing a 
most danger for society defined by 
the AR Crime Code. 

 
 
 
Offenders are persons 

officially registered by Police of 
AR against whom criminal cases 
were initiated. 

 
 
 
 
 
 
The convicts are persons on 

whom sentences have been passed 
and have come into legal force. 

 
 
 

 Раздел содержит данные 
Полиции РА о состоянии 
преступности, в том числе, по 
отдельным видам наиболее 
опасных и распространенных 
преступлений. 

По данным судебного 
департамента РА представлена 
информация о численности осуж-
денных, их составе, о распре- 
делении осужденных по основным  
мерам  наказания. 

 
 
 
Преступность - социально-пра-

вовое явление, включающее 
преступления, совершенные на 
конкретной территории в течение 
определенного периода времени и 
характеризующееся количествен-
ными и качественными показате-
лями. 

Зарегистрированное преступ-
ление - взятое на официальный 
учет общественно опасное деяние, 
предусмотренное Уголовным 
кодексом РA. 

 
Преступления против 

человека- преступное посягатель-
ство, направленное против его 
жизни, здоровья, свободы, чести, 
достоинства, половой неприкосно-
венности, конституционных прав и 
свободы, а также против семьи. 

 
 
 
Тяжкое и особо тяжкое 

преступление- умышленно 
совершенное деяние, представ-
ляющее наибольшую опасность для 
общества, предусмотренное 
Уголовным кодексом РА. 

 
Численность выявленных лиц, 

совершивших преступления-лица, 
официально взятые на учет 
органами Полиции РА, на которых 
заведены уголовные дела. 

 
 
 
 
 
Осужденные- лица, в 

отношении которых судами 
вынесены обвинительные приго-
воры, вступившие в законную силу. 
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124.   ԳՐԱՆՑՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԻՎԸ 

NUMBER OF  RECORDED  CRIMES 
 ЧИСЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

    (միավոր)                       

    (unit)                                                                                                                                                                                                              (единица)                                                                                                                                                                                                                   

  2014 2015 2016 2017 2018  

Ընդամենը գրանցվել են 

հանցագործություններ 

Total crimes recorded 350 464 704 766 739 

Всего зарегистрировано  

преступлений 

  դրանցից՝ 

         of which:   

 

  из них: 

կանխամտածված սպանություն և 

սպանության փորձ 

 premeditated homicide and homicide 

attempt 3 3 1 1 2 

умышленное убийство 

и покушение на 

убийство 

կանխամտածված ծանր 

մարմնական վնասվածք 

premeditated heavy injury 

1 7 5 4 6 

умышленное нанесение 

тяжких телесных 

повреждений 

բռնաբարություն և 

բռնաբարության փորձ 

rape and attemted rape - 2 2 - - 

изнасилование и 

покушение на 

изнасилование 

թմրադեղերի հետ կապված 

հանցագործություններ 

crimes related to drug  51 37 75 62 41 

преступления, 

связанные с 

наркотиками 

խուլիգանություն 

Hooliganism 9 6 2 - 5 хулиганство 

ճանապարհատրանսպորտային 

պատահարներ մահացու ելքով  

road accidents with mortal outcome 
5 5 4 8 11 

дорожно-транспортные 

происшествия со смер- 

тельным исходом 

ապօրինի զենքի կրում 

 illegal bearing of arms 36 54 94 116 99 

незаконное ношение 

оружия 

 

125.  ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՈՒԺ ՍՏԱՑԱԾ  ԴԱՏԱՎՃԻՌՆԵՐՈՎ  ԴԱՏԱՊԱՐՏՎԱԾՆԵՐԻ ԹԻՎՆ  ԸՍՏ    

ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԱՌԱՆՁԻՆ  ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 

NUMBER  OF  CONVICTS  ON  WHOM  SENTENCES  WERE  PASSED  AND  CAME  INTO      

LEGAL  FORCE  BY  SELECTED  OFFENCE  CATEGORIES 
ЧИСЛЕННОСТЬ ОСУЖДЕННЫХ ПО ПРИГОВОРАМ СУДОВ, ВСТУПИВШИМ В 

ЗАКОННУЮ  СИЛУ, ПО ОТДЕЛЬНЫМ  ВИДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

    (մարդ)                                                                                                                                                           

   (person)                                                                                                                                                                   (человек)                                                                                                                                                                                     
  2014 2015 2016 2017 2018  

Ընդամենը դատապարտված 
Total number of convicted 200 145 134 135 159 

Всего осуждено 

  նրանցից՝ 
      of which:      

из них: 

կանխամտածված սպանության և 

մահափորձի պատճառով 

premeditated homic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ide and homicide attempt 7 6 - - - 

за умышленное 
убийство и покушение 
на убийство 
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  2014 2015 2016 2017 2018  

կանխամտածված ծանր 

մարմնական վնասվածքների  

պատճառման համար 

premeditated heavy injury 7 5 6 2 2 

за умышленное 
нанесение тяжких 
телесных повреждений 

բռնաբարություն և բռնաբարության 

փորձ կատարելու համար 

rape and attempted rape - 1 2 - - 

за изнасилование и 
покушение на 
изнасилование 

շորթում 

extortion - - - - - вымогательство 

թմրադեղերի հետ կապված 

հանցագործությունների 

պատճառով 

Crimes related to drug 35 32 36 37 38 

за преступления, 

связанные с наркотиками 

խուլիգանության համար 

   hooliganizm  12 4 1 - 1 

за хулиганство 

տրանսպորտային միջոցների 

շահագործման և երթևեկության 

անվտանգության կանոնների 

խախտումների պատճառով 

by causes of traffic offences  - 2 2 4 8 

за нарушение правил 
безопасности движения 
и эксплуатации 
транспортных средств 

ԳՐԱՆՑՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԻՎԸ 

NUMBER  OF  RECORDED  CRIMES 
ЧИСЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

միավոր-unit- единица 

2014-2018 

 
 


