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1. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ՆԱԽՈՐԴՈՂ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ 

Նախորդող միջնաժամկետ հատվածում Արդարադատության նախարարության կողմից 

իրականացվող «1052․ Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման ծառայությունների 

տրամադրում» ծրագրի գծով պետական բյուջեից հատկացվող գումարները նվազել են։ 

Հանրապետության չորս քաղաքներում մեկ վարչական տարածքում տեղակայվել են 

քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության, իրավաբանական անձանց 

պետական ռեգիստրի, «Հայաստանի ազգային արխիվ» ՊՈԱԿ-ի, սոցիալական ապահովման 

ծառայության, պետական եկամուտների կոմիտեի, անշարժ գույքի կադաստրի պետական 

կոմիտեի,  ոստիկանության անձնագրերի և վիզաների վարչության (Գյումրի և Իջևան 

քաղաքներում) սպասարկման կենտրոնները: 

2021 թվականի հունվարի 19-ին ընդունվել է «Քաղաքացիական կացության ակտերի 

գրանցման մասին» օրենքը, որով քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման 

տարածքային մարմինները վերացվել են: Կառավարության 16․09․2021թ․ թիվ 1531-Ն որոշմամբ 

հաստատվել է քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման հետ կապված գործառույթների 

կատարման համար տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ստեղծված սպասարկման 

կենտրոնների նստավայրերի, հաստիքային միավորների ցանկերը։ 2021 թվականի նոյեմբերի 

18-ից ՔԿԱԳ հաստիքային միավորների թիվը կրճատվել է 49-ով՝ 126-ի փոխարեն ներկայումս 

վերոնշյալ որոշման համաձայն ՔԿԱԳ սպասարկման կենտրոնների հաստիքային միավորների 

թիվը 77 է։ Վերոգրյալով պայմանավորված տնտեսվել են պետական բյուջեից քաղաքացիական 

կացության ակտերի գրանցման հետ կապված գործառույթների կատարման համար 

հատկացվող գումարները։ 2020-2022թթ․ ծրագրի գծով հատկացվել է համապատասխանաբար 

330,585․8 հազ. դրամ, 301,560.2 հազ. դրամ, 156,433.2 հազ․ դրամ։ Ոչ ֆինանսական ցուցանիշների 

գծով յուրաքանչյուր տարի նախատեսվում է մոտ 115000 գրանցումներ, տեղեկանքների 

տրամադրում։  

«1057․ Արդարադատության ոլորտում քաղաքականության մշակում, ծրագրերի 

համակարգում, խորհրդատվության և մոնիտորինգի իրականացում» ծրագրի գծով նախորդող 

միջնաժամկետ հատվածում հատկացված ֆինանսական ցուցանիշների գծով էական 

տարբերություններ չեն եղել։ Գումարները հատկացվել են նախարարության, անձնական 

տվյալների պաշտպանության գործակալության պահպանման ծախսերի նպատակով։ 

Վարչական սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով 19,919․ 8հազ․ դրամ հատկացվել է 

միայն 2020 թվականին։ 2021-2022թթ․ անհրաժեշտ վարչական սարքավորումները ձեռք են բերվել 

ԵՄ կողմից արդարադատության ոլորտի բարեփոխումներին ուղղված բյուջետային 

աջակցության ծրագրով առաջին փուլում հատկացված գումարներից։  Նախարարության կողմից 

իրականացվել են Հայաստանի Հանրապետության դատական և իրավական բարեփոխումների 

2019-2023 թվականների ռազմավարությունից բխող և կատարման ենթակա մի շարք 

միջոցառումներ, որոնք ուղղված են եղել Սահմանադրական բարեփոխումների անցկացմանը, ՀՀ 

ընտրական օրենսգրքի կատարելագործմանը, դատական իշխանության անկախության և 

անաչառության ամրապնդմանը, դատավորի թեկնածուի հավակնորդների բարեվարքության 

ստուգմանը, դատարանների շենքերի և նյութատեխնիկական պայմանների բարելավմանը, 

պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից մատուցվող 

ծառայությունների միասնական հարթակի ապահովմանը, սնանկության համակարգի 
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արդյունավետության բարձրացմանը, վեճերի լուծման այլընտրանքային եղանակների 

զարգացմանը, Էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի ներդրմանը: 

«1093․ Դատական և հանրային պաշտպանություն» ծրագրի գծով 2020-2021թթ․ հատկացվել 

է 672,149.0 հազ․ դրամ, ընդ որում՝ գումարի մեծ մասը՝ 417,485.6 հազ․ դրամը հատկացվել է 

հանրային պաշտպանության ծառայությունների ձեռքբերմանը, որի դիմաց անվճար 

իրավաբանական օգնություն է ցույց տրվել 2020 թվականին վարույթ ընդունված 15287 և 2021 

թվականին՝ 19292 գործերի գծով։  

2022 թվականին  նախորդ տարիների համեմատ ծրագրի գծով լրացուցիչ գումար է 

նախատեսվել փորձաքննությունների ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով։ 

Դատաիրավական բարեփոխումների շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 11.11.2021թ-ի N 1864-Ն որոշմամբ սահմանվել է յուրաքանչյուր մեկ առանձին 

օբյեկտի փորձաքննության միջին նորմատիվային ժամածախսը, փորձաքննության մեկ 

առանձին օբյեկտի գնահատման չափանիշները և դրա փորձաքննության արժեքն ըստ 

դատական փորձաքննությունների տեսակների և ենթատեսակների։Վերոնշյալ որոշմամբ, որն 

ուժի մեջ մտավ 15.11.2021թ-ից, փորձագիտական աշխատանքի մեկ ժամվա նախահաշվային 

արժեքը սահմանվեց 4500 ՀՀ դրամ: Վերոգրյալով, ինչպես նաև կատարված 

փորձաքննությունների ծավալով պայմանավորված փորձաքննությունների ծառայությունների 

ձեռքբերման նպատակով նախորդ տարիների համեմատ 2022 թվականին լրացուցիչ հատկացվել 

է 356,830․6 հազ․ դրամ, որի դիմաց նախատեսվում է կատարել լրացուցիչ 3870 փորձաքննություն։ 

Բացի այդ, ԵՄ բյուջետային աջակցության գումարներից «Հայաստանի Հանրապետության 

փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի նյութատեխնիկական հագեցվածության ապահովման 

նպատակով 2021թ-ին հատկացվել է 328,5մլն դրամի դրամաշնորհ, որի շրջանակներում ձեռք 

բերված սարքեր-սարքավորումները և ստանդարտ նմուշները հնարավորություն կտան ավելի 

կարճ ժամկետներում կատարել փորձաքննությունները։ 

 Նախորդող միջնաժամկետ հատվածում նախարարության գործունեությունն ուղղված է 

եղել քրեակատարողական, պրոբացիոն ոլորտների բարեփոխմանը:  

Ռազմավարությամբ նախատեսված ազատությունից զրկված անձանց պահման 

պայմանների բարելավման և քրեակատարողական հիմնարկների օպտիմալացման պլանի 

շրջանակներում ազատությունից զրկված անձանց համար վերասոցիալականացման 

արդյունավետ միջոցառումների կազմակերպման, արժանապատիվ պահման պայմաններ, 

քրեակատարողական հիմնարկների աշխատակիցների համար՝ պատշաճ աշխատանքային 

կենսապայմաններ ապահովելու, պետական ռեսուրսների խնայման և միաժամանակ 

քրեակատարողական համակարգի միջոցներն այդ ուղղությամբ արդյունավետ և 

թիրախավորված բաշխելու նպատակով ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից, ի 

թիվս այլնի, մեկնարկ է տրվել քրեակատարողական հիմնարկների օպտիմալացման 

գործընթացին, ինչի արդյունքում 2022 թվականի հունվարի 1-ից դադարեցվել է «Կոշ» և 

«Հրազդան» քրեակատարողական հիմնարկների գործունեությունը, իսկ հիմնարկներում 

պահվող ազատությունից զրկված անձինք տեղափոխվել են այլ քրեակատարողական 

հիմնարկներ: Արդյունքում խնայված շուրջ 1.2 միլիարդ դրամը կուղղվի համակարգային 

խնդիրների լուծմանը: 

Օպտիմալացման պլանին զուգահեռ նախատեսվել է կառուցել քրեակատարողական նոր 

հիմնարկ, որի ուղղությամբ ներկայումս իրականացվում են նախապատրաստական 
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աշխատանքներ, մասնավորապես պլանավորվում է իրականացնել (առկա է ծառայությունների 

ձեռքբերման հայտարարություն) քրեակատարողական նոր հիմնարկի նախանշված տարածքի 

ինժեներաերկրաբանական հետազննությունը: Ավարտական արդյունքների հենքով էլ արդեն 

իսկ հնարավոր կլինի վերջնականացնել տեղադիրքի ընտրությունն ու մշակել նոր «Էրեբունի» 

քրեակատարողական հիմնարկի մոդելը, և ըստ այդմ՝ զարկ կտրվի նախագծանախահաշվային 

աշխատանքների կազմակերպմանը:  

Բանտային առողջապահության ոլորտում կատարված բարեփոխումների արդյունքում 

ստեղծվել են անհրաժեշտ երաշխիքներ և կառուցակարգեր՝ կալանավորված անձանց և 

դատապարտյալների առողջության պահպանման իրավունքի արդյունավետ իրացման և 

երաշխավորման համար: Քրեակատարողական ծառայությունից անկախ ստեղծված 

«Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին տրամադրվող ֆինանսական 

հատկացումների ավելացումների արդյունքում ՊՈԱԿ-ի հաստիքացուցակն համալրվել է 28.5 

հաստիքային միավորով, ինչը կնպաստի ազատությունից զրկված անձանց տրամադրվող 

բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների որակի բարձրացմանը: Արդյունքում՝ 

2022 թվականին 87,690․4 հազ․ դրամ լրացուցիչ գումար է նախատեսվել կալանավորված 

անձանց և դատապարտյալներին պատշաճ բժշկական օգնություն ցուցաբերելու նպատակով։  

2020 թվականի հունիսի 1-ից սկսված բոլոր քրեակատարողական հիմնարկներում 

անազատության մեջ պահվող անձանց սննդի տրամադրման գործընթացն իրականացվում է 

մասնավոր ընկերության կողմից: Պատրաստի սննդից օգտված շահառուների թվաքանակը 

կազմել է շուրջ 98%, որն ինքնին հանգեցրել է փոխանցվող հանձնուքների թվի նվազմանը, ինչի 

արդյունքում թեթևացել է նաև անազատության մեջ պահվող անձանց հարազատների հոգսը: 

Քրեակատարողական հիմնարկներն արդի ինժեներա-տեխնիկական և անվտանգության 

ապահովման միջոցներով վերազինման շրջանակներում «Արմավիր» քրեակատարողական 

հիմնարկի տեսահսկման սարքավորումածրագրային համակարգի ձեռքբերման նպատակով 

բաց մրցույթի միջոցով՝ էլեկտրոնային եղանակով, կազմակերպվել էր գնման ընթացակարգ, 

հաղթող մասնակից էր ճանաչել «Էլլիպս ՋիԷյ» ՍՊԸ-ին՝ 586,998,792 ՀՀ դրամ գնային 

առաջարկով։ ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայությունը «Էլլիպս ՋիԷյ» ՍՊԸ-ի հետ 2021 

թվականի փետրվարի 1-ին կնքել էր տեսահսկման սարքավորումածրագրային համակարգի 

ձեռքբերման պայմանագիր՝ 586,998,792 ՀՀ դրամ ընդհանուր գումարով: Պայմանագրով 

նախատեսված աշխատանքների կատարման համար սահմանվել էր վերջնաժամկետ՝ 2021 

թվականի դեկտեմբերի 25-ը։ Այնուհետև, «Էլլիպս ՋիԷյ» ՍՊԸ-ի դիմումի համաձայն օրենքով 

սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման ժամկետը երկարաձգվել է 30 օրացուցային 

օրով՝ նոր ժամկետ սահմանելով 2022 թվականի հունվարի 24-ը ներառյալ: Ներկայումս 

հիմնարկում իրականացվում են տեխնիկական անցքերի բացման, մալուխների տեղադրման և 

կապուղիների անցկացման աշխատանքներ։ 2022թվականին այս, ինչպես նաև 

քրեակատարողական հիմնարկների կապիտալ վերանորոգման, քրեակատարողական 

հիմնարկներում պահվող հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի պայմանների, 

համապատասխան հարմարանքների, տեղեկատվության ստացման և հաղորդման 

հնարավորությունն ապահովող տեխնիկական և աշխատակարգային լուծումների ապահովման 

նպատակով ԵՄ բյուջետային աջակցության  գումարներից հատկացվել է ավելի քան 2մլրդ 

դրամ։ 
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Նախորդող միջնաժամկետ հատվածում պրոբացիայի ծառայությունում կիրառվել է 

պրոբացիայի շահառուի ռիսկերի և կարիքների գնահատման էլեկտրոնային գործիքը, որի 

նպատակը վերասոցիալականացման գործընթացն առավել թիրախավորված դարձնելն է: 

Գործիքը թվայնացվել է և 2021 թվականի պիլոտային կարգով փորձարկվել է: Այնուհետև 

գործիքը հաստատվել է ՀՀ արդարադատության նախարարի հրամանով: 

Ծառայությունում 2021 թվականին իրականացվել է 5801 վարույթ, որից 3071-ը պատիժ, 2053 

վերահսկողություն, կազմվել է 672 դատապարտյալների պատիժը կրելուց պայմանական 

վաղաժամկետ ազատվելու վերաբերյալ զեկույց: Հատշվետու ժամանակահատվածում տուգանք 

պատժատեսակով գանձվել է շուրջ 245 մլն (89% աճ 2020 թվականի համեմատ) ՀՀ դրամ: 

Պրոբացիայի 57 շահառու Ծառայության միջնորդությամբ և իրականացված 

վերասոցիալականացման միջոցառումների արդյունքում աշխատանքի է տեղավորվել տարբեր 

կազմակերպություններում: Պրոբացիայի շահառուների վերասոցիալականացման և 

հասարակություն վերաինտեգրման նպատակով 761 շահառուների համար իրականացվել են 

վերասոցիալականացման միջոցառումներ: Պրոբացիայի ծառայության շահառուների 

թվաքանակի ավելացմամբ, ինչպես նաև ծառայության գործառույթների ավելացմամբ 

պայմանավորված  2022 թվականին 50 հաստիքային միավորով ավելացվել է ծառայության 

աշխատակիցների թվաքանակը, դրան համապատասխան ավելացել են նաև պրոբացիայի 

ծառայության ծախսերը՝ 2021 թվականի համեմատ 243,067.2 հազ․  դրամով։ 

 1120. «Քրեակատարողական ծառայություններ» ծրագրի գծով վերջին 3 տարիների 

ընթացքում ֆինանսական ցուցանիշների աճը՝ 2019թ.՝ 10,254.9 մլն դրամ, 2020թ.՝ 10,870.1 մլն 

դրամ և 2021թ․՝ 12,387․5 հազ․ դրամ հիմնականում պայմանավորված է եղել քրեակատարողական 

հիմնարկներում պահվող ազատազրկվածներին բժշկական ծառայությամբ ապահովմամբ, 

սննդի մատակարարման նոր մեխանիզմի ներդրմամբ, քրեակատարողական հիմնարկներում 

ազատությունից զրկված անձանց համար նորարարական տեխնոլոգիաների զարգացման 

միտումներին համահունչ e-penitentiary էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ներդրման 

նախնական աշխատանքներով, քրեակատարողական հիմնարկների ներքին անվտանգության  

մակարդակի բարձրացմամբ, քրեակատարողական հիմնարկներում վերանորոգման և 

շինարարական աշխատանքների կատարմամբ, ինչպես նաև 2020 թվականից 

քրեակատարողական ծառայության աշխատակիցների աշխատավարձի մոտ 30 տոկոս 

բարձրացմամբ։ 

«1123․ Իրավական իրազեկում և տեղեկատվության ապահովում» ծրագրի գծով նախորդող 

միջնաժամկետ հատվածում ապահովվել է տարեկան մոտ 25500 էջի թարգմանություն և  

նորմատիվ իրավական ակտերի էլեկտրոնային հրապարակումը «Պաշտոնական տեղեկագիր» 

փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից վարվող http://www.arlis.am/ կայքում։ Այս 

նպատակով տարեկան հատկացումների գումարը կազմել է 635,596.4 հազ․ դրամ։  

«1182․ Հարկադիր կատարման ծառայություններ» ծրագրի գծով 2022 թվականին 2021 

թվականի համեմատ լրացուցիչ հատկացվել է 476,172.3 հազ․ դրամ, որը պայմանավորված է այն 

հանգամանքով, որ  Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը «Հայփոստ» ՓԲ 

ընկերության հետ համատեղ 2020 թվականի օգոստոս ամսից ներդրել է «Հիբրիդ փոստ» 

ծառայությունը, որը հնարավորություն է ընձեռում հարկադիր կատարողին ապահովել օրենքով 

սահմանված պահանջները։ Միաժամանակ, գրեթե կրկնապատկվել է կատարողական 

վարույթների, այդ թվում ավարտված կատարողական վարույթների քանակը։ Մասնավորապես, 

http://www.arlis.am/
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2021 թվականին կատարողական վարույթների քանակը կազմել է 2638806, որը 1069679-ով ավել  

է 2020 թվականի կատարողական վարույթներից, իսկ ավարտված կատարողական վարույթների 

թիվը 2021 թվականին կազմել է 1744075, որը  787711 –ով գերազանցում է 2020 թվականի 

ցուցանիշին։ 

ՀՀ կառավարության 03․06․2021թ․ թիվ 911-Ն  և 08․07․2021թ․ թիվ 1119-Ն որոշումների  

համաձայն դատավորների թվակազմի ավելացմամբ պայմանավորված դատավորների 

գործունեությունն ապահովելու նպատակով ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից 

2021 թվականին ձեռք է բերվել և դատական դեպարտամենտին հանձնվել 132,132․1 հազ․ դրամի 

վարչական սարքավորումներ /գրասենյակային գույք, համակարգչային տեխնիկա և այլն/։ 

Դատավորների թվաքանակի ավելացմամբ պայմանավորված թափուր հաստիքները 

համալրելու համար լրացուցիչ 13,500․0 հազ․ դրամ հատկացվել է դատավորների թեկնածուների 

հավակնորդների ուսուցումն Արդարադատության ակադեմիայում կազմակերպելու 

նպատակով։ Մասնագիտական պատրաստման ընթացքում ունկնդիրներին կրթաթոշակ 

վճարելու նպատակով հատկացվել է  լրացուցիչ 5,000․0 հազ․ դրամ։  

2021 թվականին դատավորների գործունեության համար անհրաժեշտ շենքային 

պայմանների ապահովմամբ պայմանավորված 51,303․6 հազ․ դրամ է հատկացվել Երևան 

քաղաքի Հալաբյան 41ա շենքի ընթացիկ նորոգմանը։ 

Միջնաժամկետ կտրվածքում իրականացվել են 2019 թվականին հաստատված Հայաստանի 

Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը և դրա իրականացման 2019-2022 

թվականների միջոցառումների ծրագրով նախատեսված միջոցառումները:  

Աշխատանքներ են իրականացվել Հակակոռուպցիոն դատարանի գործունեության համար 

անհրաժեշտ շենքային պայմանների ապահովման, տեխնիկական հագեցվածության 

նպատակով։  

Մինչև նոր շենքի կառուցումը Հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարանի 

գործունության ապահովման նպատակով ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ են 

իրականացվել Գ․ Նժդեհի 23/1 հասցեում գտնվող շենքում և այդ նպատակով 2021 թվականին 

հատկացվել է 36,426․7 հազ․ դրամ, 2022 թվականին՝ 14,118․3 հազ․ դրամ։  

2021 թվականից սկսած իրականացվում է Երևանի Աջափնյակ համայնքի Արա Սարգսյան 

5/1 հասցեում տեղակայված շենքի վերակառուցման շինարարական աշխատանքները: Շենքի 

վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խարհրդատվական 

ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով 2020 թվականին հատկացվել է 5,000․0 հազ․ դրամ, 

2021 թվականին՝ 15,004․0 հազ․ դրամ /պետական բյուջեից/։ Արա Սարգսյան 5/1 հասցեում 

տեղակայված շենքի կապիտալ վերանորոգման նպատակով Թիվ 1 շինվարչություն  բաց 

բաժնետիրական, Շինսերտիֆիկատ  և ՆՕՄ ՊՐՈՅԵԿՏ  սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերությունների հետ կնքված համաձայնագրերով 2021 թվականին 

ծախսը կազմում է  154,775.7 հազ․ դրամ: 

ՀՀ կառավարության 11․11․2021թ․ թիվ 1852-Ն որոշմամբ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի 

գործունեությունն ապահովելու նպատակով ԵՄ բյուջետային աջակցության գումարներից 

հատկացվել է 870,610․8 հազ․ դրամ, այդ թվում՝ 341,110.8 հազ․ դրամը՝ կոմիտեի պահպանման 

ծախսերի /աշխատավարձ, կոմունալ, կապի ծառայություններ և այլն/, 409,500.0 հազ․ դրամը՝ 

Հակակոռուպցիոն կոմիտեի տեխնիկական հագեցվածության և 120,000.0 հազ․ դրամ՝ 

տրանսպորտային սարքավորումների ձեռքբերման համար։ 
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Միևնույն ժամանակ, մինչև Աջափնյակ վարչական շրջանի «Սպանդարյան» կայարանի 

երկաթգծին հարակից 15 հեկտար մակերեսով հողատարածքում Հակակոռուպցիոն կոմիտեի 

գործունեության համար անհրաժեշտ շենքի կառուցումը, կոմիտեի գործունեությունն 2021 

թվականին ապահովելու նպատակով ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ են 

իրականացվել վերջինիս ամրացված Երևան քաղաքի Մոսկովյան 1 հասցեում տեղակայված 

շենքում։ Ընթացիկ նորոգման աշխատանքների գծով ծախսը կազմել է 34,417․4 հազ․ դրամ։ 

2. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԹԻՐԱԽՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ  

Արդարադատության նախարարությունը առանձնացնում է ոլորտային քաղաքականության 

հիմնական թիրախները և դրանք արտացոլում Կառավարության ծրագրում: Մասնավորապես` 

հիմնական թիրախային ուղղությունները տեղ են գտել Կառավարության գործունեության 

միջոցառումների ցանկում, այդ թվում նաև դատաիրավական բարեփոխումերի ծրագիրը: 

Սահմանադրական բարեփոխումների իրականացման կազմակերպման նպատակով 

վարչապետի 17.12.2021թ. 1442-Ա որոշմամբ ստեղծվել է Սահմանադրական բարեփոխումների 

խորհուրդ, որի կողմից մրցութային ընթացակարգով ձևավորվելու և գործելու է 

սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողով՝ կազմված հինգ 

անդամից: 

Նախատեսվում է իրականացնել Հանրության համար հասանելի առցանց ռեժիմում գործող 

դատարանների գործունեությունն ամփոփող զեկույցների և վիճակագրության հրապարակման 

կառուցակարգի ամբողջական ներդրումը և նպաստել դատարանների նկատմամբ 

հասարակության վստահության բարձրացմանը։ 

ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում նախատեսվում է մշակել և ընդունել 

«Դատափորձագիտական գործունեության մասին» օրենքի նախագիծը, որը կկարգավորի  

դատափորձագիտական գործունեության հետ կապված մի շարք իրավական և 

կազմակերպչական հարցեր, այդ թվում՝ փորձագետների լիցենզավորման, ատեստավորման, 

փորձագետների ռեեստրի հետ կապված և այլ հարցեր: ՀՀ-ում գործող պետական 

դատափորձագիտական հիմնարկները կմիավորվեն մեկ միասնական կենտրոնում, այդ 

կենտրոնին կտրամադրվի իր գործունեության արդյունավետության բարձրացման համար 

անհրաժեշտ տեխնիկա: 

 2022 թվականին ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում  և 

«Հաշտարարության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու միջոցով 

կատարելագործվելու են անվճար հաշտարարություն նշանակելու իրավական լուծումները և 

ընթացակարգերը՝ դիտարկելով որոշակի իրավահարաբերությունների (ընտանեկան, 

աշխատանքային, բանկային և այլն) վերաբերյալ վեճերով դատարանի կողմից անվճար 

հաշտարարություն նշանակելը պարտադիր դարձնելու իրավական հնարավորությունը: 

Նախատեսվում է իրականացնել քաղաքացիական դատավարության, վարչական 

դատավարության օրենսգրքերի արդիականացման և բարեփոխման աշխատանքներ, մշակել 

Սնանկության օրենսգրքի նախագիծ։ 

Արդարադատության արդյունավետության խթանման նպատակով իրականացվելու են 

քայլեր նաև վեճերի լուծման այլընտրանքային եղանակների զարգացման ուղղությամբ՝ 

ներառելով Հայաստանում նոր արբիտրաժային կենտրոնի ստեղծումը և հաշտարարության 

ոլորտի կառուցակարգերի զարգացումը: 
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Էլեկտրոնային արդարադատության բնագավառում էլեկտրոնային արդարադատության 

միասնական համակարգի ներդրման հետ կապված 2021թ. ԵՄ կողմից մշակվել և մրցույթ է 

հայտարարվել էլեկտրոնային արդարադատության  միասնական հարթակի տեխնիկական 

առաջադրանքի կազմման հետ կապված: Մրցույթը կայացվել է: Ներկայումս հաղթող ճանաչված 

կազմակերպության փորձագետները տեղում իրականացնում են էլեկտրոնային 

արդարադատության միասնական հարթակի բաղադրիչներ հանդիսացող էլեկտրոնային 

համակարգերի գույքագրումը: Փորձագետների կողմից այժմ իրականացվում է առկա 

կարիքների գնանահատում ու հավաքագրվում է տեղեկատվություն տեխնիկական 

առաջադրանքի մշակման  նպատակով: Այս փուլում փորձագետների կողմից կազմվել է 

էլեկտրոնային արդարադատության համակարգի հակիրճ բնութագիրը։ 

Էլեկտրոնային արդարադատության  ոլորտի մարմինների էլեկտրոնային համակարգերը, 

այդ թվում՝ դատական համակարգի, իրավապահ համակարգի, դատական ակտերի հարկադիր 

կատարման ծառայության, քրեակատարողական ծառայության, պրոբացիայի ծառայության 

ծրագրային ապահովումների լրամշկման աշխատանքները գտնվում են ընթացքում: 

Արդարադատության նախարարության կողմից ապահովվելու է հարկադիր կատարումն 

ապահովող ծառայության էլեկտրոնային համակարգի գործարկումը, վերանայվելու են 

էլեկտրոնային եղանակով ծանուցումները: 

2022 թվականին աշխատանքներ են կատարվել ՀՀ հրապարակային ծանուցումների 

պաշտոնական ինտերնետային կայքի և անհատական ծանուցումների համակարգի 

արդիականացման ուղղությամբ։ Մշակվել է քաղաքացու, պետության և մասնավոր հատվածի 

համար համակարգից օգտվելու հեշտացված տարբերակ՝ ֆինանսական և վարչարարական 

առումներով։ Համակարգը մշակվել է ըստ տեխնիկական բնութագրի։ Կատարվել են 

համապատասխան ինտեգրումները, ծրագրային լուծումները, ներկայումս սկսվել է  դրա 

փորձարկման և ներդրման գործընթացը։  

Կառավարությունն իր գործունեության առաջնահերթություններից է ճանաչել 

կոռուպցիայի դեմ պայքարը: Այս առումով, Հակակոռուպցիոն ռազմավարության հիմնական 

նպատակը կոռուպցիա ծնող պատճառների վերհանումը և դրանց վերացումը, կոռուպցիայի 

նկատմամբ հասարակության և հանրային ծառայողների անհանդուրժողական վերաբերմունքի 

տարածումը, կոռուպցիայի համատարած և շարունակական նվազեցումն է: Վերոնշյալի 

համատեքստում՝ Հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը  նախատեսում է հետևյալ թիրախային 

ուղղությունները՝ կոռուպցիայի դեմ պայքարն առավել արդյունավետ իրականացնելու համար 

անհրաժեշտ ինստիտուցիոնալ հենքերի ստեղծումը և զարգացումը, կոռուպցիայի 

կանխարգելման գործիքակազմերի զարգացումը, ոլորտային օրենսդրական դաշտի 

կատարելագործումը, կոռուպցիոն գործերի բացահայտման արդյունավետության բարձրացումը, 

ինչպես նաև  հանրային իրազեկման և հակակոռուպցիոն կրթության մշտական ծրագրերի 

իրականացումն է:  

Կոռուպցիայի դեմ պայքարի կարևորությունը ամրագրված է նաև Կառավարության 

ծրագրով, որի շրջանակներում սահմանվել են հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգի 

ձևավորման և կայացման, հանրային ծառայության մեջ գտնվող անձանց գործունեության, գույքի 

և եկամուտների թափանցիկության ապահովման, տնտեսական գործունեության 

թափանցիկություն մեխանիզմների սահմանման (իրական սեփականատերերի բացահայտում և 

համապատասխան հանրամատչելի բազային ստեղծում), հանրային կառավարման 
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թափանցիկության շրջանակներում բողոքարկման մեխանիզմների կատարելագործման (ի թիվս 

այլնի. ազդարարման միասնական էլեկտրոնային հարթակի ստեղծում և զարգացում) 

նպատակները և դրանց հասնելու համար համապատասխան միջոցառումների իրականացումը: 

2023-2025 թվականներին  կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում ռազմավարությամբ 

և Կառավարության ծրագրով որպես առաջադրված հիմնական թիրախներն են՝ 

1)հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգի մարմինների բնականոն 

գործունեության ապահովումը և գործիքակազմի (ներառյալ մարդկային ռեսուրսների) 

կատարելագործումը.  

2)վարչական կոռուպցիայի հաղթահարումը՝ ոլորտային կոռուպցիոն ռիսկերի վերհանման 

և դրանց նվազեցման, էլեկտրոնային ժողովրդավարության գործիքների շարունակական 

կատարելագործման միջոցով.   

3)հանրային ծառայողի օրինավոր և բարեխիղճ կերպարի ձևավորումը՝ 

հաշվետվողականության, թափանցիկության և բարեվարքության գործող կառուցակարգերի 

ընդլայնման և կատարելագործման միջոցով.  

4) ազդարարման համակարգի շարունակական կատարելագործումը. 

5) հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների պաշտոնական 

պարտականությունների իրականացման հետ կապված նվերների ինստիտուտի 

շարունակական կատարելագործում, նվերների ռեեստրի ստեղծումը և գործարկումը. 

6) հանրային կրթության և իրազեկման միջոցով կոռուպցիայի նկատմամբ ժխտողական 

վերաբերմունքի սերմանումը, ներառյալ՝ ազդարարման ինստիտուտի նկատմամբ 

վերաբերմունքի փոփոխման միջոցով, պահանջատեր քաղաքացու ձևավորումը. 

7) կոռուպցիայի ընկալման համաթվի շարունակական աճ.  

8) մոնիթորինգի մեխանիզմների կատարելագործման արդյունքում՝ ժամանակավրեպ 

միջոցառումների արդիականացման միջոցով կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետության 

բարձրացումը: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության 

միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 

18-ի N 1902-Լ Որոշման Հավելված 2-ի համաձայն մշակվելու է հակակոռուպցիոն 

ռազմավարությունը և դրա իրականացման 2023-2027 թվականների միջոցառումների ծրագիրը: 

Հավելված 2-ի 16.3 կետով նախատեսվում է «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի մշակում։ Նախագծով 

նախատեսվելու են առևտրային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում հանրային 

պաշտոն զբաղեցնող անձի և հանրային ծառայողի ունեցած բաժնեմասի հավատարմագրային 

կառավարման հանձնելու շրջանակներում հավատարմագրային կառավարիչների և 

պաշտոնատար անձ հանդիսացող հավատարմագրային կառավարման հիմնադիրների միջև 

փոխկապակցվածությունը բացառող կարգավորումներ, հավատարմագրային կառավարչի 

համար սահմանվելու են որոշակի պահանջներ և այլն: Բացի այդ նախագծով նախատեսվելու են 

շահերի բախման լրացուցիչ նորմեր՝ հանրային ծառայողների համար նախատեսելով 

ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու հստակ սահմանափակումներ: 

ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում նախատեսվում է «Հանրային ծառայության մասին» և 

«Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքներում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերի մշակում, որոնց ընդունումը միտված է 
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նվերների ինստիտուտի կատարելագործմանը, նվերներ ընդունելու արգելքի պահպանման 

համար պատասխանատու մարմին սահմանելուն, նվերների հաշվառման և հանձնման կարգի 

առնչությամբ անհրաժեշտ կարգավորումներ նախատեսելուն:  

Նախատեսվում է «Ազդարարման համակարգի մասին» օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի մշակում։Հաշվի առնելով, որ պետական 

մարմինների կողմից իրականացվում են ներքին և արտաքին ազդարարման աշխատանքներ և 

դրանց արդյունքները չեն ամփոփվում՝ առաջարկվում է սահմանել իրավասու մարմին, որը 

կամփոփի և հարթակում կհրապարակի պետական մարմինների կողմից ստացված 

հաշվետվությունները:  

Ակնկալվում է կատարելագործել ազդարարման գործող համակարգը՝ ապահովելով գործող 

օրենքի նպատակին և կարգավորման առարկային համահունչ կարգավորումներ և 

մեխանիզմներ: Նշվածով պայմանավորված հնարավորություն կստեղծվի ապահովել իրապես 

գործող ազդարարման համակարգ, որը կապահովի ոչ միայն հանցագործությունների 

վերաբերյալ հաղորդումների ուսումնասիրության պատշաճ ընթացակարգեր, այլ նաև հանրային 

պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողներին օրենսդրությամբ ներկայացվող 

պահանջների խախտումների վերաբերյալ հաղորդումների ուսումնասիրություն և 

համապատասխան ներգործության միջոցների կիրառում: 

Քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտում իրավիճակը բարելավելու, ինչպես նաև 

ոլորտի շարունակական զարգացումն ապահովելու համար մշակված ռազմավարության 

հիմնական նպատակը լինելու է քրեական պատիժների ոլորտում վերականգնողական 

արդարադատության սկզբունքների ներդնումն ու պատժի նպատակների արդյունավետ 

իրացումը, քրեական ենթամշակույթի վերացումն ու կրկնահանցոգործության կանխումը, որին 

հասնելու համար առաջնահերթ է քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտում առկա 

խնդիրների մանրամասն ուսումնասիրությունը և դրանց լուծմանն ուղղված թիրախային 

քայլերի ձեռնարկումը: 

Հաշվի առնելով քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտում մատնանշված 

հիմնախնդիրները՝ բարեփոխումների իրականացման  հիմնական ուղենիշներն  են. 

-միջազգային չափանիշներին համահունչ քրեակատարողական հիմնարկներում պատժի 

կրման պայմանների ստեղծում. 

-մատուցվող բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների որակի 

արդիականացում, հոգեբանական ծառայությունների բարելավում. 

-թափանցիկության ապահովման և կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված 

միջոցառումների իրականացում, քրեական ենթամշակույթի նկատմամբ զրո 

հանդուրժողականության ցուցաբերում. 

-անվտանգության և պահպանության ինժեներատեխնիկական արդի համակարգերով 

վերազինում. 

-ազատությունից զրկված անձանց և պրոբացիայի շահառուների զբաղվածության, 

վերասոցիալականացման ապահովմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում, ռիսկերի և 

պահանջմունքների գործիքների ներդրում, պատժի և վերահսկողության անհատական 

պլանավորում. 
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-քրեակատարողական և պրոբացիայի ծառայողների մասնագիտական գիտելիքների, 

աշխատանքային ունակությունների շարունակական կատարելագործում, սոցիալական 

պայմանների բարելավում. 

- Պրոբացիայի ծառայության գործունեության արդյունավետության բարձրացում, այդ թվում՝ 

Պրոբացիայի ծառայության կարգավիճակի վերանայման միջոցով։ 

Արդարադատության նախարարության քաղաքականության նպատակների և թիրախների 

մասին տեղեկատվությունն ամփոփված է ստորև ներկայացված աղյուսակում.  

Նպատակը  

Ծրագրի 

դասիչը և  

անվանումը  

Ծրագրի վերջնական արդյունքները Կապը ՀՀ 

կառավարության 

ծրագրով և գործող 

այլ ռազմավարական 

փաստաթղթերով 

սահմանված ՀՀ 

կառավարության 

քաղաքականության 

նպատակների և 

թիրախների հետ 

Կապը ՄԱԿ-ի 

կայուն 

զագացման 

նպատակների և 

ցուցանիշների 

հետ   

Չափորոշիչը Ելակետը  Թիրախը 

Ցուց

ա-

նիշ

ը 

Ժա

մկե

տը 

Ցուցա

-նիշը 

Ժա

մկե

տը 

Օրենսդրության 
կատարելագործում, 
Հակակոռուպցիոն 
ինստիտուցիոնալ 

համակարգի 
վերափոխում և 

զարգացում  

1057.Արդարադա
տության 
ոլորտում 

պետական 
քաղաքականությ

ան մշակում, 
ծրագրերի 

համակարգում և 
մոնիտորինգի 
իրականացում 

դատաիրավական 
բարեփոխումների 
ռազմավարությու
նից բխող 
միջոցառումներ, 
տոկոս 

  2019 90 2023 ՀՀ կառավարության 
ծրագրի 5․3 և 5․5 կետեր 

էլեկտրոնային 
արդարադատության 

ամբողջական 
համակարգի ներդրում, 

որի շնորհիվ պայմաններ 
են ստեղծվելու բոլոր 

տեսակի գործերի 
(քրեական, 

քաղաքացիական, 
վարչական, 

սնանկության) 
քննությունը, ինչպես 

նաև դատական ակտերի 
հարկադիր կատարման 

վարույթն 
ամբողջապես 

թվայնացնելու և ավելի 
սեղմ ժամկետներում 

իրականացնելու համար, 
դատավարական 
օրենսդրության 

արդիականացում 
Հակակոռուպցիոն 
ինստիտուցիոնալ 

համակարգի 
վերափոխում և 

զարգացում,  վարչական 
կոռուպցիայի 

հաղթահարում՝ 
ոլորտային կոռուպցիոն 
ռիսկերի վերհանման և 

դրանց նվազեցման, 
էլեկտրոնային 

ժողովրդավարության 
գործիքների ներդրման 

ու շարունակական 
կատարելագործման 
միջոցով, հանրային 

ծառայողի օրինավոր և 
բարեխիղճ կերպարի 

ձևավորումը՝ 
հաշվետվողականության

, կոռուպցիոն 
իրավախախտումների 

համար 
պատասխանատվության 

անխուսափելիության 
սկզբունքի իրացման 

ԿԶՆ 16. Խթանել 
խաղաղ և 

ներառական 
հասարակություն
ների կառուցումը՝ 

հանուն կայուն 
զարգացման, 

բոլորի համար 
հասանելի 
դարձնել 

արդարությունը, 
բոլոր 

մակարդակներում 
ստեղծել 

արդյունավետ, 
հաշվետու եվ 
ներառական 

հաստատությունն
եր 

 
ԿԶՆ 16.3. Խթանել 

օրենքի 
գերակայությունը 

ազգային և 
միջազգային 

մակարդակներում 
և ապահովել 

արդարադատությ
ան հավասար 

հասանելիություն 
բոլորի համար 

 
ԿԶՆ 16.4.  

Մինչև 2030 թ. 
զգալիորեն 
կրճատել 

ֆինանսների և 
զենքերի ապօրինի 

հոսքերը, 
ուժեղացնել 

գողացված գույքը 
հետ վերցնելու և 
վերադարձնելու 

գործողություններ
ը և պայքարել 

կազմակերպված 
հանցավորության 
բոլոր ձևերի դեմ 

 
ԿԶՆ 16.5.  

էլեկտրոնային 
արդարադատությ
ան միասնական 
համակարգի և 
արդարադատությ
անը օժանդակող 
էլեկտրոնային 
գործիքների 
ներդրում, տոկոս 

30 2021 80 2023 

Հակակոռուպցիոն 
ինստիտուցիոնալ 
համակարգի 
ստեղծում և  
պատշաճ 
գործունեության 
ապահովում,տոկո
ս 

20 2020 90 2023 

կոռուպցիայի 
ընկալման 
համաթվի 
աստիճանական 
աճ 

42 2020 55 2023 

Անցումային 
արդարադատությ
ան 
գործիքակազմի 
ներդնում, տոկոս 

0 2020 70 2023 

Պետական 
մարմնում 
կոռուպցիոն 
ռիսկերի 
վերհանում, 
դրանց հիման 
վրա 
միջոցառումների 
մշակում, տոկոս 

0 2020 50 2023 
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երաշխավորումը, 
օրենսդրության 
շարունակական 

կատարելագործումը, 
այդ թվում՝ կոռուպցիոն 
հանցագործությունների 

ցանկի օրենքով 
սահմանման միջոցով, 

ապօրինի ծագում 
ունեցող գույքի 

բռնագանձմանն 
ուղղված 

կառուցակարգերի 
սահմանումը և 

ներդրումը,  
հանրային կրթության և 

իրազեկման միջոցով 
կոռուպցիայի 

նկատմամբ ժխտողական 
վերաբերմունքի 

սերմանումը 

Էապես կրճատել 
կոռուպցիան և 

կաշառակերությու
նը իրենց բոլոր 

ձևերով 
 

ԿԶՆ 16.6. 
Զարգացնել 

արդյունավետ, 
հաշվետու և 
թափանցիկ 

հաստատությունն
եր բոլոր 

մակարդակներում 
 

ԿԶՆ 16.8. 
Ընդլայնել և 
ուժեղացնել 
զարգացող 
երկրների 

մասնակցությունը 
գլոբալ 

կառավարմամբ 
հաստատությունն

երին 

Քաղաքացիներին 
տրամադրվող 
տեղեկատվության և 
ծառայությունների որակի 
բարելավում 

1052.Քաղաքացիա
կան կացության 
ակտերի 
գրանցում 

Գրանցումների  և 
տեղեկանքների 
տրամադրման 
ավտոմոտացման 
մակարդակը, 
տոկոս 

100 2020 100 2020 Կառավարության 
ծրագրի  6․2կետ՝ 

պետության կողմից 
հանրությանը 
մատուցվող 

ծառայություններ 

ԿԶՆ 16.9.  
Մինչև 2030 թ. 

բոլորին 
տրամադրել 

իրավաբանական 
ինքնություն, այդ 

թվում՝ ծննդի 
գրանցում 

 
ԿԶՆ 16.9.1. Մինչև 

5 տարեկան 
երեխաների 

համամասնությու
նը, որոնց ծնունդը 

գրանցվել է 
քաղաքացիական 
մարմնի կողմից՝ 

ըստ սեռի 

Արխիվային 
ակտային 
գրանցումների 
թվայնացում,տոկո
ս 

10 2020 100 2039 Կառավարության 
ծրագրի  6․2կետ՝ 

պետության կողմից 
հանրությանը 
մատուցվող 

ծառայություններ, 
մասնավորապես, 

պետական 
ծառայությունների 

մատուցման 
պատվիրակում  

ԿԶՆ 16.10  
Ապահովել 

տեղեկատվության 
հանրային 

հասանելիություն
ը և պաշտպանել 

հիմնարար 
ազատություններ

ը՝ համաձայն 
ազգային 

օրենսդրության և 
միջազգային 

համաձայնագրեր
ի 

Անվճար 
իրավաբանական 

օգնության տրամադրում 

1093. Դատական և 
հանրային 
պաշտպանություն 

Հանրային 
պաշտպանի 
ծառայություններ
ի վերաբերյալ 
շահառուների 
գոհունակության 
գնահատական (1-
4 բալային 
համակարգ)* 

4 2021 4 2023 Կառավարության 
ծրագրի  5․3 կետ՝ 

միջոցներ է 
ձեռնարկվելու 

փաստաբանության 
ոլորտի 

զարգացման 
ուղղությամբ, այդ թվում՝ 

փաստաբանական 
դպրոցում ուսուցման և 

ընդունելության 
կառուցակարգերի 

վերաիմաստավորման, 
Փաստաբանների 

պալատի կառավարման 
արդյունավետության և 

ԿԶՆ 16.3  
Խթանել օրենքի 

գերակայությունը 
ազգային և 

միջազգային 
մակարդակներում 

և 
ապահովել 

արդարադատությ
ան հավասար 

հասանելիություն 
բոլորի համար 

16.ա. Ուժեղացնել 
բոլոր 

մակարդակների 
համապատասխա
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ներառականության 
վերափոխման 

շրջանակներում: 

ն ազգային 
հաստատությունն
երը, այդ թվում և 

միջազգային 
գործակցության 

միջոցով, 
զարգացնելու՝ 

բռնությունները 
կանխելու և 

ահաբեկչության 
ու 

հանցավորության 
դեմ պայքարելու 

կարողություններ
ը 

մասնավորապես 
զարգացող 

երկրներում 

Քրեակատարողական 
հիմնարկների 

օպտիմալացում  և 
արդիականացում, 

արտաքին աշխարհի հետ 
կապի ամրապնդում, 

պահման պայմանների 
բարելավում, 

տրամադրվող բժշկական 
օգնության և 

սպասարկման որակի 
բարձրացում, 

պրոբացիայի խնդիրների 
լուծում 

1120․Քրեակատար
ողական 
հիմնարկների 
օպտիմալացում  և 
արդիականացում, 
արտաքին 
աշխարհի հետ 
կապի 
ամրապնդում, 
պահման 
պայմանների 
բարելավում, 
տրամադրվող 
բժշկական 
օգնության և 
սպասարկման 
որակի 
բարձրացում, 
պրոբացիայի 
խնդիրների 
լուծում 

Հանցանք 
կատարած 
անձանց 
կրկնահանցագործ
ության թվի 
նվազեցում, 
տոկոս 

10  2022 20 2025 Կառավարության 
ծրագրի  5․6 կետ՝ 

քրեակատարողական և 
պրոբացիայի ոլորտների 
բարեփոխումներ, այն է 

վերականգնողական 
արդարադատության 

սկզբունքների 
արմատավորման 

հարցում, 
ազատազրկման 

86 
ավանդական 

գաղափարախոսություն
ից անցում դեպի 

վերասոցիալականացմա
ն և 

վերականգնողական 
արդարադատության 

գաղափարախոսությանը
, 

պրոբացիայի 
ինստիտուտի 
զարգացում և 

կատարելագործում, 
ազատությունից զրկված 

անձանց 
արժանապատիվ 

պահման պայմանների, 
իսկ 

քրեակատարողական 
ծառայողների համար՝ 

աշխատանքային 
կենսապայմանների 

ապահովում, 
անհանդուրժողականութ

յուն ցուցաբերում 
քրեական 

ենթամշակույթի 
նկատմամբ, 

ազատությունից զրկված 
անձանց որակյալ 

բժշկական օգնության 
ամրապնդում և 
սպասարկում 

տրամադրելու հարցում 
գրանցած 

հաջողությունների և  
նրանց համար այն նույն 

ծավալի 
բուժօգնության 

հասանելիության 
երաշխավորում 

ԿԶՆ 3.4  
Մինչև 2030 թ. մեկ 

երրորդով 
կրճատել 

վաղաժամ 
մահացությունը ոչ 

վարակիչ 
հիվանդություննե

րից՝ 
կանխարգելման և 
բուժման միջոցով, 

և խթանել 
հոգեկան 

առողջությունը և 
բարեկեցությունը 

 
ԿԶՆ 3.4.1  

Սրտանոթային 
հիվանդություննե

րին, 
քաղցկեղին, 
շաքարային 

դիաբետին կամ 
շնչուղիների 
քրոնիկական 

հիվանդություննե
րին վերագրվող 

մահացություններ
ի թիվը 

 
ԿԶՆ 3.4.2  

Ինքնասպանությ
ան հետևանքով 
մահացության 

ցուցանիշ 
 

ԿԶՆ 3.8  
Հասնել 

առողջապահությ
ան 

համընդհանուր 
ընդգրկմանը, այդ 

թվում՝ 
պաշտպանություն 

ֆինանսական 
ռիսկերից, 

որակյալ էական 
առողջապահակա

ն 
ծառայություններ

ի 
հասանելիություն 

և 
անվտանգ, 

Կալանավորվածն
երի և 
դատապարտյալն
երի 
զբաղվածության 
ապահովում, 
տոկոս  

28 2022 40 2025 

Քրեակատարողա
կան 
հիմնարկներում 
պատժի կրման 
միջազգային 
չափանիշներին 
ամբողջությամբ 
համապատասխա
նող  պայմանների 
ստեղծում, քանակ 

10 2022 70 2030 

Մատուցվող 
բժշկական 
օգնության և 
սպասարկման 
ծառայություններ
ի որակի 
արդիականացում, 
հոգեբանական 
ծառայություններ
ի բարելավում 

70 2022 90 2025 

Թափանցիկությա
ն ապահովման և 
կոռուպցիոն 
ռիսկերի 
նվազեցմանն 
ուղղված 
միջոցառումների 
իրականացում, 
քրեական 
ենթամշակույթի 
նկատմամբ զրո 
հանդուրժողական
ության 
ցուցաբերում 

70 2022 90 2030 

Անվտանգության 
և պահպանության 
ինժեներատեխնիկ
ական արդի 
համակարգերով 
վերազինում 

75 2022 100 2030 
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Ազատությունից 
զրկված անձանց և 
պրոբացիայի 
շահառուների 
զբաղվածության, 
վերասոցիալակա
նացման 
ապահովմանն 
ուղղված 
միջոցառումների 
իրականացում, 
ռիսկերի և 
պահանջմունքներ
ի գործիքների 
ներդրում, պատժի 
և 
վերահսկողությա
ն անհատական 
պլանավորում,տո
կոս 

40 2022 100 2030 արդյունավետ, 
որակյալ և 
մատչելի 

էական դեղորայքի 
և 

պատվաստանյութ
երի 

հասանելիություն 
բոլորի համար 

 
ԿԶՆ 3.8.1 

Հիմնական 
առողջապահակա

ն 
ծառայություններ

ի ընդգրկումը 
(հետագծող 

միջամտություննե
րի հիման վրա 
սահմանված 
հիմնական 

ծառայություններ
ի միջին 

ընդգրկումը 
ներառյալ 

վերարտադրողակ
ան, 

մայրական, 
նորածնի և 
մանկական 

առողջության, 
վարակիչ 

հիվանդություննե
րի, 

ոչ վարակիչ 
հիվանդություննե

րի ու 
ծառայության 

կարողունակությո
ւնն ու 

մատչելիությունը 
հանրության և 
բնակչության 

ամենախոցելի 
խավի համար) 

 
ԿԶՆ 3.8.2  

1000 մարդու 
հաշվով 

մարդկանց թիվը, 
որոնք 

ապահովագրված 
են կամ 

ընդգրկված 
են պետական 

առողջապահակա
ն 

համակարգում 
 

ԿԶՆ 4.3 
  

Մինչև 2030 թ. 
բոլոր կանանց և 
տղամարդկանց 

համար 
ապահովել 
մատչելի և 
որակյալ 

տեխնիկական, 
միջինմասնագիտ

ական և 
բարձրագույն, այդ 

թվում՝ 

Էլեկտրոնային 
հսկողության 
միջոցներով 
տնային կալանք և 
վարչական 
հսկողություն 
խափանման 
միջոցների 
կիրառման 
քանակ 

0 2022 200 2023 

Քրեակատարողա
կան և 
պրոբացիայի 
ծառայողների 
մասնագիտական 
գիտելիքների, 
աշխատանքային 
ունակությունների 
շարունակական 
կատարելագործու
մ, սոցիալական 
պայմանների 
բարելավում 

60 2022 100 2024 

Ազատությունից 
զրկված անձանց և 
պրոբացիայի 
շահառուների 
զբաղվածության 
ապահովում, 
տոկոս  
 
 

27 2022 60 2024 

 
Քրեակատարողա
կան ծառայողների 
բնակարանային 
կարիքների 
ապահովում, 
տոկոս 
 
  

0 2022 40 2025 
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համալսարանակ
ան կրթության 

հավասար 
հասանելիություն 

 
ԿԶՆ 4.4 

 
Մինչև 2030 թ. 

էապես ավելացնել 
երիտասարդների 

և 
մեծահասակների 

թիվը, 
ովքեր ունեն 

պատշաճ, այդ 
թվում՝ 

տեխնիկական և 
միջին-

մասնագիտական 
հմտություններ՝ 

զբաղվածություն, 
արժանապատիվ 

աշխատանք 
գտնելու և 

ձեռներեցությամբ 
զբաղվելու համար  

 
ԿԶՆ 4.6  

Մինչև 2030 թ. 
ապահովել, որ 

պատանիները և 
մեծահասակների 

զգալի 
հատվածը՝ թե´ 

տղամարդիկ, թե´ 
կանայք, 
դառնան 

տառաճանաչ և 
թվաճանաչ 

 
ԿԶՆ 6.2  

Մինչև 2030 թ. 
ձեռք բերել 

համարժեք և 
հավասար 

սանիտարահիգիե
նիկ պայմաններ 
բոլորի համար, և 

վերջ դնել բնական 
կարիքները 

դրսում հոգալուն, 
հատուկ 

ուշադրություն 
դարձնելով 
կանանց, 

աղջիկների և 
խոցելի 

իրավիճակներում 
գտնվողների 
կարիքներին  

ԿԶՆ 8.5  
 

Մինչև 2030 թ. 
հասնել լիարժեք և 
արտադրողական 
զբաղվածության և 
արժանապատիվ 

աշխատանքի 
բոլոր կանանց 

և տղամարդկանց, 
այդ թվում՝ 

երիտասարդների 
և 
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հաշմանդամությո
ւն ունեցող 

անձանց համար, 
ինչպես նաև 
հավասար 

վարձատրություն՝ 
հավասարարժեք 

աշխատանքի 
դիմաց 

 
ԿԶՆ 16.3  

Խթանել օրենքի 
գերակայությունը 

ազգային և 
միջազգային 

մակարդակներում 
և ապահովել 

արդարադատությ
ան հավասար 

հասանելիություն 
բոլորի համար 

 
ԿԶՆ 16.3.2 

Դատավճիռ 
չստացած 

ազատազրկվածնե
րը՝ 

արտահայտված 
որպես 

բանտարկյալների 
ընդհանուր թվի 

տոկոս 

Հանրության 
իրազեկվածության 

բարձրացում 

1123․Իրավական 
իրազեկում և 
տեղեկատվության 
ապահովում 

Հանրության 
իրավական 
իրազեկվածությա
ն մակարդակի 
բարձրացում« 
տոկոս 

5 2020 30 2025 Կառավարության 
ծրագրի  5․2 կետ՝ 

մարդու իրավունքների և 
դրանց 

պաշտպանության 
միջոցների մասին 

հանրային 
իրազեկության 
բարձրացում` 

պետական և տեղական 
ինքնակառավարման 

մարմինների, 
պաշտոնատար 

անձանց, ինչպես նաև 
հասարակության և 

քաղաքացիների կողմից 
սեփական 

իրավունքների 
պաշտպանության 

խրախուսումը, մարդու 
իրավունքների և դրանց 

պաշտպանության 
միջոցների վերաբերյալ 

քաղաքացիների 
գիտելիքների 

շարունակական 
կատարելագործում 

ԿԶՆ 16.3  
Խթանել օրենքի 

գերակայությունը 
ազգային և 

միջազգային 
մակարդակներում 

և ապահովել 
արդարադատությ

ան հավասար 
հասանելիություն 

բոլորի համար 

Արխիվային (ներառյալ 
կինոֆոտոֆոնո) 

հավաքածուի պահ-
պանում, թվայնացում, 

օգտագործում և 
հանրահռչակում, 

գիտական 
ուսումնասիրություններ, 
տեղական և միջազգային 

մակարդակներում ՀՀ 
արխիվային 

հավաքածուի 
ճանաչելիության 

  1147․Ազգային 
արխիվի ծրագիր  

Արխիվային 
հավաքածուի 
փորձաքննությամ
բ արժևորում և 
համալրում 
(գործերի 
քանակը) 

30000 2022 31000 2023 Համահունչ է ՀՀ Կա-
ռավարության ծրագրի 

«Մշակույթ» բաժնի  (4.9) 
դրույթներին և ՀՀ 

Կառավարության 2019 թ. 
սեպտեմբերի 19-ի N 

1334-Լ որոշմանը՝ 
«Հայաստանի 

Հանրապետությունում 
գենդերային քաղա-

ականության 
իրականացման 2019-

2023 թթ. 

ԿԶՆ 16.6 
Զարգացնել 

արդյունավետ, 
հաշվետու և 
թափանցիկ 

հաստատությունն
եր բոլոր 

մակարդակներում 
 
 

ԿԶՆ 16.10 
Ապահովել 

տեղեկատվության 

ՀՀ արխիվային 
հավաքածուի 
պահպանության 
ապահովում 
(պահպանվող 
գործերի քանակը) 

447500
0 

2022 4230000 2023 
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ապահովում և հաջորդ 
սերունդներին անխաթար 

փոխանցման 
անընդհատության 

ապահովում 

ՀՀ արխիվային 
հավաքածուի 
օգտագործում 
(ֆիզիկական և 
իրավա-բանական 
անձանց հար-
ցումների 
քանակը) 

52000 2022 55000 2023 ռազմավարությանը» 
(կետ 29-31): Այն է. 

հայկական 
պատմամշակութային 

ժառանգության 
(նյութական և ոչ 

նյութական) 
պահպանության, 

ուսումնասիրության, 
օգտագործման և 
հանրայնացման 

շարունակականության 
ապահովում, 

ժամանակակից 
տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների 

կիրառման 
ընդլայնում, 

ժառանգության 
թվայնացում, 

տեղեկատվական 
շտեմարանների և 

միացյալ ինքնաշխատ 
համակարգերի 

շարունակական 
զարգացում 

հանրային 
հասանելիություն
ը և պաշտպանել 

հիմնարար 
ազատություններ

ը՝համաձայն 
ազգային 

օրենսդրության և 
միջազգային 

համաձայնագրեր
ի 

Փաստաթղթերի 
թվայնացում և 
տեղեկություն-
ների 
էլեկտրոնային 
շտե-մարանի 
ստեղծում 
(թվայնացված 
փաստաթղթերի, 
ֆիլմերի, լուսա-
նկարների, 
ձայնագրու-
թյունների 
քանակը/ 
մուտքագրված 
քարտերի 
քանակը) 

300000
/ 

100000 

2022 500000/ 
100000  

2023 

Վերապատրաստման 
ծառայությունների 

ձեռքբերում 

1149․Արդարադա
տության 
համակարգի 
աշխատակիցների 
վերապատրաստո
ւմ և հատուկ 
ուսուցում 

Արդարադատությ
ան համակարգի 
վերապատրաստվ
ած 
աշխատակիցների 
տեսակարար 
կշիռը, տոկոս 

30 2022 30 2023 Կառավարության 
ծրագրի  5․3 և 5․6 կետ։ 

Շարունակաբար 
իրականացնել 

մասնագիտական 
կրթական ծրագրեր և 

դրանց   
բարեփոխումներ՝ 

ուղղված նախնական, 
միջին, բարձրագույն, 
լրացուցիչ և շարու-

նակական կրթության 
որակի բարձրացմանը: 
Վերականգնողա-կան 
արդարադատութ-յան 

սկզբունքների 
արմատավորման 

հարցում 
վճռականություն, 

արդարադատութ-յան 
ոլորտում 

ազատազրկման 
ավանդական 

գաղափարախո-
սությունից անցում դեպի 

վերասոցիալա-
կանացման և 

վերականգնողա-կան 
արդարադատութ-յան 

գաղափարախո-
սությանը, անզիջում 

պայքարի մղում և 
անհանդուրժողա-

կանության ցուցաբերում 
քրեական 

ենթամշակույթի 
նկատմամբ 

(ՀՀ կառավարության 
2021 թվականի 

օգոստոսի 18-ի  N 1363-Ա 
որոշմամբ հաստատված 

ՀՀ կառավարության 
2021-2026թթ ծրագիր,  

ՀՀ կառավարության 2014 
թվականի մարտի 27-ի N 

442-Ն որոշմամբ 
հաստատված 

ԿԶՆ 16.1 
Զգալիորեն 
նվազեցնել 

բռնության բոլոր 
ձևերը և դրանց 

առնչվող մահերի 
ցուցանիշը 

 
ԿԶՆ 16.2  
Վերջ դնել 

երեխաների 
չարաշահմանը, 
շահագործմանը, 
թրաֆիքինգին, 

նրանց դեմ 
գործադրվող 

բոլոր տեսակի 
բռնություններին և 
խոշտանգումների

ն 
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Հայաստանի 
Հանրապետության 2014-

2025 թվականների 
հեռանկարային 

զարգացման ծրագիր, 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
քրեակատարողա-կան և 

պրոբացիայի ոլորտի 
2019-2023 թվականների 

ռազմավարություն, 
Եվրոպական բանտային 

կանոնների 81.2 կետ): 

Հարկադիր կատարման 
ծառայությունների 

ապահովում 

1182․Հարկադիր 
կատարման 
ծառայություններ 

Կարճված 
կատարողական 
վարույթների 
քանակի 
փոփոխությունը, 
տոկոս 

29.2 2022 29.2 2023 Կառավարության 
ծրագրի  5․3  և 5․5կետեր՝  
հարկադիր կատարման 
ոլորտի համընդհանուր 

բարեփոխում՝ 
բարձրացնելու 

կատարողական 
գործողությունների 

արդյունավետությունը, 
առավելագույնս 

ապահովելու 
կատարողական 

վարույթի 
մասնակիցների 

օրինական 
շահերի 

պաշտպանությունը, 
նրանց խնդիրներին ու 
կարիքներին արագ և 

արդյունավետ 
արձագանքելու 

կառուցակարգերի 
ներդրում 

ԿԶՆ 16.6 
Զարգացնել 

արդյունավետ, 
հաշվետու և 
թափանցիկ 

հաստատությունն
եր բոլոր 

մակարդակներում 
 

ԿԶՆ 16.10 
Ապահովել 

տեղեկատվության 
հանրային 

հասանելիություն
ը և պաշտպանել 

հիմնարար 
ազատություններ

ը՝համաձայն 
ազգային 

օրենսդրության և 
միջազգային 

համաձայնագրեր
ի 

Ավարտված 
կատարողական 
վարույթների 
քանակի 
փոփոխությունը, 
տոկոս 

50 2022 50 2023  

Հակակոռուպցիոն 
քաղաքականության 

ծրագրերի համակարգում 

1228․ 
Հակակոռուպցիոն 
քաղաքականությ
ան 
մշակում,ծրագրեր
ի համակարգում և 
մոնիտորինգի 
իրականացում 

Հակակոռոպցիոն 
մարմինների 
գործունեության 
ապահովում 

30 2022 90 2025 ՀՀ կառավարության 
ծրագրի 5․5 կետ 

Հակակոռուպցիոն 
կոմիտեի և 

Հակակոռուպցիոն 
դատարանի ամբողջ 

ծավալով գործարկում 

ԿԶՆ 16.5.  
Էապես կրճատել 

կոռուպցիան և 
կաշառակերությու

նը իրենց բոլոր 
ձևերով 

 

 

3. ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ  

ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից 

իրականացվող ծախսային գերակայությունները բխում են կառավարության ծրագրից, 

նախարարության ընդհանուր ռազմավարական նպատակներից:  

Նախարարությունն  առաջիկա տարիների համար առավել կարևորում է ծախսային 

հետևյալ գերակայությունները. 

Նախարարության գործունեության արդյունավետության, նպատակաուղղվածության և 

բարձրացման, հանրությանը մատուցվող ծառայութունները բնակչության համար ավելի 
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մատչելի դարձնելու նպատակով իրականացվող բարեփոխումների ֆինանսական ապահովում, 

հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգի ստեղծում և զարգացում, կանխարգելման և 

բացահայտման մեխանիզմների ներդրում, հանրային իրազեկման ծրագրերի իրականացում. 

Քրեակատարողական համակարգի կատարելագործում,քրեակատարողական 

հիմնարկների օպտիմալացում և արդիականացում, արտաքին աշխարհի հետ կապի 

ամրապնդման, պահման պայմանների բարելավման, տրամադրվող բժշկական օգնության և 

սպասարկման որակի բարձրացում. 

ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում արդարադատության բնագավառում իրականացվելիք 

ծախսերի առավել գերակա ուղղությունները  ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակում:  
Գերակա ծախսային ուղղությունները ՄԺԾԾ 

ժամանակահատվածի համար` (ըստ գերակայությունների 

նվազման) 

Հիմնավորումներ 

Արդարադատության ոլորտում քաղաքականության  

մշակում, ծրագրերի համակարգում, խորհրդատվության 

և մոնիտորինգի իրականացում 

Իրավունքների իրագործման 

նպատակով 

իրավահավասարության 

ապահովման 

վերաբերյալ համապարփակ 

օրենսդրություն ներկայացում, 

հակակոռուպցիոն 

ինստիտուցիոնալ համակարգի 

ստեղծում և զարգացում: 

Կոռուպցիայի դեմ պայքարն 

ինստիտուցիոնալ հենքի վրա 

դնելու նպատակով կարևորվում է 

գործող կառուցակարգերի 

զարգացումը, այն է՝ Կոռուպցիայի 

կանխարգելման հանձնաժողովի 

գործիքակազմի ընլայնումը  և 

պայմանների բարելավումը, 

Կոռուպցիոն գործեր քննող 

միասնական քննչական մարմնի և 

հակակոռուպցիոն 

դատարանների ստեղծումը: 

Արդարադատության 

նախարարությունը, որպես 

հակակոռուպցիոն ոլորտում 

քաղաքականության մշակման 

իրավասու մարմին, 

պատասխանատու է ամբողջ 

գործընթացի իրականացման և 

համակարգման համար: 

Ազատությունից զրկված անձանց պահման պայմանների 

բարելավում, իրավունքների իրացում 

Ազատությունից զրկված անձանց 

իրավունքների 

անխոչընդոտ իրացում՝ պետք է 

շարունակական քայլեր 

ձեռնարկվեն ազատությունից 
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զրկված անձանց հիմնական 

իրավունքների երաշխավորման, 

այդ թվում՝ արտաքին 

աշխարհի հետ կապի 

ամրապնդման, պահման 

պայմանների բարելավման  

նպատակով 

Քրեակատարողական հիմնարկներում 

ազատությունունից զրկված անձանց առողջության 

պահպանման իրավունքի իրացում 

ազատությունից զրկված անձանց 

տրամադրվող բժշկական 

օգնության և սպասարկման 

որակի բարձրացում, 
քրեակատարողական 

հիմնարկներում առողջության 

պահպանման իրավունքի 

արդյունավետ իրացում և 

երաշխավորում՝ հաշվի առնելով 

այն, որ առողջության 

պահպանման իրավունքը 

հատկապես կարևորվում է 

հասարակությունից 

մեկուսացման պայմաններում 

Հարկադիր կատարման համակարգի բարեփոխումներ  

 

կատարողական վարույթի 

արդյունավետությունը 

բարձրացնելու և առկա 

խնդիրները վերացնելու 

անհրաժեշտություն 

 

 

  

4. ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ 

 

4.1. Պարտադիր և հայեցողական ծախսերը 

ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից իրականացվող պարտադիր և հայեցողական 
ծախսերի վերաբերյալ տեղեկատվությունն ամփոփված է ստորև ներկայացված աղյուսակում. 

  
Դասիչը Միջոցառման անվանումը Պարտադիր կամ հայեցողական  

պարտավորությունների շրջանակը 

Պարտադիր 

պարտավորության 

շրջանակներում գործադիր 

մարմնի հայեցողական 

իրավասությունների 

շրջանակները 

Պարտադիր կամ 

հայեցողական 

պարտավորությունը 

սահմանող 

օրենսդրական 

հիմքերը 

Ծր

ագ

իր 

Միջոցա

ռում 

Պարտադիր ծախսերին դասվող միջոցառումներ, այդ թվում՝ 

1052 11001 Քաղաքացիական կացության 

ակտերի գրանցման 

ծառայությունների 

տրամադրում 

Քաղաքացիական կացության ակտերի 

գրանցման՝ տեղեկանքների տրամադրման, 

ակտային գրանցումների վերականգնման, 

ակտային գրանցումներում ուղղումների, 

համայնքի ղեկավարին 

պատվիրակված 

լիազրությունների 

իրականացման համար 

«Քաղաքացիական 

կացության ակտերի 

մասին» ՀՀ օրենք 
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փոփոխությունների կատարման համար 

համայնքի ղեկավարին լիազորությունների 

պատվիրակում  

անհրաժեշտ  ծախսերի 

ծավալը 

1057 11001 Արդարադատության 

ոլորտում 

քաղաքականության, 

խորհրդատվության, 

մոնիտորինգի, գնման և 

աջակցության իրականացում 

ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման ու 

համակարգման ապահովում, մարդու 

իրավունքների արդյունավետ 

պաշտպանության իրավական հիմքերի 

զարգացում,դատավորների նկատմամբ 

կարգապահական վարույթ հարուցելու 

օրենքով նախատեսված լիազորության 

իրականացման ապահովում, ներման 

խնդրագրերի քննարկման գործընթացի 

ապահովում, սնանկության կառավարիչների 

որակավորման գործընթացի ապահովում, 

նոտարական գործունեության ապահովում, 

իրավաբանական անձանց, պետական 

գրանցման ու հաշվառման ապահովում, 

շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված 

իրավունքների գրանցման ապահովում, 

իրավական ակտերի պետական իրավական 

փորձաքննության ապահովում 

Արդարադատության 

նախարարության 

կառուցվածք, աշխատողների 

թվաքանակ, էլեկտրոնային 

կառավարման 

համակարգերի ներդնում 

«Կառավարության 

կառուցվածքի և 

գործունեության 

մասին» ՀՀ օրենք 

1057 11003 Անձնական տվյալների 

պաշտպանության 

իրականացում 

Անձնական տվյալների պաշտպանության հետ 

կապված հարաբերությունների սուբյեկտների 

իրավունքների պաշտպանության ապահովում 

Գործակալության 

աշխատողների թվաքանակ 

«Անձնական 

տվյալների 

պաշտպանության 

մասին» ՀՀ օրենք 

1093 11001 Հանրային պաշտպանության 

ծառայություններ 

Օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում 

քաղաքացիներին անվճար իրավաբանական 

ծառայությունների տրամադրում 

Հանրային պաշտպանների 

թվաքանակ 

«Փաստաբանության 

մասին» ՀՀ օրենք 

1093 11002 Սնանկության գործերով 

կառավարչական 

ծառայությունների 

ձեռքբերում 

Օրենսդրությամբ (օրենքներով և 

կառավարության որոշումներով) 

նախատեսված օժանդակություն և 

փոխհատուցումներ 

Հայեցողական բաղադրիչ չի 

պարունակում 

«Սնանկության 

մասին» ՀՀ օրենք 

1093 11003 Փորձաքննությունների 

ծառայությունների 

տրամադրում 

Քրեական հետապնդում, վարչական վարույթ 

իրականացնող մարմինների կամ քրեական 

գործերով դատարանների որոշումների հիման 

վրա փորձագիտական հետազոտությունների 

իրականացում և դրա արդյունքում 

փորձագետի եզրակացությունների 

տրամադրում 

Փորձաքննությունների 

ծառայությունների սակագնի 

սահմանում, տարեկան 

ֆինանսավորման չափի 

որոշում 

ՀՀ քրեական 

դատավարության 

օրենսգիրք 

1120 11001 Քրեակատարողական 

ծառայություններ 

Ազատությունից զրկված անձանց 

իրավունքների իրացում և վերականգնողական 

արդարադատության սկզբունքների 

իմպլեմենտացում 

Քրեկատարողական 

ծառայության կառուցվածք, 

հաստիքների թվաքանակ, 

մեկ դատապարտյալի վրա 

կատարվող ծախս 

Քրեական օրենսգիրք, 

Քրեական 

դատավարության 

օրենսգիրք, 

«Ձերբակալված և 

կալանավորված 

անձանց պահելու 

մասին» ՀՀ օրենք, 

«Քրեակատարողական 

ծառայության մասին»  

ՀՀ օրենք 

1120 11002 Պրոբացիայի 

ծառայություններ  

 

Հասարակության անվտանգության 

ապահովումը՝ կրկնահանցագործության 

կանխարգելման և կրճատման միջոցով 

Պրոբացիայի 

ծառայությունում 

ներգրավված աշխատողների 

թվաքանակ, ծառայության 

վարձակալական տարածք 

«Պրոբացիայի մասին»  

ՀՀ օրենք և հարակից 

ակտեր 

1120 11004 Դեղորայքով ապահովում 

կալանավայրերում պահվող 

ազատազրկվածներին 

Կենտրոնացված կարգով դեղորայքի ձեռք 

բերում ամբուլատոր-պոլիկլինիկական և 

հոսպիտալային բուժօգնություն ստացողներին 

տրամադրելու նպատակով 

Ձեռք բերվող դեղորայքի  

տեսականի և քանակը 

«Ձերբակալված և 

կալանավորված 

անձանց պահելու 

մասին»  ՀՀ 

օրենք,«Քրեակատարո

ղական ծառայության 

մասին» ՀՀ օրենք 

1120 11007 Քրեակատարողական 

հիմնարկներում պահվող 

ազատությունից զրկված 

անձանց առողջության 

պահպանման իրավունքի 

իրացում 

Քրեակատարողական հիմնարկներում 

պահվող անձանց բժշկական օգնության և 

սպասարկման ծառայությունների 

տարամադրում  

«Քրեակատարողական 

բժշկության կենտրոն» 

ՊՈԱԿ-ի  աշխատողների 

թվաքանակ, 

վերապատրաստումներ և 

սարքավորումներ 

«Ձերբակալված և 

կալանավորված 

անձանց պահելու 

մասին»  ՀՀ 

օրենք,«Քրեակատարո

ղական ծառայության 

մասին»  ՀՀ օրենք, ՀՀ 

կառավարության 2006 

թվականի մայիսի 26-ի 

825-Ն որոշում 



 

22 

 

1123 11001 Հրատարակչական, 

տեղեկատվական և 

տպագրական 

ծառայություններ 

ՀՀ-ում ընդունված և ստորագրված իրավական 

ակտերի պաշտոնական հրատարակման, 

պետական վկայականների և ձևաթղթերի 

տպագրման ծառայություններ 

Տեղեկագրերի, 

վկայականների, ձևաթղթերի 

տպաքանակ  

«Նորմատիվ  

իրավական ակտերի 

մասին» ՀՀ օրենք,  

Քաղաքացիական 

կացության ակտերի 

մասին ՀՀ օրենք   

1123 11002 Թարգմանչական 

ծառայություններ 

ՀՀ, ԵՏՄ, ԵՄ իրավական ակտերի՝ միջազգային 

պայմանագրերի, միջազգային 

համագործակցությանն առնչվող 

փաստաթղթերի՝ դատական ակտերի, ՄԻԵԴ 

վճիռների և հարակից փաստաթղթերի՝ 

պաշտոնական թարգմանությունների 

կատարում ու ժամանակին ներկայացում 

շահառու մարմիններին 

Անգլերեն՝ ռուսերեն և 

հայերեն լեզուներով  

թարգմանված՝ վերանայված 

և խմբագրված/սրբագրված 

նյութերի էջաքանակ  

«Եվրասիական 

տնտեսական 

միության մասին» 2014 

թվականի մայիսի 29-ի 

պայմանագրին 

միանալու մասին 

պայմանագիր, 

«Եվրասիական 

տնտեսական 

միության մասին» 

պայմանագիր, 

ՀՀ-ԵՄ Համապարփակ 

և ընդլայնված 

գործընկերության 

համաձայնագիր, 

«Տարածաշրջանային 

կամ 

փոքրամասնություննե

րի լեզուների 

եվրոպական 

խարտիա»  

«Նորմատիվ 

իրավական ակտերի 

մասին» ՀՀ օրենք, 

«Միջազգային 

պայմանագրերի 

մասին» ՀՀ օրենք 

1147 11001 Արխիվային 

ծառայություններ 

Հայաստանի Հանրապետության ազգային 

արխիվային հավաքածուի պահպանության 

ապահովում , համալրում, հաշվառում և 

հանրահռչակում 

Ոլորտի օրենսդրական և 

նորմատիվային դաշտի 

կանոնակարգում, 

իրականացվող ծրագրի 

նկատմամաբ 

վերահսկողության 

ապահովում 

ՀՀ արխիվային գործի 

մասին օրենք 

1149 11001 Հատուկ ծառայողների 

վերապատրաստում և 

հատուկ ուսուցում 

Քրեակատարողական ծառայության և 

հարկադիր կատարումն ապահովող 

ծառայության հատուկ ծառայողների 

վերապատրաստում և հատուկ ուսուցման 

կազմակերպում 

  Վերապատրաստում և 

հատուկ ուսուցում անցնող 

հատուկ ծառայողների 

թվաքանակներ, խմբերի 

քանակ, միջոցառման 

իրականացման 

ժամանակացույցեր, 

դասընթացների ծրագրեր և 

թեմաներ 

«Քրեակատարողական 

ծառայության մասին» 

և «Դատական ակտերի 

հարկադիր 

կատարումն 

ապահովող 

ծառայության մասին» 

ՀՀ օրենքների 

համապատասխանաբ

ար 20-րդ և 14-րդ 

հոդվածներ 

1149 11002 Դատավորների, 

դատախազների, 

դատավորների ու 

դատախազների  

թեկնածուների ցուցակում 

գտնվող անձանց, դատական 

ծառայողների, 

դատախազության 

աշխատակազմում 

ծառայողների, դատական 

կարգադրիչների 

վերապատրաստման և 

հատուկ ուսուցման 

ծառայություններ 

Դատավորների, դատախազների, 

դատավորների ու դատախազների 

թեկնածուների ցուցակում գտնվող անձանց, 

դատական ծառայողների, դատախազության 

աշխատակազմում ծառայողների և դատական 

կարգադրիչների վերապատրաստման և 

հատուկ ուսուցման կազմակերպում 

 

Վերապատրաստման 

դասընթացներում 

ընդգրկված թեմաների 

քանակը 

«Արդարադատության 

ակադեմիայի մասին» 

ՀՀ օրենք 

1149 12001 Մասնագիտական 

վերապատրաստում անցնող 

ունկնդիրներին կրթաթոշակի 

տրամադրում 

Դատավորների և դատախազների 

թեկնածությունների ցուցակում  ընդգրկվելու 

նպատակով անձանց վերապատրաստման  

կրթաթոշակի տրամադրում 

Դասընթացի տևողությունը «Արդարադատության 

ակադեմիայի մասին» 

ՀՀ օրենք 

1182 11001 Հարկադիր կատարման 

ենթակա ակտերի 

կատարումն ապահովող 

ծառայություններ 

Դատական ակտերի, կատարողական 

թերթերի, կատարողական մակագրության 

թերթերի և անբողոքարկելի վարչական 

ակտերի պահանջների կատարման 

Վերապատրաստման 

դասընթացներում 

ընդգրկված թեմաների 

քանակը 

«Հարկադիր 

կատարումն 

ապահովող 

ծառայության մասին» 
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ապահովում ՀՀ օրենք 

Հայեցողական ծախսերին դասվող միջոցառումներ, այդ թվում՝ 

Շարունակական բնույթի հայեցողական ծախսերին դասվող միջոցառումներ, այդ թվում՝ 
1057 11007 Օրենսդրության զարգացման 

և իրավական 

հետազոտությունների 

կենտրոնի գործունեության 

ապահովում 

ազգային, օտարերկրյա օրենսդրության և 

գիտական, այդ թվում՝ իրավահամեմատական, 

վերլուծությունների իրականացում, դրանց 

արդյունքներով վերհանված միջազգային 

լավագույն փորձի և նորարարական 

իրավական նախաձեռնությունների ներդնում 

ներպետական օրենսդրության մեջ, 

հանրային քննարկումների և հանրային 

իրազեկմանն ուղղված միջոցառումների 

կազմակերպում և իրականացում, 

նորմատիվ իրավական ակտերի կիրարկման 

մշտադիտարկման իրականացում,կոնկրետ 

դատական գործերով Հայաստանի 

Հանրապետության դատարաններում 

վարչապետի, Կառավարության, ինչպես նաև 

Արդարադատության նախարարության 

շահերի ներկայացում: 

 ՀՀ կառավարության 

25.08.2016թ. թիվ 858-Ն 

որոշում, 

Արդարադատության 

նախարարի և ԱՄՆ 

ՄԶԳ-ի միջև 2019 

թվականի 

սեպտեմբերի 6-ին 

ստորագրված 

իրականացման 

նամակ՝ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի և 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

կառավարության միջև 

2013թ. կնքված՝ 

Զարգացման 

համագործակցության 

նպատակի AAG-111-

G-13-001 

համաձայնագիր 

1120 11005 Իրավախախտում կատարած 

անձանց գեղագիտական 

դաստիարակության և 

կրթական ծրագրերի 

իրականացում 

Քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվող 

իրավախախտում կատարած անձանց 

գեղագիտական դաստիարակության և 

կրթության ծրագրերի իրականացում 

 ՀՀ  կառավարության 

2019-2024թթ. ծրագիր, 

Մարդու 

իրավունքների 

պաշտպանության 

ազգային 

ռազմավարության, 

Հայաստանի 

Հանրապետությունում 

երեխայի 

իրավունքների 

պաշտպանության 

ռազմավարական 

ծրագրեր 

Շարունակական բնույթի հայեցողական ծախսերին չդասվող միջոցառումներ, այդ թվում՝ 
1057 31001 ՀՀ արդարադատության 

նախարարության 

կարողությունների 

զարգացում և տեխնիկական 

հագեցվածության 

ապահովում 

Վարչական սարքավորումների ձեռքբերում   

1120 31001 ՀՀ արդարադատության 

նախարարության 

պրոբացիայի ծառայության 

կարողությունների 

զարգացում և տեխնիկական 

հագեցվածության 

ապահովում 

Պրոբացիայի շահառուների համար 

էլեկտրոնյին հսկողության միջոցների 

ձեռքբերում 

 ՀՀ կառավարության 

28․11․2019թ․ թիվ 1717-Լ 

որոշում 

1120 31002 ՀՀ արդարադատության 

նախարարության 

քրեակատարողական  

ծառայության 

կարողությունների 

զարգացում և տեխնիկական 

հագեցվածության 

ապահովում  

Վարչական սարքավորումների ձեռքբերում  ՀՀ կառավարության 

28․11․2019թ․ թիվ 1717-Լ 

որոշում 

1120 31003 Քրեակատարողական 

հիմնարկների շենքային 

պայմանների բարելավում 

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 

ձեռքբերում 
 ՀՀ կառավարության 

28․11․2019թ․ թիվ 1717-Լ 

որոշում 

1120 31004 Քրեակատարողական 

հիմնարկների 

օպտիմալացում, շենքային 

պայմանների բավարարում 

Շենքերի և շինությունների շինարարություն, 

կապիտալ վերանորոգում, ինչպես նաև 

օպտիմալացում 

 ՀՀ կառավարության 

28․11․2019թ․ թիվ 1717-Լ 

որոշում 

1120 31005 Քրեակատարողական 

հիմնարկներում 

ազատությունից զրկված 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց  պահման  մատչելի 

պայմանների ապահովում   

Անհրաժեշտ սարքերի և սարքավորումների 

ձեռքբերում 

 ՀՀ կառավարության 

28․11․2019թ․ թիվ 1717-Լ 

որոշում 
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1182 31001 Հարկադիր կատարման 

ծառայության տեխնիկական 

հագեցվածության 

բարելավում 

Վարչական սարքավորումների ձեռքբերում  ՀՀ կառավարության  

02.06.2011թ. թիվ 860-Ն 

որոշում 

1228 31001 Հակակոռուպցիոն կոմիտեի 

շենքային պայմանների 

ապահովում 

Շենքի  կառուցում,   ՀՀ կառավարության 

03․10․2019թ․ թիվ 1332-

Ն որոշում 

1228 31002 Հակակոռուպցիոն 

դատարանների շենքային 

պայմանների ապահովում 

Շենքերի կապիտալ վերանորոգում և   

կառուցում, նախագծանախահաշվային 

փաստաթղթերի ձեռքբերում,  

 ՀՀ կառավարության 

03․10․2019թ․ թիվ 1332-

Ն որոշում 

 

 

4.2. Գոյություն ունեցող ծախսային պարտավորությունները 

1052.Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում 

 «Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում» ծրագրի նպատակն է ապահովել 

քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման, տեղեկանքների տրամադրման, ակտային 

գրանցումների վերականգնման, ակտային գրանցումներում ուղղումների, փոփոխությունների 

կատարման համար համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների 

իրականացումը: Ծրագրի շրջանակներում  իրականացվում է  մեկ  միջոցառում՝ 

11001.«Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման ծառայությունների տրամադրում», որի 

գծով 2023-2025թթ. նախատեսվել է   156,433.20 հազ. դրամ։ Հաշվարկները կատարվել են ՀՀ 

կառավարության 16․09․2021թ․ թիվ 1531-Ն որոշմամբ հաստատված քաղաքացիական կացության 

ակտերի գրանցման հետ կապված գործառույթների կատարման համար տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններում ստեղծված սպասարկման կենտրոնների հաստիքային 

միավորներին համապատասխան։ 

1057.Արդարադատության ոլորտում քաղաքականության  մշակում, ծրագրերի 

համակարգում, խորհրդատվության և մոնիտորինգի իրականացում 

«Արդարադատության ոլորտում քաղաքականության  մշակում, ծրագրերի համակարգում, 

խորհրդատվության և մոնիտորինգի իրականացում» ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է 

իրականացնել երեք միջոցառում, որոնց գծով ծախսերը նախատեսվում են 2022 թվականին 

հատկացված գումարների սահմաններում, հաշվի առնելով աշխատավարձի բնականոն աճը։  

1093. Դատական և հանրային պաշտպանություն 

 Այս ծրագրի գծով միջոցներն ուղղվում են իրավունքի պաշտպանության հասանելիության 

և օբյեկտիվության ապահովմանը: Այս ծրագրի գծով իրականացվող միջոցառումներից են․ 

11001. «Հանրային պաշտպանության ծառայություններ» միջոցառման նպատակն է 

հանրային պաշտպանի գրասենյակի զարգացման և գործառույթների արդյունավետ 

իրականացման պայմանների շարունակական բարելավումը` «Փաստաբանության մասին» ՀՀ 

օրենքով սահմանված կարգով և հաշվարկով  տրամադրվող դրամական միջոցների 

շրջանակներում։ 2023-2025թթ․ միջոցառման գծով նախատեսվում է 417,485․6 հազ․ դրամ; 

 «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքի 45-րդ հոդվածի 7-րդ պարբերության համաձայն՝ 

հանրային պաշտպանների գործունեության հետ կապված ծախսերը փոխհատուցվում են 

պետական բյուջեից, որոնք ներառում են հանրային պաշտպանների պաշտոնային դրույքաչափը 

և հանրային պաշտպանների գործունեության ապահովման հետ կապված այլ ծախսեր։ 

11002. «Սնանկության գործերով կառավարչական ծառայությունների ձեռքբերում» 

միջոցառման  շրջանակներում  անվճարունակության գործերով կառավարիչներին իրենց 
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մատուցած ծառայությունների դիմաց օրենսդրությամբ ( «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 30 

հոդվածի 8-րդ մասի պահանջներին համապատասխան) նախատեսված օժանդակության և 

փոխհատուցումների նպատակով 2023-2025թթ․ նախատեսվում է 68,000.0 հազ. դրամ գումար՝ 

հիմք ընդունելով 2021-2022թթ․ փաստացի փոխհատուցումների քանակը և գումարը։ 

 11003. «Փորձաքննությունների ծառայությունների տրամադրում» միջոցառման 

շրջանակներում փորձաքննությունները կատարվում են ՀՀ քրեական դատավարության 

օրենսգրքով սահմանված դեպքերում և կարգով, մասնավորապես՝ միայն հետաքննության 

մարմնի, քննիչի, դատախազի և դատարանի որոշման հիման վրա։ Այս միջոցառման գծով 2022 

թվականի բյուջեի մասին օրենքով նախատեսվել է  577,494.0 հազ. դրամ՝ 10095 փորձաքննություն 

իրականացնելու նպատակով։ 2023-2025թթ․ համար նախատեսվել է  866,043.0 հազ․ դրամ՝ 13323 

փորձաքննություն իրականացնելու նպատակով։  

Պետական պատվերի շրջանակում իրականացվող փորձաքննությունների կատարման 

ծառայությունների մատուցվող ծավալը (փորձաքննությունների քանակ) ուղիղ համեմատական 

կախվածություն ունի ինչպես կատարված հանցագործությունների քանակից, այնպես էլ դրանց 

տեսակից, ինչի պատճառով ծավալի ակնկալվող փոփոխությունը հնարավոր չէ ճշգրիտ 

կանխատեսել: Այդուհանդերձ, նախընթաց տարիների վիճակագրական տվյալների 

վերլուծության արդյունքները որոշակի հնարավորություն են ընձեռում նախանշելու ըստ 

տեսակների փորձաքննությունների ավելացման կամ պակասեցման միտումները և ըստ այդմ 

ձևավորել հաջորդ տարվա համար փորձաքննությունների անհրաժեշտ պատվերի քանակը՝ 

դրանից կախված նաև ֆինանսավորման չափը: 

Օրինակ ըստ պաշտոնական տվյալների՝ 2019 թվականին` 2018 թվականի համեմատ 

տեղի է ունեցել հանցագործությունների ընդհանուր թվի  շուրջ 8.8  տոկոս աճ, իսկ 2020 

թվականի առաջին յոթ ամիսներին գրանցվել է հանցագործությունների ընդհանուր թվի աճ 

շուրջ 6,7 տոկոս` 2019 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ: (2020-2021 

թվականների համար պաշտոնական հրապարակումներ դեռ չկան): 

2023 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման հայտի «1. Զարգացման միտումները 

նախորդող միջնաժամկետ հատվածում» բաժնում կատարված ֆինանսական և ոչ ֆինանսական 

վերլուծությունների արդյունքում պարզ է դառնում, որ կախված հանցագործությունների թվի 

աճից` աճել են նաև փորձաքննությունների քանակները: 

2021 թվականի համար փորձաքննությունների պլանավորված քանակների համեմատ 

փաստացի քանակների աճ է արձանագրվել կենսաբանական (ավելի քան 100%) և 

տնտեսագիտական (շուրջ 35%) փորձաքննությունների տեսակների համար: 

2021 թվականին` 2020 թվականի համեմատ, արձանագրվել է ձգաբանական, 

պայթյունատեխնիկական, դիմանկարային, տեսաձայնագրառման, համակարգչային-

տեխնիկական, տնտեսագիտական և ավտոտեխնիկական փորձաքննությունների թվի աճ:  

2019, 2020, 2021 թվականների լրացուցիչ ֆինանսավորմամբ լուծվել է միայն նախընթաց 

տարիների թերի ֆինանսավորման պատճառով կուտակված անհամապատասխանությունը, 

իսկ փորձաքննությունների տեղափոխումը հաջորդ տարիներ շարունակվում է (2019 թվականից 

2020 թվական կատարման է փոխանցվել շուրջ 485 փորձաքննություն, 2020 թվականից 2021 

թվական կատարման է փոխանցվել շուրջ 300 փորձաքննություն, իսկ 2021 թվականից 2022 

թվական կատարման է փոխանցվել շուրջ 880 փորձաքննություն: Ըստ մեր կանխատեսումների 
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նույնանման խնդիր առաջանալու է նաև 2022 թվականի ընթացքում փորձաքննությունների 

ծառայությունների ձեռքբերման մասով: 

03.01.2022-21.02.2022թթ-ը ներառյալ` արդեն իսկ մատուցվել է 124947.0 հազ.դրամի 

փորձաքննության ծառայություն, որը կազմում է 2022 թվականին փորձաքննությունների 

ծառայություններ ձեռք բերելու համար ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված գումարի շուրջ 

22%-ը: Ակնհայտ է, որ վերոհիշյալ գումարը կսպառվի մինչև 2022 թվականի երրորդ եռամսյակը: 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 11.11.2021թ-ի N 1864-

Ն «Յուրաքանչյուր մեկ առանձին օբյեկտի փորձաքննության միջին նորմատիվային 

ժամածախսը, փորձաքննության մեկ առանձին օբյեկտի գնահատման չափանիշները և դրա 

փորձաքննության արժեքն ըստ դատական փորձաքննությունների տեսակների և 

ենթատեսակների սահմանելու մասին» որոշումը, հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 

25.02.2021թ-ի N 258-Ն որոշման 2-րդ կետի համաձայն, «Հայաստանի Հանրապետության 

փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի նյութատեխնիկական հագեցվածության ապահովման 

համար 2021թ-ին հատկացված դրամաշնորհի շրջանակներում ժամանակակից սարքեր-

սարքավորումների ձեռքբերումները և 2021-2022 թվականների ընթացքում նոր և բարձրագույն 

կրթությամբ ու գիտական աստիճան ունեցող կադրերի ներգրավումը փորձագիտական 

աշխատանքնում հնարավորություն կտան «Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական 

կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին իր վրա վերցնել ավելի մեծ թվով փորձաքննությունների կատարման 

պարտավորություն: 

 1120. Քրեակատարողական ծառայություններ 

 «Քրեակատարողական ծառայություններ» ծրագրի միջոցներն ուղղվում են 

քրեակատարողական հիմնարկների օպտիմալացմանը և արդիականացմանը, արտաքին 

աշխարհի հետ կապի ամրապնդմանը, պահման պայմանների բարելավման, տրամադրվող 

բժշկական օգնության և սպասարկման որակի բարձրացմանը, պրոբացիայի խնդիրների 

լուծմանը: Ծրագրի զարգացման առաջնահերթությունը հաշվի առնելով` վերջին 3 տարիների 

ընթացքում ծրագրին ուղղվող միջոցները զգալի ավելացվել են: 

«Քրեակատարողական ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող 

միջոցառումներն են.  

 11001. «Քրեակատարողական ծառայություններ» միջոցառումը ներառում է դատարանի 

նշանակած պատիժների կատարումը, քրեակատարողական հիմնարկների պահպանությունը, 

ազատությունից զրկելու ձևով պատիժ կրող դատապարտյալներին և կալանավորվածներին 

փոխադրումը և այլն: Կարևորվում է քրեակատարողական ծառայության կայուն գործունեության 

ամրապնդումը, որի շրջանակներում քրեակատարողական համակարգի բարեփոխումների 

շարունակական գործընթացում նախատեuվում են  դատապարտյալների և կալանքի տակ 

գտնվող անձանց իրավունքների առավել լիարժեք պաշտպանության, դատապարտյալների և 

կալանքի տակ գտնվող անձանց պահելու վայրերում պայմանների բարելավմանն ուղղված 

անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացման խնդիրները։ 

 Միջոցառման գծով 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքով  հատկացվել է 

11,101,034.60 հազ. դրամ։ 2023-2025թ. այս միջոցառման գծով նախատեսվել է 11,367,211.8հազ․ 

դրամ։Նախորդ տարվա համեմատ լրացուցիչ գումարներ են նախատեսվել  հիմնականում 

աշխատանքի վարձատրության, էներգետիկ, կապի ծառայությունների գծով։ 
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  Միաժամանակ, քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի 2019-2023 թվականների 

ռազմավարությունով պայմանավորված քրեակատարողական ծառայության շենքերի 

կառուցման, կապիտալ վերանորոգման և նախագծահետազոտական աշխատանքների 

իրականացման, տրանսպորտային, վարչական սարքավորումների և այլ մեքենաների 

ձեռքբերման նպատակով գումարներ են նախատեսվել 31002.«Քրեակատարողական 

ծառայության տեխնիկական հագեցվածության բարելավում» և 31003. «Քրեակատարողական 

ծառայության շենքային պայմանների բարելավում» միջոցառումների գծով 2023-2025թթ. 

համապատասխանաբար` 3,060,192.8հազ. դրամ, 6,450,000.0հազ․ դրամ և 6,722,000.0 հազ․ 

դրամ(կապիտալ ծախս): 

  11002. «Պրոբացիայի ծառայություններ» միջոցառման գծով նախատեսված միջոցներն 

ուղղվում են պրոբացիայի խնդիրների իրականացմանը: Դրանք են 

 .1) քրեական վարույթի ընթացքում սույն օրենքով նախատեսված այլընտրանքային 

խափանման միջոցների կատարումը. 

 2) ազատությունից զրկելու հետ չկապված պատիժների և դատարանի կիրառած 

հարկադրանքի այլ միջոցների կատարումը. 

 3) ազատությունից զրկելու հետ չկապված պատիժների և այլընտրանքային խափանման 

միջոցների կատարման անհատական պլանավորման իրականացումը` գնահատելով ռիսկերը և 

հաշվի առնելով պրոբացիայի շահառուի կարիքները. 

 4) պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու, պատիժն ավելի մեղմ 

պատժով փոխարինելու, դատվածությունը հանելու վերաբերյալ պրոբացիայի շահառուի մասին 

զեկույցների տրամադրումը. 

 5) պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու, պատժի կրումից ազատելու, պատիժը կրելուց 

պայմանական վաղաժամկետ ազատման դեպքում փորձաշրջանի մեջ գտնվող կամ պատժի 

կրումը հետաձգված անձանց նկատմամբ սահմանված վերահսկողության իրականացումը. 

6) պրոբացիայի շահառուի և տուժողի (տուժողի իրավահաջորդի) միջև հաշտարարության 

իրականացումը: Այս միջոցառման գծով գումարները նախատեսվել են  հաշվի առնելով 

աշխատավարձի բնականոն աճը և ավելացված հաստիքային միավորնրեը։ 

11004. «Դեղորայքով ապահովում կալանավայրերում պահվող ազատազրկվածներին»  
միջոցառման գծով գումարներն ուղղվում են դատապարտյալների բժշկական օգնության համար 

անհրաժեշտ դեղորայքի և առողջապահական նյութերի ձեռքբերմանը։ Այս նպատակով 

նախատեսվում է տարեկան 70,889.2 հազ․ դրամ:  

11005. «Իրավախախտում կատարած անձանց գեղագիտական դաստիարակության և 
կրթական ծրագրերի իրականացում» միջոցառման հիմնական նպատակն է 

քրեակատարողական հիմնարկներում պատիժ կրող և պատժից ազատվելուն 

նախապատրաստվող անձանց, ինչպես նաև պրոբացիայի շահառուների 

վերասոցիալականացումը և ներգրավումը ուսումնական ու դաստիարակչական 

գործընթացներին՝ նպաստելով կրկնահանցագործությունների նվազմանը: 2023-2025թթ․ 

նախատեսվում է իրականացվել 110 շահառուի համար դասընթաց քրեակատարողական 

հիմնարկներում դատապարտված և/կամ կալանավորված անձանց, ինչպես նաև ՀՀ 

արդարադատության նախարարության պրոբացիայի շահառուների համար: 2023-2025թթ ՄԺԾԾ 

ժամանակահատվածում, որպես միջոցառման ծախսային գործոնների արդյունքում 

փոփոխություն, հիմք է ընդունվել ՀՀ կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N2121-Ն 
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որոշմամբ միջոցառմանը հատկացված ֆինանսական միջոցները, միջոցառման համար ՀՀ 

արդարադատության նախարարի 2022թ-ի փետրվարի 14-ի N75-Ա հրամանով հաստատված 

միջոցառման նախահաշվային արժեքը՝ ներառյալ դրանց վրա  գնաճի մոտ 5 տոկոսային կետով 

ազդեցությունը: Այսինքն, 2023-2025թթ ՄԺԾԾ ժամանակահատվածումնախատեսվում է 

միջոցառման գծով ծախսի ավելացում: Արդյունքում, ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում ծրագրի 

միջոցառմանը ուղղված ծախսերը, ի համեմատ 2022 թվականի, կաճեն 1725.4 հազ. դրամով և 

կկազմեն 36232.8 հազ. դրամ՝ ներկայումս հատկացված 34507.4 հազ. դրամի փոխարեն: 

11006. «Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում 
պահվող կալանավորված անձանց և դատապարտյալներին պատշաճ բժշկական օգնության և 
սպասարկման ծառայություններ» միջոցառման գծով գումարներ նախատեսվել են 2019 

թվականի մայիս ամսից: Քրեակատարողական հիմնարկներում բժշկական ծառայությունների 

արդիականացման խնդրի լուծումը մեծապես կապված է քրեակատարողական 

առողջապահական առկա համակարգի ինստիտուցիոնալ արդյունավետության ապահովման 

հետ:  

Կալանավորված անձանց և դատապարտյալների պատշաճ որակով բժշկական օգնության 

և սպասարկման ծառայությունների մատուցման բժշկական անձնակազմի մասնագիտական 

անկախության նպատակով քրեակատարողական բուժօգնության ծառայությունը 

քրեակատարողական վարչության ենթակայությունից դուրս է գործում:  

Այս նպատակով ստեղծվել է «Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպությունը, որի պահպանման ծախսերի համար 2022թ. նախատեսվել է  

676,254.40 հազ․ դրամ։ 2023-2025թթ. նախատեսվում է 979,218.8 հազ. դրամ։  

1123. Իրավական իրազեկում և տեղեկատվության ապահովում 

 «Իրավական իրազեկում և տեղեկատվության ապահովում» ծրագրի գծով իրականացվում 

է երկու միջոցառում: 

11001. «Հրատարակչական, տեղեկատվական և տպագրական ծառայություններ» 
միջոցառման շրջանակներում ապահովվում է երկու օրվա ընթացքում իրավական ակտերի 

էլեկտրոնային հրատարակությունը  («Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ 

հոդվածի պահանջով՝ 3. Նախարարությունը պարտավոր է երկու աշխատանքային օրվա 

ընթացքում ապահովել նորմատիվ իրավական ակտն ընդունած մարմնի կողմից` սահմանված 

կարգով ներկայացված նորմատիվ իրավական ակտերի միասնական կայքում հրապարակելը, 

ինչպես նաև նորմատիվ իրավական ակտերի պաշտոնական ինկորպորացիան:), պաշտոնական 

ինկորոպորացիաների աշխատանքները, ինչպես նաև Հայաստանի Իրավական 

Տեղեկատվության Համակարգի` «ԱՐԼԻՍ» (ՀԻՏՀ) կայքի պահպանումը, կառավարումը և 

սպասարկումը։ Այս նպատակով նախատեսվում է 373,651.2հազ. դրամ։  

Միջոցառման գծով 1496.4 հազ. դրամը նախատեսվում է պոլիգրաֆիական արտադրանքի 

ձեռքբերման: Ընդհանուր միջոցառման գծով 2023-2025թթ. նախատեսվում է 375,147.6հազ. դրամ: 

11002. «Թարգմանչական ծառայություններ» միջոցառումն ապահովում է ՀՀ, ԵՏՄ, ԵՄ 

իրավական ակտերի, ՀՀ ազգային զեկույցների, ՀՀ պետական մարմինների կողմից միջազգային 

կառույցներ ներկայացվող և այդ կառույցների կողմից ՀՀ մարմիններ ներկայացվող 

փաստաթղթերի, այլ պետությունների հետ Հայաստանի Հանրապետության երկկողմ 

հարաբերությունների շրջանակներում դատական ակտերի և հարակից փաստաթղթերի, 

Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 
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վճիռների և հանձնարարվող այլ առանցքային փաստաթղթերի թարգմանությունների 

կատարումն ու ժամանակին ներկայացումը շահառու մարմիններին: Միջոցառման 

շրջանակներում տարեկան թարգմանվում է մոտ 25500էջ: 2022 թվականին միջոցառման 

իրականացման նպատակով նախատեսվում է 260,543.0 հազ. դրամ։ 

 

1147. Ազգային արխիվի ծրագիր 

Այս ծրագրի «Արխիվային ծառայություններ» միջոցառման գծով նախատեսված միջոցներն 

ուղղվում են արխիվային հավաքածուի պահպանության ապահովմանը, համալրմանը, 

հաշվառմանը, թվայնացմանը, հանրահռչակմանը, հանրության կողմից արխիվային նյութերի 

օգտագործման ապահովմանը: «Հայաստանի ազգային արխիվ» ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացվող 

ՀՀ պետական բյուջեի «Արխիվային ծառայություններ» ծրագրի միջնաժամկետ ծախսային 

ծրագրի ֆինանսական ցուցանիշները սահմանվել են իրականացվող ծրագրի նպատակներին և 

գերակայություններին համապատասխան և միտված են ՀՀ արխիվային հավաքածուի 

պահպանության ապահովմանը, համալրմանը, հաշվառմանը, թվայնացմանը, 

հանրահռչակմանը, հանրության կողմից արխիվային նյութերի մատչելի օգտագործման 

ապահովմանը: Միջոցառման գծով 2023-2025թթ․ նախատեսվել է տարեկան 752,936,7հազ․ դրամ։ 

1149. Արդարադատության համակարգի աշխատակիցների վերապատրաստում և հատուկ 

ուսուցում 

2023-2025 թվականների ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում ծրագրի «11001.Հատուկ 
ծառայողների վերապատրաստում և հատուկ ուսուցում» միջոցառման շրջանակներում ՀՀ 

արդարադատության նախարարությունը, հանդիսանալով  քրեակատարողական և հարկադիր 

կատարումն ապահովող ծառայությունների ոլորտում ՀՀ կառավարության քաղաքականության 

մշակման և իրականացման համար պատասխանատու պետական լիազորված մարմին, 

կարևորում է ինչպես վերապատրաստման ու հատուկ ուսուցման շարունակական 

ապահովումը, այնպես էլ այդ ոլորտում հատուկ մասնագիտացված և փորձ կուտակած 

կազմակերպության միջոցով որակյալ կրթություն ապահովելու հանգամանքը: 

Նախարարության հատուկ ծառայողների վերապատրաստում և հատուկ ուսուցում 

միջոցառման հիմնական խնդրի իրագործումը` ծառայողների վերապատրաստումը և հատուկ 

ուսուցումը կարևորվում է նաև նրանով, որ, բացի օրենսդրական պահանջներից, 

նախարարության քրեակատարողական և հարկադիր կատարումն ապահովող 

ծառայություններում մշտապես իրականացվում են բարեփոխումներ և այդ կապակցությամբ 

ծառայողների վերապատրաստումը և հատուկ ուսուցումը դառնում է պարտադիր 

նախապայման ծառայողների լիազորությունների պատշաճ իրականացման համար:  

Հատուկ ծառայողի վերապատրաստման և հատուկ ուսուցման միջոցառման 

իրականացման նպատակով 2022 թվականի ՀՀ պետական բյուջեից, միջոցառումն ամբողջ 

ծավալով իրականացնելու համար հատկացվել է 197652.0 հազ. դրամ գումար: 2022-2024թթ. 

ՄԺԾԾ ժամանակահատվածի յուրաքանչյուր տարի 1700 հատուկ ծառայողի հատուկ ուսուցման 

և 550 հատուկ ծառայողի վերապատրաստման համար նախատեսվել էր տարեկան նույնքան 

գումար կամ 15348.8 հազ. դրամ պակաս, քան 2021 թվականի համար: 2022-2024թթ. ՄԺԾԾ 

ժամանակահատվածում հաշվարկի համար հիմք էին ընդունվել հատուկ ուսուցման և 

վերապատրաստման մեկ ակադեմիական ժամի նախկինում հաստատված միջինացված 
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արժեքները՝ կապված ծառայողի վերապատրաստման ու հատուկ ուսուցման 1 դասընթացի 

ակադեմիական ժամերի քանակի և դասընթացներին մասնակցող ծառայողների թվաքանակի 

հետ:  

Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ ապագայում նախատեսվում են նոր տիպի այլ 

քրեակատարողական հիմնարկների կառուցում, ինչպես նաև քրեակատարողական 

համակարգում տեղի ունեցող բարեփոխումները (կառավարման նոր համակարգերի ներդրում, 

օպտիմալացում, պրոբացիոն ծառայության զարգացման կողմնորոշում և այլն), 2023-2025թթ. 

ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում ենթադրվում է, որ չեն առաջանա այնպիսի գործոններ, որոնք 

կհանգեցնեն ծրագրի շահառուների շրջանակի կտրուկ նվազման: Որպես թիրախային 

ցուցանիշ, սույն ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում ընդունվել է 2250 հատուկ ծառայողների 

վերապատրաստման ու հատուկ ուսուցման իրականացում: Ոլորտում, մյուս կողմից, 

բարեփոխումների համատեքստում քրեակատարողական ծառայողների վերպատրաստման ու 

հատուկ ուսուցման գործընթացը ավելի է կարևորվում: Միաժամանակ, պետք է ընդգծել, որ 

միջոցառման իրականացման համար նախկինում կատարված անհրաժեշտ ֆինանսական 

միջոցների հաշվարկներում հաշվի չէ առնված, որ միջոցառման իրականացման համար 

անհրաժեշտ ապրանքների, ծառայությունների և աշխատանքների գները, ինչպես նաև դրանց 

վրա ազդող գործոնները կարող են էակնորեն փոփոխվել /աճել/: 

Ընդհանրական ասած՝ ենթադրվում է, որ հայտնի չեն/առկա չեն այնպիսի 

փոփոխություններ և գործոններ, որոնք, անկախ արտաքին ու ներքին միջավայրերից, կազդեն  

ծրագրային միջոցառման կանխատեսվող արդյունքային ցուցանիշների վրա, սակայն 

կողմնորոշիչ ֆինանսական չափաքանակների վրա զգալի ազդեցություն են ունենալու 

միջոցառման իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքների, ծառայությունների և 

աշխատանքների գների բարձրացումը և դրանց վրա ազդող գործոնները: Այս առումով  2023-

2025թթ ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում, որպես միջոցառման ծախսային գործոնների 

փոփոխություն, հիմք է ընդունվել ՀՀ արդարադատության նախարարի 2022թ-ի հունվարի 11-ի 

N11-Լ հրամանով հաստատված 1 ծառայողի վերապատրաստման և հատուկ ուսուցման 

միջինացված արժեքները՝ ներառյալ դրանց վրա ներկայումս գնաճի մոտ 5 տոկոս 

ազդեցությունը: Այսինքն, 2023-2025թթ ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում նախատեսվում է 1 

հատուկ ծառայողի վերապատրաստման 1 ժամի միջինացված արժեքը սահմանել 2373.0 դրամ, 

իսկ 1 հատուկ ծառայողի հատուկ ուսուցման 1 ժամի միջինացված արժեքը՝ 2363 դրամ: 

Արդյունքում, ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում ծրագրի միջոցառմանը ուղղված ծախսերը, ի 

համեմատ 2022 թվականի, կաճեն 9915.8 հազ. դրամով և կկազմեն 207567.8 հազ. դրամ՝ 

ներկայումս հատկացված 197652.0 հազ. դրամի փոխարեն: 

11002. «Դատավորների, դատախազների, դատավորների ու դատախազների 
թեկնածուների ցուցակում գտնվող անձանց, դատական ծառայողների, դատախազության 
աշխատակազմում ծառայողների և դատական կարգադրիչների վերապատրաստման և հատուկ 
ուսուցման ծառայություններ» միջոցառումն ապահովում է  

1.դատավորների թեկնածուների հավակնորդների և դատախազների թեկնածությունների 

ցուցակում ընդգրկված անձանց մեջ դատավորի կամ դատախազի պաշտոն զբաղեցնելու համար 

անհրաժեշտ հմտությունների ձևավորումը, մասնագիտական գիտելիքների ընդլայնումը. 

2.դատավորների, դատախազների, ինչպես նաև դատավորների թեկնածուների 

հավակնորդների ցուցակում ընդգրկված` Ակադեմիայի շրջանավարտների, դատական 
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ծառայողների, դատախազության աշխատակազմում պետական ծառայողների, դատական 

կարգադրիչների մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների 

հետևողական կատարելագործումը. 

3.դատավորների, դատախազների, դատավորների և դատախազների թեկնածությունների 

ցուցակում ընդգրկված անձանց կրթական ծրագրերի աստիճանական մերձեցումը, համատեղ 

կրթական ծրագրերի իրականացումը: 

 2023-2025 թվականների համար ֆինանսական պահանջը «Դատավորների, դատախազների, 

դատավորների ու դատախազների թեկնածուների ցուցակում գտնվող անձանց, դատական 

ծառայողների, դատախազության աշխատակազմում ծառայողների և դատական 

կարգադրիչների վերապատրաստման և հատուկ ուսուցման ծառայություններ»  միջոցառման 

գծով կազմում է 269,577.6 հազար դրամ ներառյալ դրամաշնորհի գծով առաջացող ավելացված 

արժեքի հարկը : 

12001. «Մասնագիտական վերապատրաստում անցնող ունկնդիրներին կրթաթոշակի 

տրամադրում» միջոցառման  գումարները տրամադրվում են «Արդարադատության 

ակադեմիայի մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ դատավորների 

թեկնածուների հավակնորդների և դատախազների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված 

անձանց, Ակադեմիայում մասնագիտական պատրաստման ընթացքում: Նշված շահառուները 

ստանում են ընդհանուր իրավասության դատարանի նիստերի քարտուղարի վարձատրությանը 

համապատասխան կրթաթոշակ: 2021թվականին միջոցառման գծով նախատեսված գումարները 

նվազեցվել են։ Նախատեսվում է կատարել փոփոխություն «Արդարադատության ակադեմիայի 

մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածում, որից հետո կփփոխվի նաև միջոցառմամբ նախատեսված 

ցուցանիշները։ 2023-2025թթ․ համար հայտով նախատեսվել է  տարեկան 66,669․0 հազ․ դրամ 

կրթաթոշակի վճարման նպատակով։ 

1182. Հարկադիր կատարման ծառայություններ  

11001. «Հարկադիր կատարման ենթակա ակտերի կատարումն ապահովող 
ծառայություններ» միջոցառումն ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության դատարանների, 

միջնորդ դատարանների և Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով 

նախատեսված դեպքերում օտարերկրյա դատարանների և միջնորդ դատարանների 

դատավճիռների և վճիռների հիման վրա տրված կատարողական թերթի, ինչպես նաև  

վարչական ակտերով պահանջների կատարումը և կատարողական վարույթի  կողմերի և նրանց 

օրինական ներկայացուցիչների օրինական շահերի պաշտպանությունը։ 

1228. Հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակում,ծրագրերի համակարգում և 

մոնիտորինգի իրականացում 

 Այս ծրագրով նախատեսվում է 1,000,000․0 հազ․ դրամ Աջափնյակ վարչական շրջանի 

«Սպանդարյան»կայարանի երկաթգծին հարակից 15 հա մակերեսով հողատարածքում 

Հակակոռուպցիոն կոմիտեի գործունեության համար անհրաժեշտ շենքային պայմանների 

ապահովման և 1,000,000․0 հազ․ դրամ՝ հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարանի 

շենքային պայմանների ապահովման նպատակով։  

 
4.3. Նոր նախաձեռնությունները 
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5. ՈՉ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ՍՊԱՍՎՈՂ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ     

2023-2025թթ. իրականացվելիք ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքում ոչ 

բյուջետային եկամուտներ չեն ակնկալվում: 

 

6. ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐԸ/ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ 

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունն իր լիազորությունների 

ներքո չի իրականացնում տարածքային զարգացմանն ուղղակիորեն առնչվող ծրագրեր։ 

7. ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ` ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐՈՎ ՍՏԱՑՎՈՂ ՎԱՐԿԵՐԻ ԵՎ 

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ԾՐԱԳՐԵՐԸ/ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ 

Եվրոպական միությունը Հայաստանում արդարադատության ոլորտի բարեփոխումների 

իրականացմանն աջակցելու նպատակով Հայաստանի կառավարությանը 2020 թվականին հատկացրել է  

ընդհանուր 30 միլիոն  եվրո, որից 2021 թվականին՝ 9 մլն եվրոյին համարժեք դրամ։   

2023-2025թթ. իրականացվելիք  հակակոռուպցիոն, քրեակատարողարական 

ռազմավարություններով պայմանավորված մի շարք ծրագրեր և միջոցառումներ իրականացվելու են 

արդարադատության ոլորտի բարեփոխումներին ուղղված բյուջետային աջակցության ծրագրով 

հատկացված  միջոցների հաշվին։  

8. ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

2023-2025թթ. ժամանակահատվածի համար արդարադատության նախարարության  

պատասխանատվության ներքո գտնվող բնագավառների գծով ֆինանսական պահանջների վերաբերյալ 

ամփոփ տեղեկատվությունը ներկայացված է ՄԱՍ 3-ի 10 հավելվածում ներկայացված աղյուսակի 

ձևաչափին համապատասխան: 

9. ՀԱՅՏԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՌԻՍԿԵՐԸ  

 

Ռիսկի 

նկարագրությունը 

Երևույթի հանդես գալու 

հավանականությունը 

Հնարավոր ազդեցությունը 

նպատակների և արդյունքային 

ցուցանիշների վրա 

Ռիսկի կանխման/ 

հաղթահարման հնարավոր 

ուղիները 

Քրեակատարողակա

ն հիմնարկներում 

պատժի կրման 

պայմանների 

բարելավման գծով 

նախատեսված 

գումարների  

կրճատում 

3 Քրեակատարողական և պրոբացիոն 

ռազմավարություններով 

նախատեսված  միջոցառումների 

իրականացման /մասնավորապես 

շենքային պայմաննների, 

նյութատեխնիկական ապահովման/ 

անհնարինություն 

Լրացուցիչ գումարների 

հատկացում 

Կադրերի արտահոսք  2 ոլորտի քաղաքականության 

միջոցառումների իրականացման ոչ 

լիարժեք ապահովում 

 

Աշխատավարձի 

բարձրացում, 

պարգևատրման ճկուն 

համակարգ 

Հայտի մերժում և 

ֆինանսական 

միջոցների 

չհատկացում 

3 Հակակոռուպցիոն և դատաիրավական 

ռազմավարություններով 

նախատեսված  միջոցառումների 

իրականացման /մասնավորապես 

հակակոռուպցիոն կոմիտեի, 

դատարանների շենքային 

պայմանների,  նյութատեխնիկական 

ապահովման/ անհնարինություն 

Գումարների նախատեսում 
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Արդարադատության 

համակարգի 

աշխատակիցների 

վերապատրաստում 

չիրականացնելը,  

1 Օրենքով սահմանված 

կարգապահական տույժի կիրառում 

արդարադատության համակարգի 

տարեկան վերապատրաստում չանցած 

աշխատակիցների նկատմամբ 

Ծրագրի շարունակական 

ապահովում 

 

 

 

Հավելված N 12 

 

ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

1. ՈԼՈՐՏԸ   

ՀՀ արդարադատության նախարարությունը մշակում և իրականացնում է ոլորտում կառավարության 

քաղաքականությունը, մասնավորապես  իրականացնում  է արդարադատության, այդ թվում՝ 

հարկադիր կատարման, քրեակատարողական, պրոբացիայի, սնանկության, փաստաբանության, 

հաշտարարության, նոտարական գործունեության, քաղաքացիական կացության ակտերի պետական 

գրանցման, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման և հաշվառման, անհատ 

ձեռնարկատերերի հաշվառման, զանգվածային լրատվության միջոցների հաշվառման, անձնական 

տվյալների պաշտպանության, շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների 

գրանցման, իրավական փորձաքննության, միջազգային իրավական փոխօգնության, 

հակակոռուպցիոն և պետական ծառայությունների մատուցման միասնական գրասենյակների 

գործունեության ոլորտներում քաղաքականության մշակումը և իրականացումը:  

2. ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԹԻՐԱԽՆԵՐԸ  

Վերոնշյալ ոլորտների շրջանակներում նախարարությունը առանձնացնում է ոլորտային 

քաղաքականության հիմնական թիրախները և դրանք արտացոլում Կառավարության ծրագրում: 

Մասնավորապես` հիմնական թիրախային ուղղությունները տեղ են գտել Կառավարության 

միջոցառումների ցանկում: Առանձնացվել է դատաիրավական ոլորտը, որն ուղղված է լինելու 

Սահմանադրական բարեփոխումների անցկացմանը, դատական իշխանության անկախության և 

անաչառության ամրապնդմանը, դատավորի թեկնածուի հավակնորդների բարեվարքության 

ստուգմանը, դատարանների շենքերի և նյութատեխնիկական պայմանների բարելավմանը, 

պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից մատուցվող ծառայությունների 

միասնական հարթակի ապահովմանը, սնանկության համակարգի արդյունավետության 

բարձրացմանը, վեճերի լուծման այլընտրանքային եղանակների զարգացմանը, Էլեկտրոնային 

արդարադատության միասնական համակարգի ներդրմանը։Հակակոռուպցիոն բնագավառում 

իրականացվելու են կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման մեխանիզմների 

բարեփոխումներ, հանրային իրազեկման ծրագրերի շարունակական իրականացում, 

Հակակոռուպցիոն և վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանների գործունության ապահովում։ 

Մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում իրականացվելու են մասնավորապես` Մարդու 

իրավունքների պաշտպանվածության և մարդու ազատ ստեղծագործելու, արժանապատիվ ու 

երջանիկ ապրելու համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում, բոլորի՝ օրենքի առջև 

հավասարության երաշխավորում, խտրականության դրսևորումների կանխում, ինչպես նաև 

հավասար իրավունքների իրագործում Ազգային փոքրամասնություններին պատկանող անձանց 
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իրավունքների առավել արդյունավետ պաշտպանություն, օրենսդրական երաշխիքների ամրագրում, 

անվճար իրավաբանական օգնության տրամադրման շրջանակների ընդլայնում: 

Քրեակատարողական և պրոբացիայի համակարգում իրավիճակը բարելավելու, ինչպես նաև 

քրեական պատիժների նպատակային իրագործումն առավել արդյունավետ դարձնելու համար 

թիրախավորվել են հետևյալ առանցքային նպատակները՝ միջազգային չափանիշներին համահունչ 

մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության 

մեխանիզմների կատարելագործումը, ազատությունից զրկված անձանց պահման պայմանների 

բարելավումը, ազատությունից զրկված անչափահաս անձանց  պահման պայմանների բարելավումը, 

ազատությունից զրկված և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի պայմանների 

ապահովումը, ազատությունից զրկված անձանց բժշկական օգնության և սպասարկման պայմանների 

բարելավումը, դատապարտյալների և պրոբացիայի շահառուների վերասոցիալականացումը, 

քրեակատարողական հիմնարկների օպտիմալացումն ու արդիականացումը, քրեակատարողական 

ծառայության և քրեակատարողական հիմնարկների կառավարման մոդելի և կադրային 

քաղաքականության կատարելագործումը, կոռուպցիայի հաղթահարումը, պրոբացիայի ծառայության 

գործունեության արդյունավետության բարձրացումը: 

 

 

3. ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ ԵՎ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

Ոլորտային քաղաքականության թիրախների (վերջնական արդյունքների) ապահովման 

նպատակով ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում հիմնական ծախսային գերակայություններն են. 

 

1.Արդարադատության ոլորտում քաղաքականության  մշակում, ծրագրերի համակարգում, 

խորհրդատվության և մոնիտորինգի իրականացում, նախարարության գործունեության 

արդյունավետության, նպատակաուղղվաության և բարձրացման, հանրությանը մատուցվող 

ծառայութունները բնակչության համար ավելի մատչելի դարձնելու նպատակով իրականացվող 

բարեփոխումներ 

2. Քրեակատարողական համակարգի կատարելագործում, քրեակատարողական հիմնարկների 

օպտիմալացում և արդիականացում, արտաքին աշխարհի հետ կապի ամրապնդման, պահման 

պայմանների բարելավման ապահովում 

3.Քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող ազատազրկվածներին բժշկական 

ծառայությամբ ապահովում, տրամադրվող բժշկական օգնության և սպասարկման որակի 

բարձրացում 

4. Պրոբացիայի ծառայության գործունեության արդյունավետության բարձրացում 

  5. Հարկադիր կատարման համակարգի բարեփոխումներ  

4. ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ  

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Ծրագրի/ Միջոցառման/ կատարող հանդիսացող 

պետական մարմնի անվանումը 

2023թ. բյուջե 

գումարը (հազար 

դրամ) 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 
27451092.4 
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1057 Արդարադատության ոլորտում քաղաքականության  

մշակում, ծրագրերի համակարգում, խորհրդատվության և 

մոնիտորինգի իրականացում 1771613.8 

 

1052 Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում 
156433.2 

 

1093 Դատական և հանրային պաշտպանություն 

1351528.6 

 

1120 Քրեակատարողական ծառայություններ 

16491222.0 

 

1123 Իրավական իրազեկում և տեղեկատվության ապահովում 

635690.6 

 

1147 Ազգային արխիվի ծրագիր  

752936.7 

 

1149 Արդարադատության համակարգի աշխատակիցների 

վերապատրաստում և հատուկ ուսուցում 
543814.4 

 

1182 Հարկադիր կատարման ծառայություններ 
3047853.1 

 

1228  Հակակոռուպցիոն քաղաքականության 

մշակում,ծրագրերի համակարգում և մոնիտորինգի 

իրականացում 2700000.0              

 

   


