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ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 
ՊՐՈԲԱՑԻԱՅԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ  ԿՈՂՄԻՑ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ 1-ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ 

ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  
 
 

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության  

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

ընկած ժամանակահատվածում իրականացվել է 5254 վարույթ, որոնցից 2987 

պատիժ, 1943 վերահսկողություն, կազմվել է 320 դատապարտյալի պատիժը կրելուց 

պայմանական վաղաժամկետ ազատելու, պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ 

պատժատեսակով փոխարինելու և 4 դատվածությունը հանելու վերաբերյալ զեկույց։  

Հաշվետու ժամանակահատվածում միայն պատիժներով և 

վերահսկողություններով իրականացվել է 4930 վարույթ, իսկ 2021 թվականի 1-ին 

կիսամյակում  իրականացվել է 3835 վարույթ։ 2022 թվականի 1-ին կիսամյակում 

իրականացված վարույթների թիվը 1095 վարույթով /28%-ով/  ավելին է 2021 թվականի 

նույն  ժամանակահատվածի համեմատ։ 

Հաշվետու ժամանակահատվածում տուգանք պատժատեսակով գանձվել է  

168․110․976 ՀՀ դրամ։ 

 2021 թվականի 1-ին կիսամյակում գանձվել է 115․310․530 ՀՀ դրամ։  2022 

թվականի 1-ին կիսամյակում գանձվել է 52․800․446 ՀՀ դրամով /46%-ով/ ավելի 

գումար՝ գանձված գումարի չափով, իսկ 2022 թվականի 1-ին կիսամյակում վարույթների 

աճի համեմատականով /5%-ով/ ավելին է 2021 թվականի նույն ժամանակահատվածի 

համեմատ։  

Հաշվետու ժամանակահատվածում կազմվել են դատապարտյալի պատիժը 

կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու, պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ 

պատժատեսակով փոխարինելու վերաբերյալ 320 զեկույց, որոնցից 51-ը դրական,  

269-ը բացասական եզրակացությամբ։ Կազմվել են դատվածությունը հանելու 

վերաբերյալ 4 զեկույց։ 
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Պատիժներ  

Հաշվետու ժամանակահատվածում պատիժներով իրականացվել է 2987 

վարույթ, իսկ 2021 թվականի 1-ին կիսամյակի ընթացքում իրականացվել է 2197 վարույթ։ 

2022 թվականին իրականացված վարույթների թիվը 790 վարույթով /36%-ով/ ավելին է 

2021 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ։  

Տուգանք․ Հաշվետու ժամանակահատվածում տուգանք պատժատեսակով 

իրականացվել է 2157 վարույթ, իսկ 2021 թվականի 1-ին կիսամյակում իրականացվել է  

1552  վարույթ։ 2021 թվականին իրականացված վարույթների թիվը 605 վարույթով  

/38%-ով/ ավելին է, 2021 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ:  

Հաշվետու ժամանակահատվածում գանձման ենթակա ընդհանուր գումարը 

կազմել է  596.623.950 ՀՀ դրամ։  682 վարույթի կատարումն ավարտվել է։  39․613․230 

ՀՀ դրամի գանձման գործընթացը դադարեցվել է այլ հիմքերով, մասնավորապես՝ 

մահվան, տուգանքը փոխարինվել է հանրային աշխատանքներ պատժատեսակով և 

օրենքով սահմանված այլ հիմքերով, իսկ 1475 վարույթ 388․899․744 ՀՀ դրամի չափով 

գանձումը գտնվում է կատարման ընթացքում /տարաժամկետված, հետաձգված և այլն/։  

Հանրային աշխատանքներ. Հաշվետու ժամանակահատվածում հանրային 

աշխատանքներ պատժատեսակով իրականացվել է 368 վարույթ, իսկ 2021 թվականի 

1-ին կիսամյակում՝ 283 վարույթ։ 2022 թվականի 1-ին կիսամյակում իրականացված 

վարույթների թիվը 85 վարույթով /30%-ով/ ավելին է, 2021 թվականի նույն 

ժամանակահատվածի համեմատ։ Հաշվետու ժամանակահատվածում 60 վարույթի 

կատարումն ավարտվել է, իսկ 308 վարույթ կատարման ընթացքում է։ 

Որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու 

իրավունքից զրկում․ Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել է 462 

վարույթ, իսկ 2021 թվականի 1-ին կիսամյակում՝ 362 վարույթ։ 2022 թվականի 1-ին 

կիսամյակում իրականացված վարույթների թիվը 100 վարույթով /27%-ով/ ավելին է 2021 

թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ 
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Հաշվետու ժամանակահատվածում 111 վարութի կատարումն ավարտվել է, իսկ 351 

վարույթ կատարման ընթացքում է։  

 
Վերահսկողություններ.  
 
Պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել և սահմանվել է փորձաշրջան․ 

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել է 1629 վարույթ, իսկ 2021 թվականի 

1-ին կիսամյակում՝ 1306 վարույթ։  2022 թվականի 1-ին կիսամյակում իրականացված 

վարույթների թիվը 323 վարույթով /25%-ով/ ավելին է, 2021 թվականի նույն 

ժամանակահատվածի համեմատ։ 

 Հաշվետու ժամանակահատվածում 321 վարույթ ավարտվել է, իսկ 1308 վարույթ  

կատարման ընթացքում է։ 

Պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատում․ Հաշվետու 
ժամանակահատվածում իրականացվել է 309 վարույթ, իսկ 2021 թվականի 1-ին 
կիսամյակում՝ 324 վարույթ։ 2021 և 2022 թվականների 1-ին կիսամյակներում 
իրականացված վարույթների թվերը գրեթե նույնական են։ 

Հաշվետու ժամանակահատվածում 90 վարույթ ավարտվել է, իսկ 219 վարույթ 

կատարման ընթացքում է։ 

Պատժի կրման հետաձգում․ Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել 

է մինչև երեք տարեկան երեխա ունեցող և ծանր հիվանդության հիմքով պատիժը 

հետաձգելու վերաբերյալ 3 վարույթ, 2021 թվականի 1-ին կիսամյակում 4 վարույթ։  

Հաշվետու ժամանակահատվածում 1 վարույթ ավարտվել է, իսկ 2 վարույթ 

կատարման ընթացքում է։ 

Անչափահասին քրեական պատասխանատվությունից ազատելը՝ 

դաստիարակչական բնույթի հարկադրանիքի միջոցներ կիրառելով․ Հաշվետու 

ժամանակահատվածում իրականացվել է 2 վարույթ, իսկ 2021 թվականի 1-ին 

կիսամյակում  իրականացվել է 4 վարույթ։ 

Հաշվետու ժամանակահատվածում 2 վարույթ  ավարտվել է։ 
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Հաշվետու ժամանակահատվածում պրոբացիայի ծառայությունում 
պատիժներով և վերահսկողություններով հաշվառված 4667 անձանցից 
կրկնահանցագործություն կատարել են 24 անձ, որը կազմում է հաշվառված 
շահառուների մոտ 0․5 %-ը 
 

Պրոբացիայի շահառուների վերասոցիալականացման և հասարակություն 
վերաինտեգրման միջոցառումներ և ծրագրեր․ 

 
 
Պրոբացիայի ծառայության միջնորդությամբ և իրականացված 

վերասոցիալականացման միջոցառումների արդյունքում աշխատանքի են տեղավորվել 19 

շահառու։ 

Կրթական միջոցառումներին մասնակցել են Պրոբացիայի ծառայության 51 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:  Բացի այդ ԵԽ-ի 

աջակցությամբ իրավախախտում կատարած անձանց համար նախատեսված  

վերականգնողական պիլոտային ծրագրին մասնակցել են 30 շահառու: 

Մշակութային միջոցառումներին մասնակցել են 47 շահառու, պրոբացիայի 

շահառուները դիտել են զանազան ներկայացումներ, ինչպես նաև այցելել են տարբեր 

մշակութային կենտրոններ, պատկերասրահներ և թանգարաններ: 

Մարզական միջոցառումների մասնակցել են 12 շահառու, մասնակցել են շախմատի 

և շաշկիի խաղերին և այլն: 

Կրոնական միջոցառումներին մասնակցել են 64 շահառու։ 

Իրավաբանական խորհրդատվություն  տրամադրվել է 1023 շահառուի, որից  65 

կին և 7 անչափահաս: 

Հոգեբանական աջակցություն տրամադրվել է 100 շահառուի, վերջիններիս 

նկատմամբ իրականացվել են անձնային աճի բարձրացման, հոգեկարգավորման, 

ագրեսիվության նվազեցման, կոնֆլիկտայնության նվազմանն ուղղված աշխատանքներ: 
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  Բժշկական հաստատություններ և աջակցման կենտրոններ այցելության ուղղորդվել 

են 17  շահառու։ 

Վերասոցիալականացման այլ միջոցառումների մասնակցել են 88 շահառու, 1 

շահառուի երեխան 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 դպրոցներ՝ կրթությունը շարունակելու նպատակով: 9 շահառու 

ուղղորդվել են Միասնական սոցիալական ծառայություն և ստացել են հաշվառման 

վերաբերյալ տեղեկանքներ: «Էմմա Փարսադանյան» անհատ ձեռներեցի աջակցությամբ 

Ծառայությունում 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, ծառատունկին և 

այլն: 

 

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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Վերապատրաստման դասընթացներ 

Պրոբացիայի ծառայության 12 աշխատակիցներից բաղկացած խումբը 2022 

թվականի փետրվարի 15-24 ընկած ժամանակահատվածում մասնակցել են 8-օրյա 

դասընթացների շարքի վերասոցիալականացման թեմայով։ Դասընթացի ժամանակ 

վերջիններս նոր հմտություններ և գիտելիքներ են ձեռք բերել Պրոբացիայի ծառայության 

շահառուների համար մշակված վերականգնողական ծրագրերի վերաբերյալ։ 

 
Համագործակցություն  

 
2022 թվականի փետրվարի 21-ին Պրոբացիայի ծառայությունում մեկնարկվել 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): 

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

համագործակցության արդյունքում մեկնարկել է «Համակարգչային հմտություններ» 

դասընթացը: 

 

Հուշագրի կնքում 

1. Պրոբացիայի ծառայության Երևանի քաղաքային մարմնի և «Մենք 

թմրանյութերի դեմ» հասարակական կազմակերպության միջև 2022 թվականի հունվարի 

5-ին կնքվել է համագործակցության հուշագիր։  

Հուշագրի նպատակը կայանում է երկկողմ փոխգործակցության միջոցով մշակել և 

իրականացնել իրավախախտում կատարած անձանց շրջանում թմրանյութերի դեմ 

պայքարի վերականգնողական ծրագրեր,  նպաստել թմրամիջոցներ օգտագործած 

անձանց վերաբերյալ սոցիալական կարծրատիպերի վերափոխմանը: 

Կողմերը համաձայնեցին համագործակցության շրջանակում իրականացնել նաև երկկողմ 

հետաքրքրություն ներկայացնող Երևանի քաղաքային մարմնում հաշվառված 
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պրոբացիայի շահառուների համար վերասոցիալականացման ծրագրեր և մշակել 

թմրամիջոցների կանխմանն ուղղված  միջոցառումներ։ 

2. Պրոբացիայի ծառայության Շիրակի մարզային մարմնի և «ԻՆԹՐԱ» 

հոգեբանական ակումբ  հասարակական կազմակերպության միջև 2022 թվականի 

մարտի 23-ին կնքվել է համագործակցության հուշագիր։ Հուշագրի նպատակն է՝ երկկողմ 

փոխգործակցության միջոցով Պրոբացիայի ծառայությունում հաշվառված կին և 

անչափահաս շահառուների համար իրականացնել վերասոցիալականացման ծրագրեր, 

կազմակերպել հոգեբանական, ուսումնակրթական բնույթի խորհրդակցություններ, 

հանդիպումներ և սեմինարներ։ 

3. Պրոբացիայի ծառայության Սյունիքի մարզային մարմնի և «Հանուն 

Ազատության» իրավական հասարակական կազմակերպության միջև 2022 թվականի 

ապրիլի 25-ին կնքվել է համագործակցության հուշագիր։ 

Հուշագրի նպատակն է՝  երկկողմ փոխգարծակցության միջոցով զարգացնել 

Պրոբացիայի շահառուների նկատմամբ իրականացվող վերասոցիալականացման 

միջոցառումները և ծրագրերը, նպաստել Պրոբացիայի ծառայության նկատմամբ 

հանրային վստահության ամրապնդմանը՝ Պրոբացիայի ծառայության գործունեության, 

ինչպես նաև ոլորտում տեղի ունեցող զարգացումների մասին հանրային իրազեկման 

միջոցով, ինչպես նաև իրականացնել համատեղ այլ ծրագրեր: 

4. Պրոբացիայի ծառայության Վայոց ձորի մարզային մարմնի և Եղեգնաձորի 

համայնքային մանկապատանեկան մարզադպրոց ՀՈԱԿ-ի միջև սույն թվականի մայիսի 

16-ին ստորագրվել է համագործակցության հուշագիր։ Հուշագրի շրջանակներում 

պրոբացիայի շահառուները կներգրավվեն տարբեր սպորտային միջոցառումներին, 

սպորտային ընկերական հանդիպումներին և մրցաշարերին, ինչպես նաև  առողջ 

ապրելակերպի վերաբերյալ կազմակերպվելիք հանդիպումներին։ 

5. Կարևորելով կրթության դերը պրոբացիայի շահառուների 

վերասոցիալականացման գործընթացում՝ սույն թվականի մայիսի 17-ին ՀՀ ԱՆ 

պրոբացիայի ծառայության Վայոց ձորի մարզային մարմնի և <<Վայոց ձորի 

տարածաշրջանային պետական քոլեջ>>-ի միջև ստորագրվել է համագործակցության 
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հուշագիր: Հուշագրի շրջանակներում Վայոց ձորի մարզային մարմնում հաշվառված 

շահառուները հնարավորություն կունենան ընդգրկվելու արհեստագործական 

կարճաժամկետ դասընթացներում, անապահով շահառուներին հնարավորություն 

կընձեռնվի արտոնյալ պայմաններով սովորելու լիարժեք ուսումնական կուրսերում: Վայոց 

ձորի մարզային մարմնի աշխատակիցների կողմից պետք է իրականացվեն սեմինար 

պարապմունքներ քոլեջի իրավաբանական բաժնի ուսանողների հետ, ինչպես նաև 

վերջիններիս հնարավորություն կտրվի իրենց ուսումնական պրակտիկան անցկացնելու  

Պրոբացիայի ծառայության Վայոց ձորի մարզային մարմնում։ 

6. 2022 թվականի մայիսի 31-ին ՀՀ ԱՆ Պրոբացիայի ծառայության Լոռու 

մարզային մարմնի և «Սպիտակի Հելսինկյան խումբ» իրավապաշտպան Հասարակական 

կազմակերպության միջև կնքվել է համագործակցության հուշագիր։  

         Հուշագրի նպատակն է տրամադրել անվճար իրավաբանական և հոգեբանական 

խորհրդատվություն պրոբացիայի կին շահառուներին և անչափահասներին, աջակցել 

պրոբացիայի ծառայողների վերապատրաստմանը ընտանեկան բռնության 

կանխարգելման և հասարակական կյանքում կանանց դերի բարձրացման վերաբերյալ 

մասնագիտական գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների զարգացմանն 

ուղղված ոլորտային ուսուցողական ծրագրերի միջոցով,  իրականացնել պրոբացիայի 

շահառուների դեպքի վարում և գնահատում: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


