
Դատական Գործ N: ԵԿԴ/0118/01/16 

Կենտրոն և Նորք-Մարաշ 

Նոր քրեական գործ 

Երբ է գործը ստացվել:  11-05-2016 
 

Ինչ կարգով է գործը ստացվել:  Առաջին անգամ 
 

Գործը որտեղից է ստացվել:  
 

 

Դատախազություն:  ՀՀ Գլխավոր դատախազություն 
 

Նախաքննական գործի համարը:  58205216 
 

Մեղադրական եզրակացության 
համառոտ բովանդակություն:  

Մարիուս Գիոչելի Պրուտեանուին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի 
համար, որ նա բնակվելով Լոնդոնում, համերկրացիների հետ եվրոպական 
մի շարք երկրներում զբաղվել է բանկային քարտերի կեղծ 
կրկնօրինակներով բանկոմատներից գումարների հափշտակությամբ: 

 

Մեղադրյալ 

Անձ 

Անուն Մարիուս    

Ազգանուն Գիոչելի    

Հայրանուն Պրուտեանուին 

Հասցե &blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;    

Ծննդյան ամսաթիվ &blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12; 

Հոդված_1 

Հոդված 177       Մաս 3       Կետ 1, 2   

Հոդված_1 

Հոդված 203       Մաս 3       Կետ 1   

Հոդված_1 

Հոդված 190       Մաս 3       Կետ 1   

Դատվածություն:  
 

Պաշտպան 

Անուն 
 

Ազգանուն 
 

Հասցե 
 

 

Վիճակագրական տողի համարը:  7.5 
 

Իրեղեն ապացույց 

Իրեղեն ապացույցի անվանումը:  
 

Իրեղեն ապացույցի պահպանման 
փաստացի տեղը:  

 

 

Խափանման միջոց:  Կալանավորում 
 

Չափահաս:  Այո 
 

Մակագրել 

Երբ:  11-05-2016 
 

Նախագահող դատավոր 

Դատարանի անվանում:  Կենտրոն և Նորք-Մարաշ 

Դատավորի անուն:  Գագիկ Կոլյայի Պողոսյան 
 

Դատավոր 



Դատարանի անվանում:  Կենտրոն և Նորք-Մարաշ 

Դատավորի անուն:     
 

Ընդունվել է վարույթ 

Երբ:  13-05-2016 
 

Որոշումը ուղարկվել է կողմերին:  13-05-2016 
 

Ուղարկվել է 
հուշաթերթիկ/որոշումը:  

13-05-2016 

 

Այլ նշումներ:  
 

 

Նշանակվել է դատական քննություն 

Երբ:  08-06-2016 
 

Դատավարության կողմեր:  Մեղադրող 
 

Դատավարության կողմեր:  Պաշտպան 
 

Դատավարության կողմեր:  Տուժող 
 

Դատավարության կողմեր:  Տուժող 
 

Դատավարության կողմեր:  Տուժող 
 

Դատավարության կողմեր:  Տուժող 
 

Դատավարության կողմեր 

Անուն Է.    

Ազգանուն Արսենյան    

Հասցե &blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;    
 

Դատավարության կողմեր 

Անուն Սարգիս    

Ազգանուն Ասլանյան    

Հասցե &blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;    
 

Դատավարության կողմեր 

Անուն: <> բանկ Հայաստան ՓԲԸ    

Հասցե: ք.Երևան, Տերյան 66    

Ներկայացուցիչ 

Անուն Վահագն    

Ազգանուն Միքաելյան    

Հասցե &blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;    
 

Դատավարության կողմեր 

Անուն: <> ՓԲԸ    

Հասցե: ք.Երևան, Վարդանանց 13    

Ներկայացուցիչ 

Անուն Գևորգ    

Ազգանուն Արզումանյան    

Հասցե &blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;    
 

Դատավարության կողմեր 

Անուն: <> ՓԲԸ    

Հասցե: ք.Երևան, Նալբանդյան 46    

Ներկայացուցիչ 

Անուն Կամո    

Ազգանուն Պետրոսյան    



Հասցե &blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;    
 

Դատավարության կողմեր 

Անուն: <> ՓԲԸ    

Հասցե: ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 26/1    

Ներկայացուցիչ 

Անուն Լևոն    

Ազգանուն Մնացականյան    

Հասցե &blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;    
 

Ժամ:  15:00 
 

Նիստերի դահլիճի համարը:  1 
 

Նիստը:  Կայացվել է 
 

Պատճառը:  
 

 

Այլ նշումներ:  
 

 

Նշանակվել է դատական քննություն 

Երբ:  07-07-2016 
 

Ժամ:  12:00 
 

Նիստերի դահլիճի համարը:  1 
 

Նիստը:  Չի կայացվել 
 

Պատճառը:  Նախագահող դատավոր Գ.Պողոսյանի վատառողջության պատճառով: 
 

Այլ նշումներ:  
 

 

Նշանակվել է դատական քննություն 

Երբ:  31-08-2016 
 

Ժամ:  12:00 
 

Նիստերի դահլիճի համարը:  1 
 

Նիստը:  Կայացվել է 
 

Պատճառը:  
 

 

Այլ նշումներ:  
 

 

Նշանակվել է դատական քննություն 

Երբ:  06-10-2016 
 

Ժամ:  15:00 
 

Նիստերի դահլիճի համարը:  1 
 

Նիստը:  Կայացվել է 
 

Պատճառը:  
 

 

Այլ նշումներ:  
 

 

Նշանակվել է դատական քննություն 

Երբ:  31-10-2016 
 

Ժամ:  12:00 
 

Նիստերի դահլիճի համարը:  1 
 

Նիստը:  Կայացվել է 
 

Պատճառը:  
 

 

Այլ նշումներ:  
 

 

Նշանակվել է դատական քննություն 

Երբ:  16-12-2016 
 



Ժամ:  12:00 
 

Նիստերի դահլիճի համարը:  1 
 

Նիստը:  Կայացվել է 
 

Պատճառը:  
 

 

Այլ նշումներ:  
 

 

Նշանակվել է դատական քննություն 

Երբ:  31-01-2017 
 

Ժամ:  15:00 
 

Նիստերի դահլիճի համարը:  1 
 

Նիստը:  Կայացվել է 
 

Պատճառը:  
 

 

Այլ նշումներ:  
 

 

Անավարտ գործեր, որոնք փոխանցվել են 2017թ. 

Տեսակը:  Անավարտ գործեր, որոնք գտնվում են քննության փուլում 
 

Այլ նշումներ:  
 

 

Նշանակվել է դատական քննություն 

Երբ:  01-03-2017 
 

Ժամ:  12:00 
 

Նիստերի դահլիճի համարը:  1 
 

Նիստը:  Կայացվել է 
 

Պատճառը:  
 

 

Այլ նշումներ:  
 

 

Նշանակվել է դատական քննություն 

Երբ:  09-03-2017 
 

Ժամ:  12:00 
 

Նիստերի դահլիճի համարը:  1 
 

Նիստը:  Կայացվել է 
 

Պատճառը:  
 

 

Այլ նշումներ:  
 

 

Նշանակվել է դատական քննություն 

Երբ:  20-03-2017 
 

Ժամ:  12:00 
 

Նիստերի դահլիճի համարը:  1 
 

Նիստը:  Կայացվել է 
 

Պատճառը:  
 

 

Այլ նշումներ:  
 

 

Նշանակվել է դատական քննություն 

Երբ:  07-04-2017 
 

Ժամ:  12:00 
 

Նիստերի դահլիճի համարը:  1 
 

Նիստը:  Կայացվել է 
 

Պատճառը:  
 

 

Այլ նշումներ:  
 

 



Նշանակվել է դատական քննություն 

Երբ:  21-04-2017 
 

Ժամ:  12:00 
 

Նիստերի դահլիճի համարը:  1 
 

Նիստը:  Կայացվել է 
 

Պատճառը:  
 

 

Այլ նշումներ:  
 

 

Նշանակվել է դատական քննություն 

Երբ:  06-06-2017 
 

Ժամ:  12:00 
 

Նիստերի դահլիճի համարը:  1 
 

Նիստը:  Կայացվել է 
 

Պատճառը:  
 

 

Այլ նշումներ:  
 

 

Նշանակվել է դատական քննություն 

Երբ:  14-07-2017 
 

Ժամ:  17:00 
 

Նիստերի դահլիճի համարը:  1 
 

Նիստը:  Կայացվել է 
 

Պատճառը:  
 

 

Այլ նշումներ:  
 

 

Նշանակվել է դատական քննություն 

Երբ:  08-08-2017 
 

Ժամ:  12:00 
 

Նիստերի դահլիճի համարը:  1 
 

Նիստը:  Կայացվել է 
 

Պատճառը:  
 

 

Այլ նշումներ:  
 

 

Նշանակվել է դատական քննություն 

Երբ:  02-10-2017 
 

Ժամ:  15:00 
 

Նիստերի դահլիճի համարը:  1 
 

Նիստը:  Կայացվել է 
 

Պատճառը:  
 

 

Այլ նշումներ:  
 

 

Նշանակվել է դատական քննություն 

Երբ:  10-11-2017 
 

Ժամ:  12:00 
 

Նիստերի դահլիճի համարը:  1 
 

Նիստը:  Կայացվել է 
 

Պատճառը:  
 

 

Այլ նշումներ:  
 

 



Նշանակվել է դատական քննություն 

Երբ:  13-11-2017 
 

Ժամ:  12:00 
 

Նիստերի դահլիճի համարը:  1 
 

Նիստը:  Կայացվել է 
 

Պատճառը:  
 

 

Այլ նշումներ:  
 

 

Կայացվել է դատավճիռ 

Ամսաթիվ:  13-11-2017 
 

Այլ նշումներ:  
 

 

Մեղադրական 

Մեղադրյալ 

Անուն Մարիուս    

Ազգանուն Պրուտեանու    

Հայրանուն Գիոչելի 

Հասցե &blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;&blk12;    
 

Ամսաթիվ:  13-11-2017 
 

Առավել ծանր հանցագործության հոդված 

Հոդված 190       Մաս 3       Կետ 1   
 

Առավել ծանր հանցագործության 
հոդվածով:  

Դատապարտվել է 

 

Այլ հանցագործության հոդվածներ 

Հոդված 177       Մաս 3       Կետ 1,2   
 

Այլ հանցագործության հոդվածներ 

Հոդված 203       Մաս 3       Կետ 1   
 

Այլ հանցագործության 
հոդվածներով:  

Դատապարտվել է 

 

Հիմնական պատիժ:  Որոշակի ժամկետով ազատազրկում 
 

Լրացուցիչ պատիժ:  
 

 

Այլ պատժաչափեր:  
 

 

Պատիժը պայմանականորեն չի 
կիրառվել:  

 

 

Քրեական 
պատասխանատվությունից 

ազատելը՝ դաստիարակչական 
բնույթի հարկադրանքի միջոցներ 

կիրառելով:  

 

 

Բռնագանձնված գույքի չափը:  
 

 

Օրենսգիրք:  Քրեական օրենսգիրք 
 

Օրենսգիրք:  Քրեական դատավարության օրենսգիրք 
 

Այլ նշումներ:  
 

 

Կիրառվել է քրեաիրավական 
հարկադրանքի միջոց:  

 

 

Դատական ակտ 

Դատական ակտի 
բովանդակությունը:  

ԵԿԴ/0118/01/16 
 



 
Դ Ա Տ Ա Վ Ճ Ի Ռ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
13 նոյեմբերի 2017թ. ք.Երևան 
Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների 
ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանը` 
 
նախագահությամբ` 
դատավոր Գ.ՊՈՂՈՍՅԱՆԻ 
քարտուղարությամբ` Ն.ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ 
մասնակցությամբ` 
մեղադրող Է.ԱՐՍԵՆՅԱՆԻ 
տուժողների ներկ. Կ.ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ 
Գ.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆԻ 
Վ.ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆԻ 
Լ.ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆԻ 
ամբաստանյալ Մ.ՊՐՈՒՏԵԱՆՈՒԻ 
պաշտպան Ս.ԱՍԼԱՆՅԱՆԻ 
թարգմանիչ Ի.ԱՆԻՍԻՄՈՎԻ 
 
դատարանում` դռնբաց դատական նիստում, քննեց գործն ըստ 
մեղադրանքի` Մարիուս Գիոչելի Պրուտեանուի (Լուպուի)` ծնված 
21.09.1978թ. Ռումինիայի Բաքաու քաղաքում, ազ-գությամբ ռումինացի, 
Ռումինիայի քաղաքացի, իր հայտարարությամբ` ամուսնացած, խնամքին 
5 անձ և 7-ամյա կրթությամբ, առողջ, ՀՀ-ում չդատված, հաշվառված է` 
Ռումինիա, ք.Բաքաու, Սանդու Իոնիտա Ստուրզա փողոց, տուն հ. 22, 
բնակվել է Մեծ Բրիտանիայի Լոնդոն քաղաքում, 2014թ. հունվարի 13-ից 
մինչև հունիսի 2-ը՝ 4 ամիս 20 օր, գտնվել է կլանքի տակ, արգելանքի տակ 
է 2014թ. սեպտեմբերի 11-ից, մեղադրվում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-
րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ, 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին ու 
203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետերով։ 
 
Գործի դատավարական նախապատմությունը. 
 
ՀՀ ԱԱԾ քննչական վարչության ավագ քննիչ Ա.Գրիգորյանը 27.08.2008թ. 
որոշմամբ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին 
կետով հարուցել է թիվ 58207208 քրեա-կան գործը և այն ընդունել է իր 
վարույթ։ 
ՀՀ ԱԱԾ քննչական վարչության պետ Վ.Սարգսյանը 27.08.2008թ. 
որոշմամբ թիվ 58207208 քրեական գործով ստեղծել է քննչական խումբ` 
գործը թողնելով ավագ քննիչ Ա.Գրի-գորյանի վարույթում։ 
Քննիչի 03.02.2009թ. որոշմամբ Մ.Պրուտեանուն ներգրավվել է որպես 
մեղադրյալ և նրան մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 
177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին ու 2-րդ կե-տերով, 190-րդ հոդվածի 3-րդ 
մասի 1-ին կետով և 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, իսկ նույն 
օրվա մեկ այլ որոշմամբ հայտարարվել է նրա հետախուզում։ 
Երևան քաղաքի նախկին Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների 
ընդհանուր իրավա-սության դատարանի 04.02.2009թ. որոշմամբ 
Մ.Պրուտեանուի նկատմամբ` որպես խափանման միջոց, կիրառվել է 
կալանքը։ 
Քննիչի 07.12.2012թ. որոշմամբ Մ.Պրուտեանուին նախկինում 
առաջադրված մեղադը-րանքը փոխվել է և նրան նոր մեղադրանք է 
առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդ-վածի 3-րդ մասի 1-ին 
ու 2-րդ կետերով, 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 203-րդ հոդ-
վածի 3-րդ մասի 1-ին կետով։ 
11.09.2014թ. մեղադրյալ Մ.Պրուտեանուն հայտնաբերվել է Իսպանիայի 
Մադրիդ քաղա-քում և արգելանքի է վերցվել, իսկ 2015թ. մայիսի 14-ին 
էտապավորվել է Հայաստան` «Երևան-Կենտրոն» քրեակատարողական 
հիմնարկ։ 
ՀՀ ԱԱԾ քննչական վարչության ՀԿԳ ավագ քննիչ Ա.Գրիգորյանը 
14.04.2016թ. որոշ-մամբ թիվ 58207208 քրեական գործից անջատել է 
մեղադրյալ Մարիուս Գիոչելի Պրուտեանուի վերաբերյալ մասը և 



նախաքննությունը շարունակել 58205216 համարով։ 
Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների 
ընդհանուր իրավա-սության առաջին ատյանի դատարանի 16.05.2015թ. 
որոշմամբ վերահաստատվել է Երևան քա-ղաքի նախկին Կենտրոն և 
Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանի 
04.02.2009թ. որպես խափանման միջոց երկու ամիս ժամկետով 
կալանավորումն ընտրելու մա-սին անփոփոխ թողնելու մասին որոշումը` 
կալանավորման սկիզբը հաշվելով 2015թ. մայիսի 14-ից։ 
2016թ. մայիսի 10-ին թիվ 58205216 քրեական գործը մեղադրական 
եզրակացությամբ ու-ղարկվել է Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ 
վարչական շրջանների ընդհանուր իրա-վասության դատարան` ըստ 
էության քննելու համար։ 
Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների 
ընդհանուր իրավասու-թյան դատարանի (դատավոր Գ.Պողոսյան) 2016թ. 
մայիսի 16-ի որոշմամբ Մարիուս Գիոչելի Պրուտեանուի վերաբերյալ ՀՀ 
քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, 
203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով ու 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-
ին կետով քրեական գործն ընդունվել է վարույթ, իսկ 2016թ. մայիսի 30-ի 
որոշմամբ նշանակվել է դատա-քննության։ 
 
Դատարանի կողմից հաստատված հանգամանքները. 
 
Ամբաստանյալ Մարիուս Պրուտեանուն (Լուպուն) ՀՀ քրեական օրենսգրքի 
177-րդ հոդ-վածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, 203-րդ հոդվածի 3-րդ 
մասի 1-ին կետով ու 190-րդ հոդ-վածի 3-րդ մասի 1-ին կետով 
առաջադրված մեղադրանքում իրեն մեղավոր ճանաչեց լիովին։  
Դատաքննությամբ պարզվեց, որ ամբաստանյալ Մ.Պրուտեանուն, 
բնակվելով Լոնդոն քաղաքում, համերկրացիների հետ եվրոպական մի 
շարք երկրներում զբաղվել է բանկային քար-տերի կեղծ 
կրկնօրինակներով բանկոմատներից գումարների հափշտակությամբ։ 
Ամբաստանյալը, 2008թ. ամռանը տեղեկանալով, որ բանկային քարտերի 
կեղծ կրկնօրի-նակներով հնարավոր է հափշտակություններ կատարել 
Հայաստանի Հանրապետության տա-րածքում գործող բանկերի 
բանկոմատներից, նույնանման գործունեությամբ զբաղվող, «Իքս» 
պայմանական անունով անձի հետ 2008թ. օգոստոսին համաձայնության է 
եկել և էթնիկական ու համերկրացիական սկզբունքով կազմակերպել է 
կայուն հանցավոր խումբ՝ Հայաստանի տա-րածքում հափշտակություններ 
իրականացնելու համար։ Ամբաստանյալն այդ խմբի կազմում ընդգրկել է 
«Իգրեկ» պայմանական անունով անձին, իսկ «Իքս» պայմանական 
անունով անձը՝ Ռումինիայի Օնեշտ քաղաքում ծնված, ՀՀ-ում 
դատապարտված Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատու-ին, խոստանալով 
բանկոմատներից հափշտակված գումարների 10 տոկոսը թողնել նրանց՝ 
որ-պես վարձատրություն։ Դերաբախշման համաձայն «Իքս»-ին 
վերապահվել է հանցակիցներին գողության համար գործիք հանդիսացող 
բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով ապահո-վելու, ինչպես նաև 
ամբաստանյալի հետ խմբի անդամների գործողությունները 
կազմակերպելու և համակարգելու պարտականությունը, իսկ 
Դ.Բոտեզատուին և «Իգրեկ»-ին՝ ուղեբեռի հետ ՀՀ տարածք բանկային 
քարտերի կեղծ կրկնօրինակների խմբաքանակ տեղափոխելու, բանկո-
մատներից անմիջականորեն գումարներ հափշտակելու, ինչպես նաև ՀՀ 
դրամի տեսքով գողոնը տարադրամով փոխարկելու և բանկային 
փոխանցումների միջոցով կազմակերպիչների մատ-նանշած անձանց 
ուղարկելու պարտականությունը։ 
Ըստ դերաբաշխմամբ ստանձնած պարտականության՝ «Իքս»-ը 
պատրաստել է վճա-րային փաստաթղթեր հանդիսացող բանկային 
քարտերի կեղծ կրկնօրինակների խոշոր խմբա-քանակ՝ առնվազն 157 
հատ պլաստիկ քարտ, 2008թ. օգոստոսի 6-ին Դ.Բոտեզատուին ցուցում է 
տվել գնալ Լոնդոն քաղաքում Հայաստանի Հանրապետության 
դեսպանություն՝ Հայաստան մուտք գործելու համար վիզա ստանալու 
նպատակով։ Դ.Բոտեզատուն հանդիպել է «Իգրեկ»-ի հետ, և նրանք 
միասին մտել են դեսպանություն ու ստացել ՀՀ մուտքի թույլտվություններ՝ 
վի-զաներ։ Այնուհետև, նրանք ամբաստանյալից և «Իքս»-ից ստացել են 



բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները և 2008թ. օգոստոսի 9-ին 
Լոնդոն-Երևան չվերթով ժամանել են ք.Երևան, սկըզ-բում բնակվել են 
«Ավիատրանս», այնուհետև «Անի պլազա» հյուրանոցների միևնույն 
համար-ներում։ Ժամանելուց հետո՝ մինչև 2008թ. օգոստոսի 22-ն ընկած 
ժամանակահատվածում, վեր-ջիններս «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ», «HSBC 
Հայաստան բանկ», «Անելիք բանկ», «Կոնվերս բանկ» ՓԲ 
ընկերությունների բանկոմատներից առանձնապես խոշոր չափերի գումար 
հափըշ-տակելու միասնական դիտավորությամբ բանկային քարտերի 
կեղծ կրկնօրինակների օգտա-գործմամբ գողացել են ընդհանուր առմամբ 
30.290.000 դրամ։ Ընդ որում, Դ.Բոտեզատուն ան-ձամբ հափշտակել է 
առնվազն 11.065.000 դրամ, «Իգրեկ»-ը՝ առնվազն 19.225.000 դրամ, իսկ 
խմբի կազմակերպիչները հեռախոսազանգերով Լոնդոնից ղեկավարել և 
վերահսկել են նրանց գործողությունները։  
Այսպես. 
1. 2008 թվականի օգոստոսի 9-ին՝ ժամը 18։47-ից մինչև 18։49-ն ընկած 
ժամանակահատ-վածում, Դ.Բոտեզատուն «HSBC բանկ-Հայաստան» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Մաշտոցի 18 հասցեով «AG Էլեկտրոնիքս» 
վաճառասրահի մոտակայքում տեղադրված A825 բանկոմատից, 
4929424506355009 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով 
հափշտակել է 200.000 դրամ։ 
2. 2008 թվականի օգոստոսի 9-ին՝ ժամը 18։35-ից մինչև 19։04-ն ընկած 
ժամանակահատ-վածում, «Իգրեկ»-ը «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Մաշտոցի 10 հասցեում տեղադրված բանկոմատից 
4539780094272126, 4539786316373311, 4539787807420504, 
4659110175906000, 4569110037470005, 4539789129211108, 
4462785362131244, 4539798824013016, 4659020611238001 համարների 
բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակ-ներով փորձել է ստանալ 
1.275.000 դրամ, սակայն իր կամքից անկախ հանգամանքներով 
կարողացել է հափշտակել ընդամենը 575.000 դրամ, ընդ որում 50.000-
ական դրամ հափշտակել է 4539786316373311 և 4569110037470005 
համարների քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով, 150.000-ական դրամ՝ 
4539787807420504 և 4659020611238001 համարների քարտերի կեղծ 
կրկնօրինակներով, 100.000 դրամը հափշտակել է 4659110175906000 
համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով, 75.000 դրամը՝ 4539798824013016 
համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով։ 
3. 2008 թվականի օգոստոսի 9-ին՝ ժամը 22։05-ից մինչև 22։07-ն ընկած 
ժամանակահատ-վածում, «Իգրեկ»-ը «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Կիևյան 19 հասցեում տեղադրված բանկոմատից 
4539789539743302 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրի-նակով 
հափշտակել է 150.000 դրամ։ 
4. 2008 թվականի օգոստոսի 9-ին՝ ժամը 22։08-ից մինչև 22։09-ն ընկած 
ժամանակահատ-վածում, Դ.Բոտեզատուն «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Կիևյան 19 հաս-ցեում տեղադրված բանկոմատից 
4539793393338118 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօ-րինակով 
հափշտակել է 175.000 դրամ։ 
5. 2008 թվականի օգոստոսի 9-ին՝ ժամը 22։11-ից մինչև 22։12-ն ընկած 
ժամանակահատ-վածում, Դ.Բոտեզատուն «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Կիևյան 19 հաս-ցեում տեղադրված բանկոմատից 
4462788168581349 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրի-նակով 
հափշտակել է 150.000 դրամ։ 
6. 2008 թվականի օգոստոսի 9-ին՝ ժամը 23։01-ից մինչև 23։03-ն ընկած 
ժամանակահատ-վածում, «Իգրեկ»-ը «HSBC բանկ-Հայաստան» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Դավիթաշեն թաղա-մասի Տ.Պետրոսյանի փողոցի 
25/5 հասցեում տեղադրված A824 բանկոմատից, 4659110294078004 և 
4539785940637604 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակ-
ներով հափշտակել է 115.000 դրամ, ընդ որում, 100.000 դրամ 
հափշտակել է 4539785940637604 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով, 
իսկ 15.000 դրամ՝ 4659110294078004 համարի քարտի կեղծ 
կրկնօրինակով։ 
7. 2008 թվականի օգոստոսի 9-ին՝ ժամը 23։08-ից մինչև 23։10-ն ընկած 
ժամանակահատ-վածում, «Իգրեկ»-ը «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Դավիթաշեն թաղամա-սի Տիգրան Պետրոսյանի 



փողոցում տեղադրված N 19 բանկոմատից հափշտակել է ընդհանուր 
առմամբ 225.000 դրամ, ընդ որում, 150.000 դրամ հափշտակել է 
4539796826347226 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով, իսկ 
75.000 դրամ՝ 4921819964195011 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով։ 
8. 2008 թվականի օգոստոսի 9-ին՝ ժամը 23։37-ից մինչև 23։42-ն ընկած 
ժամանակահատ-վածում, Դ.Բոտեզատուն «HSBC բանկ-Հայաստան» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Մաշտոցի 18 հասցեով «AG Էլեկտրոնիքս» 
վաճառասրահի մոտակայքում տեղադրված A825 բանկոմատից, 
4921819676013528 և 4658580053345029 համարների բանկային 
քարտերի կեղծ կրկնօրինակնե-րով հափշտակել է ընդհանուր առմամբ 
150.000 դրամ, ընդ որում, 50.000 դրամ հափշտակել է 4921819676013528 
համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով, 100.000 դրամ՝ 4658580053345029 
համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով, իսկ «Իգրեկ»-ը 
հափշտակությունների ընթացքում վերա-հսկել է հարակից տարածքը։ 
9. 2008 թվականի օգոստոսի 9-ին՝ ժամը 23։38-ից մինչև 23։46-ն ընկած 
ժամանակահատ-վածում, «Իգրեկ»-ը «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Մաշտոցի 10 հասցեում տեղադրված բանկոմատից 
4539785071581225, 6767104419308515, 4658580053345029, 
4539787073568317 համարների բանկային քարտերի կեղծ 
կրկնօրինակներով փորձել է ստանալ 425.000 դրամ, սակայն իր կամքից 
անկախ հանգամանքներով կարողացել է հափշտակել ընդա-մենը 150.000 
դրամ՝ 4539787073568317 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով։ 
10. 2008 թվականի օգոստոսի 9-ին «Իգրեկ»-ը «Կոնվերս բանկ» ՓԲ 
ընկերության՝ Երե-վանի Թումանյան 54 հասցեում տեղադրված 
բանկոմատից 4539795198009307 համարի բան-կային քարտի կեղծ 
կրկնօրինակով հափշտակել է 170.000 դրամ։ 
11. 2008 թվականի օգոստոսի 10-ին՝ ժամը 10։56-ից մինչև 11։01-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, Դ.Բոտեզատուն «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Նալբանդ-յան 46 հասցեում տեղադրված 
բանկոմատից 4659020611238001 և 4539793393338118 հա-մարների 
բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է ընդհանուր 
առմամբ 450.000 դրամ, ընդ որում, 75.000 դրամը հափշտակել է 
4659020611238001 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով և 375.000 
դրամը՝ 4539793393338118 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով։ 
12. 2008 թվականի օգոստոսի 10-ին՝ ժամը 11։03-ից մինչև 11։19-ն և ժամը 
11։53-ից մինչև 11։55-ն ընկած ժամանակահատվածում, «Իգրեկ»-ը «ՎՏԲ-
Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Խորենացի 26«ա» հասցեում 
տեղադրված բանկոմատից 4539789539743302, 4539798824013016, 
4659110037470005, 4659110175906000, 4539795198009307 համարների 
բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է ընդհանուր 
առմամբ 475.000 դրամ, ընդ որում, 100.000 դրամ հափշտակել է 
4539789539743302 համարի քարտի կեղծ կրկնօրի-նակով, 150.000 դրամ՝ 
4539795198009307 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով, 25.000 դրամ՝ 
4539798824013016 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով, 75.000 դրամ՝ 
4659110037470005 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով և 125.000 դրամ՝ 
4659110175906000 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով։ 
13. 2008 թվականի օգոստոսի 10-ին՝ ժամը 12։39-ից մինչև 12։41-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, «Իգրեկ»-ը «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Մաշտոցի 10 հաս-ցեում տեղադրված 
բանկոմատից, 4659110294078004, 4658580053345029, 
4539787073568317 համարների բանկային քարտերի կեղծ 
կրկնօրինակներով փորձել է հափշտակել 375.000 դրամ, սակայն իր 
կամքից անկախ հանգամանքներով կարողացել է հափշտակել ընդամենը 
125.000 դրամ՝ 4539787073568317 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով։ 
14. 2008 թվականի օգոստոսի 10-ին՝ ժամը 13։15-ից մինչև 13։24-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, «Իգրեկ»-ը «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Կիևյան 19 հաս-ցեում տեղադրված բանկոմատից, 
4539796826347226 և 4539786023381284 համարների բան-կային 
քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է ընդհանուր առմամբ 
250.000 դրամ, ընդ որում 150.000 դրամը հափշտակել է 
4539796826347226 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով և 100.000 
դրամը՝ 4539786023381284 համարի քարտի կրկնօրինակով։ 



15. 2008 թվականի օգոստոսի 10-ին՝ ժամը 13։47-ից մինչև 13։48 ընկած 
ժամանակահատ-վածում, Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն «HSBC բանկ-
Հայաստան» ՓԲ ընկերության «Կոմի-տաս» մասնաճյուղի՝ Երևանի 
Կոմիտասի 3 հասցեում տեղաակայված A805 բանկոմատից, 
4929424506355009 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով 
հափշտակել է 200.000 դրամ։ 
16. 2008 թվականի օգոստոսի 10-ին՝ ժամը 17։24-ից մինչև 17։36-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն և «Իգրեկ»-ը 
«ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկե-րության՝ Երևանի Արգիշտի 7 հասցեում 
տեղադրված բանկոմատից փորձել են ստանալ 1.650.000 դրամ, սակայն 
իրենց կամքից անկախ հանգամանքներով կարողացել են հափշտակել 
ընդամենը 1.275.000 դրամ, ընդ որում, 150.000-ական դրամ «Իգրեկ»-ը 
հափշտակել է 4539794787222132, 4539782383034100, 
4539785013103708, 4659011151551010, 4539789672176302 համարների 
քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով, իսկ Դրագոշ Իոնուց Բոտե-զատուն, 
օգտագործելով 4659220064140015, 4659220064134000, 
4658581872799008 համարների բանկային քարտերի կեղծ 
կրկնօրինակները, 150.000 դրամ հափշտակել է 4659220064140015 
համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով և 375.000 դրամ՝ 4659220064134000 
համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով։ 
17. 2008 թվականի օգոստոսի 10-ին՝ ժամը 18։08-ից մինչև 18։15-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, «Իգրեկ»-ը «HSBC բանկ-Հայաստան» ՓԲ 
ընկերության «Կոմիտաս» մասնաճյու-ղի՝ Երևանի Կոմիտասի 3 հասցեում 
տեղադրված A805 բանկոմատից 4543132353101329, 4539792199593504, 
4539785892166339 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակ-
ներով հափշտակել է ընդհանուր առմամբ 400.000 դրամ, ընդ որում, 
100000 դրամ հափշտակել է 4539785892166339 համարի քարտի կեղծ 
կրկնօրինակով, 150.000 դրամ՝ 4539792199593504 համարի քարտի կեղծ 
կրկնօրինակով, իսկ 150000 դրամ՝ 4543132353101329 համարի քարտի 
կեղծ կրկնօրինակով։ 
18. 2008 թվականի օգոստոսի 10-ին՝ ժամը 18։34-ին «Իգրեկ»-ը «HSBC 
բանկ-Հայաս-տան» ՓԲ ընկերության՝ Երևանում տեղադրված A813 
բանկոմատից, 4539789798713301 համա-րի բանկային քարտի կեղծ 
կրկնօրինակով հափշտակել է 100.000 դրամ։ 
19. 2008 թվականի օգոստոսի 10-ին՝ ժամը 20։07-ին Դրագոշ Իոնուց 
Բոտեզատուն «HSBC բանկ-Հայաստան» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի 
Կոմիտասի 3 հասցեով «Կոմիտաս» մասնաճյուղի A815 բանկոմատից, 
4659110039668010 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով հա-
փըշտակել է 50.000 դրամ։ 
20. 2008 թվականի օգոստոսի 10-ին՝ ժամը 20։09-ից մինչև 20։10-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, «Իգրեկ»-ը «HSBC բանկ-Հայաստան» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Կոմիտասի 3 հասցեով «Կոմիտաս» մասնաճյուղի 
A805 բանկոմատից 4539789410314108 և 4539788880012408 համարների 
բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է ընդհանուր 
առմամբ 150.000 դրամ, ընդ որում, 100.000 դրամ հափշտակել է 
4539788880012408 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով, իսկ 50.000 
դրամ՝ 4539789410314108 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով։ 
21. 2008 թվականի օգոստոսի 10-ին՝ ժամը 20։45-ին Դրագոշ Իոնուց 
Բոտեզատուն «HSBC բանկ-Հայաստան» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի 
Սայաթ-Նովա 4 հասցեով Տիկնիկային թատրոնի մոտակայքում 
տեղադրված A808 բանկոմատից 4539781371504207 համարի բանկային 
քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 100.000 դրամ։ 
22. 2008 թվականի օգոստոսի 10-ին՝ ժամը 21։33-ից մինչև 21։34-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, «Իգրեկ»-ը «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Մաշտոցի 10 հաս-ցեում տեղադրված 
բանկոմատից 4539785892166339 համարի բանկային քարտի կեղծ 
կրկնօրի-նակով հափշտակել է 150.000 դրամ։ 
23. 2008 թվականի օգոստոսի 10-ին՝ ժամը 21։45-ին, «Իգրեկ»-ը «ՎՏԲ-
Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Արգիշտի 7 հասցեում 
տեղադրված բանկոմատից, 4539781659666108 համարի բանկային 
քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 100.000 դրամ։ 
24. 2008 թվականի օգոստոսի 10-ին «Իգրեկ»-ը «Կոնվերս բանկ» ՓԲ 



ընկերության՝ Երևա-նի Կոմիտասի 49 հասցեում տեղադրված 
բանկոմատից 4539780327727201, 4539788995378306 և 
4539789798713301 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակ-
ներով հափշտակել է ընդհանուր առմամբ 250.000 դրամ, ընդ որում, 
150.000 դրամ հափշտակել է 4539780327727201 համարի քարտի կեղծ 
կրկնօրինակով և 50.000-ական դրամ՝ 4539788995378306 ու 
4539789798713301 համարների քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով։ 
25. 2008 թվականի օգոստոսի 10-ին «Իգրեկ»-ը «Կոնվերս բանկ» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Թումանյան 54 հասցեում տեղադրված 
բանկոմատից 4921819964195011 համարի բանկային քարտի կեղծ 
կրկնօրինակով հափշտակել է 75.000 դրամ և 4539788995378306 համարի 
բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով՝ 50.000 դրամ։ 
26. 2008 թվականի օգոստոսի 11-ին՝ ժամը 10։38-ին, «Իգրեկ»-ը «ՎՏԲ-
Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Խորենացի 26«ա» հասցեով 
տեղադրված բանկոմատից 4539789539743302 համարի բանկային 
քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 100.000 դրամ։ 
27. 2008 թվականի օգոստոսի 11-ին՝ ժամը 11։04-ից մինչև 11։06-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, «Իգրեկ»-ը «HSBC բանկ-Հայաստան» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Մաշտոցի 18 հասցեով «AG Էլեկտրոնիքս» 
վաճառասրահի մոտակայքում տեղադրված A825 բանկոմատից 
4659110175906000, 4929424506355009 և 4539789539743302 համարների 
բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է ընդհանուր 
առմամբ 350.000 դրամ, ընդ որում, 200.000 դրամ հափշտակել է 
4929424506355009 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով, 100.000 դրամ՝ 
4659110175906000 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով և 50.000 դրամ՝ 
4539789539743302 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով։ 
28. 2008 թվականի օգոստոսի 11-ին՝ ժամը 11։15-ից մինչև 11։18-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, «Իգրեկ»-ը «HSBC բանկ-Հայաստան» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Սայաթ-Նովա 4 հասցեով Տիկնիկային թատրոնի 
մոտակայքում տեղադրված A808 բանկոմատից, 4539785892166339 և 
4659110175906000 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակ-
ներով հափշտակել է ընդհանուր առմամբ 150.000 դրամ, ընդ որում, 
100.000 դրամ հափշտակել է 4539785892166339 համարի քարտի կեղծ 
կրկնօրինակով և 50.000 դրամ՝ 4659110175906000 համարի քարտի կեղծ 
կրկնօրինակով։ 
29. 2008 թվականի օգոստոսի 11-ին՝ ժամը 12։52-ից մինչև 12։53-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, «Իգրեկ»-ը «HSBC բանկ-Հայաստան» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Սայաթ-Նովա 4 հասցեով Տիկնիկային թատրոնի 
մոտակայքում տեղադրված A808 բանկոմատից 4539787073568317 և 
4539785967773605 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակ-
ներով հափշտակել է ընդհանուր առմամբ 150.000 դրամ, ընդ որում, 
50.000 դրամ հափշտակել է 4539787073568317 համարի քարտի 
կրկնօրինակով և 100.000 դրամ՝ 4539785967773605 համարի քարտի 
կրկնօրինակով։ 
30. 2008 թվականի օգոստոսի 11-ին՝ ժամը 15։14-ին «Իգրեկ»-ը «ՎՏԲ-
Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Կորյունի 6 հասցեում 
տեղադրված բանկոմատից 4539789410314108 համարի բանկային 
քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 100.000 դրամ։ 
31. 2008 թվականի օգոստոսի 11-ին՝ ժամը 20։10-ին «Իգրեկ»-ը «HSBC 
բանկ-Հայաս-տան» ՓԲ ընկերության՝ Երևանում տեղադրված A816 
բանկոմատից 4929429613451005 համարի բանկային քարտի կեղծ 
կրկնօրինակով հափշտակել է 100.000 դրամ։ 
32. 2008 թվականի օգոստոսի 11-ին՝ ժամը 21։21-ից մինչև 21։24-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, «Իգրեկ»-ը «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Կորյունի 6 հասցեով տեղադրված բանկոմատից 
4659010257277009, 4539782330379103, 4658580079088009 համարների 
բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է ընդհանուր 
առմամբ 350.000 դրամ, ընդ որում 100.000-ական դրամ հափշտակել է 
4659010257277009 և 4539782330379103 համարների քարտերով և 
150.000 դրամ՝ 4658580079088009 համարի քարտի կրկնօրինակով։ 
33. 2008 թվականի օգոստոսի 11-ին՝ ժամը 21։33-ից մինչև 21։34-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, «Իգրեկ»-ը «HSBC բանկ-Հայաստան» ՓԲ 



ընկերության՝ Երևանում տեղադրված A816 բանկոմատից 
4539787104061316 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով 
հափշտակել է 150.000 դրամ։ 
34. 2008 թվականի օգոստոսի 11-ին՝ ժամը 21։40-ից մինչև 21։41-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, «Իգրեկ»-ը «HSBC բանկ-Հայաստան» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանում տեղադրված A816 բանկոմատից 
539789798713301 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով 
հափըշ-տակել է 150.000 դրամ։ 
35. 2008 թվականի օգոստոսի 11-ին՝ ժամը 21։48-ից մինչև 21։49-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, «Իգրեկ»-ը «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Կորյունի 6 հասցեում տեղադրված բանկոմատից 
4658590454989002 և 4539781371504207 համարների բանկային 
քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է ընդհանուր առմամբ 
250.000 դրամ, ընդ որում 100.000 դրամ հափշտակել է 4658590454989002 
համարի քարտի կրկնօրինակով և 150.000 դրամ՝ 4539781371504207 
համարի քարտի կրկնօրինակով։ 
36. 2008 թվականի օգոստոսի 11-ին՝ ժամը 21։57-ին «Իգրեկ»-ը «HSBC 
բանկ-Հայաս-տան» ՓԲ ընկերության՝ Երևանում տեղադրված A816 
բանկոմատից, 4539783332450009 համարի բանկային քարտի կեղծ 
կրկնօրինակով հափշտակել է 100.000 դրամ։ 
37. 2008 թվականի օգոստոսի 11-ին՝ ժամը 22։09-ին «Իգրեկ»-ը «HSBC 
բանկ-Հա-յաստան» ՓԲ ընկերության՝ Երևանում տեղադրված A816 
բանկոմատից 4539789410314108 համարի բանկային քարտի կեղծ 
կրկնօրինակով հափշտակել է 50.000 դրամ։ 
38. 2008 թվականի օգոստոսի 11-ին «Իգրեկ»-ը «Կոնվերս բանկ» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Կոմիտասի 49 հասցեում տեղադրված 
բանկոմատից 4539782383034100 համարի բանկային քարտի կեղծ 
կրկնօրինակով հափշտակել է 150.000 դրամ և 4539780327727201 
համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով՝ 50.000 դրամ։ 
39. 2008 թվականի օգոստոսի 11-ին Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն 
«Կոնվերս բանկ» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Թումանյան 54 հասցեում 
տեղադրված բանկոմատից 4659220064134000 համարի բանկային 
քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 150.000 դրամ, իսկ 
4921819676013528 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով՝ 
75.000 դրամ։ 
40. 2008 թվականի օգոստոսի 11-ին «Իգրեկ»-ը «Կոնվերս բանկ» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Թումանյան 54 հասցեում տեղադրված 
բանկոմատից 4539785892166339, 4539785967773605 և 
4539787073568317 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրի-
նակներով հափշտակել է ընդհանուր առմամբ 200.000 դրամ, ընդ որում, 
100.000 դրամ հափըշ-տակել է 4539787073568317 համարի քարտի կեղծ 
կրկնօրինակով և 50.000-ական դրամ՝ 4539785967773605 և 
4539785892166339 համարների քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով։ 
41. 2008 թվականի օգոստոսի 11-ին «Իգրեկ»-ը «Կոնվերս բանկ» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևա-նի Գայի պողոտա 12/10 հասցեում տեղադրված 
բանկոմատից 4539788995378306 և 4539789672176302 համարների 
բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է 100.000-
ական դրամ։ 
42. 2008 թվականի օգոստոսի 12-ին՝ ժամը 15։16-ից մինչև 15։17-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, «Իգրեկ»-ը «HSBC բանկ-Հայաստան» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Մաշտոցի 18 հասցեով «AG Էլեկտրոնիքս» 
վաճառասրահի մոտակայքում տեղադրված A825 բանկոմատից 
4539781371504207 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 
150.000 դրամ և 4539789798713301 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով՝ 
100.000 դրամ։ 
43. 2008 թվականի օգոստոսի 12-ին՝ ժամը 15։25-ին Դրագոշ Իոնուց 
Բոտեզատուն «HSBC բանկ-Հայաստան» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի 
Մաշտոցի 18 հասցեով «AG Էլեկտրոնիքս» վա-ճառասրահի մոտակայքում 
տեղադրված A825 բանկոմատից 4921819676013528 համարի բանկային 
քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 100.000 դրամ։ 
44. 2008 թվականի օգոստոսի 12-ին՝ ժամը 15։32-ից մինչև 15։33-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն «ՎՏԲ-



Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության՝ Երևա-նի Մաշտոցի 10 հասցեում 
տեղադրված բանկոմատից 4929424506355009 համարի բանկային 
քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 225.000 դրամ։ 
45. 2008 թվականի օգոստոսի 12-ին՝ ժամը 15։44-ից մինչև 15։45-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, «Իգրեկ»-ը «HSBC բանկ-Հայաստան» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Սայաթ-Նովա 4 հասցեով Տիկնիկային թատրոնի 
մոտակայքում տեղադրված A808 բանկոմատից 4539789410314108 
համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 150.000 
դրամ։ 
46. 2008 թվականի օգոստոսի 12-ին՝ ժամը 15։54-ին Դրագոշ Իոնուց 
Բոտեզատուն «HSBC բանկ-Հայաստան» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի 
Սայաթ-Նովա 4 հասցեով Տիկնիկային թատրոնի մոտակայքում 
տեղադրված A808 բանկոմատից 4543132353101329 համարի բանկային 
քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 100.000 դրամ։ 
47. 2008 թվականի օգոստոսի 12-ին՝ ժամը 16։33-ից մինչև 16։35-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, «Իգրեկ»-ը «HSBC բանկ-Հայաստան» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանում տեղադրված A814 բանկոմատից, 
4539785967773605 և 4659110175906000 համարների բանկային 
քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է 300.000 դրամ, ընդ 
որում, 150.000-ական դրամ հափըշ-տակել է յուրաքանչյուր քարտի կեղծ 
կրկնօրինակով։ 
48. 2008 թվականի օգոստոսի 12-ին՝ ժամը 17։27-ից մինչև 17։28-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, «Իգրեկ»-ը «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Կորյունի 6 հասցեով տեղադրված բանկոմատից, 
4539788995378306 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով 
հափշտակել է 150.000 դրամ։ 
49. 2008 թվականի օգոստոսի 12-ին՝ ժամը 17։46-ին «Իգրեկ»-ը «ՎՏԲ-
Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Կորյունի 6 հասցեում 
տեղադրված բանկոմատից 4929429613451005 համարի բանկային 
քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 100.000 դրամ։ 
50. 2008 թվականի օգոստոսի 12-ին՝ ժամը 17։58-ին «Իգրեկ»-ը «HSBC 
բանկ-Հայաս-տան» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Սայաթ-Նովա 4 հասցեով 
Տիկնիկային թատրոնի մոտակայ-քում տեղադրված A808 բանկոմատից 
4539787073568317 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով 
հափշտակել է 100.000 դրամ։ 
51. 2008 թվականի օգոստոսի 12-ին՝ ժամը 19։57-ից մինչև 20։01-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, «Իգրեկ»-ը և Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն 
«ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերու-թյան՝ Երևանի Նալբանդյան 46 
հասցեում տեղադրված բանկոմատից 4659110306750004, 
4539786439562402, 4539789972602056 համարների բանկային քարտերի 
կեղծ կրկնօրինակնե-րով հափշտակել են ընդհանուր առմամբ 325.000 
դրամ, ընդ որում, Դրագոշ Իոնուտ Բոտեզա-տուն 75.000 դրամը 
հափշտակել է 4539789972602056 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով, 
իսկ «Իգրեկ»-ը 100.000 դրամ հափշտակել է 4539786439562402 համարի 
քարտի կեղծ կրկնօրի-նակով և 150.000 դրամ՝ 4659110306750004 
համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով։ 
52. 2008 թվականի օգոստոսի 12-ին՝ ժամը 20։02-ին, «Իգրեկ»-ը «ՎՏԲ-
Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Խորենացի 26«ա» հասցեում 
տեղադրված բանկոմատից, 4539786439562402 համարի բանկային 
քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 50.000 դրամ։ 
53. 2008 թվականի օգոստոսի 12-ին՝ ժամը 20։20-ից մինչև 20։29-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն և «Իգրեկ»-ը 
«ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկե-րության՝ Երևանի Արգիշտի 7 հասցեում 
տեղադրված բանկոմատից փորձել են ստանալ 1.130.000 դրամ, սակայն 
իրենց կամքից անկախ հանգամանքներով կարողացել են հափշտակել 
ընդամենը 600.000 դրամ, ընդ որում, «Իգրեկ»-ը, օգտագործելով 
4658581808997007, 4539788999991302, 4539782029451031 համարների 
բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները, 50.000 դրամ հափշտակել է 
4658581808997007 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով և 150.000 դրամ՝ 
4539788999991302 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով, իսկ Դրագոշ 
Իոնուց Բոտեզա-տուն, օգտագործելով 4917543431684441, 
4539789519254106, 6767104721679520, 4658581631070030, 



4917487545734009, 4658582141568000 համարների բանկային քարտերի 
կեղծ կրկնօրինակները, 75.000 դրամ հափշտակել է 4539789519254106 
համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով, 175.000 դրամ՝ 4658581631070030 
համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով և 150.000 դրամ՝ 4658582141568000 
համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով։ 
54. 2008 թվականի օգոստոսի 12-ին «Իգրեկ»-ը վերահսկել է «HSBC 
բանկ-Հայաստան» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Սայաթ-Նովա 4 հասցեով 
Տիկնիկային թատրոնի մոտակայքում տե-ղադրված A808 բանկոմատի 
հարակից տարածքը, իսկ Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն ժամը 20։48-ից 
մինչև 20։55-ն ընկած ժամանակահատվածում 4539789482002235, 
4658590561799047 և 4929480959695002 համարների բանկային 
քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է ընդհանուր առմամբ 
400.000 դրամ, ընդ որում, 150.000-ական դրամ հափշտակել է 
4539789482002235 և 4658590561799047 ամարների բանկային քարտերի 
կեղծ կրկնօրինակ-ներով, իսկ 100.000 դրամ՝ 4929480959695002 համարի 
բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով։ 
55. 2008 թվականի օգոստոսի 12-ին՝ ժամը 20։58-ից մինչև 20։59-ին ընկած 
ժամանակա-հատվածում, «Իգրեկ»-ը «HSBC բանկ-Հայաստան» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Սայաթ-Նովա 4 հասցեով Տիկնիկային թատրոնի 
մոտակայքում տեղադրված A808 բանկոմատից, 4659010055798032 
համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 150.000 
դրամ։ 
56. 2008 թվականի օգոստոսի 12-ին՝ ժամը 21։21-ից մինչև 21։25-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում «Իգրեկ»-ը «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Կորյունի 6 հասցեում տեղադրված բանկոմատից 
4539795898757205, 4658582072385002 և 4539794787222132 համարների 
բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է ընդհանուր 
առմամբ 300.000 դրամ, ընդ որում 50.000 դրամ ստացել է 
4539795898757205 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով, 100.000 դրամ՝ 
4658582072385002 համարի քարտի կեղծ կրկնօ-րինակով և 150.000 
դրամ՝ 4539794787222132 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով։ 
57. 2008 թվականի օգոստոսի 12-ին՝ ժամը 21։34-ից մինչև 21։35-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն «ՎՏԲ-
Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Կորյունի 6 հասցեում 
տեղադրված բանկոմատից 4659220058600008 համարի բանկային քար-
տի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 150.000 դրամ։ 
58. 2008 թվականի օգոստոսի 12-ին՝ ժամը 22։10-ին, «Իգրեկ»-ը «ՎՏԲ-
Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Կորյունի 6 հասցեով 
տեղադրված բանկոմատից 4539787165717400 համարի բանկային 
քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 100.000 դրամ։ 
59. 2008 թվականի օգոստոսի 12-ին «Իգրեկ»-ը «Կոնվերս բանկ» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Թումանյան 54 հասցեում տեղադրված 
բանկոմատից 4539787104061316, 4539789539743302 և 
4539795898757205 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակ-
ներով հափշտակել է ընդհանուր առմամբ 370.000 դրամ, ընդ որում, 
150.000 դրամ ստացել է 4539787104061316 համարի քարտի կեղծ 
կրկնօրինակով, 100.000 դրամ՝ 4539789539743302 համարի քարտի կեղծ 
կրկնօրինակով և 120.000 դրամ՝ 4539795898757205 համարի քարտի կեղծ 
կրկնօրինակով։ 
60. 2008 թվականի օգոստոսի 12-ին «Իգրեկ»-ը «Կոնվերս բանկ» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Գայի պողոտա 12/10 հասցեում տեղադրված 
բանկոմատից 4539789672176302 համարի բանկային քարտի կեղծ 
կրկնօրինակով հափշտակել է 150.000 դրամ և 4658580079088009 
համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով՝ 150.000 դրամ։ 
61. 2008 թվականի օգոստոսի 13-ին՝ ժամը 17։46-ից մինչև 17։47-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, «Իգրեկ»-ը «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Մաշտոցի 10 հաս-ցեում տեղադրված 
բանկոմատից 4658580360158008, 4539785069098240, 
4659110306750004, 4658581808997007, 4539788999991302 համարների 
բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակնե-րով փորձել է ստանալ 550.000 
դրամ, սակայն իր կամքից անկախ հանգամանքներով կարողա-ցել է 
հափշտակել ընդամենը 100.000 դրամ՝ 4539788999991302 համարի 



բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով։ 
62. 2008 թվականի օգոստոսի 13-ին՝ ժամը 17։47-ից մինչև 17։53-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն «HSBC բանկ-
Հայաստան» ՓԲ ընկերության՝ Երե-վանի Մաշտոցի 18 հասցեով «AG 
Էլեկտրոնիքս» վաճառասրահի մոտակայքում տեղադրված A825 
բանկոմատից 4539789482002235 և 4659010055798032 համարների 
բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է ընդհանուր 
առմամբ 325.000 դրամ, ընդ որում 175.000 դը-րամ ստացել է 
4539789482002235 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով և 150.000 դրամ՝ 
4659010055798032 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով։ 
63. 2008 թվականի օգոստոսի 13-ին՝ ժամը 17։58-ից մինչև 17։59-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն «ՎՏԲ-
Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության՝ Երևա-նի Մաշտոցի 10 հասցեում 
տեղադրված բանկոմատից 4658590561799047 համարի բանկային 
քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 175.000 դրամ։ 
64. 2008 թվականի օգոստոսի 13-ին՝ ժամը 18։19-ից 18։20-ն ընկած 
ժամանակահատ-վածում, «Իգրեկ»-ը «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Խորենացի 26«ա» հասցեով տեղադրված 
բանկոմատից 4539794787222132 համարի բանկային քարտի կեղծ 
կրկնօրինակով հափշտակել է 150.000 դրամ։ 
65. 2008 թվականի օգոստոսի 13-ին՝ ժամը 18։47-ին, «Իգրեկ»-ը «ՎՏԲ-
Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Նալբանդյան 46 հասցեում 
տեղադրված բանկոմատից 4539780006908130, 4539787165717400 
համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակնե-րով փորձել է 
ստանալ 250.000 դրամ, սակայն իր կամքից անկախ հանգամանքներով 
դա չի հա-ջողվել։ 
66. 2008 թվականի օգոստոսի 13-ին՝ ժամը 18։54-ին Դրագոշ Իոնուց 
Բոտեզատուն «HSBC բանկ-Հայաստան» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի 
Սայաթ-Նովա 4 հասցեով Տիկնիկային թատրոնի մոտակայքում 
տեղադրված A808 բանկոմատից 4921819676013528 համարի բանկային 
քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 100.000 դրամ։ 
67. 2008 թվականի օգոստոսի 13-ին՝ ժամը 20։25-ից մինչև 20։26-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, «Իգրեկ»-ը «HSBC բանկ-Հայաստան» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Սայաթ-Նովա 4 հասցեով Տիկնիկային թատրոնի 
մոտակայքում տեղադրված A808 բանկոմատից 4658580079088009 
համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 150.000 
դրամ։ 
68. 2008 թվականի օգոստոսի 13-ին՝ ժամը 20։30-ից մինչև 20։31-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն «HSBC բանկ-
Հայաստան» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Սայաթ-Նովա 4 հասցեով 
Տիկնիկային թատրոնի մոտակայքում տեղադրված A808 բանկոմատից 
4658581631070030 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով 
հափշտակել է 175.000 դրամ։ 
69. 2008 թվականի օգոստոսի 13-ին՝ ժամը 20։55-ին, «Իգրեկ»-ը «ՎՏԲ-
Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Կիևյան 19 հասցեում 
տեղադրված բանկոմատից 4539789798713301 համարի բանկային 
քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 100.000 դրամ, իսկ 
4929424506355009 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով՝ 
75.000 դրամ։ 
70. 2008 թվականի օգոստոսի 13-ին՝ ժամը 22։14-ից 22։15-ն ընկած 
ժամանակահատ-վածում, «Իգրեկ»-ը «HSBC բանկ-Հայաստան» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանում տեղադրված A835 բանկոմատից 
4543132353101329 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով 
հափշտակել է 150.000 դրամ։ 
71. 2008 թվականի օգոստոսի 13-ին՝ ժամը 22։45-ին, «Իգրեկ»-ը «HSBC 
բանկ-Հայաս-տան» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Սայաթ-Նովա 4 հասցեով 
Տիկնիկային թատրոնի մոտակայ-քում տեղադրված A808 բանկոմատից 
4539787073568317 համարի բանկային քարտի կեղծ կըրկ-նօրինակով 
հափշտակել է 50.000 դրամ։ 
72. 2008 թվականի օգոստոսի 13-ին «Իգրեկ»-ը «Կոնվերս բանկ» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Կոմիտասի 49 հասցեում տեղադրված 
բանկոմատից 4539788995378306 համարի բան-կային քարտի կեղծ 



կրկնօրինակով հափշտակել է 100.000 դրամ։ 
73. 2008 թվականի օգոստոսի 14-ին՝ ժամը 12։07-ից մինչև 12։09-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, «Իգրեկ»-ը «HSBC բանկ-Հայաստան» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Սայաթ-Նովա 4 հասցեով Տիկնիկային թատրոնի 
մոտակայքում տեղադրված A808 բանկոմատից 4659010055798032 և 
4539788995378306 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակ-
ներով հափշտակել է ընդհանուր առմամբ 200.000 դրամ, ընդ որում, 
150.000 դրամ հափշտակել է 4659010055798032 համարի քարտի կեղծ 
կրկնօրինակով և 50.000 դրամ՝ 4539788995378306 համարի քարտի կեղծ 
կրկնօրինակով։ 
74. 2008 թվականի օգոստոսի 14-ին՝ ժամը 12։19-ին, Դրագոշ Իոնուց 
Բոտեզատուն «HSBC բանկ-Հայաստան» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի 
Սայաթ-Նովա 4 հասցեով Տիկնիկային թատրոնի մոտակայքում 
տեղադրված A808 բանկոմատից 4658581631070030 համարի բանկա-յին 
քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 100.000 դրամ։ 
75. 2008 թվականի օգոստոսի 14-ին՝ ժամը 17։33-ից մինչև 17։34-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, «Իգրեկ»-ը «HSBC բանկ-Հայաստան» ՓԲ 
ընկերութ-յան՝ Երևանի Ներսիսյան 1 հասցեով «Զեյթուն» մասնաճյուղում 
տեղադրված A836 բանկոմատից 4659110342684001 համարի բանկային 
քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 150.000 դրամ։ 
76. 2008 թվականի օգոստոսի 14-ին՝ ժամը 17։47-ից մինչև 17։48-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն «HSBC բանկ-
Հայաստան» ՓԲ ընկերության՝ Երե-վանում տեղադրված A813 
բանկոմատից 4539789040892309 համարի բանկային քարտի կեղծ 
կրկնօրինակով հափշտակել է 175.000 դրամ։ 
77. 2008 թվականի օգոստոսի 14-ին՝ ժամը 18։01-ից մինչև 18։04-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն «HSBC բանկ-
Հայաստան» ՓԲ ընկերության՝ Երևա-նի Կոմիտասի 3 հասցեով 
«Կոմիտաս» մասնաճյուղի A805 բանկոմատից, 4539787547999239 
համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 170.000 
դրամ, իսկ 4659010964862051 համարի բանկային քարտի կեղծ 
կրկնօրինակով հափշտակել է 50.000 դրամ։ 
78. 2008 թվականի օգոստոսի 14-ին՝ ժամը 18։24-ից մինչև 18։29-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն «HSBC բանկ-
Հայաստան» ՓԲ ընկերության՝ Երե-վանի Ա.Մանուկյան 10 հասցեում 
տեղադրված A829 բանկոմատից, 4658580274960036, 
4659010194328022, 4539783169762005 և 4539792055417608 համարների 
բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է ընդհանուր 
առմամբ 550.000 դրամ, ընդ որում, 150.000-ական դրամ հափշտակել է 
4658580274960036, 4539783169762005 և 4659010194328022 համար-
ների քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով և 100.000 դրամ՝ 
4539792055417608 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով։ 
79. 2008 թվականի օգոստոսի 14-ին՝ ժամը 18։37-ից մինչև 18։39-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն «ՎՏԲ-
Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության՝ Երևա-նի Խանջյան 19 հասցեում 
տեղադրված բանկոմատից 4539792055417608 համարի բանկային 
քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 50.000 դրամ, իսկ 
4539782217901029 համարի բան-կային քարտի կեղծ կրկնօրինակով՝ 
150.000 դրամ։ 
80. 2008 թվականի օգոստոսի 14-ին՝ ժամը 19։15-ից մինչև 19։20-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն «ՎՏԲ-
Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության՝ Երևա-նի Գ. Նժդեհի 8 հասցեում 
տեղադրված բանկոմատից 4539796178764085, 4539789339862088, 
4659220039955000, 4539789170288161 համարների բանկային քարտերի 
կեղծ կրկնօրինակնե-րով փորձել է ստանալ 700.000 դրամ, սակայն իր 
կամքից անկախ հանգամանքներով կարողա-ցել է հափշտակել ընդամենը 
375.000 դրամ, ընդ որում 275.000 դրամը հափշտակել է 
4659220039955000 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով, իսկ 100.000 
դրամը՝ 4539789170288161 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով։ 
81. 2008 թվականի օգոստոսի 14-ին՝ ժամը 19։25-ից մինչև 19։26-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, «Իգրեկ»-ը «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Գ.Նժդեհի 8 հաս-ցեում տեղադրված բանկոմատից 



4539785642827529 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրի-նակով 
հափշտակել է 150.000 դրամ։ 
82. 2008 թվականի օգոստոսի 14-ին՝ ժամը 20։00-ից մինչև 20։16-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, «Իգրեկ»-ը «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Կորյունի 6 հաս-ցեով տեղադրված բանկոմատից 
4658582379069002, 4539794575501176 և 4658580070378003 համարների 
բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է ընդհանուր 
առմամբ 450.000 դրամ, ընդ որում, 150.000-ական դրամ հափշտակել է 
յուրաքանչյուր քարտի կեղծ կրկնօրինակով։ 
83. 2008 թվականի օգոստոսի 14-ին՝ ժամը 20։28-ից մինչև 20։30-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, «Իգրեկ»-ը «Արարատ Վոյաժ տուրիստական 
գործակալության» մոտակայքում՝ «HSBC բանկ-Հայաստան» ՓԲ 
ընկերության Երևանի Մաշտոցի 18 հասցեով տեղադրված A818 
բանկոմատից 4539782000407101 և 4539793684903406 համարների 
բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է ընդհանուր 
առմամբ 300.000 դրամ, ընդ որում, 150.000-ական դրամ հափշտակել է 
յուրաքանչյուր քարտի կեղծ կրկնօրինակով։ 
84. 2008 թվականի օգոստոսի 14-ին Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն 
«Կոնվերս բանկ» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Թումանյան 54 հասցեում 
տեղադրված բանկոմատից 4539789482002235, 4929424506355009 և 
4658590561799047 համարների բանկային քարտերի կեղծ 
կրկնօրինակնե-րով հափշտակել է ընդհանուր առմամբ 245.000 դրամ, ընդ 
որում, 95.000 դրամ ստացել է 4929424506355009 համարի քարտի կեղծ 
կրկնօրինակով և 75.000-ական դրամ՝ 4539789482002235 ու 
4658590561799047 համարների քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով։ 
85. 2008 թվականի օգոստոսի 14-ին «Իգրեկ»-ը «Կոնվերս բանկ» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Թումանյան 54 հասցեում տեղադրված 
բանկոմատից, 4539788999991302 և 4658580079088009 համարների 
բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է 150.000-
ական դրամ։ 
86. 2008 թվականի օգոստոսի 15-ին՝ ժամը 16։19-ից մինչև 16։22-ն ընկած 
ժամանա-կահատվածում, Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն «HSBC բանկ-
Հայաստան» ՓԲ ընկերության՝ Երևանում տեղադրված A813 
բանկոմատից 4659010964862051 և 4539787547999239 համար-ների 
բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է ընդհանուր 
առմամբ 125.000 դրամ, ընդ որում 25.000 դրամ ստացել է 
4659010964862051 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով և 100.000 դրամ՝ 
4539787547999239 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով։ 
87. 2008 թվականի օգոստոսի 15-ին՝ ժամը 16։34-ից մինչև 16։36-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն «HSBC բանկ-
Հայաստան» ՓԲ ընկերության՝ Երե-վանի Ներսիսյան 1 հասցեով 
«Զեյթուն» մասնաճյուղում տեղադրված A836 բանկոմատից, 
4539789170288161 և 4539794575501176 համարների բանկային 
քարտերի կեղծ կրկնօրինակնե-րը, հափշտակել է ընդհանուր առմամբ 
250.000 դրամ, ընդ որում 150.000 դրամ հափշտակել է 4539789170288161 
համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով և 100.000 դրամ՝ 4539794575501176 
համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով։ 
88. 2008 թվականի օգոստոսի 15-ին՝ ժամը 17։00-ից մինչև 17։01-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն «HSBC բանկ-
Հայաստան» ՓԲ ընկերության՝ Երե-վանի Կոմիտասի 3 հասցեով 
«Կոմիտաս» մասնաճյուղի A805 բանկոմատից, 4539789040892309 
համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 170.000 
դրամ։ 
89. 2008 թվականի օգոստոսի 15-ին՝ ժամը 21։27-ին, «Իգրեկ»-ը «ՎՏԲ-
Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Կորյունի 6 հասցեով 
տեղադրված բանկո-մատից, 4539781872620049 համարի բանկային 
քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 100.000 դրամ։ 
90. 2008 թվականի օգոստոսի 15-ին՝ ժամը 21։49-ից մինչև 21։56-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն «HSBC բանկ-
Հայաստան» ՓԲ ընկերության՝ Երե-վանի Ա.Մանուկյան 10 հասցեում 
տեղադրված A829 բանկոմատից 4658580274960036 և 
4539789874126162 համարների բանկային քարտերի կեղծ 



կրկնօրինակներով հափշտակել է ընդհանուր առմամբ 300.000 դրամ, ընդ 
որում 150.000-ական դրամ հափշտակել է յուրաքանչյուր քարտի կեղծ 
կրկնօրինակով։ 
91. 2008 թվականի օգոստոսի 15-ին՝ ժամը 22։29-ից մինչև 22։30-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն «HSBC բանկ-
Հայաստան» ՓԲ ընկերության՝ Երե-վանում տեղադրված A813 
բանկոմատից 4539785775743527 համարի բանկային քարտի կեղծ 
կրկնօրինակով հափշտակել է 170.000 դրամ։ 
92. 2008 թվականի օգոստոսի 15-ին Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն 
«Կոնվերս բանկ» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Մամիկոնյանց 2 հասցեում 
տեղադրված բանկոմատից 4539792055417608 համարի բանկային 
քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 150.000 դրամ։ 
93. 2008 թվականի օգոստոսի 15-ին «Իգրեկ»-ը «Կոնվերս բանկ» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևա-նի Մամիկոնյանց 2 հասցեում տեղադրված 
բանկոմատից, 4539782000407101 և 4659110342684001 համարների 
բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է 300.000 
դրամ, ընդ որում, 150.000-ական դրամ հափշտակել է յուրաքանչյուր 
քարտի կեղծ կրկնօրինակով։ 
94. 2008 թվականի օգոստոսի 16-ին՝ ժամը 19։45-ին, Դրագոշ Իոնուց 
Բոտեզատուն «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի 
Խանջյան 19 հասցեում տեղադրված բան-կոմատից 4658580274960036 
համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 150.000 
դրամ։ 
95. 2008 թվականի օգոստոսի 16-ին՝ ժամը 19։46-ին, «Իգրեկ»-ը «ՎՏԲ-
Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Խանջյան 19 հասցեում 
տեղադրված բանկոմատից 4659110342684001 համարի բանկային 
քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 150.000 դրամ։ 
96. 2008 թվականի օգոստոսի 16-ին՝ ժամը 19։46-ին, Դրագոշ Իոնուց 
Բոտեզատուն «HSBC բանկ-Հայաստան» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Ա. 
Մանուկյան 10 հասցեում տեղադրված A829 բանկոմատից 
4539785209876505 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով 
հափըշ-տակել է 150.000 դրամ։ 
97. 2008 թվականի օգոստոսի 16-ին՝ ժամը 19։55-ին, Դրագոշ Իոնուց 
Բոտեզատուն «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի 
Խանջյան 19 հասցեում տեղադրված բան-կոմատից 4539789698637139 
համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 100.000 
դրամ։ 
98. 2008 թվականի օգոստոսի 16-ին՝ ժամը 20։36-ից մինչև 20։38-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, «Իգրեկ»-ը «HSBC բանկ-Հայաստան» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Ա.Մանուկյան 10 հասցեում տեղադրված A829 
բանկոմատից 4659020183202005 և 4539793819131329 համարների 
բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է ընդհանուր 
առմամբ 250.000 դրամ, ընդ որում, 150.000 դրամ հափշտակել է 
4659020183202005 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով և 100.000 դրամ՝ 
4539793819131329 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով։ 
99. 2008 թվականի օգոստոսի 16-ին՝ ժամը 21։13-ից մինչև 21։21-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն և «Իգրեկ»-ը 
«ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկե-րության՝ Երևանի Գ. Նժդեհի 8 
հասցեում տեղադրված բանկոմատից փորձել են ստանալ 1.425.000 
դրամ, սակայն իրենց կամքից անկախ հանգամանքներով կարողացել են 
հափշտակել ընդամենը 450.000 դրամ, ընդ որում, «Իգրեկ»-ը, 
օգտագործելով 4539791172011336, 4539791313259414, 
4539797993802050, 6759684725825203, 4539791521675401 համարների 
բան-կային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները, 150.000 դրամ հափշտակել 
է 4539791313259414 հա-մարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով և 100.000 
դրամ՝ 4539791521675401 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով, իսկ 
Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն, օգտագործելով 4539794575501176, 
4539789040892309, 4539789170288161, 6759684424505130, 
4929407733128000 համարների բանկային քարտերի կեղծ 
կրկնօրինակները, 100.000-ական դրամ հափշտակել է 539789170288161 
և 4539794575501176 համարների քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով։ 
100. 2008 թվականի օգոստոսի 16-ին՝ ժամը 21։58-ից մինչև 22։00 ընկած 



ժամանակա-հատվածում, Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն «ՎՏԲ-
Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության՝ Երևա-նի Գ.Նժդեհի 8 հասցեում 
տեղադրված բանկոմատից 4659220211818000 համարի բանկային 
քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 225.000 դրամ, իսկ «Իգրեկ»-ը 
վերահսկել է հարակից տարածքը։ 
101. 2008 թվականի օգոստոսի 16-ին՝ ժամը 22։28-ին Դրագոշ Իոնուց 
Բոտեզատուն «HSBC բանկ-Հայաստան» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի 
Մաշտոցի 18 հասցեում «AG Էլեկտրո-նիքս» վաճառասրահի 
մոտակայքում տեղադրված A825 բանկոմատից 4539787547999239 
համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 150.000 
դրամ։ 
102. 2008 թվականի օգոստոսի 16-ին՝ ժամը 23։09-ին «Իգրեկ»-ը «HSBC 
բանկ-Հայաս-տան» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Կոմիտասի 3 հասցեով 
«Կոմիտաս» մասնաճյուղի A805 բանկոմատից 4659210041138000 
համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 150.000 
դրամ։ 
103. 2008 թվականի օգոստոսի 16-ին Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն 
«Կոնվերս բանկ» ՓԲ ընկերության՝ Երևան քաղաքի Բագրատունյաց 
փողոցում տեղադրված N 15 բանկոմատից, 4539785775743527 համարի 
բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 150.000 դրամ։ 
104. 2008 թվականի օգոստոսի 17-ին՝ ժամը 14։01-ից մինչև ժամը 14։06-ն 
ընկած ժամա-նակահատվածում,Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն և 
«Իգրեկ»-ը «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Էրեբունի 
18 հասցեում տեղադրված բանկոմատից փորձել են ստանալ 850.000 
դրամ, սակայն իրենց կամքից անկախ հանգամանքներով կարողացել են 
հափշտակել ընդամենը 475.000 դրամ, ընդ որում Դրագոշ Իոնուց 
Բոտեզատուն, օգտագործելով 4539794575501176, 4921816975464527 և 
4659220211818000 համարների բանկային քարտերի կեղծ 
կրկնօրինակները, 275.000 դրամ հափշտակել է 4659220211818000 
համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով և 100.000 դրամ՝ 4921816975464527 
համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով, իսկ «Իգրեկ»-ը 4659110342684001 
համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 100.000 դրամ։ 
105. 2008 թվականի օգոստոսի 17-ին՝ ժամը 14։38-ին Կ«Իգրեկ»-ը «ՎՏԲ-
Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Խորենացի 26«ա» հասցեում 
տեղակայված բանկոմատից 4658580274960036 համարի բանկային 
քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 50.000 դրամ։ 
106. 2008 թվականի օգոստոսի 17-ին՝ ժամը 15։05-ին, «Իգրեկ»-ը «HSBC 
բանկ-Հայաս-տան» ՓԲ ընկերության՝ Երևանում տեղադրված A842 
բանկոմատից 4539786905542508 համարի բանկային քարտի կեղծ 
կրկնօրինակով հափշտակել է 100.000 դրամ։ 
107. 2008 թվականի օգոստոսի 17-ին՝ ժամը 15։10-ից մինչև 15։13-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն «ՎՏԲ-
Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության՝ Երևա-նի Գ.Նժդեհի 8 հասցեում 
տեղադրված բանկոմատից 4539789698637139, 4539785775743527, 
4539781490138101, 4539787547999239, 4539785209876505, 
4539789170288161, 4539789874126162 համարների բանկային քարտերի 
կեղծ կրկնօրինակներով փորձել է ստանալ 775.000 դրամ, սակայն իր 
կամքից անկախ հանգամանքներով կարողացել է հափշտակել ընդա-մենը 
100.000 դրամ 4539785775743527 համարի քարտի կրկնօրինակով։ 
108. 2008 թվականի օգոստոսի 17-ին՝ ժամը 15։25-ից մինչև 15։27-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, «Իգրեկ»-ը «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Գ.Նժդեհի 8 հասցեում տեղադրված բանկոմատից 
4658580421905009, 4539786905542508 և 4659110047511004 համարների 
բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է ընդհանուր 
առմամբ 300.000 դրամ, ընդ որում, 150.000 դրամ հափշտակել է 
4658580421905009 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով, 50.000 դրամ՝ 
4539786905542508 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով և 100.000 դրամ՝ 
4659110047511004 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով։ 
109. 2008 թվականի օգոստոսի 17-ին` ժամը 15։48-ին, «Իգրեկ»-ը «HSBC 
բանկ-Հայաս-տան» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Ա. Մանուկյան 10 հասցեում 
տեղադրված A829 բանկոմատից 4659010281344023 համարի բանկային 
քարտի կեղծ կրկնօրինա-կով հափշտակել է 100.000 դրամ։ 



110. 2008 թվականի օգոստոսի 17-ին` ժամը 15։51-ից մինչև 15։56-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն «HSBC բանկ-
Հայաստան» ՓԲ ընկերության՝ Երե-վանի Ա.Մանուկյան 10 հասցեում 
տեղադրված A829 բանկոմատից 4462783322901566, 4539786043376512, 
4539785450801525 համարների բանկային քարտերի կեղծ 
կրկնօրինակնե-րով հափշտակել է ընդհանուր առմամբ 450.000 դրամ, ընդ 
որում, 150.000-ական դրամ հափշտա-կել է յուրաքանչյուր քարտի կեղծ 
կրկնօրինակով։ 
111. 2008 թվականի օգոստոսի 17-ին՝ ժամը 15։57-ին, «Իգրեկ»-ը «HSBC 
բանկ-Հայաս-տան» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Ա.Մանուկյան 10 հասցեում 
տեղադրված A829 բանկոմատից 4658580746654001 համարի բանկային 
քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 100.000 դրամ։ 
112. 2008 թվականի օգոստոսի 17-ին՝ ժամը 16։32-ին, «Իգրեկ»-ը «HSBC 
բանկ-Հայաս-տան» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Բաղրամյան 85 հասցեում 
գործող «ՍԱՍ» հանրախանութում տեղադրված A828 բանկոմատից 
4539789949636302 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրի-նակով 
հափշտակել է 150.000 դրամ։ 
113. 2008 թվականի օգոստոսի 17-ին՝ ժամը 16։37-ին, «Իգրեկ»-ը «ՎՏԲ-
Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Կիևյան 19 հասցեում 
տեղադրված բանկոմատից 4658580029597000 համարի բանկային 
քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 100.000 դրամ։ 
114. 2008 թվականի օգոստոսի 17-ին՝ ժամը 16։48-ից մինչև 16։55-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, «Իգրեկ»-ը «HSBC բանկ-Հայաստան» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Կոմիտասի 3 հասցեով «Կոմիտաս» մասնաճյուղի 
A805 բանկոմատից 4539781004834138 և 4659210191045005 համարների 
բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է ընդհանուր 
առմամբ 575.000 դրամ, ընդ որում 150.000 դրամ հափշտակել է 
4539781004834138 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով և 425.000 դրամ՝ 
4659210191045005 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով։ 
115. 2008 թվականի օգոստոսի 17-ին՝ ժամը 17։07-ից մինչև 17։12-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, «Իգրեկ»-ը «HSBC բանկ-Հայաստան» ՓԲ 
ընկերու-թյան՝ Երևանում տեղադրված A813 բանկոմատից 
4539788858721204, 4539789881836159 և 4539789984357145 համարների 
բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է 450.000 
դրամ, ընդ որում 150.000-ական դրամ ստացել է յուրաքանչյուր քարտի 
կեղծ կրկնօրինակով։ 
116. 2008 թվականի օգոստոսի 17-ին՝ ժամը 17։30-ից մինչև 17։31-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, «Իգրեկ»-ը «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Սարկավագի 123 հասցեով տեղադրված 
բանկոմատից 4659010310545103 և 4659011217980005 համարների բան-
կային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է ընդհանուր 
առմամբ 150.000 դրամ, ընդ որում, 100.000 դրամ հափշտակել է 
4659010310545103 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով և 50.000 դրամ՝ 
4659011217980005 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով։ 
117. 2008 թվականի օգոստոսի 17-ին՝ ժամը 21։06-ից մինչև 21։14-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, «Իգրեկ»-ը «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Սարկավագի 123 հասցեում տեղադրված 
բանկոմատից 4659210041138000, 4539791313259414 և 
4658590847140016 համարների բանկային քարտերի կեղծ 
կրկնօրինակնե-րով հափշտակել է ընդհանուր առմամբ 500.000 դրամ, ընդ 
որում, 300.000 դրամ հափշտակել է 4659210041138000 համարի քարտի 
կեղծ կրկնօրինակով, 150.000 դրամ՝ 4539791313259414 համարի քարտի 
կեղծ կրկնօրինակով և 50.000 դրամ՝ 4658590847140016 համարի քարտի 
կեղծ կրկնօրինակով։ 
118. 2008 թվականի օգոստոսի 17-ին՝ ժամը 21։18-ին Դրագոշ Իոնուց 
Բոտեզատուն «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի 
Սարկավագի 123 հասցեում տեղադրված բանկոմատից 
4539792213547601 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով 
հափշտակել է 100.000 դրամ։ 
119. 2008 թվականի օգոստոսի 18-ին՝ ժամը 14։57-ից մինչև 14։58-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, «Իգրեկ»-ը «HSBC բանկ-Հայաստան» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Գ. Լուսավորիչ փողոցում տեղադրված A832 



բանկոմատից 4539781004834138 համարի բանկային քարտի կեղծ 
կրկնօրինակով հափշտակել է 150.000 դրամ։ 
120. 2008 թվականի օգոստոսի 18-ին՝ ժամը 15։40-ին, Դրագոշ Իոնուց 
Բոտեզատուն «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի 
Գ.Նժդեհի 8 հասցեում տեղադրված բանկոմատից 4539792213547601 
համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 100.000 
դրամ։ 
121. 2008 թվականի օգոստոսի 18-ին՝ ժամը 15։59-ին, «Իգրեկ»-ը «ՎՏԲ-
Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Գ. Նժդեհի 8 հասցեում 
տեղադրված բանկոմատից 4539785450801525 համարի բանկային 
քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 75.000 դրամ։ 
122. 2008 թվականի օգոստոսի 18-ին՝ ժամը 17։01-ից մինչև 17։02-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, «Իգրեկ»-ը «HSBC բանկ-Հայաստան» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Բաղրամյան 85 հասցեում գործող «ՍԱՍ» 
հանրախանութում տեղադրված A828 բանկոմատից, 453978690554250 
համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 150.000 
դրամ։ 
123. 2008 թվականի օգոստոսի 18-ին՝ ժամը 17։39-ից մինչև 17։41-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, «Իգրեկ»-ը «HSBC բանկ-Հայաստան» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանում տեղադրված A813 բանկոմատից 
4658580029597000 և 4539791313259414 համարների բանկային 
քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է ընդհանուր առմամբ 
250.000 դրամ, ընդ որում 150.000 դրամ հափշտակել է 4658580029597000 
համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով և 100.000 դրամ՝ 4539791313259414 
համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով։ 
124. 2008 թվականի օգոստոսի 18-ին՝ ժամը 18։00-ից մինչև 18։01-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, «Իգրեկ»-ը «HSBC բանկ-Հայաստան» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Ներսիսյան 1 հասցեով «Զեյթուն» մասնաճյուղում 
տեղադրված A836 բանկոմատից 4659210041138000 համարի բանկային 
քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 150.000 դրամ։ 
125. 2008 թվականի օգոստոսի 18-ին՝ ժամը 19։16-ին, «Իգրեկ»-ը «HSBC 
բանկ-Հայաս-տան» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Գ. Լուսավորիչ փողոցում 
տեղադրված A832 բանկոմատից, 4659011217980005 համարի բանկային 
քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 25.000 դրամ։ 
126. 2008 թվականի օգոստոսի 18-ին՝ ժամը 19։26-ից մինչև 19։27-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, «Իգրեկ»-ը «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Խանջյան 19 հաս-ցեում տեղադրված բանկոմատից 
4539786356982443 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրի-նակով 
հափշտակել է 150.000 դրամ։ 
127. 2008 թվականի օգոստոսի 18-ին՝ ժամը 21։44-ից մինչև 21։45-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, «Իգրեկ»-ը «HSBC բանկ-Հայաստան» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Բաղրամյան 85 հասցեով գործող «ՍԱՍ» 
հանրախանութում տեղադրված A828 բանկոմատից 4539791313259414 և 
4659210041138000 համարների բանկային քարտերի կեղծ 
կրկնօրինակներով հափշտակել է ընդհանուր առմամբ 200.000 դրամ, ընդ 
որում 50.000 դրամ հափշտակել է 4539791313259414 համարի քարտի 
կեղծ կրկնօրինակով և 150.000 դրամ՝ 4659210041138000 համարի քարտի 
կեղծ կրկնօրինակով։ 
128. 2008 թվականի օգոստոսի 18-ին «Իգրեկ»-ը «Կոնվերս բանկ» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Գայի պողոտա 12/10 հասցեով տեղադրված 
բանկոմատից 4539789984357145 համարի բանկային քարտի կեղծ 
կրկնօրինակով հափշտակել է 75.000 դրամ և 4659010310545103 հա-
մարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով՝ 100.000 դրամ։ 
129. 2008 թվականի օգոստոսի 18-ին Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն 
«Կոնվերս բանկ» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Գայի պողոտա 12/10 
հասցեում տեղադրված բանկոմատից 4462783322901566 համարի 
բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 150.000 դրամ։ 
130. 2008 թվականի օգոստոսի 19-ին՝ ժամը 16։33-ից մինչև 16։35-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, «Իգրեկ»-ը «HSBC բանկ-Հայաստան» ՓԲ 
ընկերության՝ Երևանի Գ. Լուսավորիչ փողոցում տեղադրված A832 
բանկոմատից 4539785450801525 և 4659020636932000 համարների 
բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է ընդհանուր 



առմամբ 250.000 դրամ, ընդ որում 100.000 դրամ հափշտակել է 
4539785450801525 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով և 150.000 դրամ՝ 
4659020636932000 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով։ 
131. 2008 թվականի օգոստոսի 19-ին՝ ժամը 16։38-ից մինչև 16։39-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն «HSBC բանկ-
Հայաստան» ՓԲ ընկերության՝ Երե-վանի Գ.Լուսավորիչ փողոցում 
տեղադրված A832 բանկոմատից 4462783322901566 համարի բանկային 
քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 150.000 դրամ։ 
132. 2008 թվականի օգոստոսի 19-ին՝ ժամը 16։59-ին, «Իգրեկ»-ը «HSBC 
բանկ-Հայաս-տան» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Թումանյանի 31 հասցեով 
գործող «ՍԱՍ» հանրախանութում տեղադրված A837 բանկոմատից 
4539781004834138 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրի-նակով 
հափշտակել է 100.000 դրամ։ 
133. 2008 թվականի օգոստոսի 19-ին՝ ժամը 17։08-ին, Դրագոշ Իոնուց 
Բոտեզատուն «HSBC բանկ-Հայաստան» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի 
Թումանյանի 31 հասցեով գործող «ՍԱՍ» հանրախանութում տեղադրված 
A837 բանկոմատից 4539789984357145 համարի բանկային քարտի կեղծ 
կրկնօրինակով հափշտակել է 10.000 դրամ։ 
134. 2008 թվականի օգոստոսի 19-ին՝ ժամը 17։32-ից մինչև 17։40-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն «HSBC բանկ-
Հայաստան» ՓԲ ընկերության՝ Երե-վանի Բաղրամյան 85 հասցեով գործող 
«ՍԱՍ» հանրախանութում տեղադրված A828 բանկո-մատից 
4539796463422068 և 4539789984357145 համարների բանկային 
քարտերի կեղծ կրկնօ-րինակներով հափշտակել է 250.000 դրամ, ընդ 
որում, 100.000 դրամ հափշտակել է 4539796463422068 համարի քարտի 
կեղծ կրկնօրինակով և 150.000 դրամ՝ 4539789984357145 համարի քարտի 
կեղծ կրկնօրինակով։ 
135. 2008 թվականի օգոստոսի 19-ին՝ ժամը 17։47-ին, «Իգրեկ»-ը «HSBC 
բանկ-Հայաս-տան» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Հ. Քոչարի 2«ա» հասցեով 
«Հայաստան» հանրախանութում տեղադրված A810 բանկոմատից 
4659010310545103 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօ-րինակով 
հափշտակել է 170.000 դրամ։ 
136. 2008 թվականի օգոստոսի 19-ին Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն 
«Կոնվերս բանկ» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Կոմիտասի 49 հասցեում 
տեղադրված բանկոմատից, 4539792213547601 համարի բանկային 
քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 100.000 դրամ։ 
137. 2008 թվականի օգոստոսի 19-ին՝ ժամը 18։43-ից մինչև ժամը 18։49-ն 
ընկած ժամա-նակահատվածում, Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն և 
«Իգրեկ»-ը «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի 
Ազատության 23 հասցեում տեղադրված բանկոմատից փորձել են ստա-
նալ 1.050.000 դրամ, ընդ որում, 4659011217980005, 4658590847140016, 
4658590459745029, 4659210191045005, 4539782794872007, 
4658590901127008 համարների քարտերի կեղծ կրկնօ-րինակներն 
օգտագործել է Դրագոշ Իունուց Բոտեզատուն, իսկ 4462784430752586, 
4539786905542508, 6767104722491859 համարների քարտերի կեղծ 
կրկնօրինակներն օգտա-գործել է «Իգրեկ»-ը, սակայն իրենց կամքից 
անկախ հանգամանքներով կարողացել են հա-փըշտակել ընդամենը 
100.000 դրամ, որը 4539786905542508 համարի քարտի կրկնօրինակով 
ստացել է «Իգրեկ»-ը։ 
138. 2008 թվականի օգոստոսի 19-ին՝ ժամը 20։05-ին, «Իգրեկ»-ը «ՎՏԲ-
Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Սարկավագի 123 հասցեում 
տեղադրված բանկոմատից 4539786356982443 համարի բանկային 
քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 100.000 դրամ։ 
139. 2008 թվականի օգոստոսի 19-ին՝ ժամը 20։40-ից մինչև 20։41-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, «Իգրեկ»-ը «HSBC բանկ-Հայաստան» ՓԲ 
ընկերութ-յան՝ Երևանի Բաղրամյան 85 հասցեով գործող «ՍԱՍ» 
հանրախանութում տեղադրված A828 բանկոմատից 4658580029597000 և 
4539786356982443 համարների բանկային քարտերի կեղծ 
կրկնօրինակներով հափշտակել է ընդհանուր առմամբ 200.000 դրամ, ընդ 
որում, 150.000 դրամ հափշտակել է 4658580029597000 համարի քարտի 
կեղծ կրկնօրինակով և 50.000 դրամ՝ 4539786356982443 համարի քարտի 
կեղծ կրկնօրինակով։ 



140. 2008 թվականի օգոստոսի 20-ին՝ ժամը 10։27-ից մինչև 10։28-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն «HSBC բանկ-
Հայաստան» ՓԲ ընկերության՝ «Հայ-րենիք» կինոթատրոնի մոտակայքում՝ 
Երևանի Արշակունյաց 41 հասցեում, տեղադրված A826 բանկոմատից 
4462783322901566 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով 
հափշտակել է 150.000 դրամ։ 
141. 2008 թվականի օգոստոսի 20-ին՝ ժամը 10։36-ից մինչև 10։56-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն և «Իգրեկ»-ը 
«ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկե-րության՝ Երևանի Գ. Նժդեհի 8 
հասցեում տեղադրված բանկոմատից փորձել են ստանալ 775.000 դրամ, 
ընդ որում, 4921818334456913, 4539789984357145, 4539792213547601, 
4659010310545103, 4462788325603663, համարների քարտերի կեղծ 
կրկնօրինակներն օգտագոր-ծել է Դրագոշ Իունուց Բոտեզատուն, իսկ 
4539786905542508, 4539791313259414 համարների քարտերի կեղծ 
կրկնօրինակներն օգտագործել է «Իգրեկ»-ը, սակայն իրենց կամքից 
անկախ հանգամանքներով կարողացել են հափշտակել ընդամենը 
150.000 դրամ, որը Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն հափշտակել է 
4462788325603663 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով։ 
142. 2008 թվականի օգոստոսի 20-ին՝ ժամը 11։03-ից մինչև 11։05-ն ընկած 
ժամանակա-հատվածում, «Իգրեկ»-ը «HSBC բանկ-Հայաստան» ՓԲ 
ընկերության՝ «Հայրենիք» կինոթատ-րոնի մոտակայքում՝ Երևանի 
Արշակունյաց 41 հասցեով տեղակայված A826 բանկոմատից 
4539786356982443 և 4659020636932000 համարների բանկային 
քարտերի կեղծ կրկնօրինակ-ներով հափշտակել է ընդհանուր առմամբ 
250.000 դրամ, ընդ որում, 150.000 դրամ հափշտակել է 
4659020636932000 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով և 100.000 դրամ՝ 
4539786356982443 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով։ 
143. 2008 թվականի օգոստոսի 20-ին՝ ժամը 13։10-ին, «Իգրեկ»-ը «HSBC 
բանկ-Հայաս-տան» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Սայաթ-Նովա 4 հասցեով 
Տիկնիկային թատրոնի մոտակայ-քում տեղադրված A808 բանկոմատից 
4658580029597000 համարի բանկային քարտի կեղծ կըրկ-նօրինակով 
հափշտակել է 100.000 դրամ։ 
144. 2008 թվականի օգոստոսի 21-ին՝ ժամը 7։55-ին, Դրագոշ Իոնուց 
Բոտեզատուն «HSBC բանկ-Հայաստան» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի 
Հյուսիսային պողոտա 1/5բ հասցեում տե-ղադրված A840 բանկոմատից 
4462788325603663 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրի-նակով 
հափշտակել է 150.000 դրամ։ 
145. 2008 թվականի օգոստոսի 21-ին Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն 
«Կոնվերս բանկ» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Թումանյան 54 հասցեում 
տեղադրված բանկոմատից 4462783322901566 համարի բանկային 
քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 75.000 դրամ։ 
146. 2008 թվականի օգոստոսի 21-ին՝ ժամը 22։06-ին, «Իգրեկ»-ը «HSBC 
բանկ-Հայաս-տան» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Գ. Լուսավորիչ փողոցում 
տեղադրված A832 բանկոմատից 4917495505576310 համարի բանկային 
քարտի կեղծ կրկնօրի-նակով հափշտակել է 100.000 դրամ։ 
Մեծ Բրիտանիայից հանցակիցների գործողությունները համակարգող 
ամբաստանյալը Լոնդոնում բնակվող և նույնանման գործունեությամբ 
զբաղվող, Ռումինիայի քաղաքացի Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուին 
հայտնել է, որ բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով 
հափշտակություններ հնարավոր է կատարել Հայաստանում գործող 
բանկերի բանկոմատներից և, տեղեկանալով, որ վերջինս ու նրա կողմից 
համերկրացիական սկզբունքով կազմակերպված մեկ այլ հանցավոր 
խումբը նույնպես նպատակադրվել է մեկնել ք.Երևան՝ հանցավոր գոր-
ծունեություն ծավալելու համար, առաջարկել է իր բացակայության 
ընթացքում Հայաստանի տարածքում վերահսկել Դրագոշ Իոնուց 
Բոտեզատուի և «Իգրեկ»-ի գործունեությունը։ Ք.Երևան ժամանելուց 
հետո, Կ.Ստենգաչուն կապ է հաստատել ամբաստանյալի և «Իքս»-ի 
ստեղծած հանցավոր խմբի անդամների հետ, իսկ Ադի Իոան Բլագան որոշ 
դեպքերում վերջիններիս հետ միասին մասնակցել է բանկոմատներից 
գումարներ հափշտակելուն։ Մասնավորապես, 2008 թվականի օգոստոսի 
20-ին՝ ժամը 21։08-ից մինչև ժամը 21։37-ն ընկած ժամանակահատվածում, 
«Իգրեկ»-ը և Ադի Իոան Բլագան «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ 



ընկերության՝ Երևանի Գ. Նժդե-հի 8 հասցեում տեղադրված բանկոմատից 
փորձել են ստանալ 1.950.000 դրամ, սակայն իրենց կամքից անկախ 
հանգամանքներով կարողացել են հափշտակել ընդամենը 350.000 դրամ, 
ընդ որում, «Իգրեկ»-ն օգտագործել է 4539794189245137, 
4921817935084637, 4539796826858040, 4547422004940076, 
4539797889942069, 4917495505576310 համարների բանկային քարտերի 
կեղծ կրկնօրինակները և 4917495505576310 համարի քարտի կեղծ 
կրկնօրինակով հափշտակել է 150.000 դրամ, իսկ Ա.Բլագան օգտագործել 
է 4539781189503110, 4539791651421600, 4539780318697108, 
4659010372044102, 4659010365422109, 4921819681606423, 
4921817824602820, 4921817655832421, 4921819282764738, 
4921819624863719 համարների կեղծ կրկնօրինակները և 100.000-ական 
դրամ հափշտակել է 4539791651421600 ու 4921817655832421 
համարների քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով։ 
2008թ. օգոստոսի 21-ին՝ ժամը 00։37-ից մինչև 00։50-ն ընկած 
ժամանակահատվածում, «Իգրեկ»-ը և Ա.Բլագան «Անելիք Բանկ» ՓԲ 
ընկերության՝ Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական 
թատրոնի մոտակայքում տեղադրված բանկոմատից հափշտակել են 
ընդհա-նուր առմամբ 300.000 դրամ, ընդ որում, «Իգրեկ»-ն օգտագործել է 
6767104952478204, 6767104981344120, 6767104981316722, 
6759672387230945, 6767081381050046, 6759674831962909 համարների 
բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները և 200.000 դրամ հափշտակել 
է 6767081381050046 համարի քարտի կեղծ կրկնօրինակով, իսկ 
Ա.Բլագան օգտագործել է 4547422208223097, 4917315146734252, 
4547423202356347, 4547427422457504, 4547429262361440, 
4462785321131442 համարների կեղծ կրկնօրինակները և 100.000 դրամ 
հա-փըշտակել է 4917315146734252 համարի քարտի կեղծ 
կրկնօրինակով։ 
Բացի այդ, ըստ «Իքս»-ի հետ նախնական պայմանավորվածության, 
Դ.Բոտեզատուն ձեռնամուխ է եղել ՀՀ դրամի տեսքով գողացված 
գումարներն արտարժույթի փոխարկելուն և միջազգային վճարային 
համակարգերով Մեծ Բրիտանիա փոխանցելուն, այսինքն՝ նշված եղա-
նակներով հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտներն 
օրինականացնելուն։ Գողաց-ված 30.290.000 դրամից 7.211.000 դրամը մի 
քանի դեպքով ՀՀ տարբեր բանկերում նա փոխար-կել է տարադրամի՝ 
ընդհանուր առմամբ 23.813 ԱՄՆ դոլարի, իսկ 5.980.494 դրամը 
քննությամբ չպարզված անձանց միջոցով փոխարկել է 19.851 ԱՄՆ 
դոլարի։ Դրա հետ մեկտեղ, գողացված և 39.664 ԱՄՆ դոլարի 
փոխարկված գումարը (համարժեք 11.983.494 ՀՀ դրամի) նա «Վեսթերն 
Յունիոն» և «Մոնեյ Գրամ» միջազգային համակարգերով 2008թ. 
օգոստոսի 11-ից մինչև 20-ն ընկած ժամանակահատվածում 8 գործարքով 
փոխանցել է Մեծ Բրիտանիա՝ ընկերոջը, դրանով իսկ խեղաթյուրելով 
հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի ծագման աղբյուրը և իրական 
բնույթը, իսկ «Իքս»-ը վերջինիցս ստացել է փոխանցված գումարները։ 
Իր հերթին, ամբաստանյալի հետ նախնական պայմանավորվածության 
համաձայն, «Իգ-րեկ»-ը նույնպես ձեռնամուխ է եղել ՀՀ դրամի տեսքով 
գողացված գումարներն արտարժույթի փոխարկելուն և միջազգային 
վճարային համակարգերով Ռումինիա փոխանցելուն։ Գողացված 
30.290.000 դրամից 6.902.974 դրամը մի քանի դեպքով ՀՀ տարբեր 
բանկերում նա փոխարկել է տարադրամի՝ ընդհանուր առմամբ 22.766 
ԱՄՆ դոլարի, իսկ 3.906.785 դրամը քննությամբ չը-պարզված անձանց 
միջոցով փոխարկել է 12.950 ԱՄՆ դոլարի։ Դրա հետ մեկտեղ, գողացված 
և 35.716 ԱՄՆ դոլարի փոխարկված գումարը (համարժեք 10.809.759 ՀՀ 
դրամի) նա «Վեսթերն Յունիոն» և «Մոնեյ Գրամ» միջազգային վճարային 
համակարգերով 2008թ. օգոստոսի 11-ից մինչև 21-ն ընկած 
ժամանակահատվածում 9 գործարքով փոխանցել է Ռումինիա՝ դրանով 
իսկ խեղաթյուրելով հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի ծագման 
աղբյուրը և իրական բնույ-թը։ Կազմակերպիչներից մեկի՝ «Իքս»-ի 
ցուցումով հետքերը թաքցնելու նպատակով գումարները փոխարկելիս և 
փոխանցելիս Դ.Բոտեզատուն և «Իգրեկ»-ը՝ ըստ նախնական 
պայմանավորվա-ծության, բանկերի մասնաճյուղերում որպես բնակության 
վայր նշել են կեղծ հասցեներ, մաս-նավորապես՝ «Ամրոց», «Դվին» և 



«Եվրոպա» հյուրանոցները։ 
Այսպես. 
1. 2008 թվականի օգոստոսի 11-ին Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն 
«Ինեկոբանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի «Աբովյան-18» մասնաճյուղից 
4.957 ԱՄՆ դոլարը (համարժեք 1.492.899 ՀՀ դրամի) «Վեսթերն Յունիոն» 
համակարգով փոխանցել է Մեծ Բրիտանիա։ 
2. 2008 թվականի օգոստոսի 11-ին «Իգրեկ»-ն «Ամերիա-Բանկ» ՓԲ 
ընկերության Երևա-նի Վ.Սարգսյան 2 հասցեում գտնվող մասնաճյուղում 
1.385.042 դրամը փոխարկել է 4.556 ԱՄՆ դոլարի, որը նույն օրն այդ 
մասնաճյուղից «Վեսթերն Յունիոն» համակարգով փոխանցել է Ռումինիա։ 
3. 2008 թվականի օգոստոսի 12-ին Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն 
«Արարատ Բանկ» ԲԲ ընկերության «Ամիրյան» մասնաճյուղից 4.928 ԱՄՆ 
դոլարը (համարժեք 1.485.545 ՀՀ դրամի) «Վեսթերն Յունիոն» 
համակարգով փոխանցել է Մեծ Բրիտանիա։ 
4. 2008 թվականի օգոստոսի 12-ին Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն 
«Ինեկոբանկ» ՓԲ ըն-կերության Երևանի «Թումանյան-17» մասնաճյուղից 
4.966 ԱՄՆ դոլարը (համարժեք 1.497.000 ՀՀ դրամի) «Վեսթերն Յունիոն» 
համակարգով փոխանցել է Մեծ Բրիտանիա։ 
5. 2008 թվականի օգոստոսի 13-ին «Իգրեկ»-ը «Հայէկոնոմբանկ» ՓԲ 
ընկերության Երևանի «Ռոսիա» մասնաճյուղից 4.950 ԱՄՆ դոլարը 
(համարժեք 1.493.365 ՀՀ դրամի) «Վես-թերն Յունիոն» համակարգով 
փոխանցել է Ռումինիա։ 
6. 2008 թվականի օգոստոսի 14–ին Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն 
«ԱմերիաԲանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Վ. Սարգսյան 2 հասցեում 
գտնվող մասնաճյուղում 1.520.000 դրամը փո-խարկել է 5.000 ԱՄՆ 
դոլարի, որը նույն օրն այդ մասնաճյուղից «Վեսթերն Յունիոն» համակար-
գով փոխանցել է Մեծ Բրիտանիա։ 
7. 2008 թվականի օգոստոսի 15-ին «Իգրեկ»-ը «Յունիբանկ» ՓԲ 
ընկերության Երևանի «Կենտրոն» մասնաճյուղից 3.000 ԱՄՆ դոլարը 
(համարժեք 903.420 ՀՀ դրամի) «Վեսթերն Յունիոն» համակարգով 
փոխանցել է Ռումինիա։ 
8. 2008 թվականի օգոստոսի 16-ին Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն 
«ԱմերիաԲանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Վ.Սարգսյան 2 հասցեում 
գտնվող մասնաճյուղում 1.458.000 դրամը փո-խարկել է 4.813,73 ԱՄՆ 
դոլարի, որը նույն օրն այդ մասնաճյուղից «Վեսթերն Յունիոն» համա-
կարգով փոխանցել է Մեծ Բրիտանիա։ 
9. 2008 թվականի օգոստոսի 16-ին Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն 
«Ինեկոբանկ» ՓԲ ըն-կերության Երևանի «Աբովյան-18» մասնաճյուղից 
5000 ԱՄՆ դոլարը (համարժեք 1.505.050 ՀՀ դրամի) «Վեսթերն Յունիոն» 
համակարգով փոխանցել է Մեծ Բրիտանիա։ 
10. 2008 թվականի օգոստոսի 16-ին «Իգրեկ»-ն «Ինեկոբանկ» ՓԲ 
ընկերության Երևանի «Թումանյան-17» հասցեում գտնվող մասնաճյուղում 
1.346.216 դրամն փոխարկել է 4.450,30 ԱՄՆ դոլարի, որը նույն օրն այդ 
մասնաճյուղից «Վեսթերն Յունիոն» համակարգով փոխանցել է Ռումինիա։ 
11. 2008 թվականի օգոստոսի 16-ին «Իգրեկ»-ն «Ամերիա-Բանկ» ՓԲ 
ընկերության՝ Երև-անի Վազգեն Սարգսյան 2 հասցեում գտնվող 
մասնաճյուղում 1.348.440 դրամն փոխարկել է 4.450,30 ԱՄՆ դոլարի, որը 
նույն օրն այդ մասնաճյուղից «Վեսթերն Յունիոն» համակարգով փո-
խանցել է Ռումինիա։ 
12. 2008 թվականի օգոստոսի 19–ին Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն 
«Արդշինինվես-տբանկ» ՓԲ ընկերության «Երևան» մասնաճյուղում 
1.515.000 դրամը փոխարկել է 5000 ԱՄՆ դոլարի, որը նույն օրն այդ 
մասնաճյուղից «Մոնեյ գրամ» համակարգով փոխանցել է Մեծ Բրի-
տանիա։ 
13. 2008 թվականի օգոստոսի 19-ին Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն 
«Արդշինինվեստ-բանկ» ՓԲ ընկերության «Էրեբունի» մասնաճյուղում 
1.510.000 դրամը փոխարկել է 5000 ԱՄՆ դոլարի։ 
14. 2008 թվականի օգոստոսի 19-ին «Իգրեկ»-ն «Արդշինին-վեստբանկ» 
ՓԲ ընկերության՝ Երևանի «Տիգրան Մեծ» մասնաճյուղից 5.000 ԱՄՆ 
դոլարը (համարժեք 1.510.000 ՀՀ դրամի) «Մոնեյ գրամ» համակարգով 
փոխանցել է Ռումինիա։ 
15. 2008 թվականի օգոստոսի 19-ին «Իգրեկ»-ն «Ամերիա-Բանկ» ՓԲ 



ընկերության՝ Երևանի Վազգեն Սարգսյան 2 հասցեում գտնվող 
մասնաճյուղում 1.349.359 դրամը փոխարկել է 4.453,33 ԱՄՆ դոլարի, որը 
նույն օրն այդ մասնաճյուղից «Վեսթերն Յունիոն» համակարգով 
փոխանցել է Ռումինիա։ 
16. 2008 թվականի օգոստոսի 19-ին «Իգրեկ»-ն «Ամերիա-Բանկ» ՓԲ 
ընկերության՝ Երև-անի Վազգեն Սարգսյան 2 հասցեում գտնվող 
մասնաճյուղում 89.957 դրամը փոխարկել է 296,89 ԱՄՆ դոլարի, որը նույն 
օրն այդ մասնաճյուղից «Վեսթերն Յունիոն» համակարգով փոխանցել է 
Ռումինիա։ 
17. 2008 թվականի օգոստոսի 20-ին Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն 
«Արդշինինվեստ-բանկ» ՓԲ ընկերության «Տիգրան Մեծ» մասնաճյուղում 
1.208.000 դրամը փոխարկել է 4000 ԱՄՆ դոլարի և նույն օրն այդ 
մասնաճյուղից «Մոնեյ գրամ» համակարգով 5000 ԱՄՆ դոլար փո-խանցել 
է Մեծ Բրիտանիա։ 
18. 2008 թվականի օգոստոսի 21–ին «Իգրեկ»-ը «Ինեկոբանկ» ՓԲ 
ընկերության Երևանի «Թումանյան 17» մասնաճյուղում 1.383.960 դրամը 
փոխարկել է 4.560 ԱՄՆ դոլարի, որը նույն օրն այդ մասնաճյուղից «Մոնեյ 
գրամ» համակարգով փոխանցել է Ռումինիա։ 
2008 թվականի օգոստոսի 21-ին ամբաստանյալի և «Իքս»-ի կողմից 
ղեկավարվող խմբի անդամ Դ.Բոտեզատուն մեկնել է Հայաստանից՝ 
Երևան-Լոնդոն չվերթով, իսկ հաջորդ օրը Հա-յաստանից մեկնել է նաև 
նրա հանցակիցը՝ «Իգրեկ»-ը՝ նախապես Կ.Ստենգաչուին հանձնելով 
բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրիանակները։ Այդ ընթացքում 
ամբաստանյալը խմբի կազմում ընդգրկել է նոր անդամի, նրան ուղարկել է 
139 հատ բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակ-ների նոր խմբաքանակ և 
հանձնարարել է 1000 եվրո վարձատրության դիմաց դրանք տեղափո-խել 
Հայաստան։ 2008թ. օգոստոսի 23-ին նշված անձը Լոնդոն-Երևան չվերթով 
ժամանել է Հայաստան, որտեղ Կ.Ստենգաչուի օրինակով, բնակվել է 
«Կոնգրես» հյուրանոցում վարձակալ-ված համարում։ Նույն անձը 
Կ.Ստենգաչուից ստանալով «Իգրեկ»-ի թողած կեղծ քարտերը, 
Կ.Ստենգաչուի հետ համաձայնության է եկել առ այն, որ վերջինիս կողմից 
կազմակերպած խմբի անդամ Ա.Բլագան դրանց միջոցով 
բանկոմատներից հափշտակություններ իրականացնի նաև իր համար։ 
Իրագործելով այդ մտադրությունը և չստանալով ակնկալած գումարը, 
ամբաս-տանյալը եկել է եզրահանգման, որ այդ քարտերի օգտագործման 
հնարավորությունն սպառվել է և անձամբ ձեռնամուխ է եղել ՀՀ դրամի 
տեսքով գողացված գումարներն արտարժույթի փոխար-կելուն՝ դրանով 
իսկ խեղաթյուրելով հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի ծագման 
աղ-բյուրը և իրական բնույթը։ Մասնավորապես, 2008 թվականի օգոստոսի 
25-ին ամբաստանյալն «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի 
«Տիգրան Մեծ» մասնաճյուղում 2.250.000 դրամն իր անձնագրային 
տվյալներով փոխարկել է 5.000 եվրոյի, իսկ 2008 թվականի օգոստոսի 27-
ին, զգուշանալով հնարավոր բացահայտումից և ձերբակալությունից, 
մեկնել է Հայաստանից՝ Երևան-Պրահա չվերթով։ Նույն օրը՝ որոշ 
ժամանակ անց, Ռիգա-Երևան չվերթով Հայաստան է ժամանել խմբի մեկ 
այլ անդամ՝ ներկրելով բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակների խոշոր 
խմբաքանակ, սակայն չկարողանալով կապ հաստատել արդեն իսկ 
Հայաստանի տարածքը լքած ամբաստանյալի հետ, նույն օրը «ՎՏԲ-
Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության վարչական շենքին կից բանկոմատից 
ժամը 18։47-ից մինչև 18։55-ն ընկած ժամանակահատվածում 
4921817596998323 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով 
հափշտակել է 160.000 դրամ, որից հետո բռնվել է բանկի 
աշխատակիցների կողմից»։ 
 
Ապացույցների հետազոտում և գնահատում. 
 
Դատաքննությամբ ամբաստանյալ Մարիուս Գիոչելի Պրուտեանուն 
(Լուպուն) ՀՀ քրեա-կան օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-
րդ կետերով, 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով ու 203-րդ հոդվածի 
3-րդ մասի 1-ին կետով առաջադրված մեղադրանքում իրեն լիովին 
մեղավոր ճանաչեց, սակայն հրաժարվեց ցուցմունք տալուց։ 
Ամբաստանյալ Մ.Պրուտեանուի (Լուպուի) դատաքննությամբ 



հետազոտված նախաքըն-նական ցուցմունքների համաձայն` 2007-2008 
թվականներից ինքը բնակվել է Մեծ Բրիտանիա-յում՝ Լոնդոն քաղաքում։ 
Մանուկ հասակից ծանոթ է եղել Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուի հետ, 
միասին ապրել են Բաքաու քաղաքում, այնուհետև հանդիպել են 
Լոնդոնում։ Իրենց միջև եղել են ընկերական հարաբերություններ, 
հանդիպել են, մասնակցել են ճաշկերույթների տար-բեր ուրախ 
առիթներով։ Կոռնելի «Բոդո» մականունով եղբայրը միշտ գլուխ է 
գովացել, որ Կոռնելը լավ գումարներ է աշխատում Երևանում բանկային 
քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով, այսինքն՝ կեղծ բանկային քարտերով։ 
Կոռնել Ստենգաչուն այդ ժամանակ գտնվել է Հայաս-տանում, ինչի 
համար խնդրել է Բոդոյին տալ նրա հեռախոսահամարը։ Այդ ժամանակ 
ապրել է իր նախկին կնոջ՝ Սվետայի հետ, կինը հղի է եղել, իսկ դուստրն 
աչքի վիրահատության կարիք է ունեցել, ինչն առ այսօր չի կատարվել։ 
Ինքը գումարի կարիք է ունեցել, ինչի համար զանգա-հարել է Հայաստան՝ 
Կոռնելին, զրուցել է նրա հետ, հարցրել, թե նա ի՞նչ է անում Հայաստա-
նում և ասել է, որ ըստ լուրերի լավ գումարներ է վաստակել։ Նա 
հաստատել է դա և առաջարկել է կեղծ բանկային քարտերով գալ 
Հայաստան՝ ասելով, որ իրեն այդ քարտերով հափշտակված գումարներից 
տոկոս կհատկացնի։ Ձեռք է բերել բանկային քարտերի կեղծ 
կրկնօրինակների խմբաքանակ՝ 22-ից 26 հատ։ Դրանց միջոցով Լոնդոնի 
բանկոմատներից գումարներ հափըշ-տակել հնարավոր չի եղել, քանի որ 
այնտեղ գործող բանկոմատները սպասարկել են չիպերով հագեցված 
բանկային քարտերը։ Ինքն այդ կեղծ քարտերը ձեռք է բերել Լոնդոնում 
բնակվող, ազգությամբ ռումինացի Վասիլե Փուկոյից, ով ծնունդով Օնեշտ 
քաղաքից է։ Իր իմանալով, նա անձամբ է պատրաստել այդ կեղծ 
քարտերը, սակայն նրա հասցեն և հեռախոսահամարը չի իմացել, այլ 
տվյալներ նրա մասին իրեն հայտնի չեն։ 
Կեղծ քարտեր ձեռք բերելուց հետո՝ 2008 թվականի օգոստոս ամսին, ինքն 
ինքնաթիռով ժամանել է Հայաստան։ Օդանավակայնում իրեն դիմավորել 
է Կոռնել Ստենգաչունև գնացել են Երևանում գտնվող հյուրանոց, որի 
անվանումը չի տպավորվել հիշողության մեջ։ Ինքը սենյակ է վարձակալել։ 
Կոռնելը և Ադի Իոան Բլագան բնակվել են նույն հյուրանոցի մեկ այլ 
համարում։ Վերջինիս հետ իրեն ծանոթացրել է Կոռնելը։ Ինքն իր մոտը 
եղած կեղծ բանկային քարտերը տվել է Կոռնել Ստենգաչուին, վերջինս 
դրանք փոխանցել է Բլագային, որպեսզի նա դրանցով բանկոմատներից 
գումարներ հափշտակի։ Իրենք պայմանավորվել են, որ Բլագան 
գողացված գումարները կտա Կոռնել Ստենգաչուին, իսկ վերջինս այդ 
քարտերով հափշտակված գումար-ների 50 տոկոսը կտա իրեն։ Թե 
մնացած 50 տոկոսը Կոռնելը ինչպես էր բաշխելու, տալու էր արդյոք 
մասնաբաժին Բլագային, թե ոչ՝ չի հետաքրքրվել։ 
Պայմանավորվածությունը եղել է Կոռնել Ստենգաչուի հետ, Բլագայի հետ 
այդ թեմաների շուրջ չի զրուցել։  
Որոշ ժամանակ անց հասկացել է, որ այլևս անելիք չունի Հայաստանում, 
որովհետև Կոռնելն անընդհատ ասել է, որ այդ քարտերով գումարներ 
հափշտակել չի ստացվում, դրանցով շատ քիչ գումար է ելքագրվում 
բանկոմատներից։ Այդ կեղծ բանկային քարտերի միջոցով բան-
կոմատներից գումարները հափշտակել է Ադի Իոան Բլագան, ինքը 
վերջինիս գործողություն-ները չի վերահսկել, նրան վերահսկել է Կոռնել 
Ստենգաչուն։ Երբ Բլագան վերադարձել է հյու-րանոց, Կոռնելը նրան 
սենյակ է կանչել, այնտեղ տարբեր հարցեր է տվել, այդ ժամանակ նրանք 
առանձնացել են, ինքը դրա մեջ չի խառնվել։ Գիտի, որ Կոռնելը Բլագայի 
ձեռքից բոլոր գումարը վերցրել է և պահել է սենյակի սեյֆում։ Իր հիշելով, 
Հայաստան իր գալուց հետո Կոռնել Ստեն-գաչուն զանգահարել է 
ընկերոջը՝ Օլիվեր Ռադուկու Մարիանին, որին ինքը ճանաչել է դեռ Լոն-
դոնից, երբ հանդիպել են խնջույքի ժամանակ։ Օլիվերի մականունը Ռադու 
է եղել, նա Կոռնելի ընկերն է եղել։ Թե ի՞նչ պայմանավորվածություն է եղել 
Կոռնել Ստենգաչուի և Ռադուի միջև, հստակ չգիտի, սակայն տեղյակ է 
եղել, որ Կոռնելն է կանչել Ռադուին Լոնդոնից Երևան։ Ռադուի Հայաստան 
ժամանելուց հետո Երևան է ժամանել ևս մի ռումինացի երիտասարդ, ում 
չի ճանաչել։ Ռադուն այդ երիտասարդի հետ բնակվել են այլ հյուրանոցում։ 
Կոռնելից և Ռադուից իմացել է, որ Ռադուն և նրա ընկերը նույն գործով են 
զբաղվել Երևանում, սակայն նրանց կողմից հափշտակություններ 



կատարելն անձամբ չի տեսել։ Ռադուի և Կոռնել Ստենգաչուի պայմանա-
վորվածության մանրամասներն իրեն հայտնի չեն եղել, կարող է միայն 
ենթադրել, որ Ռադուն ինքնուրույն է աշխատել Երևանում։ 
Քանի որ Կոռնելի ներկայացմամբ իր բերած կեղծ քարտերով 
բանկոմատներից գումար գրեթե հափշտակել հնարավոր չի եղել, որոշել է 
վերադառնալ Ռումինիա, ինչի մասին հայտնել է Կոռնելին և պահանջել է 
գողոնի իր բաժինը։ Ընթացքում Կոռնել Ստենգաչուն իրեն տվել է 
հափշտակված փողերից որոշակի գումարներ՝ ՀՀ դրամի տեսքով, ասել է, 
որ դրանք փոխարկի եվրոյի և վերադարձնի նրան։ Ինքն այդպես էլ արել է, 
մտել է Երևանի փոխանակման կետերից մեկը, որի գտնվելու վայրն այժմ 
վերհիշել չի կարող և այդ գումարը ՀՀ դրամի տեսքով վերածել է 5000 
եվրոյի, որը փոխանցել է Կոռնել Ստենգաչուին։ Երբ նրանից պահանջել է 
գողոնի իր բաժինը, Կոռնելը հյուրանոցային սենյակի սեյֆից հանել է 
11800 ԱՄՆ դոլար և տվել է իրեն որպես իր մասնաբաժին։ Ինքը 
կասկածել է, որ նա իրեն խաբել է, որ գողոնի իրական չափը իր 
քարտերից ավելի մեծ է եղել, և նա այն գրպանել է, սակայն դա ստուգել 
չէր կարող։ Կոռնելին հայտնել է իր կասկածները, սակայն նա նորից իրեն 
խաբել է՝ ասելով, որ իր բաժինն այդքան է։ Վերցնելով այդ 11800 ԱՄՆ 
դոլարը, գնացել է ինչ-որ ոսկերչական շուկա և գնել է 1000 ԱՄՆ դոլար 
արժեքով ոսկյա ժամացույց, հագուստ և նվերներ երեխաների համար, 
որից հետո մենակ գնացել է օդանավակայան և մեկնել է Երևան-Պրահա 
չվերթով, այնուհետև գնացել է Ռումինիա։ 
Ինչ վերաբերում է Կատալին Յոնուց Ապետրի Ֆուրդույին և Դրագոշ 
Իոնուց Բոտեզա-տուին, ապա նրանց չի ճանաչել և որևիցե առնչություն 
նրանց կողմից կատարված հափշտա-կությունների և բանկային 
փոխանցումների հետ չի ունեցել։ Նրանց ոչ մի կեղծ բանկային քարտերի 
խմբաքանակ չի տրամադրել։ Ծանոթ չէ նաև Կոնստանտին Հաջիի և 
Մարգարիտա Սպրուդզանեի հետ, նրանց կողմից կատարված 
հանցագործություններին առնչություն չի ունե-ցել, կեղծ բանկային 
քարտերի խմբաքանակ չի տրամադրել։ 
Ինչ վերաբերում է Կոնստանտին Շերբանին, ապա նա իր մորաքրոջ 
աղջկա ամուսինն է։ Իրենց հարաբերությունները եղել են բարեկամական, 
սակայն նա իրեն ոչ մի կեղծ բանկային քարտ չի տվել և իրենք Հայաստան 
ոչ մեկին հափշտակություններ կատարելու համար չեն ուղարկել։ 
Հայաստան իր կողմից բերված կեղծ բանկային քարտերով հափշտակված 
գումարի իր մասնաբաժինը կազմել է 11800 ԱՄՆ դոլար՝ ըստ Կոռնել 
Ստենգաչուի հավաստման։ Թե ինչ-քան գումար է իրականում դրանցով 
հափշտակվել, հստակ ասել չի կարող։ Այդ քարտերի իրաց-ման, 5000 
եվրոյի փոխարկման պահով մասով և ստացած գումարի չափով ինքը 
մեղավոր է և հարազատների միջոցով կարող է հատուցել այդ չափով 
պատճառած վնասը։ 
Դատապարտյալ Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուի դատաքննությամբ 
հետազոտված նա-խաքննական ցուցմունքների համաձայն` մինչև 2008 
թվականի հունիսի վերջը կամ հուլիսի սկիզբն ինքը բնակվել է 
Հոլանդիայում, մոտ 7 տարի օգտագործել է «Մարիխուանա» տեսակի 
թմրամիջոց և թարգելու համար տեղափոխվել է բնակվելու Լոնդոն, որտեղ 
որոշ ժամանակ ապ-րել է ընկերների տանը և բնակարան է որոնել։ 
Աշխատանք չի ունեցել, ֆինանսական ծանր վի-ճակի պատճառով ընկել է 
դեպրեսիայի մեջ, նույնիսկ ծխելն է թարգել։ Իմացել է, որ Լոնդոնում 
ռումինացիներին պատկանող խանութներում հնարավոր է գտնել 
հայտարարություններ՝ աշխա-տանքի և վարձակալությամբ հանձնվող 
բնակարանների վերաբերյալ։ Գնացել է այդ խանութնե-րից մեկը, այնտեղ 
հանդիպել է մի խումբ ռումինացիների, որոնց թվում է եղել նաև 
«Քիշտրուլյա» մականունով անձնավորությունը, ով խոսելաձևից դատելով 
գնչու է։ Ծանոթացել է նրա հետ և զրուցել են ավտոմեքենայի մեջ, որի 
սրահում տեսել է վերջինիս վարորդական իրավունքը և Կոստել Շերբանի 
տվյալներով ինչ-որ ապահովագրության փաստաթղթեր։ Ինքը նկարագրել 
է իրավիճակը, «Քիշտրուլյա»-ն ասել է, որ կարող է օգնել բնակավայր և 
աշխատանք գտնելու հարցում` իր կողմից որոշ ծառայություններ 
մատուցելու դեպքում։ Գտնվելով ֆինանսական շատ ծանր վիճակում, 
ինքն առանց մանրամասնությունները ճշտելու համաձայնվել է։ 
«Քիշտրուլյա»-ն ասել է, որ շատ զբաղված է և չի կարող իրեն ուղեկցել 



ամենուրեք, հայտնել է, որ կտա որոշ քա-նակությամբ կրեդիտ քարտեր, 
որոնց հետ ինքը պետք է մեկնի Հայաստան և այնտեղ բան-կոմատներից 
գումարներ ելքագրի։ Ըստ պայմանավորվածության, իր փայաբաժինը 
պետք է կազմեր ելքագրված գումարի 10 տոկոսը։ «Քիշտրուլյա»-ն 
բացատրել է, որ Հայաստան մեկնելու համար անհրաժեշտ է ձևակերպել 
վիզա, ինչ-որ մանր գումար է հատկացրել և ցուցում է տվել գնալ 
Լոնդոնում Հայաստանի դեսպանություն ու նկարագրել է դրա գտնվելու 
վայրը։ «Քիշտ-րուլյա»-ն պահանջել է նաև իր անձնագրային տվյալները` 
ավիատոմս գնելու համար, ասել է, որ իր հետ միասին դեսպանություն է 
մտնելու մի տղա՝ նույնպես վիզա ստանալու նպատակով, որին ուրիշ՝ 
իրեն անծանոթ մարդ է ուղարկելու Հայաստան։ Դա Ապետրի Ֆուրդույն է 
եղել։ «Քիշտ-րուլյա»-ն զգուշացրել է, որ ինքն այդ տղայի հետ ոչ մի գործ 
չունենա և չասի, թե ի՞նչ է անում և ու՞մ համար։ «Քիշտրուլյա»-ն ասել է, որ 
միասին են մեկնելու Հայաստան, որովհետև երկուսն էլ ռումինացի են, 
բայց յուրաքանչյուրը կատարելու է սեփական գործը։ Ինքն ըստ այդ 
ցուցումի գնացել է դեսպանություն, որտեղ առաջին անգամ է հանդիպել 
«Ռոկա» մականունով Կատալին Իոնուց Ապետրի Ֆուրդույի հետ։ Մտել են 
դեսպանություն, ինքը կատարել է վճարումը և մի երկու-երեք օրից ստացել 
է անձնագիրը վիզայով։ «Քիշտրուլյա»-ն իրեն տվել է մագնիսական 
շերտով մոտավորապես 130-150 հատ պլաստիկ քարտ, որոնք չափերով 
համապատաս-խանել են բանկային քարտերին, սակայան արտաքնապես 
տարբերվել են դրանցից. ավելի հասարակ են եղել, դրանց վրա 
բացակայել են քարտապանի տվյաները և բանկային քարտին բնորոշ այլ 
հատկանիշները։ «Քիշտրուլյա»-ն իրեն չի վստահել և ասել է, որ պին-
ծածկագրերը կհայտնի Հայաստան հասնելուց հետո։  
Մի քանի օրից գնացել են օդանավակայան, «Քիշտրուլյա»-ից ընթացիկ 
ծախսերի համար ստացել է մոտավորապես 4500 ֆունտ ստերլինգի 
չափով գումար։ Ֆուրդույի հետ հանդիպել են օդանավակայանում և 
միասին մեկնել են Հայաստան։ Քարտերի խմբաքանակը պահել է պայու-
սակում, իր իմանալով, նույն եղանակով դրանք Հայաստան է ներկրել նաև 
Ֆուրդույը։ Իր կար-ծիքով քարտերի գրեթե նույն խմբաքանակն ունեցել է 
Ֆուրդույը, ստույգ քանակով ինքը չի հե-տաքրքրվել, քանի որ պետք է 
առանձին աշխատեին։ Երևան են հասել օգոստոսի 9-ին, գնացել են 
նախապես ամրագրած մի հյուրանոց և տեղավորվել այնտեղ միևնույն 
համարում։ Այդ երե-կոյան կամ հաջորդ օրը մետրոպոլիտենի կայարանի 
մոտակայքում գտնվող խանութից հեռա-խոսային կապ ունենալու համար 
միասին գնել են «Սիմ» քարտեր, որոնց ձևակերրպման համար ամեն մեկը 
տվել է սեփական անձնագիրը։ Իր հիշելով քարտերը հեռախոսների մեջ 
տեղադրել են արդեն հյուրանոցում և մի գուցե, իր բջջային հեռախոսի մեջ 
տեղադրել է այն քարտը, որը ձևակերպված է եղել Ֆուրդույի տվյալներով։ 
Ամեն դեպքում, ինքն օգտվել է ոչ թե 077-346342 այլ 077-346329 
հեռախոսահամարից։ Զանգահարել է «Քիշտրուլյա»-ին, խոսակցության 
ժա-մանակ վերջինս ասել է, որ կտա պին-ծածկագրերը և ցուցում է տվել 
դրանց միջոցով իր հետ բերած քարտերով բանկոմատներից գումարներ 
ելքագրել և ուղարկել իրեն։ Ինքը սկսել է փնտրել բանկոմատներ և 
ստանալ դրանցից գումարներ «Քիշտրուլյա»-ի կողմից տված քար-տերով։ 
Պայմանավորվածության համաձայն, երեկոյան կամ հաջորդ օրն 
առավոտյան զան-գահարել է նրան և տեղյակ է պահել ելքագրված 
գումարի չափի մասին։ «Քիշտրուլյա»-ն հե-ռախոսով իրեն հայտնել է 
քարտերի պին-ծածկագրերը, քարտերը համարակալված են եղել և ինքը 
դրանց վրա ձեռագիր նշումներ է կատարել, իսկ հետագայում, կարդալով 
քարտի վրա նշած պին-ծածկագրերը, դրանք մուտքագրել է բանկոմատի 
մեջ և ստացել է գումարները։ Ապետրի Ֆուրդույը երբեմն իր հետ է եղել 
բանկոմատներից գումարներ ստանալիս, նա սեփական քար-տերով է 
գումարներ ելքագրել։ Նա այդ քարտերը ստացել է այլ անձից։ Իր 
իմանալով, Ֆուրդույն աշխատել է Մարիուս անունով տղամարդու համար, 
թե վերջինս ի՞նչ հարաբերությունների մեջ է եղել «Քիշտրուլյա»-ի հետ, 
ինքը չի իմացել։ Ֆուրդույը հեռախոսով Մարիուսին մանրամասներ է 
հայտնել և իր պես պին-ծածկագրերն է ստացել։ Թե ի՞նչ 
պայմանավորվածություն է ունեցել Մարիուսի հետ, ինքը չի իմացել, 
բնական է, որ ինչ-որ փայաբաժին ունեցել է ելքագրված գու-մարներց, 
սակայն մանրամասնություններով ինքը չի հետաքրքրվել։ Ֆուրդույը 



Մարիուսի հա-մար ունեցել է նույն նշանակությունը, ինչ ինքը 
«Քիշտրուլյա»-ի համար։ Անձամբ Մարիուսին երբեք չի տեսել, նրա հետ 
չեն հանդիպել։ Վերջինիս հետ գտնվելով Հայաստանում, ընդամենը մեկ 
անգամ է զրուցել բջջային հեռախոսով, քանի որ վիճաբանել է Ֆուրդույի 
հետ, որն անընդ-հատ իրեն հակաճառել է, կոպիտ է պատասխանել։ 
Մարիուսն ուզեցել է խոսել իր հետ և հաշտեցնել Ֆուրդույի հետ։ Իր 
հիշելով, Կատալինը Հանրապետության հրապարակի մոտակայ-քում 
զբսոսնելուց խոսել է Մարիուսի հետ և պատմել է միջադեպի մասին, որից 
հետո փոխանցել է հեռախոսն իրեն։ Զրուցակիցը բարևել է և ներկայացել է 
Մարիուս անունով, ասել է, որ Կա-տալինը տարիքով ավելի փոքր է և 
հիմար, որ ինքը տարիքով ավելի մեծ է և իմաստ չունի կռվել և 
պրոբլեմներ ստեղծել, առաջարկել է ամեն մեկին սեփական գործով 
զբաղվել և խելոք մնալ, որ պրոբլեմներ չռաջանան։ Այլևս Մարիուսի հետ 
երբևիցե չի զրուցել։ 
Շատ դեպքերում ինքը և Ֆուրդույը Երևանում տարբեր ուղղություններով 
են գնացել, հե-տո պատահական հանդիպել են ինչ-որ բանկոմատի մոտ։ 
Հաճախակի միասին են գնացել գու-մարներ ելքագրելու, քանի որ ինքն 
ավելի լավ է կողմնորոշվել քաղաքում։ Որևիցե ստույգ դերա-բաշխում, 
տարածքը վերահսկելու մասին պայմանավորվածություն իրենց միջև չի 
եղել, ուղղակի մեկը բանկոմատից քարտերով ստացել է գումարները, իսկ 
մյուսը սպասել է իր հերթին։ Միասին լինելուց ինչ-որ ձևով, ինչ-որ 
հարցերում աջակցել են միմյանց, սակայն որպես կանոն ամեն մեկն իր 
համար է գործել։  
Այդ ընթացքում Կատալին Ֆուրդույի հետ տեղափոխվել են այլ հյուրանոց, 
որտեղ կրկին բնակվել են միևնույն համարում։ Երբ իր մոտ հավաքվել է 5 
հազար ԱՄՆ դոլարի չափով գումար, ինքն այն փոխարկել և ուղարկել է 
Լոնդոն՝ իր ծանոթ Լաուրենտիու Կապմարեի տվյալներով և վերջինիս 
խնդրել է այդ գումարները փոխանցել «Քիշտրուլյա»-ին։ Լաուրենտիուն իր 
ընկերու-հու՝ Օլիվիա Կապմարեի եղբայրն է և տեղեկություն չի ունեցել այդ 
գումարների ծագման աղ-բյուրի մասին, «Քիշտրուլյա»-ի հետ մինչ այդ 
ծանոթ չեն եղել։ Փոխանցումներ կատարելուց «Քիշտրուլյա»-ն ցուցում է 
տվել որպես բնակության վայր նշել այլ հյուրանոցների տվյալներ՝ 
բռնվելուց խուսափելու համար։ Ինքը կատարել է այդ ցուցումը։ Նույն 
կերպ վարվել է նաև Ֆուրդույը։ Այդպես տևել է մոտ մեկ շաբաթ, 
ելքագրված գումարները շատ մեծ են եղել և իր մեջ կասկած է առաջացել, 
որ դրանք կարող են գողացված կամ այլ անօրինական ծագում ունեցող 
փողեր լինել։ Մինչ Հայաստան ժամանելն ինքը չի իմացել, որ 
«Քիշտրուլյա»-ն մտադիր է եղել գողություններ կատարել, մտածել է, որ 
ինչ-որ փոխանցումներ են կատարվել քարտից քարտ։ Իհարկե, 
արտաքնապես վերջինիս տված քարտերը տարբերվել են նորմալ 
քարտերից, բայց ինքը մտածել է, որ Հայաստանում ինչ-որ 
հաշվեհամարների վրա մեծ գումարներ են եկել և հնարավոր չէ այլ 
վայրում դրանք ելքագրել։ Իր կասկածների շուրջ զրուցել է Ֆուրդույի հետ 
և վերջինս հայտնել է, որ իրենց քարտերը վերագրառվել են 
անգլիացիների բանկային քարտերից և դրանց միջոցով բանկամոտներից 
հափշտակվել են անգլիացիներին պատկանող գումարները։ Հասկանալով 
դա, ինքը զանգահարել է «Քիշտրուլյա»-ին և ասել, որ այլևս համաձայն չէ 
շարու-նակել այդ գործը, սակայն վերջինս բարկացել ու ասել է, որ 
շարունակի կատարել իր առա-քելությունը և ոչինչ չի պատահի, օրենքի 
հետ կապված խնդիրներ չի ունենա, հիշատակել է, որ ունի իր բոլոր 
տվյալները և հակառակ դեպքում կարող է պրոբլեմներ առաջացնել։ 
«Քիշտ-րուլյա»-ն ասել է, որ իրեն հասանելիք գումարը կավելացնի, միայն 
անի այն, ինչի համար եկել է Հայաստան։ Վախենալով ծնողների համար, 
ինքը որոշել է մնալ և մի քանի օր շարունակել է այդ գործը։ Կոռնել 
Կոնստանտին Ստենգաչուի և վերջինիս խմբի անդամների, 
մասնավորապես Ադի Իոան Բլագայի և Օլիվեր Ռադուկու Մարիանի հետ 
ծանոթ չի եղել, Երևանում նրանց չի հան-դիպել և չի իմացել, որ բացի 
իրենից և Ֆուրդույից այլ ռումինացիներ էլ են Հայաստանում 
հափշտակություններով զբաղվել։ Այն մասին, որ Ֆուրդույը Երևանում 
հանդիպել է Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուի և Ադի Իոան Բլագայի 
հետ և նույնիսկ վերջինիս հետ բանկոմատ-ներից գումարներ է գողացել, 
ինքը ոչինչ չի իմացել, Ֆուրդույն այդ մասին ոչինչ չի հայտնել, եթե նման 



հանդիպումներ եղել են, ապա իր բացակայությամբ։  
Ի վերջո «Քիշտրուլյա»-ին ասել է, որ չի շարունակելու զբաղվել դրանով, 
դեն է նետելու իր մոտ եղած քարտերը և վերադառնալու է այն օրը, որը 
նշված է եղել հետադարձ տոմսի վրա։ «Քիշտրուլյա»-ն ասել է, որ 
քարտերը վերադարձնի, սակայն ինքը, արդեն իրողությունը հաս-
կանալով, դրանք պատռել և դեն է շպրտել։ Այդ ամենն այդպես է 
վերջացել, «Քիշտրուլյա»-ի կամքին հակառակ վերադարձել է Լոնդոն, 
հանդիպել է նրա հետ, նա ասել է, որ ոչ մեկին չասի իրենց ծանոթության և 
Հայաստանում կատարվածի մասին։ «Քիշտրուլյա»-ն գումարն ստացել էր 
Լաուրենտիու Կապմարեից, որևիցե պարտք ու պահանջ չի ներկայացրել։ 
Դրանից հետո երբևիցե չեն հանդիպել, «Քիշտրուլյա»-ն իրեն ոչինչով չի 
օգնել և խոստումները չի պահել՝ աշխատանք և բնակարան գտնելու 
հարցում։ Ինքը բավարարվել է հափշտակված գումարի 10 տոկոս 
գումարով՝ մոտ 3000 ԱՄՆ դոլարով։ Իր հաշվարկով, Հայաստանում ինքը 
գողացել է մոտ 30000 ԱՄՆ դոլար։ Գողոնից հասանելիք իր բաժնի մի 
փոքր մասը Երևանից փոխանցել է Լաուրենտիու Կապմարեին, մնացածը 
պահել է իր մոտ։ Լոնդոն վերադառնալոուց հետո ծա-նոթացել է մի 
մարմնավաճառի հետ և միասին մեկնել են Ադրբեջան՝ ժամանակ 
անցկացնելու, այնտեղ հափշտակություններ չի իրականացրել, ինչ 
Հայաստանում ձեռք է բերել, այնտեղ ծախսել է։ 
Ինչ վերաբերվում է այն հանգամանքին, որ ինքը, Ֆուրդույը, Կոռնել 
Կոնստանտին Ստենգաչուն զանգահարել են Մեծ Բրիտանիայում և 
Ռումինիայում գործող միևնույն հեռախո-սահամարներին կամ նույն 
հեռախոսահամարներից զանգեր են ստացել, ապա դա պարզաբա-նել չի 
կարող, կարող է ենթադրել, որ Ֆուրդույի հեռախոսահամարի հաշվեկշռին 
գումար չի եղել և նա օգտվել է իր հեռախոսահամարից կամ էլ 
զանգահարել են իրեն և խնդրել են լսափողը փո-խանցել Ֆուրդույին։ 
Դատապարտյալ Ադի Իոան Բլագայի դատաքննությամբ հետազոտված 
նախաքննա-կան ցուցմունքների համաձայն` ինքը միմիայն Կոռնել 
Կոնստանտին Ստենգաչուի ճնշման ներ-քո է կատարել իրեն վերագրված 
բոլոր հանցագործությունները և մեղավոր է միայն «Վեսթերն Յունիոնի» 
համակարգի միջոցով Ռումինիա՝ հարազատներին 2940 ԱՄՆ դոլարի 
չափով փո-խանցված գումարի հափշտակության մեջ, իսկ մնացած 
գումարները գողացել ու հանձնել է Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուին։ 
Հայաստանում գտնվելու ընթացքում անգամ նույնիսկ ցանկացել է դիմել 
իրավապահ մարմիններին և հայտնել ամբողջ իրողությունը, սակայն 
լինելով օտարերկրացի և գտնվելով Ստենգաչուի ու վերջինիս ընկերների 
ճնշման և հսկողության ներքո, չի կարողացել դիմել այդ քայլին։ 
Հայաստանում աշխատելով նրանց համար, նկատել է, որ վերջիններս 
իրենից որոշ հանգամանքներ թաքուն են պահել, խաբել են իրեն։ 
Ստենգաչուն հանցավոր գործողությունն իրականացնելու նպատակով 
իրենից վերցրել էն անձնագիրը և ստիպել, որպեսզի ինքը կատարի նրա 
թելադրած բոլոր վտանգավոր արաքները։ Միաժամանակ իրենից վերցրել 
է ամբողջ գողոնը, որպեսզի ինքը, չունենալով գումար, չկարողանա 
փախուստի դիմել և հեռանալ Հայաստանից։ 
Ինքը հանդիպել է Կոռնել Ստենգաչուին Մեծ Բրիտանիայում, որտեղ շատ 
գումար չի վաստակել, աշխատել է մի շինարարական 
կազմակերպությունում՝ որպես սալիկապատող, շաբաթական վաստակել է 
250 ֆունտ ստերլինգ, ամեն օր առավոտյան գնացել է աշխատանքի և 
երեկոյան վերադարձել։ Ինքն այդ ժամանակ ապրել է «Դրագոշ» 
մականուն ունեցող Միհայ Ֆաուրի հետ և Ստենգաչուն մի օր եկել է իրենց 
մոտ։ Դա երկհարկանի շենք է եղել, որի սեն-յակները տրվել են 
վարձակալությամբ և ինքն ունեցել է առանձին սենյակ՝ շենքի 
ետնանմասից մուտքով։ Ստենգաչուն վարձակալել է մի սենյակ Միհայ 
Ֆաուրից, բնակվել է այնտեղ եղբոր՝ Բոդոյի հետ։ Գալով իրենց մոտ, 
Ստենգաչուն ասել է, որ կարող են ավելի մեծ գումարներ վաստակել այլ 
եղանակով, առանց աշխատելու։ Նա ձեռք է բերել ամեն ինչ` հանցավոր 
գործու-նեությամբ զբաղվելու նպատակով, վերջինս ինչ-որ կապ է ունեցել 
այն անձանց հետ, որոնք զբաղվել են կրեդիտային քարտեր կեղծելով։ 
Ստենգաչուն իրենց տրամադրել է ինչ-որ հատուկ սարքեր, որոնք 
նախատեսված են եղել բանկային քարտերի վրա առկա 
տեղեկությունները պատճենահանելու և դրանց տիրանալու համար, 



բացատրել է դրանց կիրառման մանրա-մասները։ Նշված սարքերն 
արտաքնապես պլաստիկից են պատրաստված եղել, բանկոմատին կցելու 
միջոցով պատճենահանվել են դրա մեջ մտցված բանկային քարտերի 
տեղեկությունները, որոշ տեղեկություններ ստացվել են միկրոտեսախցիկի 
միջոցով։ Ինքը մանրամասներով չի հետաքրքրվել, մի երկու անգամ այդ 
սարքերը փակցրել է բանկոմատներին։ Ստենգաչուի տված սարքերով 
ինքը կարողացել է տիրանալ բանկային քարտերի վրա առկա 
տեղեկություններին և դրանք` սարքով հանդերձ, փոխանցել է 
Ստենգաչուին։ Նա ասել է, որ պետք է այլ անձանց օգնությամբ 
պատրաստի կեղծ բանկային քարտեր։ Այդ անձանցից մեկի անունը 
«Քիշտրուլյա» է եղել, իսկ մյուսի անունը Մարիուս, որը Բաքաու քաղաքից 
է։ Վերջինիս ազգանունը չի իմացել, սակայն այդ Մարիուսը ոչ թե Մարիուս 
Լուպուն էր, այլ մի այլ տղամարդ՝ Բաքաու քաղաքից։ Այդ բոլոր անձինք 
Բաքաու քաղաքից են եղել։ Մի քանի անգամ Ստենգաչուն իր կողմից 
փոխանցված սարքերի և դրանց վրա առկա տեղեկությունների 
կապակցությամբ ասել է, որ այդ տեղեկությունները պատշաճ չեն, 
որպեսզի դրանց օգտագործմամբ կեղծ բանկային քարտեր 
պատրաստվեն։ Մի քանի օրից Ստենգաչուն իրեն և Ֆաուրին ասել է, որ 
ձեռք է բերել պատշաճ տեղեկություններ՝ կեղծ բանկային քարտեր 
պատրաստելու համար։  
Ստենգաչուն հաճախակի ցույց է տվել, որ ինքն է ղեկավարը, իրենց հետ 
կոպիտ է խոսել և խստորեն զգուշացրել է, որպեսզի լսեն իրեն ու 
կատարեն իր հրահանգները։ Դրանից հետո նա սկսել է որոնել երկիր, 
որտեղ կարելի կլիներ օգտագործել այդ տեղեկություններով կեղծված 
քարտերը, քանի որ դրանց միջոցով Մեծ Բրիտանիայում 
հափշտակություններ կատարել հնարավոր չի եղել։ Այդ ընթացքում 
Ստենգաչուն հաճախակի առանձին է զրուցել Միհայ Ֆա-ուրի հետ, 
քննարկել են, թե որ երկրում կարելի է նման կեղծ բանկային քարտերով 
գումարներ հափշտակել։ Ինքը հաճախակի է լսել Ստենգաչուի և Ֆաուրի 
խոսակցությունները, երբ նրանք առանձնացած քննարկել են այդ 
հարցերը։ Դրանից մի քանի օր անց Ստենգաչուն այդ հարցով Լոնդոն 
քաղաքում կապ է հաստատել համերկրացիների հետ, որոնք ծնունդով 
Բաքաու քա-ղաքից են եղել։ Նա հանդիպել է համաերկրացուն և լավ 
ընկերոջը՝ Մարիուս Լուպուին, վերջինս Ստենգաչուին հայտնել է, որ 
գումարների հափշտակության համար կարող է մի երկիր մատնա-նշել և 
պայմանավորվել են միասին աշխատել, որ հայտնած տեղեկությունների 
դիմաց Ստենգա-չուն նրան որոշ տոկոսով փայաբաժին վճարի` քարտերի 
տեսքով կամ գումարով։ Մանրամաս-ներով չի հետաքրքրվել, նրանք 
երկուսով են զրուցել իրեն անծանոթ գնչուական լեզվով, երբ ինքը վարել է 
«Ֆոլքսվագեն Պասսատ» մոդելի ավտոմեքենան, որն, իր իմանալով, 
պատկանել է Ստենգաչուի ընկերոջը։ Այդ խոսակցությունից մեկ-երկու օր 
հետ Ստենգաչուի առաջարկով գնացել են Լոնդոնի կենտրոն, որտեղ նա 
հանդիպել և խոսել է ինչ-որ անձնավորության հետ։ Երբ Կոռնելը 
վերադարձել է, իր հարցին պատասխանել է, որ դա Մարիուսն է։ Ավելի 
ուշ` արդեն Հայաստանում, իմացել է, որ այդ անձնավորությունը Մարիուս 
Լուպուն է, ով նախկինում վիճած է եղել Ստենգաչուի հետ և նրա դեմքը 
վնասած է եղել դանակով։ Վերադառնալուց Ստենգաչուն իրեն ասել է, որ 
եթե նրա հետ աշխատի, հնարավորություն կստանա լավ գումարներ 
վաստա-կելու։ Նա առաջարկել է այդ գումարներն աշխատել 
Հայաստանում և ինքը մտածել է, որ վաս-տակած գումարը կիսվելու է 
հավասար։ Կոռնելն իրեն առաջարկել է միասին գնալ դեսպա-նատուն և 
ձևակերպել Հայաստանի մուտքի վիզաներ։ Ինքը համաձայնվել է 
Ստենգաչուի հետ գնալ, ակնկալելով վաստակել խոշոր գումարներ։ 
Վերջինս խոստացել է գործարքի ավարտին իր համար գնել ավտոմեքենա 
կամ էլ գումար վճարել իր աշխատանքի դիմաց։ Իրենք կոնկրետ չեն 
պայմանավորվել փայաբաժնի տոկոսի մասին, կոնկրետ գումար չի նշվել, 
սակայն ինքն ենթադ-րել է, որ գործարքից կարող է վաստակել խոշոր 
գումար` գողոնի կեսը, քանի որ երկուսով են եղել։ Նույն օրն ինքը և 
Ստենգաչուն ներկայանալով դեսպանատուն՝ դիմել են ՀՀ մուտք գործելու 
վիզա ստանալու համար։ Երբ վերադարձել են Ստենգաչուի բնակարան, 
վերջինս վիճել է Ֆաու-րի հետ։ Կոռնելն իրենից պահանջել է մի քանի օր 
առաջ 120 ֆունտ ստերլինգով գնած իր ձեռքի «Դոլչե Գաբանա» տեսակի 



նոր ժամացույցը, սակայն ինքը չի համաձայնվել, գնացել է Ֆաուրի 
սենյակը և նրան է պատմել այդ մասին։ Վերջինս իրեն խորհուրդ է տվել 
ժամացույցը չտալ Ստենգաչուին։ Կոռնելը, լսելով իր և Ֆաուրի 
խոսակցությունը, բարկացել, ծեծել է իրեն և խլել է այդ ժամացույցը։ Դրա 
պատճառով Ստենգաչուն և Ֆաուրը վիճել են, ինքը լսել է, որ նրանք 
հրաժարվել են այլևս միասին աշխատել և որոշել են բաժանել ձեռք 
բերված տեղեկությունները, որոնց օգտագործմամբ հնարավոր էր 
պատրաստել կեղծ բանկային քարտեր։ Ինքն չի տեսել, թե ինչպես և ինչ 
են նրանք բաժանել, սակայն դրա հաջորդ օրը Ֆաուրը լքել է այդ 
բնակարանը։ 
Մի երեք օր անց ինքը և Ստենգաչուն կրկին գնացել են Լոնդոնում 
Հայաստանի դեսպա-նություն, ստացել են վիզաներով անձնագրերը և 
վերադարձել են տուն, որտեղ եղել է Ստենգա-չուի եղբայրը` Բոդոն։ 
Ստենգաչուն ասել է Բոդոյին, որ պետք է պատրաստել քարտերը, 
խորհըր-դակցել են, թե ինչպես տեղեկությունները փոխանցեն 
պլաստիկների վրա։ Նրանք զանգահարել են ինչ-որ մեկին, իր կարծիքով 
«Քիշտրուլյա» անունով մի տղամարդու, քանի որ նա ամենագի-տակն է 
եղել այդ բնագավառում և ունեցել է «քարտրիդեր» կոչվող սարքերը, որի 
միջոցով հա-փըշտակված տեղեկությունները գրառվել են պլաստիկների 
վրա։ Ստենգաչուն և Բոդոն «Քիշտ-րուլյա»-ից խնդրել են տրամադրել 
«քարտրիդեր»-ը, որը Բոդոն ավելի ուշ բերել է իրենց բնակա-րան։ Մեկ 
գիշերվա ընթացքում Ստենգաչուն և Բոդոն միասին պատրաստել են կեղծ 
քարտերը, որոնք իրենց հարկավոր են եղել գումարների հափշտակություն 
իրականացնելու համար։ Քար-տերը պատրաստելու ժամանակ, երբ ինքն 
ուզեցել է մտնել նրանց սենյակը, իրեն դուրս են հրա-վիրել, որպեսզի 
չտեսնի քարտերի պատրաստման եղանակը։ Այնուհետև Ստենգաչուն 
գնացել է և իրենց համար Հայաստան մեկնելու նպատակով ավիտոմսեր է 
գնել։ Ինքը կարծել է, որ կեղծ քարտերը Բոդոն պիտի ուղարկեր իրեն և 
Ստենգաչուին Հայաստան, սակայն դեպի օդանավա-կայան ճանապարհին 
Ստենգաչուն կատակի տեսքով իրեն ասել է, որ քարտերն իր ճամպրու-
կում են։ Ինքը սաստիկ վախեցել է և որոշել է վերադառնալ, սակայն 
Ստենգաչուն խորհուրդ է տվել չվախենալ, վստահեցնելով, որ այդ 
քարտերն այնպես են թաքցվել, որ դժվար է հայտնա-բերել, հույս է տվել, 
որ ոչինչ չի լինի, դա առաջին անգամ չէ։ Լոնդոնի օդանավակայանում 
իրոք ոչինչ չի պատահել և իրենք ուղևորվել են Երևան։ Հասնելով Երևան, 
իրենք բարեհաջող անցել են մաքսային ստուգումը և ուղևորվել 
«Եվրոպա» հյուրանոց, որի մասին Ստենգաչուն տեղեկացել է տաքսու 
վարորդից, նախորոք այն չի ամրագրվել։ Երևան հասնելուց հետո, նա 
անմիջապես վերցրել է իր անձնագիրը։ Հասնելով «Եվրոպա» հյուրանոց, 
ինքն ու Ստենգաչուն վարձակալել են մեկ սենյակ։ Հյուրանոցի համարում, 
երբ իրենք դասավորել են իրերը, Ստենգաչուն ցույց է տվել իր 
ճամպրուկում սև գույնի գուլպայի մեջ թաքցված քարտերը և մոտ 10-20 
րոպե անց առաջարկել է իրեն վերցնել դրանց մի մասը, իր հետ գնալ 
քաղաք և փորձարկել այդ քարտերը։ Միասին դուրս գալով հյուրանոցից, 
«Երևան» հյուրանոցի մոտակայքում նկատել են մի բանկո-մատ, 
Ստենգաչուին ասել է, որ կսպասի մոտակայքում, քանի որ վճարել է իրեն, 
որ բոլոր գոր-ծողություններն ինքը պետք է կատարի անձամբ, իսկ ինքը 
հեռվից վերահսկելու է դա։ Ստենգա-չուն հանձնարարել է իրեն մի քանի 
կեղծ քարտերով մենակ մոտենալ այդ բանկոմատին և փոր-ձարկել 
դրանք։ Նա նաև ցուցում է տվել հափշտակված գումարը գործածված 
քարտի հետ դնել մի փոքր պայուսակի մեջ, իսկ այն քարտերը, որոնց 
միջոցով չի ստացվել գումար հափշտակել, տեղադրել առանձին 
գրպանում։ Ինքը փորձել և առաջին իսկ բանկամատից ստացել է որոշ 
գու-մար։ Ստենգաչուն հանձնարարել է շարժվել իր հետևից և, 
մատնանշած բանկոմատներին մոտե-նալով, կատարել նույն 
գործողությունները։ Կատարելով վերջինիս հանձնարարությունները, մո-
տեցել է մի երկու բանկոմատի։ Երևանի կենտրոնում գտնվող սրահից 
իրենք ձեռք են բերել բջջային հեռախոսի 2 հայկական «sim-քարտ»՝ մեկն 
իր համար, քարտերը գնելուց Ստենգաչուն ներկայացրել է իր անձնագիրը։ 
Այդ օրն ինքը կարողացել է հափշտակել մոտավորապես 1000-2000 
եվրոյին համարժեք դրամ և ի վերջո ավարտել են գործը, քանի որ ուշ է 
եղել։ Հյուրանոց վե-րադառնալուց առաջ Ստենգաչուն պահանջել է այդ 



օրվա գողոնը պարունակող պայուսակը և ասել է, որ իր մոտ պահի այն 
քարտերը, որոնց միջոցով չի կարողացել գումարներ ստանալ բան-
կոմատներից։ Հյուրանոցում Կոռնելն ասել է, որ հաջորդ օրը 
տեղափոխվելու են այլ հյուրանոց։ Դրանից հետո Ստենգաչուն 
զանգահարել է Լոնդոն՝ կամ Բոդոյին, կամ Մարիուս Լուպուին, կամ 
«Քիշտրուլյա»-ին, խոսել է իրեն անհասկանալի գնչուական լեզվով, այդ 
խոսակցությունից ինքը հասկացել է, որ մի այլ ռումինացի այդ ժամանակ 
նույնպես Հայաստանում է եղել և կարող է ցույց տալ բանկոմատների 
տեղակայման վայրերը՝ նոր գումարներ հափշտակելու համար։ 
Ստենգաչուն իրեն հայտնել է, որ այդ անձնավորության անունը Կատալին 
է։ Թե կոնկրետ ումից է հեռախոսահամարը ճշտել, ինքը չի իմացել, 
որովհետև նրանք բոլորն ընկերներ են եղել։ Կոռ-նելը զանգահարել է 
Կատալինին, ինքը լսել է խոսակցությունը, այդ երիտասարդը գնչուական 
լեզվով չի խոսել։ Կատալինի հետ հեռախոսային խոսակցության 
ընթացքում Ստենգաչուն խընդ-րել է, որպեսզի գա Երևանի կենտրոն և 
ցույց տա բանկոմատների գտնվելու վայրերը, որի դիմաց կվճարի, 
ավելացնելով, որ նրա դեմ ոչինչ չունի և վերջինիս չի վնասի։ Կատալինը 
գումարներ էր գողացել Մարիուս Լուպուի և «Քիշտրուլյա»-ի համար, իր 
իմանալով, նրանք վիճվել էին ինչ-որ գումարային հարցով, որի 
կապակցությամբ Ստենգաչուն հավաստիացրել է Կատալինին, որ նրան չի 
վնասի։ Ստենգաչուի հետ Երևանի կենտրոնում հանդիպել են 
Կատալինին, Ստենգա-չուն իրեն ծանոթացրել է վերջինիս հետ և 
Կատալինին հանձնարարել է իրեն ցույց տալ բանկո-մատների գտնվելու 
վայրերը, որտեղից կարելի է հափշտակել գումարներ։ Իր իմանալով 
Ստեն-գաչուն Կատալինին տրամադրած տեղեկությունների դիմաց պետք 
է վճարեր որոշ գումար, քա-նի որ վերջինս, իրենցից շուտ ժամանելով 
Երևան, ավելի լավ էր ծանոթ Երևան քաղաքում բան-կոմատների 
տեղակայման վայրերին։ 
Ժամանելու հաջորդ և հետագա բոլոր օրերին ինքն Ստենգաչուի հետ 
միասին գնացել են քաղաք՝ գումարներ հափշտակելու, փողն ինքն է 
ստացել բանկոմատներից, իսկ Կոռնելը հսկել է իրեն։ Երկրորդ օրը 
հափշտակություններն ավարտելուց հետո, երբ վերադարձել են 
հյուրանոց, Ստենգաչուն կապվել է Լոնդոնում գտնվող Ռադու անունով 
ընկերոջ հետ, ինքը լսել է ռումինե-րեն լեզվով խոսակցությունը։ 
Ստենգաչուն նրան առաջարկել է ուղևորվել Հայաստան և միանալ իրեն՝ 
պատճառաբանելով, որ այստեղ մենակ է, «այս անբարոյականի որդու», 
այսինքն՝ իր հետ լավ չի զգում։ Որևիցե առաջարկ Ռադուին բերել 
լրացուցիչ քարտեր ինքը հեռախոսազրույցի ըն-թացքում չի լսել։ Ինքը 
Ռադուին մեկ անգամ հանդիպել է Լոնդոնում, նա մեքենայով եկել և զրու-
ցել է Ստենգաչուի հետ մի քանի րոպե։ Ինքը տեսել է վերջինիս դեմքը, 
սակայն չեն ծանոթացել և չեն զրուցել։ 
Իր հիշելով, ինքն ու Ստենգաչուն մեկ կամ երկու օր ապրել են «Եվրոպա» 
հյուրանոցում, այնուհետև տեղափոխվել են «Էրեբունի» հյուրանոց, 
բնակվել են միևնույն սենյակում։ Սկզբից ինքն ու Ստենգաչուն ոտքով են 
շրջել Երևանով, հետո տաքսիով՝ այլ բանկոմատների գտնվելու վայրը 
ճշտելու համար, որից հետո այնտեղից ինքը գողություններ է կատարել է։ 
Իր հիշելով, մինչև Ռադուի Հայաստան գալը, ինքը Ստենգաչուին 
առաջարկել է վարձակալել ավտոմեքենա և համապատասխան սրահից 
վարձակալել են «BMW Z-3» մոդելի ավտոմեքենա։ Ռադուն՝ Օլի-վեր 
Ռադուկու Մարիանը, ժամանել է Հայաստան երեք օր անց, միայնակ, իր 
կարծիքով, տաք-սիով եկել է քաղաք և բնակություն հաստատել 
«Եվրոպա» հյուրանոցում։ Ինքը նրան դիմավո-րելու համար 
օդանավակայան չի գնացել, իր հիշելով նույն օրը Ստենգաչուի հետ 
միասին գնա-ցել են նույն սրահը և Ռադուն ևս վարձակալել է 
ավտոմեքենա, որը չափերով ավելի փոքր է եղել, քան իրենց 
վարձակալած «BMW Z-3»-ը։ Ինքը և Ստենգաչուն ամեն օր միասին կրկին 
կատարել են հափշտակություններ, Ռադուն մեկերկու օր մենակ նստել է 
հյուրանոցում, սակայն հափշտա-կություններն ավարտելուց հետո 
Ստենգաչուն միշտ խոսել է նրա հետ, գնացել է «Եվրոպա» հյուրանոց։ 
Օլիվերը ոչ մի դերակատարություն չի ունեցել, եղել է Ստենգաչուի ընկերը 
և գրեթե միշտ եղել է վերջինիս հետ։ Ինքը հանդիպել և ծանոթացել է 
Օլիվերի հետ, վերջինս ներկայացել է Ռադու անունով։ Ինքը ներկա է եղել 



նրանց խոսակցություններին, սակայն վերջիններս խոսել են իրեն 
անհասկանալի գնչուական լեզվով։ Երբ Ստենգաչուն իր հետ կոպիտ է 
խոսել, Օլիվերն աշխատել է մեղմել դրությունը և չի թողել, որ Ստենգաչուն 
կոպիտ վերաբերվի իր հետ։ Նա դա արել է լուրջ միջադեպերից 
խուսափելու համար, որպեսզի ինքը շարունակի գողություններ կա-
տարելը։ 
Այդ երկու-երեք օրվա ընթացքում գումարներ գողացել են միայն Երևանում 
գտնվող բան-կոմատներից, Ստենգաչուն կեղծ քարտերով, ոչ հաճախ, 
փորձել է գումարներ հափշտակել բան-կոմատներից, սակայն 
արդյունքներն իրեն հայտնի չեն եղել։ Հիմնականում նա միշտ կանգնած է 
եղել իր թիկունքում, հետևել է իրեն, հսկելով իր կողմից իրականացված 
բոլոր գործողություն-ները և ամեն օր խուզարկել է իրեն և իր անձնական 
իրերը։ 
Երբ ինքը և Կատալինն առանձին են քայլել, վերջինս իրեն զգուշացրել է, 
որ Ստենգաչու եղբայրները և Ռադուն` Օլիվերը, մեծ հավանականությամբ 
իրեն ոչինչ չեն վճարի։ Կատալինն իրեն առաջարկել է կուտակել 
հափշտակված գումարները և ուղարկել ծնողներին։ Հաջորդ օրն ինքը 
նորից հեռախոսով կապվել է Կատալինի հետ և, ցանկանալով վերջինիս 
հետ միասին մեկ-նել, խնդրել է օգնել անձնագիրն ստանալու հարցում, 
քանի որ այն եղել է Ստենագաչուի ձեռքին։ Հաջորդ օրը Ստենգաչուն, որը 
հավաքել էր մեծ գումար հյուրանոցում, իրեն մենակ է ուղարկել 
հափշտակություններ կատարելու։ Լսելով Ստենգաչուի և վերջիններիս 
ընկերների միջև խոսակ-ցությունները, հասկացել է, որ նրանք չեն 
ցանկանում որևիցե գումար վճարել իրեն։ Այդ պատ-ճառով, լինելով 
մենակ, այդ օրվա գողոնի մի մասը թաքցրել է Ստենգաչուից և 
մոտավորապես 3000 եվրո «Վեսթերն Յունիոն» համակարգի միջոցով 
ուղարկել է ծնողներին Ռումինիա։ Վե-րադառնալով հյուրանոց, 
Ստենգաչուին է հանձնել իր կողմից հափշտակած մնացած գումարը, 
վերջինս ստուգել է իրեն և հավաստիացել, որ ինքը գումար չի թաքցրել։  
Ցանկություն ունենալով դադարեցնել հանցավոր գործունեությունը և 
մեկնել Ռումինիա, ինքը, շրջելով քաղաքի կենտրոնում և նկատելով մի 
ավիագործակալություն, արագ մտել է ներս և Ստենգաչուի կեղծ 
քարտերով գողացված գումարներով գնել է Երևան-Բուխարեստ չվերթի 
ավիատոմս, օգտվելով այն առիթից, որ այդ անձնագիրն եղել է իր ձեռքին։ 
Ընդհանրապես, քա-ղաքում շրջելուց Կոռնելն անձնագիրը տվել է իրեն, 
որպեսզի հարկ եղած դեպքում՝ ստուգման ժամանակ ոստիկաններին 
կարողանա ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ։ Երբ դուրս է 
եկել, Ստենգաչուն իրեն հարցրել է, թե որտեղ է եղել այդ ընթացքում, ինքը 
պատասխա-նել է, որ գնացել է զուգարան։ Ինքն ավիատոմսը թաքցրել է 
ճամպրուկի մեջ, բայց երեկոյան Ստենգաչուն, զննելով իրեն, 
ճամպրուկները և հագուստը, գտել է այդ տոմսը և իրեն ստիպել է պատռել 
այն, սպառնալով, որ հակառակ դեպքում կծեծի։ Այդ պահին միջամտել է 
Օլիվերը և Ստենգաչուին խնդրել, որ իրեն չծեծի այդ սխալի համար, 
ասելով, որ ինքն աշխատել է նրանց համար։ Ինքն փորձել է համոզել 
Ստենգաչուին, որ նպատակ է ունեցել միմիայն մի քանի օրով բացակայել 
Հայաստանից և վերադառնալ։ Ինքն իմացել է, որ այդ ավիատոմսի 
տվյալները մուտքագրվել են տեղեկատվական համակարգ և նույնիսկ 
առանց դրա կարող է մեկնել Երևա-նից, սակայն Կոռնելը վերցրել է իր 
անձնագիրը։  
Հայաստան ժամանելու չորրորդ օրն ինքը սովորականի պես մենակ է 
հափշտակություն-ներ կատարել, Ստենգաչուն հսկել է իրեն։ Նույն օրը 
գնացել են «BMW Z-3»-ը փոխանակելու «Մերսեդես» ֆիրմայի 
արտադրության ավտոմեքենայով, քանի որ ոստիկանությունը կանգնեց-
րել էր իրենց, բացի դրանից «BMW Z-3»-մոդելի ավտոմեքենայում միայն 
երկու նստատեղ է եղել, իսկ «Մերսեդես»-ի մեջ եղել է 4 նստատեղ՝ 
Ռադուի, Ստենգաչուի և իր համար։ Օլիվերի Հայաս-տան ժամանելու 
հաջորդ օրն իրենք «Մերսեդես» մակնիշի ավտոմեքենայով մեկնել են 
Երևանից դուրս՝ դեպի Սևան քաղաք, որի մոտակայքում գտել են մի 
բանկոմատ։ Ստենգաչուն իրենից մի քարտ է պահանջել, ասելով, որ 
առաջինը կգնա՝ Ռադուին գործը ցույց տալու։ Ինքը մնացել է մեքենայի 
մեջ և նրանք միասին են մոտեցել բանկոմատին, երկուսն էլ գումար են 
հափշտակել։ Հետո իրեն են ցուցում տվել մոտենալ բանկոմատին, ինքը 



մի քանի գործարքով գումար է հա-փըշտակել, վերադարձել է մեքենայի 
մոտ, տվել է գումարը, որից հետո վերադարձել են Երևան, Օլիվերին 
թողել են հյուրանոցում և գնացել են «Էրեբունի» հյուրանոց։ 
Ավելի ուշ ինքը նորից հանդիպել է Կատալինին, առանց Ստենգաչուին 
տեղյակ պահելու։ Կատալինն ասել է, որ իր պես, գողոնի մի մասը 
թաքցրել է Մարիուս Լուպուից և «Վեսթերն Յու-նիոն» համակարգով 
ուղարկել է հարազատներին, իսկ մնացածը՝ Մարիուս Լուպուին, վերջինս 
էլ, բացահայտելով դա, խիստ զայրացել է և սկսել է նրան փնտրել։ 
Կատալինն իրեն առաջարկել է միասին հեռանալ Հայաստանից, սակայն 
իր անձնագիրը Ստենգաչուի մոտ է եղել։ Կատալինը խոստացել է իր 
համար գնել ավիատոմս, առաջարկել է իրեն հնարավորության դեպքում 
թաքուն Ստենգաչուից վերցնել իր անձնագիրը և փախչել։ Միաժամանակ 
նա առաջարկել է իրեն Լոնդոն ուղևորվելուց առաջ մի որոշ գումար էլ 
հափշտակել և պահել Ստենգաչուից։ Ինքը վերադարձել է «Կոնգրես» 
հյուրանոց, ուր արդեն տեղափոխվել էին բնակվելու Կոռնելի հետ, 
հյուրանոցային համարում լսել է Ստենգաչուի և Մարիուս Լուպուի 
հեռախոսազրույցը, որի ընթացքում Ստեն-գաչուն Լուպուին առաջարկել է 
հաջորդ օրը ժամանել Երևան և բռնել Կատալինին։ Միաժամա-նակ 
Ստենգաչուն իրեն հանձնարարել է, որ հաջորդ օրը Կատալինին մի կերպ 
բերի հյուրանոց, որտեղ պլանավորել է հանձնել վերջինիս Մարիուս 
Լուպուին։ Ինքն այդ մասին հայտնել է Կա-տալինին և ասել է, որ փախչի։ 
Մինչև Մարիուս Լուպուի Երևան ժամանելը Կատալինը, իր իմա-նալով, 
կեղծ բանկային քարտերի մնացորդը հանձնել է Ստենգաչուին և 
Օլիվերին, ինքն այդ հանդիպմանը ներկա չի եղել։ Ինքը լսել է Կատալինի 
և Ստենգաչուի միջև բջջային հեռախոսով զրույցը, նրանք խոսել են 
ռումիներեն լեզվով։ Վերջիններս պայմանավորվել են հանդիպել` այդ 
քարտերը փոխանցելու համար։ Իր հիշելով, Օլիվերն այդ 
հեռախոսազրույցին ներկա չի եղել, բայց իր իմանալով, Ստենգաչուն 
գնացել է Օլիվերի ետևից և նրանք միասին են գնացել ժամադ-րության 
վայր` քարտերը ստանալու։ 
Դրանից հետո ինքը, Ստենգաչուն և Օլիվերը գնացել են Երևանի 
օդանավակայան Մա-րիուս Լուպուին դիմավորելու նպատակով։ 
Ստենգաչուն Մարիուս Լուպուին ուղեկցել է «Կոնգ-րես» հյուրանոց, որտեղ 
վերջինս տեղավորվել է առանձին համարում։ Այդ ընթացքում Ստենգա-
չուն և Օլիվերը Կատալինի կողմից Մարիուս Լուպուին թողնված քարտերը 
բերել են «Կոնգրես» հյուրանոց, թե որտեղից` ինքը չի իմացել, հանձնել են 
Մարիուս Լուպուին, դրանք տեղադրված են եղել սև գուլպայի մեջ։ 
Ստենգաչուն իրեն հանձնարարել է, որ ինքը պետք է գողություններ 
կատարի նաև Մարիուս Լուպուի համար։ Բայց ինքն ասել է, որ այլևս չի 
ցանկանում ոչ մեկի հետ համագործակցել և ցանկություն է հայտնել 
վերադառնալ տուն։ Այդ ընթացքում Օլիվերն իրեն ասել է, որ Լուպուի և 
Ստենգաչուի հետ չաշխատելու դեպքում վերջիններս կծեծեն իրեն և 
խոստացել է օգնել։ Նա Մարիուսից վերցրել է կեղծ քարտերի 
խմբաքանակ և իրենք սկսել են շրջել Երևանի բանկոմատներով, 
հափշտակելով որոշ գումարներ, հետո վերադարձել են հյուրա-նոց և 
Օլիվերը գնացել է օդանավակայան ընկերոջը` Դանիել Ֆեռառուին 
դիմավորելու։ Վերջի-նըս, իր ենթադրությամբ, եկել էր Երևան Օլիվերի 
հրավերքով և Լոնդոնից բերել է բանկային կեղծ քարտերի խմբաքանակ՝ 
նրա և Օլիվերի համար։ Ինքն այդ քարտերը չի տեսել, այդ ենթադրութ-
յունն արել է, մինչ այդ լսելով Ռադուի և Ստենգաչուի խոսակցությունն այն 
մասին, որ մի քանի օրից մեկը գալու է Հայաստան՝ բանկոմատներից 
հափշտակություններ կատարելու համար։ Այդ մասին ասել է Օլիվերը, 
նրանք անուն չեն տվել, բայց ինքն ենթադրել է, որ այդ անձնավորութ-յունը 
Ֆեռառուն է։ 
Երբ Օլիվերը գնացել է օդանավակայան, ինքը, Ստենգաչուն և Լուպուն 
մնացել են հյու-րանոցում, հետո միասին գնացել են Երևան քաղաքում 
գտնվող բանկոմատներից գումարներ հափշտակելու։ Մինչ այդ, երբ 
մենակ է մնացել Ստենգաչուի հետ իրենց հյուրանոցային համա-րում, 
վերջինս ասել է, որ ինքը Լուպուի համար հափշտակված գումարների մի 
մասը թաքուն հանձնի նրան, որի դիմաց խոստացել է լրացուցիչ 
վարձատրել 200-300 ԱՄՆ դոլարի չափով։ Այ-նուհետև ավտոմեքենայով 
գնացել են քաղաք գողություն կատարելու, տարբեր բանկոմատներ 



տեսնելուց նրանք կանգնեցրել են ավտոմեքենան և իրեն ուղարկել են դրա 
մոտ։ Այդ ընթացքում Մարիուսի քարտերը և Ստենգաչուի քարտերն իր 
մոտ պահվել են տարբեր գրպաններում։ Մա-րիուսի քարտերով 
հափշտակված գումարների մի մասն ինքն աննկատ դրել է Ստենգաչուի 
գու-մարների հետ։ Մարիուս Լուպուի մոտ՝ նրա քարտերի միջոցով 
կատարված անհաջող հափշտա-կությունները կասկած են հարուցել, նա 
ասել է, որ իրեն պետք է զննի յուրաքանչյուր գործողութ-յունից հետո։ 
Զննելով իրեն, որևէ թաքցված գումար չի գտել, որոշել է հափշտակված 
գումարով բավարարվել և վերադառնալ տուն։ Նա մտածել է, որ 
Կատալինն այդ քարտերով արդեն ելքագ-րել է գումարներ և դրանք այլևս 
պիտանի չեն գումարներ հափշտակելու համար։ Մարիուսն ասել է, որ երբ 
բռնի Կատալինին, նրա դեմքը ջարդելու է, որովհետև նրա բոլոր 
ծրագրերը խախտել է, նրան չի լսել, գումարները չի ուղարկել։ Ավելի ուշ, 
երբ վերադարձել են հյուրանոց, Մարիուս Լու-պուն, տեսնելով, որ նրան 
պատկանող կեղծ քարտերով չի կարողացել ստանալ ակնկալած գու-
մարը, որոշել է հեռանալ Հայաստանից, առաջարկել է Ստենգաչուին 
վերցնել այդ քարտերը և դրանց համար վճարել ինչ-որ մի գումար։ 
Փաստացի, Ստենգաչուն խաբել է հանցակցին՝ Մա-րիուս Լուպուին, մինչև 
վերջինիս մեկնելը, նրանք հյուրանոց են հրավիրել մի քանի թեթևաբարո 
աղջիկներ, մեծ քանակով օգտագործել են ալկոհոլային խմիչքներ և որպես 
իր աշխատանքի վարձատրություն այդ աղջիկներից մեկին հանձնել են 
իրեն, առաջարկելով զվարճանալ նրա հետ։ 
Այդ օրերին Ստենգաչուն, հանձնելով իրեն ՀՀ դրամի տեսքով խոշոր 
գումար, ուղեկցել է դեպի Երևան քաղաքում գտնվող արտարժույթի 
փոխանակման կետ, հանձնարարելով այնտեղ ներկայացնել անձնագիրը 
և ՀՀ դրամը փոխանակել եվրոյով, իսկ ինքը դրսում սպասել է իրեն։ 
Ստենգաչուի հանձնարարությամբ ինքը մեկ-երկու օրվա ընթացքում մի 
քանի անգամ կատարել է նույնանման գործարքներ արտարժույթի 
փոխանակման տարբեր կետերում, որի ընթացքում ՀՀ դրամի տեսքով 
գումարը փոխանակել է մոտավորապես 20.000 եվրոյով։ Այդ 
գործողություն-ները կատարելու համար Ստենգաչուի հետ որևիցե 
նախնական պայմանավորվածություն չի ունեցել և վերջինս իրեն որևիցե 
գումար չի վճարել։  
Դրանից հետո, երբ ինքը և Ստենգաչուն առանձին են մնացել 
հյուրանոցում, ինքը նրան հիշեցրել է, որ հետադարձ չվերթը հաջորդ օրն 
է։ Ստենգայուն իրեն առաջարկել է կամ հաջորդ օրը մեկնել առանց որևէ 
գումար ստանալու, կամ մի քանի օրով երկարացնել իրենց մեկնման 
ժամկետը, հափշտակել այլ գումարներ, որից հետո խոստացել է իրեն 
վճարել հասանելիք գու-մարը և թույլատրել մեկնել Հայաստանից։ 
Տեսնելով եվրոյի տեսքով Ստենգաչուի սեյֆում պահ-վող գումարը, որն 
անձամբ էր հանձնել վերջինիս, ինքն ասել է, որ մտադիր է հետաձգել 
թռիչքը մեկ օրով։ Ինքն ու Ստենգաչուն գնալով ավիագործակալություն, 
իրենց մեկնելու օրը հետաձգել են երկու օրով։ Դրանից հետո Ստենգաչուի 
հանձնարարությամբ Օլիվերը և Ֆեռառուն մի ավ-տոմեքենայով, իսկ ինքն 
ու Ստենգաչուն մյուս ավտոմեքենայով ուղևորվել են Հայաստանի հա-
րավային քաղաքներից մեկը։ Այդ ընթացքում Ստենգաչուի 
հանձնարարությամբ ինքը մի բանկո-մատից գումար է հափշտակել է, 
հանձնել է նրան, որից հետո վերադարձել են Երևան։ Ինքը և Ստենգաչուն 
իրենց վարձակալած ավտոմեքենայով հաճախակի շրջել են Երևանով և 
կանգնել են բանկոմատների առջև, իսկ Օլիվերը և Դանիելն մյուս 
ավտոմեքենայով ուղեկցել են իրենց։ Երբ ինքը Ստենգաչուի 
հանձնարարությամբ մոտեցել է բանկոմատին և կատարել է գողութ-
յուններ, ավարտից հետո նույն բանկոմատին է մոտեցել Դանիելը և 
գումարներ է հափշտակել, կամ հակառակը։ Հափշտակված գումարներն 
ինքը միշտ տվել է Ստենգաչուին, իսկ թե ու՞մ է դրանք տվել Ֆեռառուն՝ չի 
իմացել։ 
Այնուհետև Ստենգաչուն իրեն և Դանիելին հանձնելով կեղծ բանկային 
քարտերի մի խըմ-բաքանակ, հանձնարարել է շրջել Երևանում, գտնել նոր 
բանկոմատներ և հափշտակել գումար-ներ։ Ինքը և Ֆեռառուն ըստ այդ 
ցուցումի մեկ-երկու օրվա ընթացքում կատարել են մի քանի գո-
ղություններ։ Ինքը գրեթե տեղեկություններ չի ունեցել Դանիելի մասին, 
որովհետև վերջինս ժա-մանել է իր մեկնելուց երկու օր առաջ, նույնիսկ չի 



իմացել, թե նա Օլիվերի և Ստենգաչուի ըն-կե՞րն է եղել, թե իր նման 
աշխատել է ճնշման ներքո։ Իր իմանալով, վերջինս աշխատել է սկզբից 
Օլիվերի, իսկ հետագայում նաև Ստենգաչուի համար։ 
Ֆեռառուի հետ գողություններ կատարելուց հետո վերադառնալով 
հյուրանոց, ինքը հանձ-նել է գողոնը Ստենգաչուին և հայտնել է Լոնդոն 
վերադառնալու ցանկության մասին, նշելով, որ այլևս չի ցանկանում 
գողությամբ զբաղվել։ Հաջորդ օրն ակնկալած 600-700 ԱՄՆ դոլարի փո-
խարեն Ստենգաչուն իրեն տվել է 200 ԱՄՆ դոլար և ինքն Երևանում 
կատարել է որոշ գնումներ թռիչքից առաջ։ 
Այդ օրը Ստենգաչուն, Օլիվերը և Ֆեռառուն իրեն թողնելով հյուրանոցում, 
գնացել են Երևան քաղաքի փոխանակման կետերում դրամն այլ 
արտարժույթների փոխանակելու համար։ Թե նրանցից ո՞վ է փոխանակել 
գումարը տարադրամով, ինքը չի իմացել, նրանց հետ չի գնացել, այդ 
ընթացքում պատրաստվել է մեկնելուն, լոգանք է ընդունել։ Ստենգաչուն, 
վերադառնալով հյուրանոց, հայտնել է, որ թեև չէր պատրաստվում իրեն 
որևէ գումար վճարել, բայց խոսելով Լոն-դոնում գտնվող եղբոր` Բոդոյի 
հետ, նրա հանձնարարությամբ իրեն տալու է 1000 եվրո վերջինիս կողմից 
և 1000 եվրո էլ անձամբ` իր կատարած աշխատանքի դիմաց։ Նա 
հանձնարարել է չծա-խսել այդ փողը և սպասել, մինչև նա կվերադառնա 
Լոնդոն և այդ գումարի վրա ավելացնելով հավելյալ գումար, իր համար 
կգնի մի ավտոմեքենա, դրա արժեքի մասին չի հիշատակել։ Այդ 2000 
եվրոն Ստենգաչուն տվել է միայն այն պայմանով, որ ինքը Լոնդոնում 
բնակվի նրա եղբոր` Բոդոյի հետ և սպասի նրա վերադարձին։ Ինքը 
գնացել է օդանավակայան, նստել է ինքնաթիռ և ուղևորվել է Լոնդոն, 
զանգահարել է Բոդոյին և նրան է հայտնել եղբոր տված 
հանձնարարության մասին։ Բոդոն իրեն տվել է տան հասցեն և երբ ինքը 
հասել է վերջինիս բնակության վայրը, կապնվել է եղբոր` Ստենգաչուի 
հետ։ Բոդոն այդ օրն իրեն ոչինչ չի ասել եղբոր հետ խոսակցու-թյան 
մանրամասնությունների մասին, միայն հաջորդ օրն իրենց պահանջել է 
Ստենգաչուի տըր-ված 2000 եվրոն և հայտնել է, որ վերջինս 
Հայաստանում իրավապահ մարմինների հետ ինչ-որ պրոբլեմներ ունի և 
այդ գումարը հարկավոր է, որպեսզի մի կերպ կարողանա հեռանալ 
Հայաս-տանից։ Դրանից մի քանի օր անց Բոդոն իրեն ասել է, որ նշված 
գումարը նա ուղարկել է Հայաստան` Ստենգաչուի համար ներգրավված 
պաշտպանի ծախսերը վճարելու նպատակով։ Երբ Բոդոն իրենց 
պահանջել է այդ գումարը, ինքը հասկացել է, որ նրանք` Բոդոն, 
Ստենգաչուն և նրանց հանցակից ընկերները բոլորն էլ խաբել են իրեն և 
ինքը սխալվել է, հավատալով նրանց։ 
Երբ ինքը գտնվել է Բոդոյի լոնդոնյան բնակարանում, վերջինս հայտնել է, 
որ շուտով «Քիշտրուլյա» անունով մի անձնավորություն է գալու իր հետ 
հանդիպման։ Բոդոն չի ցանկացել բացահայտել իրենց բնակության վայրը, 
իրեն ուղեկցել է նախապես պայմանավորված մի վայր, ուր եկել է 
«Քիշտրուլյան»։ Վերջինս ասել է, որ ուզում է պարզել, թե ինչ կատարվել 
Հայաստա-նում Կատալինի հետ և խնդրել է իրեն պատմել 
մանրամասնությունները։ Ինքն ասել է, որ ոչինչ չգիտի և չի ցանկանում 
այդ կապակցությամբ ոչինչ հայտնել։ «Քիշտրուլյա»-ն հայտնել է, որ նրա 
ունեցած տեղեկությունների համաձայն Ստենգաչուն որևիցե 
դժվարություններ չի ունեցել Հայաստանում և հաջորդ օրը հափշտակված 
գումարներով պիտի վերադառնա Լոնդոն։ «Քիշտ-րուլյա»-ն հայտնել է, որ 
տեղյակ է այն մասին, որ ինքը որևիցե գումար չի ստացել կատարած 
աշխատանքի դիմաց և առաջարկել է նրա հետ համագործակցել։ 
Մանրամասնելով առաջարկը, ասել է, որ պատրաստ է հանձնել իրեն 
բանկային կեղծ քարտերի խմբաքանակ և Կալու անունով մի այլ 
ռումինացու հետ ուղարկել Հայաստան` այնտեղ գումարներ հափշտակելու 
նպատակով և խոստացել է գողոնից իրեն հատկացնել մի որոշ 
փայաբաժին, թե կոնկրետ ինչքան, իրենք չենք պայմանավորվել։ Ինքը 
Կալուին երբեք չի տեսել, ծանոթ չեն եղել, սակայն համաձայնվել է մեկնել 
Հայաստան, նույն օրը «Քիշտրուլյա»-ն գնել է Լոնդոն-Երևան չվերթի 
ավիատոմս և այն հանձնելով իրեն, ասել է, որ մեկնելու է 3-4 օրից, 
հանձնարարել է պատրաստվել և սպասել նրա հեռախոսազանգին` 
Հայաստանում կատարվելիք գործողությունների կապակցությամբ մանրա-
մասն ցուցումներ հաղորդելու համար։ Մի քանի ժամ անց ինքը գնացել է 



տուն և Բոդոն, ստու-գելով իրեն, գտել է Լոնդոն-Երևան չվերթի տոմսը և 
իրեն արգելել է մեկնել Երևան, որովհետև, ըստ նրա տեղեկությունների, 
եղբայրը Հայաստանում ունեցել է լուրջ պրոբլեմներ իրավապահ 
մարմինների հետ։ Դրանից հետո ինքը, դիմելով ավիագործակալություն, 
վերադարձրել է ավիա-տոմսը, ստացել է գումարի մի մասը և որոշել է 
այլևս Երևան չմեկնել։ Միաժամանակ լքել է Բո-դոյի բնակարանը և խզել 
կապը վերջինիս հետ։ Դրանից հետո Մեծ Բրիտանիայում մնացել է 
մոտավորապես երեք շաբաթ, Բոդոյի և նրա ընկերների հետ չի 
հաղորդակցվել և վերադարձել է Ռումինիա։ 
Ադի Իոան Բլագայի լրացուցիչ նախաքննական ցուցմունքի համաձայն` 
2008թ. ամռանը ինքը Լոնդոն քաղաքում սենյակ է վարձակալել Միհայ 
Ֆաուրի մի քանի սենյականոց տանը։ Երկու կամ երեք շաբաթ անց այդ 
տուն է եկել Կոռնել Ստենգաչուն և վարձակալել մալ այլ սենյակ։ Մի քանի 
օրից ծանոթացել են և Կոռնել Ստենգաչուն առաջարկել է լինել իր 
վարորդը։ Ինքն ասել է, որ աշխատելու պատճառով մշտական վարորդ 
լինել չի կարող, սակայն հանգըստ-յան օրերին կարող է վարել նրա 
ավտոմեքենան։ Երկուշաբթուց մինչև ուրբաթ ինքն աշխատել է որպես 
սալիկապատող, իսկ հանգստյան օրերին ազատ է եղել։ Մի քանի օր անց 
Ստենգաչուն տուն է բերել «Քիշտրուլյա» անունով անձից վերցված 
պլաստմասե սարք՝ էլեկտրոնային պարու-նակությամբ։ Միհայ Ֆաուրի 
հետ կանչել և իրեն ցույց են տվել այդ սարքը, հարցրել են, թե արդ-յոք 
գիտի, թե դա ինչ է։ Ինքը բացասական պատասխան է տվել և նրանք ասել 
են, որ այդ պլաստ-մասե սարքը բավականին թանկ արժե և 
օգտագործվում է փող աշխատելու նպատակով։ Մի քանի օր անց Կոռնելն 
իրեն տվել է մի հասցե և խնդրել է այնտեղ տանել իրեն։ Ինքը վերջինիս 
«Ֆոլքսվագեն պասատ» մոդելի ավտոմեքենայով Ստենգաչուին և Միհայ 
Ֆաուրին տարել է պա-հանջված վայր։ Կոռնել Ստենգաչուն և Միհայ 
Ֆաուրը վերցրել են այդ պլաստմասե սարքերը, գնացել և ամրացրել են մի 
բանկոմատի վրա, հետ ասել են, որ դրանց հետևից պետք է վերա-
դառնան երեկոյան։ Այդ ժամանակահատվածում շրջել են քաղաքով և 
ինքը նրանցից հարցրել է, թե ինչպե՞ս են գումար հանելու այդ սարքն 
ամրացնելուց հետո, քանի որ դրա մասին ոչինչ չի իմացել։ Նրանք ասել 
են, որ այդքան հարցեր չտա և մեքենան վարի։ Վերադառնալուց նրանք 
հանել են այդ սարքերը բանկոմատից և միասին գնացել են տուն։ Դրանից 
հետո նրանք երկուսով գնացել են այդ սարքերի տիրոջ հետ հանդիպման, 
ավելի ուշ ինքն իմացել է, որ վերջինիս անունը «Քիշտրուլյա» է։ Երբ 
առանց այդ սարքերի վերադարձել են տուն, նրանց խոսակցությունից 
հաս-կացել է, որ դրանք չեն աշխատել և պետք է կրկին փորձել։ Մի քանի 
օր հետո նույն տուն տեղա-փոխվել է ապրելու Կոռնել Ստենգաչուի 
եղբայրը՝ Բոդոն։ Մեկ կամ երկու շաբաթ անց Կոռնել Ստենգաչուն Միհայ 
Ֆաուրի հետ նորից բերել են այդ սարքերը և ցուցում են տվել ավտոմեքե-
նայով նրանց նշած հասցեով տանել։ Երբ տեղ են հասել, նրանք կրկին այդ 
սարքերն ամրացրել են բանկոմատին։ Վերադարձել են տուն, հետո 
երկուսով նորից գնացել են արդյունքները տեսնե-լու, իսկ վերադառնալուց 
ասել են, որ ինչ-որ խնդիրների պատճառով այդ սարքը չի աշխատել։ Ինքն 
ասել է, որ դա իր խնդիրը չէ, քանի որ ինքը տարել է նրանց ցանկացած 
վայրը, իրեն տվել են մի 20-30 ֆունտ ստերլինգ 2-3 շաբաթվա համար։ 
Ըստ նրանց ցանկության վարել է այդ ավտո-մեքենան, բայց միայն 
աշխատանքից ազատ լինելու ժամանակ։ Մի կիրակի Կոռնելի եղբորը՝ 
Բոյին ավտոմեքենայով տարել է քաղաք, որտեղ ինքը 100-120 եվրոյով 
«Դոլչե Գաբանա» ֆիր-մայի արտադրության ժամացույց է գնել և տուն են 
վերադարձել մի 2-3 ժամից։ Տանը Ստենգա-չուն եկել է իր սենյակ և 
ցանկացել է տեսնել ժամացույցը, պահանջել է այն տալ իրեն։ Ինքը հրա-
ժարվել է, այդ ժամանակ Կոռնելն իրեն մի քանի անգամ հարվածել է և 
խլել է ժամացույցը։ Միհայ Ֆաուրն եկել է իր սենյակ ու ասել է 
Ստենգաչուին, որ իրեն հանգիստ թողնի ու չծեծի, որ ինքը հանկարծ 
ոստիկանություն չկանչի, քանի որ տանը բազմաթիվ ապօրինի 
առարկաներ են եղել, ինչի մասին ինքը ոչինչ չի իմացել։ Այդ ժամանակ 
Ստենգաչուն և Ֆաուրը սկսել են վիճա-բանել, գործը համարյա հասել է 
ծեծկռտուկի, ինքը հասկացել է, որ նրանք ուզել են կիսել ինչ-որ քարտեր 
կամ դրանց տեղեկությունները։ Այդ ժամանակ է առաջին անգամ է լսել, որ 
զբաղվել են բանկային քարտերով։ Ինքը չի տեսել, բայց իմացել է, որ 



նրանք կիսել են այդ քարտերն ու դրանց տեղեկությունները, և Միհայ 
Ֆաուրը տնից հեռացել է։ 
Միհայ Ֆաուրի գնալուց անմիջապես հետո Ստենգաչուն իրեն ասել է, որ 
դա այլևս չի կրկնվի, որ ամեն ինչ նորմալ է լինելու, պետք չէ 
ոստիկանություն կանչել։ Այնուհետև, ասել է, որ մեքենայով իրեն տանի 
Լոնդոնի կենտրոն, երբ տեղ են հասել, Կոռնել Ստենգաչուն հանդիպել է մի 
մարդու հետ։ Որոշ ժամանակ հետո՝ արդեն Հայաստանում ինքն իմացել է 
այդ մարդու անունը՝ Մարիուս Լուպու։ Ստենգաչուն խոսել է Մարիուս 
Լուպուի հետ կես ժամից մի ժամի չափով, վեր-ջինս նրան հայտնել է, որ 
այդ քարտերը հնարավոր է օգտագործել Հայաստանում։ Այդ տեղեկա-
տվության համար, իր իմանալով, Ստենգաչուն Մարիուս Լուպուին տվել է 
փող կամ քարտեր։ Հետո Կոռնելն մոտեցել է իրեն, ցույց է տվել մոտ 200 
մետր հեռավորության վրա գտնվող Հայաստանի դեսպանատունը և ասել 
է, որ եթե նրա հետ գնա Հայաստան, ապա կտես-նի, թե ինչ է կատարվել, 
որ նա Հայաստանից պետք է փողեր վերցնի։ Ինքը ստույգ չի իմացել, թե 
ումի՞ց և ինչպե՞ս։ Ինքը համաձայնվել է, ասել է, որ կմտածի, Ստենգաչուն 
ասել է, որ պետք է շտապ պա-տասխանել, որ դա գեղեցիկ երկիր է։ 
Առանց որևիցե մանրամասնություններ իմանալու ինքը հա-մաձայնվել է, 
գնացել են դեսպանատուն, ստացել են վիզա, Կոռնելն ասել է, որ կհոգա 
ճանա-պարհածախսի համար։ Հայաստան գալուց մի օր առաջ 
ցանկանալով խոսել Կոռնելի հետ, մետել է նրա սենյալ և տեսել, որ նա 
եղբոր հետ ինչ-որ քարտ գրելու սարքի և համակարգչի միջոցով քարտեր 
են պատրաստում։ Դա տևել է մի քանի վարկյան, իրեն ասել են, որ դուրս 
գա սենյակից։ Ինքը դուրս է եկել ու պատրաստել է ճամպրուկը։ 
Հայաստան գալուց առաջ՝ գիշերը, Կոռնելը բոլոր քարտերն առանց իրեն 
տեղյակ պահելու տեղադրել է իր ճամպրուկի մեջ։ Գնացել են 
օդանավակայան, ինքը չի իմացել ճամպրուկի մեջ պահված քարտերի 
մասին։ Լոնդոնից մեկնել են Հայաստան, Երևանի օդանավակայանում 
Կոռնելն իրեն ասել է, որ ինքնուրույն գնա և ստանա ուղեբեռը և 
ճամպրուկը վերցնելուց հետո անմիջապես դուրս գա օդանավակայանից։ 
Ինքը հետաքրքրվել է պատճառով, հասկացել է, որ ինչ-որ բան նորմալ չէ։ 
Կոռնելն ասել է, որ ինքը հետո կտեսնի, թե ի՞նչ է դրվել ճամպրուկի մեջ, 
որ չվախենա։ Երևանի օդանավակայանից վերցրել են տաքսի և Կոռնելը 
խնդրել է վարորդին իրենց տանել մի հյուրանոց։ Հասել են «Եվ-րոպա» 
հյուրանոց, այնտեղ ինքը ճամպրուկը տվել է Կոռնելին, բացելուց տեսել է 
գուլպայի մեջ թաքցված բազմաթիվ քարտեր։ Ինքը հարցրել է, թե ինչու՞ 
են դրանք դրվել իր ճամպրուկի մեջ, նա ասել է, որ լռի և այդքան հարցեր 
չտա, կատարի նրա ցուցոմները և ոչ մի խնդիր չի ունենա։ Ստենգաչուն 
վերցրել է մոտ 10 հատ քարտ և առաջարկել է գնալ քաղաք։ Հասել են 
Երևանի կենտրոն, նա ասել է, որ բանկոմատ նկատելուց իրեն քարտեր 
կտա և ինքը պետք է բանկոմա-տից գումար հանի։ Ինքն ասել է, որ 
ցանկություն չունի դրանով զբաղվելու, սակայն Կոռնելը սկսել է սպառնալ 
իրեն և Ռումինիայում գտնվող հարազատներին՝ մորը և 7 տարեկան 
քրոջը, ասել է, որ եթե չգնա գումարներ հանելու, ապա մեծ պրոբլեմներ 
կունենա։ Ինքը վերցրել է քար-տերը, մոտեցել է բանկոմատին և կատարել 
է գործարք։ Ստենգաչուն գտնվել է իրենից 10 մետր հեռավորության վրա, 
երբ վերջացնելուց մոտեցել է նրան, Կոռնելն ասել է, որ քարտերը և 
գումա-րը հանձնի և գնա իր հետևից։ Վերադարձել են հյուրանոց, այդ 
ժամանակ կրկին սպառնացել է իրեն, այլ քարտեր է վերցրել և սկսել է 
բացատրել, թե ի՞նչ է պետք է անել։ Ամեն քարտի վրա գըր-ված է եղել 
PIN-ծածկագիրը, նա բացատրել է մանրամասնությունները, ասել է, որ 
քարտը պետք է մտցնել բանկոմատի մեջ, իսկ բանկոմատից փողը 
ստանալուց հետո այն պետք է ծալել և ա-րանքը դնել օգտագործված 
քարտը՝ հաշվարկ կատարելու համար։ Ինքն այլընտրանք չի ունեցել, 
շարունակել է գումարներ հանել Կոռնելի, վերջացնելուց ասել է, որ 
ցանկություն չունի դրանով զբաղվելու և ուզում է վերադառնալ։ Նա ասել 
է, որ հանգիստ լինի, որ ուշադիր է լինելու իր հան-դեպ և ոչինչ չի 
պատահի։ Ինքն կրկին հրաժարվել է այդ գործից, Կոռնելն ասել է, որ եթե 
ցանկու-թյուն ունի Ռումինիա վերադառնալու, ապա պետք է դա անի, 
նորից սպառնացել է մորը և քրոջը, նշելով, որ նրանք Ռումինիայում 
պրոբլեմներ կունենան, իսկ ինքն այստեղ։ Կոռնելն ասել է, որ եթե 
փախչելու դեպքում իրեն յուրաքանչյուր վայրում կգտնի, որ իր վրա արդեն 



գումար է ծախ-սել։ Իր ընտանիքի համար վախենալով, ստիպված 
համաձայնվել է, իմանալով, որ Կոռնելը վը-տանգավոր գնչու է։ 
Ոստիկանություն չի դիմել, քանի որ Կոռնելն ասել է, որ նրան ավելի շուտ 
կհավատան, որովհետև արդեն մի օր գողություն է արել, իսկ նրա ձեռքով 
ոչինչ չի կատարվել։ 
Հաջորդ օրն ինքը լսել է նրա և Լոնդոնում գտնվող ինչ-որ մարդու միջև 
հեռախոսազրույցը։ Այդ անձնավորությունն եղել է «Ռադուն»՝ Օլիվեր 
Ռադուկու Մարիանը, որի հետ ինքը ծանոթ չի եղել և որին Ստենգաչուն 
կանչել է Հայաստան։ Հաջորդ օրը Օլիվերն ժամանել է Հայաստան, իրենց 
գալուց երկու օր անց։ Մինչև Օլիվերի ժամանելը Ստենգաչուն 
վարձակալել է մի ուրիշ սեն-յակ «Էրեբունի» հյուրանոցում, իսկ Օլիվերը 
Հայաստան ժամանելուց հետո տեղավորվել է «Եվ-րոպա» հյուրանոցում։ 
Միասին Ստենգաչուի հետ գնացել են վարձակալելու մի ավտոմեքենա, 
վարձակալել են «ԲՄՎ Z3» մոդելի ավտոմեքենա։ Այդ ավտոմեքենայով 
շրջել են քաղաքով բան-կոմատներ գտնելու նպատակով, որպեսզի ինքը 
գումարներ հանի Ստենգաչուի համար։ Կոռնելը գնչուական լեզվով 
խոսացել է ինչ-որ մեկի հետ Լոնդոն քաղաքում, իր կարծիքով, Մարիուս 
Լու-պուի հետ և վերցրել է Կատալին անունով մի անձնավորության 
հեռախոսահամարը։ Կատալինն իրենցից առաջ է ժամանել Հայաստան։ 
Կոռնելը զանգահարել է Կատալինին, պայմանավորվել են հանդիպել, 
որպեսզի վերջինս տեղեկություններ տրամադրի բանկոմատների 
տեղակայման մասին։ Իր հասկանալով, Կատալինն աշխատել է Մարիուս 
Լուպուի համար, իրենք հանդիպել են Կատալինի հետ, Կոռնել 
Ստենգաչուն ասել է վերջինիս, որ իր հետ առաջ անցնելով ցույց տա 
բանկոմատները, իսկ նա հետևից է գալու։ Կոռնելն իրեն տվել է քարտեր և 
ցուցում է տվել գու-մարներ հանել մատնացույց արած բանկոմատներից։ 
Երբ ինքը բանկոմատից գումար է հանել, Կոռնելը շատ մոտ է կանգնել, որ 
հանկարծ չկարողանա փախչել, գործարքը վերջացնելուց մո-տեցել և 
վերցրել է գումարը և քարտերը։ Կոռնելն իրենց համար գնել է հայկանան 
Սիմ-քարտեր և ցուցում է տվել գործարքը վերջացնելուց զանգահարել 
նրան և հայտնել գործարքի արդյունքների մասին, որից հետո ինքը 
հեռախոսով հայտնել է, թե ինքը ո՞ր ուղղությամբ գնա գումարը փոխան-
ցելու համար։ Երբ վերադարձել են հյուրանոց, սկսել է իրեն ստուգել 
պարզելու համար, թե գու-մար գողացե՞լ է նրանից, թե ոչ։ Նա պահանջել է 
հագուստը հանել, անգամ պայուսակն է ստու-գել։ Այդ ժամանակ ինքը 
հասկացել է, որ ինչ-որ բան լավ չէ։ Կոռնելն իր անձնագիրն առաջին իսկ 
օրն է վերցրել, բայց քանի որ պետավտոտեսուչները մի քանի անգամ 
կանգնեցրել են իրենց ավտոմեքենան, նա վերադարձրել է իր անձնագիրը։ 
Ինքն ասել է, որ այլևս ցանկություն չունի այդպես աշխատելու և հայտնել է 
վերադառնալու ցանկության մասին, սակայն Կոռնելն ասել է, որ մինչև 
բոլոր քարտերը չսպառվեն, մինչև իր առաքելությունը չվերջացնի՝ չի 
վերադառնա։ Նա սպառնացել է, որ իրեն կվնասի, որ մարդ կուղարկի 
Ռումինիա՝ մորը կամ քրոջը վնասելու, ինքը դրանից շատ է վախեցել։ Երբ 
Օլիվերն եկել է, ապա ասել է, որ հանգիստ լինի, որ ոչինչ չի պա-տահի և 
նա իրեն կօգնի, կատարի Կոռնելի ցուցումները։ Ինքը չի իմացել, թե 
նրանք ի՞նչ հարա-բերությունների մեջ են եղել Ստենգաչուի հետ, տեղյակ 
է եղել, որ ընկերներ են։ Նույն կամ հա-ջորդ օրն Երևանից 
ավտոմեքենայով՝ քարտեզի օգնությամբ ուղևորվել են դեպի Սևան, որտեղ 
Կոռնելն իրեն տվել է քարտեր և ցուցում է տվել մոտենալ բանկոմատին, 
գումար հանել և վերա-դառնալ փողերով հանդերձ։ Գործարքը 
վերջացնելուց հետո մոտեցել է նրան, տվել է գումարը, Կոռնելը Օլիվերի 
հետ նույնպես գնացել են գումար հանելու։ Վերադարձել են Երևան, 
տարբեր բանկոմատների մոտ կանգնելուց Կոռնելն իրեն ստիպել է 
գումարներ հանել։ 
Երբ վերադարձել են հյուրանոց, նա իրեն ամբողջությամբ ստուգել և 
հարցրել է, թե իր մոտ գումար ունի՞, ինքը բացասական է պատասխանել։ 
Իրականում իր հետ Մեծ Բրիտանիայից բե-րել է մոտ 3000 եվրո, 
մտածելով, որ մեկնել է ճամփորդելու, բայց տեսնելով իր մոտ գումար 
փնտրելու Կոռնելի փորձերը, ինքը հաջորդ օրը մենակ գնացել է մոտակա 
«Վեսթերն Յունիոն» համակարգի կետ, զանգահարել է մորը և իր 
անձնական գումարից 1000 ԱՄՆ դոլարը փոխանցել է վերջինիս 
Ռումինիա։ Սկզբից ուզեցել է ամբողջ գումարն ուղարկել, սակայն հետո 



որոշել է մի մասը պահել, ցանկանալով մի կերպ ավիատոմս գնել և մեկնել 
Հայաստանից։ Մտել է մի ավիա-գործակալություն, մոտ 200 եվրոյով գնել 
է Երևան-Բուխարեստ չվերթի ավիատոմս՝ Ռումինիա փախչելու համար։ 
Տոմսը գնելուց հետո ուղարկել է նաև իրեն պատկանող մնացած գումարը, 
քանի որ Կոռնել Ստենգաչուն իրեն անընդհատ ստուգել է և ինքը վախեցել 
է, որ նա այն կգտնի և կվերցնի։ Ավիատոմսը գնելու հաջորդ օրը Կոռնել 
Ստենգաչուն ստուգել է իր հագուստը և ճամ-պրուկը և դրա մեջ գտել է 
ավիատոմսը։ Օլիվերն այդ ժամանակ իրենց մոտ է եղել, Կոռնելը գտել և 
պատռել է ավիատոմսը, հետո ուզել է իրեն ծեծել, այդ ժամանակ խառնվել 
է Օլիվերը, բաժա-նել է իրենց և համոզել է իրեն չգնալ Հայաստանից։ Ինքն 
խոստացել է մնալ, Կոռնելն իրենից նո-րից վերցրել է անձնագիրը և ասել 
է, որ այն երբեք չի վերադարձնի, քանի որ ինքը փորձել է փախչել։ 
Տեսնելով, որ այլևս ոչինչ անել չի կարող, ստիպված շարունակել է 
աշխատել Կոռնելի համար։ 
Կոռնելի սպառնալիքները կրկնվել են ամեն օր։ «Էրեբունի» հյուրանոցից 
տեղափոխվել են «Կոնգրես» հյուրանոց։ Օգոստոսի 25-ին Հայաստան է 
ժամանել Դանիել Ֆեռառուն և իր ենթադ-րելով, ճամպրուկի մեջ բերել է 
քարտերի խմբաքանակ՝ նրա և Օլիվերի համար։ Իր կարծիքով, Դանիելին 
Հայաստան է հրավիրել Օլիվերը, քանի որ նա բնակվել է վերջինիս 
հյուրանոցային համարում, սակայն որևիցե պայմանավորվածություն 
հեռախոսով այդ մասին չի լսել։ Գրեթե միաժամանակ Հայաստան է 
ժամանել նաև Մարիուս Լուպուն։ Վերջինիս գալուց առաջ Օլիվերը և 
Ստենգաչուն հանդիպել են Կատալինի հետ և նրանից վերցրել են բոլոր 
քարտերը, քանի որ Հայաստան էր ժամանելու Մարիուս Լուպուն։ Ինքն 
այդ հանդիպմանը չի մասնակցել։ Իր իմա-նալով, Կատալինը Մարիուս 
Լուպուին ամբողջ գողոնը չէր ուղարկել և վախենում էր հանդիպել Կոռնելի 
և Օլիվերի հետ, սակայն հեռախոսազրույցի ընթացքում Ստենգաչուն 
Կատալինին վըս-տահեցրել է, որ Մարիուս Լուպույի հետ կապված նրան 
ոչինչ չի անի, քանի որ վերջինիս հետ նույնպես պրոբլեմներ ունի։ Դրանից 
հետո Կոռնելը և Օլիվերը հանդիպել են Կատալինի հետ և քարտերը 
վերցրել, որից հետո վերջինս փախել է Հայաստանից, վախենալով, որ 
կարող է բռնվել Մարիուս Լուպուի կողմից։ Մարիուսի քարտերը սկզբից 
տարել են Օլիվերի մոտ «Եվրոպա» հյուրանոց, որտեղ նա բնակվել է 
Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուի հետ։ 
Մարիուս Լուպուն ժամանել է «Կոնգրես» հյուրանոց։ Ինքը բնակվել է 
Կոռնել Ստենգաչուի հետ նույն սենյակում, իսկ Մարիուսն տեղավորվել է 
առանձին սենյակում, նույն օրը Կոռնելը և Օլիվերը «Եվրոպա» 
հյուրանոցից քարտերը բերել են և հանձնել են Մարիուսին։ Ինքը դրանք 
այդ ժամանակ է տեսել, տեղադրված են եղել սև գույնի գուլպայի մեջ, այդ 
քարտերը մնացածի հետ դրել են սեյֆի մեջ, բայց առանձին։ 
Այդ ընթացքում մի օր ինքն ու Կոռնել Ստենգչաչուն գնացել են քաղաք, 
տարադրամի փո-խանակման կետի առջև նա կանգնեցրել է 
ավտոմեքենան, իրեն տվել է ՀՀ դրամ և ասել է, որ մտնի ներս և դրամը 
փոխանակի եվրոյով՝ նշելով, որ սպասելու է դիմացը։ Ինքը վախեցել է, 
սակայն չկարողանալով ոչինչ անել, մտել և դրամով գնել է մի քանի 
հազար եվրո, ստույգ գու-մարը չի տպավորվել իր հիշողության մեջ, քանի 
որ նույն կետ մի քանի անգամ է մտել։ Գումարը փոխելուց հետո Կոռնելն 
իրեն տարել է «Վեսթերն Յունիոն» համակարգի մի կետի մոտ, դրա դիմաց 
տվել՝է 1000 ԱՄՆ դոլար և ցուցում է տվել այդ գումարն ուղարկել նրա 
կնոջը, տվել է ստացողի տվյալները՝ Կորինա Դաբիժա։ Ինքը հարցրել է, 
թե ինչպե՞ս դա անի, Ստենգաչուն ա-սել է, որ հարցեր չտա և կատարի 
պահանջը։ 
Ստենգաչուի քարտերի օգտագործման արդյունքում «Կոնգրես» 
հյուրանոցի իրենց հա-մարի սեյֆում արդեն բավականին գումար է 
հավաքվել, բայց Կոռնելն ասել է, որ իր աշխատան-քը դեռ չի վերջացել, 
պետք է Մարիուս Լուպուին պատկանող քարտերով էլ գողություն անել։ Իր 
և Մարիուս Լուպուի միջև որևցե պայմանավորվածություն չի եղել, 
վերջինիս անձամբ չի ճանաչել, այդ ժամանակ է առաջին անգամ 
հանդիպել նրա հետ։ Նա Կոռնել Ստենգաչուի ընկերն է եղել, երկուսով են 
զրուցել քարտերով փող գողանալու մասին։ Թե ի՞նչ 
պայմանավորվածություն են նրանք ունեցել, ինքը չի իմացել, բայց 
«Կոնգրես» հյուրանոցի սենյակում իրեն մոտեցել է Կոռնել Ստենգաչուն և 



պահանջել է, որ Մարիուս Լուպուի քարտերով գումար հափշտակի։ Ինքն 
սկզբից հրաժարվել է, հայտնել է տուն վերադառնալուլ ցանկության 
մասին, այդ ժամանակ Կոռնելը հար-ձակվել և սկսել է իրեն ծեծել 
ոտքերով և ձեռքերով, ասելով, որ հրաժարվելու դեպքում պրոբլեմ-ներ է 
ունենալու Ռումինիայում, սպառնացել է իր մորը և քրոջը։ Վախենալով 
նրանից, ինքը ստիպված համաձայնվել է։ Երբ իրենք երկուսով են եղել 
իրենց հյուրանոցային սենյակում, Կոռ-նելն ցուցում է տվել Մարիուսի 
քարտերով հափշտակված գումարների խոշոր մասն աննկատ թաքցնել և 
դնել նրա քարտերով հափշատկված գումարների հետ։ Դրա համար իրեն 
փոխանցել է մի փոքր պայուսակ և ցուցում է տվել նրա և Մարիուսի 
քարտերը պահել տարբեր բաժիններում։ Բացի դրանից, Կոռնելն ունեցել 
է քարտեր, որոնք միջոցով արդեն գումար գողանալ հնարավոր չի եղել։ 
Ստենգաչուն ցուցում է տվել դրանք կրկին փորձարկել և փող ստանալու 
դեպքում դնել նրա բաժնի մեջ, իսկ անհաջող փորձի դեպքում դնել 
Մարիուսի քարտերի հետ։ Վերջինիս հար-ցին, թե ինչու նրա քարտերով 
գումարներ չի հաջողվել ելքագրել, Կոռնելը ցուցում է տվել պա-
տասխանել, որ Կատալինն արդեն ամբողջ գումարը հանել է։ Ինքն ասել է, 
որ չի կարող դա անել, բայց Կոռնելը պատասխանել է, որ հրաժարվելու 
դեպքում ավելի շատ ծեծ է ստանալու, նա կա-րող է Մարիուսին ասել, որ 
ինքը խաբել է վերջինիս։ Երբ ինքը հետաքրքրվել է այդ վարքագծի 
պատճառներով, Կոռնելն ասել է, որ դեմքի սպին Մարիուսն է թողել ավելի 
փոքր գումարի համար և առաջարկել է պատկերացնել, թե վերջինս ի՞նչ 
կարող է անել, եթե իմանա, որ ինքը նրան խաբել է։ Նա կատարել է այդ 
ցուցումները, Մարիուս Լուպուն տեսնելով, որ նրա քարտերով գու-մար չի 
հաջողվել ելքագրել, իրեն հարցրել է, թե ինչու՞ դրանք չեն գործել։ Ինքը 
պատասխանել է, որ չգիտի։ Ի վերջո նա որոշել է գնալ Հայաստանից և 
Կոռնել Ստենգաչուն որոշ գումար է վճարել այդ քարտերի դիմաց, դրա 
մասին նրանք պայմանավորվել են գնչուական լեզվով, իր ենթադ-րելով, 
Կոռնելը Մարիուսին տվել է 10-15 հազար եվրո։ Երբ վերադարձել են 
«Կոնգրես» հյու-րանոց, Մարիուս Լուպուն ասել է, որ իրեն գումար վճարել 
չի կարող, որովհետև քարտերով փող ստանալ չի հաջողվել։ Քանի որ 
Մարիուսի քարտերը «լավը» չեն եղել, իրեն ասել են, որ Կատա-լինին 
պետք է բռնել։ Ինքն ասել է, որ վերջինիս հեռախոսը չի պատասխանում, 
երևի գնացել է։ Այդ ժամանակ Կոռնելն իրեն ծեծել է և ասել է, որ եթե 
Կատալինին չբերի «Կոնգրես» հյուրանոց, ապա նորից է իրեն ծեծելու։ 
Երեկոյան մի քանի ժամից հյուրանոց են եկել մարմնավաճառներ, որոնց 
վճարել են Մա-րիուսը և Կոռնելը, այդ մարմնավաճառներից մեկին 
ուղարկել են իր սենյակ որպես վարձատրու-թյուն։ Մարիուս Լուպուն որոշել 
է գնալ Հայաստանից, բոլոր քարտերը թողել է Կոռնել Ստենգա-չուի մոտ և 
վերջինս դրանք դրել է հյուրանոցային համարում գտնվող սեյֆի մեջ։ 
Մարիուս Լուպուն մեկնել է Հայաստանից, ինքը նույնպես ունեցել է 
ավիատոմս Երևան-Լոնդոն հետադարձ չվերթների համար, սակայն 
Կոռնելն իրեն թույլ չի տվել մեկնել, չնայած իր բազմաթիվ խնդրանքների։ 
Կոռնելը վերցրել է իր անձնագիրը, ասել է, որ իրեն չի թողնի գնալ, 
որովհետև ինքը գործը դեռ չի ավարտել, որից հետո գնացել է իրենց 
թռիչքի օրերը հետաձգելու։ Այլընտրանք չունենալով, ինքը ևս 2-3 օր նրա 
հետ գնացել է բանկոմատներից գումարներ գողա-նալու, վերջին օրերին 
Կոռնելն անընդհատ՝ գիշեր-ցերեկ անհանգստացրել է իրեն, անգամ առա-
վոտյան ժամը 4-ին արթնացրել է և ուղարկել է գողություն կատարելու։ 
Վերջապես օգոստոսի 27-ին Կոռնելն իրեն թույլատրել է մեկնել 
Հայաստանից, ասելով, որ մնացած քարտերով անձամբ կզբաղվի։ 
Գնալուց առաջ իրեն տվել է 2000 եվրո և ցուցում է տվել այդ գումարը 
փոխանցել եղ-բորը՝ Բոդոյին, ասելով, որ եթե փորձի փախչել այդ փողերի 
հետ կամ ծախսել դրանք, ապա բազ-մաթիվ պրոբլեմներ կունենա, որ ոչ 
մի տեղ չի կարող փախչել նրանից։ Ինքը վերադարձել է Մեծ Բրիտանիա, 
տվել է փողերը Բոդոյին, մի օր անց վերջինս մտել է իր սենյակ ու ասել է, 
որ «Քիշ-տրուլյա»-ն ցանկություն է հայտնել իրեն հանդիպելու։ 
«Քիշտրուլյա»-ն զրույցի ժամանակ առա-ջարկել է վերադառնալ 
Հայաստան և Կալու անունով նրա մարդկանց մեկի հսկողության ներքո 
աշխատել անմիջապես նրա համար։ Ինքը համաձայնվել է, «Քիշտրուլյա»-
ն իր համար գնել է ավիատոմս դեպի Երևան։ Երբ «Քիշտրուլյա»-ն գնացել 
է, ինքը գնացել է այդ ավիագործակալու-թյուն և պահանջել է 



վերադարձնել ավիատոմսի գումարը, քանի որ իր գրպանում 
ընդհանրապես փող չի ունեցել։ Վերադարձել է տուն, վերցրել է 
ճամպրուկները, տեղափոխվել է բնակվելու այլ բնակարան և այդ 
օրվանից այդ խմբից որևիցե մեկի հետ չի հանդիպել։ 
Դատապարտյալ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուի դատաքննությամբ 
հետազոտված նախաքննական ցուցմունքների համաձայն` Ադի Իոան 
Բլագան սեփական շահերից ելնելով՝ ցուցմունքներում իրողությունը մի 
փոքր չափազանցրել է։ Ինքը Հայաստանում երբևիցե չի ծեծել Ադի Իոան 
Բլագային, չի ստիպել գողությամբ զբաղվել, քանի որ մարդուն կարելի է 
10 անգամ ստիպել փող գողանալ, բայց ոչ 340 անգամ։ Եթե ինքը նրան 
անընդհատ ծեծեր, ապա Բլագան կմեռներ, կամ դրան ականատեսներ 
կլինեին, դա կլսեին հյուրանոցում։ Բլագան Հայաստանում առաջին 
անգամը չէ, որ իր հետ մասնակցել է գողության։ Իրենք միասին 
գողություններ են կա-տարել նաև Իտալիայում՝ Վենետիկում և 
Պադույայում 2008 թվականի ապրիլ ամսին։ Միակ բանը, ինչ Բլագան 
Երևանում «ստիպված» է արել, դա ամեն օր թեթևաբարո կանանց հետ 
հյուրանոցում ժամանակ անցկացնելն է եղել։ Նա իր հետ միասին 
հափշտակել է բանկային քարտերի տվյալները Լոնդոնում, միասին 
տիրանալով դրանց, որոշել են գալ Հայաստան, քանի որ Մարիուս 
Լուպուից ստացել են տեղեկություն, որ Հայաստանում բրիտանական 
բանկերի քարտերով հնարավոր է բանկոմատներից գումար հափշտակել։ 
Իհարկե, Բլագան Լոնդոնում վախեցել է իրենից, բայց Հայաստանի 
տարածքում ինքը նրան ոչ մի անգամ չի հարվածել։ Մի անգամ նման 
զրույց եղել է, կասկածանք ունենալով, ինքը որոշել է ստուգել Բլագայի 
ճամպրու-կը և դրա մեջ հայտնաբերել է 300.000 դրամ։ Կանչել է, շատ 
հանգիստ զրուցել են, ինքը հիմար չէ, որ Հայաստանի հյուրանոցում ինչ-որ 
մեկին ծեծեր, դա կարող էր անել Լոնդոնում կամ Ռու-մինիայում։ Իր սխալն 
այն է եղել, որ Բլագայի խաբեությունը բացահայտելուց հետո վերջինիս 
կատարած ծառայությունների համար հասանելիք գումարը չի տվել և չեն 
բաժանվել։ Իր կար-ծիքով, խաբեության բացահայտման ժամանակ 
Բլագան վախեցել է իրենից, քանի որ ասել է, որ ոչ մի փող չի ուզում։ Ինքն 
ասել է, որ պետք չէ ոչինչ միմյանցից թաքցնել, որ եթե այդպես շարու-
նակեն, ապա կբռնվեն։ Բլագան ազատ է տեղաշարժվել, ինչ ուզեցել՝ ձեռք 
է բերել, անգամ կոստյում է գնել, նույնիսկ փող է ուղարկել տուն՝ 
հարազատներին։ 
Իհարկե, Բլագան իր մեղքով է Հայաստանում հայտնվել, դրա պատճառն 
այն է եղել, որ Բլագան Ֆաուրի լավ ընկերն էր։ Ինքը Բլագայի հետ ծանոթ 
չի եղել, քանի որ Մարոկկոյից նոր էր եկել Լոնդոն։ Հանդիպելով Բլագային, 
ինքը Ֆաուրից հարցրել է, թե ո՞վ է այդ երեխան, վեր-ջինս Բլագային 
ներկայացրել է որպես կեղծ բանկային քարտերով գողություններ 
կատարող անձնավորություն, առաջարկել է նրան ներգրավել գողության 
կատարման մեջ և մի փոքր գու-մար տալ։ Իր սեփական փորձից ելնելով 
կարող է ասել, որ Լոնդոնում ազգությամբ ռումինացի գրեթե բոլոր 
երիտասարդները դրանով են զբաղվել՝ կամ բանկային քարտերի 
տեղեկություններն են գողացել, կամ բանկոմատներից գողությամբ են 
զբաղվել։ Դրանով Լոնդոնում կարող է նույ-նիսկ 3 տարեկան երեխան 
զբաղվել, բանկոմատին փակցնելով համապատասխան սարք։ Ինքը նման 
սարքեր չի ունեցել, Ֆաուրի միջոցով մի տղայից ձեռք է բերել այդ 
սարքերը, Բլագայի հետ ծանոթանալուց հետո սկսել են միասին 
գողությամբ զբաղվել։ Մեկ-երկու շաբաթվա ընթացքում իրենք բանկային 
քարտերի տեղեկություններ են հափշտակել, ինքն ու Ֆաուրը փակցրել են 
այդ սարքը բանկոմատին, իսկ Ադի Իոան Բլագան ժամանակ անց այդ 
սարքը բերել է և տվել է ի-րենց։ Իհարկե, այն բերելն ավելի վտանգավոր է 
եղել, դրա համար իրենք Բլագային են ուղար-կել, օգտագործել են նրան։ 
Բանկային քարտերի վրա գրառված տվյալները հափշտակելուց հե-տո 
վերադարձել են տուն և դրանց օգտագործմամբ կեղծ քարտեր են 
պատրաստել։ Այդ կրեդի-տային քարտերի PIN-ծածկագրերը ձեռք է բերել 
Միհայ Ֆաուրը, Բլագան այդ գործում ոչ մի լուրջ դերակատարում չի 
ունեցել, նրան ուղարկել են տարբեր մանր գործերով։ Այդ երկու շա-
բաթվա ընթացքում Մեծ Բրիտանիայում մոտ 200 բանկային քարտերի 
տվյալներ է հաջողվել ստանալ։ Քանի որ այդ ամենն արել են Լոնդոնում, 
պատրաստված քարտերով պետք է գումար-ներ հափշտակեին և դրա 



համար երկիր են որոնել։ Լոնդոնում ինքը հանդիպել է Մարիուս Լու-պուին, 
նրա հետ անցյալում ծանոթ են եղել, վերջինս իր երեսը վնասել էր 
ծեծկռտուքի ժամա-նակ։ Ինքը հարցրել է, թե որտե՞ղ է հնարավոր կեղծ 
բանկային քարտերով գումար հափշտակել, Լուպուն ասել է, որ ինչ-որ 
մեկին ուղարկել է Հայաստան, երբ տեղեկանա արդյունքների մասին և 
նրա տղաները գնան Հայաստան, ինքը նույնպես կարող է այնտեղ գնալ։ 
Ինքը հարցրել է, թե ի՞նչ է անհրաժեշտ ուղևորության համար, Լուպուն 
հայտնել է վիզա ստանալու անհրաժեշտութ-յան մասին, բացատրել է 
մանրամասնությունները։ Մարիուս Լուպուն ասել է, որ կողմնակի ան-ձանց 
այդ տեղեկությունները չհայտնի, որպեսզի նրա եղբոր և «Քիշտրուլյա»-ի 
հետ պրոբլեմներ չլինեն։ Իր կարծիքով, վերջիններս հարազատներ են։ 
Սովորաբար, երբ հայտնաբերվել է մի եր-կիր, որտեղ հնարավոր է եղել 
բանկոմատներից կեղծ քարտերով գումարներ հափշատակել, այնտեղ 
առաջնահերթ գողության գնացել են հայտնաբերողները։ Բայց քանի որ 
Մարիուս Լու-պուն, ժամանակին վնասելով իր երեսը, պարտք է եղել իրեն, 
մեղքի զգացումից ելնելով փորձել է լավություն անել։ Ինքը խոստացել է 
այդ տեղեկությունը ոչ մեկին չասել։ Որոշելով մեկնել Հա-յաստան, ինքը 
գնացել է տուն, Միհայ Ֆաուրին և բոլորին հարցրել է, թե ո՞վ է ցանկանում 
իր հետ գնալ։ Ադի Իոան Բլագան իր և Ֆաուրի հետ նույն բնակարանում է 
ապրել Լոնդոնում։ Բնա-վորությամբ վախկոտ լինելով, Ֆաուրը 
հրաժարվել է, ասելով, որ Հայաստանը հետխորհրդային երկիր է, 
նախընտրել է գնալ Իտալիա, իսկ Բլագան համաձայնվել է ուղեկցել իրեն։ 
Ինքն ու Ֆաուրը կիսել են պատրաստված քարտերը, իր կողմից Ֆաուրին 
և Բլագային տվել է որոշ քա-նակությամբ քարտեր, քանի որ իր հետ 
գողություն կատարած անձանց նույնպես պետք է բաժին հասներ։ Ադի 
Իոան Բլագան շատ քիչ քարտեր ուներ, որևիցե պայմանավորվածություն 
այն մա-սին, թե ինչպե՞ս կիսել գողոնը, նախապես չի եղել, բնական է, որ 
դրա գերակշիռ մասը՝ մոտ 80 տոկոսը պետք է իրենը լիներ, քանի որ 
քարտերը պատկանել են իրեն։ Դրանից հետո Բլագայի հետ գնացել են 
Լոնդոնում Հայաստանի դեսպանատուն, միասին դիմել են վիզա 
ստանալու հա-մար, մի քանի օրից դեսպանատնից վերցրել են 
անձնագրերը վիզաներով։ Ինքն այժմ չգիտի, թե Բլագան ուզեցել է 
Հայաստան գալ, թե՞ եկել է այստեղ իրենից վախենալով։ Ամեն ինչ 
հնարավոր է, քանի որ Լոնդոնում մի անգամ ինքն ուժեղ հարվածել է 
նրան, երբ վերջինս սկզբից համա-ձայնվել է փոխանակել նրա գնած 
«Դոլչե Գաբանա» ժամացույցն իրեն պատկանող «Պոլիս» ժամացույցի 
հետ, իսկ հետո, մտնելով Միհայ Ֆաուրի սենյակ, վերադարձել և 
հրաժարվել է փո-խանակումից։ Ինքը մտածել է, որ դրա նախաձեռնողը 
Միհայ Ֆաուրն է եղել, պարզաբանել է նրա հետ այդ հարցը և երբ վերջինս 
հրաժարվել է դրանից, մի անգամ հարվածել է Ադի Իոան Բլագային, 
որպեսզի իրենց միջև կռիվ չգցի։  
Հայաստան գալիս ինքն ուղեկցի կարիք չի ունեցել, իր քարտերը ոչ մեկին 
չէր վստահել, իսկ Բլագային վստահել է, որովհետև նա երիտասարդ էր և 
նման չէր խուլիգանի։ Հայաստան գալուց կեղծ բանկային քարտերը 
թաքցվել են Ադի Իոան Բլագայի ուղեբեռում, նա այդ մասին իմացել է։ 
Քանի որ ինքն է ղեկավարել Բլագայի գործողությունները, բնական է, դա 
անձամբ չէր անելու, ամբողջ վտանգը հասնելու էր Բլագային, իրենք 
այդպես են պայմանավորվել Լոնդո-նում։ Երևանի օդանավակայանում 
ուղեբեռը ստուգել են և ինքը մտածել է, որ դա վերջն է, սա-կայն ոչինչ չեն 
նկատել։ Այդպես եկել են Երևան, քանի որ առավոտյան ժամը 6-ին են 
ժամանել, որոշել են ստուգել, թե բանկոմատներից ինչքա՞ն գումար է 
կարելի հանել։ Ադի Իոան Բլագան վերցրել մի 4-5 քարտ, գտել է մի քանի 
բանկոմատ, որտեղից գումար է հանել և վերադարձել է հյուրանոց, 
գումարի չափը չի տպավորվել իր հիշողության մեջ։ Իր հիշելով, այդ երեկո 
ինքը Բլագային ասել է, որ փորձի թեթևաբարո աղջիկներ գտնել և բերել 
հյուրանոց, Ադի Իոան Բլա-գան եկել է 2-3 աղջիկների հետ, բայց 
վերջիններիս չեն թողել մտնել հյուրանոց։  
Իհարկե, ինքը հետևել է Ադի Իոան Բլագային, նա իր հսկողության տակ է 
եղել։ Օրը 2-3 անգամ դուրս են եկել քաղաք գողություն կատարելու, ինքը 
Բլագային միանգամից մի 15-20 քարտ է տվել, վերջինս մոտեցել է 
բանկոմատների մոտ, իսկ ինքը նրան սպասել է։ Այն քարտե-րով, որոնց 
միջոցով առավոտյան հաջողվել է գումար հափշտակել, փորձել են 



Լոնդոնի ժամով կեսգիշերից հետո նորից գողություն կատարել, քանի որ 
դրանք օրեկան լիմիտ են ունեցել։ Ինքն իրոք պարբերաբար ստուգել է 
Բլագայի հագուստը և ուղեբեռը, քանի որ մի անգամ Բլագան սպասվածից 
քիչ գումար է հանձնել։ Դա իր մեջ կասկած է հարուցել, ստուգելով 
ուղեբեռը, գուլ-պաների մեջ պահած 300.000 դրամ է հայտնաբերել։ 
Կորցնելով Բլագայի հանդեպ վստահու-թյունը, բարկացել և հարցրել է, թե 
ինչու՞ է այդպիսի բան արել, որ ինքը մինչ այդ հոգացել է նրա բոլոր 
կարիքները։ Բլագան պատասխանել է, որ ինչ-որ հարսանիքի նվերի 
համար գումար է պահել։ Ինչ վերաբերվում է նրան, թե ինքն իբր արգելել է 
Բլագային մեկնել Հայաստանից և պատռել է Երևան-Բուխարեստ չվերթի 
վերջինիս ավտատոմսը, ապա նման դեպք չի եղել։ Ադի Իոան Բլագան 
հափշտակված գումարները բերել և տվել է իրեն, իսկ ինքը դրանք պահել 
է սեն-յակում։ Դա տևել է մի 4 օր, մինչև Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը 
ժամանել է Հայաստան, ինչը որևիցե կապ չի ունեցել իր կամ Բլագայի 
հետ։ Օլիվերն իր համար չի եկել Հայաստան, ինքը վերջինիս կարիքը չի 
ունեցել, քանի որ իր հետ է եղել Ադի Իոան Բլագան։ Օլիվերն եկել է սե-
փական քարտերով և սեփական նախաձեռնությամբ, մի անգամ Բլագային 
է առաջարկել դրան-ցով գումար հափշտակել և Բլագան դրան չի 
համաձայնվել։ Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը սե-փական քարտերով է 
գողություն կատարել, դրանց միջոցով շատ քիչ գումար է հաջողվել 
հափշտակել, քանի որ գերմանական բանկերի քարտեր են եղել։ Օլիվերը 
կանչել է Հայաստան Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուին, որի հետ ինքը որևիցե 
առընչություն չի ունեցել, դա Օլիվերի մարդն է եղել։ Քանի որ Օլիվերի 
քարտերով չի հաջողվել մեծ գումար հափշտակել, նա գումարից շատ 
նեղն է եղել, մի անգամ գումար է ուզել և ինքը 700.000 դրամ է տվել։ Մի օր 
Օլիվերն եկել է իր մոտ «Էրեբունի» հյուրանոց և իր ճամպրուկի մեջ 
տեսնելով 22 միլիոն դրամ, հարցրել է, թե արդյոք չի՞ վախենում այդ 
գումարները պահել, առաջարկել է փոխարկել։ Իմանալով, նա 
Մարոկկոյում տա-րադրամի փոխանակմամբ է զբաղվել, ինքն ասել է, որ 
վերցնի այդ գումարը և փոխանակի տա-րադրամով։ Այդ օրը նա մի 20.000 
եվրո է փոխարկել և բերել իրեն, թե որտե՞ղ, ինքը չի իմացել, նրա հետ չի 
եղել։ Իր կարծիքով, ոչ մի հանցագործություն այդ առումով չեն կատարել, 
որովհետև Եվրոպայում կարելի է փոխարկել ցանկացած չափի գումար։ 
Հետո Հայաստան է ժամանել Մարիուս Լուպուն՝ սեփական կեղծ 
քարտերով, երևի Օլի-վերի հետ է զրուցել և տեղեկացել, որ իրենց 
հաջողվել է բավականին մեծ գումար հափշտակել, որ Ադին՝ «Բլոնդու»-ն 
բախտավոր տղա է։ Հայաստան ժամանելուց հետո Մարիուս Լուպուն մի 
քանի անգամ իրեն խնդրել է միջնորդել, որ Ադին նրա համար էլ գումար 
հափշտակի։ Բայց Ադին չի համաձայնվել, որովհետև գնչուներին չէր 
սիրում։ Բլագան Մարիուս Լուպուին Լոնդոնում չի ճանաչել, մի գուցե մի 
անգամ տեսել է իր հետ և ինքը պատմել է, թե ինչ հանգամանքներում է 
Լուպուն իր երեսը վնասել։ 
Այնուհետև Հայաստան անսպասելի եկել է Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուն, որի 
համար Օլի-վերի մայրն է ավիատոմս։ Նա սկսել է փող հափշտակել 
Օլիվերի՝ «Ռադու»-ի և Մարիուս Լու-պուի համար։ Շատ անգամ Օլիվեր 
Ռադուկու Մարիանը և Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուն գողութ-յուն կատարելու 
համար վերցրել են նաև Բլագային, միասին փող հափշտակելուց հետո 
վերա-դարձել են, Օլիվերը Ֆեռառուի հետ օգտագործված քարտերը տվել 
է Մարիուս Լուպուին։ Նրանք շատ քիչ քարտեր են ունեցել՝ մի 30-40 հատ, 
իսկ Ադի Իոան Բլագան հափշտակված փո-ղը տվել է իրեն։ Իր հիշելով, մի 
օր ոստիկանությունը նկատել է Դանիելին և Օլիվերին բանկոմա-տի մոտ, 
դա օգոստոսի 25-ին կամ 26-ին է եղել։ Նրանք վախեցած վերադարձել են 
հյուրանոց և ասել, որ նրանց ոստիկանությունն է նկատել։ Ինքը հարցրել է, 
թե այդ դեպքում ինչու՞ են Օլիվե-րի կողմից շահագործվող մեքենայով եկել 
հյուրանոց։ 
Մարիուս Լուպուն իր և Բլագայի հետ ոչ մի գործնական կապ չի ունեցել, 
նա եկել է սե-փական քարտերով, նրանից առաջ Հայաստանում գործել են 
«Քիշտրուլյա»-ի և Մարիուս Լու-պուի եղբոր մարդիք։ Ինքը նրանց չի 
ճանաչել, Հայաստանում նրանց պատահական է տեսել, իմացել է, որ 
Բաքաու քաղաքից են։ Անունները չեն տպավորվել իր հիշողության մեջ, 
երեխաներ են եղել, իսկ ինքն երեխաների հետ աշխատել է չշփվել։ 
Հավանաբար նրանք վախեցել են, որ ինքը կարող է գումարները խլել, 



քանի որ հաճախ է այդպես վարվել։ Մարիուսն անձամբ է գու-մարներ 
հափշտակել բանկոմատներից և անձամբ է գողոնը փոխարկել 
տարադրամով, հետո քարտերի ինչ-որ մաս տվել է Օլիվերին և Դանիել 
Ֆեռառուին, քանի որ նրանք գումար գրեթե չեն ունեցել, սոված են եղել, 
բոլորին ինչ-որ ծառայություններ են մատուցել գումարի դիմաց։ 
Գումարներ գողանալով, Մարիուսը որոշել է օգոստոսի 26-ի առաջոտյան 
գնալ Հայաս-տանից և մեկնել է ինքնաթիռով։ Նույն օրն ինքը Բլագային 
ասել է, որ տեղափոխվի այլ հյուրա-նոց, որովհետև ոստիկանների է 
նկատել հյուրանոցում և մտածել է, որ Բլագային կարող են ճա-նաչել, 
քանի որ բանկոմատներից հիմնականում նա է գումար հափշտակել։ 
Բլագան տեղափոխ-վել է այլ հյուրանոց իր մոտ մնացած բոլոր քարտերով 
հանդերձ, դրանց միջոցով արդեն գրեթե չի ստացվել գումարներ ստանալ 
բանկոմատներից։ Նույն օրը կամ մի դրանից մի օր առաջ Ադի Իոան 
Բլագան ավիատոմս է գնել, իսկ առավոտյան մեկնել է Հայաստանից, ինքը 
վերջինիս նոր-մալ է ճանապարհել, փաթաթվել են եղբայրների պես։ Իր 
հիշելով, Բլագային մեկնելուց առաջ մի 2 հազար եվրո է տվել, իմանալով, 
որ վերջինս փող է ուղարկել հարազատներին Ռումինիա, ավիատոմս է 
գնել։ Բլագայի գնալու օրը, ժամը 10-ին Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը 
մենակ եկել է իր մոտ, ինքը պատրաստվել է նույնպես փոխել հյուրանոցը։ 
Օլիվերն իրեն առաջարկել է միա-սին սենյակ վարձակալել «Երևան» 
հյուրանոցում, քանի որ այն բարձրակարգ է և այնտեղ սեյֆեր կան։ Ինքը 
համաձայնվել է, քանի որ այնտեղ աշխատում էր մի աղջիկ, որն իրեն դուր 
է եկել։ Օլիվերի հետ կիսովի այդ սենյակն են վերցրել, իր հիշելով՝ սեյֆում 
դրվել են միայն իր փո-ղերը, մի 10 քարտ և մոտ 1 միլիոն դրամի չափի 
գումար, որոնք Բլագան բերել է իրեն մեկնելուց առաջ։ Այդ օրն Օլիվեր 
Ռադուկու Մարիանը և Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուն մոտ մի 10000 եվրո են 
փոխարկել։ Օլիվերն ինչ-որ բնակարան է վարձել Երևանում, որովհետև 
ուզեցել է այստեղ ըն-տանիքը բերել, նրա կնոջ եղբայրը Դանիել Ֆեռառուի 
հետ մտերիմ ընկերն է եղել։ Այդ վար-ձակալած բնակարանից 
վերադարձել է իր մոտ հյուրանոց, որտեղ ամբողջ օրը մենակ է գտնվել 
եղել, հյուրանոցի սրճարանում է ժամանակ անցկացրելլ, հյութ և սուրճ է 
խմել։ ժամը 17-ի սահ-մաններում Ֆեռառուն և Օլիվերն են եկել, ինքը մի 
աղջկա հետ պետք է հանդիպեր հյուրանոցի մոտ։ Ինքը փոխել է 
հագուստը ժամադրման համար, վերցրել է մոտ մեկ շաբաթ առաջ Հա-
յաստանում 250.000 դրամով գնած «Վերտու» հեռախոսը, մի 200 ֆունտ 
ստերլինգ և մոտ 100.000 դրամ, որ շատ փող չծախսի։ Երբ գնացել է այդ 
աղջկա հետ հանդիպելու, տեսել է, թե ինչպես են սռնել Օլիվեր Ռադուկու 
Մարիանին, իսկ Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուին հաջողվել է փախչել։ Ինքը 
Դանիելի հեռախոսահամարը չի ունեցել, նա Օլիվերի մարդն է եղել և ինքը 
նրան մինչ այդ չի ճանաչել։ Այդ ժամանակ իրեն զանգահարել է 
վերոհիշյալ աղջիկը, ինքը տեսել է, որ հյուրանոցի մոտ ԱԱԾ 
աշխատակիցներ են և այնտեղ գնալ չի կարելի։ Զանգահարել է Օլիվերին 
և հարցրել է, թե ինչու՞ են նրան բռնել, վերջինս ասել է, որ անձնագրի հետ 
կապված խնդրի պատճառով։ Օլիվերը խնդրել է Դանիելի միջոցով 
անձնագիրը «Եվրոպա» հյուրանոցից բերել, բայց ինքը Դանիելի 
հեռախոսահամարը չի իմացել։ Ինքը հարցրել է Դանիելի 
հեռախոսահամարը, բայց երբ զանգահարել է, վերջինս չի պատասխանել։ 
Իմանալով, որ նա բնակվել է «Եվրոպա» հյուրանոցում, գնացել է այնտեղ 
և վերցրել է Օլիվերի անձնագրի պատճեն, իրեն այն տվել են 
սպասասրահի աշխատակիցները։ «Եվրոպա» հյուրանոցի 
աստիճաններով իջնելուց տեսել է Դանիել Ֆեռառուին, որն իջնում էր 
Օլիվերի և նրա ճամպրուկը ձեռքին։ Ինքը հարցրել է, թե ինչու՞ չի 
պատասխանել զանգին, Դանիելը պատասխանել է, որ որոշել է գնալ։ 
Ինքը հարցրել է, թե որտե՞ղ է Օլիվերի անձնագիրը, Դանիելն ասել է, որ 
նրա մոտ է։ Ինքը վախեցել է անձամբ գնալ և անձնագիրը փոխանցել 
Օլիվերին, ասել է Դանիելին, որ տանի և Օլիվերին հանձնի անձնագիրը։ 
Այդ ընթացքում մի տաքսի է կանգնեցրել, Դանիելն ասել է, որ անձնագիրը 
ոչ մի տեղ չի տանի, առաջարկել է գնալ այմտեղից։ Ճանապարհին ինքը 
կանգնեցրել է տաքսին և ասել է, որ մի քանի քարտ պետք է պահի, երբ 
դուրս է եկել քարտերը պահելու, շրջվելուց տեսել է, որ տաքսին Դանիել 
Ֆեռառուի հետ գնացել է։ Ինքը կրկին զանգահարել է Օլիվերին, ասել է, որ 
պատճեն բերել չի կարող և իմացել է, որ Դանիելն անձնագրով արդեն եկել 



է հյուրանոց։ Ինքը հարցրել է Օլիվերին, թե ի՞նչ է պատահել, նա խորհուրդ 
է տվել փախչել, ասելով, որ վիճակը լավ չէ։ Հասկանալով վիճակի 
լրջությունը, որոշել է փախչել Հայաստանից, իր մոտ եղել է միայն անձը 
հաստատող քարտը, անձնագիրը մնացել է հյուրանոցային համարում։ 
Ինքը չի իմացել, որ այդ քարտով չի կարող մեկնել, դիմել է ծանոթներից 
մեկին, որն «Էրեբունի» հյուրանոցում զբաղ-վել է անվտանգության 
ապահովմամբ, խնդրել է մի տաքսի գտնել իր համար՝ երկրից մեկնելու 
համար։ Ծանոթը տաքսի է ուղարկել, որով ինքը գնացել է դեպի սահման և 
հետ է վերադարձել, քանի որ, հասնելով Գորիս, հասկացել է, որ ձեռքին 
եղած փաստաթղթով չի կարող անցնել սահ-մանը։ Որոշել է հետ 
վերադառնալ, հասնելով Երևան, տեղավորվել է այն հյուրանոցում, որտեղ 
Բլագան է մնացել վերջին օրը։ Զանգահարել է ռումինական 
դեսպանատուն, ասել է, որ մեղավոր չէ, իր ընկերները բռնվել են։ 
Դեսպանատնից իրեն ասել են, որ կարող է առավոտյան ժամը 10-ին գալ 
զրույցի, հաջորդ օրը դրա ընթացքում յուրովի է բացատրել է իրավիճակը, 
ասել է, որ անմեղ է, խնդրել է իրեն մի անձնագիր տալ՝ Հայաստանից 
մեկնելու համար։ Դեսպանատնից դուրս գալուց նկատել է դրա դիմաց 
կանգնած մի ոստիկանական ավտոմեքենա, հասկացել է, որ ար-դեն սկսել 
են հետևել դեսպանատանը։ Որոշել է դեսպանատնից դուրս չգալ՝ մինչև 
փաստաբան գտնելը։ Մի շաբաթվա ընթացքում իրեն գտել են 
փաստաբան, դրանից հետո միայն դուրս է եկել դեսպանատնից, դեսպանի 
անձնական ավտոմեքենայի մեջ կամավոր եկել է ՀՀ ԱԱԾ շենքի 
կենտրոնական մուտքի մոտ, որտեղ իրեն դիմավորել են, այնուհետև 
մեղադրանք են առաջադրել և կալանավորել։ Հարցաքնության ժամանակ 
իր փաստաբանների խորհրդով հրաժարվել է ցուցմունքներ տալուց և 
միայն վերջերս է հասկացել, որ սխալ է վարվել։ Հաշվի առնելով այն 
հանգամանքը, որ բռնվել է Ադի Իոան Բլագան, հասկացել է, որ գործը 
փակելու հնարավորու-թյուն չկա։ Ադի Իոան Բլագայի ցուցմունքների մեծ 
մասը համապատասխանել է իրականութ-յանը, բացի այն հատվածից, որ 
ինքը նրան Հայաստանում ծեծել է և ստիպել է փող գողանալ 
բանկոմատներից։ Վերջինիս իրոք ինքն է բերել Հայաստան և շատ է 
զղջացել, որ այդ իրավիճա-կի մեջ է գցել Բլագային։ 
Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուի լրացուցիչ ցուցմունքի համաձայն՝ 
ինքը, Միհայ Ֆաուրը և Բլագան կեղծ քարտերի վրա գրառվող 
տեղեկություններին տիրացել են «Քիշտրուլ-յա» մականունով 
անձնավորության կողմից տրամադրած սկաների և տեսախցիկի միջոցով, 
որոնք Լոնդոնում բանկոմատներին փակցրել է Ադի Իոան Բլագան, իսկ 
ինքն ու Ֆաուրը ապա-հովել են վերջինիս անվտանգությունը։ Այնուհետև, 
այդ տեղեկությունները պլաստիկ քարտերի վրա գրառել է «Քիշտրուլյա»-
ն, որը նման զեղծարարություններով մոտ 80 տոկոսի համար վճա-րի 
դիմաց պատրաստել է կեղծ պլաստիկ քարտեր։ Վճարը վերցրել է կեղծ 
բանկային քարտերի տեսքով, այսինքն վերցրել է գողացված տվյալներով 
պատրաստված քարտերի 40 տոկոսը։ «Քիշտրուլյա»-ն հանդիսացել է 
Մարիուս Լուպուի մորաքրոջ աղջկա ամուսինը։ Մարիուս Լու-պուն դեռ 
Լոնդոնում իրեն ասել է, որ Երևանում գործել են նրա կողմից ուղարկված 
երկու երի-տասարդ, սակայն իր կարծիքով, ուղղակի գլուխ է գովացել, այդ 
երիտասարդներից մեկը աշխա-տել է նրա եղբոր՝ Սերջոյի համար, իսկ 
մյուսը՝ «Քիշտրուլյա»-ի համար, հակառակ դեպխում Մարիուսն իրեն չէր 
խնդրի, որ «Քիշտրուլյա»-ից և Սերջիոյից թաքուն պահի այն 
հանգամանքը, որ Հայաստանի մասին տեղեկատվությունը նրանից է 
ստացել։ Երևանում նա այդ երիտասարդ-ների հետ ընդհանրապես չի 
հանդիպել, հնարավոր է, որ նրանց իր հեռախոսացի զանգահարել և 
հանդիպել է Ադի Իոան Բլագան սեփական նախաձեռնությամբ՝ 
բանկոմատների գտնվելու վայ-րերը ճշտելու համար։ Կատալին Իոնուց 
Ապետրի Ֆուրդույի հետ Հայաստանում չեն հանդիպել, նրա հետ 
հանդիպել է Ռումինիայում 2004 թվականի, վերջինիս տուն գնացել է մի 
մարմնավա-ճառի հետ։ 
Դատապարտյալ Օլիվեր Ռադուկու Մարիանի դատաքննությամբ 
հետազոտված նախա-քննական ցուցմունքների համաձայն` հազարավոր 
ռումինացիներ զբաղվել են բանկային քար-տեր կեղծելով և դրանց 
միջոցով ամբողջ Եվրոպայի տարածքով բանկոմատներից գումարներ 
գողանալով։ Մի քանի տարի առաջ ընտանիքով տեղափոխվել է Լոնդոն 



մշտական բնակության և, լինելով ռումին, առընչվել է այդ անձանց հետ, 
որոնք պարբերաբար միավորվել են՝ որևիցե եր-կիր մեկնելու և այնտեղ 
գողություններ կատարելու նպատակով։ Հաճախակի մի անձի կողմից այդ 
նպատակով հավաքագրված անձինք միմյանց չեն ճանաչել, ճանաչել են 
միայն կազմա-կերպչին։ Նման գործունեություն երկար տարիներ ծավալել 
են նաև իր ծանոթները՝ ծնունդով Ռումինիայի Բաքաու քաղաքից Կոռնել-
Կոնստանտին Ստենգաչուն և Մարիուս Լուպուն, որոնք, համերկրացիների 
մոտ ունենալով որոշակի հեղինակություն, հավաքագրել են վերջիններիս 
բանկոմատներից գողություններ կատարելու նպատակով։ Իր իմանալով, 
Մեծ Բրիտանիայում գործող բանկերի հաճախորդների բանկային 
քարտերի կեղծ կրկնօրինակները պատրաստվել են Լոնդոնում, Մարիուս 
Լուպուի բարեկամի՝ ազգությամբ գնչու «Քիշտրուլյա» անունով անձի 
կողմից, որն առաջինն է հավաքագրած անձանց ուղարկել Հայաստան՝ 
բանկոմատներից գո-ղություններ կատարելու համար։ Այնուհետև Կոռնել-
Կոնստանտին Ստենգաչուն և Մարիուս Լու-պուն «Քիշտրուլյա»-ից ձեռք 
են բերել կեղծ բանկային քարտերի խմբաքանակներ և հավաքագ-րած 
անձանց ուղարկել են Հայաստան։  
Կոռնելը Լոնդոն քաղաքում իրեն առաջարկել է մեկնել Հայաստան և օգնել 
գողացված գումարներն արտահանելու գործում, քանի որ ինքը զբաղվել է 
օրինական ձեռնարկատիրութ-յամբ և ստուգման դեպքում կանխիկ 
գումարների հայտնաբերումը կասկած չէր հարուցի։ Բացի դրանից, ինքը 
պարտավորվել է Կոռնելի համար Հայաստանում վարձակալել 
ավտոմեքենաներ, բնակարաններ։ Երևանում Կոռնելը մտադիր է եղել 
անցկացնել ամիսներ, իսկ ինքը գնել է նաև հետադարձ՝ Երևան-Լոնդոն 
չվերթի ավիատոմս 2008 թվականի օգոստոսի 30-ի համար։ Հայաս-տան 
ժամանել է Կոռնելից մի քանի օր անց՝ 2008 թվականի օգոստոսի 20-ին, 
օդանավակայա-նում ձևակերպել է վիզա, մինչ այդ Կոռնելն իր համար 
սենյակ է ամրագրել Երևանի «Եվրոպա» հյուրանոցում։ Նա տեղավորվել է 
այդ սենյակում, ծանոթացել է Կոռնելի հավաքագրած անձան-ցից մեկի՝ 
Ադի Իոան Բլագայի հետ, վերջինս Կոռնելի հետ բնակվել է «Էրեբունի» 
հյուրանոցում վարձակալած սենյակում։ Ինքն իմացել է, որ Կոռնելը և 
Բլագան միասին են ժամանել Հայաս-տան, ինչպես հասկացել է, կեղծ 
քարտերը Հայաստան են բերվել վերջինիս ուղեբեռում։ Բնավո-րության 
համաձայն, Կոռնելը միշտ նախընտրել է ռիսկի չդիմել և օգտագործել այլ 
անձանց հան-ցագործություն կատարելու նպատակով։ Բլագան Երևանում 
աշխատել է Կոռնելի համար, հիմ-նականում զբաղվել է կեղծ բանկային 
քարտերով բանկոմատներից գումարներ գողանալով։ 
Կոռնելը հատուցել է իր ավիատոմսի արժեքը, գումար է տրամադրել 
առօրյա ծախսերի համար։ Արդեն Երևանում ինքը պարզել է, որ բացի 
Կոռնել-Կոնստանտին Ստենգաչուի կազմա-կերպած խմբից, Երևանում 
այդ ժամանակ գործել են նաև Մարիուս Լուպուի կողմից հավաքագ-րած 
անձինք, ընդ որում, Կոռնել-Կոնստանտին Ստենգաչուն վերահսկել է 
նրանց աշխատանքը, քանի որ Մարիուսը դեռ Հայաստան չէր ժամանել։ 
Փաստացի, երկու խմբերը գործել են ինքնու-րույն, ուղղակի Մարիուսի 
խնդրանքով, նրա բացակայության ժամանակ Կոռնելը հսկել է գոր-
ծընկերոջ հավաքագրած անձանց, հավաքել է գողացված գումարները՝ 
Մարիուսին փոխանցելու համար, որոշ դեպքերում Ադի Իոան Բլագան և 
Մարիուս Լուպուի հավաքագրած անձինք զբաղ-վել են գողությամբ 
միասին։ Ինքն այդ անձանց չի տեսել, նրանց մասին իմացել է Կոռնելի 
հետ խոսակցություններից, լսել է վերջինիս և այդ անձանց, ինչպես նաև 
Կոռնելի և Մեծ Բրիտանիա-յում գտնվող Մարիուս Լուպուի 
հեռախոսազրույցները։ 2008 թվականի օգոստոսի 21-ին կամ 22-ին նրանք 
հանդիպել են «Էրեբունի» հյուրանոցում, Կոռնելը պարզել է, որ Մարիուսի 
հավաքագ-րած անձինք գողացված խոշոր գումարների զգալի մասը 
փոխանցել են Հայաստանից «Վես-թերն Յունիոն» համակարգով, 
բավականին բարկացել է նրանց վրա, վախենալով, որ այդ պատ-ճառով 
ամեն ինչ կարող է բացահայտվել։ Իմանալով, որ Բլագան նույնպես 
գումար է փոխանցել «Վեսթերն Յունիոն» համակարգով, Կոռնելը 
վերջինիս ծեծի է ենթարկել։ Ընդհանրապես, Կոռ-նելը հաճախակի է ծեծել 
Բլագային, վերջինս շատ է վախեցել կազմակերպչից ու կատարել է 
Կոռնելի յուրաքանչյուր ցուցումը։ Մի անգամ իր ներկայությամբ Բլագան 
ցանկություն է հայտ-նել Ռումինիա մեկնելու, սակայն Կոռնելը մի քանի 



անգամ ապտակել է նրան, պատռել է ավիա-տոմսը և հայտարարել, որ 
Բլագայի մատուցած ծառայությունների կարիքը դեռ ունի։ 
Կոռնելի ցուցումով ինքն «Եվրոքար» կազմակերպությունում սկզբից 
վարձակալել է «Ֆորդ Ֆիեստա» մակնիշի ավտոմեքենա, սակայն դժգոհ 
լինելով շարժիչի աշխատանքից, մի քանի ժամ անց նույն սրահում այն 
փոխանակել են «Նիսսան Տիդա» մակնիշի ավտոմեքենայով։ Այդ 
ավտոմեքենան հիմնականում վարել է Ադի Իոան Բլագան։ 
Քանի որ ձեռքին գումար չի ունեցել, Կոռնելն իրեն տվել է կեղծ բանկային 
քարտ՝ բան-կոմատից գումար ստանալու համար։ Ինքն Երևանի 
փողոցներից մեկում տեղադրված մի բան-կոմատից այդ քարտով ստացել 
է 100.000 դրամ, որից 70.000 դրամը պահել է իրեն՝ հյուրանոցի վարձը 
վճարելու համար, իսկ մնացածը տվել է Կոռնելին։ 
Մի քանի անգամ այդ վարձակալած ավտոմեքենայով ինքը, Կոռնել 
Ստենգաչուն և Ադի Իոան Բլագան Երևանից դուրս են մեկնել։ 2008 
թվականի օգոստոսի 22-ին ավտոմեքենայով գնացել են Սևան՝ լիճը 
տեսնելու և բանկոմատներից գողություններ կատարելու համար, ավտո-
մեքենան վարել է Կոռնելը։ Սևան քաղաքում Կոռնելը և Բլագան 
բանկոմատներից գողություն-ներ են կատարել, կեղծ քարտերը դրա 
համար տրամադրել է Կոռնելը, որը սկզբից անձամբ է դրանք մուտքագրել 
բանկոմատի մեջ, իսկ երբ մոտակայքում կանգնել է մի ոստիկանական 
ավ-տոմեքենա, արագ հեռացել է, քարտը թողնելով բանկոմատի մեջ, 
այնուհետև իրեն է ուղարկել գողություն կատարելու։ 
Որոշ ժամանակ անց Կոռնել-Կոնստանտին Ստենգաչուն և Ադի Իոան 
Բլագան «Էրե-բունի» հյուրանոցից տեղափոխվել են «Կոնգրես» 
հյուրանոց, ուր կրկին բնակվել են նույն հա-մարում։ Նույն օրն Երևան է 
ժամանել Մարիուս Լուպուն, որին օդանավակայանում դիմավորել է 
Կոռնելը և տեղավորել է «Կոնգրես» հյուրանոցում։ Ինքը նրանց այցելել է 
հյուրանոցում, մաս-նակցել է խոսակցությանը, միասին խմել են։ 
Մի քանի օր անց Լոնդոնից Կոռնել-Կոնստանտին Ստենգաչուի հրավերով 
Երևան է ժա-մանել իր ծանոթը՝ Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուն։ Վերջինիս հետ 
Լոնդոնում հանդիպել և հավա-քագրել են Կոռնելի ծանոթները։ Երևան 
ժամանելուց առաջ Դանիելը զանգահարել է իրեն և հայտնել է գալու 
մասին, գումար չունենալով, ավիատոմսի համար գումարը պարտքով 
վերցրել է իր մայրից։ Օդանավակայանում Դանիելին դիմավորելու գնացել 
են բոլորը՝ ինքը, Կոռնելը, Մա-րիուսը և Բլագան, Դանիելը տեղավորվել է 
բնակվելու իր հետ միասին ՝«Եվրոպա» հյուրանոցում վարձակալված 
սենյակում։ Պարզվել է, որ Դանիելը դեռ Լոնդոնում է իմացել Երևանում 
կատար-վող գողությունների մասին և ժամանել է մի նպատակով՝ ՀՀ 
դրամի տեսքով գողոնն արտար-ժույթի փոխարկելու համար։ Սակայն 
տեղում սկսել է ժամանակ առ ժամանակ օգնել Ադի Իոան Բլագային՝ 
վարել է ավտոմեքենան և որոշ դեպքերում նաև գողություններ է կատարել 
բանկո-մատներից, որի համար կեղծ քարտերը ստացել է Բլագայից։ 
2008 թվականի օգոստոսի 26-ին երեկոյան «Կոնգրես» հյուրանոցում, ուր 
բնակվել են Կոռնելը, Բլագան և Մարիուսը, ինչ-որ դեպք է պատահել և 
այնտեղ ժամանել են բազմաթիվ ոս-տիկաններ։ Ինքն այդ ամենը չի տեսել, 
սակայն տեղեկացել է, որ հանցակիցները, վախենալով հնարավոր 
բացահայտումից, որոշել են ժամանակավորապես դադարեցնել 
գործունեությունը։ Մարիուսը նույն գիշերը մեկնել է Երևանից 
ինքնաթիռով, իսկ Կոռնելը և Բլագան տեղափոխվել են բնակվելու ինչ-որ 
այլ հյուրանոց։ Հաջորդ օրը Կոռնելը Բլագային ուղեկցել է օդանավակա-
յան և ճանապարհել Լոնդոն, որից հետո սենյակ է վարձակալել «Երևան» 
հյուրանոցում։ Իր կարծիքով, գողացված գումարների մի մասը 
Հայաստանից տարել են Մարիուսը և Բլագան, մնացածը Կոռնելը պահել է 
իր մոտ և հյուրանոցային համարում՝ քարտերի հետ միասին։ 
Դատապարտյալ Կոնստանտին Օրեստի Հաջիի դատաքննությամբ 
հետազոտված նա-խաքննական ցուցմունքների համաձայն` 1998 
թվականից բնակվել է Լոնդոնում, աշխատել է շի-նարարությունում, 
այնուհետև 2007 թվականից՝ «DHL» կազմակերպությունում որպես 
վարորդ։ 
Կենակցուհու՝ Մարգարիտա Սպրուդզանեի հետ ծանոթացել է 2007 
թվականի նոյեմբեր ամսին, նրա քույրը, լինելով ծանր հիվան, տարել է մի 
քանի վիրահատություններ, ինչի կապակ-ցությամբ Մարգարիտաի մոտ 



մեծ պարտքեր են կուտակվել։ 2008 թվականի հուլիս ամսին, գըտ-նվելով 
ֆինանսական դժվար վիճակում, ինքը զանգահարել է ընկերոջը՝ Լոնդոն 
քաղաք պարբե-րաբար այցելող Ռումինիայի քաղաքացի Շտեֆան Ֆլորին 
Քուքոռադային և պարտքով խնդրել է 2000 եվրո, վերջինս մերժել է, 
նշելով, որ ծանոթը՝ Էդրիանը կարող է պարտքով գումար տալ տո-կոսի 
դիմաց։ Շտեֆանը տվել է Էդրիանի հեռախոսահամարը և առաջարկել է 
խոսել վերջինիս հետ։ Ինքը մինչ այդ ծանոթ է եղել Էդրիանի հետ, մոտ 3 
տարի առաջ միասին աշխատել են Լոն-դոն քաղաքում՝ շինարարական 
կազմակերպությունում։ 2008 թվականի հունվար ամսին հանդի-պել են 
ընդհանուր ընկերոջ ծննդյան օրը, խոսակցության ընթացքում էդրիանը 
հայտնել է, որ զբաղվում է բանկային քարտերով, մանրամասները չի 
հայտնել։ Շտեֆանի հետո խոսելուց հետո ինքը զանգահարել է Էդրիանին 
և հայտնել է գումարային պրոբլեմների մասին, վերջինս պա-տասխանել է, 
որ կզանգահարի մի քանի ժամ անց՝ ինչ-որ ծանոթի հետ խոսելուց հետ։ 
Երեկոյան Էդրիանը զանգահարել է իրեն և ասել, որ ընդհանուր առմամբ 
կարող է օգնել, առաջարկել է ման-րամասները քննարկել հանդիպման 
ժամանակ, հիշատակելով, որ այդ թեմայի շուրջ հեռախոսով չարժե խոսել։ 
Հաջորդ օրը, ժամը 20-ի սահմաններում Էդրիանը հեռախոսազանգով իրեն 
ժա-մադրել է «SHELL» բենզալցակայանի մոտ՝ Գլոստեր Ռոադ վայրում։ 
Պայմանավորված ժամին և վայրում իր կողքին կանգնել է սև գույնի 
«ԲՄՎ» մակնիշի, 5-րդ սերիայի ավտոմեքենա՝ ըստ պետհամարանիշի 
2001 թվականի արտադրության։ Ավտոմեքենայի առջևում՝ վարորդի կողքի 
նստարանին նստած է եղել Էդրիանը, իսկ հետևի նստարանին՝ մի 
անծանոթ տղամարդ։ Էդրիա-նը դուրս է եկել, մի քանի րոպե զրուցելուց 
հետո հայտնել է, որ ավտոմեքենայում նստած գործըն-կերը կարող է օգնել 
գումար տրամադրելու հարցում։ Վերջինս իջեցրել է ապակին, Էդրիանը 
նրան ներկայացրել է Մարիուս անունով։ Մարիուսն ասել է, որ կարող է 
գումար տրամադրել՝ իր կողմից 500 հատ պլաստիկ քարտեր Իսպանիա 
տեղափոխելու դեպքում, որտեղ այդ պահին գոր-ծել են նրա 
հավաքագրած մարդիք, խոստացել է, որ քարտերը ստանալուց 
վերջիններս կվճարեն այդ ծառայության դիմաց 2000 եվրո։ Հասկանալով, 
որ խոսքը կեղծ բանկային քարտերի մասին է, ինքը հրաժարվել է մի 
խմբաքանակով 500 հատ քարտ տանել, խոստացել է մտածելուց հետո 
զանգահարել Մարիուսին։ Վերջինս վերցրել է իր հեռախոսահամարը, 
ասելով, որ կզանգահարի հաջորդ երեկոյան։ Մարիուսը և Էդրիանը 
հեռացել են, իսկ հաջորդ օրը Մարիուսի հետ հեռախո-սազրույցի 
ընթացքում ինքը հրաժարվել է այդ գործից, պատճառաբանելով, որ 
վտանգը բավա-կանին մեծ է և չի ցանկանում զրկվել օրինական 
աշխատանքից։ Մարիուսն առաջարկել է 1000 եվրոյի դիմաց փոխադրել 
ընդամենը 70-80 քարտ, խոստանալով, որ Իսպանիա հասնելուց և 
քարտերը նրա հավաքագրած մարդկանց փոխանցելուց հետո 
ավիատոմսի արժեքն անմիջապես կհատուցվի վերջիններիս կողմից։ Իր 
վերջնական որոշումն իմանալու համար Մարիուսը զանգա-հարել է 
հաջորդ երեկոյան և ինքը տվել է համաձայնությունը։ Մարիուսը 
շտապելով ասել է, որ հաջորդ օրը մեկնելու է Ռումինիա, խոստացել է 
զանգահարել 10-15 րոպե անց՝ մանրամասնու-թյունները հայտնելու 
համար։ Նա զանգահարել է մեկ ժամ անց և ասել է, որ չի կարող հեռախո-
սով կապնվել Էդրիանի հետ, ցուցում է տվել իր էլեկտրոնային հասցեն 
SMS-հաղորդագրությամբ ուղարկել նրա բջջային հեռախոսահամարին։ 
Մարիուսը հայտնել է, որ իր էլեկտրոնային հաս-ցեով տվյալներ է 
ուղարկելու՝ Էդրիանին փոխանցելու համար։ Ինքը կատարել է այդ 
ցուցումը, 5 րոպե անց էլեկտրոնային փոստով ստացել է նամակ՝ թվերի 
ցուցակով, հեռախոսով զանգահարել է Մարիուսին և հաստատել է 
նամակը ստանալու հանգամանքը։ Մարիուսը հանձնարարել է տպել այդ 
նամակը և հաջորդ օրը ժամը 10-ից հետո այն փոխանցել Էդրիանին, 
նշելով, որ վեր-ջինս կասի, թե ինչ անել։ Սակայն հաջորդ օրն իրեն «DHL» 
կազմակերպության գրասենյակում ցուցում են տվել նույն գիշերը 
բեռնատարով մեկնել Ֆրանսիայի Լիոն քաղաք։ Ինքն այդ մասին 
հեռախոսով հայտնել է Էդրիանին, նշելով, որ չի կարող մեկնել Իսպանիա, 
վերջինս չի առարկել, սակայն նրա ձայնից զգացվել է, որ այդ մերժման 
պատճառով վատ դրության մեջ է ընկել։ Էդ-րիանը հարցրել է, թե ինքը 
Մարիուսից էլեկտրոնային փոստով նամակ ստացե՞լ է, դրական պա-



տասխան ստանալուց հետո առաջարկել է ոչնչացնել այն և մոռանալ դրա 
մասին։ Էդրիանն ասել է, որ այդ խոսակցությանը կարող են անդրադառնալ 
գործուղումից հետո։ Ֆրանսիայից վերա-դառնալուց հետո, 2008 թվականի 
օգոստոսի 21-ին ինքը և Մարգարիտա Սպրուդզանեն ավտոմե-քենայով 
մեկնել են Լատվիա, քանի որ գրասենյակից հայտնել են, որ որոշ 
ժամանակ գործու-ղումներ չեն լինելու և առաջարկել են հանգստանալ։ 
Քանի որ գումար գրեթե չի ունեցել, օգոս-տոսի 23-ին Լատվիայից 
ստիպված զանգահարել է Էդրիանին և խնդրել է գումար տալ։ Էդրիանն 
առաջարկել է օգնել նույն եղանակով, միայն խնդրել է տալ ստույգ 
պատասխան՝ այլևս ոչ մեկին վատ իրավիճակի մեջ չդնելու համար։ Իր 
համաձայնությունը ստանալուց հետո էդրիանն առա-ջարկել է 150 հատ 
պլաստիկ քարտ շտապ տեղափոխել Հայաստան 1000 եվրոյի դիմաց, 
խոս-տացել է տեղում փոխհատուցել ավիատոմսի արժեքը։ Պլաստիկ 
քարտերը Լոնդոնից իրեն ու-ղարկվել են Ռիգա «Եվրոլայնս» առաքիչ 
կազմակերպության միջոցով, Էդրիանը ծանրոցն ու-ղարկելուց 
զանգահարել է իրեն և տվել է Մարիուսի նոր հեռախոսահամարը, քանի որ 
վերջինս, ըստ ընկերոջ խոսքերի, այդ պահին գտնվել է կամ Ռումինիայում, 
կամ Բուլղարիայում։ Ինքը Ռի-գա քաղաքում առաքիչ կազմակերպության 
գրասենայկից ստացել է մի փակ ծանրոց, դրանից հետո զանգահարել է 
Մարիուսին և հայտնել է այդ մասին։ Մարիուսը նյարդացած ասել է, որ 
ինքը հնարավորինս արագ գնի ավիատոմս և մեկնի Հայաստան մի երկու 
օրով, որտեղ քարտերը հանձնելուց հետո կստանա 1000 եվրոն և 
ավիատոմսի արժեքը։ Մարիուսը նաև ցուցում է տվել ավիատոմս գնելուց 
հետո անմիջապես ուղարկել հաղորդագրություն նրա լոնդոնյան 
հեռախոսա-համարի վրա, նշելով չվերթի օրը և համարը։ Ինքը գումար 
բանկային քարտի վրա չի ունեցել, ընկերուհին՝ Մարգարիտա 
Սպրուդզանեն սեփական հաշվեհամարից բանկային քարտով հանել է 250 
եվրո, որով ինքը Ռիգա-Երևան 26.08.2008թ. չվերթի ավիատոմսեր է գնել 
երկուսի համար։ Ավիատոմսերը ձեռքին եկել է տուն և Մարգարիտային 
ասել է, որ պետք է մեկնեն Երևան՝ այն-տեղ գտնվող ընկերոջից գումար 
վերցնելու նպատակով։ Այնուհետև Մարիուսին ուղարկել է հա-
ղորդագրություն այն մասին, որ Երևան է ժամանելու օգոստոսի 27-ի 
առավոտյան, վերջինս պա-տասխան հաղորդագրությամբ ցուցում է տվել 
Երևան ժամանելուց հետո ուղարկել նոր հաղոր-դագրություն, որից հետո 
նույն օրն երեկոյան իր հետ կապի մեջ էին մտնելու Երևանում գործող 
Մարիուսի հավաքագրած մարդիք։ Ինքը քարտերով ծանրոցը չի բացել, 
այն տեղադրել է ձեռքի ուղեբեռի՝ սպորտային պայուսակի մեջ և 
շտապելով կատարել Մարիուսի ցուցումը, Ռիգայից մեկնելուց մոռացել է 
վերցնել բջջային հեռախոսը։ Մարգարիտայի հետ ինքնաթիռով ժամանել 
են Երևան 2008 թվականի օգոստոսի 27-ի առավոտյան ժամը 4։30-ի 
սահմաններում, օդանավա-կայանում ձևակերպել են վիզաներ, վարձել են 
տաքսի և գնացել են «Արմենիա Մարիոթ» հյուրա-նոց, քանի որ թռիչքից 
առաջ Ռիգայից համացանցով ամրագրել են այդ հյուրանոցում սենյակ 2 
օրով։ Առավոտյան ժամը 6-ի սահմաններում գրանցվել են հյուրանոցում, 
մտնելով սենյակ, պար-զել է, որ հեռախոսը մոռացել է Ռիգայում և չունի 
Մարիուսի և Էդրիանի հեռախոսահամարները։ Հետո հիշել է, որ ունի իր 
էլեկտրոնային փոստարկղում պահպանվել է Մարիուսի ուղարկված նա-
մակը և էլեկտրոնային հասցեն։ Այնուհետև Մարիուսի էլեկտրոնային 
փոստի հասցեով ուղարկել է նամակ այն մասին, որ բարեհաջող հասել է 
Երևան, սակայն մոռացել է հեռախոսը և չունի նրա հեռախոսահամարը, 
խնդրել է հեռախոսահամարներն ուղարկել և հայտնել, թե ի՞նչ անել այդ 
քարտերի հետ։ Դրանից հետո քնել են, առավոտյան ստուգել է 
էլեկտրոնային փոստը, սակայն որևիցե նամակ չի ստացել։ 
Մարգարիտային առաջարկել է դուրս գալ ճաշելու, վերջինս գնացել է 
լոգանք ընդունելու, իսկ ինքը բացել է ծանրոցն ու տեսել մոտ 160-170 
հատ պլաստիկ քարտեր։ Դրանք մեծամասնությամբ «T-MOBILE», «Օ2» և 
«Օrange» կազմակերպությունների հեռախոսա-համարների լիցքավորման 
քարտեր են եղել, մակերեսին ձեռագիր նշված են եղել թվեր և ինքը 
հասկացել է, որ դրանք PIN-ծածկագրերն են։ Ինքը վերցրել է դրանցից 
երկու հատը և Մարգարի-տայի հետ դուրս են եկել հյուրանոցից։ 
Մարիուսից դրա համար թույլտվություն չի ստացել, ուղ-ղակի գումար չի 
ունեցել։ Մարգարիտան ցանկություն է հայտնել փոխանակելու մոտն եղած 



200 ֆունտ ստերլինգը, ինքը ցույց է տվել վերցված երկու հատ քարտերը 
և ասել է, որ ավելի լավ է այդ քարտերից գումարներ հանել բանկոմատից։ 
Իրենք մոտեցել են հյուրանոցից ոչ հեռու գըտ-նվող մի բանկոմատի, ինքը 
մուտքագրել է սեփական բանկային քարտերը, սակայն բանկոմատն այն 
չի սպասարկել։ Այնուհետև ինքը մուտքագրել է հյուրանոցից վերցված 
կեղծ քարտերը, հա-վաքել է դրանց վրա նշված PIN-ծածկագրերը, 
բանկոմատը մեկը կրկին չի սպասարկել, իսկ մյուս կեղծ քարտով իրեն 
հաջողվել է 6 գործարքով ստանալ ընդհանուր առմամբ 160.000 դրամ։ 
Գու-մարը ստանալուց հետո իրենց մոտեցել են բանկի 2 աշխատակիցներ 
և խնդրել են անցնել բանկի շենք։ Շենք մտնելուց հետո նրանք պահանջել 
են ցույց տալ անձնագրերը, զրուցել են Մարգարի-տայի հետ ռուսերեն 
լեզվով, այդ ընթացքում ինքը գնացել է հյուրանոց անձնագրերը վերցնելու, 
ճանապահին դեն է նետել գողության գործիք հանդիսացող կեղծ քարտը, 
իսկ մյուս քարտը պա-հել է հյուրանոցի սենյակում։ Վերցնելով 
անձնագրերը, վերադարձել և դրանք ներկայացրել է բանկի 
աշխատակիցներին, դրանից հետո եկել են ՀՀ ԱԱԾ աշխատակիցները և 
իրենց բերման են ենթարկել ՀՀ ԱԱԾ վարչական շենք, որտեղ ձերբակալել 
են։  
Վկա, «Ամերիաբանկ» ՓԲ ընկերության վճարային համակարգերի բաժնի 
գանձապահ Աննա Պարսամյանի դատաքննությամբ հետազոտված 
նախաքննական ցուցմունքի համաձայն` 2008 թվականի օգոստոսի 11-ին 
բանկում իրեն մոտեցել է մի արտասահմանցի երիտասարդ, անգլերեն 
լեզվով ցանկություն է հայտնել «Վեսթերն Յունիոն» համակարգով 
Ռումինիա՝ Լիլիա-նա Կոզմայի տվյալներով փոխանցել 3000 եվրո։ 
Հաճախորդի ձեռքին եղել է ՀՀ դրամ, ինքը բա-ցատրել է, որ այդ 
վճարային համակարգով գումարը կարելի է փոխանցել միայն ԱՄՆ 
դոլարի տեսքով, խնդրել է ներկայացնել անձնագիրը և համարժեք 
գումարը։ Երիտասարդը ցանկություն է հայտնել ՀՀ դրամը փոխարկել 
ԱՄՆ դոլարով և ուղարկել վերոհիշյալ անձին, ներկայացրել է Կատալին 
Իոնուց Ապետրի Ֆուրդույի տվյալներով Ռումինիայի քաղաքացու 
անձնագիրը, տվել է 3000 եվրոյին և 4456.06 ԱՄՆ դոլարին համարժեք 
գումարը՝ 1385042.20 դրամ։ Հաճախորդն անձամբ է լրացրել ու 
ստորագրել «Վեսթերն Յունիոն» համակարգով գումարի փոխանցման դի-
մումը, նշելով այնտեղ բնակության վայրը և հեռախոսահամարը։ Ինքը 
կազմել է արտարժույթի վաճառքի անդորրագիրը և փաստաթղթերը, 
երիտասարդը ստորագրել է դրանք, որից հետո ինքը 4456 ԱՄՆ դոլարը 
փոխանցել է «Վեսթերն Յունիոն» համակարգով և հաճախորդը հեռացել է։  
2008 թվականի օգոստոսի 19-ն բանկում իրեն մոտեցել է նույն 
երիտասարդը, ցանկություն է հայտնել ձեռքին եղած ՀՀ դրամը փոխարկել 
տարադրամի և «Վեսթերն Յունիոն» համակար-գով Ռումինիա՝ 
Լակրամիոարա Բարլադեանուի տվյալներով փոխանցել 3000 եվրո։ Ինքը 
խընդ-րել է ներկայացնել անձնագիրը և համարժեք գումարը, 
երիտասարդը տվել է անձնագիրը և եվ-րոյին ու 4456.06 ԱՄՆ դոլարին 
համարժեք 1385042 ՀՀ դրամ։ Ինքը կազմել է արտարժույթի վա-ճառքի 
անդորրագիր, լրացրել է փոխանցման համար դիմումը և փաստաթղթերը, 
վերջինս ստո-րագրել է դրանք։ Դրանից հետո ցանկություն է հայտնել 200 
եվրո էլ փոխանցել Ռումինիա Մեր-սեդես Մոկանուի տվյալներով, տվել է 
այդ գումարին և 296.89 ԱՄՆ դոլարին համարժեք 89.957 ՀՀ դրամ։ Ինքը 
կազմել է արտարժույթի վաճառքի անդորրագիր, լրացրել է փոխանցման 
համար դիմումը և փաստաթղթերը, վերջինս ստորագրել է դրանք և 
հեռացել է։ 
2008 թվականի օգոստոսի 16-ին իրեն բանկում մոտեցել է մի 
արտասահմանցի երիտա-սարդ, անգլերեն լեզվով ցանկություն է հայտնել 
ձեռքին եղած ՀՀ դրամը փոխարկել տարադրա-մի և «Վեսթերն Յունիոն» 
համակարգով Մեծ Բրիտանիա՝ Լաուրենտիու Կապմարեյի տվյալնե-րով 
փոխանցել 2500 ֆունտ ստերլինգ։ Ինքը բացատրել է, որ այդ վճարային 
համակարգով գու-մարը կարելի է փոխանցել միայն ԱՄՆ դոլարի տեսքով, 
խնդրել է ներկայացնել անձնագիրը և համարժեք գումարը։ Երիտասարդը 
ներկայացրել է Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուի տվյալներով Ռումինիայի 
քաղաքացու անձնագիրը, տվել է 2500 ֆունթ սթերլինգին և 4813.73 ԱՄՆ 
դոլարին համարժեք գումարը՝ 1458560.20 դրամ, անձամբ է լրացրել ու 
ստորագրել «Վեսթերն Յունիոն» համակարգով գումարի փոխանցման 



դիմումը, նշելով այնտեղ բնակության վայրը և հեռախոսա-համարը։ Ինքը 
կազմել է արտարժույթի վաճառքի անդորրագիրը և փաստաթղթերը, 
երիտա-սարդը ստորագրել է դրանք, որից հետո ինքը 4813.73 ԱՄՆ 
դոլարը փոխանցել է «Վեսթերն Յու-նիոն» համակարգով և հաճախորդը 
հեռացել է։  
Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն և Կատալին Իոնութ Ապետրի Ֆուրդույը մի 
քանի անգամ միասին են եկել են իրենց բանկ, իր մոտ տպավորություն է 
ստաղծվել, որ նրանք եղբայրներ են, միանշանակ նրանք ծանոթ են եղել։ 
Մեկն իր մոտ է փոխանցում կատարել, մյուսն իր գործընկե-րուհու՝ 
Քրիստինա Մարտիրոսյանի մոտ։ Ըստ նրանց լրացրած փաստաթղթերի, 
բնակվել են «Ամրոց» հյուրանոցում, հեռախոսահամարները նշել են 
անձամբ։ 
Ա.Պարսամյանը դատաքննությամբ պնդեց իր նախաքննական ցուցմունքը։ 
Վկա, «Ամերիաբանկ» ՓԲ ընկերության վճարային համակարգերի բաժնի 
գանձապահ Քրիստինա Մարտիրոսյանի դատաքննությամբ 
հետազոտված նախաքննական նույնաբովան-դակ ցուցմունքի համաձայն` 
Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն և Կատալին Իոնուց Ապետրի Ֆուր-դույը 
«Ամերիաբանկ» ՓԲ ընկերության միջոցով` «Վեսթերն Յունիոն» 
համակարգով, գումար-ներ են ուղարկել Մեծ Բրիտանիա։ 
Վկա Ք.Մարտիրոսյանը դատաքննությամբ պնդեց իր նախաքննական 
ցուցմունքը։ 
Վկա, «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲ ընկերության «Տիգրան Մեծ» 
մասնաճյուղի գանձա-պահ Հայկուհի Մարտիրոսյանի ցուցմունքի 
համաձայն` ինքն աշխատել է «Արդշինինվեստ-բանկ» ՓԲ ընկերության 
«Տիգրան Մեծ» մասնաճյուղում, որպես գանձապահ։ 2008 թվականի 
օգոստոսի 20-ին բանկում իրեն մոտեցել է մի արտասահմանցի 
երիտասարդ, անգլերեն լեզվով ցանկություն է հայտնել 4000 ԱՄՆ դոլար 
գնելու, ինքը խնդրել է ներկայացնել անձնագիրը և հա-մարժեք գումարը։ 
Երիտասարդը ներկայացրել է Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուի տվյալներով 
Ռումինիայի քաղաքացու անձնագիրը։ Ինքը կազմել է արտարժույթի 
վաճառքի անդորրագիր, վերջինս ստորագրել է այն և վերցնելով 
փոխարկված գումարը, հեռացել է։ 
Վկա, «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲ ընկերության «Էրեբունի» մասնաճյուղի 
գանձապահ Կարինե Հարությունյանի դատաքննությամբ հետազոտված 
նախաքննական ցուցմունքի համա-ձայն` ամբաստանյալ Դ.Բոտեզատուն 
2008թ. օգոստոսի 19-ին` բանկում, 1.510.000 դրամը փո-խարկել է 5000 
ԱՄՆ դոլարի։ 
Վկա Կ.Հարությունյանը դատաքննությամբ պնդեց իր նախաքննական 
ցուցմունքը։ 
Վկա, «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲ ընկերության «Երևան» մասնաճյուղի 
գանձապահ Մա-սիս Իսաղուլյանի ցուցմունքի համաձայն` 2008թ. 
աշխատել է «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲ ընկե-րությունում` Երևանի 
մասնաճյուղում։ 2008թ. օգոստոսի 19-ին Դրագոշ Բոտեզատու տվյալնե-
րով քաղաքացին իր մոտ 1.515.000 դրամը փոխարկել է 5000 ԱՄՆ 
դոլարի և նույն օրը մեկ այլ աշխատակցի միջոցով փոխանցում է 
կատարել։ 
Վկա, «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲ ընկերության «Տիգրան Մեծ» 
մասնաճյուղի գանձա-պահ Ամալյա Պողոսյանի ցուցմունքի համաձայն` 
2008 թվականի օգոստոսի 20-ին բանկում իրեն մոտեցել է մի 
արտասահմանցի երիտասարդ, անգլերեն լեզվով ցանկություն է հայտնել 
5000 ԱՄՆ դոլար փոխանցել Մեծ Բրիտանիա Լաուրենտիու Կապմարեյի 
տվյալներով։ Ինքը խնդրել է ներկայացնել անձնագիրը և համարժեք 
գումարը։ Երիտասարդը ներկայացրել է Դրա-գոշ Իոնուց Բոտեզատուի 
տվյալներով Ռումինիայի քաղաքացու անձնագիրը, որպես բնակու-թյան 
հասցե նշել է «Դվին» հյուրանոցը։ Ինքը կազմել է փոխանցման 
ձևաթուղթը, վերջինս ստո-րագրել է այն և հեռացել է։ 
Վկա, «Արարատբանկ» ՓԲ ընկերության «Ամիրյան» մասնաճյուղի 
դրամարկղի վարիչ Ալբինա Հակոբյանի դատաքննությամբ հետազոտված 
նախաքննական ցուցմունքի համաձայն` Դրագոշ Բոտեզատուն 2008թ. 
օգոստոսի 12-ին բանկում 1.490.720 դրամը փոխարկել է 4928 ԱՄՆ 
դոլարով։ 
Վկա Ա.Հակոբյանը դատաքննությամբ պնդեց իր նախաքննական 



ցուցմունքը։ 
 
Վկա, «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲ ընկերության «էրեբունի» մասնաճյուղի 
հաշվապահու-թյան մասնագետ Սուսաննա Անտոնյանի դատաքննությամբ 
հետազոտված նախաքննական ցուցմունքի համաձայն` 2008 թվականի 
օգոստոսի 19-ին Դրագոշ Իոնուոց Բոտեզատուն իր մի-ջոցով 5000 ԱՄՆ 
դոլար է փոխանցել Մեծ Բրիտանիա՝ Լաուրենտիու Կապմարեյի 
տվյալներով։ 
Վկա Ս.Անտոնյանը դատաքննությամբ պնդեց իր նախաքննական 
ցուցմունքը։ 
Վկա, «Արարատբանկ» ՓԲ ընկերության «Ամիրյան» մասնաճյուղի 
հաշվապահ-գանձա-պահ Նարինե Թավաքալյանի դատաքննությամբ 
հետազոտված նաաքննական ցուցմունքի հա-մաձայն` 2008 թվականի 
օգոստոսի 12-ին Դրագոշ Իոնուոց Բոտեզատուն իրենց մասնաճյուղում ՀՀ 
դրամը փոխարկել է 4928 ԱՄՆ դոլարով և իր միջոցով այդ գումարը 
փոխանցել է Մեծ Բրի-տանիա՝ Լաուրենտիու Կապմարեյի տվյալներով։ 
Վկա, «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲ ընկերության «Տիգրան Մեծ» 
մասնաճյուղի գանձա-պահ Արմինե Ադամյանի ցուցմունքի համաձայն` 
2008 թվականի օգոստոսի 19-ին բանկում իրեն մոտեցել է մի 
արտասահմանցի երիտասարդ, անգլերեն լեզվով ցանկություն է հայտնել 
5000 ԱՄՆ դոլար փոխանցել Ռումինիա Գաբրիելա Օանա Ռուսուի 
տվյալներով։ Ինքը խնդրել է ներ-կայացնել անձնագիրը և համարժեք 
գումարը։ Երիտասարդը ներկայացրել է Կատալին Իոնուց Ապետրի 
Ֆուրդույի տվյալներով Ռումինիայի քաղաքացու անձնագիրը, որպես 
բնակության հասցե նշել է «Դվին» հյուրանոցը։ Ինքը կազմել է 
փոխանցման ձևաթուղթը, վերջինս ստորագրել է այն և հեռացել է։ 
Վկա, «Յունիբանկ» ՓԲ ընկերության «Կենտրոն» մասնաճյուղի մենեջեր 
Լիլիթ Աթաբեկ-յանի ցուցմունքի համաձայն՝ 2008 թվականի օգոստոսի 15-
ին բանկում իրեն մոտեցել է մի ար-տասահմանցի երիտասարդ, 
ցանկություն է հայտնել 3000 ԱՄՆ դոլար փոխանցել Ռումինիա Լիլիանա 
Կոզմայի տվյալներով։ Ինքը խնդրել է ներկայացնել անձնագիրը և 
համարժեք գումա-րը։ Երիտասարդը ներկայացրել է Կատալին Իոնուց 
Ապետրի Ֆուրդույի տվյալներով Ռումի-նիայի քաղաքացու անձնագիրը, 
որպես բնակության հասցե նշել է «Ամրոց» հյուրանոցը։ Ինքը վերցրել է 
գումարը, կազմել է փոխանցման ձևաթուղթը, վերջինս ստորագրել է այն և 
հեռացել է, իսկ ինքը գումարը փոխանցել է նշված հասցեով։ 
Վկա, «Ինեկոբանկ» ՓԲ ընկերության մասնավոր փոխանցումների խմբի 
ղեկավար Անա-հիտ Մովսիսյանի ցուցմունքի համաձայն՝ 2008 թվականի 
օգոստոսի 12-ին բանկում իրեն մոտե-ցել է մի արտասահմանցի 
երիտասարդ, անգլերեն լեզվով ցանկություն է հայտնել մոտն եղած 4966 
ԱՄՆ դոլարը փոխանցել Մեծ Բրիտանիա Լաուրենտիու Կապմարեյի 
տվյալներով։ Ինքը խնդրել է ներկայացնել անձնագիրը և համարժեք 
գումարը։ Երիտասարդը ներկայացրել է Դրա-գոշ Իոնուց Բոտեզատուի 
տվյալներով Ռումինիայի քաղաքացու անձնագիրը, որպես բնակու-թյան 
հասցե նշել է «Ամրոց» հյուրանոցը։ Ինքը կազմել է փոխանցման 
ձևաթուղթը, վերջինս ստորագրել է, տվել է գումարը և հեռացել, իսկ ինքը 
«Վեսթերն Յունիոն» համակարգով այն փո-խանցել է նշված հասցեով։ 
2008թ. օգոստոսի 16-ին բանկում Կ.Ֆուրդույը, ներկայացնելով 
Ռումինիայի քաղաքացու իր անձնագիրը և որպես բնակության հասցե 
նշելով «Ամրոց» հյուրանոցը, 1.346.216 դրամը փո-խարկել է ԱՄՆ դոլարի 
և 4450.3 ԱՄՆ դոլար է փոխանցել Ռումինիա։ 
2008թ. օգոստոսի 20-ին բանկում նույն անձը 1.383.960 դրամ է փոխարկել 
ԱՄՆ դոլարի և 4560 ԱՄՆ դոլար է փոխանցել Ռումինիա։ 
«Իրեղեն ապացույց ճանաչելու և քրեական գործին կցելու մասին» 
21.11.2011թ. որոշման համաձայն՝ «ՎՏԲ Հայաստան բանկ», «Անելիք 
բանկ» և «Կոնվերս բանկ» ՓԲ ընկերությունների բանկոմատներից 
հայտնաբերված բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները ճանաչվել 
են իրեղեն ապացույց։ 
«Այլ փաստաթղթերն ապացույց ճանաչելու և քրեական գործին կցելու 
վերաբերյալ» 21.11.2011թ. որոշման համաձայն՝ ապացույց են ճանաչվել.  
2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննված՝ «Վեսթերն Յունիոն» 
համակարգով դրամային փոխանցում կատարելու 12.08.2008թ. դիմումը և 



կանխիկ մուտքի հ. 000138 հայտա-րարագիրը, ըստ որոնց՝ նշված օրը 
Դրագոշ Իոնուց Բոտեղատուն «Արարատ Բանկ» ԲԲ ընկե-րության 
«Ամիրյան» մասնաճյուղից 4.928 ԱՄՆ դոլար է փոխանցել Մեծ 
Բրիտանիա՝ Լաուրեն-տիու Կապմարեյին։  
2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննված՝ արտարժույթի 
վաճառքի AAA 153427 համարի 16.08.2008թ. անդորրագիրը, ըստ որի՝ 
Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն «ԱմերիաԲանկ» ՓԲ ընկերության՝ 
ք.Երևանի Վ.Սարգսյան փողոցի հ. 2 հասցեում գործող մասնաճյուղում 
1.458.000 դրամը փոխարկել է 4.813,73 ԱՄՆ դոլարով, 
2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննված՝ «Վեսթերն Յունիոն» 
համակարգով դրամային փոխանցում կատարելու 16.08.2008թ. դիմումն ու 
օրդերը, ըստ որոնց՝ նշված օրն Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն 
«ԱմերիաԲանկ» ՓԲ ընկերության՝ ք.Երևանի Վ.Սարգսյան փո-ղոցի հ. 2 
հասցեում գործող մասնաճյուղից 4813 ԱՄՆ դոլար է փոխանցել Մեծ 
Բրիտանիա՝ Լաուրենտիու Կապմարեյին, 
2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննված՝ արտարժույթի 
վաճառքի AAA 002093 համարով 14.08.2008թ. անդորրագիրը, ըստ որի՝ 
Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն «ԱմերիաԲանկ» ՓԲ ընկերության՝ 
ք.Երևանի Վ.Սարգսյան փողոցի հ. 2 հասցեում գործող մասնաճյուղում 
1.520.000 դրամը փոխարկել է 5000 ԱՄՆ դոլարով։ 
2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննված՝ «Վեսթերն Յունիոն» 
համակարգով դրամային փոխանցում կատարելու 14.08.2008թ. դիմումը և 
օրդերը, ըստ որոնց՝ նշված օրն ամ-բաստանյալը «ԱմերիաԲանկ» ՓԲ 
ընկերության՝ ք.Երևանի Վ.Սարգսյան փողոցի հ. 2 հասցեում գործող 
մասնաճյուղից 5000 ԱՄՆ դոլար է փոխանցել Մեծ Բրիտանիա՝ 
Լաուրենտիու Կապմա-րեյին, որպես բնակության վայր՝ նշելով «Ամրոց» 
հյուրանոցը, 
2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննված՝ արտարժույթի 
փոխանակման 808200-0374509 համարով 20.08.2008թ. անդորրագիրը, 
ըստ որի՝ Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն «Արդ-շինինվեստբանկ» ՓԲԸ 
«Տիգրան Մեծ» մասնաճյուղում 1.208.000 դրամը փոխարկել է 4.000 ԱՄՆ 
դոլարով, 
2008 թվականի դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննված՝ «Մոնեյ Գրամ» 
համակարգով դրամային փոխանցում կատարելու մասին 20.08.2008թ. 
դիմումը և անդորրագիրը, ըստ որոնց՝ նշված օրն Դրագոշ Իոնուց 
Բոտեզատուն «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ «Տիգրան Մեծ» մասնա-
ճյուղից Լաուրենտիու Կապմարեյի անվամբ Մեծ Բրիտանիա է փոխանցել 
5.000 ԱՄՆ դոլար և որպես բնակության վայր՝ նշել է «Դվին» հյուրանոցը, 
2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննված՝ արտարժույթի 
փոխանակման 8081-900155189 համարով 19.08.2008թ. անդորրագիրը, 
ըստ որի՝ նշված օրն Դրագոշ Իոնուց Բոտեզա-տուն 
«Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ «Երևան» մասնաճյուղում 1.515.000 դրամը 
փոխարկել է 5.000 ԱՄՆ դոլարով, 
2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննված՝ «Մոնեյ Գրամ» 
համակարգով դրամա-յին փոխանցում կատարելու մասին 19.08.2008թ. 
դիմումը, ըստ որի՝ նշված օրն Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն 
«Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ «Երևան» մասնաճյուղից Լաուրենտիու 
Կապմարեյի անվամբ Մեծ Բրիտանիա է փոխանցել 5.000 ԱՄՆ դոլար՝ 
որպես բնակության վայր նշելով «Ավիատրանս» հյուրանոցը, 
2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննված՝ արտարժույթի 
փոխանակման 80819-00498235 համարով 19.08.2008թ. անդորրագիրը, 
ըստ որի՝ ամբաստանյալն «Արդշինինվեստ-բանկ» ՓԲԸ «Էրեբունի» 
մասնաճյուղում 1.510.000 դրամը փոխարկել է 5.000 ԱՄՆ դոլարով, 
2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննված՝ «Վեսթերն Յունիոն» 
համակարգով դրամային փոխանցում կատարելու 12.08.2008թ. 
արտարժույթի մուտքի օրդերը և անդորրագիրը, ըստ որոնց՝ նշված օրն 
ամբաստանյալը «Ինեկոբանկ» ՓԲ ընկերության «Թումանյան 17» մաս-
նաճյուղից Լաուրենտիու Կապմարեյի անվամբ Մեծ Բրիտանիա է 
փոխանցել 4.966 ԱՄՆ դոլար,  
2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննված՝ «Վեսթերն Յունիոն» 
համակարգով դրամային փոխանցում կատարելու մասին 11.08.2008թ. 
արտարժույթի մուտքի օրդերը և անդոր-րագիրը, ըստ որոնց՝ նշված օրն 



ամբաստանյալը «Ինեկոբանկ» ՓԲ ընկերության «Աբովյան 18» 
մասնաճյուղից Լաուրենտիու Կապմարեյի անվամբ Մեծ Բրիտանիա է 
փոխանցել 4.957 ԱՄՆ դոլար, 
2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննված՝ «Վեսթերն Յունիոն» 
համակարգով դրամային փոխանցում կատարելու մասին 16.08.2008թ. 
արտարժույթի մուտքի օրդերը և անդոր-րագիրը, ըստ որոնց՝ նշված օրն 
ամբաստանյալը «Ինեկոբանկ» ՓԲ ընկերության «Աբովյան 18» 
մասնաճյուղից Լաուրենտիու Կապմարեյի անվամբ Մեծ Բրիտանիա է 
փոխանցել 5.000 ԱՄՆ դոլար, 
2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննված՝ «Վեսթերն Յունիոն» 
համակարգով դրամային փոխանցում կատարելու 15.08.2008թ. 
դիմումները և դրամարկղի մուտքի անդորրա-գիրը, ըստ որի նշված օրը 
«Իգրեկ»-ը «Յունիբանկ» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի «Կենտրոն» 
մասնաճյուղից 3.000 ԱՄՆ դոլարը փոխանցել է Ռումինիա՝ Լիլիանա Կոզ-
մային, 
2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննված՝ արտարժույթի 
վաճառքի 000136 հա-մարի 12.08.2008թ. անդորրագիրը, ըստ որի 
Կատալին Իոնուց Ապետրի Ֆուրդույն «Արարատ Բանկ» ՓԲ ընկերության 
Երևանի «Ամիրյան» մասնաճյուղում 1.490.720 դրամը փոխարկել է 4.928 
ԱՄՆ դոլարով,  
2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննված՝ «Վեսթերն Յունիոն» 
համակարգով դրամային փոխանցում կատարելու 13.08.2008թ. 
դիմումները և դրամարկղի մուտքի օրդերները, ըստ որոնց` նշված օրը 
«Իգրեկ»-ը «Հայէկոնոմբանկ» ՓԲ ընկերու-թյան՝ Երևանի «Ռոսիա» 
մասնաճյուղից 4.950 ԱՄՆ դոլարը փոխանցել է Ռումինիա՝ Դանիել 
Նիկոլաե Յակոբին, ընդ որում որպես բնակության վայր նշել է «Ամրոց» 
հյուրանոցը, 
2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննված՝ արտարժույթի 
վաճառքի AAA 153117 համարի 11.08.2008թ. անդորրագիրը, ըստ որի` 
Կատալին Իոնուց Ապետրի Ֆուրդույն «Ամերիա-բանկ» ՓԲ ընկերության 
Երևանի Վ.Սարգսյան 2 հասցեում գտնվող մասնաճյուղում 1.385.042 
դրամը փոխարկել է 4556 ԱՄՆ դոլարով, 
2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննված՝ «Վեսթերն Յունիոն» 
համակարգով դրամային փոխանցում կատարելու 11.08.2008թ. դիմումով 
և օրդերով, ըստ որոնց նշված օրը Կատալին Իոնուց Ապետրի Ֆուրդույն 
«ԱմերիաԲանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Վ. Սարգսյան 2 հասցեում 
գտնվող մասնաճյուղից 3.000 ԱՄՆ դոլարը փոխանցել է Ռումինիա՝ 
Լիլիանա Կոզմային, ընդ որում որպես հեռախոսահամար նշել է 077-
346342, իսկ որպես բնակության վայր՝ «Ամրոց» հյուրանոցը, 
2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննված՝ արտարժույթի 
վաճառքի AAA 153508 համարի 19.08.2008թ. անդորրագիրը, ըստ որի 
Կատալին Իոնուց Ապետրի Ֆուրդույն «Ամերիա-բանկ» ՓԲ ընկերության 
Երևանի Վ.Սարգսյան 2 հասցեում գտնվող մասնաճյուղում 1.349.359 
դրամը փոխարկել է 4453.33 ԱՄՆ դոլարով, 
2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննված՝ «Վեսթերն Յունիոն» 
համակարգով դրամային փոխանցում կատարելու 19.08.2008թ. դիմումը և 
անդորրագիրը, ըստ որոնց նշված օրը Կատալին Իոնուց Ապետրի 
Ֆուրդույն «Ամերիաբանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Վ. Սար-գըսյան 2 
հասցեում գտնվող մասնաճյուղից 4453.33 ԱՄՆ դոլարը փոխանցել է 
Ռումինիա՝ Լակ-րամիոարա Բարլադեանուի անվամբ, ընդ որում որպես 
հեռախոսահամար նշել է 077-34-63-42, իսկ որպես բնակության վայր՝ 
«Դվին» հյուրանոցը, 
2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննված՝ արտարժույթի 
վաճառքի AAA 153509 համարի 19.08.2008թ. անդորրագիրը, ըստ որի 
Կատալին Իոնուց Ապետրի Ֆուրդույն «Ամերիա-բանկ» ՓԲ ընկերության 
Երևանի Վ.Սարգսյան 2 հասցեում գտնվող մասնաճյուղում 89.957 դրա-մը 
փոխարկել է 296.89 ԱՄՆ դոլարով, 
2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննված՝ «Վեսթերն Յունիոն» 
համակարգով դը-րամային փոխանցում կատարելու 19.08.2008թ. դիմումը 
և անդորրագիրը, ըստ որոնց նշված օրը Կատալին Իոնուց Ապետրի 
Ֆուրդույն «Ամերիաբանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Վ.Սարգըս-յան 2 
հասցեում գտնվող մասնաճյուղից Մերսեդես Մոկանուի անվամբ 



Ռումինիա է փոխանցել 296.89 ԱՄՆ դոլար, 
2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննված՝ արտարժույթի 
վաճառքի AAA 002168 համարի 16.08.2008թ. անդորրագիրը, ըստ որի 
Կատալին Իոնուց Ապետրի Ֆուրդույն «Ամերիա-Բանկ» ՓԲ ընկերության 
Երևանի Վ.Սարգսյան 2 հասցեում գտնվող մասնաճյուղում 1.348.440 
դրամը փոխարկել է 4450,3 ԱՄՆ դոլարով, ընդ որում որպես որպես 
բնակության վայր՝ «Ամրոց» հյուրանոցը, 
2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննված՝ «Վեսթերն Յունիոն» 
համակարգով դրամային փոխանցում կատարելու 16.08.2008թ. դիմումը և 
օրդերը, ըստ որոնց նշված օրը Կա-տալին Իոնուց Ապետրի Ֆուրդույն 
«ԱմերիաԲանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Վ. Սարգսյան 2 հասցեում 
գտնվող մասնաճյուղից 4450.3 ԱՄՆ դոլարը փոխանցել է Մեծ Բրիտանիա՝ 
Լիլիանա Կոզմային, ընդ որում որպես հեռախոսահամար նշել է 077-
346342, իսկ որպես բնակության վայր՝ «Ամրոց» հյուրանոցը, 
2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննված՝ «Մոնեյ Գրամ» 
համակարգով դրամա-յին փոխանցում կատարելու 18.08.2008թ. դիմումը և 
անդորրագիրը, ըստ որոնց Կատալին Իո-նուց Ապետրի Ֆուրդույն 
«Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ «Տիգրան Մեծ» մասնաճյուղից նշված օրը 
Գաբրիելա Օհանա Ռուսուի անվամբ Ռումինիա է փոխանցել 5.000 ԱՄՆ 
դոլար, ընդ որում որ-պես բնակության վայր նշել է «Դվին» հյուրանոցը, 
2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննված՝ արտարժույթի առք ու 
վաճառքի 164314 համարի 21.08.2008թ. անդորրագիրը, ըստ որի 
Կատալին Իոնուտ Ապետրի Ֆուրդույն «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ «Թումանյան 
17» մասնաճյուղում 1.383.960 դրամը փոխարկել է 4.560 ԱՄՆ դոլարով, 
ընդ որում որպես բնակության վայր նշել է «Եվրոպա» հյուրանոցը, 
2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննված՝ «Մոնեյ Գրամ» 
համակարգով դրա-մային փոխանցում կատարելու 21.08.2008թ. 
արտարժույթի մուտքի օրդերը և անդորրագիրը, ըստ որոնց նշված օրը 
Կատալին Իոնուց Ապետրի Ֆուրդույն «Ինեկոբանկ» ՓԲ ընկերությունից 
Լակրամիոարա Բարլադեանուի անվամբ Ռումինիա է փոխանցել 4.560 
ԱՄՆ դոլար, ընդ որում որպես հեռախոսահամար նշել է 077-346342, իսկ 
բնակության վայր՝ «Ամրոց» հյուրանոցը, 
2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննված`արտարժույթի առք ու 
վաճառքի 163427 համարի 16.08.2008թ. անդորրագիրը, ըստ որի նշված 
օրը Կատալին Իոնուտ Ապետրի Ֆուրդույն «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ 
«Թումանյան 17» մասնաճյուղում 1.346.216 դրամը փոխարկել է 4450.3 
ԱՄՆ դոլարով, ընդ որում որպես բնակության վայր նշել է «Ամրոց» 
հյուրանոցը, 
2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննված` «Վեսթերն Յունիոն» 
համակարգով դրամային փոխանցում կատարելու 16.08.2008թ. 
արտարժույթի մուտքի օրդերը և անդորրագիրը, ըստ որոնց նշված օրը 
Կատալին Իոնուց Ապետրի Ֆուրդույն «Ինեկոբանկ» ՓԲ ընկերության 
«Թումանյան 17» մասնաճյուղից Օհանա Գաբրիելա Ռուսուի անվամբ 
Ռումինիա է փոխանցել 4.450 ԱՄՆ դոլար, ընդ որում որպես 
հեռախոսահամար նշել է 077-346342, իսկ որպես բնակութ-յան վայր՝ 
«Ամրոց» հյուրանոցը, 
2008 թվականի հուլիս-հոկտեմբեր ամիսներին «Զվարթնոց» 
օդանավակայանով ՀՀ մուտք գործած և մեկնած Ռումինիայի 
քաղաքացիների ցանկը, որտեղ նշված է, որ «Իգրեկ»-ը և Դրագոշ Իոնուց 
Բոտեզատուն ժամանել են ՀՀ նույն՝ 09.08.2008թ. թիվ 965 չվերթով և մի 
քանի րոպեյի տարբերությամբ՝ ժամը 01։52-ին և 02։03-ին հատել են 
սահմանային հսկողության գոտին, 
«Ավիատրանս հյուրանոց» ՓԲ ընկերությունից ստացված հաշվառման 
քարտերը, որոնց համաձայն` Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն և «Իգրեկ»-ը 
2008 թվա-կանի օգոստոսի 9-ից մինչև 10-ն ընկած 
ժամանակահատվածում միասին բնակվել են նշված հյուրանոցի թիվ 312 
սենյակում, այնուհետև միասին բնակվել են նշված հյուրանոցի 507 սենյա-
կում մինչև 2008 թվականի օգոստոսի 15-ը։ 
«Անի պլազա հոտել» ՓԲ ընկերությունից ստացված գրությունը, որի 
համաձայն` Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն և «Իգրեկ»-ը 2008 թվականի 
օգոստոսի 15-ից մինչև 22-ն ընկած ժամանակահատվածում բնակվել են 
նշված հյուրանոցի թիվ 511 սենյակում։ 



Տեղեկատվական համակարգից քաղվածքը, որի համաձայն` Դրագոշ 
Իոնուց Բոտեզա-տուն և «Իգրեկ»-ը ՀՀ մուտք են գործել 09.08.2008թ. 
իրար հաջորդող՝ 0755732 և 0755731 համարներով վիզաների հիման վրա։ 
Որպես այլ փաստաթուղթ ապացույց ճանաչված 15.07.2011թ. զննված «Ղ-
Տելեկոմ» ՓԲ թնկերությունից ստացված՝ Կոռնել Կոնստանտին 
Ստենգաչուի կողմից օգտագործվող 077-67-50-35, Ադի Իոան Բլագայի 
077-67-50-24, Մարիուս Լուպուի 077-73-71-16, Դրագոշ Իոնուց Բո-
տեզատուի 077-34-63-29, Կատալին Իոնուց Ապետրի Ֆուրդույի 077-34-
63-42 հեռախոսահա-մարների ելքային ու մուտքային զանգերի 
վերծանումների համաձայն` 
Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուի կողմից օգտագործվող 077-34-63-29 
հեռախոսահամարից զանգահարել են Կատալին Իոնուց Ապետրի 
Ֆուրդույի կողմից օգտագործվող 077-34-63-42 հե-ռախոսահամարին 140 
անգամ, իսկ Կատալին Իոնուց Ապետրի Ֆուրդույի կողմից օգտագործ-վող 
077-34-63-42 հեռախոսահամարից Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուի կողմից 
օգտագործվող 077-34-63-42 հեռախոսահամարին զանգահարել են 143 
անգամ։ 
Կատալին Իոնուց Ապետրի Ֆուրդույի կողմից օգտագործվող 077-34-63-42 
հեռախոսա-համարից զանգահարել են Ադի Իոան Բլագայի կողմից 
օգտագործվող 077-67-50-24 և 077-67-50-24 հեռախոսահամարին 23 
անգամ, իսկ Ադի Իոան Բլագայի կողմից օգտագործվող 077-67-50-24 
հեռախոսահամարից Կատալին Իոնուց Ապետրի Ֆուրդույի կողմից 
օգտագործվող 077-34-63-42 հեռախոսահամարին զանգահարել են 16 
անգամ։ 
Կատալին Իոնուց Ապետրի Ֆուրդույի կողմից օգտագործվող 077-34-63-42 
հեռախոսա-համարից զանգահարել են Կոռնել Կոնստանտին 
Ստենգաչուի կողմից օգտագործվող 077-67-50-35 հեռախոսահամարին 8 
անգամ, իսկ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուի կողմից օգտա-գործվող 
077-67-50-35 հեռախոսահամարից Կատալին Իոնուց Ապետրի Ֆուրդույի 
կողմից օգ-տագործվող 077-34-63-42 հեռախոսահամարին զանգահարել 
են 7 անգամ։ 
Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուի կողմից օգտագործվող 077-34-63-29 
հեռախոսահամարից զանգահարել են 0044-7807665987 
հեռախոսահամարին 20 անգամ, իսկ 0044-7807665987 հեռա-
խոսահամարից 077-34-63-29 հեռախոսահամարին զանգահարել են 3 
անգամ։ Կատալին Իո-նուց Ապետրի Ֆուրդույի կողմից օգտագործվող 
077-346342 հեռախոսահամարից 0044-7807665987 հեռախոսահամարին 
զանգահարել են 1 անգամ։ 
Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուի կողմից օգտագործվող 077-34-63-29 
հեռախոսահամարից զանգահարել են 0044-7530649182 
հեռախոսահամարին 5 անգամ։ Կատալին Իոնուց Ապետրի Ֆուրդույի 
կողմից օգտագործվող 077-346342 հեռախոսահամարից զանգահարել են 
0044-7530649182 հեռախոսահամարին 59 անգամ, իսկ 0044-7530649182 
հեռախոսահամարից Կա-տալին Իոնուց Ապետրի Ֆուրդույի կողմից 
օգտագործվող 077-34-63-42 հեռախոսահամարին զանգահարել են 63 
անգամ։ 
Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուի կողմից օգտագործվող 077-34-63-29 
հեռախոսահամարից 0044-7853465685 հեռախոսահամարին զանգահարել 
են 5 անգամ։ Կոռնել Կոնստանտին Ստեն-գաչուի կողմից օգտագործվող 
077-675035 հեռախոսահամարից 0044-7853465685 հեռախոսա-համարին 
զանգահարել են 2 անգամ։ Մարիուս Լուպուի կողմից օգտագործվող 077-
73-71-16 հե-ռախոսահամարից 0044-7853465685 հեռախոսահամարին 
զանգահարել են 4 անգամ։ Կատա-լին Իոնուց Ապետրի Ֆուրդույի կողմից 
օգտագործվող 077-34-63-42 հեռախոսահամարից 0044-7853465685 
հեռախոսահամարին զանգահարել են 23 անգամ։ 
Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուի կողմից օգտագործվող 077-34-63-29 
հեռախոսահամարից 0044-7853465685 հեռախոսահամարին զանգահարել 
են 5 անգամ։ Կոռնել Կոնստանտին Ստեն-գաչուի կողմից օգտագործվող 
077-675035 հեռախոսահամարից 0044-7853465685 հեռախոսա-համարին 
զանգահարել են 2 անգամ։ Մարիուս Լուպուի կողմից օգտագործվող 077-
73-71-16 հե-ռախոսահամարից 0044-7853465685 հեռախոսահամարին 
զանգահարել են 4 անգամ։ Կատա-լին Իոնուց Ապետրի Ֆուրդույի կողմից 



օգտագործվող 077-34-63-42 հեռախոսահամարից զան-գահարել են 0044-
7853465685 հեռախոսահամարին 23 անգամ։ 
Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուի կողմից օգտագործվող 077-34-63-29 
հեռախոսահամարից 0044-7975909486 հեռախոսահամարին զանգահարել 
են 83 անգամ, իսկ 0044-7975909486 հեռա-խոսահամարից Դրագոշ 
Իոնուց Բոտեզատուի կողմից օգտագործվող 077-34-63-29 հեռախոսա-
համարին զանգահարել են 30 անգամ։ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուի 
կողմից օգտագործ-վող 077-67-50-35 հեռախոսահամարից 0044-
7975909486 հեռախոսահամարին զանգահարել են 8 անգամ, իսկ 0044-
7975909486 հեռախոսահամարից Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուի 
կող-մից օգտագործվող 077-67-50-35 հեռախոսահամարին զանգահարել 
են 2 անգամ։ 0044-7975909486 հեռախոսահամարից Կատալին Իոնուց 
Ապետրի Ֆուրդույի կողմից օգտագործվող 077-34-63-42 
հեռախոսահամարին զանգահարել են 7 անգամ։  
Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուի կողմից օգտագործվող 077-34-63-29 
հեռախոսահամարից 0040-766372209 հեռախոսահամարին զանգահարել 
են 1 անգամ, իսկ Կատալին Իոնուց Ապետ-րի Ֆուրդույի կողմից 
օգտագործվող 077-346342 հեռախոսահամարից 0040-766372209 
հեռախո-սահամարին զանգահարել են 4 անգամ։  
25.08.2008թ. արտարժույթի փոխանակման վերաբերյալ թիվ 
8082600377130 անդորրագրի համաձայն` նշված օրը Ռումինիայի 
քաղաքացի Մարիուս Լուպուի (անձնագիր 13786257) անու-նից 
«Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ «Տիգրան Մեծ» մասնաճյուղում 2.250.000 ՀՀ 
դրամը փոխարկ-վել է 5000 եվրոյի, որպես հաճախորդի հասցե նշված է 
«Եվրոպա» հյուրանոցը։ 
«Իրեղեն ապացույց ճանաչելու և քրեական գործին կցելու մասին» 
18.12.2008թ. որոշման համաձայն՝ Կոնստանտին Հաջիի և Մարգարիտա 
Սպրուդզանեի կողմից «Արմենիա Մարիոթ» հյուրանոցում վարձակալած 
սենյակում հայտնաբերված թվով 134 հատ բանկային քարտերի կեղծ 
կրկնօրինակները, այդ թվում 4921819845633925, 4462816752475550, 
4921817596998323, 4462780384697413 և 4917544148267264 համարների 
բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակնե-րը ճանաչվել են իրեղեն 
ապացույց։ 
«Այլ փաստաթղթերն ապացույց ճանաչելու և քրեական գործին կցելու 
վերաբերյալ» 18.12.2008թ. որոշման համաձայն՝ ապացույց են ճանաչվել.  
2008թ. հոկտեմբերի 27-ին առգրավված և զննված՝ «John Padurarul" 
<libidinos@googl email.com» էլեկտրոնիային հասցեից Կոնստանտին 
Հաջիի «costahaji@yahoo.co.uk» էլեկտրո-նային հասցեին 17.07.2008թ. 
ուղարկված նամակը, որն ունի հետևյալ բովանդակությունը՝ 
John Padurarul <libidinos@googlemail.com> wrote։  
10. 4539782789793010=09102017950000000001 B 9335 
27. 4659047463097698=10082210570000000001 B 1402 
08. 4779154109505012=11092260000068200000 ? 9014 
94. 6759793745095307=10012019002954936500 3444 
08. 5404500031205552=09032010000001301200 1793 
20. 4567352945103002=101220177000000001 9456 
03. 5521570094035624=08052013000025179411 1797 
08. 4129851168398844=08092010010019600000 2276 
46. 4023962002618284=09072011863837277520 ? 8676 
52. 4775965604840438=10012014296315310000 ? 8808 
4547421109267112=09032010000012400000 9112 
4547422200230702=09052010000041450000 3850 
4547427054970576=09122010000010080000 8437 
46. 4023962002618284=09072011863837277520 8676 
4462684144592023=09092010000007860000 2235 
4988241473641098=10102011822094170000 Coop 5411 
6759053622870904127=09062010630408721 RBS 9282 
4921818503246616=11052010900000000000 L 0318 
6759692148371499=10082010000003756930 N 7746 
6767104633288170=10032010000003758700 N 1142 
6759675742384760=10032010000003757900 N 1338 
4547425998155726=10052010000016990000 Ab 7817 



4567353157111139=110120155000000001 AL 2004 
4567261005138552=090520131800000001 AL 4714 
06. 4921818377606937=09062015420000000000 L 6311 
07. 4921816475915416=11022019710000000000 L 7041 
15. 4921818263159256=11032010730000000000 L 6936 
16. 4921816744874048=11022019960000000000 L 3631 
99. 4921816531435920=09102213530000000000 L 8114 
106. 4658582188152007=09122214670000000011 B 9199/0199 
06. 4921817709396118=08072015620000000000 L 4860 
08. 4921817202041120=09022215670000000000 L 4201 
18. 4659100156744512=11022221120000000000 L 0809 
20. 4921819278325833=11052019790000000000 L 5752 
21. 4921817259066715=08082010150000000000 L 5202 
25. 4921816910246260=08112016010000000000 L 4368 
33. 4921818274143810=08112012340000000000 L 1682/1982 
09. 6759051954374143049=08102010000005246 RBS 7724 
42. 6759051438386608728=10122010000001247 RBS 1475 
14. 4921816863293020=09022013160000000000 L 0504/0507 
15. 4921819064511711=11012215010000000000 L 9453 
23. 4921817596998323=09012217950000000000 L 1024 
03. 5521570094035624=08052013000025179411 ? 1797 
04. 4539781029101067=10102017080000000001 B 1026/1023 
06. 6767104790081566=11032010000003758850 N 7458 
07. 4539780132613158=11022011450000000001 B 5425 
08. 4129851168398844=08092010010019600000 ? 2276 
10. 4547421500978770=10052010000012810000 Ab 3925 
12. 4658580060180039=11082219990000000011 B 3295 
4658581778262002=09092217240000000011 B 6431 
6759673992459523=09062010000003751240 N 7448 
4462726095368232=11022018860000000000 L 6658 
4659047043202768=10092211230000000001 B 4106 
4658582126947005=09122215140000000011 B 7434 
4539780427543136=08082018380000000001 B 9413 
6759646885416081=10062010000003751360 N 0018 
4539781969779039=11032010710000000001 B 1001/1101/1011 
46. 4023962002618284=09072011863837277520 ? 8676 
52. 4775965604840438=10012014296315310000 ? 8808 
98. 6759644939780693=10122010000003859020 N 2752 
114. 6759643630271937=11052010000003759080 N 9715 
04. 6759675733812241=09122010000003859740 N 2721 
14. 6759674434122109=11032010000003758520 N 6318» 
2008թ. հոկտեմբերի 27-ին առգրավված և զննված՝ Կոնստանտին Հաջիի 
«costahaji@ yahoo.co.uk» էլեկտրոնային հասցեից 27.08.2008թ. «John 
Padurarul" <libidinos@googlemail.com» էլեկտրոնիային հասցեով 
ուղարկված նամակը, որն ունի հետևյալ բովանդակությունը՝  
«Բարև, Մարիուս։ Ես նորմալ ժամանել եմ այստեղ, սակայն պրոբլեմ 
ունեմ։ Ես կորցրել եմ իմ հեռախոսը և չունեմ որևիցե մեկի կոնտակտային 
հեռախոսահամարը։ Խնդրում եմ ինձ է-լեկտրոնային փոստով ուղարկել 
քո հեռախոսահամարը, որպեսզի կարողանամ կապ պաշտպա-նել քեզ 
հետ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Կոստել Երևան։ Դեռ որևէ բան չեմ փորձել, ես 
նոր եմ ժամա-նել հյուրանոց, այժմ առավոտյան ժամը 5-ն է և ավելի ուշ 
կփորձեմ։ 
John Padurarul <libidinos@googlemail.com> wrote։  
10. 4539782789793010=09102017950000000001 B 9335 
27. 4659047463097698=10082210570000000001 B 1402 
08. 4779154109505012=11092260000068200000 ? 9014 
94. 6759793745095307=10012019002954936500 3444 
08. 5404500031205552=09032010000001301200 1793 
20. 4567352945103002=101220177000000001 9456 
03. 5521570094035624=08052013000025179411 1797 
08. 4129851168398844=08092010010019600000 2276 
46. 4023962002618284=09072011863837277520 ? 8676 



52. 4775965604840438=10012014296315310000 ? 8808 
4547421109267112=09032010000012400000 9112 
4547422200230702=09052010000041450000 3850 
4547427054970576=09122010000010080000 8437 
46. 4023962002618284=09072011863837277520 8676 
4462684144592023=09092010000007860000 2235 
4988241473641098=10102011822094170000 Coop 5411 
6759053622870904127=09062010630408721 RBS 9282 
4921818503246616=11052010900000000000 L 0318 
6759692148371499=10082010000003756930 N 7746 
6767104633288170=10032010000003758700 N 1142 
6759675742384760=10032010000003757900 N 1338 
4547425998155726=10052010000016990000 Ab 7817 
4567353157111139=110120155000000001 AL 2004 
4567261005138552=090520131800000001 AL 4714 
06. 4921818377606937=09062015420000000000 L 6311 
07. 4921816475915416=11022019710000000000 L 7041 
15. 4921818263159256=11032010730000000000 L 6936 
16. 4921816744874048=11022019960000000000 L 3631 
99. 4921816531435920=09102213530000000000 L 8114 
106. 4658582188152007=09122214670000000011 B 9199/0199 
06. 4921817709396118=08072015620000000000 L 4860 
08. 4921817202041120=09022215670000000000 L 4201 
18. 4659100156744512=11022221120000000000 L 0809 
20. 4921819278325833=11052019790000000000 L 5752 
21. 4921817259066715=08082010150000000000 L 5202 
25. 4921816910246260=08112016010000000000 L 4368 
33. 4921818274143810=08112012340000000000 L 1682/1982 
09. 6759051954374143049=08102010000005246 RBS 7724 
42. 6759051438386608728=10122010000001247 RBS 1475 
14. 4921816863293020=09022013160000000000 L 0504/0507 
15. 4921819064511711=11012215010000000000 L 9453 
23. 4921817596998323=09012217950000000000 L 1024 
03. 5521570094035624=08052013000025179411 ? 1797 
04. 4539781029101067=10102017080000000001 B 1026/1023 
06. 6767104790081566=11032010000003758850 N 7458 
07. 4539780132613158=11022011450000000001 B 5425 
08. 4129851168398844=08092010010019600000 ? 2276 
10. 4547421500978770=10052010000012810000 Ab 3925 
12. 4658580060180039=11082219990000000011 B 3295 
4658581778262002=09092217240000000011 B 6431 
6759673992459523=09062010000003751240 N 7448 
4462726095368232=11022018860000000000 L 6658 
4659047043202768=10092211230000000001 B 4106 
4658582126947005=09122215140000000011 B 7434 
4539780427543136=08082018380000000001 B 9413 
6759646885416081=10062010000003751360 N 0018 
4539781969779039=11032010710000000001 B 1001/1101/1011 
46. 4023962002618284=09072011863837277520 ? 8676 
52. 4775965604840438=10012014296315310000 ? 8808 
98. 6759644939780693=10122010000003859020 N 2752 
114. 6759643630271937=11052010000003759080 N 9715 
04. 6759675733812241=09122010000003859740 N 2721 
14. 6759674434122109=11032010000003758520 N 6318» 
ՀՀ ոստիկանության Ինտերպոլի ԱԿԲ-ից 17.10.2008թ. N33/A4610 
CF3/318/5/2008 գրու-թյամբ ստացված Ռումինիայի Ինտորպոլի ազգային 
կենտրոնական բյուրոյի 13.10.2008թ. 1796815/08/BCR նամակը, 
համաձայն որի` Մարիուս Լուպուն, Կոռնել-Կոնստանտին Ստենգա-չուն, 
Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը, Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուն, Ադի Իոան 
Բլագան, Դրագոշ Իո-նուտ Բոտեզատուն անցել են այդ երկրի քրեական 
հաշվառումներով՝ կեղծ բանկային քարտերով բանկոմահներից 
գողություններ կատարելու համար, ընդ որում, Մարիուս Լուպուն, Կոռնել-



Կոնստանտին Ստենգաչուն և Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը հանդիսացել 
են տարբեր հանցավոր խմբերի պարագլուխներ։ Մարիուս Լուպուն 2003 
թվականից ընտանիքի անդամների հետ կազ-մակերպել է հանցավոր 
խումբ, որը կատարել է հանցագործություններ Ռումինիայում, Մեծ 
Բրիտանիայում, Ֆրանսիայում, Իտալիայում, Գերմանիայում, իսկ Դրագոշ 
Իոնուտ Բոտեզա-տուն և Անդրեյ-Պետրոնել Բուրսուկն օգտագործվել են 
որպես «զենք»։ 
Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը հայտնի է կեղծ բանկային քարտերով Մեծ 
Բրիտանիայում, Նիդերլանդներում, Իտալիայում, Իսրայելում, 
Մարոկկոյում, Ֆրանսիայում գողություններ կա-տարելու համար, 
հավաքագրել է տարբեր մարդկանց Բաքաու քաղաքից, օգտագործել է 
որպես միջոց՝ բանկոմատներից գումարներ գողանալու համար, այդ 
եղանակով օգտագործել է նաև Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուին, անձամբ 
զբաղվել է հյուրանոցային համարների ամրագրմամբ և ավտոմեքենաների 
վարձակալությամբ այն քաղաքներում, որտեղ նախապատրաստվել են 
հան-ցագործությունները։ 
Կոռնել-Կոնստանտին Ստենգաչուն եղբոր հետ կազմակերպել է մեկ այլ 
հանցավոր խումբ և հանդիսացել է դրա պարագլուխը, առաջինն է եղել, որ 
սկսել է հանցավոր գործունեութ-յունը Հայաստանում, իր 
նախաձեռնությամբ են այնտեղ մեկնել Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը, Ադի 
Իոան Բլագան և Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուն։ 
Որպես այլ փաստաթուղթ ապացույց ճանաչված ՀՀ ոստիկանության 
Ինտերպոլի ազգա-յին կենտրոնական բյուրոյից ստացված 27.04.2010թ. N 
33/A-1115-CF3/318/05/08 գրության հա-մաձայն՝ Ռումինիայի Ինտերպոլի 
ԱԿԲ-ից ստացված տվյալներով Դրագոշ Իոնուտ Բոտե-զատուն՝ ծնված 
19.06.1978թ-ին, մինչև 2004թ. բնակվել է Բաքաուի Օնեշտի համայնքում՝ 
Մեր-քուր փողոց, շենք 4, բնակարան 136 հասցեում, և հանդիսացել է 
08.04.1984թ. ծնված և Բաքաուի Օնեշտի քաղաքի Բելվեդեր պողոտայի 
8Ա/11 հասցեում բնակվող Լաուրենտուի Կապմարեի ընկերը։ Մարիուս 
Պրուտեանուն (նախկինում Լուպու) հանցավոր աշխարհում հայտնի է 
որպես կեղծ վճարային քարտերի միջոցով բանկոմատներից գումարի 
կանխիկացմամբ զբաղվող կազ-մակերպված հանցավոր խմբի առաջնորդ։ 
Իր ընտանիքի անդամների հետ միասին 2003թ-ից ի վեր նա Մեծ 
Բրիտանիայում, Ֆրանսիայում, Նիդեռլանդներում, Իտալիայում, 
Գերմանիայում կատարել է նմանատիպ հանցագործություններ։ 
Փաստորեն, Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն և Լաուրենտիու Կապմարեն 
օգտագործվել են որպես այսպես կոչված «զինվորներ» և «նետեր», կեղծ 
վճարային քարտերի օգնությամբ բանկո-մատների միջոցով 
անօրինական ֆինանսական գործարքներ կատարելու և արդյունքում 
կան-խիկացված գումարի անօրինական ծագումը թաքցնելու համար 
փոխանցումներ իրականացնե-լու նպատակով։ 
Որպես այլ փաստաթուղթ ապացույց ճանաչված ՀՀ ոստիկանության 
Ինտերպոլի ազգա-յին կենտրոնական բյուրոյից ստացված 01.09.2009թ. N 
33/A-2453-CF/213/09 գրության համա-ձայն՝ Դանիել Նիկոլայե Յակոբը, 
ծնված 08.08.1984թ. և Լիլիանա Կոզման, ծնված 06.06.1987թ., բնակվում 
են Բաքաու քաղաքում և նրանց կիբեռհանցավորության մեջ ներգրավված 
լինելու վերաբերյալ տեղեկատվություն չի եղել։ Դինու Լաքրամիոարան 
(նախկինում Բարլադեանու), ծնված 16.07.1987թ. Բաքաու քաղաքում, 
հանդիսանում է Դինու Վասիլեի կինը։ Դինու Վասիլեն ներգրաված է եղել 
կիբերհանցավորության մեջ, մասնավորապես Միացյալ Թագավորությու-
նում, շփումներ ունի Մարիուս Լուպուի հետ։ Մոկանու Դիանա Անդրեեան 
(նախկինում Մոկանու Մերսեդես), ծնված 24.09.1987թ. Բաքաու 
քաղաքում, շփումներ ունի Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուի և Մարիուս 
Լուպուի հետ։  
«Այլ փաստաթղթերն ապացույց ճանաչելու և քրեական գործին կցելու 
վերաբերյալ» 24.12.2008թ. որոշման համաձայն՝ ապացույց են ճանաչվել.  
«ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերությունից NԵ-22-1748 գրությամբ 
ստացված, նշված բանկի բանկոմատներում կատարված գործարքների 
փաստաթղթային հավելվածները և լազե-րային սկավառակը, որտեղ 
գրառված են նշված բանկի բանկոմատների լուսանկարահանումնե-րը՝ 
Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուի, Կատալին Իոնուց Ապետրի Ֆուրդույի, Ադի 
Իոան Բլագայի և այլ ռումինացիների կողմից կատարված և ֆիքսված 



գողության հանցադեպերով, 
«ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերությունից N Ե-22-1766 գրությամբ 
ստացված լազե-րային սկավառակը, որտեղ գրառված են նշված բանկի 
բանկոմատների լուսանկարահանում-ները՝ Դրագոշ Իոնուց 
Բոտեզատուի, Կատալին Իոնուց Ապետրի Ֆուրդույի, Ադի Իոան Բլագա-յի 
և այլ ռումինացիների կողմից կատարված և ֆիքսված գողության 
հանցադեպերով ու նշված բանկի բանկոմատներում կատարված 
գործարքների փաստաթղթային հավելվածները։ 
«Արմենիան քարդ» ՓԲ ընկերությունից N 115-08 գրությամբ ստացված ՀՀ-
ում գործող բանկերի բանկոմատներում կատարված գործարքների 
ցանկը, 
«Արմենիան քարդ» ՓԲ ընկերությունից N 117-08 գրությամբ ստացված 
լազերային սկա-վառակը, որտեղ գրառված են «Անելիք բանկ» ՓԲ 
ընկերության բանկոմատների լուսանկարա-հանումները՝ Ադի Իոան 
Բլագայի և Կատալին Իոնուց Ապետրի Ֆուրդույի կողմից կատարված և 
ֆիքսված գողության հանցադեպերով, 
«Անելիք բանկ» ՓԲ ընկերությունից ստացված, 2008 թվականի օգոստոս-
սեպտեմբեր ամիսներին նշված բանկի բանկոմատներում կատարված 
գործարքների կապակցությամբ ըս-տացված հետգանձումային 
պահանջների ցանկը և լազերային սկավառակը, որտեղ գրառված են այդ 
գործարքների լուսանկարահանումները՝ Ադի Իոան Բլագայի և Կատալին 
Իոնուց Ապետ-րի Ֆուրդույի պատկերներով, 
05.12.2008թ. արձանագրությամբ առգրավված 2008 թվականի օգոստոս-
սեպտեմբեր ա-միսներին «HSBC» ՓԲ ընկերության բանկոմատներում 
կատարված գործարքների կապակցու-թյամբ ստացված հետգանձումային 
պահանջների ցանկը, 
05.12.2008թ. արձանագրությամբ առգրավված 2 լազերային 
սկավառակները, որտեղ գը-րառված են «HSBC» ՓԲ ընկերության 
բանկոմատների տեսագրությունները՝ Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուի, 
Կատալին Իոնուց Ապետրի Ֆուրդույի, Ադի Իոան Բլագայի, ինչպես նաև 
այլ ռումինացիների կողմից կատարված և ֆիքսված գողության 
հանցադեպերով։ 
2008 թվականի օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին «ՎՏԲ-Հայաստան 
բանկ» ՓԲ ընկերու-թյան բանկոմատներում կատարված գործարքների 
կապակցությամբ ստացված հետգանձու-մային պահանջների ցանկը և 
լազերային սկավառակը, որտեղ գրառված են նշված գործարքնե-րի 
լուսանկարահանումները, կատարված այդ բանկի բանկոմատների 
կողմից, 
«Կոնգրես» հյուրանոցից ստացված 08.09.2008թ. գրությունը, որի 
համաձայն` Ռումինիա-յի քաղաքացիներ Մարիուս Լուպուն և Կոռնել-
Կոնստանտին Ստենգաչուն բնակվել են այնտեղ 2008 թվականի 
օգոստոսի 22-ից մինչև 27-ը։ 
Քննչական փորձարարություն կատարելու մասին 10.11.2011թ. 
արձանագրության հա-մաձայն` մեղադրյալ Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուն 
մատնացույց է արել «Անի պլազա» և «Ա-վիատրանս» հյուրանոցները, 
որտեղ սենյակներից մեկում բնակվել է Կատալին Իոնուց Ապետրի 
Ֆուրդույի հետ։ 
Համալիր մատնադրոշմային և համակրգչատեխնիկական 
փորձաքննության 22.10.2008թ. Հմ` 08-1166 եզրակացության համաձայն` 
«ՎՏԲ-Հայաստան բանկ», «Կոնվերս բանկ» և «Անե-լիք Բանկ» ՓԲ 
ընկերությունների բանկոմատներում հայտնաբերված 84 հատ պլաստիկ 
քար-տերը պիտանի են օգտագործման համար որպես բանկային 
քարտեր, դրանց վրա առկա տպագ-րական գրառումները մասամբ կամ 
ամբողջությամբ չեն համապատասխանում մագնիսական շերտի վրա 
գրառված տեղեկություններին, չեն համապատասխանում սահմանված 
նմուշներին և կեղված են մագնիսական շերտի վերագրառման եղանակով։ 
«ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ բանկոմատներում հայտնաբերված 43 
հատ պլաստիկ քարտերը հանդիսանում են 4659110018040009, 
4539781872620049, 4659220064134000, 4658590570260031, 
4659010042649017, 4539795171235200, 4659220064140015, 
4539795163445072, 4539792456667504, 4462720158230025, 
4539798585547020, 4539785053052443, 4921819624425816, 



4539798712295006, 4539780119427135, 4539787073568317, 
4539780094272126, 4658580360158008, 4658580079088009, 
4659110342684001, 4539782217901029, 4659110306750004, 
4658582470799002, 4539785202342604, 4659230065122003, 
4659010372044102, 4539796178764085, 4539789040892309, 
4539789698637139, 4539789726440100, 4539786140228269, 
4921818096628535, 4539781881625104, 4659010309891104, 
4539795898757205, 4539789482002235, 4462744688362116, 
4917487527255007, 4921818442551829, 4917546309575583, 
4917545392918346, 4917542394107853, 4921819282764738 համարների 
բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները։ 
«Անելիք Բանկ» ՓԲԸ բանկոմատներում հայտնաբերված 29 հատ 
պլաստիկ քարտերը հանդիսանում են 4921816400394356, 
6759676150760830, 6759683118544785, 6759647262169467, 
4974927305836718, 4658580125043016, 4921817252767061, 
6759675435674832, 675940341802153858, 675940382431080393, 
6759675748121166, 6767104913517124, 4921817883253911, 
6759686129207441, 6767096815236623, 6759682125713250, 
4539791651421600, 4658580413680008, 4658582059989008, 
4539781060081111, 675940132821223941, 4921816532421119, 
4462740000316517, 4921819624863719, 4917315146734252, 
4547423202356347, 6759692146113612, 4547421101271138, 
6759684276494607 համարների բանկային քարտերի կեղծ 
կրկնօրինակները։ 
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ բանկոմատներում հայտնաբերված 12 հատ 
պլաստիկ քարտերը հանդիսանում են 4539787823299247, 
4539789250935087, 4659020183202005, 4539782000407101, 
4539782330379103, 4658580348831007, 4775968132056717, 
4539789798713301, 4539789672176302, 4539782383034100, 
4539794986731149, 4917496410500106 համարների բանկային քարտերի 
կեղծ կրկնօրինակները։  
«Անձանց բերման ենթարկելու մասին» 27.08.2008թ. արձանագրության 
համաձայն` Կոնստանտին Հաջին և Մարգարիտա Սպրուդզանեն ՀՀ 
քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածով նախատեսված 
հանցագործություն կատարելու կասկածանքով բերման են ենթարկվել ՀՀ 
ԱԱԾ վարչական շենք։ Վերջիններս հայտնել են, որ բնակվում են 
«Արմենիա Մարիոթ» հյուրանոցում վարձակալած հ. 637 սենյակում։  
27.08.2008թ. զննման արձանագրության համաձայն` «Արմենիա Մարիոթ» 
հյուրանոցի հ. 637 սենյակի չհրկիզվող պահարանում հայտնաբերվել են 
բազմաթիվ պլաստիկ քարտեր։ 
«Լուսանկարով անձին ճանաչման ներկայացնելու մասին» 09.10.2008թ. 
արձանագրութ-յան համաձայն` մեղադրյալ Կոնստանտին Հաջին, զննելով 
իրեն ճանաչման ներկայացված լու-սանկարները, հայտարարել է, որ թիվ 3 
լուսանկարի վրա պատկերված է Մարիուս անունով տը-ղամարդը, որի 
մասին ինքը նշել է ցուցմունքում և որի ցուցումով Հայաստան է բերել կեղծ 
բան-կային քարտերը` 1000 եվրո ստանալու ակնկալիքով։ 
«Լուսանկարով անձանց ճանաչման ներկայացնելու մասին» 22.02.2011թ. 
արձանագրու-թյան համաձայն` մեղադրյալ Ադի Իոան Բլագան, զննելով 
իրեն ճանաչման ներկայացված հ. 3 լուսանկարչական աղյուսակները և 
դրանց վրա փակցված լուսանկարները, հայտարարել է, որ թիվ 3 
լուսանկարի վրա պատկերված է Կատալինը։ 
ՀՀ ԱԱԾ քննչական վարչության ՀԿԳ ավագ քննիչ Ա.Գրիգորյանի կողմից 
կազմված 22.02.2011թ. տեղեկանքի համաձայն` Ադի Իոան Բլագային 
ճանաչման ներկայացված հ. 3 լու-սանկարչական աղյուսակի հ. 3 
լուսանկարի վրա պատկերված է Ռումինիայի քաղաքացի Կա-տալին 
Իոնութ Ապետրի Ֆուրդույը։  
«Լուսանկարով անձանց ճանաչման ներկայացնելու մասին» 22.02.2011թ. 
արձանագրու-թյան համաձայն` մեղադրյալ Ադի Իոան Բլագան, զննելով 
իրեն ճանաչման ներկայացված հ. 1 լուսանկարչական աղյուսակները և 
դրանց վրա փակցված լուսանկարները, հայտարարել է, որ թիվ 3 
լուսանկարի վրա պատկերված է Մարիուս Լուպուն։ 
ՀՀ ԱԱԾ քննչական վարչության ՀԿԳ ավագ քննիչ Ա.Գրիգորյանի կողմից 



կազմված 22.02.2011թ. տեղեկանքի համաձայն` Ադի Իոան Բլագային 
ճանաչման ներկայացված հ. 1 լու-սանկարչական աղյուսակի հ. 3 
լուսանկարի վրա պատկերված է Ռումինիայի քաղաքացի Մա-րիուս 
Լուպուն։  
11.09.2008թ. զննության արձանագրության համաձայն` զննվել են 
մեղադրյալներ Օլիվեր Ռադուկու Մարիանին, Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուին, 
Կոնստանտին Հաջիին, Մարգարիտա Սպրուդզանեյին և Կոռնել 
Կոնստանտին Ստենգաչուին բերման ենթարկելուց, արգելանքի տակ 
վերցնելուց, ՁՊՎ-ից ստացված ստացված պլաստիկ քարտերը, 
փաստաթղթերը, «ՎՏԲ-Հայաս-տան բանկ» ՓԲԸ-ից և «Արմենիան քարտ» 
ՓԲԸ-ից ստացված փաստաթղթերն ու լազերային սկավառակները, 
պլաստիկ քարտերը և «Ղ-Տելեկոմ» ՓԲԸ-ից ստացված լազերային 
սկավառա-կում առկա հեռախոսազանգերի վերծանումները։  
«Առգրավում և զննում կատարելու մասին» 11.12.2008թ. 
արձանագրության համաձայն՝ առգրավվել և զննվել են Կատալին Իոնուտ 
Ապետրի Ֆուրդույի, Մարիուս Լուպուի, Դրագոշ Իո-նուտ Բոտեզատուի, 
Ադի Իոան Բլագայի, Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուի և Ֆլորին Սերբանի կող-
մից ՀՀ-ում գործող բանկերում կատարված գործարքների վերաբերյալ 
կազմված փաստաթղթե-րը։ 
17.12.2008թ. զննության արձանագրության համաձայն՝ «ՎՏԲ Հայաստան 
բանկ», «Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան», «Անելիք բանկ», «Կոնվերս 
բանկ» ՓԲ ընկերությունների բանկո-մատներից կատարված 
գողությունների հետևանքով Մեծ Բրիտանիայից ստացվել են հետգան-
ձումային պահանջներ։ 
30.09.2009թ. զննության արձանագրության համաձայն` զննվել են Անքա 
Ստոյանի, Իո-նութ Ֆլորտին Լեոնտեյի, Իոն Թիբի Գաբրիելի, Իոան 
Լուպույի և Ֆլորին Մովելիանուի անձնա-կան իրերը, նրանց մոտ 
հայտնաբերված պլաստիկ քարտերը, փաստաթղթերը, բջջային հեռա-
խոսները, Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուի բջջային հեռախոսը, 
մարզաշապիկը և արևային ակնոցը, ՀՀ Կենտրոնական բանկից, 
«Կոնվերս բանկ», «Յունի բանկ» և «Արմենիան քարտ» ՓԲ 
ընկերություններից ստացված փաստաթղթերը, լազերային 
սկավառակները, պլաստիկ քար-տերը և «Ղ-Տելեկոմ» ՓԲԸ-ից ստացված 
հեռախոսազանգերի վերծանումները։  
15.07.2011թ. զննության արձանագրության համաձայն՝ զննվել են Դրագոշ 
Իոնուց Բոտե-զատուի անձնական իրերը, փաստաթղթերը, նրա մոտ 
հայտնաբերված բանկային քարտերը, բջջային հեռախոսը և դրանից 
կատարված հեռախոսազանգերի վերծանումները։ 
 
Դատարանի վերլուծություն. 
 
ՀՀ Սահմանադրության 61-րդ հոդվածն ամրագրում է« որ յուրաքանչյուր 
ոք ունի իր իրա-վունքների և ազատությունների արդյունավետ դատական 
պաշտպանության իրավունք։ 
ՀՀ Սահմանադրության 63-րդ հոդվածի համաձայն՝  
1. Յուրաքանչյուր ոք ունի անկախ և անաչառ դատարանի կողմից իր 
գործի արդարացի« հրապարակային և ողջամիտ ժամկետում քննության 
իրավունք։ 
2. (...)։ 
3. Հիմնական իրավունքների խախտմամբ ձեռք բերված կամ արդար 
դատաքննության իրավունքը խաթարող ապացույցի օգտագործումն 
արգելվում է։ 
«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 
պաշտպանության մասին» եվ-րոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին 
կետի համաձայն՝ «Յուրաքանչյուր ոք« երբ որոշվում են նրա 
քաղաքացիական իրավունքներն ու պարտականությունները կամ նրան 
ներկայացված ցանկացած քրեական մեղադրանքի առնչությամբ« ունի 
օրենքի հիման վրա ստեղծված անկախ ու անաչառ դատարանի կողմից 
ողջամիտ ժամկետում արդարացի և հրապարակային դատա-քննության 
իրավունք (…) »։ 
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ մասը 
սահմանում է« որ հանցանք գործելու մեջ անձի մեղավորության մասին 



հետևությունը չի կարող հիմնվել ենթա-դրությունների վրա« այն պետք է 
հաստատվի գործին վերաբերող փոխկապակցված հավաստի 
ապացույցների բավարար ամբողջությամբ։ 
Շարադրված դրույթների վերլուծությունից երևում է« որ հանցանք 
գործելու մեջ անձի մե-ղավորության մասին հետևությունը չի կարող 
հիմնվել ենթադրությունների վրա« այն ենթակա է հիմնավորման գործին 
վերաբերող փոխկապակցված« հավաստի ապացույցների բավարար ամ-
բողջությամբ։ 
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասի 
համաձայն`  
«Դատավորը« ինչպես նաև հետաքննության մարմինը« քննիչը« 
դատախազը ապացույց-ները գնահատում են իրենց ներքին համոզմամբ»։ 
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 107-րդ հոդվածի համաձայն` 
«Միայն ապա-ցույցների հիման վրա են հաստատվում` 
1) դեպքը և հանգամանքները (կատարման ժամանակը« տեղը« եղանակը 
և այլն). 
2) կասկածյալի և մեղադրյալի առնչությունը դեպքին. 
3) հանցագործության` քրեական օրենքով նախատեսված 
հատկանիշները. 
4) անձի մեղավորությունը քրեական օրենքով չթույլատրված արարքը 
կատարելու մեջ. 
5) քրեական օրենքով նախատեսված պատասխանատվությունը 
մեղմացնող կամ խըս-տացնող հանգամանքները. 
6) այն հանգամանքները« որոնցով դատավարության մասնակիցը կամ 
քրեական դատա-վարությանը մասնակցող այլ անձը հիմնավորում է իր 
պահանջները« եթե այլ բան նախատես-ված չէ օրենքով»։ 
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 127-րդ հոդվածի համաձայն` 
«1. Յուրաքանչյուր ապացույց ենթակա է գնահատման` 
վերաբերելիության« թույլատրե-լիության« իսկ ամբողջ ապացույցներն 
իրենց համակցությամբ` գործի լուծման համար բավարա-րության 
տեսանկյունից։ 
2. Հետաքննության մարմնի աշխատակիցը« քննիչը« դատախազը« 
դատավորը« ղեկավար-վելով օրենքով« ապացույցները գնահատում են 
ապացույցների համակցության մեջ` դրանց բազ-մակողմանի« լրիվ և 
օբյեկտիվ քննության վրա հիմնված իրենց ներքին համոզմամբ»։ 
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 365-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 
համա-ձայն՝ «Մեղադրական դատավճիռը չի կարող հիմնված լինել 
ենթադրությունների վրա և կայաց-վում է միայն այն դեպքում« երբ 
հանցանքը կատարելու մեջ ամբաստանյալի մեղավորությունն 
ապացուցված է դատական քննության ընթացքում։ Հանցանքը կատարելու 
մեջ ամբաստանյալի մեղավորությունը կարող է համարվել ապացուցված« 
եթե դատարանը« ղեկավարվելով անմեղու-թյան կանխավարկածով« 
հիմնվելով պատշաճ իրավական ընթացակարգի շրջանակներում դա-
տական քննության ընթացքում գործի հանգամանքների հետազոտման 
արդյունքների վրա« դա-տաքննության ժամանակ հետազոտված 
հավաստի ապացույցների հիման վրա« ամբաստան-յալի մեղավորության 
մասին չփարատվող բոլոր կասկածները նրա օգտին մեկնաբանելով« 
սույն օրենսգրքի 360 հոդվածի առաջին մասի 1-4-րդ կետերում նշված 
հարցերին տալիս է հաստատող պատասխաններ»։ 
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 371-րդ հոդվածի համաձայն՝ 
«Դատավճռի նկարագրական-պատճառաբանական մասում ցույց է 
տրվում (...) 3) այն ապացույցները« որոնց վրա հիմնված են դատարանի 
հետևությունները« ինչպես նաև այս կամ այն ապացույցն անար-
ժանահավատ համարելու փաստարկները»։ 
Դատարանը, վերլուծելով ամբաստանյալին առաջադրված մեղադրանքն 
ու համակցու-թյան մեջ գնահատելով դատաքննությամբ հետազոտված 
ապացույցները, գործի հանգամանք-ների բազմակողմանի, լրիվ և 
օբյեկտիվ հետազոտման վրա ձևավորված ներքին համոզմամբ հանգում է 
հետևության, որ ամբաստանյալի կատարած արարքին տրվել է ճիշտ 
քրեաիրավա-կան գնահատական, քրեական գործի` դատարանի կողմից 
որպես արժանահավատ գնահատ-վող ապացույցները ձեռք են բերվել 
քրեադատավարական օրենքի պահանջների պահպան-մամբ, և սույն 



քրեական գործին վերաբերվող փոխկապակցված հավաստի 
ապացույցների բա-վարար ամբողջությամբ հաստատվում է, որ 
ամբաստանյալը կատարել է հանցանքներ՝ նախա-տեսված ՀՀ քրեական 
օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, 190-րդ 
հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով ու 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին 
կետով, որոնցով և նա պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։ 
Ամբաստանյալի նկատմամբ պատիժ նշանակելիս` պատիժների չափը 
որոշելիս, դատա-րանը հաշվի է առնում նրա կատարած 
հանցագործությունների բնույթն ու հանրության համար 
վտանգավորության բարձր աստիճանը, նրա անձը բնութագրող 
տվյալները և պատասխանա-տվությունն ու պատիժը մեղմացնող և 
ծանրացնող հանգամանքները։ 
Որպես ամբաստանյալի պատասխանատվությունն ու պատիժը 
մեղմացնող հանգա-մանքներ` դատարանը հաշվի է առնում, որ նա 
համաձայնվեց մեղադրանքի հետ, զղջաց կա-տարած հանցանքի համար և 
հատուցել է տուժողներին պատճառված վնասները։ 
Դատաքննությամբ ամբաստանյալի պատասխանատվությունն ու 
պատիժը ծանրացնող հանգամանքներ չարձանագրվեցին։ 
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ «Հանցանք 
կատարած անձի նկատմամբ կիրառվող պատիժը և քրեաիրավական 
ներգործության այլ միջոցները պետք է լինեն արդարացի՝ 
համապատասխանեն հանցանքի ծանրությանը« դա կատարելու հանգա-
մանքներին« հանցավորի անձնավորությանը« անհրաժեշտ և բավարար 
լինեն նրան ուղղելու և նոր հանցագործությունները կանխելու համար»։ 
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 48-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` «Պատժի 
նպատակն է վերականգնել սոցիալական արդարությունը« ուղղել պատժի 
ենթարկված անձին« ինչպես նաև կանխել հանցագործությունները»։ 
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 61-րդ հոդվածի համաձայն՝ 
«1. Հանցագործության համար մեղավոր ճանաչված անձի նկատմամբ 
նշանակվում է արդարացի պատիժ« որը որոշվում է սույն օրենսգրքի 
Հատուկ մասի համապատասխան հոդվածի սահմաններում՝ հաշվի 
առնելով սույն օրենսգրքի Ընդհանուր մասի դրույթները։ 
2. Պատժի տեսակը և չափը որոշվում են հանցագործության՝ հանրության 
համար վտանգավորության աստիճանով և բնույթով« հանցավորի անձը 
բնութագրող տվյալներով« այդ թվում՝ պատասխանատվությունը և 
պատիժը մեղմացնող կամ ծանրացնող հանգամանք-ներով։ 
3. Հանցագործության համար նախատեսված պատիժներից առավել 
խիստը նշանակ-վում է« եթե նվազ խիստ տեսակը չի կարող ապահովել 
պատժի նպատակները»։ 
Մեջբերված իրավական նորմերը Վճռաբեկ դատարանը վերլուծել և 
դրանց վերաբերյալ իրավական դիրքորոշումներ է հայտնել թիվ ՎԲ-
50/07« ՎԲ-142/07« ՎԲ-192/07« ՎԲ-201/07« ԵՇԴ/0029/01/08« 
ԵԿԴ/0042/01/11« ինչպես նաև մի շարք այլ գործերով կայացված 
որոշումնե-րում։ Նշված որոշումներում Վճռաբեկ դատարանի ձևավորած 
կայուն նախադեպային իրա-վունքի համաձայն՝ պատժի արդարությունը 
դրսևորվում է հանցագործության և քրեաիրավա-կան ներգործության 
միջոցների (պատժի) համաչափության ապահովմամբ։ Պատիժն արդա-
րացի է« եթե համաչափ է կատարված հանցագործությանը« ինչպես նաև 
բավարար պատժի նպատակներին հասնելու տեսանկյունից։ Պատժի 
արդարության պահանջներից նահանջելը կարող է հանգեցնել չափազանց 
մեղմ կամ չափազանց խիստ պատժի նշանակման։ Քրեական օրենքը 
համընդհանուր բնույթ ունի« իսկ արարքը և հանցավորի անձը կոնկրետ 
են։ Հետևաբար կոնկրետ գործով պատիժ նշանակելիս դատարանի 
ներքին համոզմունքը ձևավորվում է կա-տարված արարքի հանրային 
վտանգավորության բնույթի ու աստիճանի« հանցավորի անձի« պատիժը 
մեղմացնող և ծանրացնող հանգամանքների վերլուծության հիման վրա։ 
Նշված հան-գամանքների գնահատման ժամանակ դատարանը պետք է 
ելնի ՀՀ քրեական օրենսգրքի 48-րդ հոդվածով նախատեսված՝ պատժի 
նպատակների իրացումն ապահովելու անհրաժեշտությու-նից։ 
Դատարանը, հաշվի առնելով ամբաստանյալի անձը, նրա 
պատասխանատվությունն ու պատիժը մեղմացնող վերը նշված 
հանգամանքներն ու պատասխանատվությունն ու պատիժը ծանրացնող 



հանգամանքների բացակայությունը, հանցագործությունը կատարելուց 
հետո նրա դրսևորած վարքագիծը, ելնելով գործի փաստական տվյալների 
և հանգամանքների վերլուծու-թյան հիման վրա դատարանի մոտ 
ձևավորված նրա բարոյահոգեբանական ու քրեաիրավական 
բնութագրերից և ՀՀ քրեական օրենսգրքի 10-րդ, 48-րդ ու 61-րդ 
հոդվածներով սահմանված՝ ար-դարության, պատասխանատվության 
անհատականացման և պատիժ նշանակելու ընդհանուր սկզբունքներից, 
հանգում է հետևության, որ ամբաստանյալի ուղղվելը հնարավոր չէ առանց 
պա-տիժը կրելու և գտնում է, որ նա պետք է դատապարտվի 
ազատազրկման ու կրի պատիժը, ինչն անհրաժեշտ ու բավարար է նաև 
սոցիալական արդարությունը վերականգնելու և նրա կողմից նոր 
հանցագործությունների կատարումը կանխելու համար։ 
Դատարանը, քննության առնելով ամբաստանյալի նկատմամբ ՀՀ 
քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, 
190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով ու 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-
ին կետով որպես լրացուցիչ պատիժ, գույքի բռնագրավում նշանակելու 
հարցը, գտնում է, որ ամբաստանյալը պետք է դատապարտվի 
ազատազրկման՝ առանց գույքի բռնագրավման, նկատի ունենալով, որ նա 
Հայաստանի քաղաքացի չէ և ՀՀ-ում գույք չունի։  
Տուժողներ «Կոնվերս Բանկ», «Անելիք Բանկ» և «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ 
Հայաստան» ՓԲ ընկերությունների ներկայացուցիչները քաղաքացիական 
հայց չհարուցեցին։ 
Դատարանը նկատի ունենալով, որ տուժող «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ 
ընկերությունը հրաժարվեց «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության 
ընդդեմ Մարիուս Գիոչելի Պրուտեա-նուի (Լուպուի)՝ «Հանցագործությամբ 
պատճառված վնասի` 12.250.000 ՀՀ դրամ գումար բռնա-գանձելու 
պահանջի մասին» հայցից, գտնում է, որ հայցից հրաժարվելը պետք է 
ընդունվի և ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 161-րդ հոդվածի 
համաձայն նշված հայցով վարույթը պետք է կարճվի։  
Դատարանը, քննության առնելով իրեղեն ապացույցների տնօրինման 
հարցը, գտնում է, որ իրեղեն ապացույց ճանաչված բանկային քարտերի 
կեղծ կրկնօրինակները պետք է թողնել տնօրինելու թիվ 58207208 
քրեական գործով։ 
Քննության առնելով ամբաստանյալի նկատմամբ ընտրված խափանման 
միջոցի հարցը` դատարանը գտնում է, որ նրա նկատմամբ ընտրված 
խափանման միջոցը` մինչև դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը, 
պետք է թողնվի անփոփոխ։ 
Վերոգրյալների հիման վրա ու ղեկավարվելով ՀՀ քրեական 
դատավարության օրենսգրքի 119, 357-360, 365, 367 և 369-372 
հոդվածներով` դատարանը 
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Մարիուս Գիոչելի Պրուտեանուին (Լուպուին) ճանաչել մեղավոր ՀՀ 
քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, 
190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով ու 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-
ին կետով։ 
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով 
Մ.Պրուտեա-նուին (Լուպուին) դատապարտել ազատազրկման 5 (հինգ) 
տարի ժամկետով՝ առանց գույքի բռնագրավման, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 
190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով՝ ազատազըրկ-ման 7 (յոթ) տարի 
ժամկետով՝ առանց գույքի բռնագրավման, իսկ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 
203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով՝ ազատազրկման 5 (հինգ) տարի 
ժամկետով՝ առանց գույքի բռնագրավման։ 
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ 
նշանակված պատիժները մասնակիորեն գումարելու միջոցով, որպես 
վերջնական պատիժ՝ նշանակել ազատազրկում 8 (ութ) տարի ժամկետով՝ 
առանց գույքի բռնագրավման։ 
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի համաձայն՝ նշանակված 
պատժին հաշվակցել Մ.Պրուտեանուին (Լուպուին) կալանքի տակ պահած 
ժամկետը՝ 4 (չորս) ամիս 20 (քսան) օրը և թողնել կրելու ազատազրկում 7 
(յոթ) տարի 7 (յոթ) ամիս 10 (տաս) օր ժամկետով՝ առանց գույքի 



բռնագրավման։ 
Պատժի կրման սկիզբը հաշվել 2014թ. սեպտեմբերի 11-ից։ 
Պատիժը պետք է կրի ՀՀ ԱՆ համապատասխան քրեակատարողական 
հիմնարկում։ 
Մ.Պրուտեանուի (Լուպուի) նկատմամբ կիրառված խափանման միջոցը 
թողնել անփո-փոխ` մինչև դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը։ 
Իրեղեն ապացույց ճանաչված բանկային քարտերի կեղծ 
կրկնօրինակները թողնել տնօ-րինելու թիվ 58207208 քրեական գործով։ 
Դատավճիռը կարող է բողոքարկվել ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարան` 
հրապարակ-վելու օրվանից հետո` մեկամսյա ժամկետում։ 
 
ԴԱՏԱՎՈՐ` Գ.ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

 

Դատական ակտի ամսաթիվը:  13-11-2017 
 

Այլ նշումներ:  
 

     

Փաստաթուղթը գեներացվել է www.datalex.am պորտալի կողմից       08 Դեկտեմբեր 2017 

 


