
 

 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 

Հանրային աշխատանքների ձևով պատիժ կրող անձին ժամանակացույցով 
սահմանված աշխատաժամերով ապահովելու մասին 

    ք. ------------------------                                             «-----» ------------------------- 20     թ. 

 

        Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 
պրոբացիայի պետական ծառայության -------------------------------------------------------------------------------- 
բաժինը (այսուհետև` բաժին ) ի դեմս բաժնի պետ ------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ի, որը 
գործում է ըստ ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի պետական ծառայության տարածքային 
ստորաբաժանումների գործունեության կարգի, մի կողմից և ------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- (այսուհետև` հանրային 
աշխատանքի կրման վայր) ի դեմս ----------------------------------------------------------------------------------- մյուս 
կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին: 

1.  Պայմանագրի առարկան 
 
    Համաձայն սույն պայմանագրի --------------- բաժինը պարտավորվում է հանրային 

աշխատանքների կատարման վայրի տնօրինության կողմից ներկայացված հայտի հիման 
վրա դատական ակտով հանրային աշխատանքների ձևով պատիժ կրող անձին  ուղեգրել 
հանրային աշխատանքների կատարման վայր, իսկ  հանրային աշխատանքների կատարման 
վայրի տնօրինությունը պարտավորվում է  դատապարտյալին ապահովել բաժնի կողմից 
կազմված հանրային աշխատանքների կատարման ժամանակացույցով սահմանված 
աշխատաժամերով: 

 

2. Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները 

     Բաժինն իրավունք ունի. 
     Իրականացնել ընդհանուր վերահսկողություն հանրային աշխատանքների կատարման 

ողջ ընթացքի նկատմամբ, օրենքով սահմանված կարգով կամ հանրային աշխատանքների 
կատարման վայրիտնօրինության կողմից ժամանակացույցում խախտում կատարելու 
հատկանիշների առկայության դեպքում դադարեցնել սույն պայմանագիրը և 
դատապարտյալին ուղեգրել հանրային աշխատանքների կատարման այլ վայր, այցելել 
հանրային աշխատանքների կատարման վայր դատապարտյալի կողմից պատժի կրման 
վերաբերյալ տեղեկատվություն (այդ թվում` ժամանակացույցի մեջ ներառված 
տեղեկատվությունը) կամ պարզաբանումներ ստանալու համար՝ առանց աշխատանքային 
գործունեությանը միջամտելու, պատժի ժամկետի ավարտից հետո կամ հաշվի առնելով 
բաժնի ծառայողի այցելության ընթացքում հայտնաբերված տվյալները, հանրային 
աշխատանքների կատարման վայրից հետ վերցնել ժամանակացույցի` իրենց տրված 
օրինակը: 

իրականացնել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ գործառույթներ: 
      
 Բաժինը պարտավոր է 
 Հաշվի առնելով ՀՀ քրեական------------------------------------- պահանջները` հանրային 

աշխատանքների կատարման վայրի տնօրինության հետ համաձայնեցնել հանրային 
աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը, որի մեջ ներառված են դատապարտյալի 
աշխատաժամերը, դատապարտյալին պարտավորեցնել ժամանակացույցի իր օրինակը 
ստանալուց հետո ներկայանալ  հանրային աշխատանքների կատարման վայր հանրային 



 

 

աշխատանքների ձևով պատիժը կրելու և եռօրյա ժամկետում հանրային աշխատանքների 
կատարման վայրի տնօրինությանը  ծանուցում ուղարկել պատիժը կատարելու մասին` 
կցելով ժամանակացույցի` հանրային աշխատանքների կատարման վայրի տնօրինության 
օրինակը, դատապարտյալի պատժից ազատվելու, պատժի կրումը հետաձգվելու կամ 
կասեցվելու, ինչպես նաև օրենքով սահմանված կարգով կալանքով կամ ազատազրկմամբ 
փոխարինվելու դեպքում տեղեկացնելհանրային աշխատանքների կատարման վայրի 
տնօրինությանը:   

 
Հանրային աշխատանքների կատարման վայրի տնօրինությունն իրավունք 

ունի. 
Հանրային աշխատանքների կատարման վայրի տնօրինությունն իրավունք ունի 

հանրային աշխատանքների ողջ ժամանակահատվածի ընթացքում պահանջել 
դատապարտյալից պահպանել հանրային աշխատանքների կատարման վայրի ներքին 
աշխատանքային կանոնները, բարեխիղճ վերաբերմունք դրսևորել աշխատանքի նկատմամբ, 
կատարել իր համար նախատեսված աշխատանքները, ցանկացած ժամանակ դադարեցնել 
սույն պայմանագիրը: 

 
 Հանրային աշխատանքների  կատարման վայրի տնօրինությունը պարտավոր 
է. 

      Կազմակերպել և հսկել դատապարտյալի կողմից աշխատանքների կատարումը` այդ 
մասին համապատասխան գրառումներ կատարելով ժամանակացույցի իր օրինակում` 
ստորագրելով և կնքելով այն, հանրային աշխատանքները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ 
կատարելու կամ դատապարտյալի կողմից պատիժը կրելուց խուսափելու, աշխատանքային 
կանոնները խախտելու մասին անհապաղ տեղեկացնել բաժնին, պատժի ժամկետի 
ավարտից հետո բաժին ուղարկել ժամանակացույցի իր օրինակը: 

          3. Եզրափակիչ դրույթներ 

    Հանրային աշխատանքները կատարելիս ստացած վնասների  դիմաց փոխհատուցումը 
կատարվում է ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

    Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրելու պահից և շարունակում է իր 
գործողությունը մինչև պայմանագրի  գործողությունը դադարելը: 

    Սույն պայմանագիրը կնքվում է անորոշ ժամկետով: 
    Սույն պայմանագիրը կազմված է 2 բնօրինակից, որոնք ունեն հավասար 

իրավաբանական ուժ, մեկական բնօրինակ յուրաքանչյուր կողմին: 
    Պայմանագրի պայմանները կարող են փոփոխվել միայն կողմերի փոխադարձ գրավոր 

համաձայնությամբ: 
    Սույն պայմանագրով չկարգավորված բոլոր հարցերն ենթակա են լուծման համաձայն ՀՀ 

օրենսդրության: 

Կողմերի հասցեները` 

 

ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի պետական ծառայության                    Տնօրեն 
բաժնի պետ 
------------------------------                                                         ---------------------------------- 
------------------------------                                                         ---------------------------------- 
------------------------------                                                         ---------------------------------- 
ք.--------------------------- 
------------------------------ 
Հեռ. 
------------------------------                                                          --------------------------------- 

 


