
 
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

 
ՀՀ արդարադատության նախարարության 

 2017 թվականի գործունեության 
 արդյունքների 

 



ԲԱԺԻՆՆԵՐ 

 
•Առաջին բաժին 
•Ներքին աուդիտի բաժին 
•Էլեկտրոնային 

արդարադատության և 
ինովացիոն ծրագրերի բաժին 

•Զորահավաքային և 
քաղաքացիական 
պաշտպանության բաժին 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
•Իրավական ապահովման 
•Իրավական փոխօգնության 
•Միջազգային իրավական 
համագործակցության 
•Հակակոռուպցիոն և 
քրեակատարողական 
քաղաքականության մշակման 
•Մարդու իրավունքների եվրոպական 
դատարանի հետ կապերի 
•Անձնակազմի կառավարման 
•Ֆինանսատնտեսագիտական 
•Գործերի կառավարչություն 
•Տեղեկատվության և 
հասարակայնության հետ կապերի 
•Քարտուղարություն 
 

ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ 
ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ 

 
• Քրեակատարողական ծառայություն 
 Դատական ակտերի հարկադիր 
կատարման ծառայություն 
• Պրոբացիայի պետական 
ծառայություն 
 Վերահսկողական ծառայություն 
 

Քաղաքացիական կացության ակտերի 
գրանցման գործակալություն 
•Իրավաբանական անձանց պետական 
ռեգիստրի գործակալություն 
•Իրավական ակտերի 
•փորձաքննության գործակալություն 
•Անձնական տվյալների 
պաշտպանության գործակալություն 
 

ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ 



ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 
• Օրենսդրության 

զարգացման և իրավական 
հետազոտությունների 
կենտրոն հիմնադրամ 

• Աջակցություն 
դատապարտյալին 
հիմնադրամ 
 

 
 
 
 
 
 

ՊՈԱԿ 

 
• ՀՀ ԱՆ թարգմանությունների 

կենտրոն ՊՈԱԿ 
• Իրավական կրթության և 

վերականգնողական ծրագրերի 
իրականացման կենտրոն ՊՈԱԿ 

• Փորձագիտական կենտրոն 
ՊՈԱԿ 

• Արդարադատության ակադեմիա 
ՊՈԱԿ 

 

ՓԲԸ 

 
• Պաշտոնական տեղեկագիր ՓԲԸ 

ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ 
ԵՆԹԱԿԱ ԱՅԼ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ 



92.2 ՄԻԱՎՈՐ 

6 ԳԵՐԱԿԱ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ  
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ 

 
18 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 



 
 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ 
 ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ 
ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ 

 
ԱԶԳԱՅԻՆ 
ԺՈՂՈՎԻ 

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 
 
 

ԸՆՏՐԱԿԱՆ 
ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 

  
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ 

      ԴԱՏԱՐԱՆԻ 
ՄԱՍԻՆ 
 ՕՐԵՆՔ 

 
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹ 

ՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔ 

ՄԱՐԴՈՒ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ 

ՊԱՇՏՊԱՆԻ 
ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔ 

ԴԱՏԱԿԱՆ 
ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ՕՐԵՆՔՆԵՐ 

ԱԺ 
ներկայացված 

 
ՀԱՆՐԱՔՎԵԻ 

 ՄԱՍԻՆ 
ՕՐԵՆՔ 



ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ 
 

 «Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և 
ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին» ՀՀ օրենք 

 «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ օրենք 

 «Ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենք 

  Դատախազության մասին» ՀՀ օրենք 

 «Կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենք  

 «Անհատական և կոլեկտիվ հանրագրերի մասին» ՀՀ օրենք  

 «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ օրենք 

 «Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ օրենք 

 ՀՀ դատական և իրավական բարեփոխումների 2018-2023 նոր ռազմավարություն և դրանից բխող 
գործողությունների ծրագրի նախագիծ 

 «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ 

 Սնանկության մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 
նախագիծ 

 Այլ նախագծեր 
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ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ 
 ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՄՇԱԿՎԱԾ 

ՆԱԽԱԳԾԵՐ 

Սահմանադրությունից 
բխող  
Այլ օրենքների 
նախագծեր 
Այլ իրավական ակտերի 
նախագծեր 

30 - կից 
նախագիծ` 145  

85   
35 - կից 

նախագիծ` 
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  6680 պետական 
փորձագիտական 
եզրակացություն, որից 3409-ը 
գերատեսչական նորմատիվ 
իրավական ակտերի 
նախագծեր 

240 բարեգործական 
ծրագրերի նախագծերի 
վերաբերյալ եզրակացություն 

6680 

240 

 
2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ  

ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 



 
ԱՋԱՓՆՅԱԿ 

 ԵՎ ԴԱՎԹԱՇԵՆ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ 
ԴԱՏԱՐԱՆ 

 

ԿԵՆՏՐՈՆ ԵՎ 
ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ 
ԴԱՏԱՐԱՆ 

 
ԱՎԱՆ ԵՎ ՆՈՐ 

ՆՈՐՔ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ 

ԴԱՏԱՐԱՆ 

 

 
ՇԵՆԳԱՎԻԹ 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ 
ԴԱՏԱՐԱՆ 

 

 
ԱՐԱԲԿԻՐ  ԵՎ 

ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ  

ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ 
ԴԱՏԱՐԱՆ 

 

ԷՐԵԲՈՒՆԻ ԵՎ 
ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ 

ԴԱՏԱՐԱՆ 

 

 
 

ՄԱԼԱԹԻԱ-
ՍԵԲԱՍՏԻԱ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՇՐՋԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆ 

 

ԵՐԵՎԱՆ  
ՔԱՂԱՔԻ 

 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 
ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ 

ԴԱՏԱՐԱՆ 

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ  



ՄԱՐԴՈՒ  
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 Հաստատվել է Մարդու իրավունքների 
պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից 
բխող 2017-2019 թվականների գործողությունների 
ծրագիրը 

 96 գործողություն մարդու իրավունքների բոլոր 
ոլորտներում  

 Ծրագրի կատարումը համակարգող և 
մշտադիտարկող խորհրդի ստեղծում  

 Քաղաքացիական հասարակության հետ սերտ 
համագործակցություն 

 



«ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՄԱՐԴՈՒ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆԸ» ԵՄ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ 

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

 Ծրագրի ընդհանուր արժեք՝ 17 մլն եվրո 

 5 ՈԼՈՐՏՆԵՐ՝ 

 ընտրական համակարգի բարելավում,  

 խոշտանգումների կանխարգելում, 

 կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարության 
ապահովում, 

  խտրականության դեմ պայքար, 

  երեխաների իրավունքների պաշտպանություն 

 



ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 
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2016 2017 

ընդհանուր գործեր 

միջազգային պայմանագրերի 
նախագծերի վերաբերյալ 
կարծիքներ 

ԵԱՏՄ իրավունքի մաս 
կազմող միջազգային 
փաստաթղթերի վերաբերյալ 
կարծիքներ  
միջազգային պայմանագրերի 
և ՀՀ օրենսդրության միջև 
առկա հակասությունների 
վերհանում 



ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 Կազմակերպվել և անցկացվել է ԱՊՀ արդարադատության նախարարների 
խորհրդի 12-րդ նիստը 

 Կազմակերպվել է հայ-վրացական իրավական 2-րդ ֆորումը 

 Մասնակցություն է ցուցաբերվել ՀՀ-ԵՄ համապարփակ և ընդլայնված 
գործընկերության համաձայնագրի շուրջ  բանակցություններին և նախագծի 
տեքստի մշակմանը 

 Համակարգվել են ՀՀ-ԵՄ համագործակցության խորհրդի արդարատության, 
ազատության և անվտանգության հարցերով ենթակոմիտեի աշխատանքները 

 Մասնակցություն է ցուցաբերվել շուրջ 130 բանակցություններին և 
տեսակոնֆերանսներին 

 Կազմակերպվել են 41 հանդիպումներ միջազգային կազմակերպությունների մի 
շարք բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց և ՀՀ-ում հավատարմագրված 
օտարերկրյա դիվանագիտական ներկայացուցիչների հետ 



ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՓՈԽՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ 
 ՀՀ արդարադատության նախարարությունը՝ որպես 

կենտրոնական մարմին 
 

 
 

Ավելի քան 30 երկկողմ 
և բազմակողմ 
պայմանագիր 

 
Իրավական փոխօգնության ծավալը 2017 թվականի ընթացքում 

 

Համագործակցություն 
ավելի 

քան 70 երկրների հետ 

2628 գործ 

Իրավական փոխօգնության ծավալը 2016 թվականի 
ընթացքում՝ 1807 գործ 



ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՓՈԽՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ 
ՏԱՐԻՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 
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Ընդհանուր 

Հանձնումների և 
դատական 
հանձնարարությունն
երի բաժին 

Դատապարտյալների 
փոխանցման բաժին 

Իրավական օգնությունը քրեական և 
քաղաքացիական գործերով 

Քաղաքացիական 
գործերով իրավական 
օգնություն 1890 

Քրեական գործերով 
իրավական 
օգնություն 46  

Քրեական գործերով 
վարույթների 
փոխանցում 3  

Էքստրադիցիա 49 

Դատապարտյալների 
փոխանցում 641 



ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՄԻԵԴ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ 
ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

2013 2014 2015 2016 2017 

28 
35 

19 

70 

91 

Ներկայացված դիրքորոշումներ 



ՄԻԵԴ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՀՀ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱՅԱՑՎԱԾ 
ՎՃԻՌՆԵՐԻ ԹԻՎԸ 

2013 2014 2015 2016 2017 

2 
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15 

12 

Վճիռներ 



ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՓՈՒԼՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԵՎ ՓԱԿՎԱԾ  ՄԻԵԴ 
ՎՃԻՌՆԵՐԻ ԹԻՎԸ 

2013 2014 2015 2016 2017 

38 
34 

25 

19 

30 

0 
5 

17 16 

4 

Կատարման փուլում գտնվող Փակված  



ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՀԵՏ ՇՓՄԱՆ ՆՈՐ  
ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ  ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ 

 

 ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹԵԾ ԳԻԾ - WWW.E-
HOTLINE.AM ԿԱՅՔ 

 Էլեկտրոնային եղանակով դիմում ներկայացնելու հնարավորություն 

 Վեբ զանգի հնարավորություն 

 Նախարարությունում ընդունելության համար առցանց հերթագրվելու 
հնարավորություն 

 Ծառայությունների սակագների և ժամկետների վերաբերյալ ամբողջական 
տեղեկատվություն, կոռուպցիոն ռիսկերի կանխարգելում 

 Կայքէջի հասանելիություն անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով՝ ՀՀ-ից դուրս 
գտնվող քաղաքացիների համար 

 

 

 

http://www.e-hotline.am/
http://www.e-hotline.am/






ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ 
ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ WWW.E-DRAFT.AM ԿԱՅՔ 

 ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ 

 Պետության իրավաստեղծ գործունեությանը 
հասարակության մասնակցությունը խթանող 
աննախադեպ, էլեկտրոնային ժողովրդավարության 
գործիք 

 Նախագծերի մշակման առավել բաց, թափանցիկ և 
հաշվետու գործընթացի կազմակերպում 

 Պահանջատեր հասարակության ձևավորում 

 Իրավագիտակցության բարձրացում 

 

 

 

http://www.e-draft.am/
http://www.e-draft.am/
http://www.e-draft.am/
http://www.e-draft.am/
http://www.e-draft.am/
http://www.e-draft.am/
http://www.e-draft.am/




ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ  ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ  ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՐԹԱԿ 
 WWW.E-REQUEST.AM 

 ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ 

 Հնարավորություն առցանց եղանակով ներկայացնել դիմում, հարցում, բողոք 
պետական մարմիններին 

 Հնարավորություն առցանց եղանակով հարցման ընթացքին հետևելու և 
պատասխան ստանալու համար 

 Առցանց գործիք քաղաքացու կողմից պետական մարմնի գործունեությունը 
գնահատելու համար 

 Հարթակի անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով հասանելիություն 

 Ժամանակի և կատարվող ծախսերի կրճատում 

 Կայքի շահառուների թիվը՝ շուրջ 3 միլիոն 

 

 

http://www.e-request.am/




ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՊՈՍՏԻԼ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 
www.e-apostille.am 

 

 ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 Փաստաթղթերն ապոստիլով 
վավերացնելու դիմումների էլեկտրոնային 
եղանակով ընդունում 

 Առցանց եղանակով ապոստիլների 
վավերականության ստուգում պետության 
իրավասու մարմնի կողմից 

 Փաստաթղթաշրջանառության կրճատում 

 Ծառայությունների որակի բարձրացում 

http://www.e-apostille.am/


ԱՊՈՍՏԻԼԻ ՎԱՎԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
 ՍՏՈՒԳՈՒՄ 

ԱՐԱԳ ԱՐՁԱԳԱՆՔՄԱՆ ԿՈԴ 
(QR CODE) 

ՎԱՎԵՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿՈԴ 
(VALIDATION CODE) 

Verify at www.e-apostille.am 
with 5A59-1179-C89D-18C2 

 
 





ՔԿԱԳ E-HEALTH  ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ 
 ԵՆԹԱՀԱՄԱԿԱՐԳ 

 
 E-CIVIL ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՄԱԿՑՈՒՄ 

 
 

 

 E-HEALTH էլեկտրոնային ենթահամակարգի 
ներդնում 

 Բժշկական հաստատությունների կողմից 
պատրաստվող ծննդյան, մահվան մասին 
բժշկական վկայականների ինքնաշխատ 
գեներացում E-CIVIL  համակարգում 

 Հասանելիության ապահովում ՔԿԱԳ 
տարածքային մարմինների համար՝ ծնունդ 
կամ մահ գրանցելու ընթացքում 

 

 
 E-CIVIL համակարգի համակցում 

սոցիալական ապահովության 
ծառայության էլեկտրոնային 
համակարգի հետ 

 Հնարավորություն ներկայացնելու 
երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ 
ստանալու դիմումները՝ առանց 
սոցիալական մարմիններ այցելելու 

 

Մեկ պատուհան սկզբունքի կիրառում՝ առանց բժշկական տեղեկանք 
ներկայացնելու և սոցիալական մարմիններ դիմելու 

Մեկ տարվա ընթացքում մոտ 38 000 ծննդի պետական գրանցում 



E-NOTARY ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՆՈՏԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
 ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 

 
 Զարգացել է առցանց հերթագրման 

համակարգը 

 Ստեղծվել է առցանց եղանակով 
նոտարին հարցումներ ուղարկելու  
հնարավորություն 

 

 Ընդլայնվել են առցանց եղանակով 
մատուցվող նոտարական 
գործողությունների շրջանակը 

 Համակցումներ ՀՀ ԿԱ 
Ոստիկանության, ՀՀ ԿԱ Անշարժ 
գույքի Կադաստրի, այլ մարմինների 
հետ 

 Նոտարական թարգմանիչների հետ 
առցանց հաղորդակցություն 

 



ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 

 

 Ստեղծվել են անհրաժեշտ իրավական հիմքեր էլեկտրոնային եղանակով 
հայցադիմումներ, դիմումներ, բողոքներ և այլ փաստաթղթեր ներկայացնելու 
համար:  
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2016  2017 

ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ-ՄԱՍՆԱՎՈՐ  
ՀԱՏՎԱԾ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ  

 ԱՆՆԱԽԱԴԵՊ  ԽԹԱՆՈՒՄ 

 2016 թվական - պետական մարմինների 
գործառույթներ իրականացնող օպերատորների թիվ ՝ 4 

 
 Այս պահի դրությամբ օպերատորների ընդհանուր 
թիվը կազմում է 9՝ գրանցելով աննախադեպ աճ 

 
 Պետության կողմից մատուցվող շուրջ 67 
ծառայության մատուցման պատվիրակում 
օպերատորներին  
 42 ծառայության հետագայում պատվիրակման 
հնարավորություն 
2017 թվականի դեկտեմբների 31-ի դրությամբ  
պետական մարմինների գործառույթներ իրականացնող 
օպերատորների կողմից մատուցվել է 1722 ծառայություն 
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Ընտանեկան կարգավիճակի 
վերաբերյալ տեղեկանք  

Կադաստրի միասնական 
տեղեկանք 

Դատվածության և հետախուզման 
բացակայության մասին տեղեկանք 

Անհատ ձեռնարկատիրոջ 
պետական հաշվառում  

Փաստաթղթերի ապոստիլով 
հաստատում 

101 

442 
 

586 

 259 

 119 

ԲԱՐՁՐ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 



ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ 
 ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

 ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄ  

  

 Ստեղծվել են բժշկական անձնակազմի անկախության 
երաշխիքներ 

 11 քրեակատարողական հիմնարկներ ապահովվել են 
առողջության առաջնային պահպանման համար 
անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումներով 

 Եվրոպական չափանիշներին համապատասխան 
իրականացվել են շուրջ 800 աշխատակիցների 
վերապատրաստման դասընթացներ 

 Բոլոր քրեակատարողական հիմնարկների 14 
հոգեբանների համար իրականացվել են 
մասնագիտական մեկ շաբաթյա դասընթացներ 

 



ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏԻ 
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐ 

 
Սահմանափակվել են ԴԱՀԿ ծառայողի հայեցողական լիազորությունները՝ 
 սահմանվել են կատարողական գործողությունների կատարման և որոշումներ ընդունելու 

ժամկետներ՝ 
 գույքը գնահատելու մասին որոշում կայացնելու համար՝ եռօրյա ժամկետ (նախկինում 

ժամկետ սահմանված չէր). 
 պարտապանի գույքը հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդով իրացման ենթակա լինելու 

դեպքում դրա վերաբերյալ որոշումը կայացնելու համար՝ գույքի գնահատումից հետո 
եռօրյա ժամկետ (նախկինում ժամկետ սահմանված չէր). 

 պարտապանի մոտ պահանջների բավարարման համար անհրաժեշտ արգելադրված 
գույքի առկայության դեպքում այն իրացնելու համար՝ 15-օրյա ժամկետ (նախկինում 
ժամկետ սահմանված չէր). 
 

 բիզնեսի բնականոն ընթացքն ապահովելու համար սահմանվել է, որ որպես հայցի 
ապահովման միջոց արգելանքը սկզբնապես դրվում է տնտեսվարող սուբյեկտի ոչ թե 
ֆինանսական միջոցների, այլ՝ անշարժ գույքի վրա (նախկինում արգելանքը առաջին 
հերթին դրվում էր դրամական միջոցների վրա). 
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 SMS հաղորդագրության միջոցով ծանուցվելու հնարավորություն 

 Մշակված հատուկ բոտ՝ համակարգչային ծրագիր, որի միջոցով քաղաքացին 
կարող է սմարթ հեռախոսի, պլանշետի կամ համակարգչի միջոցով տեղեկանալ 
իր նկատմամբ հարուցված կատարողական վարույթի վերաբերյալ 

 Առցանց հերթագրման հնարավորություն 

 Էլեկտրոնային աճուրդների գործընթացի բարելավում - 2017 թվականին 
Ameriabank Vpos 2.0 Payment system վճարային նոր համակարգի 
գործարկում 

 Լոտի նախավճարին հավասար գումարի ավտոմատ սառեցում, հաղթող 
չճանաչելու դեպքում քաղաքացու բանկային քարտին ապասառեցում 

 



 
ՊՐՈԲԱՑԻԱ 

 

 

 

 Պրոբացիայի ծառայությունը իրականացնում է ազատազրկման հետ 
չկապված պատիժների կատարումը, վերահսկողությունը, 
դատապարտյալների վերաինտեգրումը, վերասոցիալականացումը 

 Պրոբացիայի շահառուների կողմից մասնագիտական հմտությունների 
ձեռքբերման նպատակով 3 սենյակների շահագործում՝ նախատեսված 
համակարգչային, թաղիքագործության, լուսանկարչության 
դասընթացների իրականացման համար 

 Էլեկտրոնային հսկողության համակարգի փորձարկում Երևան քաղաքում, 
Արարատի և Լոռու մարզում 

 



ՊԵՏ.ՌԵԳԻՍՏՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԴՅՈՒՐԱՑՈՒՄ 
 
  
 

 Հասարակական միավորումների, հիմնադրամների, վերակազմակերպումների 
էլեկտրոնային դիմումների ընդունման և գրանցման էլեկտրոնային համակարգի 
ներդրում և գործարկում 

 Վերակազմակերպմամբ պայմանավորված փաստաթղթերի նմուշային ձևերի 
կազմում և հրապարակում կայքում  

 ՀԿ փաստաթղթերի նմուշային ձևերի կազմում և հրապարակում կայքում  

  Տնօրենի անձնագրային տվյալների առցանց փոփոխությունների կատարման 
հնարավորության ստեղծում 

 Սպասարկման գրասենյակներից հասարակական կազմակերպությունների և 
հիմնադրամների վերաբերյալ փաստաթղթերի ստացում 

 



ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ 
ԴԵՄ ՊԱՔԱՐ 

Ապօրինի 
հարստացման 

քրեականացում 
 

Շահերի 
հայտարարագրման 

ինստիտուտ 

Կոռուպցիայի դեմ 
պայքարի 

խորհրդի կազմի 
ընդլայնում 

Ազդարարների 
պաշտպանություն 

Կոռուպցիայի 
կանխարգելման 

մարմին 

Կանխիկ դրամով 
գործարքներ 
կատարելու 

սահմանափակում 
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