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2016թ.իմայիսի17ինՀայաստանիՀանրապետություննընդունեց
«Պրոբացիայիմասին»օրենքը,որովերկրումհիմքդրվեցպրոբա
ցիային,ևստեղծվեցքրեակատարողականծառայությունիցանկախ
պրոբացիայիծառայություն:Այսինստիտուտիներդնումըպայմանա
վորվածէրերկրումքրեականարդարադատությանոլորտումպատ
ժողականքաղաքականությունիցվերականգնողականարդարադա
տությանանցնելուանհրաժեշտությամբ: Հանցանքկատարածան
ձանցվերականգնումնուսոցիալականվերաինտեգրումնառաջնա
յիննշանակությունունենայսգաղափարիհամատեքստում։

Օրենքիընդունումիցուծառայությանգործունեությանմեկնարկից
իվեր,սակայն,Պրոբացիայիգործունեությանգնահատում,որպես
այդպիսին,չիկատարվել,չենուսումնասիրվելոլորտիօրենսդրական
հիմքերնուդեռևսկարգավորումպահանջողհարաբերությունները:
Ծառայության գործունեությունը չի գնահատվել նաևպրակտիկա
յում,ինչըհնարավորությունկտարգործարկմանառաջինիսկտա
րիներիննախանշելուհիմնականռիսկերնումարտահրավերները:

ՉնայածՊրոբացիայիծառայությունըհանրությաննուՀՀարդա
րադատության նախարարությանը ներկայացնում է իրականաց
ված աշխատանքների վերաբերյալ պարբերական հաշվետվութ
յուններ1,սակայնդրանքբովանդակայինչենևորակականտվյալ

1 ՀՀարդարադատության նախարարությանպրոբացիայի ծառայությանպաշտոնա
կանկայք,2020թ.http://probation.am/en/vichakagrutyunhashvetvutyun

http://probation.am/en/vichakagrutyun-hashvetvutyun


8

ներչենպարունակում,չենգնահատումարդյունավետություննու
հնարավորռիսկերը:Ոլորտիվերաբերյալիրականացվածառավել
համապարփակուսումնասիրությունթերևսկարելիէհամարելՀՀ
մարդու իրավունքների պաշպանի՝ ՀՀ պրոբացիայի պետական
ծառայության գործունեության մշտադիտարկումը և դրա արդ
յունքներնամփոփող2018թվականիզեկույցը2:Այնարձանագրել
է,որչնայածօրենսդրությանմեջամրագրվելէվերականգնողա
կանարդարադատությանգաղափարը,սակայնդեռևսլուրջքայ
լերպետքէձեռնարկվենդրապրակտիկկիրառելիությունըպատ
շաճապահովելուհամար:

ՎերոնշյալիհամատեքստումհուսադրողենՀՀքրեակատարողական
ևպրոբացիայիոլորտի20192023թթ.իռազմավարությունըևդրա
իրականացման20192023թթ.իմիջոցառումներիծրագիրը,որում
ներկայացվածենոլորտիհիմնախնդիրներնուբարեփոխումներիու
ղենիշները:Մասնավորապես,որպեսբարեփոխումներիառաջնային
ուղենիշ,իթիվսայլնի,նշվումենօրենսդրականդաշտիկատարե
լագործումը,գործողակտերըմիջազգայինիրավական չափորոշիչ
ներինհամապատասխանեցնելը,ինչպեսնաևՊրոբացիայիծառա
յությանգործունեությանարդյունավետությանբարձրացումը՝հատ
կապեսօրենսդրությանշարունակականզարգացումը,Պրոբացիայի
ծառայության կարգավիճակի վերանայումը, սոցիալական երաշ
խիքներինախատեսումը,տեխնիկականմիջոցներովվերազինումը,
պրոբացիայիշահառուներիվերասոցիալականացումը3:Ռազմավա
րություննուգործողություններիծրագիրնարդենիսկհաստատվել
ենՀՀկառավարությանկողմից4,ինչըթույլէտալիսակնկալելսահ
մանվածնպատակներիուգործողություններիիրականացում:

2ՀՀմարդուիրավունքներիպաշտպան,Արտահերթհրապարակայինզեկույց:ՀՀպրո
բացիայիպետականծառայությանգործունեությանմշտադիտարկում,2018թ.
https://www.ombuds.am/images/files/1592b28948bf827457fc37b3cf0a0357.pdf
3ՀՀքրեակատարողականևպրոբացիայիոլորտի20192023թվականներիռազմավարութ
յունը,դրաիրականացման20192023թթ.իմիջոցառումներիծրագիրը,էջ3637,2019թ.
https://www.edraft.am/projects/1829
4ՀՀկառավարություն,2019թվականինոյեմբերի28իN1717Լորոշում,ՀՀքրեակա
տարողական և պրոբացիայի ոլորտի 20192023 թվականների ռազմավարությունը,
դրաիրականացման20192023թթ.իմիջոցառումներիծրագիրը,ծրագրիֆինանսա
կանգնահատականըևծրագրիկատարումըհամակարգողխորհրդի ձևավորմանև
գործունեությանկազմակերպմանկարգըհաստատելումասին.
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=152278

https://www.ombuds.am/images/files/1592b28948bf827457fc37b3cf0a0357.pdf
https://www.e-draft.am/projects/1829
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=152278


9

Սույն հետազոտությունը կատարվել է՝ հիմք ընդունելովՊրոբա
ցիայիծառայությանշուրջ4ամյագործունեությանօրենսդրական
հիմքերի,պրակտիկգործունեությանարդյունքներիունախադր
յալների,ինչպեսնաևդեռևսառկամարտահրավերներիուսում
նասիրմանանհրաժեշտությունը:

Ուսումնասիրությունը բաղկացած է երկու մասից: Առաջին փու
լումուսումնասիրությանառարկաենդարձելոլորտըկարգավորող
օրենսդրական դաշտն ու հարակից օրենսդրությունը՝ վեր հանե
լովառկաբացերը,հակասություններնուառաջնահերթբարեփո
խումներիուղղությունները:Ըստայդմ,ուսումնասիրությունըցույց
է տալիս ծառայության արդյունավետ գործունեության և գործա
ռույթներիկատարմանհիմնականօրենսդրականխոչընդոտները:

Այս փուլում ուսումնասիրության համար որպես տեղեկատվութ
յանհիմնականաղբյուրօգտագործվելեն.

- «Պրոբացիայիմասին»ՀՀօրենքը,

- քրեականարդարադատությանոլորտիօրենսդրականկար
գավորումները՝ քրեակատարողական, քրեական և քրեա
կանդատավարությանօրենսգրքերը,

- քրեականարդարադատությանոլորտիվերոնշյալօրենսգր
քերինախագծերը,

- քրեակատարողական ու պրոբացիայի ոլորտների ռազմա
վարությունը,

- ՀՀկառավարությանվերաբերելիորոշումները,

- ՀՀարդարադատությաննախարարության՝ոլորտիվերաբե
րելիհրամանները,

- պրոբացիայիոլորտիուսումնասիրություններնուառկազե
կույցները,

- իրավասու մարմիններին հասցեագրված տեղեկատվական
հարցումները։
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Հետազոտության երկրորդ փուլը հիմնվում է Պրոբացիայի ծառա
յությանպրակտիկգործունեությանվրա.այնդեռևսընթացքիմեջէ,
արդյունքներըհնարավորկլինիներկայացնելկարճժամանականց:
Ընթացիկփուլն իրականացվում է պրոբացիայի ծառայողների ու
շահառուներիհետնպատակայինառանձնազրույցհարցազրույցնե
րիհիմանվրա՝նախապեսմշակվածհարցաթերթիկներիմիջոցով:

Ծառայության պրակտիկ գործունեության ուսումնասիրության
արդյունքները վեր կհանեն ծառայության արդյունավետության
աստիճանը շահառուների վերասոցիալականացման գործում,
օրենքովնախատեսվածմիջոցառումներիիրագործմանծավալնե
րը,բացթողումներնուդրանցպատճառները,ծառայությաննյու
թականռեսուրներիուպայմաններիվիճակը,դրանցառնչությամբ
առկա հիմնախնդիրներն ու անհրաժեշտ փոփոխությունները,
համագործակցությունըպետականևոչպետականմարմինների
հետ,կադրայինքաղաքականությանհիմնահարցերնուծառայող
ներիծանրաբեռնվածությունը:
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Դեռևս 2012 թվականի հունիսի 30ի «Հայաստանի Հանրապե
տությանիրավականև դատականբարեփոխումների20122017
թվականների ռազմավարական ծրագիրը և դրանից բխող մի
ջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» թիվ ՆԿ96Ա կար
գադրությամբ հաստատված միջոցառումների ցանկում որպես
առանձինգործողությունևնպատակնախատեսվածէրքրեական
արդարադատությանևքրեականպատիժներիհամակարգիարդ
յունավետության բարձրացումը: Այդ մասում առանձին տեղ էր
հատկացված  քրեակատարողական համակարգի բարեփոխում
ներին,որոնցշրջանակներումնախատեսվումէրստեղծելպրոբա
ցիայիծառայություն5:ԱյնպետքէլիներՀՀարդարադատության
նախարարությանկառուցվածքում՝ որպեսքրեակատարողական
ծառայությունիցանկախմարմին:

2012 թվականին հաստատվեցին դատաիրավական բարեփո
խումներիծրագիրնուգործողությունները,իսկդրանից2տարի
անց՝ 2014 թվականին, ընդունվեց երկրումպրոբացիայի ծառա
յության ներդրման հայեցակարգը6: Այն ծառայության ներդրման
անհրաժեշտությունը կապեց մի կողմից քրեակատարողական
հիմնարկներում իրականացվող սոցիալական, հոգեբանական և

5ՀՀնախագահի2012թվականիհունիսի30իՆԿ96ԱկարգադրությունըՀՀիրա
վականևդատականբարեփոխումների20122017թվականներիռազմավարականծը
րագիրըևծրագրիցբխողմիջոցառումներիցանկըհաստատելումասին,2012թ.
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=66316
6ՀայեցակարգՀայաստանիՀանրապետությունումպրոբացիայի ծառայությաններ
դրմանվերաբերյալ,2014թ.,փետրվարի4,http://moj.am/legal/view/article/598

http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=66316
http://moj.am/legal/view/article/598
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իրավական աշխատանքների ցածր արդյունավետության հետ,
մյուսկողմից՝ազատազրկմանայլընտրանքայինպատիժներիեն
թահամակարգերի զարգացման անհրաժեշտության: Ծառայութ
յանանհրաժեշտությունըբխումէրնաևերկրիդատականպրակ
տիկայից: Մասնավորապես քրեական գործերի մինչդատական
քննությանփուլում մեղադրյալների նկատմամբ որպեսխափան
մանմիջոցհիմնականումընտրվումէրկալանավորումը,իսկայս
դեպքումանձըչէր«խուսափում»ազատազրկումպատժատեսա
կից.արդյունքումդատարաններըհանցանքկատարածանձանց
նկատմամբ գերազանցապես նշանակում էին ազատազրկում
պատժատեսակը, ինչը ոլորտիառավելխնդրահարույցև մշտա
պեսքննարկվողհարցերիցէր:

Այստեղհարկէհիշեցնել,որՀՀումդատապարտյալներիայլընտ
րանքային պատիժների և հասարակությունում նրանց ուղղման
ուվերականգնմանաշխատանքներիկատարմանհամարդեռևս
2005թվականինստեղծվելէինքրեակատարողականվարչության
այլընտրանքայինպատիժների կատարման ստորաբաժանումնե
րը,որոնցխնդիրնէրապահովելՀՀքրեականօրենսգրքովսահ
մանված՝ ազատազրկմանը չառնչվող պատիժների կատարումը՝
տուգանքը, որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի
գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելը, հանրայինաշ
խատանքները, հատուկ կամ զինվորական կոչումից, կարգից,
աստիճանից կամ որակավորման դասից զրկելըև գույքի բռնա
գրավումը:Ավելիուշբաժնիառջևդրվեցնաևպատիժըպայմա
նականորենչկիրառելուհետևանքովփորձաշրջանիմեջգտնվող
դատապարտյալների,պատիժըկրելուցպայմանականվաղաժամ
կետազատվածանձանց,պատժիկրմանհետաձգումովհղիկա
նանցկամմինչևերեքտարեկաներեխաունեցողանձանցնկատ
մամբվերահսկողությանիրականացմանպարտականությունը7:

7ՀՀարդարադատությաննախարարություն,«ՀՀարդարադատությաննախարարու
թյան քրեակատարողական վարչության այլընտրանքային պատիժների կատարման
բաժնիտարածքայինմարմիններիգործունեությանկարգըհաստատելումասին»թիվ
1561Նորոշում,2006թ.,հոկտեմբերի26
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Ինչպեսցույցտվեցվերոնշյալբաժիններիգործունեությանփորձը,
դատապարտվածանձանցհետոչմիուղղիչուվերականգնողա
կանաշխատանքչէրտարվում.նույնվիճակնէրնաևփորձաշըր
ջանումգտնվողներիևպայմանականվաղաժամկետազատված
ներիվարքիվերահսկողությանդեպքում8:

Ըստ այդմ, տվյալ պայմաններում պրոբացիայի ծառայության
ստեղծումը դիտարկվում էր որպես ոլորտում առկա խնդիրնե
րի արդյունավետ լուծմանտարբերակ, ինչպես դատարանների՝
ազատազրկմանն առնչվող պատիժներ անհարկի նշանակելու,
այնպեսէլմեղադրյալներինկատմամբկալանավորորումըորպես
խափանմանմիջոցընտրելուդեպքերը ևքրեակատարողական
հիմնարկներիգերբնակեցվածությունընվազեցնելումիջոց:

8Տե՛սհղում6
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Պրոբացիանհիմնվածէազատությանպայմաններումհանցագոր
ծությունկատարածանձանցհետաշխատանքիվրա՝հանրության
պաշտպանությանևկրկնահանցագործությանկրճատմաննպա
տակով:ՊրոբացիայիծառայություննամբողջԵվրոպայումաշխա
տումէհամայնքայինուղղվածությամբ՝այլընտրանքայինմիջոցնե
րովևազատազրկմանփոխարինմամբ:Իսկզբանեպրոբացիան
ստեղծվել է կամավորական ու կրոնական կազմակերպություն
ներիհենքիվրա,որոնքաշխատանքենտարել հանցագործութ
յունկատարածանձանցհետ:Ներկայումսայնդարձելէքրեական
արդարադատության համակարգի հիմնական ինստիտուտներից
մեկը՝դատարաններինառաջարկելովազատազրկմանմիխումբ
այլընտրանքներ՝ հենվելով մասնագիտացված ու համապատաս
խանհմտություններունեցողանձնակազմերիվրա:Այնմիևնույն
ժամանակօժանդակումէազատազրկումիցհասարակությունվե
րադարձածանձանցունպաստումվերջիններիսվերասոցիալա
կանացմանը:Ըստայդմ,պրոբացիանհիմնվումէօգնության,ուղ
ղորդմանուվերասոցիալականացմանսկզբունքներիվրա9:Արդ
յունավետպրոբացիոնծառայությունունեցողերկրներըգործումեն
այսուղղվածությամբևառաջնորդվումնշվածսկզբունքներով10:

9 The European Organization for Probation, CEP Statement on probation values and
principles: https://www.cepprobation.org/wpcontent/uploads/2018/09/CEPStatementon
ProbationValuesandPrinciples.pdf
10ProbationinEurope:https://www.cepprobation.org/knowledgebases/probationineurope/

https://www.cep-probation.org/wp-content/uploads/2018/09/CEP-Statement-on-Probation-Values-and-Principles.pdf
https://www.cep-probation.org/wp-content/uploads/2018/09/CEP-Statement-on-Probation-Values-and-Principles.pdf
https://www.cep-probation.org/knowledgebases/probation-in-europe/
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ՀայաստանիՀանրապետությունումներդրվածևգործողպրոբա
ցիայի ծառայությունը հիմնվեց այս նպատակային նշանակութ
յամբևիսկզբանեորդեգրեցնմանատիպսկզբունքներ:Ըստայդմ,
դեռևս2014թվականինընդունվածհայեցակարգովկանխորոշվե
ցինպրոբացիոնծառայությանինստիտուցիոնալպատկանելութ
յունը,հիմնականնպատակները,խնդիրներնուգործառույթները:

Ըստհայեցակարգի՝ՀՀպրոբացիայիծառայությաննպատակներն
էին հանցագործությունների նվազեցումը՝ հանցանք կատարած
անձանցվերահսկելով,ուղղորդելովուաջակցելովևնպաստելով
նրանցարդյունավետվերասոցիալականացմանը,հասարակութ
յանանվտանգությանըևարդարադատությանիրականացմանը:

Ծառայությանհիմնականխնդիրներնէին.

•	 նպաստել հանցագործությունների կատարման ու կրկնա
հանցագործություններինվազեցմանը,

•	 նպաստելքրեակատարողականհիմնարկներիբեռնաթափ
մանը,

•	 նպաստել առավել տեղեկացված և անաչառ որոշումների
կայացմանը խափանման միջոցի ընտրության և պատժի
նշանակմանգործընթացներում,

•	 նպաստել առավել տեղեկացված և անաչառ որոշումնե
րի կայացմանը դատապարտյալինպատժիցպայմանական
վաղաժամկետազատմանկամպատժիչկրածմասնավելի
մեղմպատժատեսակովփոխարինմաններկայացնելուգոր
ծընթացներում,

•	 նպաստել հանցանք կատարածանձի ուղղմանը հասարա
կությունում,

•	 նպաստելսոցիալականարդարությանվերականգնմանը,

•	 նպաստելհանցանքկատարածանձիվերասոցիալականաց
մանը,
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•	 ապահովել հասարակության անվտանգությունը հանցանք
կատարած անձի՝ նոր հանցագործություններ կատարելու
հավանականությունընվազեցնելումիջոցով11:

2016թվականիմայիսի17ինընդունվեց«Պրոբացիայիմասին»ՀՀ
օրենքը12 (այսուհետ՝Օրենք), որնառավել հստակև մանրամասն
ներկայացրեցինչպեսծառայությանընդհանուրնպատակներնու
սկզբունքները,այնպեսէլգործունեությանհիմնականուղղություն
ներնուփուլերըքրեականարդարադատությանհամակարգում:

ՄասնավորապեսՕրենքի4րդհոդվածովամրագրվեցինպրոբացիա
յիհիմնականնպատակները՝ըստորոշակիփուլայնության.

1) քրեական վարույթի ընթացքում մեղադրյալի հնարավոր
անօրինական վարքագծի կանխման ու դատարանի՝ նրա
վրադրածպարտականություններիկատարմանապահով
մանն ուղղված միջոցառումների իրականացումը՝ այլընտ
րանքայինխափանմանմիջոցներիկիրառումնապահովելու
միջոցով,

2) հանցագործության համար մեղավոր ճանաչված ան
ձի նկատմամբդատականակտով նշանակվածպատժիև
հարկադրանքիայլմիջոցներիկատարմանմիջոցովսոցիա
լականարդարությանվերականգնումը,պատժիենթարկ
վածանձիվերասոցիալականացումը,իսկպրոբացիայի
անչափահասշահառուներինկատմամբնաևնրանցֆիզի
կականևհոգեկանբնականոնզարգացմանապահովումը,
դաստիարակումըևայլանձիբացասականազդեցությունից
պաշտպանությունը,

3) հասարակությանանվտանգությանապահովումըկրկնահան
ցագործությանկանխարգելմանևկրճատմանմիջոցով,

11Տե՛սհղում6
12ՀՀօրենքըպրոբացիայիմասին,ընդունվելէ2016թվականիմայիսի17ին.
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=105914

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=105914


19

4) պրոբացիայիշահառուինևտուժողին(տուժողիիրավահա
ջորդին)հաշտեցնելը,

5) քրեականարդարադատությանիրականացմանաջակցութ
յունը:

ԾառայությանհայեցակարգովևայնուհետՕրենքովմատնանշված
վերոնշյալնպատակներըհամահունչենՊրոբացիայիկանոնների
մասինԵԽ Նախարարներիկոմիտեի՝անդամերկրներինուղղած
հանձնարարականին, որում ներկայացված է նաև պրոբացիայի
ընդհանուրնպատակայիննշանակությունը,այնէ՝պրոբացիանվե
րաբերումէհասարակությանմեջօրենքովսահմանվածևհանցա
գործությունկատարածանձինկատմամբնշանակվածպատիժնե
րիևմիջոցներիկիրառմանը,ինչըներառումէմիջամտությանմի
շարք տեսակներ՝ վերահսկողություն, ուղղորդում ու աջակցութ
յուն՝ ուղղվածհանցագործություն կատարածանձի սոցիալական
ներգրավմաննուհանրայինանվտանգությանխթանմանը13:

Ինչվերաբերումէպրոբացիայի՝Օրենքովսահմանվածխնդիրնե
րին,ապադրանքձևակերպվեցինայսպես.

1. քրեական վարույթի ընթացքում սույն օրենքով նախատես
վածայլընտրանքայինխափանմանմիջոցներիկատարում,

2. ազատությունից զրկելու հետ չկապված պատիժների և դա
տարանիկիրառածհարկադրանքիայլմիջոցներիկատարում,

3. ազատությունիցզրկելուհետչկապվածպատիժներիևայ
լընտրանքայինխափանմանմիջոցներիկատարմանանհա
տականպլանավորմանիրականացում`ռիսկերիգնահատ
մամբևպրոբացիայիշահառուիկարիքներըհաշվիառնելով,

13Council ofEurope,RecommendationCM/Rec(2010)1of theCommitteeofMinisters
tomemberstatesontheCouncilofEuropeProbationRules,(AdoptedbytheCommittee
ofMinisterson20January2010atthe1075thmeetingoftheMinisters’Deputies),2010։
https://www.pmscr.cz/download/mezdoken_European_Probation_Rules.pdf

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM/Rec(2010)1
https://www.pmscr.cz/download/mezdoken_European_Probation_Rules.pdf
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4. պատիժը կրելուցպայմանական վաղաժամկետազատելու,
պատիժնավելիմեղմպատժովփոխարինելու,դատվածութ
յունը հանելու վերաբերյալ պրոբացիայի շահառուի մասին
խորհրդատվականզեկույցներիտրամադրում,

5. պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու, պատժի կրումից
ազատելու,պատժիցպայմանականվաղաժամկետազատ
մանդեպքումփորձաշրջանիմեջգտնվողկամպատժիկրու
մըհետաձգվածանձանցնկատմամբսահմանվածվերահըս
կողությանիրականացում,

6.  պրոբացիայի շահառուի և տուժողի (տուժողի իրավահա
ջորդի)միջևհաշտարարությանիրականացում:

Հարկէնշել,սակայն,որիսկզբանեծառայությաններդրմանհա
յեցակարգովամրագրվածխնդիրներից մեկը՝ քրեակատարողա
կանհիմնարկների բեռնաթափմանը նպաստելը, որը իրավասու
մարմիններըպարբերաբարներկայացնումէինորպեսծառայութ
յաններդրմանառանցքայիննպատակ,պրոբացիայիհիմնական
առաքելությունըչէև,ըստայդմ,չիկարողդիտարկվելորպեսհա
յեցակարգայինխնդիր:Սաինքնինբացատրվումէպրոբացիայի՝
Նախարարներիկոմիտեիվերոնշյալհանձնարարականովտրված
ընդհանուրբնութագրով,ինչպեսնաևառանձիներկրներումպրո
բացիայիունեցածդերով14:Ըստայդմ,քրեակատարողականհիմ
նարկների բեռնաթափումը պետք է լինի արդյունավետ գործող
պրոբացիայիծառայությանբնականհետևանքևո՛չգործունեութ
յանհիմնականնպատակ:

Ուսումնասիրություններըցույցենտալիս,որպրոբացիայիծառա
յությունունեցողերկրներումայնհանցագործություններիևհան
ցագործներիհամարազատազրկումչնախատեսողպատժիլավա

14FergusMcNeillUniversityofGlasgow(UK),Whatistheimpactofprobationonreducing
reoffendingandsupportingdesistance?https://www.cepprobation.org/probationworks/

https://www.cep-probation.org/probation-works/
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գույն տարբերակն է, ուստի և հասարակությանը վերաինտեգր
վելուառավելլայնհնարավորություններէնախատեսում:Ավելին,
ծառայություննինքնինպակասծախսատարէ15:

Վերոնշյալը համադրելով ՀՀում ներդրվածպրոբացիայի ծառա
յությաննպատակներիևխնդիրներիհետ՝կարողենքարձանագ
րել, որ Օրենքով սահմանված նպատակային ուղղությունները,
սկզբունքներնուառաջքաշվածխնդիրներըհամահունչենպրո
բացիայի ընդհանուր սկզբունքներին, ինչն արդունավետ ծառա
յությանանհրաժեշտ,սակայնոչբավարարպայմաններիցէ:

15UNInterregionalCrimeandJusticeResearchInstitute:HandbookonProbationServices:
http://www.unicri.it/services/library_documentation/publications/unicri_series/Probation_
handbook.pdf

http://www.unicri.it/services/library_documentation/publications/unicri_series/Probation_handbook.pdf
http://www.unicri.it/services/library_documentation/publications/unicri_series/Probation_handbook.pdf
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ՊՐՈԲԱՑԻԱՅԻ
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐՆ
ԸՍՏՔՐԵԱԿԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ
ՓՈՒԼԵՐԻ
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Միավորվածազգերիկազմակերպության«Ազատությունիցզրկե
լու հետ չկապված պատժամիջոցների վերաբերյալ նվազագույն
կանոններ» փաստաթուղթը (Տոկիոյի կանոններ) սահմանում է
այլընտրանքային պատժատեսակներն ու դրանց կիրառությունը
քրեականարդարադատությանբոլորփուլերում16:Հիմքընդունե
լով հանցանք կատարած անձի սոցիալական վերաինտեգրման,
տուժողի շահերի պաշտպանության ու հասարակության անվ
տանգության նպատակները՝ Կանոնները նախատեսում են այ
լընտրանքայինմիջոցներիլայնտեսականի՝

•	պայմանականազատում,

•	տույժ,

•	բանավոր սանկցիաներ, օրինակ՝ նկատողություն, նախա
զգուշացում,

•	դրամականտուգանքներ,

•	փոխհատուցումկամնախկինվիճակիվերականգնում,

16UnitedNations,UNStandardMinimumRulesforNoncustodialMeasures,GAResolution
45/110,2.TheScopeofnoncustodialmeasures:
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/tokyorules.pdf

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/tokyorules.pdf
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•	պրոբացիաևդատականվերահսկողություն,

•	հանրայինաշխատանքներ,

•	տնայինկալանքևայլն:

Ինչպես կարող ենք նկատել, Կանոնները նախատեսում են նաև
պրոբացիայիկիրառմանհնարավորություն,որիգործառույթներն
ու փուլային դերակատարումը քրեական արդարադատության
գործընթացումկարողենտարբերլինել:

ԻսկզբանեհայեցակարգովՀՀումնախատեսվածէրպրոբացիա
յիփուլայիններդնում:Հայեցակարգը,հետագայումնաևՕրենքի
կարգավորումներըցույցենտալիս,որըստէությանՊրոբացիայի
ծառայությանգործառույթները նախատեսվածեն քրեականար
դարադատությանբոլորփուլերիհամար՝մինչդատական,դատա
կան,պենիտենցիար(պատժիկրմանընթացք)ևհետպատժյա:

Ըստայդմ, Օրենքի 4րդ հոդվածով ամրագրված նպատակներն
ավելիմանրամասններկայացվածեննույնօրենքի37րդգլուխ
ներում՝արդենորպեսհիմնականգործառույթներ:

Այսպես,Օրենքի3րդգլխովնախատեսվածէծառայությանկող
միցայլընտրանքայինխափանմանմիջոցներիկատարում՝որպես
քրեականվարույթիգործառույթ:

Այլընտրանքայինխափանմանմիջոցները

Օրենքի12րդհոդվածումբավարարմանրամասններկայացվում
ենայլընտրանքայինխափանմանմիջոցիկատարմանապահով
մանկարգը,ժամկետները:Մասնավորապեսներկայացվածենայ
լընտրանքայինխափանման միջոց կիրառելու մասին իրավասու
մարմնիորոշումնստանալուցհետոպրոբացիայիծառայողիպար
տավորությունները.պրոբացիայիծառայողնանհապաղ,բայցոչ
ուշ,քանմեկաշխատանքայինօրվաընթացքումպարզումէպրո
բացիայի շահառուիգտնվելու վայրը, նրահետկապէհաստա
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տում, նրանպատշաճ ծանուցում էտարածքային մարմին ներ
կայանալու վերաբերյալ, իսկ տնային կալանք այլընտրանքային
խափանմանմիջոցիդեպքումայցելումէպրոբացիայիշահառուի
բնակությանվայր,կազմումպրոբացիայիշահառուիանձնական
գործ,վերահսկողությանպլան,լրացնումհաշվառմանքարտ:Վե
րահսկողության սկիզբը հաշվվում է պրոբացիայի շահառուին
հաշվառմանվերցնելուպահից:

Այլընտրանքայինխափանմանմիջոցկիրառածիրավասումարմ
նիորոշմանհիմանվրաևդրաշրջանակում,ինչպեսնաևպրոբա
ցիայիշահառուիվերաբերյալռիսկերիևպահանջմունքներիգնա
հատմանհիմանվրապրոբացիայիծառայողըվերահսկողության
պլանում սահմանում էպրոբացիայի շահառուի՝ վերահսկողութ
յանենթակագործողություններըևդրանցկատարմանժամկետ
ները, իրավունքներն ու պարտականությունները, դրանք խախ
տելուհամարօրենքովսահմանվածպատասխանատվությունը:

Այն դեպքում, երբպրոբացիայի շահառունխախտում էայլընտ
րանքայինխափանմանմիջոցիպայմանները, պրոբացիայիծա
ռայողը,հիմքընդունելովնաևպրոբացիայիներքինկանոնակար
գը,միջոցներէձեռնարկումշահառուինհայտնաբերելուևիրա
վասու մարմնի որոշման հիման վրա կիրառվող սահմանափա
կումների կատարումն ապահովելու ուղղությամբ, ինչպես նաև
դրամասինանհապաղհայտնումէքրեականվարույթնիրակա
նացնողմարմնին17:

Այլընտրանքայինխափանման միջոցի կիրառմանավարտը կամ
դադարեցումըհավաստվումէտարածքայինմարմնի՝պրոբացիա
յիշահառուինտվածտեղեկանքով:Տեղեկությունըփոխանցվումէ
նաևիրավասումարմնինևՀՀոստիկանությանը,իսկանձնական
գործնարխիվացվումէ:

Օրենքըորոշառանձնահատկություններէներկայացնումնաևտնա
յինկալանքիուվարչականհսկողությանկատարմանվերաբերյալ:

17ՀՀօրենքըպրոբացիայիմասին,12րդհոդված,կետ12,ընդունվելէ2016թվակա
նիմայիսի17ին,https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=105914

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=105914
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Այսպես,սահմանվածէ,որտնայինկալանքկամվարչականհսկո
ղություն կիրառելու մասին դատական ակտն ստանալուց հետո
պրոբացիայիծառայողնանհապաղ,բայցոչուշ,քանմեկաշխա
տանքայինօրվաընթացքումգրանցումէպրոբացիայիշահառուին
ևնրանհսկողությանընդունելու մասինտեղյակպահում քրեա
կան վարույթն իրականացնող մարմնին: Ընդ որում, այս երկու
միջոցների մասին դատական ակտի պահանջները պարտադիր
ենպրոբացիայի շահառուիբնակությանվայրիանվտանգությու
նըկամկառավարումնիրականացնողմարմինների,կազմակեր
պությունների, աշխատավայրի վարչակազմի, ինչպես նաև այն
վայրերի վարչակազմերի համար, որտեղ դատարանի որոշմամբ
պրոբացիայիշահառուինարգելվածէայցելել18:

Պրոբացիայիծառայությաններդնումը,ինչպեսարդեննշվեց,են
թադրումէրայլայլընտրանքայինմիջոցներիընդունումուկատա
րումևս՝նախատեսվածհարակիցօրենսդրականակտերով:

Մասնավորապես, ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի
10ի թիվ 9 արձանագրային որոշմամբ հաստատված՝ քրեական
դատավարության նոր օրենսգրքի հայեցակարգը և դրա հիման
վրա մշակված ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի
նախագիծընախատեսումենմիխումբնորայլընտրանքայինխա
փանմանմիջոցներև,ըստայդմ,նաևդրանցկիրառմանիրավա
չափությանառանձնահատկությունները19:

Հակիրճանդրադառնալով օրենսգրքի նախագծին՝պետք է նշել,
որայնմշակվելէերկուանկյունաքարայինչափանիշիհիմանվրա՝
նորարությունևչափավորպահպանողականություն:

Օրենսգրքինախագիծընախատեսումէհետևյալայլընտրանքա
յինխափանմանմիջոցներիկիրառմանհնարավորություն՝

18Նույնտեղում,հոդված13
19ՀՀքրեականդատավարությանօրենսգրքինախագիծ,
https://www.edraft.am/projects/2085/justification

https://www.e-draft.am/projects/2085/justification
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- տնայինկալանք,

- վարչականհսկողություն,

- գրավ,

- պաշտոնավարմանկասեցում,

- բացակայելուարգելք,

- երաշխավորություն,

- դաստիարակչականհսկողություն,

- զինվորականհսկողություն։

Ընդորում,սահմանվումէ,որայլընտրանքայինխափանմանմի
ջոցները կարող են կիրառվել ինչպես առանձին, այնպես էլ հա
մակցված,եթեհնարավորէապահովելդրանցպայմաններիմիա
ժամանակյապահպանումը:

Նախագիծըմանրամասններկայացնումէնաևյուրաքանչյուրտե
սակիկիրառմանառանձնահատկություններնուկարգը20:

Պետքէափսոսանքովարձանագրել,որմինչօրս՝2020թվակա
նիդրությամբ,նշվածմիջոցներըդեռևսմիայննախագծիմասեն
և ո՛չ գործողկարգավորումներ, ինչի հետևանքով Պրոբացիայի
ծառայությանը տրված իրավասություններն այս մասով ամբող
ջությամբիրականացնել հնարավոր չէ:Այսինքն՝ չնայածնախա
տեսվածփոփոխություններին՝դրանքդեռևսկյանքիչենկոչվելև
պրոբացիայիշրջանակներումչենկարողկիրառվել:

Այսհանգամանքին՝որպեսառանձինխնդրի,անդրադարձելէնաևՀՀ
պրոբացիայիծառայությունը՝մատնանշելովքրեականդատավարութ

20Նույնտեղում,հոդված123130
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յանօրենսգրքիփոփոխություններիուայլընտրանքայինխափանման
միջոցներիկատարմանապահովմանանհրաժեշտությունը21:

Անդրադառնալով արդեն իսկ նախատեսված միջոցներին՝ հարկ
էայլերկրներիևՀՀպրոբացիայիծառայությանկողմիցիրակա
նացվողայլընտրանքայինմիջոցներիհամեմատականուսումնա
սիրությունկատարել։

Այսպես,գոյությունունենբավականմեծթվովուտարաբնույթայ
լընտրանքայինմիջոցներ,որոնցընտրությունը,սակայն,կոնկրետ
համակարգումմիանշանակչէևկախվածէքրեականարդարա
դատության համակարգից, կարգավորումներից ուպրոբացիայի
ծառայությանը տրված իրավասությունների շրջանակից: Եվրո
պական երկրներում առավել տարածում գտած այլընտրանքա
յին միջոցները, որոնք կիրառվում ենպրոբացիայի շրջանակում,
հետևյալնեն.22

•	տնայինկալանք(Չեխիա,Պորտուգալիա),

•	հանրայինաշխատանքներ/ծառայություն (Բելգիա, Բուլղա
րիա, Չեխիա, Էստոնիա, Ֆինլանդիա, Լատվիա, Լյուքսեմ
բուրգ,Պորտուգալիա,Նիդեռլանդներևայլն),

•	ազատությանսահմանափակում(Պորտուգալիա),

•	վերահսկվողազատություն.կիրառվումէհիմնականուման
չափահասներինկատմամբ(Ռումինիա),

•	որոշակիվայրումգտնվելու/մնալուարգելք(Չեխիա,Ֆրան
սիա,Հունգարիա),

•	սպորտային,մշակութայինևայլսոցիալականմիջոցառում
ներինմասնակցելուարգելք(Չեխիա),

21ՀՀարդարադատությաննախարարությունպրոբացիայիծառայություն,թիվ101332
գրությամբներկայացվածհարցմանպատասխան,Հավելված1
22ProbationmeasuresandalternativesanctionsintheEU:
https://www.euprobationproject.eu/compare.php

https://www.euprobationproject.eu/compare.php
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•	մասնակցությունաջակցողթերապիային`մշակվածհատուկ
մասնագետներիպլանով(Չեխիա),

•	որոշակիգործունեությանարգելք(Չեխիա,Հունգարիա),

•	պրոբացիայի հրաման, ինչը ենթադրում է, որ շահառուին
մինչև3տարիժամկետովվերահսկումէպրոբացիայիծառա
յողը՝ դատարանի որոշածպայմաններում, որոնք կարող են
ներառելվերոնշյալմիջոցները(Կիպրոս,Իռլանդիա,Մալթա),

•	վարելուարգելք(Հունգարիա):

Հարկէնշել,որվերոնշյալցանկըսպառիչչէ,ևգոյությունունեն
այլընտրանքայինմիջոցներիայլտեսակներևս:

ՀարևանՎրաստանումգործողպրոբացիայիծառայություննիրա
կանացնումէազատազրկմանայլընտրանքհանդիսացողհետև
յալխափանմանմիջոցները՝23

- որոշակի պաշտոն զբաղեցնելու կամ որոշակի գործողութ
յուններկատարելուիրավունքիսահմանափակում,

- իրավաբանականանձի՝որոշակիգործողություններկատա
րելուիրավունքիսահմանափակում,

- որպեսպատիժ՝համայնքայինծառայությաննշանակում,

- որպեսպատիժ՝ուղղիչաշխատանքներինշանակում,

- որպեսպատիժ՝ազատությանսահմանափակմանկիրառում,

- որպեսպատիժ՝տնայինկալանքիկիրառում։

23ParliamentofGeorgia,LawofGeorgiaonthe“Procedureforenforcingnoncustodial
sentencesandprobation”,19/06/2007։
https://matsne.gov.ge/en/document/view/21610?impose=translateRu&publication=26

https://matsne.gov.ge/en/document/view/21610?impose=translateRu&publication=26
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Կարողենքարձանագրել,որՕրենքընախատեսումէգոյություն
ունեցողստանդարտներինուհնարավորություններինհամահունչ
այլընտրանքային միջոցներ: Ներկայումս, սակայն, Պրոբացիայի
ծառայություննայլընտրանքայինխափանմանմիջոցներչիկիրա
ռում՝պայմանավորվածայնհանգամանքով,որգործողքրեական
դատավարությանօրենսգիրքընմանհնարավորությունչիտալիս,
թեևնորքրեականդատավարությանօրենսգրքինախագիծըպա
րունակումէայլընտրանքայինմիջոցներիբավականինլայնշրջա
նակ:Ինչպեսարդեններկայացվեցվերևում,նախագծովնախա
տեսվածէշուրջ8նորայլընտրանքայինխափանմանմիջոցիկի
րառում.արդյունավետգործելուդեպքումսաբավարարէքրեա
կանարդարադատությանհամակարգումպրոբացիայինպատա
կայիննշանակությանապահովմանհամար:Ավելին,ինչպեսցույց
տվեցին եվրոպական երկրներում խափանման միջոցների հնա
րավորություններիվերըներկայացվածցանկըևբազմազանութ
յունը,ՀՀումնախատեսվածցանկըլիովինհամապատասխանում
էգործողստանդարտներին:

Այսինքն՝պետքէփաստել, որնախագծովնախատեսվածըդեռևս
միայն տեսական մակարդակում գոյություն ունի, և Օրենքով ծա
ռայությանը տրված լիազորությունները չեն իրականացվում, ինչի
առաջնայինպատասխանատունտվյալպարագայումնախագծերին
ընթացքտվողգործադիրևօրենսդիրգերատեսչություններնեն:

Չնայածայնհանգամանքին,որՕրենքովՊրոբացիայիծառայութ
յանըտրվածէայլընտրանքայինխափանմանմիջոցներիկատար
ման լիազորություն, այս պահին դա չի իրականացվում ինչպես
գործողկարգավորումներիոչպատշաճկիրառման,այնպեսէլհա
մալիրօրենսդրականլուծումներիբացակայությանպատճառով:

Անվտանգությանմիջոցներ

Օրենքըհաջորդիվնախատեսումէնաևանվտանգությանմի-
ջոցների կատարման հնարավորությունը, կարգն ու պայ-
մանները:
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Մասնավորապեսանվտանգությանմիջոցնշանակելումասինդա
տականակտնստանալուցհետոՊրոբացիայիծառայություննան
հապաղ,բայցոչուշ,քանմեկաշխատանքայինօրվաընթացքում
պարզումէպրոբացիայիշահառուիգտնվելուվայրը,կապհաս
տատումնրահետ,պատշաճծանուցում տարածքայինմարմին
ներկայանալու վերաբերյալ, կազմում պրոբացիայի շահառուի
անձնականգործ,վերահսկողությանպլան,լրացնումհաշվառման
քարտ: Վերահսկողության սկիզբը հաշվվում էպրոբացիայի շա
հառուինհաշվառմանվերցնելուպահից:

Նախատեսված են նաև անվտանգության միջոցի պայմանները
խախտելու իրավական հետևանքները, համաձայն որի՝պրոբա
ցիայիշահառուի՝առաջինանգամանհարգելիպատճառովչներ
կայանալն առաջացնում է օրենքով սահմանված պատասխա
նատվություն: Սույն մասով նախատեսվածարարքը վարչական
տույժիմիջոցկիրառելուցհետո՝մեկտարվաընթացքումկրկին
կատարելուդեպքումտարածքայինմարմիննայդմասինկազմում
էարձանագրությունևանվտանգությանմիջոցիտեսակըփոխե
լումիջնորդություններկայացնումդատարան:

Օրենքի1722րդ հոդվածներով,ըստայդմ,սահմանվումենտե
սակները՝

•	որոշակիվայրերայցելելուարգելք,

•	հոգեբանական օգնություն ստանալու պարտականության
կատարում,

•	վարքագծինկատմամբհատուկհսկողություն,

•	ընտանեկանհսկողություն,

•	ներգրավում կրթական, մշակութային, մարզական կամայլ
միջոցառումներին։

Չնայածայն հանգամանքին, որ Օրենքը նախատեսում է քրեա
կանօրենսդրությամբսահմանվածանվտանգությանմիջոցիկա
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տարմանապահովմանկարգը,ևնույնօրենքի5րդգլուխը,որով
նախատեսված են միջոցները, ուժի մեջ է մտել 2018 թվականի
հունվարի1ից, գործողքրեականօրենսգրքովանվտանգության
միջոցներ սահմանված չեն: Դրանքտեղ են գտել քրեական նոր
օրենսգրքինախագծում,որըդեռևսուժիմեջչիմտել:Ստացվում
է,որայսմասովևս կարգավորումներնուդրանցպրակտիկկի
րառմաներաշխիքներըթերիեն:

Քրեականօրենսգրքինախագծովմասնավորապեսսահմանվում
է, որ դատարանը կարող է նշանակել անվտանգության միջոց,
եթեգտնի,որսույնօրենսգրքովպատժիսպառնալիքովարգելված
արարքկատարածանձըկրկինկարողէնմանարարքկատարել,
կամ անվտանգության միջոցի կիրառումն անհրաժեշտ է անձի
կամհասարակությանանվտանգություննապահովելուհամար24:

Անվտանգությանմիջոցկարողէնշանակվելինչպեսպատժիհետ
զուգակցված,եթեդատարանըհիմնավորի,որմիայնպատիժկի
րառելովհնարավորչէվերացնելանձի՝նորհանցանքկատարելու
հավանականությունը,այնպեսէլառանցպատժիհետզուգակցե
լու՝որպեսինքնուրույններգործությանմիջոց,այդթվում՝անձին
քրեականպատասխանատվությունիցկամպատժիցազատելիս:

Ընդորում՝անձի՝պատժիսպառնալիքովարգելված,բայցկատա
րածմեկարարքիհամարկարողենկիրառվելմեկիցավելիանվը
տանգությանմիջոցներ:

Ինչվերաբերումէտեսակներին,ապապատժիսպառնալիքովար
գելվածարարքկատարածանձինկատմամբկարողենկիրառվել
անվտանգությանհետևյալմիջոցները՝

1. բժշկականբնույթիհարկադրանքիմիջոցներ՝

−	 հոգեբույժի մոտ արտահիվանդանոցային հսկողություն և
հարկադիրբուժում,

24Քրեականօրենսգրքինախագիծ,հոդված116
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−	 հոգեբուժականհաստատություններիընդհանուրհսկողութ
յանհոգեբուժականբաժանմունքումհարկադիրբուժում,

−	 հոգեբուժական հիվանդանոցի հատուկ տիպի հոգեբուժա
կանբաժանմունքումհարկադիրբուժում,

2. որոշակիվայրերայցելելուարգելք,

3. հոգեբանականօգնությունստանալուպարտականություն։

Այսինքն`«Պրոբացիայիմասին»օրենքովնախատեսվածայսմի
ջոցները նույնպես չեն կատարվում, քանի որ գործող քրեական
օրենսգիրքը նման կարգավորումներ չունի, իսկ նոր օրենսգրքի
նախագիծըևվերոնշյալդրույթներըդեռևսուժիմեջչենմտել:

Անվտանգության միջոցների օրենսդրական կարգավորումները
կյանքի կոչելու համար քրեական օրենսգրքի փոփոխություննե
րիընդունումը,սակայն,բավարարչիկարող լինել,քանիորայն
պետք է ունենաանհրաժեշտ բոլորպայմանները՝ մարդկայինև
նյութատեխնիկականռեսուրսներևապահովվածություն,արդյու
նավետհամագործակցությունդատականմարմիններիհետևմի
ջոցներըկյանքիկոչելուգործունմեխանիզմներ:

Պրոբացիայիծառայությանգործառույթներըպատիժը
պայմանականորենչկիրառելու,պատիժըկրելուցպայ-
մանական վաղաժամկետ ազատելու, պատիժն ավելի
մեղմպատժովփոխարինելուգործընթացներում

Պրոբացիայի և հատկապես պրոբացիայի ծառայողի դերը պա
տիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետազատելու, պատժի
չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու գոր
ծընթացներում կատարվում է խորհրդատվական զեկույցների
միջոցով: Դրանք կազմվում են տվյալների շտեմարանում առկա
տեղեկությունների, անձնական գործի, պրոբացիայի շահառուի,
նրաուսմանկամաշխատանքիվայրիվարչակազմի,ընտանիքի
անդամների,ազգականների,ընկերների,հարևաններիհետհան
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դիպումների,հարցումներիարդյունքում,պետականևտեղական
ինքնակառավարման մարմիններից, հիմնարկներից և այլ կազ
մակերպություններիցստացվածտեղեկությունների,ինչպեսնաև
համապատասխանքրեակատարողականհիմնարկիծառայողնե
րիևայլանձանցտրամադրածտվյալներիհիմանվրա:

Պատիժըկրելուցպայմանականվաղաժամկետազատելու,պատ
ժիչկրածմասնավելիմեղմպատժատեսակովփոխարինելուվե
րաբերյալ Պրոբացիայի ծառայության զեկույցները կազմվում են
ՀՀարդարադատությաննախարարի2018թվականիհուլիսի12ի
թիվ336Լհրամանիհիմանվրա25:

Զեկույցըպետքէմասնավորապեսընդգրկիանձի

1) անունը,ազգանունը,հայրանունը,

2) ծննդյանօրը,ամիսը,տարին,

3) անձիսոցիալհոգեբանականբնութագիրը,

4) աշխատունակությունը, աշխատանքային ստաժը և զբաղ
մունքիտեսակը,

5) կրթությունը,

6) առողջականվիճակը,

7) սոցիալական,գույքայինդրությունը,

8) ընտանեկանդրությունըևխնամքիտակգտնվողանձանց
առկայությունը,

25ՀրամանN336Լ,ՀՀարդարադատությաննախարարի2018թվականիհուլիսի12ի,ՀՀ
ԱՆքրեակատարողականևպրոբացիայիծառայություններիկողմիցպատիժըկրելուցպայ
մանականվաղաժամկետազատելու,պատժիչկրածմասնավելիմեղմպատժատեսակով
փոխարինելու վերաբերյալ զեկույցների կազմման կարգը և պատիժը կրելուց պայմա
նական վաղաժամկետազատելու, պատժի չկրած մասնավելի մեղմպատժատեսակով
փոխարինելու հարցերով ներկայացվող փաստաթղթերի օրինակելի ձևը հաստատելու
մասին.http://probation.am/sites/default/files/hashvetvutyunner/336L_Hraman.pdf

http://probation.am/sites/default/files/hashvetvutyunner/336L_Hraman.pdf
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9) բնակությանմշտականվայրիառկայությունը,

10)որոշակիհակումները,հնարավորկախվածությունները,նա
խասիրությունները,

11)արարքիբնույթնուհանրությանհամարվտանգավորության
աստիճանը,

12)վերաբերմունքնիրկատարածհանցանքինկատմամբ,

13) քրեակատարողական հիմնարկում գտնվելու ընթացքում
դրսևորածվարքագիծը,աշխատանքայինգործունեություննու
մասնակցությունըմշակութային,կրթականմիջոցառումներին,

14) ուղղմանըևվերասոցիալականացմանըվերաբերողտվյալներ,

15)այլհանգամանքներ:

Զեկույցներիտրամադրմանպարտականությունօրենսդիրըսահմա
նելէՊրոբացիայիբոլործառայողներիհամար՝առանցորոշակիդա
սակարգմանևչափանիշների,ինչըխնդրահարույցէ:Նախգոյութ
յունչունիծառայությաններսումառանձինբաժինկամծառայողների
խումբ,որըմասնագիտացածկլինիհատկապեսզեկույցներիպատ
րաստմանգործում: Սանշվումէհատկապեսայնպատճառով,որ
գրվողզեկույցըշահառուիհամարէականնշանակությունունեցող
փաստաթուղթ է, և դրանումպարունակվողտեղեկության նկատ
մամբպետքէդրսևորվիհնարավորինսմասնագիտականմոտեցում:

Ավելին,զեկույցիմասկազմողորոշտեղեկություններ,ինչպիսիք
են, օրինակ, կատարածհանցանքի նկատմամբ  իրականվերա
բերմունքիբացահայտումը,անձիսոցիալհոգեբանականբնութա
գիրը,կախվածություններիուհակումներիբացահայտումը,ուղղ
մանուվերասոցիալականացմանմիտումներըևայլն,պահանջում
ենմասնագիտականմոտեցում,հատուկգործիքներիկիրառումև
ուղղորդող չափանիշներ,ինչնօբյեկտիվորենանհնարէիրակա
նացնելներկայիսծառայությանմարդկային,նյութականևայլռե
սուրսներովհագեցվածությանպայմաններում:
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Ծառայողի՝ արդեն իսկ հիմնարկից տրված տվյալի հիման վրա
նմանատիպտեղեկությունն ուղղակիորեն շարադրելը և ներկա
յացնելըհանգեցնումէմեկայլխնդրի,այնէ՝այսգործընթացում
պրոբացիայի դերի և պատրաստված զեկույցի սոսկ արհեստա
կանբնույթկրելուն:Նմանռիսկերիցխուսափելուհամարանհրա
ժեշտէդնելօրենսդրականպահանջ,համաձայնորի՝զեկույցները
կկազմի  հատուկառանձնացվածխումբը՝ դրա համարանհրա
ժեշտգործիքակազմիկիրառմամբ:

Վերոնշյալհրամանըսահմանումէնաև,որզեկույցըկազմելուև
դատապարտյալի անձնական գործն ուսումնասիրելու նպատա
կով պրոբացիայի ծառայողն առնվազն մեկ անգամ այցելում է
պատիժըկատարողհամապատասխանհիմնարկ,զրուցումդա
տապարտյալի հետ, դատապարտյալիանձնականգործի ուսում
նասիրման հիման վրա կազմում քաղվածք, անհրաժեշտության
դեպքումկատարումպատճեններ:

Չնայածսահմանվածէ,ործառայողնառնվազնմեկանգամպետք
էայցելիպատիժը կատարող համապատասխանհիմնարկ,այնու
հանդերձ,հաշվիառնելովծառայողներիծանրաբեռնվածություննու
գործընթացիժամկետներիսահմանափակ լինելը, հանդիպումները
լինումենհիմնականումնվազագույնքանակովևկարճժամկետով,
ինչնարդենիսկչիկարողբավարարհամարվելշահառուիվերաբեր
յալհավաստիևվստահելիտեղեկություններհավաքելուհամար26:

Քրեականօրենսգրքիև«Պրոբացիայիմասին»օրենքիվերլուծությու
նից27բխումէ,որՊրոբացիայիծառայությունընաևունիիրավասութ
յուններպատիժնավելիմեղմպատժովփոխարինելուգործընթացում,
որնիրականացվումէկրկինխորհրդատվականզեկույցիներկայաց
մանմիջոցով: Զեկույցներըպետքէհամապատասխանեն վերևում
նշվածպահանջներին,սակայնինչպեսարդենիսկցույցէտվելպրակ
տիկայիուսումնասիրությունը,նմանզեկույցներչենկազմվում28:

26Զեկույցներիվերաբերյալառավելհանգամանալիցտեղեկություն,առկառիսկերիու
խնդիրներիվերլուծությունկներկայացվիհետազոտությաներկրորդ՝պրակտիկփուլի
ուսումնասիրությանուամփոփմանավարտին
27ՀՀքրեականօրենսգիրք,հոդված77
28Տե՛սհղում2,էջ97

https://www.ombuds.am/images/files/1592b28948bf827457fc37b3cf0a0357.pdf
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Վերասոցիալականացմաննուղղվածգործառույթներ

Ի սկզբանե պրոբացիան քրեական արդարադատության համա
կարգերումներդրվելէորպեսհանցագործությունկատարածան
ձանց սոցիալական վերաինտեգրման և հանցագործությունների
դեմպայքարիկանխարգելիչմիջոց:Եվրոպականերկրներումայն
ընդունվեցևհետագայումտարածումգտավորպեսպատժիչհա
մակարգիվերացմանկարևորսկզբունք:

Ըստայդմ,պրոբացիայիշրջանակներումհանցագործությունների
թվինվազումնուղղակիորենկապվումէհանցագործությունկա
տարածանձիհետդրականհարաբերությունստեղծելուևսոցիա
լականվերաինտեգրմանըաջակցելուհետ29:

ԱյսմոտեցումըորդեգրվեցնաևՀՀումպրոբացիայիծառայութ
յաններդրմամբևամրագրվեցօրենսդրականկարգավորումնե
րում: Շահառուների վերասոցիալականացման գործում Պրոբա
ցիայիծառայությանգործառույթներընախատեսվեցինoրենքով:

ՄասնավորապեսՊրոբացիայի ծառայությունն իր մոտ հաշվառ
ված շահառուների վերասոցիալականացման նպատակով մշա
կումևիրականացնումէհամապատասխանաշխատանքիևսո
ցիալականապահովությանը,մշակութային,կրթական,մասնագի
տականվերապատրաստմանըևվերաորակավորմանը,սպորտա
յին,առողջապահական,հոգեբանական,վարքաբանականզբաղ
վածությաննուղղվածմիջոցառումներևծրագրեր։30

Վերասոցիալականացման միջոցառումների նպատակը սոցիա
լական վերականգնման կարճաժամկետ կամ երկարաժամկետ
աշխատանքներ և ուսումնական ծրագրեր, ինչպես նաև ոգելից
խմիչքներ,թմրամիջոցներ,հոգեմետ,խիստներգործողկամթու
նավորնյութերգործածելուդեմպայքարիոլորտումհատուկծրագ
րերնախաձեռնելնուիրականացնելնէ:

29 UN Interregional Crime and Justice Research Institute, Handbook on Probation
Services: http://www.unicri.it/services/library_documentation/publications/unicri_series/
Probation_handbook.pdf
30ՀՀօրենքըպրոբացիայիծառայությանմասին,28րդհոդված

http://www.unicri.it/services/library_documentation/publications/unicri_series/Probation_handbook.pdf
http://www.unicri.it/services/library_documentation/publications/unicri_series/Probation_handbook.pdf
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Այդ նպատակով կազմվում է վերասոցիալականացման միջոցա
ռումներիառանձինծրագիր՝հաշվիառնելովկոնկրետշահառուի
առանձնահատկությունները:

Վերասոցիալականացմանվերոնշյալկարգավորումներումմտահո
գիչէգործառույթիիրականացմանհամարծառայությաններսում
պատասխանատուշրջանակիորոշակիությանհարցը,քանիորայս
գործառույթըչիվերապահվումկոնկրետխմբինկամբաժնիծառա
յողներին,ևՕրենքըտալիսէայսառումովընդհանրականկարգա
վորումներ,ինչըպրակտիկայումկարողէխնդիրներառաջացնել:

Ուսումնասիրությունըցույցէտալիս,որվերասոցիալականացման
միջոցառումները ծառայությունն իրականացնում է  անհատա
կանծրագրիհիմանվրա՝երկուփուլով՝մշակմանևիրականաց
ման:Մշակմանփուլումգնահատվումենպրոբացիայիշահառուի
ռիսկերըև պահանջմունքները:Իրականացմանփուլըներառում
է պրոբացիայի շահառուի՝ կրթական, մարզական, մշակութա
յին ծրագրերում ընդգրկվելը, հոգեբանական և զբաղվածության
ապահովմաննուղղվածաշխատանքներիիրականացումը31:

Օրենսդրականմակարդակումգործառութներինմանհամակցութ
յուննուիրավասություններիշրջանակըբավարարենծառայութ
յանառջևդրվածնպատակներիիրագործմանհամար:Այսառու
մովառավելուշադրությանկարիքունենպրակտիկայումվերասո
ցիալականացմաննուղղվածմիջոցառումներիուաշխատանքների
ինտենսիվություննուծավալը,դրանցհամարանհրաժեշտնյութա
տեխնիկական, ծրագրային ու մարդկային ռեսուրսները, առանց
որոնցայսնպատակըսոսկհռչակագրայինբնույթկունենա:

31Պրոբացիայիծառայությանտրամադրածպաշտոնականտեղեկատվություն,գրու
թյունթիվԵ/պ192
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Էլեկտրոնայինվերահսկողություն

Օրենքընախատեսումէնաևէլեկտրոնայինհսկողությանկիրառ
ման հնարավորություն. մինչդատական և դատական քննության
փուլերում՝ որպես այլընտրանքային խափանման միջոցների և
անվտանգության միջոցների հետ համակցված միջամտություն,
կամպատժիկատարմանփուլում՝որպեսպատժիկատարմանհետ
համակցվածհսկողությանմիջոց,կամհետպատժյափուլում32:Այ
սինքն՝Օրենքնէլեկտրոնայինհսկողությանհնարավորություննա
խատեսումէքրեականարդարադատությանբոլորփուլերում:

Օրենքը նախատեսում է էլեկտրոնային հսկողության կիրառման
կարգը,պայմանները,տեսակներնուտևողությունը:Մասնավորա
պեսպատժիկատարման,պատիժըպայմանականորենչկիրառե
լու,պատժիցպայմանականվաղաժամկետազատմանհետևանքով
փորձաշրջանիմեջգտնվող, հղիկանանց, մինչևերեքտարեկան
երեխաունեցող,հիվանդությանկամարտակարգհանգամանքնե
րիհետևանքովպատժիկրումիցազատվածկամպատժիկրումը
հետաձգվածանձանցնկատմամբվերահսկողության կատարման
դեպքերում էլեկտրոնային միջոցներով հսկողություն կիրառելիս
դատարաննառնվազնհաշվիէառնումպրոբացիայիշահառուի

1) անձըբնութագրողտվյալները,

2) տարիքը,

3) առողջականվիճակը,

4) զբաղմունքիտեսակը,

5) բնակությանմշտականվայրիառկայությունը,

6) ընտանեկանդրությունըևխնամքիտակգտնվողանձանց
առկայությունը,

32Տե՛սհղում30,41րդհոդված



40

7) արարքիբնույթնուհանրությանհամարվտանգավորության
աստիճանը:

Համաձայն կարգավորումների՝ էլեկտրոնային հսկողությունն
իրականացվում է գլոբալտեղորոշման համակարգով (GPS)աշ
խատող կամ ռադիոալիքային, կենսաչափական,արբանյակային
կամայլտեխնիկականսարքերիև էլեկտրոնայինծրագրերիկի
րառմամբ,ինչըհնարավորությունէտալիսպարզելուպրոբացիա
յիշահառուիգտնվելուվայրը,տեղաշարժը,վարքագիծըևդատա
կանակտովսահմանվածսահմանափակումներիպահպանումը:

Օգտագործվող սարքավորումներն ամրացվում են պրոբացիայի
շահառուինկամտեղադրվումվերջինիսբնակությանկամգտնվե
լուվայրումևկիրառվումմիայնայնժամանակահատվածում,որը
նախատեսվածէդատականակտով:

Ինչվերաբերումէհսկողությանֆինանսավորմանը,ապաօրենս
դիրը նախատեսել է ճկուն մեխանիզմ՝ հնարավորությունտալով
կիրառմանծախսերըփակելպետականբյուջեիկամպրոբացիայի
շահառուիմիջոցներիհաշվին:Որոշումկայացնելիսդատարանը
պետքէհաշվիառնիանձիգույքայինդրությունը,ընդորում՝շա
հառուի՝բավարարմիջոցներ չունենալը չիկարողէլեկտրոնային
հսկողությանկիրառումըմերժելուհիմքլինել:

Նմանկարգավորումըևհսկողությանմիջոցինախատեսումնինք
նինողջունելիեն,սակայնդրանքվերևումարդեննշվածհարա
կից օրենսդրական ակտերի բացակայության պատճառով ներ
կայումսչենկիրառվում:Այսդեպքումևսառկաէիրավիճակ,երբ
օրենքովնախատեսվածէմիջոցառում,որնունիսոսկտեսական
բնույթ,քանիորդրագործարկումըկախվածէհարակիցօրենս
դրական կարգավորումներից: Ավելին, որոշ հարցեր, ինչպիսիք
են,օրինակ,պատասխանատվությունըէլեկտրոնայինհսկողութ
յանտեխնիկականսարքիխափանմանհամար,պրակտիկկիրառ
մանմանրամասնեղանակներնումեխանիզմները,դուրսենմնա
ցելկարգավորումներից:Քրեականդատավարությանօրենսգրքի
նախագիծնէլեկտրոնայինհսկողությաննանդրադառնումէերկու
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դրույթով՝տնայինկալանքևվարչականհսկողություն33.այլկար
գավորումներայսհարցիառնչությամբբացակայումեն:

Վրաստանում,օրինակ,օրենքըհստակնախատեսումէէլեկտրո
նային հսկողության միջոցի կատարման ընթացակարգը: Օրեն
քըսահմանումէնաև,որ եթեհսկողությանմիջոցըխափանվել
է շահառուիմեղքով,ապահամապատասխանփոխհատուցումը
պետքէկատարիվերջինիսներկայացուցիչը34:

Ներկայացվածըթույլ էտալիսփաստել, որ մի կողմիցառկաեն
օրենսդրականթերիկարգավորումներ,ինչընախագծերնընդու
նելուց կարճ ժամանակ անց կպահանջի լրացուցիչ փոփոխութ
յուններ,մյուսկողմիցհարակիցօրենսդրականկարգավորումնե
րըհամապատասխանեցվածչեն,ևնմանպայմաններումէլեկտ
րոնայինհսկողությանկիրառումըպրակտիկայում կուղեկցվիմի
շարքխնդիրներով:

Հարկ է նշել նաև, որ էլեկտրոնային հսկողությանարդյունավետ
կիրառումըմիևնույնժամանակկախվածէորոշայլհանգամանք
ներից,օրինակ՝ծախսերիճիշտհաշվարկևկառավարում,հսկո
ղությանմիջոցներիտեսակներուձեռքբերմանեղանակներ/վար
ձակալությու՞ն,թե՞ գնում/, ինչնարդենպրակտիկայի հարց է,և
հնարավորկլինիգնահատելփորձարկելուցհետո:

Առանձիներկրներումարդենիսկներդրվածևգործողպրակտի
կանայսառումովփաստումէվերոնշյալռիսկերիկարևորությունն
ուճիշտգնահատումը,ինչիպայմաններումմիայնհնարավորկլի
նիապահովելդրաարդյունավետկիրառումը:

Ընդհանուր առմամբ էլեկտրոնային հսկողության՝ որպես պրո
բացիայիծառայությանշրջանակներումգործողմիջոցիևորպես
այլընտրանքային խափանման միջոցի պատկերը եվրոպական
երկըրներումհետևյալնէ.

33Քրեականդատավարությանօրենսգրքինախագիծ,հոդված123124
34ParliamentofGeorgia,LawofGeorgiaon theprocedure forenforcingnoncustodial
sentencesandprobation,ProcedureforenforcingHousearrestsentences,article44
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ԲԵԼԳԻԱ ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ ԿԻՊՐՈՍ ՉԵԽԻԱ ԴԱՆԻԱ ԱՆԳԼԻԱ ՖԻՆԼԱՆԴԻԱ ԼԱՏՎԻԱ ՖՐԱՆՍԻԱ ԼԻՏՎԱ

√ √ √ √ √ √ √

√

√ √ √

√ √ √ √

Էլեկտրոնային
մշտադիտարկում

Պրոբացիայի
միջոց/այլընտրանքային

խափանմանմիջոց

Պրոբացիայիմիջոցի
վերահսկմանեղանակ

Ազատազրկմանկատարման
եղանակ

Կարգավորումը
ն ե ր պ ե տ ա կ ա ն
օրենսդրությամբ
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Հաշտարարությանոլորտումպրոբացիայիծառայության
գործառույթներնուօրենսդրականկարգավորումները

Օրենսդիրը «Պրոբացիայի մասին» օրենքով սահմանել էՊրոբա
ցիայի իրավասությունները նաև հաշտարարությանփուլում:Այս
պես,հաշտարարությունըհնարավորէդատականքննությանփու
լում,ազատազրկմանհետչկապվածպատիժներիկատարմանկամ
հետպատժյափուլում:Այնսահմանվել է որպեսպրոբացիայի շա
հառուիևտուժողի/տուժողիիրավահաջորդի/հաշտեցմաննուղղ
վածբանակցություններիիրականացում՝ծառայությանղեկավարի
նշանակածհաշտարարի՝պրոբացիայիծառայողիմիջոցով35:Նոր
միմեկնաբանությունըթույլէտալիսարձանագրել,որպրոբացիայի
ցանկացածծառայողկարողէհանդեսգալհաշտարարիկարգա
վիճակում, ինչը փոքրինչ խնդրահարույց է: Նախ, օրենսդիրը չի
նախատեսել հաշտարարին ներկայացվող կոնկրետպահանջներ,
հետևաբարնույնիսկառանցհամապատասխանվերապատրաստ
մանկամհմտությունների՝անձըկարողէստանձնելնմանկարևոր
գործառույթ:Ավելորդռիսկերիցխուսափելուհամարառավելնպա
տակահարմարկլիներնախատեսելորոշակիչափանիշներ,որոնց
հիմանվրակընտրվերկոնկրետծառայողը/հաշտարարը:

Դատական քննությանփուլումայն նախաձեռնելու իրավասութ
յունըտրվածէդատարանին,ազատազրկմանհետչկապվածպա
տիժների կատարման կամ հետպատժյա փուլում՝ Պրոբացիայի
ծառայությանղեկավարին:

Օրենքովսահմանվածեննաևհաշտարարությանգործընթացիկազ
մակերպումը,ժամկետներնուավարտը:Առաջինհայացքիցհաշտա
րարությանինստիտուտընմանկարգավորումներովպետքէունակ
լիներ լուծելուիրառջևդրվածխնդիրները,սակայնկրկինպետքէ
անդրադառնալքրեականարդարադատությանհամակարգիընդհա
նուրօրենսդրականկարգավորումներին,որոնցհամատեքստումէլ
ներկայումսհաշտարարությանինստիտուտըչիգործում:

35Օրենքի29րդհոդված
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Այսպես,քրեականօրենսգրքիգործողտարբերակումհաշտարա
րության վերաբերյալ կարգավորումներ առկա չեն: Օրենսգիրքը
նախատեսումէմիայնտուժողիհետհաշտվելուհիմքովքրեական
պատասխանատվությունիցազատելը.«Ոչմեծծանրությանհան
ցանքկատարածանձըկարողէազատվելքրեականպատասխա
նատվությունից, եթե նա հաշտվել էտուժողի հետև հատուցել
կամայլկերպհարթելէնրանպատճառածվնասը»։36

Ստացվում է, որ չնայած օրենքով հաշտարարության ինստիտուտը
նախատեսվածէ,սակայնգործողքրեականօրենսդրությամբբավա
կանաչափկարգավորվածչլինելուպատճառովայնկրկինչիգործում:

Ինչ վերաբերում է քրեական օրենսգրքիփոփոխությունների նա
խագծին, ապա հաշտարարություն, որպես այդպիսին, նախա
տեսվածչէ: Նախագծի87րդհոդվածընախատեսումէքրեական
պատասխանատվությունից ազատում տուժողի և հանցանք կա
տարածանձի հաշտության հիմքով: Սավերաբերում է քրեական
պատասխանատվությունից ազատելու ինստիտուտին՝ քրեական
վարույթըկամքրեականհետապնդումըբացառողհանգամանքով
կամմասնավորմեղադրանքիգործերով:Նմանկարգավորումնըստ
էությանհամահունչչէ«Պրոբացիայիմասին»օրենքումառկահաշ
տարարությանկարգավորումներին:Ավելին,չենհստակեցվելհաշ
տեցմանգործընթացընախաձեռնողև կազմակերպողսուբյեկտն
ուվերջինիսկարգավիճակը:Ստացվումէ,որՕրենքովարդենիսկ
նախատեսված հաշտարարության կարգավորումները տեղ չեն
գտելհարակիցօրենսդրականակտերումունախագծերում:

Պրոբացիանհետպատժյափուլում

Ինչպեսարդեններկայացվելէ,ըստօրենսդրականկարգավորումնե
րի՝ծառայությունըգործումէքրեականարդարադատությանտար
բերփուլերում՝ներառյալհետպատժյա։Սաբացատրվումէնրանով,
որՊրոբացիայիծառայությանգործառույթներիիրականացմանժա
մանակահատվածըպատժի կրումից հետո մինչև դատվածության
մարումըկամօրենքովսահմանվածկարգովայնհանելնէ։

36ՀՀքրեականօրենսգիրք,հոդված73
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Առկակարգավորումներիուսումնասիրությունըցույցէտալիս,որ
հետպատժյափուլումՊրոբացիայիլիազորություններըներառում
են հաշտարարությունը՝ Պրոբացիայի ծառայության ղեկավարի
նախաձեռնությամբ կամ կողմի միջնորդությամբ, ինչպես նաև
էլեկտրոնայինհսկողությունը:Ինչպեսարդեննշվեց,ո՛չմեկը,ո՛չ
մյուսըդեռևսչենգործում՝անկախօրենսդրականկարգավորում
ներից: Այսինքն՝ հետպատժյա փուլում հնարավոր չէ կատարել
սահմանվածգործառույթները:

Սրանզուգահեռպետքէուշադրությունդարձնելնաևայսփուլի
օրենսդրական կարգավորումների որոշակիության հարցին: Այս
պես,օրենսդիրըչիհստակեցնում,թեինչպեսպետքէհետպատժ
յափուլումՊրոբացիայիծառայությունըգործունեությունծավալի,
հատկապեսայնդեպքերում,երբհանցանքկատարածանձըկրել
է դատարանի որոշմամբսահմանվածպատժի ողջ ժամանակա
հատվածնուսահմանվածկարգովազատարձակվել: Չիհստա
կեցվում, թե նման իրավիճակներում ինչի հիման վրա և հատ
կապես ինչպես կարող է պրոբացիոն ծառայողն էլեկտրոնային
հսկողություն իրականացնել, մինչդեռ կարգավորումների հստա
կությունիցև կանխատեսելիությունիցէկախվածպրակտիկկի
րառման արդյունավետությունը, ինչը նման կարգավորումների
պայմաններումդեռևսմտահոգիչէ:
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Դեռևս2012թվականիհունիսի30ի«ՀայաստանիՀանրապետութ
յան իրավական և դատական բարեփոխումների 20122016 թվա
կաններիռազմավարականծրագիրըևծրագրիցբխողմիջոցառում
ներիցանկըհաստատելումասին»թիվՆԿ96Ակարգադրությամբ
հաստատված միջոցառումների ցանկի համաձայն՝ պրոբացիայի
ծառայությունըերկրումնախատեսվումէրստեղծելՀՀարդարադա
տությաննախարարությանկառուցվածքում՝որպեսքրեակատարո
ղականծառայությունիցանկախևառանձինմարմին:

Ծառայությանինստիտուցիոնալ նմանկարգավիճակը հետագա
յումհաստատվեցարդեն 2016թվականինընդունված«Պրոբա
ցիայիմասին»օրենքովու2018թվականինընդունվածծառայութ
յաններքինկանոնադրությամբ37:

Այսինքն՝ծառայությունըհիմնադրվեցգործադիրմարմնիկազմում՝
որպեսանկախմարմին:Նմանկարգավորումնընդունվածէմիշարք
երկրներումևաչքիէընկնումգործառութայինբազմազանությամբ:

Պրոբացիայի ինստիտուցիոնալ պատկանելության վերաբերյալ
առանձիներկրներումպրակտիկանտարբերէ:Միշարքերկրներում,

37ՀՀկառավարություն,ՀՀարդարադատությաննախարարությանպրոբացիայիպետակ
ան ծառայության ներքին կանոնակարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2006
թվականիհոկտեմբերի26իN1561որոշումնուժըկորցրածճանաչելումասին,2018թ.
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ինչպիսիք են Մոլդովան38, Ռումինիան39, Ֆինլանդիան40, Դանիան41,
Անգլիան42ևայլն,ծառայությունըգործադիրիկազմումէ՝լինելովկա՛մ
արդարադատությանհամակարգիմաս,կա՛մկիցայլմարմին:

Կաներկրներ,որտեղպրոբացիանգործումէբանտայինհամա
կարգի ներսում: Սրա լավագույն օրինակն է Ֆրանսիան43: Հիմ
նական առանձնահատկությունն այն է, որ քրեական արդարա
դատության որոշ փուլերում, օրինակ՝ մինչդատական փուլում,
պրոբացիայի ծառայության գործառույթները սահմանափակ
են: Գոյություն ունեն նաև համակարգեր, որտեղ ծառայությու
նըպատվիրակվածէմասնավորհատվածին,սակայնգործումէ
արդարադատությաննախարարությանֆինանսավորմամբևվե
րահսկողությամբ:ՆմանպրակտիկաառկաէՆիդեռլանդներում44:

Չնայած գործող համակարգերի տարբերություններին՝ պրոբա
ցիայիծառայություննիվերջոգնահատվումէ՝հիմքընդունելովիր
առջևդրվածխնդիրներինունպատակներինուղղվածարդյունա
վետգործունեությունը:ԱյսառումովՀՀումԱՆկազմումորպես
անկախմարմինգործելըընդունելիմոտեցումէ,սակայնպետքէ
հաշվիառնելգործառութայինիրականանկախությաներաշխիք
ները, վերահսկողության ու ֆինանսավորման հիմնահարցերը,
որոնքէականդերակատարումունենարդյունավետությանապա
հովմանգործում:

38MinistryofJusticeofRepublicofMoldova,ProbationDivison:
http://probatiune.gov.md/?new_language=0&go=page&p=123
39MinistryofJusticeofRomania,NationalProbationDirectorate:
http://www.just.ro/en/directianationaladeprobatiune/
40CriminalSanctionsAgencyofFinland:
https://www.rikosseuraamus.fi/en/index/criminalsanctionsagency.html
41PrisonandProbationServiceinDenmark:
https://www.justitsministeriet.dk/generelt/english/justicesystem
42PrisonandProbationServideinUnitedKingdom:
https://www.gov.uk/government/organisations/hermajestysprisonandprobationservice
43 Direction de l‘administration pénitentiaire: http://www.justice.gouv.fr/leministeredela
justice10017/directiondeladministrationpenitentiaire10025/
44MinistryofJusticeandSecurity,Netherlands:
https://www.government.nl/ministries/ministryofjusticeandsecurity

http://probatiune.gov.md/?new_language=0&go=page&p=123
http://www.just.ro/en/directia-nationala-de-probatiune/
https://www.rikosseuraamus.fi/en/index/criminalsanctionsagency.html
https://www.justitsministeriet.dk/generelt/english/justice-system
https://www.gov.uk/government/organisations/her-majestys-prison-and-probation-service
http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/direction-de-ladministration-penitentiaire-10025/
http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/direction-de-ladministration-penitentiaire-10025/
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-justice-and-security
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Պրոբացիայի արդյունավետ գործունեության նախապայմաննե
րիցէծառայությանֆինանսականերաշխիքներիառկայությունը,
ինչնառաջինհերթինպետքէհստակօրենսդրականկարգավո
րումունենա:

Օրենսդրությանուսումնասիրությունը,սակայն,ցույցէտալիս,որ
այսառումովևսկարգավորումներըթերիեն:

Այսպես,Օրենքը53րդհոդվածի3րդմասովնախատեսումէդրույթ
առայն,որՊրոբացիայիծառայությանֆինանսավորումնիրակա
նացվումէպետականբյուջեի,ինչպեսնաևՀայաստանիՀանրա
պետությանօրենսդրությամբչարգելվածայլմիջոցներիհաշվին:

Այլկարգավորումայնմասին,թեինչպեսենկազմվումբյուջենև
տարեկանծախսերիհայտը,ումեններկայացվումևինչպեսեն
հաստատվում,հստակեցվածչէ:

Ինչպես երևում է ՀՀ կառավարության 2020 թվականի ինտե
րակտիվ բյուջեով հասանելի տվյալներից, նույն թվականի հա
մարՊրոբացիայիծառայությանտեխնիկականհագեցվածության
բարելավմաննպատակովհատկացվելէընդամենը3.220.000ՀՀ
դրամ45, ընդ որում՝կալանավայրերտողիտակ: Հաշվիառնե
լով ծառայության՝ Երևան քաղաքի, մարզային ու մասնագիտա

45Ինտերակտիվբյուջե,2020թ.https://www.egov.am/interactivebudget/

https://www.e-gov.am/interactive-budget/
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կանստորաբաժանումներիքանակը՝կարողենքարձանագրել,որ
նմանբյուջետային հատկացումն ունակ չէապահովելուամբողջ
ծառայության տեխնիկական հագեցվածությունը՝ հանգեցնելով
պրակտիկխնդիրների:

Ավելին,ինչպեսցույցէտալիսպրակտիկայիուսումնասիրությու
նը,ծառայությանֆինանսականծախսերիհայտըներկայացնումէ
ՀՀարդարադատությաննախարարությունը,ևՊրոբացիայիծա
ռայություննինքնուրույնգործառույթայսգործընթացումչունի:

Առանձիներկրներիփորձիուսումնասիրությունըցույց էտալիս,
որայներկրներում,որտեղծառայությունըգործադիրիմասէ,ֆի
նանսավորումնիրականացվումէարդարադատությաննախարա
րությանմիջոցով46: Կաներկրներ,օրինակ՝ Բուլղարիան, Ռումի
նիան,որտեղծառայությանբյուջենառանձնացվածէբանտային
համակարգիբյուջեից:

Չնայածգոյությունունեցողհամակարգերիևմեխանիզմներիտար
բերությանը՝յուրաքանչյուրպարագայումանհրաժեշտէսահմանել
ծառայությանֆինանսավորմանբավարարօրենսդրականկարգա
վորումներևապահովելողջամիտհատկացումներիառկայությու
նը՝որոշումներիկայացմանըվերջինիսմասնակցությամբ:

46AntonvanKalmthoutandIoanDurnescu,EuropeanProbationServiceSystems,
acomparativeoverview,2008
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Գործող Պրոբացիայի ծառայության վերաբերյալ առկա օրենսդ
րականհիմնականուհարակիցկարգավորումներիուսումնասի
րությունըթույլէտալիսարձանագրելօրենքիմակարդակումծա
ռայությանարդյունավետ գործունեությանառկա երաշխիքները,
հիմնականբացթողումներնուռիսկերը:

Մասնավորապես,իսկզբանեպրոբացիայիհայեցակարգը,հետա
գայումնաևՕրենքըմշակվեցինուընդունվեցինորպեսոլորտում
առկախնդիրներիարդյունավետլուծմանտարբերակ,դատարան
ների՝ազատազրկմաննառնչվողպատիժներիանհարկինշանակ
ման, մեղադրյալների նկատմամբ կալանավորումը որպես խա
փանմանմիջոց ընտրելու դեպքերըև նաևքրեակատարողական
հիմնարկներիգերբնակեցվածությունընվազեցնելումիջոց։Բացա
ռությամբվերջիննշվածի՝սրանքհամահունչենպրոբացիայիըն
դունվածչափանիշներին,նպատակայիննշանակությաննուդերա
կատարմանը:Սակայնինչպեսցույցենտալիսհետագակարգավո
րումները,դեռևսառկաենօրենսդրականբացեր,որոնքկարողեն
խաթարելծառայությանարդյունավետգործունեությունը:

Չնայած այն հանգամանքին, որ օրենքով հնարավորություն է
տրված պրոբացիան կիրառելու քրեական արդարադատության
բոլորփուլերում՝ըստայդմնախատեսելովնաևլայնգործառույթ
ներ,դրանքդեռևսկյանքիչենկոչվելհամակարգայինևհամալիր
օրենսդրական կարգավորումների բացակայությանպատճառով:
Օրինակ՝ այլընտրանքային խափանման միջոցները չեն կիրառ
վում՝ պայմանավորված գործող քրեադատավարական օրենսդ
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րությանկարգավորումներիբացով:Նույնմտահոգությունըվերա
բերելի է նաևՕրենքովՊրոբացիայինտրվածանվտանգության
միջոցներիկիրառմանը, քանիորգործողքրեականօրենսգիրքը
նմանկարգավորումներչինախատեսում:

Ուսումնասիրությունըվերէհանումնաևորոշմտահոգություններ
պատիժըպայմանականորեն չկիրառելու,պատիժըկրելուցպայ
մանականվաղաժամկետազատելուգործընթացումՊրոբացիայի
ծառայությանդերակատարմանկարգավորումներիառնչությամբ:
Խոսքըհատկապեսվերաբերումէայսգործընթացումէականդե
րակատարում ունեցող զեկույցները կազմելուն ու ներկայացնե
լուն,որի լիազորություննօրենքովտրվելէբոլործառայողներին՝
առանցորոշակիչափանիշներիուպահանջների:

Դեռևսխիստմտահոգիչէօրենքովսահմանված,սակայնկյանքի
չկոչված էլեկտրոնային վերահսկողության ու հաշտարարության
հարցը:Էլեկտրոնայինվերահսկողությանպարագայումներկայիս
կարգավորումներիուսումնասիրությունըվերէհանումմիկողմից
կիրառմաննառնչվողթերություններ,մյուսկողմից՝կրկինքրեա
դատավարականօրենսգրքիբացեր:

Հաշտարարության օրենսդրական կարգավորումներն առավել
մտահոգիչ ենայնպատճառով, որ մի կողմից գործող քրեական
օրենսդրությամբհաշտարարությունըսահմանված չէ,մյուսկող
միցքրեականօրենսգրքիփոփոխություններինախագծովնախա
տեսված հաշտության ինստիտուտը համահունչ չէպրոբացիայի
օրենքիհամապատասխանկարգավորումներին:

Վերոնշյալը թույլ էտալիսարձանագրել, որպրոբացիան ՀՀում
ներդնելուց հետո չեն կատարվել համակարգային և համահունչ
օրենսդրականփոփոխություններ,որոնքկապահովեինօրենքով
նախատեսվածբոլորգործառույթներիիրականացումը:Այսինքն`
չնայածայնընդունվեցվերականգնողականարդարադատության
հղացքի (կոնցեպտի) շրջանակներում, սակայն օրենսդրությունն
ուհամակարգըդեռևսդրանուղղվածգործունքայլերչենկատա
րել,ինչնիրբացասականազդեցություննունիՊրոբացիայիծա
ռայությանարդյունավետգործունեությանվրա:
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•	Պրոբացիայիծառայությանհամարնախատեսելիրենցկող
մից կատարված ծառայության վերաբերյալ հանրությանը
բովանդակային հաշվետվություններ ներկայացնելու պար
տավորություն:

•	Գործուն և անհապաղ քայլեր ձեռնարկել օրենքով նախա
տեսվածայլընտրանքայինխափանմանուանվտանգության
միջոցների պրակտիկ կիրառելիությունն ապահովելու հա
մար՝քրեականևքրեադատավարականօրենսդրությունում
համապատասխանփոփոխությունները կյանքի կոչելու մի
ջոցով:

•	Քրեադատավարական ոլորտի համալիր և համաձայնեց
վածօրենսդրականփոփոխություններիմիջոցովապահովել
էլեկտրոնայինհսկողությանմիջոցիկիրառումը:

•	Օրենքովարդենիսկընդունվածհաշտարարությանինստի
տուտի կարգավորումները համապատասխանեցնել քրեա
կանօրենսգրքինախագծիփոփոխություններին։

•	Օրենքով հստակեցնել հաշտարարին ներկայացվող պա
հանջները։

•	Պրոբացիայի օրենքով հստակեցնել ծառայության ներսում
առանձինծառայողներիուբաժիններիդերակատարումնու
իրավասություններըվերասոցիալականացմանգործում։
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•	Պայմանական վաղաժամկետ ազատման գործընթացում
ներկայացվող զեկույցները կազմելու  համար նախատեսել
համապատասխան կարողություններով ու հմտություննե
րովօժտվածծառայողներիառանձինբաժին։

•	Օրենքով հստակեցնել հետպատժյա փուլում պրոբացիայի
ծառայության կիրառումը՝ նախատեսելով այդ փուլում մի
ջոցների ընտրության ու կիրառման կարգը, չափանիշներն
ուեղանակները։

•	Պրոբացիայի ծառայությանն օրենքով վերապահված մի
շարք լիազորությունների առավել արդյունավետ իրագործ
մանհամարծառայությաններսումստեղծելառանձինհիմ
նադրամ,որըարդյունավետհամագործակցությանևհամա
կարգման շնորհիվհանցագործությունկատարածանձանց
աշխատանքիուզբաղվածության,կրթությանուայլծրագ
րերիմասնակցությանհնարավորություններկտա։

•	ՕրենսդրականկարգավորումտալՊրոբացիայիծառայութ
յան ֆինանսավորման հարցին, բյուջեի կազմման և հատ
կացման հարցում ծառայությանը տալ ուղղակի մասնակ
ցության հնարավորություն ինչպես Արդարադատության
նախարարությունԱզգային ժողով, այնպես էլ Կառավա
րությունԱզգայինժողովհարաբերություններում։

•	Oրենքովհստակեցնելծառայությաննկատմամբդատախա
զականհսկողությանսահմաններնուկարգը։
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ABSTRACT

Thisresearchisaimedatstudyingthelegislativeframeworkbywhich
theprobationserviceintheRepublicofArmeniaisregulated,withthe
goalofidentifyingthosegapsandshortcomingsthathindertheeffec
tivefunctioningoftheservice.Italsoproposesprioritydirectionsfor
reforms,and,basedontheobtainedresults,recordsthemainfactors
hamperingtheservice.

Theresearchalsoaddressescertainregulatoryconcernsregarding
theroleofprobationserviceintheprocessesofnoncompliancewith
conditionalsentencing,parole,andecontrolandmediation.Allthese
processesaredefinedbylawbuthavenotyetbroughtintoexistence,
amongotherissues.Thisallowsustorecordthatsinceprobationwas
introducedinArmenia,nosystemicandrelevantlegislativechanges
havebeenmadeinthefieldofprobationinordertoprovideanop
portunityforensuringtheimplementationofthecompletefunctional
setprovidedbylaw.

Thiswork is relevantand important,as,amongother issues, it re
ferstotheadvancedexperienceof individualcountries inthefield,
inaddition toprovidinganumberof suggestionsaimedat the im
provementoftheprobationsectorintheRepublicofArmeniaandits
systemicreforms.
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ՀԱՄԱՌՈՏԱԳԻՐ

Սույն ուսումնասիրությունն ուղղված է Հայաստանի Հանրապե
տությունում պրոբացիայի ծառայության ոլորտը կարգավորող
օրենսդրականդաշտիհետազոտությանը՝նպատակունենալովվեր
հանելուծառայությանարդյունավետգործունեությունըխաթարող
բացերըև թերությունները, ստացվածարդյունքների հիման վրա
արձանագրելուծառայությունըխոչընդոտողհիմնականգործոննե
րըևառաջարկելուառաջնահերթբարեփոխումներիուղղություն
ներ:

Ուսումնասիրությունը ներկայացնում է նաև որոշ մտահոգութ
յուններպատիժըպայմանականորեն չկիրառելու,պատիժը կրե
լուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու գործընթացում
Պրոբացիայիծառայությանդերակատարմանկարգավորումների,
օրենքովսահմանված,սակայնկյանքիչկոչվածէլեկտրոնայինվե
րահսկողությանուհաշտարարության,այլառկախնդիրներիվե
րաբերյալ,որըթույլէտալիսարձանագրել,որպրոբացիանՀՀում
ներդնելուցիվերոլորտումհամակարգայինևհամապատասխան
օրենսդրականփոփոխություններչենկատարվել,ինչըհնարավո
րություն կստեղծեր ապահովելու օրենքով նախատեսված բոլոր
գործառույթներիկատարումը:

Աշխատանքը հետաքրքիր և կարևոր է, քանի որ, ի թիվս այլ
խնդիրների,անդրադառնումէառանձիներկրների՝ոլորտիառա
ջադեմփորձին,ինչպեսնաևներկայացնումէՀայաստանիՀան
րապետությունումպրոբացիայիոլորտիբարելավմանըև համա
կարգայինբարեփոխմաննուղղվածառաջարկություններ։
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• RelationsWithoutInteractions.(2020)
 https://epfarmenia.am/document/RelationswithoutInteractions

• Armenia3.0.Understanding20thCenturyArmenia.(2020)
 https://epfarmenia.am/document/Armenia30Understanding20th

CenturyArmenia

• ArmeniaandTheRegion(inArmenian).(2019)
 https://epfarmenia.am/hy/document/Armenia_and_the_Region

• PublishingGuide(inArmenian,withEnglishabstracts).(2019)
 https://epfarmenia.am/hy/document/publicationalgorithm

• Presentday knowledge for effective advocacy (in Armenian, with
Englishabrstracts).(2019)

 https://epfarmenia.am/hy/document/ManualforCSOsBridge4CSOs

• CriticalThinking:LogicalFallaciesandMisleadingRhetoricalTricks
(inArmenian).(2019)

 https://epfarmenia.am/hy/document/LogicalFallaciesand
MisleadingRhetoricalTricksCriticalThinking

• About the Methodology of Systemic Thought Activity (MSTA) and
CreativeGames.(2018)

 https://epfarmenia.am/document/MSTACreativeGame

• SocietyandLocalSelfGovernance.Conclusionsand
RecommendationsfromOrganizationalActivitySeminar.(2018)
https://epfarmenia.am/document/OASHighlightsCELoG2018

• Culture,LiteratureandArt.(2018)
 https://epfarmenia.am/document/EPFCultureLiteratureArt

• ManifestationsofToleranceand Intolerance inArmenianLiterature
(inArmenian,withEnglishabstracts).(2018)

 https://epfarmenia.am/document/ManifestationsofToleranceand
IntoleranceinArmenianLiterature
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պատրաստվածայլհրապարակումներ

• Հարաբերություններառանցշփումների,2020,
 https://epfarmenia.am/hy/document/RelationswithoutInteractions

• Արմենիա3.0.հասկանալ20րդդարիՀայաստանը(անգլերեն),2020.
https://epfarmenia.am/hy/document/Armenia30Understanding20th
 CenturyArmenia

• Հայաստանըևտարածաշրջանը,2019,
 https://epfarmenia.am/hy/document/Armenia_and_the_Region

• Հրատարակչականգործընթացիուղեցույց,2019,
 https://epfarmenia.am/hy/document/publicationalgorithm

• Այժմեականգիտելիքշահերիարդյունավետպաշտպանության 
 համար.ձեռնարկ,2019,
 https://epfarmenia.am/hy/document/ManualforCSOsBridge4CSOs

• Քննադատականմտածողություն.տրամաբանականսխալներև
 հռետորաբանականշեղողկիրառուկներ,2019,
 https://epfarmenia.am/hy/document/LogicalFallaciesand 
 MisleadingRhetoricalTricksCriticalThinking

• Համակարգվածմտագործունեությանմեթոդաբանությունև 
 կրեատիվխաղեր,2018,
 https://epfarmenia.am/hy/document/MSTACreativeGame

• Հասարակությունևտեղականինքնակառավարում.  
 Կազմակերպագործունեականխաղիարդյունքները,2018,
 https://epfarmenia.am/hy/document/OASHighlightsCELoG2018

• ԵՀՀնևմշակույթը,գրականություննուարվեստը(անգլերեն),2018,
 https://epfarmenia.am/document/EPFCultureLiteratureArt

• Հանդուրժողականությանևանհանդուրժողականության 
 դրսևորումներըհայգրականությանմեջ,2017,
 https://epfarmenia.am/document/ManifestationsofToleranceand
 IntoleranceinArmenianLiterature
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TheprobationserviceintheRepublicofArmenia.Thelegislativebasesand
mainchallengesoftheactivity.Part1/HasmikHarutyunyan
HelsinkiAssociation,2020.—61pages

Thispublicationisapartoftheseriesofmanualspublishedunderthe“EPF
University”heading.ThispublicationisapartofCivilSociety(CS)direction.
Theseriesincludetextswhichbelongtofourlargethematicdirections:

CriticalThinking(CT)

WarandPeace(WP)

CivilSociety(CS)

Education,methodologyofhistory,cultureandvalues(EMHCV)

This publication has been produced by Helsinki Association within the
projectPartnershipforJusticeReformimplementedtogetherwithEurasia
PartnershipFoundationandHumanRightsPowerNGO.Thecontentsof
thispublicationarethesoleresponsibilityofHelsinkiAssociationandcanin
nowaybetakentoreflecttheviewsofEurasiaPartnershipFoundationand
HumanRightsPowerNGO.
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