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ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 
ՊՐՈԲԱՑԻԱՅԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ  ԿՈՂՄԻՑ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  
 
 

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության  

պրոբացիայի ծառայության կողմից 2022 թվականի հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 30-ն 

ընկած ժամանակահատվածում իրականացվել է 6109 վարույթ, որոնցից 3690 

պատիժ, 2419 վերահսկողություն, ինչպես նաև կազմվել է 746 դատապարտյալի 

պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու և 4 դատվածությունը 

հանելու վերաբերյալ զեկույց։  

Հաշվետու ժամանակահատվածում պատիժներով և վերահսկողություններով 

իրականացվել է 6109 վարույթ, իսկ 2021 թվականին  իրականացվել է 5124 վարույթ։ 

2022 թվականին իրականացված վարույթների թիվը 985 վարույթով /19%-ով/  ավելին է 

2021 թվականի նույն  ժամանակահատվածի համեմատ։ 

Հաշվետու ժամանակահատվածում տուգանք պատժատեսակով գանձվել է  

372.406.545 ՀՀ դրամ։ 

2021 թվականին գանձվել է 244.472.510 ՀՀ դրամ։  2022 թվականին   գանձվել է 

127.934.035 ՀՀ դրամով /52%-ով/ ավելի գումար՝ գանձված գումարի չափով, իսկ 2022 

թվականին վարույթների աճի համեմատականով /8%-ով/ ավելին է 2021 թվականի նույն 

ժամանակահատվածի համեմատ։  

Հաշվետու ժամանակահատվածում կազմվել են դատապարտյալի պատիժը կրելուց 

պայմանական վաղաժամկետ ազատելու վերաբերյալ 746 զեկույց, որոնցից 113-ը 

դրական և 633-ը բացասական եզրակացությամբ, իսկ դատվածությունը հանելու 

վերաբերյալ 4 զեկույց։  

2021 թվականին կազմվել է 672 զեկույց, որոնցից 121 դրական և 551-ը բացասական 

եզրակացությամբ, իսկ դատվածությունը հանելու վերաբերյալ  5 զեկույց։ 2022 

թվականին դատապարտյալի պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու 
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վերաբերյալ կազմված զեկույցների թիվը 74-ով ավելին է 2021 թվականի նույն 

ժամանակահատվածի համեմատ։ 

Հաշվետու ժամանակահատվածում պրոբացիայի ծառայության կողմից 

իրականացված 6109 վարույթներով /պատիժ և վերահսկողություն/ հաշվառված 

անձանցից կրկնահանցագործություն կատարել է 49 անձ, որը կազմում է 

Ծառայությունում հաշվառված շահառուների մոտ 0.8%-ը։ 

2021 թվականի ընթացքում Պրոբացիայի ծառայության կողմից  իրականացված 

5124 վարույթներով /պատիժ և վերահսկողություն/ հաշվառված անձանցից 

կրկնահանցագործություն կատարել է 36 անձ, որը կազմում է ծառայությունում 

հաշվառված շահառուների մոտ 0.7%-ը։  

 

Պատիժներ  

Հաշվետու ժամանակահատվածում պատիժներով իրականացվել է 3690 

վարույթ, իսկ 2021 թվականի ընթացքում իրականացվել է 3071 վարույթ։ 2022 

թվականին իրականացված վարույթների թիվը 619 վարույթով /20%-ով/ ավելին է 2021 

թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ։  

Տուգանք. Հաշվետու ժամանակահատվածում տուգանք պատժատեսակով 

իրականացվել է 2759 վարույթ, իսկ 2021 թվականին իրականացվել է  2215 վարույթ։ 2021 

թվականին իրականացված վարույթների թիվը 544 վարույթով  /24%-ով/ ավելին է, 2021 

թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ:  

2022 թվականին գանձման ենթակա ընդհանուր գումարը կազմել է  885.889.395 ՀՀ 

դրամ։  1279 վարույթի կատարումն ավարտվել է։  87.366.090 ՀՀ դրամի գանձման 

գործընթացը դադարեցվել է այլ հիմքերով, մասնավորապես՝ մահվան, տուգանքը 

փոխարինվել է հանրային աշխատանքներ պատժատեսակով և օրենքով սահմանված այլ 

հիմքերով, իսկ 1480 վարույթ 426.116.760 ՀՀ դրամի չափով գանձումը գտնվում է 

կատարման ընթացքում /տարաժամկետված, հետաձգված/։  
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Հանրային աշխատանքներ. Հաշվետու ժամանակահատվածում հանրային 

աշխատանքներ պատժատեսակով իրականացվել է 417 վարույթ, իսկ 2021 թվականին՝ 

354 վարույթ։ 2022 թվականին իրականացված վարույթների թիվը 63 վարույթով /17%-

ով/ ավելին է, 2021 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Հաշվետու 

ժամանակահատվածում 171 վարույթի կատարումն ավարտվել է, իսկ 246 վարույթ 

կատարման ընթացքում է։ 

Որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու 

իրավունքից զրկում. Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել է 514 վարույթ, 

իսկ 2021 թվականին՝ 502 վարույթ։ 2022 թվականին իրականացված վարույթների թիվը 

12 վարույթով /2%-ով/ ավելին է 2021 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ 

Հաշվետու ժամանակահատվածում 242 վարութի կատարումն ավարտվել է, իսկ 272 

վարույթ կատարման ընթացքում է։  

 
Վերահսկողություններ.  

 
Պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել և սահմանվել է փորձաշրջան. 

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել է 2039 վարույթ, իսկ 2021 թվականին՝ 

1645 վարույթ։  2022 թվականին իրականացված վարույթների թիվը 394 վարույթով 

/23%-ով/ ավելին է, 2021 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ 

 Հաշվետու ժամանակահատվածում 614 վարույթ ավարտվել է, իսկ 1425 վարույթ  

կատարման ընթացքում է։ 

Պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատում. Հաշվետու 

ժամանակահատվածում իրականացվել է 373 վարույթ, իսկ 2021 թվականին՝ 400 

վարույթ։ 2021 և 2022 թվականների ընթացքում իրականացված վարույթների թվերը 

գրեթե նույնական են։ 

 Հաշվետու ժամանակահատվածում 174 վարույթ ավարտվել է, իսկ 199 վարույթ 

կատարման ընթացքում է։ 
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Պատժի կրման հետաձգում.  

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել է 5 վարույթ, 2021 թվականին՝  4 

վարույթ։  

Հաշվետու ժամանակահատվածում 2 վարույթ ավարտվել է, իսկ 3 վարույթ 

կատարման ընթացքում է։ 

Անչափահասին քրեական պատասխանատվությունից ազատելը՝ 

դաստիարակչական բնույթի հարկադրանիքի միջոցներ կիրառելով. Հաշվետու 

ժամանակահատվածում իրականացվել է 2 վարույթ, իսկ 2021 թվականին իրականացվել 

է 4 վարույթ։  

Հաշվետու ժամանակահատվածում 2 վարույթն էլ ավարտվել է։ 

 
 

Պրոբացիայի շահառուների վերասոցիալականացման և հասարակություն 
վերաինտեգրման միջոցառումներ և ծրագրեր. 

 
Պրոբացիայի ծառայության միջնորդությամբ և իրականացված 

վերասոցիալականացման միջոցառումների արդյունքում աշխատանքի են տեղավորվել 

30 շահառու, իսկ 2021 թվականին՝ 57 շահառու։ 

Կրթական միջոցառումներին 2022 թվականի ընթացքում մասնակցել են 

Պրոբացիայի ծառայության 57 շահառու (շահառուներից ոմանք մասնակցել են 2 և ավելի 

տարբեր դասընթացների), ընդ որում 7 շահառու մասնակցել է «Վարսավիրական 

հմտություններ», 6 շահառու՝ «Անգլերեն լեզու» և 3 շահառու՝ «Ընտանեկան բռնության 

կանխարգելում, հույզերի կառավարում», 9 շահառու «Համակարգչային հմտություններ» 

դասընթացներին։ Արարատի մարզի նորաբաց մասնագիտական վերապատրաստման 

կենտրոնում 2 կին շահառու ուսուցանում են «Կարի հիմունքներ» և «Կոսմետոլոգիական 

հմտություններ», իսկ 3 շահառու՝ «Կահույքաշինության հիմունքներ» մասնագիտական 

որակավորման դասընթացները: Բացի այդ ԵԽ-ի աջակցությամբ «Իրավախախտում 

կատարած անձանց» համար նախատեսված  վերականգնողական պիլոտային ծրագրին 

մասնակցել են 30 շահառու: 
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2021 թվականի ընթացքում կրթական միջոցառումներին մասնակցել են 26 շահառու։ 

Մշակութային միջոցառումներին մասնակցել են 118 շահառու, պրոբացիայի 

շահառուները դիտել են զանազան ներկայացումներ, ինչպես նաև այցելել են տարբեր 

մշակութային կենտրոններ, պատկերասրահներ և թանգարաններ: 

Մարզական միջոցառումների մասնակցել են 22 շահառու։ 

Կրոնական միջոցառումներին մասնակցել են 87 շահառու։ 

Իրավաբանական խորհրդատվություն  տրամադրվել է 1572 շահառուի, որոնցից  

134 շահառու կանայք են, իսկ 11 շահառուն անչափահաս: 

Հոգեբանական աջակցություն տրամադրվել է 135 շահառուի, վերջիններիս 

նկատմամբ իրականացվել են անձնային աճի բարձրացման, հոգեկարգավորման, 

ագրեսիվության նվազեցման, կոնֆլիկտայնության նվազմանն ուղղված աշխատանքներ: 

Բժշկական հաստատություններ և աջակցման կենտրոններ այցելության ուղղորդվել 

են 19  շահառու։ 

Վերասոցիալականացման այլ միջոցառումների մասնակցել են 100 շահառու.  

1 շահառուի երեխա ընդգրկվել է «Նավակ» երեխայի և ընտանիքի զարգացման 

Ալավերդիի համայնքային կենտրոնի կողմից իրականացվող «Մասնագիտական 

կողմնորոշման» խմբակում, ինչպես նաև 1 շահառուի երեխաները ընդունվել են Նոր 

Խարբերդի հիմնական դպրոց՝ կրթությունը շարունակելու նպատակով: 9 շահառու 

ուղղորդվել են Միասնական սոցիալական ծառայություն և ստացել են հաշվառման 

վերաբերյալ տեղեկանքներ: «Էմմա Փարսադանյան» անհատ ձեռներեցի աջակցությամբ 

մարմնում հաշվառված շահառուների բնակության վայր այցելության ընթացքում վեր 

հանած կարիքների արդյունքում 4 շահառուների ընտանիքներին հատկացվել են 

պարենային փաթեթներ և այլն: Պրոբացիայի ծառայության թվով 33 շահառուներն 

ակտիվ մասնակցություն են ունեցել Համապետական շաբաթօրյակին և ծառատունկին: 
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Էլեկտրոնային հսկողության ապահովում 

Պրոբացիայի ծառայության կողմից ձեռք են բերվել այլընտրանքային խափանման 

միջոցների կատարման  համար էլեկտրոնային հսկողության համակարգ, այդ թվում՝ 

150 տնային կալանքի և 50 վարչական հսկողության համար նախատեսված 

էլեկտրոնային հսկողության սարքավորումներ։ 

 

 E-probation էլեկտրոնային համակարգ  

2022 թվականի դեկտեմբերի 14-ին կայացել է  E-probation էլեկտրոնային 

համակարգի պաշտոնական բացումը։ E-probation էլեկտրոնային համակարգը հանձնվել է 

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի 

ծառայությանը։ Համակարգի շահագործման համար ձեռք են բերվել անհրաժեշտ 

սարքավորումներ՝ տեսախցիկներ, մատնահետքի ստուգման, տեղորոշման և թվային 

ստորագրության համար անհրաժեշտ սարքավորումներ։ Իրականացվել են 

աշխատակիցների վերապատրաստման աշխատանքներ, տրվել են Համակարգ մուտքի 

թույտվության արտոնությունները։ E-probation էլեկտրոնային համակարգը արդեն իսկ 

գործարկվում է Երևան քաղաքում։ 

 

Չափահաս և անչափահաս շահառուների քրեածին կարիքների գնահատման 

էլեկտրոնային գործիքի հրամանով հաստատում 

 ՀՀ արդարադատության նախարարի 2022 թվականի հունվարի 21-ի թիվ 31-Լ 

հրամանով հաստատվել և կիրառվում են պրոբացիայի ծառայության չափահաս և 

անչափահաս շահառուների քրեածին կարիքների գնահատման էլեկտրոնային 

գործիքները: Այսուհետ, Ծառայության մասնագետները հնարավորություն կունենան 

գնահատել և վերհանել պրոբացիայի շահառուների քրեածին կարիքները: Հաշվի 

առնելով կատարած հանցանքը և անձի սոցիալ-հոգեբանական վիճակը, ինչպես նաև 

պրոբացիայի ծառայության անչափահաս շահառուների լավագույն շահը, 

անհատականացման սկզբունքով մշակվում է յուրաքանչյուր շահառուի ուղղման, 

վերասոցիալականացման և օրինապահ վարքագիծը խթանելու անհատական ծրագիր: 
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2022 թվականի նոյեմբերի 25-ին տեղի է ունեցել Պրոբացիայի ծառայության 

Արմավիրի մարզային մարմնի՝ Էջմիածին և Արմավիր քաղաքների տարածքային 

գրասենյակների վերաբացման արարողություն։ Ծրագիրը իրականացվել է Եվրոպայի 

խորհրդի կողմից «Աջակցություն Հայաստանում պրոբացիայի ծառայության 

զարգացմանը» ծրագրի շրջանակում և «Հայաստանում պրոբացիայի ծառայություն 

մատուցող հաստատությունների պայմանների բարելավում» ծրագրի շրջանակում, որը 

համաֆինանսավորվել է Լեհաստանի Հանրապետության Արտաքին գործերի 

նախարարության՝ Լեհական զարգացման համագործակցության ծրագրով։ 

ԱՄՆ կառավարությունը Թմրամիջոցների դեմ պայքարի և իրավապահ 

համագործակցության ծրագրի (INL) միջոցով Պրոբացիայի ծառայության Երևանի 

քաղաքային և մարզային մարմիններին է նվիրաբերել գույք և համակարգչային 

սարքավորումներ, որոնք կնպաստեն ծառայության զարգացմանն ու արդյունավետ 

գործունեությանը։ Ցածր ռիսկայնություն ունեցող պրոբացիայի շահառուների հետ 

մատնահետքի ճանաչման էլեկտրոնային սարքավորման աշխատանքի միջոցով 

պրոբացիայի շահառու-պրոբացիայի ծառայող շփումը նվազագույնի հասցնելու 

պիլոտային ծրագիրը, որը կգործի Երևանում: Էլեկտրոնային մոնիթորինգի սենյակները 

համալրվել և կահավորվել են ծրագրատեխնիկական սարքավորումներով, ինչպես նաև 

ստեղծվել են նոր վերականգնողական աշխատանքների ստորաբաժանման 

աշխատասենյակներ և հոգեբանական աջակցության տրամադրման համար 

առանձնացված սենյակ: 

 

Համագործակցություն  

2022 թվականի հունվարի 14-ին «Սոցիալական արդարություն» ՀԿ-ի հետ 

համագործակցության արդյունքում իրականացվել է «Համակարգչային հմտություններ» 

չորսամսյա դասընթաց: 2022 թվականի ապրիլի 22-ին «Սոցիալական արդարություն» ՀԿ-

ի կողմից մասնակիցներին նոր գիտելիքներ և հմտություններ ձեռք բերելու 

կապակցությամբ հանձնվել են ավարտական վկայականներ։ 
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 2022 թվականի փետրվարի 21-ին Պրոբացիայի ծառայությունում մեկնարկել է 

«Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» 

ՊՈԱԿ-ի հետ համագործակցության շրջանակում իրականացվող կրթական ծրագիրը 

(Անգլերեն լեզու, Ընտանեկան բռնության կանխարգելում, հույզերի կառավարում, 

վարսավիրական հմտություններ), որը ավարտվել է 28.09.2022 թվականի սեպտեմբերի 

28-ին։ Դասընթացին ներգրավված են եղել Երևանի քաղաքային մարմնում հաշվառված 

12 շահառուներ, ովքեր «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի 

իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից ստացել են հավաստագրեր և վկայականներ։  

 


