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Ծրագրով իրականացված աշխատանքների հակիրճ ամփոփում 

/2019թ․ հոկտեմբերի 1 – 2020թ․ հունիսի 30/ 

Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի և «Իրավունքի ուժ» հասարակական 

կազմակերպության հետ համագործակցությամբ իրականացվող «Աջակցություն 

դատաիրավական բարեփոխումներին»  ծրագրի շրջանակներում «Հելսինկյան ասոցիացիա» 

հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացված հետազոտության առաջին 

փուլն ուղղված էր Հայաստանի Հանրապետությունում պրոբացիայի ծառայության ոլորտը 

կարգավորող օրենսդրական դաշտի ուսումնասիրությանը՝ նպատակ ունենալով վեր հանել 

առկա բացերը, հակասություններն ու առաջնահերթ բարեփոխումների ուղղությունները:  

Առաջին փուլում վեր հանված արդյունքները թույլ են տվել արձանագրել ներկայումս 

ծառայությանը խոչընդոտող հիմնական գործոնները:  

Ծրագրի երկրորդ փուլում իրականացվել է պրոբացիայի ծառայության գործունեության 

ուսումնասիրություն, ինչի շրջանակներում կազմակերպվել են հանդիպումներ պրոբացիայի 

ծառայության աշխատակիցների և շահառուների հետ ՀՀ առանձին մարզերում: 

Հանդիպումների ընթացքում իրականացվել են առանձնազրույցներ նախապես մշակված 

հարցաշարերի հիման վրա: 

Հաշվետու 9 ամիսների ընթացքում ընդհանուր առմամբ հանդիպում-հարցազրույց է 

իրականացվել թվով 12 աշխատակիցների և թվով 25 պրոբացիայի շահառուների հետ՝ Լոռու 

և Տավուշի տարբեր քաղաքներում եւ Երևանում: ՀՀ մյուս մարզերում ծրագրված  

հանդիպումները ընթացքի մեջ են։ Դրանց արդյունքում հավաքագրված նոր տվյալները 

կամփոփվեն և կհանրայնացվեն առանձին հաշվետվությամբ։    

Հարցազրույցների արդյունքում վեր հանված տվյալներն ու հիմնական խնդիրները 

ներկայացվում են ստորև: 

Հարցազրույցների արդյունքներն ու վեր հանված խնդիրները 

 

Ուսումնասիրության ընթացքում Լոռու և Տավուշի մարզերում դիտարկվել է 

համապատասխանաբար պրոբացիայի ծառայության 4-ական մարզային գրասենյակ: 

Առանձնազրույցներ իրականացվել են  պրոբացիայի ծառայության 12 աշխատակիցների հետ, 

որից 7-ը Լոռու և 5-ը՝ Տավուշի մարզերում: 

https://hahr.am/images/%D5%8A%D6%80%D5%B8%D5%A2%D5%A1%D6%81%D5%AB%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D5%AE%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A8_%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%80%D5%A1%D5%B6%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4_%D4%B3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A5%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%B0%D5%AB%D5%B4%D6%84%D5%A5%D6%80%D5%B6_%D5%B8%D6%82_%D5%B0%D5%AB%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D5%B0%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%A5%D6%80%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8.pdf
https://hahr.am/images/%D5%8A%D6%80%D5%B8%D5%A2%D5%A1%D6%81%D5%AB%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D5%AE%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A8_%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%80%D5%A1%D5%B6%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4_%D4%B3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A5%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%B0%D5%AB%D5%B4%D6%84%D5%A5%D6%80%D5%B6_%D5%B8%D6%82_%D5%B0%D5%AB%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D5%B0%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%A5%D6%80%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8.pdf
https://hahr.am/images/%D5%8A%D6%80%D5%B8%D5%A2%D5%A1%D6%81%D5%AB%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D5%AE%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A8_%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%80%D5%A1%D5%B6%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4_%D4%B3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A5%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%B0%D5%AB%D5%B4%D6%84%D5%A5%D6%80%D5%B6_%D5%B8%D6%82_%D5%B0%D5%AB%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D5%B0%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%A5%D6%80%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8.pdf
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Պետք է արձանագրել, որ դիտարկված երկու մարզում էլ Պրոբացիայի ծառայության 

գրասենյակները գտնվել են Դատական ակտերի հարկադիր կատարման գրասենյակներին 

հատկացված շենքերում: 

Նման ինստիտուցիոնալ տեղակայումը բացասական ազդեցություն է թողնում ինչպես 

շահառուների հոգեբանության, այնպես էլ պրոբացիայի ծառայողների աշխատանքի 

կազմակերպման ու արդյունավետության վրա: 

Հանդիպումների ընթացքում հարցազրույց իրականացնող դիտորդների կողմից 

արձանագրվել են դեպքեր, երբ պրոբացիայի շահառուն գտնվել է պրոբացիայի ծառայության 

մասնաշենքում համապատասխան գործընթացների մասնակցելիս և զանգ է ստացել, որի 

ընթացքում նշել է, որ «Հարկադիրում եմ, կվերջացնեմ, կգամ»: Նման իրավիճակները թույլ են 

տվել արձանագրել շահառուների կողմից պրոբացիայի ծառայության դերի ու դրա 

շրջանակներում իրականացվող աշխատանքների թերընկալումը: Շահառուի կողմից 

պրոբացիայի ծառայության աշխատանքի նման ընկալումն ինքնին խնդրահարույց է, քանի որ 

վերջինս պրոբացիայի ծառայությունը նույնացնում է հարկադիր ծառայության հետ և 

հետևաբար չի կարող ամբողջ ծավալով ընկալել նաև դրա նպատակային նշանակությունը իր 

համար: 

Հանդիպումների և առանձնազրույցների ընթացքում դիտորդները պարզել են նաև, որ 

Տավուշի մարզում բացակայում են պրոբացիայի ծառայության և ծառայողի նկատմամբ 

վստահություն ձևավորելուն ու զարգացնելուն ողղված միջոցառումները: Սա նշվել է ինչպես 

շահառուների, այնպես էլ աշխատակիցների կողմից: 

Հատկանշական է նաև, որ և՛ Տավուշի, և՛ Լոռու մարզերի այլ քաղաքներում գործող 

պրոբացիայի ծառայության գրասենյակները կենտրոնական գրասենյակի հետ համեմատած 

ավելի վատ պայմաններ ունեն: Օրինակ, համացանցով ապահոված է միայն Տավուշի մարզի 

կենտրոնական գրասենյակը: Մյուս գրասենյակները (Իջևան, Դիլիջան, Նոյեմբերյան և Բերդ 

քաղաքներում) թեպետև հագեցած են համակարգչով, սակայն ֆիքսված համացանցի 

հասանելիություն չունեն: Բացակայում է նաև տեսանկարահանման և ձայնագրման 

տեխնիկայով հագեցվածությունը: 

Ինչպես Տավուշի, այնպես էլ Լոռու մարզի առանձին կենտրոններում աշխատասենյակները 

բավարար չեն պրոբացիայի ծառայողների կողմից իրենց գործառույթների առավել 

արդյունավետ իրականացման համար: Մասնավորապես, տարածքի բացակայության 

պատճառով, մի քանի շահառուների հետ աշխատանքը ստիպված պետք է իրականացվի 

նույն տարածքում: 
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Նման պրակտիկան և աշխատանքների կազմակերպման հնարավորությունները հակասում 

են ինչպես գաղտնիության սկզբունքին, այնպես էլ շահառուի հետ հոգեբանական կոնտակտի 

հաստատման հնարավորությանը, ինչը բացասական ազդեցություն կարող է թողնել ողջ 

գործընթացի վրա: 

Պրակտիկ գործունեության ընթացքում արձանագրված մեկ այլ խնդիր վերաբերում է 

Պրոբացիայի ծառայության մասին օրենքի 16-րդ հոդվածի 3-րդ կետին: 

Վերջինս սահմանում է, որ «Անվտանգության միջոց նշանակելու մասին դատական ակտն 

ստանալուց հետո պրոբացիայի ծառայությունն անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան մեկ 

աշխատանքային օրվա ընթացքում պարզում է պրոբացիայի շահառուի գտնվելու վայրը, նրա 

հետ կապ է հաստատում, նրան պատշաճ ծանուցում է տարածքային մարմին ներկայանալու 

վերաբերյալ, կազմում է պրոբացիայի շահառուի անձնական գործ, վերահսկողության պլան, 

լրացնում հաշվառման քարտ: Վերահսկողության սկիզբը հաշվվում է պրոբացիայի 

շահառուին հաշվառման վերցնելու պահից»:  

Ծառայության աշխատակիցները նշել են, որ ընդամենը մեկ օրում պրոբացիայի շահառուի 

գտնվելու վայրը ճշտելը և վերջինիս հետ կապ հաստատելը բավականին դժվար է, 

հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ համացանցային կապով ապահովված չեն: 

Դիտարկումների և առանձնազրույցների արդյունքում վեր հանված մեկ այլ խնդիր 

վերաբերում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 51-րդ եւ 54-րդ հոդվածներով նախատեսված տուգանք 

և հանրային աշխատանք միջոցների նշանակմանն ու կիրառմանը: Մասնավորապես, 

որոշում կայացնելիս դատարանը չի գնահատում անձի գույքային դրությունը: Հետագայում 

սա խնդիր է դառնում պրոբացիայի ծառայողի համար, քանի որ վատ գույքային դրության 

պայմաններում դրա իրագործումը դառնում է անհնար, իսկ հանրային աշխատանքով 

փոխարինելը խնդրահարույց, քանի որ փոխարինման դիմելու համար օրենսդիրը հստակ 

ընթացակարգ չի նախատեսում:  

Տավուշի և Լոռու մարզերում արձանագրվել է նաև անչափահաս շահառուների հետ 

աշխատելու հմտություն ու կարողություն ունեցող  կադրերի պակաս:  

Տավուշի մարզում դիտարկման ժամանակահատվածում չի եղել պրոբացիայի աշխատակից 

հոգեբան, Լոռու մարզում եղել է ընդամենը մեկ հոգեբան, ով աշխատում է ինչպես 

անչափահաս, այնպես էլ չափահաս շահառուների հետ: 

Երկու մարզերում էլ արձանագրվել է վերականգնողական ծրագրերի բաց: 
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Տավուշի մարզում խնդիրը փորձել են լուծել շահառուներին տարածքային զբաղվածության 

կենտրոն կամ մարզպետական ուղղորդելով, ինչը բավարար և արդյունավետ չի կարող 

համարվել: 

Լոռու մարզում, ի տարբերոթյուն Տավուշի մարզի, նկատվել է ավելի ակտիվ 

համագործակցություն հասարակական կազմակերպությունների հետ: Ինչպես պարզ է 

դարձել հանդիպումներից, մարզում գործող մշակութային, սպորտի ու կրթական ոլորտի 

կազմակերպություններն ակտիվորեն աշխատում են ծառայության հետ, ինչի շնորհիվ 

պրոբացիայի ծառայողները բացի պետական ծրագրերից, օգտվում են նաև այդ կառույցների 

ընձեռած հնարավորություններից: 

Հարկ է նշել, որ երկու մարզերում էլ վիճակագրական տվյալների հավաքագրումն ու 

շահառուների անձնական տվյալների գաղտնիությունն ապահովող քայլերը դրական են 

գնահատվել: Իրականացվում է նաև ռիսկերի ու կարիքների գնահատում մշակված 

էլեկտրոնային ձևաթղթի համաձայն, և այն շահառուի հետ հետագա աշխատանքի հիմքն է 

համարվում։ Պրակտիկայում ռիսկերի ու կարիքների գնահատման համար ծառայության 

աշխատակիցը շահառուի հետ անձնական շփման արդյունքում հավաքագրում է որոշ 

փաստեր: Տեղեկատվություն հավաքագրվում է նաև դատական գործից, ոստիկանության 

տեղեկատվության կենտրոնից, տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, ըստ 

անհրաժեշտության տվյալներ հավաքագրվում են նաև ընտանիքի անդամների ու շրջապատի 

մտերիմ անձանց հետ առանձնազրույցներից, ինչի հիման վրա տրվում է վերջնական 

գնահատական: 

Պրոբացիայի շահառուների հետ հարցազրույցների արդյունքներ 

Հանդիպումների ընթացքում կազմակերպության դիտորդների կողմից կապ է հաստատվել 

թվով 29 պրոբացիայի շահառուների հետ: Սակայն պետք է նշել, որ ոչ բոլոր շահառուներն են 

հանդիպելու ու առանձնազրույց ունենալու ցանկություն հայտնել:  

Ըստ այդմ առանձնազրույցներն իրականացվել են ընդհանուր թվով 25 շահառուի հետ՝ 

 Երևան քաղաքում՝ 4, 

 Տավուշի մարզի Դիլիջան, Իջևան, Բերդ քաղաքներում՝ 8, 

 Սյունիքի մարզի Գորիս, Սիսիան, Կապան, Ագարակ քաղաքներում՝ 13 շահառուների 

հետ: 

Պրոբացիայի ծառայության շահառուների հետ առանձնազրույցներն իրականացվել են 

առանց նախապես մշակված հարցաթերթիկների առկայության։ Ընթացել է ազատ, 

անկաշկանդ զրույց, որի ընթացքում դիտորդը շահառուին է ուղղել հարցաթերթիկի հարցերը, 
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կատարել նշումներ և  առանձնազրույցների արդյունքները ամփոփել  առանձին՝ գրավոր 

ձեւով: 

Տվյալները ներկայացվել են անանուն՝ պահպանելով նախապես գաղտնիության ապահովման 

համաձայնությունը:  

Հարցված շահառուներից 11-ը նշել են, որ ընդհանրապես տեղյակ չեն պրաբացիայի 

ծառայության դերին ու գործառույթներին: Հարցվածներից 23-ը նշել են նմանապես, որ 

հիմնականում տեղյակ չեն լինում ծառայության կողմից իրականացվող վերականգնողական 

ծրագրերի մասին: Նույն թվով շահառուներ նշել են, որ ընդհանրապես ներգրավված չեն 

վերականգնողական ծրագրերում: Հարցված բոլոր շահառուները նշել են, որ երբեւէ 

հսկողության ներքո գտնվելու ժամանակահատվածում որ ևէ տեսակի ծառայություն 

պրոբացիայի կողմից իրենց չի առաջարկվել: 

Հարցվածներից 13-ը նշել է պրոբացիայի աշխատակիցների հետ պարբերական 

հանդիպումների կարևորությունը: Թվով 18 շահառուներ նշել են, որ ցանկացած ժամանակ 

հնարավորություն ունեն անխոչընդոտ հանդիպել ծառայության աշխատակիցների հետ: 10-ը 

նշել են, որ հանդիպումների ընթացքում քննարկվող հարցերը եղել են սոցիալական ու 

հոգեբանական բնույթի: 

Հարցմանը և հանդիպումներին մասնակիցների գրեթե բոլորի կողմից նշվել է պրոբացիայի 

մասին օրենքի փոփոխության անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև պրակտիկայում օրենքի 

կիրառման առանձնահատկությունները: 

Մասնավորապես, նշվել է տուգանք նշանակելիս անձի գույքային դրությունը հաշվի առնելու 

կարևորությունը, ինչը թեպետեւ նախատեսված է օրենքով, սակայն որոշում կայացնելիս շատ 

հաճախ բավարար ուշադրության չի արժանանում: 

Մեկ այլ խնդիր կապված է անվտանգության միջոցի կատարման օրենսդրական 

պահանջների հետ: Պրոբացիայի մասին օրենքի 16-րդ հոդվածի համաձայն անվտանգության 

միջոց նշանակելու մասին դատական ակտն ստանալուց հետո պրոբացիայի ծառայությունն 

անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում պարզում է պրոբացիայի 

շահառուի գտնվելու վայրը, նրա հետ կապ է հաստատում, նրան պատշաճ ծանուցում է 

տարածքային մարմին: Պրակտիկայում մեկօրյա ժամկետում անձին հայտնաբերելու 

պահանջը բավականին բարդ է, երբեմն նույնիսկ անիրատեսական: 

Լոռու մարզում պրոբացիայի ծառայության աշխատակիցների կողմից բարձրաձայնված այլ 

հարցեր՝ 
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Լոռու մարզում հանդիպում առաձնազրույցները ցույց են տվել, որ սպաների, հոգեբանների ու 

սոցիալական աշխատողների պակաս կա: 

Ամբողջ Լոռու մարզում ծառայությունն ունի ընդամենը մեկ հոգեբան, 7 սոցիալական 

աշխատող: Ըստ այդմ մեկ սոցիալական աշխատողին բաժին է ընկնում 25-45 շահառուի հետ 

աշխատանք: 

Մեկ ամսվա ընթացքում յուրաքանչյուր սոցիալական աշխատող հասցնում է հանդիպել 

շահառուի հետ 3 անգամ, իսկ հոգեբանն առավելագույնը 2 անգամ: 

Ծառայության Ալավերդու գրասենյակում շահառուի հետ կապն ամսվա ընթացքում 

պահպանվում է առնվազն երկու այցելությամբ, 2-3 հեռախոսազանգերի միջոցով:  

Ծառայողները նշել են, որ պրոբացիայի նպատակների արդյունավետ իրականացման համար 

հիմնականում յուրաքանչյուր շահառուի վերաբերյալ ռիսկերի և կարիքների գնահատման 

հիման վրա կազմվում է վերասոցիալականացման միջոցառումների առանձին ծրագիր՝ 

հաշվի առնելով պրոբացիայի շահառուի անձի առանձնահատկությունները: Ըստ 

աշխատակիցների՝ այստեղ վերականգնողական աշխատանքներին ուղղորդումն 

ապահովվում է մոտ 70 տոկոսով: 

Ծառայության Լոռու մարզի Ստեփանավանի գրասենյակում հոգեբանի հաստիքը թափուր է, 

սպաներ նույնպես չկան: 

Այստեղ մեկ սոցիալական աշխատողին բաժին է ընկնում մոտ 25 շահառու, աշխատանքը 

կազմակերպվում է այցերի և հեռախոսազանգերի միջոցով: Այցերն ամսվա կտրվածքով 

կազմակերպվում են երկու անգամ, հեռախոսազանգերը՝ ավելի շատ: 

Վերականգնողական ծրագրերին ուղղորդումն ավելի քիչ է՝ մոտ 40 տոկոս: 

Ըստ աշխատակիցների՝ ծառայության Տաշիրի գրասենյակում ծրագրերին ուղղորդումը մոտ 

60 տոկոս է: Սոցիալական աշխատողների և շահառուների միջեւ հանդիպումներն այստեղ 

սակայն փոքր-ինչ ավելի են՝ 3-4 անձնական հանդիպում ամսվա կտրվածքով: Նմանատիպ 

պատկեր է նաև Սպիտակ քաղաքում: 

Հարցազրույցներից պարզ է դարձել, որ Ծառայության ներսում երբեմն նույնիսկ 

աշխատակիցները հստակ չեն պատկերացնում պրոբացիայի և իրենց դերը: 

Դասընթացներ կազմակերպվում են տարվա մեջ առավելագույնը 2-3 անգամ:  

Տավուշի մարզում պրոբացիայի ծառայության աշխատակիցների հետ հարցազրույցների 

ընթացքում նշված խնդիրներ 
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Տավուշի մարզում գործում է պրոբացիայի 4 գրասենյակ, որոնք հագեցվածության առումով 

դեռևս խնդրահարույց են: Բացակայում են ինչպես առանձնասենյակները, այնպես էլ 

գրասենյակային պարագաները, նշվել է նաև տեխնիկական հագեցվածության բացի մասին: 

Աշխատակիցների համալրվածության վերաբերյալ նշվել է, որ սպա աշխատակիցներ չունեն, 

ինչպես Լոռու մարզում: Այստեղ նույնպես ծառայությունը հոգեբան աշխատակից չունի: 

Մեկ սոցիալական աշխատող աշխատում է միջինում 35-50 շահառուի հետ: Ամսվա 

ընթացքում հանդիպում են 3 անգամ: 

Մարզի ծառայության Դիլիջանի ստորաբաժանումը, օրինակ, ունի 5 սոցիալական աշխատող, 

յուրաքանչյուր աշխատող ծառայություն է մատուցում 35 շահառուի: Ամսվա ընթացքում 

հանդիպումները տեղի են ունենում 3 անգամ: Այլ ծառայողների հետ հաղորդակցությունն 

ամսվա ընթացքում տեղի է ունենում գոնե մեկ անգամ՝ անմիջական շփման միջոցով և 2 

անգամ հեռախոսազանգի միջոցով:  

Դիլիջանում նույնպես նկատվել է վերականգնողական ծրագրերի խնդիր, ուղղորդումը նման 

ծրագրերին ըստ աշխատակիցների՝ իրականացվում է 80 տոկոսով: Առաջին հերթին նշվել է 

կրթական ու սպորտային-մշակութային ծրագրերի անհրաժեշտության մասին: 

Ծառայողներն իրենց առջև դրված խնդիրների իրականացումն ապահովում են հիմնականում 

վիճակագրական տվյալների հավաքագրման, շահառուների անձնական տվյալների 

գաղտնիության ապահովման, ռիսկերի և կարիքների գնահատման, և այս գնահատման 

արդյունքում յուրաքանչյուր շահառուի նկատմամբ անհատական մոտեցման միջոցով: 

Տավուշի մարզի Բերդ քաղաքում Պրոբացիայի ծառայության խնդիրներն ավելի շատ են։ 

Նախ, մեկ սոցիալական աշխատողի ծանրաբեռնվածությունը շատ ավելի մեծ է, քանի որ 

յուրաքանչյուր ամիս պետք է համակարգի մոտ 45 շահառուի հետ աշխատանքը: Ոչ 

բավարար վերականգնողական ծրագրերի պատճառով ցածր է նաև ծրագրերին ուղղորդումը՝ 

մոտ 60 տոկոս: 

Նմանատիպ իրավիճակ է նաև Նոյեմբերյանում, որտեղ սակայն շահառուների թիվն ավելի 

քիչ է՝ 35 շահառու: 

Աշխատակիցները նշել են, որ տարվա ընթացքում մոտ 2 անգամ անց են կացվում 

դասընթացներ, սակայն դեռ կարիք կա նոր դասընթացների: Նմանապես, բարձրաձայնվել է 

նաև վերականգնողական ծրագրերի ոչ բավարար լինելը: Ծառայողների կողմից նշվել է 

հատկապես կրթական, սպորտային ու մշակութային ծրագրերի անհրաժեշտությունը: Առկա 

վերականգնողական ծրագրերի ուղղորդումը մարզում իրականացվում է մոտ 80 տոկոս 

մասնակցությամբ: Մարզում այս առումով արձանագրվել է սերտ համագործակցություն 
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հասարակական կազմակերպությունների հետ: Մասնավորապես,  Տավուշի մարզում 

արդյունավետ համագործակցում են Երիտասարդ Տավուշ, Վորլդ Վիժն, և այլն 

հասարակական կազմակերպությունների հետ հոգեբանական, կրթական, աշխատանքային, 

մարզական, խորհրդատվական, բարեգործական և այլն ծրագրերի շրջանակներում: 

Ընդհանուր խնդիրներ 

Աշխատողների մեծ մասը նշել է, որ պրոբացիայի ծառայության բնականոն աշխատանքը 

կարգավորելու համար իրենց կողմից հիմնականում իրականացվում է վիճակագրական 

տվյալների հավաքագրում, ռիսկերի և  կարիքների գնահատում, շահառուների անձնական 

տվյալների գաղտնիության ապահովում, յուրաքանչյուր շահառուի անհատական մոտեցում: 

Գրեթե բոլոր հարցված ծառայողների կողմից նշվել է կրթական ծրագրերի անցկացման 

անհրաժեշտությունը: 

Բոլոր գրասենյակներում ծառայողների կողմից շահառուի վերաբերյալ հավաքագրվում են 

հիմնականում հետևյալ տվյալները՝ 

 անունը, ազգանունը, հայրանունը, 

 ծննդյան օրը, ամիսը, տարին, 

 անձի հոգեբանական բնութագիրը, 

 աշխատունակությունը, աշխատանքային ստաժը և զբաղմունքի տեսակը, 

 կրթությունը, 

 առողջական վիճակը, 

 սոցիալական, գույքային դրությունը, 

 ընտանեկան դրությունը և խնամքի տակ գտնվող անձանց առկայությունը, 

 մշտական բնակության վայրի առկայությունը, 

 որոշակի հակումները, հնարավոր կախվածությունները, նախասիրությունները, 

 արարքի բնույթն ու հանրության համար վտանգավորության աստիճանը, 

 այլ լրացուցիչ տվյալներ։ 

Սակայն այդ տվյալների հետագա մշակման և վերլուծության արդյունքների մասին տվյալներ 

չեն ներկայացվել: 

Մշտադիտարկված բոլոր գրասենյակներում նշել են, որ առկա է պրոբացիայի աշխատանքի 

համակարգման խումբ, սակայն դրա արդյունավետությունը չի գնահատվում: Յուրաքանչյուր 

տարի խմբի հանդիպումները տեղի են ունենում մոտ 3-4 անգամ: 

Բոլոր գրասենյակներում նշվել է հանրային աշխատանքների կազմակերպման խնդիրը: 
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Համաձայն հանդիպումների արդյունքների՝ տեղեկատվական արշավներ՝ 

հեռուստահաղորդումներ, քննարկումներ, տեղեկատվության տարածում սոցիալական 

ցանցերում և այլն, գրեթե ոչ մի գրասենյակի կողմից չեն իրականացվում: 

Առաջարկություններ 

 Լուռու և Տավուշի մարզերում գործող պրոբացիայի ծառայության  գրասենյակներին 

հատկացնել առանձին տարածք՝ առանձնացված պետական այլ մարմիններից՝ 

ապահովելով պրոբացիայի ծառայության ստորաբաժանումների ինստիտուցիոնալ և 

շենքային անկախությունը։ 

 Ծառայության մարզային գրասենյակներն ապահովել աշխատանքի արդյունավետ 

կազմակերպման համար բավարար թվով սենյակներով ու պայմաններով։ 

 Բոլոր մարզային գրասենյակներն ապահովել ինտերնետի հասանելիությամբ։ 

 Պրոբացիայի ծառայության մասին Օրենքի 16-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված 

1-օրյա ժամկետը ենթարկել փոփոխության ու սահմանել երկօրյա ժամկետ։ 

 Ապահովել դատարանների կողմից տուգանք դրամական տուժանքի նշանակման 

ժամանակ շահառուի ֆինանսական և գույքային դրության պարտադիր գնահատումն 

ու հնարավորությունների որոշումը դատարանի կողմից։ 

 Ձեռնարկել քայլեր պրոբացիայի ծառայության շահառուների շրջանում ինչպես 

պրոբացիայի դերի ու գործառույթների, այնպես էլ իրականացվող ծրագրերի 

իրազեկման վերաբերյալ։ 

 Ընդլայնել ծառայության կողմից իրականացվող վերականգնողական ծրագրերի 

հնարավորություններն ու շրջանակը՝ ներառելով ինչպես կրթական, այնպես էլ 

սպորտային, մշակութային ու արհեստակցական հնարավորություններ: 

 


