
 
 

ՀԵԼՍԻՆԿՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՍԱՄԲԼԵԱՅԻ 

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ 

 

 

 

Տեղեկանք 

 

«Սասնա Ծռեր» խմբավորման կողմից ՀՀ Ոստիկանության 

պարեկապահակետային ծառայության (ՊՊԾ) գնդի գրավումից հետո 

իրավապահ մարմինների գործողությունների վերաբերյալ  

(03-08-2016) 
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Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը 

տեղեկատվություն  է հավաքագրել` «Սասնա Ծռեր» խմբավորման կողմից 2016 թ. 

հուլիսի 17-ին ՀՀ Ոստիկանության պարեկապահակետային ծառայության (ՊՊԾ) 

գնդի տարածքի գրավմանը հաջորդած 14 օրերի ընթացքում իրավապահ 

մարմինների կողմից ձեռնարկված գործողությունների վերաբերյալ: 

Մասնավորապես` պաշտոնական աղբյուրներից, ԶԼՄ-ներից և քաղաքացիներից 

տեղեկատվություն է հավաքվել 2016 թ. հուլիսի 17-31-ն ընկած 

ժամանակահատվածում բերման ենթարկված, ձերբակալված և հետագայում 

կալանավորված, ինչպես նաև այդ օրերին մարմնական վնասվածքներ ստացած 

անձանց վերաբերյալ:  

Ոտիկանության կողմից 2016 թ. հուլիսի 17-31-ն ընկած 

ժամանակահատվածում, ըստ պաշտոնական տվյալների, բերման է ենթարկվել 

367 քաղաքացի, իսկ համաձայն զանգվածային լրատվամիջոցներով տարածված 

տեղեկատվության և ականատեսների` ավելի քան 675 քաղաքացի:  

Աղյուսակ 1 

2016 թ. հուլիսի 17-31-ը բերման ենթարկված քաղաքացիների թիվը 
 

Ամիս, 

ամսաթիվ 

Բերման ենթարկված 

անձանց թիվը ըստ 

պաշտոնական տվյալների 

Բերման ենթարկված անձանց թիվը ըստ ԶԼՄ-

ների և իրավապաշտպանների 

17.07.2016 
- 

200-ից ավելի անձ1 (ըստ իրավապաշտպանների 

գնահատականի) 

18.07.2016 
- 

30-ից ավելի անձ (ԶԼՄ-ներով հրապարակված 

դեպքերի հիման վրա) 

19.07.2016 - - 

20.07.2016 - 5 

21.07.2016 

1362 

շուրջ 300 անձ պահվել է Ոստիկանության 

ներքին զորքերի զորամասում3 (ականատեսի 

հավաստմամբ) 

22.07.2016 
- 

4 (ԶԼՄ-ներով հրապարակված դեպքերի հիման 

վրա) 

24.07.2016 
 

5 (ԶԼՄ-ներով հրապարակված դեպքերի հիման 

վրա) 

27.07.2016 
664 

100-ից ավելի անձ (ԶԼՄ-ներով հրապարակված 

դեպքերի հիման վրա) 

29.07.2016 165 165 

30.07.2016 - 1 

31.07.2016 - 10-ից ավել 

                                                           
1 Տես՝ http://armtimes.com/hy/read/89781 
2Տես՝ http://www.police.am/news/view/պարզաբանում210716.html    

3 Տես՝ http://www.aravot.am/2016/07/21/718195/ 
4 Տես՝ https://armenpress.am/arm/news/855469/hulisi-27-in-ostikanutyan-koxmic-berman-e-entarkvel-66.html  

http://armtimes.com/hy/read/89781
http://www.police.am/news/view/պարզաբանում210716.html
http://www.aravot.am/2016/07/21/718195/
https://armenpress.am/arm/news/855469/hulisi-27-in-ostikanutyan-koxmic-berman-e-entarkvel-66.html
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Ընդամենը 367 675-ից ավել 

 

Պաշտոնական տվյալներ ձերբակալությունների և կալանավորումների վերաբերյալ  

 ՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնել է, որ ՀՀ Ոստիկանության 

պարեկապահակետային (ՊՊԾ) գնդի տարածքի զավթման փաստի առթիվ 2016 թ. հուլիսի 

17-ին Ազգային անվտանգության ծառայության քննչական վարչությունում ՀՀ քրեական 

օրենսգրքի 219 (շենքեր, շինություններ, տրանսպորտի, հաղորդակցության կամ կապի 

միջոցներ զավթելը) և 235 (ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ 

պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելը, իրացնելը, պահելը, փոխադրելը կամ կրելը) հոդվածների 

հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ձերբակալվել կամ 

կալանավորվել է 47 անձ: 24 անձի տարբեր համակցություններով մեղադրանքներ են 

առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 218 (պատանդ վերցնելը), 219 և 235 հոդվածներով5:  

Ըստ տարբեր օրերի ՀՀ Քննչական կոմիտեի կողմից տարածած տվյալների՝ 2016 

թվականի հուլիսի 17-ին զինված խմբի կողմից ՀՀ Ոստիկանության 

պարեկապահակետային ծառայության գնդի տարածքի գրավմանը հաջորդած 14 օրերի 

ընթացքում ձերբակալված քաղաքացիների թիվը կազմում է 47, որոնցից 19-ը 

կալանավորվել են: Մանրամասն ներկայացված է աղյուսակ 2-ում:  

Ստորև ներկայացվում են ձերբակալված և կալանավորված անձանց ցանկերը, որոնք 

պարբերաբար թարմացվում են:   

                                                           
5 Տես`http://www.sns.am/index.php/am/news/340-01082016  
6 Տես`http://www.investigative.am/news/view/xorenaci-poxoc-brnutyunner-dzerbakalum.html  

Աղյուսակ 2 

 

2016թ. հուլիսի 17-ից հուլիսի 30-ը  ընկած ժամանակահատվածում,  

ըստ ՀՀ Քննչական կոմիտեի տարածած տվյալների, ձերբակալված և կալանավորված անձանց 

ցանկը 
 

 

Ամսաթիվ Ձերբակալված քաղաքացիների թիվ 

 

Կալանավորված քաղաքացիների թիվ 

 

 

20.07.2016 

1 անձ6 

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 316-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով, 

այն է՝ Իշխանության ներկայացուցչի 

նկատմամբ կյանքի կամ առողջության 

համար վտանգավոր բռնությունը՝ 

կապված նրանց կողմից իրենց 

ծառայողական 

պարտականությունները կատարելու 

հետ 

- 

http://www.sns.am/index.php/am/news/340-01082016
http://www.investigative.am/news/view/xorenaci-poxoc-brnutyunner-dzerbakalum.html
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7 Տես՝ http://www.investigative.am/news/view/mexadranq-torosyan-brnutyun.html  
8 Տես՝ http://www.investigative.am/news/view/xorenaci-3-abussed.html  
9 Տես՝ http://www.investigative.am/news/view/brnutyun-vostikanneri-nkatmamb.html  
10 Տես՝ http://www.investigative.am/news/view/mexadranq-ankargutyunner.html  
11 Տես՝ http://www.investigative.am/news/view/brnutyun-vostikanneri-nkatmamb.html  
12 Տես՝ Հուլիսի 27-ին կալանավորված անձինք այն 6 քաղաքացիներն էին, որոնք ձերբակալվել էին հուլիսի 25-ին նույն 

հոդվածով  
13 Տես՝ http://www.investigative.am/news/view/ankargutyunner-khorenatsi1.html  

21.07.2016 

16 

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 225-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով, 

այն է՝  Զանգվածային 

անկարգությունների ժամանակ դրանց 

մասնակցի կողմից բռնություն 

գործադրելը, ջարդ կամ հրկիզում 

իրականացնելը, գույք ոչնչացնելը կամ 

վնասելը, հրազեն, պայթուցիկ նյութեր 

կամ պայթուցիկ սարքեր գործադրելը 

կամ իշխանության ներկայացուցչին 

զինված դիմադրելը 

- 

22.07.2016  

17 

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 316-րդ հոդվածի 2-

րդ մաս 

3  անձի մեղադրանք է առաձադրվել8 

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 225-րդ հոդվածի 2-

րդ մասով 

25.07.2016 

69 

(ՀՀ քրեական օրենսգրքի 225-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասով) 

6  անձի մեղադրանք է առաձադրվել10 

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 225-րդ հոդվածի 2-

րդ մասով 

3 անձի մեղադրանք է առաձադրվել11 

ՀՀ քրեական օրենսգրքի   316-րդ հոդվածի 2-

րդ մաս 

27.07.2016 

Լևոն Բարսեղյան 

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 235-րդ 

հոդվածի 4-րդ մասով, այն է՝ ապօրինի 

կերպով սառը զենք կրելը 

6 անձի մեղադրանք է առաձադրվել12 

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 225-րդ հոդվածի 2-

րդ մասով 

 

30.07.2016  

2313  

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 225-րդ 

հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասով, այն է՝  

Զանգվածային անկարգություններ 

կազմակերպելը, Զանգվածային 

անկարգությունների ժամանակ դրանց 

մասնակցի կողմից բռնություն 

գործադրելը, ջարդ կամ հրկիզում 

իրականացնելը, գույք ոչնչացնելը կամ 

վնասելը, հրազեն, պայթուցիկ նյութեր 

կամ պայթուցիկ սարքեր գործադրելը 

կամ իշխանության ներկայացուցչին 

զինված դիմադրելը 

- 

Ընդամենը  47 ձերբակալված անձ 19 կալանավորված անձ  

http://www.investigative.am/news/view/mexadranq-torosyan-brnutyun.html
http://www.investigative.am/news/view/brnutyun-vostikanneri-nkatmamb.html
http://www.investigative.am/news/view/mexadranq-ankargutyunner.html
http://www.investigative.am/news/view/brnutyun-vostikanneri-nkatmamb.html
http://www.investigative.am/news/view/ankargutyunner-khorenatsi1.html
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Աղյուսակ 4 

 

Կալանավորված քաղաքացիների ցանկը 

 
 

  

Անուն, ազգանուն 

 

Կալանավորման հիմնավորումը 

 

1. Խաչատուր Գիչյան 20.07.2016 թ.-ին կալանավորվել է 2 ամսով Ոստիկանության 

պարեկապահակային ծառայության գունդը գրաված զինված խմբին 

աջակցելու մեղադրանքով: Մեղադրանք է առաջադրվել քրեական 

օրենսգրքի 219 հոդվածով, այն է՝ շենքեր ու շինություններ, կապի 

միջոցներ զավթելու և ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու և 

տեղափոխելու համար: 

2. Կարո Եղնուկյան 22.07.2016 թ.-ին կալանավորվել է 2 ամսով: 

Մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 218 և 219 

հոդվածներով` պատանդ վերցնելուն, շենքեր, շինություններ, 

տրանսպորտի, հաղորդակցության կամ կապի միջոցներ զավթելուն 

աջակցելու համար14:  

3. Հ.Թորոսյան15 22.07.2016 թ.-ին մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 316-

րդ հոդվածի 2-րդ մասով, այն է՝ Իշխանության ներկայացուցչի 

նկատմամբ կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնությունը՝ 

կապված նրանց կողմից իրենց ծառայողական պարտականությունները 

կատարելու հետ:  

4. Արարատ Խանդոյան 23.07.2016 թ.-ին կալանավորվել է 2 ամսով: 

Արարատ Խանդոյանին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական 

օրենսգրքի 225-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, այն է՝ զանգվածային 

անկարգությունների ժամանակ դրանց մասնակցի կողմից բռնություն 

գործադրելը, ջարդ կամ հրկիզում իրականացնելը, գույք ոչնչացնելը կամ 

                                                           
14 Տես` http://armlur.am/559350/   
15 Տես` http://www.panarmenian.net/arm/news/217551/  

Աղյուսակ 3 

  

2016թ. հուլիսի 19-20-ին և հուլիսի 29-ի լույս 30-ի գիշերը բախումների հետևանքով մարմնական 

վնասվածքներ ստացած ոստիկանների և քաղաքացիների թիվը՝ ըստ պաշտոնական տվյալների 

 
Ամսաթիվ Ոստիկաններ Քաղաքացիներ 

Հուլիսի 19-20 37 25 

Հուլիսի 29-ի լույս 30-ի գիշերը 12 61 

Ընդհանուր 49 86 

http://armlur.am/559350/
http://www.panarmenian.net/arm/news/217551/
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վնասելը, հրազեն, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր 

գործադրելը կամ իշխանության ներկայացուցչին զինված դիմադրելը:   

5. Մարտին Վարդանյան Aravot.am-ը, հուլիսի 23-ին տեղեկություն է տարածել այն մասին, որ 

ԱԱԾ-ն կալանավորել է «Սասնա ծռերի» անդամներից մեկի որդուն՝ 

Մարտին Վարդանյանին: Տեղեկությունը ԱԱԾ-ն չի պարզաբանել: 

6. Սամսոն Գաբրիելյան 23.07.2016 թ. կալանավորվել է 2 ամիս ժամկետով՝ զինված խմբին 

աջակցելու կասկածանքով:  

 

Մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ հուլիսի 19-ին Սարի 

թաղ է գնացել եւ որպեսզի սարիթաղցիներին վստահեցնի, որ ծպտյալ 

ոստիկան չէ՝ զանգահարել է զինված խմբի անդամ Պավել Մանուկյանին 

եւ նրան ասել, որ շրջապատված են ու խորհուրդ տվել զգուշանալ 

ուղարկվող սննդից։ 

7. Տարոն Լոռյան 26.07.2016 թ.-ին կալանավորվել է 2 ամիս ժամկետով՝ զինված խմբի 

աջակցելու կասկածանքով:  

Տարոն Լոռյանը  հուլիսի 17-ի առավոտյան անծանոթ համարից զանգ է 

ստացել, պատասխանել է, սակայն խոսակցություն չի եղել: 

Նախաքննական մարմինը գտել է, որ հնարավոր է՝ նա կոդավորված 

զրույց է ունեցել ոստիկանության ՊՊԾ գունդը գրաված խմբի հետ և 

մեղադրանք է առաջադրել նրան: 

 

8. 

Աշոտ Մուրադյան16 26.07.2016 թ.-ին կալանավորվել է 2 ամիս ժամկետով՝ զինված խմբի 

աջակցելու կասկածանքով:  

Փաստաբանի խոսքով՝ Մուրադյանին մեղադրանք առաջադրելու համար 

հիմք է հանդիսացել զինված խմբի կողմից ՊՊԾ գնդի տարածքը 

գրավելու օրը նրա ստացած հեռախոսազանգը։ 

9. Արեգ Սադոյան 28.07.2016 թ.-ին կալանավորվել է 2 ամիս ժամկետով։  

Մեղադրանք է առաջադրվել հուլիսի 20-ին զանգվածային 

անկարգություններին մասնակցելու համար Քրեական օրենսգրքի 225-

րդ հոդվածի 2-րդ մասով, այն է՝  զանգվածային անկարգությունների 

ժամանակ դրանց մասնակցի կողմից բռնություն գործադրելը, ջարդ կամ 

հրկիզում իրականացնելը, գույք ոչնչացնելը կամ վնասելը, հրազեն, 

պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր գործադրելը կամ 

իշխանության ներկայացուցչին զինված դիմադրելը:  

 

10. 
Դավիթ Սանասարյան 

 

02.08.2016 թ.-ին կալանավորվել է 2 ամիս ժամկետով։  

Մեղադրանք է առաջադրվել Քրեական օրենսգրքի 225-րդ հոդվածի 1-ին 

մասով՝ զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելը: 

11. 
Անդրիաս Ղուկասյան 

 

02.08.2016 թ.-ին կալանավորվել է 2 ամիս ժամկետով։  

Մեղադրանք է առաջադրվել Քրեական օրենսգրքի 225-րդ հոդվածի 1-ին 

մասով՝ զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելը:  

12. 

Հովսեփ Խուրշուդյան 

 

02.08.2016 թ.-ին կալանավորվել է 2 ամիս ժամկետով։  

Մեղադրանք է առաջադրվել Քրեական օրենսգրքի 225-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասով`  զանգվածային անկարգությունների ժամանակ դրանց 

մասնակցի կողմից բռնություն գործադրելը, ջարդ կամ հրկիզում 

իրականացնելը, գույք ոչնչացնելը կամ վնասելը, հրազեն, պայթուցիկ 

նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր գործադրելը կամ իշխանության 

ներկայացուցչին զինված դիմադրելը:  

                                                           
16 Տե'ս «Սասնա ծռեր» խմբին աջակցելու համար ևս երեք հոգու մեղադրանք առաջադրվեց: Հասանելի է 

http://www.azatutyun.am/a/27882854.html 

http://www.azatutyun.am/a/27882854.html
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13. Արմեն Մարտիրոսյան  02.08.2016 թ.-ին կալանավորվել է 2 ամիս ժամկետով։  

Մեղադրանք է առաջադրվել Քրեական օրենսգրքի 225-րդ հոդվածի 1-ին 

մասով՝ զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելը17 

14.  Գագիկ Միքայելյան Մեղադրանք է առաջադրվել Քրեական օրենսգրքի 225-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասով, այն է՝ զանգվածային անկարգությունների ժամանակ դրանց 

մասնակցի կողմից բռնություն գործադրելը, ջարդ կամ հրկիզում 

իրականացնելը, գույք ոչնչացնելը կամ վնասելը, հրազեն, պայթուցիկ 

նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր գործադրելը կամ իշխանության 

ներկայացուցչին զինված դիմադրելը:  

 

  

«Սասնա Ծռեր» խմբավորման անդամներ 

 

15 Աշոտ Պետրոսյան 

 

 

26.07.2016 թ. խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը: 

Վիրավորում է ստացել հուլիսի 25-ի լույս 26-ի գիշերը ոստիկանության 

հետ փոխհրաձգության ժամանակ: Տեղափոխվել է Էրեբունի բժշկական 

կենտրոն, այնուհետև՝ դատապարտյալների հիվանդանոց: 

 

Մեղադրանք է առաջադրվել 219-րդ հոդվածի 3-րդ մասով (Շենքեր, 

շինություններ, տրանսպորտի, հաղորդակցության կամ կապի միջոցներ 

զավթելը) և  235-րդ հոդվածով (ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, 

պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելը, իրացնելը, 

պահելը, փոխադրելը կամ կրելը)։ 

16 Արամ Մանուկյան 

 

 

26.07.2016 թ. խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը՝ 2 ամիս 

ժամկետով: 

Արամ Մանուկյանին մեղադրանք է առաջադրվել Քրեական օրենսգրքի 

219-րդ հոդվածի 3-րդ մասով (Շենքեր, շինություններ, տրանսպորտի, 

հաղորդակցության կամ կապի միջոցներ զավթելը) և  235-րդ հոդվածով 

(ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ 

պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելը, իրացնելը, պահելը, փոխադրելը կամ 

կրելը)։ 

17 Պավլիկ Մանուկյան  

 

 

Մեղադրանք է առաջադրվել Քրեական օրենսգրքի 219-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասով, այն է՝ շենքեր, շինություններ, տրանսպորտի, հաղորդակցության 

կամ կապի միջոցներ զավթելը և 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, այն է՝ 

ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ 

պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելը, իրացնելը, պահելը, փոխադրելը կամ 

կրելը կազմակերպված խմբի կողմից։ 

37* «Սասնա Ծռեր» խմբավորման 

20 անդամներ  

«Սասնա Ծռեր» խմբավորման 20 անդամների նկատմամբ 03.08.2016 թ.-

ին դատարանի որոշմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը՝ 2 

ամիս ժամկետով:  

Մեղադրանք է առաջադրվել Քրեական օրենսգրքիի 218-րդ հոդվածի 3-

րդ մասի 1-ին կետով (պատանդ վերցնելը) և 235-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասով (ապօրինի զենք, զինամթերք ձեռք բերել, իրացնել, պահել, 

փոխադրել): 

 

                                                           
17 Տես՝ http://yerkirmedia.am/low/zangvacayin-ankargutyunner-kalanavorvel/  

http://yerkirmedia.am/low/zangvacayin-ankargutyunner-kalanavorvel/

