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Քրեական արդարադատության համակարգի արձագանքները Հայաստանում բանտերի 

գերբնակեցմանն ուղղված հարցերին 

Սույն զեկույցը ներկայացնում է քրեակատարողական հիմնարկների գերբնակեցումը 

վերացնելուն և ազատազրկվածների վերականգնումը բարելավելուն ուղղված 

Հայաստանում ընթացքիկ աշխատանքները և դրանց առնչությամբ մեկնաբանությունները: 

Զեկույցը մշակվել է Արևելյան գործընկերնության (ԱԳ) չորս երկրներում (Հայաստան, 

Վրաստան, Մոլդովայի Հանրապետություն և Ուկրաինա) իրականացվող ծրագրի 

շրջանակներում, որոնք համաձայնել են Եվրոպայի խորհրդից (ԵԽ) ստանալ 

խորհրդատվություն՝ իրավախախտների կառավարմանն առնչվող այս առանցքային 

մոտեցումների վերաբերյալ:  

Հետամուտ լինելով այսպիսի բարեփոխումների իրականացմանն` այս երկրները 

կատարում են իրենց պարտավորությունը, որը վերջիններս ստանձնել են ԵԽ-ին 

միանալիս, այն է` արդարադատության ոլորտի օրենսդրության և ծառայությունների 

եվրոպական չափանիշներին ներդաշնակեցումը: Այս խնդիրներին վերաբերող 

չափանիշները սահմանված են ԵԽ-ի կողմից հրապարակված պաշտոնական 

հանձնարարականներում:  

Հապավումներ 

Քանի որ այս փաստաթղթում հաճախ է հղում կատարվում ԵԽ վեց 

հանձնարարականներին, դրանք ներկայացվում են հետևյալ հապավումների տեսքով՝ 

 ԵԲԿ՝ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի թիվ Rec (2006)2 

հանձնարարականը անդամ երկրներին Եվրոպական բանտային կանոնների 

վերաբերյալ, 

 ԵԽ պրոբացիոն կանոններ՝ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի թիվ 

CM/Rec(2010)1 հանձնարարականն անդամ երկրներին Եվրոպայի խորհրդի 

պրոբացիոն կանոնների վերաբերյալ, 

 ԵԽ վաղաժամկետ ազատման հանձնարարական՝ Եվրոպայի խորհրդի 

նախարարների կոմիտեի թիվ Rec(2003)22 հանձնարարականն անդամ երկրներին   

Պայմանական ազատման (պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ 

ազատման) վերաբերյալ, 

 Բանտերի գերբնակեցման վերաբերյալ ԵԽ հանձնարարական` Եվրոպայի խորհրդի 

նախարարների կոմիտեի թիվ R(99)22 հանձնարարականն անդամ երկրներին   

Բանտերի գերբնակեցման և բանտարկյալների թվի աճի վերաբերյալ,  

 ԵԽ-ի ԷՄ հանձնարարական՝ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի թիվ 

CM/Rec(2014)4 հանձնարարականը Էլեկտրոնային մոնիթորինգի վերաբերյալ, 
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 ԵԽ համայնքային պատիժների վերաբերյալ հանձնարարական՝ Եվրոպայի խորհրդի 

նախարարների կոմիտեի թիվ R(92)16 հանձնարարականն անդամ երկրներին 

Համայնքային պատիժների և այլ միջոցների եվրոպական կանոնների վերաբերյալ,  

Այս զեկույցի շրջանակներում ընդհանուր նշանակության այլ հանձնարարականներն են՝ 

 Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի թիվ R (99)19 հանձնարարականը 

Քրեական գործերով մեդիացիայի վերաբերյալ,  

 Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի թիվ Rec (2000)22 հանձնարարականը 

Համայնքային պատիժների և այլ միջոցների մասին եվրոպական կանոնների 

իրականացումը բարելավելու վերաբերյալ,  

 Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի թիվ Rec(2006)13 հանձնարարականը 

Կալանքի տակ պահելու, կալանքի պայմանների և չարաշահումից պաշտպանված 

լինելու երաշխիքների տրամադրման վերաբերյալ,  

 Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի թիվ CM/Rec(2008)11 

հանձնարարականը Պատիժների կամ այլ միջոցների ենթարկված անչափահաս 

իրավախախտների մասին եվրոպական կանոնների վերաբերյալ, 

 Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի թիվ Rec(2012)12 հանձնարարականը 

Օտարերկրյա ազատազրկվածների վերաբերյալ, 

 Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի թիվ Rec (2003)23 հանձնարարական 

Ցմահ ազատազրկման դատապարտված անձանց և այլ երկարաժամկետ 

ազատազրկվածների պատժի կրումը կազմակերպելու վերաբերյալ: 

Բացի այդ, իրավախախտների պատժի կազմակերպման վերաբերյալ լրացուցիչ դրույթներ 

և ցուցումներ կան նաև Խոշտանգումների և անմարդկային կամ արժանապատվությունը 

նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի կանխարգելման եվրոպական կոմիտեի 

(ԽԿԿ), Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի (ՄԻԵԴ) և ՄԱԿ-ի կողմից 

հրապարակված չափանիշներում: 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԾՐԱԳԻՐԸ. ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԽՐԱԽՈՒՍՈՒՄ 

(ՊԱՏԺԻՉ ՄՈՏԵՑՈՒՄԻՑ ԴԵՊԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄ) 

1. Ծրագրի նպատակներն են՝ 

 պայքարել բանտերի գերբնակեցման դեմ և նպաստել համայնքային պատիժների և 

այլ միջոցների կիրառմանը, 

 բանտերի գերբնակեցումը վերացնելու նպատակով հաստատել տարածաշրջանային 

համագործակցություն և մշակել դրան ուղղված ռազմավարական մոտեցում, 
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 նվազեցնել նախկին բանտարկյալների կողմից կրկնահանցագործությունների 

կատարման ռիսկերը` նպաստելով ավելի առողջ հասարակության ձևավորմանը և 

հանցագործությունների թվի կրճատմանը:  

2 Ծրագրի ընթացքում իրականացվել են՝ 

 երկկողմանի աշխատանք, ինչպես նաև՝ բազմակողմանի փորձի փոխանակում և 

փոխազդեցություն,  

 աշխատանքային հանդիպումների կազմակերպում՝ թիրախ երկրների 

համապատասխան նախարարությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ` 

մշակելով համեմատական վերլուծություն ներառող զեկույց, որի հիմքում թիրախ 

երկրներում բանտերի գերբնակեցման դեմ պայքարի ուսումնասիրությունն է,  

 թիրախ երկրների համապատասխան նախարարությունների միջին և բարձր 

օղակների ներկայացուցիչների ցանցերի և լավագույն գործելակերպերի 

փոխանակման ֆորումի ստեղծում` բանտերի գերբնակեցման դեմ պայքարի 

նպատակով և 

 թիրախ երկրների վերապատրաստման կենտրոնների/ակադեմիաների  

դասավանդող-վերապատրաստողների կարողությունների զարգացում, որոնք 

պատասխանատու են բանտերի և պրոբացիոն ծառայությունների 

աշխատակազմերի վերապատրաստման համար: 

 

3 Ծրագրի ներքո իրականացվող աշխատանքները՝ 

 թարգմանել վեց լեզուներով՝ հայերեն, ադրբեջաներեն, վրացերեն, ռումիներեն, 

ռուսերեն և ուկրաիներեն, բանտերի գերբնակեցման դեմ պայքարին առնչվող ԵԽ 

նախարարների կոմիտեի հանձնարարականները և ԽԿԿ ընդհանուր զեկույցներից 

հատվածներ, 

 մշակել Եվրոպայի խորհրդի` բանտերի գերբնակեցման դեմ պայքարի մասին 

փաստաթղթերի էլեկտրոնային ձեռնարկներ՝ վեց թիրախ լեզուներով, և դրանք 

տարածել քրեակատարողական և պրոբացիոն ծառայությունների շրջանում ու 

վերապատրաստման կենտրոններում, որոնք պատասխանատու են թիրախ 

երկրների բանտերի և պրոբացիոն կառույցների աշխատակազմերի 

վերապատրաստման համար, 

 Անցկացնել թիրախ երկրների բանտերի գերբնակեցման վերաբերյալ 

ուսումնասիրություն և մշակել առաջարկություններ՝ հաշվի առնելով տվյալ երկրի  

առանձնահատկությունները, 
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 կազմակերպել բարձր մակարդակի համաժողով` բանտերի գերբնակեցման մասին 

ուսումնասիրության հիմնական արդյունքները շեշտադրելու, ներկայացված 

առաջարկությունները քննարկելու և դրանց իրականացման համար անհրաժեշտ 

հնարավոր եղանակները որոշելու նպատակով, և 

 անցկացնել վերապատրաստողների վերապատրաստում բանտերի գերբնակեցման 

դեմ պայքարի թեմաներով` նախատեսված թիրախ երկրների վերապատրաստման 

կենտրոնների/ակադեմիաների վերապատրաստողների համար, որոնք 

պատասխանատու են բանտերի և պրոբացիոն ծառայությունների 

աշխատակազմերի վերապատրաստման համար: 

ՀԱՐՑԱՇԱՐԸ 

Հայաստանի արդարադատության նախարարությունից (ԱՆ) պահանջվել է 

տեղեկատվություն քրեակատարողական հիմնարկների գերբնակեցմանը և 

բանտարկյալների վերականգմանն առնչվող քաղաքականության և դրա իրականացումն 

ապահովելու վերաբերյալ հարցերի շուրջ: Ընդհանուր առմամբ ներկայացվել է 80 հարց՝ 

խմբավորված հետևյալ 12 բաժիններում`  

1. Ռազմավարություն և օրենսդրություն,  

2. Դատական համակարգ,  

3. Ոստիկանություն և քրեական հետապնդում,  

4. Քրեակատարողական ծառայություն,  

5. ՔԿՀ-ների գերբնակեցում,  

6. Ազատազրկվածների վերաինտեգրում,  

7. Վաղաժամկետ և պայմանական ազատում,  

8. Այլընտրանքային պատիժներ և պրոբացիա,  

9. Վերականգնողական աշխատանք,  

10. Տվյալներ և վիճակագրություն,  

11. Հանցագործությունը որպես ողջ համայնքի պատասխանատվության առարկա 

և  

12. Ֆինանսավորում: 

 

2. ԱՆ կողմից հարցերի պատասխանները ներկայացվել են 2015 թվականի նոյեմբերին: 

ԵԽ-ը չափազանց երախտապարտ է այն պաշտոնյաներին, որոնք իրականացրեցին 

պահանջվող մեծածավալ աշխատանքը: Այդ պատասխանների մեծ մասը 

ամբողջությամբ ներկայացված է այս զեկույցի հաջորդ հատվածում: ԱՆ-ից 

ստացված պատասխանների ամբողջական տեքստերը շրջանառության մեջ կդրվեն 

առանձին: 
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3. Յուրաքանչյուր պատասխանին հաջորդում են մի շարք նկատառումներ և 

առաջարկություններ, որոնք ներառում են հղումներ ԵԽ համապատասխան 

չափանիշներին: 

4. 12 բաժիններից յուրաքանչյուրի վերջում ներկայացված են ընդհանուր 

նկատառումներ և առաջարկություններ: 

5. Ուսումնասիրության համար օգտագործված հարցաշարը ներկայացվում է սույն 

փաստաթղթին կից՝ համապատասխան հավելվածում: 
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ԲԱԺԻՆ 1. ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Քաղաքականության ուղղվածությունը 

1.1. ԱՆ պատասխանը  

Կառավարության՝ այս հատվածի ընթացիկ քաղաքականությունը հաստատված է 

նախագահի` «ՀՀ իրավական և դատական բարեփոխումների 2012-2016 թվականների 

ռազմավարական ծրագրի» վերաբերյալ կարգադրությամբ:1 Սա ընդգրկում է թեմաների 

լայն շրջանակ, սակայն քրեական արդարադատության մասով նախատեսված է նոր 

քրեական օրենսգրքի, նոր քրեական դատավարության օրենսգրքի մշակում, պրոբացիոն 

ծառայության ստեղծում, ազատազրկումից պայմանական վաղաժամկետ ազատման 

ընթացակարգերի պարզեցում:  

2015 թվականի հունիսին կառավարությունն ընդունեց հայեցակարգ` մանրամասնելով 

պրոբացիոն ծառայություն ստեղծելու անհրաժեշտության մասին և նկարագրելով, թե 

ինչպես այն պետք է գործարկվի:  

1.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

Բանտերի գերբնակեցման վերաբերյալ ԵԽ հանձնարարականը (Ներածություն). 

հաստատում է, որ անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել բանտերի գերբնակեցման դեմ 

պայքարելու և բանտերի բնակչության թիվը կրճատելու ուղղությամբ՝ ներառված 

հանցավորության դեմ պայքարի հետևողական և ռացիոնալ քաղաքականության մեջ, որն 

ուղղված է հանցագործությունների և հանցավոր վարքի կանխարգելմանը, իրավապահ 

մարմինների աշխատանքի արդյունավետության բարձրացմանը, հանրային 

անվտանգությանն ու պաշտպանությանը, պատիժների և միջոցառումների 

անհատականացմանը և հանցագործների սոցիալական վերաինտեգրմանը: 

ԵԽ հանձնարարականը բանտերի գերբնակեցման վերաբերյալ (Հոդված 19). 

Դատախազներն ու դատավորները պետք է լինեն ներգրավված պատժի 

քաղաքականության իրագործման գործընթացում` կապված բանտերի գերբնակեցման և 

բանտարկյալների թվի աճի հետ, որի նպատակն է օժանդակել և խուսափել 

դատապարտման ոչ արդյունավետ գործելակերպերից: 

ԵԽ հանձնարարականը բանտերի գերբնակեցման վերաբերյալ (Հոդված 20). Դատավճռի 

կայացման ողջամիտ հիմնավորումները պետք է սահմանված լինեն օրենսդրի կամ այլ 

իրավասու մարմինների կողմից՝ նպատակ հետապնդելով, ի թիվս այլոց, նվազեցնել 

ազատազրկման կիրառումը, ընդլայնել համայնքային պատիժների և այլ միջոցների 

կիրառումը, իսկ քրեական պատասխանատվությունը փոխարինել այլընտրանքային 

ձևերով, ինչպիսիք են՝ մեդիացիան և տուժողի փոխհատուցումը: 

                                                                                                     
1
 ՀՀ նախագահի թիվ ՆԿ-96Ա կարգադրություն, ընդունված 2012թ. հունիսի 30-ին:    
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1.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ  

Թե՛ Ռազմավարական ծրագիրը և թե՛ «Պրոբացիայի մասին» հայեցակարգն, ընդհանուր 

առմամբ, համապատասխանում են ԵԽ նորմերին: Իսկապես, ԵԽ գործնական 

խորհրդատվություն և օժանդակություն է տրամադրում` ձգտելով օժանդակել այս 

քաղաքականությունների առանցքային կողմերի իրականացմանը` ներառյալ բանտերում 

առողջապահության բարելավմանը և պրոբացիոն ծառայության ստեղծմանը: Սակայն 

Ռազմավարական ծրագիրը և Հայեցակարգն առանցքային փաստաթղթեր են, որոնք 

բացահայտում են հավակնությունները և քրեակատարողական բարեփոխումների հետ 

կապված ակնկալիքների չափը: Այս փաստաթղթերը մանրամասն վերլուծության կարիք 

ունեն, ինչը սույն ծրագրի շրջանակից դուրս է: 

Ինչպես նշված է Յուլիանա Կարբունարուի և Գերարդ դե Յոնգի կողմից մշակված 

«Ազատազրկման միջոցների և դրա կիրառության կրճատումը Հայաստանում» ԵԽ 

գնահատման զեկույցում, բանտերի գերբնակեցման խնդրին անդրադառնալը 2012-2016թթ. 

ռազմավարական ծրագրի առանցքային նպատակից մեկն է:2 

2. Ազատազրկման ձևով պատիժների նվազագույն չափերը 

2.1. ԱՆ պատասխանը  

ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված չեն ազատազրկման պարտադիր նվազագույն 

պատժաչափեր: 

2.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

Ուսումնասիրության ընթացքում նվազագույն պատժաչափի կոնկրետ չափանիշ չի 

հայտնաբերվել, «Դատապարտված անձանց արտահանձնման մասին» ԵԽ 1983 թվականի 

կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածը (ETS N° 112) հետևյալ կերպ է անդրադառնում այս հարցին. 

Դատավճռով սահմանված պատժի փոխարինման դեպքում կիրառվում են պատիժն 

իրականացնող պետության օրենասդրությամբ սահմանված ընթացակարգերը: 

Դատավճիռը փոփոխելիս` իրավասու մարմինը... չպետք է խստացնի դատապարտված 

անձի պատժի ազատազրկման մասը և չպետք է սահմանափակվի այն նվազագույն 

պատժաչափով, որը կարող է այն կիրառող պետության օրենսդրությամբ նախատեսված 

լինել՝ գործած հանցանքի կամ հանցանքների համար: 

2.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ   

Թեև կարող է միանգամայն ճիշտ լինել այն, որ օրենսդրությունը չի նախատեսում 

ազատազրկման պարտադիր նվազագույն պատժաչափեր, այնուամենայնիվ, սա կարող է 
                                                                                                     
2
 «Ազատությունից զրկելու հետ կապված պատիժների կիրառման նվազեցումը՝ եվրոպական ստանդարտների 

համաձայն» ծրագիր՝ ֆինանսավորված ԵԽ-ի և Նորվեգիայի արտաքին գործերի նախարարության կողմից, 

2013թ. (“Reducing use of custodial sentences in line with European Standards “project funded by the CoE and the 

Norwegian Ministry for Foreign Affairs, 2013) 
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այլ պատճառներ ունենալ: Հանցագործությունները Հայաստանում դասակարգվում են 

մանր, միջին, ծանր և առանձնակի ծանր տեսակների: ԵԽ-ը գիտակցում է, որ 

յուրաքանչյուր կատեգորիայի համար նախատեսված են ազատազրկման պատժաչափեր: 

«ՀՀ նոր քրեական օրենսգրքի հայեցակարգը»  այս հարցին հնարավորինս պարզ չի 

անդրադառնում: Այնուամենայնիվ, որոշ պարբերություններ հուշում են, որ  հենց 

Քրեական օրենսգրքում ազատազրկման նվազագույն պատժաչափեր սահմանված լինելու 

են: Սրանք ներառում են՝ «...եթե նշանակված ազատազրկման ձևով պատժի 

առավելագույն ժամկետի կեսն օրենքով նախատեսված պատժի նվազագույն ժամկետից 

պակաս է»:  

Արդյունքում իրավախախտ անձը կարող է անտեղի կրել ազատազրկման ձևով պատիժ 

շատ մանր հանցանքի համար, որը ենթադրում է ազատազրկման նվազագույն 

պատժաչափ: Հայաստանում օրենքը երաշխավորում է, որ դատարանը կարող է 

փոխարինել ազատազրկումը «պայմանական ազատմամբ», որի արդյունքում 

իրավախախտը պատիժը ազատազրկման վայրում չի կրում: 

Միջազգային բանտային բարեփոխումներ (PRI) կազմակերպությունը պնդում է, որ 

պարտադիր նվազագույն պատժաչափերը նվազեցնում են դատավորների` հանցանքի 

մեղմացուցիչ հանգամանքներին ուշադրություն դարձնելու հնարավորությունը: 

Պարտադիր նվազագույն պատժաչափը կարող է խանգարել նրանց այնպիսի պատիժ 

նշանակել, որը մեծապես կարող է խրախուսել անձի վերականգնումը և նրան հեռու 

պահել հետագայում քրեածին վարքագիծ դրսևորելուց:3  

3. Քրեական օրենսդրության փոփոխությունները 

3.1. ԱՆ պատասխանը  

Վերջին հինգ տարիների ընթացքում, հանցագործությունների փոփոխվող միտումներին 

համընթաց, Քրեական օրենսգրքում կատարվել են փոփոխություններ: Սա ցույց է տալիս 

վարչական օղակի ձգտումը` ապահովել Քրեական օրենսգրքի արդիականությունը:  

Այնուամենայնիվ, գլխավոր նախաձեռնությունը կառավարության կողմից Քրեական 

օրենսգրքի նոր հայեցակարգի պաշտոնական ընդունումն էր 2014 թվականին, 

որըհանդիսանում է այս օրենսդրության այս առանցքային ճյուղի ամբողջական 

վերանայման ընթացիկ աշխատանքներն ուղղորդողփաստաթուղթ: 

3.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

ԵԽ հանձնարարականը բանտերի գերբնակեցման վերաբերյալ (Հոդված 5). «Բանտերի 

գերբնակեցման և բանտային բնակչության թվի աճի կանխարգելման նպատակով 

                                                                                                     
3
 «Նպաստելով արդար և արդյունավետ արդարադատության համակարգի հաստատմանը», Միջազգային 

բանտային բարեփոխումներ (Penal Reform International, “Promoting fair and effective justice”), 2014թ. 

(www.penalreform.int) 

http://www.penalreform.int/


 

«Քրեական արդարադատության համակարգի արձագանքները Հայաստանում բանտերի 

գերբնակեցման վերաբերյալ հարցերին» 

 էջ 11՝  118-ից 

հետևողական ռազմավարություն գործարկելու նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել 

դրան նպաստող հիմնական գործոնների հանգամանալից վերլուծություն՝ 

անդրադառնալով հատկապես այնպիսի խնդիրների, ինչպիսիք են՝ հանցագործության 

այն տեսակները, որոնց համար նախատեսված է երկարաժամկետ ազատազրկում, 

հանցագործությունների վերահսկման առաջնահերթությունները, հանրության 

վերաբերմունքը, մտահոգությունները, և կիրառվող գործելակերպերը»:  

ԵԽ հանձնարարականը բանտերի գերբնակեցման վերաբերյալ (Հավելվածի 

պարբերություն 3). Անհրաժեշտ է սահմանել դրույթ համայնքային պատիժների և 

միջոցների համապատասխան գործիքակազմի մասին, որոնք հավանաբար պետք է 

դասակարգվեն ըստ հանցագործություններիծանրության հարաբերական աստիճանների, 

իսկ դատախազներին և դատավորներին անհրաժեշտ է խրախուսել հնարավորինս 

հաճախ կիրառել դրանք: 

ԵԽ հանձնարարականը բանտերի գերբնակեցման վերաբերյալ (Հոդված 20). Դատավճռի 

կայացման ողջամիտ հիմնավորումները պետք է սահմանված լինեն օրենսդրի կամ այլ 

իրավասու մարմինների կողմից՝ նպատակ հետապնդելով, ի թիվս այլոց, նվազեցնելու 

ազատազրկման կիրառումը, ընդլայնելու համայնքային պատիժների և այլ միջոցների 

կիրառումը և քրեական պատասխանատվության փոխարինումը այլընտրանքային 

ձևերով, ինչպիսիք են՝ մեդիացիան և տուժողի փոխհատուցումը: 

3.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ   

«Աջակցություն Հայաստանում պրոբացիոն ծառայության ստեղծմանը» ծրագրի 

շրջանակում ԵԽ-ը տեխնիկական խորհրդատվություն է տրամադրում Քրեական 

օրենսգրքում, Քրեական դատավարության օրենսգրքում և Քրեակատարողական 

օրենսգրքում անհրաժեշտ հետագա բարեփոխումների վերաբերյալ: 

Բացի Քրեական օրենսգրքի հետ կապված նշված աշխատանքից ԵԽ-ը նաև տեղյակ է, որ 

ավարտին են մոտենում Քրեական դատավարության օրենսգրքի հիմնարար 

փոփոխությունների մշակման աշխատանքները: Պարզվում է, որ քննության առնված այս 

օրենսգրքում կատարված փոփոխությունների մշակման ընթացքում դեռևս հաշվի չեն 

առնվել այն փոփոխությունները, որոնք ամենայն հավանականությամբ կպահանջվեն 

«Պրոբացիայի մասին» օրենքն ընդունելիս: 

Քանի որ այս առանցքային օրենսդրական բարեփոխումները շուտով պատրաստ կլինեն 

խորհրդարանին ներկայացնելու համար, ու թեև Հայաստանում բոլոր պետական 

կառույցները կարող են նպաստել այս գործընթացին, այնուամենյանիվ, հաճախ կարևոր է, 

որ առաջարկվող օրենսդրական փոփոխությունների սկզբունքների և նպատակի մասին 

մանրամասն ամփոփագրեր ներկայացվի արդարադատության ոլորտի բոլոր 

ղեկավարներին և ԱԺ անդամներին: Նրանց աջակցությունն անհրաժեշտ կլինի, 

հատկապես, որ այս փոփոխությունները մարտահրավեր կնետեն իրավախախտների 
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կառավարման ավանդական մոտեցումներին, և կարճաժամկետ կտրվածքում դրանք 

կարող են լրացուցիչ ֆինանսավորում պահանջել: 

4. Օրենսդրական փոփոխությունների ազդեցությունը ազատազրկվածների թվի վրա 

4.1. ԱՆ պատասխանը  

2010-2015 թվականներին Հայաստանի քրեական օրենսգրքում կատարված 

փոփոխությունները և լրացումները հիմնականում նպատակ ունեին սոցիալական 

հարաբերությունների զարգացումներին զուգընթաց քրեական օրենսգրքում նախատեսել 

հանցագործությունների նոր տեսակներ, ինչպես նաև՝ ուժը կորցրած ճանաչել քրեական 

օրենսգրքով նախատեսված որոշ դրույթներ, որոնցում նկարագրված 

հանցագործությունները իրականում կորցրել են հանրության համար վտանգավորության 

բարձր աստիճանը: 

Այն բանից հետո, երբ 2010 թվականի մայիսի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 

փոփոխությամբ 135-րդ (Զրպարտություն) և 136-րդ (Վիրավորանք) հոդվածները, ինչպես 

նաև՝ 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի փոփոխությամբ՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 206-րդ 

հոդվածը (Քաղաքացու կողմից հարկերը վճարելուց խուսափելը) անվավեր ճանաչվեցին, 

այս իրավախախտումները գործած անձինք այլևս ազատվեցին քրեական 

պատասխանատվությունից և պատժից, ինչը, որոշ չափով, օգնեց նվազեցնելու 

գերբնակեցումը որոշ քրեակատարողական հիմնարկներում:   

4.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

ԵԽ հանձնարարականը բանտերի գերբնակեցման և բանտարկյալների թվի աճի 

վերաբերյալ (Հոդված 5). «Բանտերի գերբնակեցման և բանտային բնակչության թվի աճի 

կանխարգելման նպատակով հետևողական ռազմավարություն մշակելու համար 

անհրաժեշտ է իրականացնել դրանց նպաստող հիմնական գործոնների հանգամանալից 

վերլուծություն՝ անդրադառնալով հատկապես այնպիսի խնդիրներին, ինչպիսիք են՝ 

հանցագործության այն տեսակները, որոնց համար նախատեսված է երկարաժամկետ 

ազատազրկում, հանցագործությունների վերահսկման առաջնահերթությունները, 

հանրության վերաբերմունքը, մտահոգությունները, և առկա գործելակերպերը»:   

4.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ   

Պարզվում է, որ քրեական պատասխանատվության որոշ մոտեցումներ փոփոխվել են, 

ինչը կարող է նվազեցնել դատապարտյալների թիվը ՔԿՀ-ներում: Դատապարտյալների 

թվաքանակի ավելի էական փոփոխություններ կարելի է ակնկալել Քրեական 

դատավարության օրենսգրքի հնարավոր փոփոխություններից և «Պրոբացիայի մասին» 

օրենքի ընդունումից հետո: Ազատության սահմանափակումների, հանրային 

իրավունքների սահմանափակումների, օտարերկրյա քաղաքացիների և 

քաղաքացիություն չունեցող անձանց արտաքսման և ծնողական իրավունքներից զրկման 
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համար սահմանվող լրացուցիչ այլընտրանքային պատիժները նույնպես պետք է, որ 

ազդեն  ՔԿՀ-ներում ազատազրկվածների թվաքանակի վրա: 

5. Պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատման մասին օրենսդրությունը 

5.1. ԱՆ պատասխանը  

Քրեական օրենսգրքի 76-րդ հոդվածի համաձայն դատարանը կարող է դատապարտյալին 

պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատել, եթե գտնի, որ նա «ուղղվելու 

համար» նշանակված պատժի մնացած մասը ազատազրկման վայրում կրելու կարիք 

չունի: Պատժի երկու երրորդը կարող է հանվել ոչ ծանր հանցագործությունների դեպքում, 

սակայն լուրջ իրավախախտումների դեպքում ավելի շատ ժամանակ պետք է բանտում 

մնա՝ մինչ վերջինիս ազատման վերաբերյալ որոշում կայացնելը: Դատարանը կարող է 

սահմանել հսկողություն կամ համայնքային պատիժ ` որպես ազատման պայման: 

Պայամանական պատժատեսակները կարող են կիրառվել, եթե բանտարկյալն այլ 

հանցագործություն է կատարել կամ չի կատարում սահմանված պարտականությունները: 

Պայմանական վաղաժամկետ ազատման կանոնները բարդ են` պատժի կատարման այլ 

ձևերի հետ համեմատ, որոնց դեպքում տարբեր ծանրության հանցագործությունների 

համար նախատեսված են ազատման տարբեր չափեր: 

(ԱՆ-ի պատասխանն ամբողջությամբ ներկայացված է առանձին՝ հարցաշարի 

պատասխանում): 

5.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

ԵԽ հանձնարարականը պատիժը կրելուց պայմանական ազատման (պատիժը կրելուց 

պայմանական վաղաժամկետ ազատման) վերաբերյալ (Նախաբան). Հանձնարարականը 

ճանաչում է, որ պայմանական ազատումը կրկնահանցավորությունը կանխելու և 

սոցիալական վերականգնումը խթանելու ամենաարդյունավետ ու ամենակառուցողական 

միջոցներից մեկն է, որն ապահովում է ազատությունից զրկված անձի ծրագրված, 

օժանդակվող և վերահսկվող վերաինտեգրումը հասարակությունում: 

5.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ   

ՀՀ քրեական օրենսգրքով սահմանված պայմանական վաղաժամկետ ազատման 

վերաբերյալ դիմումների քննման գործընթացը քննադատվել է ԵԽ-ի, ԵԱՀԿ-ի և այլ դոնոր 

կազմակերպությունների կողմից` չափազանց բարդ լինելու պատճառով: Իհարկե, 

քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարության կարծիքը որոշում կայացնելու 

գործընթացում կարևոր գործոն է: Սակայն եվրոպական արդարադատության շատ 

համակարգերում կարծում են, որ առաջնային ուշադրություն պետք է դարձվի 

ազատազրկված անձի` վաղաժամկետ ազատման պահանջները կատարելու 

պոտենցիալին, այլ ոչ թե՝ բանտում նրա դրսևորած վարքագծին:  
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Այն փաստը, որ ազատազրկված անձի դիմումի կապակցությամբ որոշումը պետք է երեք 

առանձին փուլ անցնի, կարող է անհարկի ձգձգել գործընթացը. 

Նախ կազմվում է գործ` հաշվի առնելով տարբեր գերատեսչությունների 

եզրակացությունները (այդ թվում` անվտանգության, հոգեբանության և բժշկական 

հարցերով ստորաբաժանումների): Այն ներառում է ազատազրկման ընթացքում 

իրականացրած գնահատումները, ինչպես նաև՝ ընդհանուր տեղեկություններ 

ազատազրկվածի և ազատազրկման ընթացքում իրավական պահանջներին նրա 

համապատասխանության մասին (խրախուսական միջոցներ, կարգապահական տույժեր), 

աշխատանքային գործունեության մեջ, կրթական, մշակութային, սպորտային և այլ 

նմանատիպ միջոցառումներին նրա մասնակցության, վճարովի և անվճար 

աշխատանքներում ներգրավված լինելու, տուժողին վնասի փոխհատուցման, ընտանիքի 

անդամների հետ հաղորդակցության և կապերի, իր խնամակալության տակ ունեցած 

անձանց, իր առողջական վիճակի, գործունակության և հաշմանդամության մասին:  

Եթե պատիժը կատարող հիմնարկի վարչակազմը գտնում է, որ անձը պատրաստ է ազատ 

արձակվելուն, ապա գործը հանձնվում է անկախ հանձնաժողովին: Այս 

հանձնաժողովները Հայաստանում երեքն են, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի ութ անդամ: 

Յուրաքանչյուր քրեակատարողական հիմնարկի համար առանձնացվում է երկու 

անդամից բաղկացած ենթահանձնաժողով: Այս ենթահանձնաժողովների կազմը 

ռոտացիոն կարգով փոփոխվում է, որպեսզի մեկ անդամը քրեակատարողական 

հիմնարկի հարցերով չզբաղվի ավելի քան երեք հաջորդական ամիս: Նախքան անկախ 

հանձնաժողովի կողմից գործի քննությունը երկու անդամները ազատազրկվածի հետ ՔԿՀ-

ում դեմ առ դեմ հարցազրույց են ունենում: Նրանց հաշվետվությունն այլ փաստաթղթերի 

հետ միասին քննվում է խորհրդի լիագումար նիստի ժամանակ, որի արդյունքում գաղտնի 

քվեարկությամբ որոշում է կայացվում:  

Եթե անկախ հանձնաժողովը գտնում է, որ դատապարտյալին պետք է ազատ արձակել, 

ապա գործը հանձնվում է դատարան` վերջնական որոշման համար: Այս 

ընթացակարգերը բողոքարկման ենթակա չեն:  

Առանցքային հարցն այն է, թե արդյոք վերահսկողությունը և վերականգնումը համայնքում 

կարող են օգնել խուսափելու հետագա հանցագործությունից: Այնուամենայնիվ, նման 

գնահատումների համար պետք է ստեղծել պրոբացիոն ծառայություն, որի պետք է 

ներառի ռիսկերի գնահատման արդյունավետ մեթոդների կիրառություն, 

իրավախախտների նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող փորձառու տեսուչների 

աշխատանք և իրավախախտ վարքագծի ուսումնասիրման մի շարք գործուն ծրագրեր: 

Երբ պրոբացիոն ծառայությունը լիարժեքորեն գործի, խորհուրդ է տրվում քրեական 

դատավարության օրենսդրության մեջ կատարել փոփոխություն՝ սահմանելով պահանջ 

վաղաժամկետ ազատված դատապարտյալների նկատմամբ համայնքում ակտիվ և 

կառուցողական վերահսկողություն հաստատելու վերաբերյալ: 
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6. Իրավաբանական խորհրդատվության հասանելիությունը կալանքի տակ գտնվող 

անձանց համար  

6.1. ԱՆ պատասխանը  

«Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 3-

րդ կետի համաձայն՝ «իր իրավունքների և ազատությունների խախտման վերաբերյալ 

դիմումներով, բողոքներով, ինչպես անձամբ, այնպես էլ պաշտպանի կամ օրինական 

ներկայացուցչի միջոցով դիմել ձերբակալվածներին պահելու վայրի կամ 

կալանավորվածներին պահելու վայրի վարչակազմին, նրանց վերադաս մարմիններին, 

դատարանին, դատախազությանը, մարդու իրավունքների պաշտպանին, պետական և 

տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, հասարակական միավորումներին և 

կուսակցություններին, զանգվածային լրատվության միջոցներին, ինչպես նաև մարդու 

իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության միջազգային մարմիններին կամ 

կազմակերպություններին»: Համանման դրույթ է սահմանված ՀՀ քրեակատարողական 

օրենսգրքի 12-րդ հոդվածով, որը կիրառելի է դատապարտյալների նկատմամբ: 

ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3-ի թիվ 1543-Ն որոշմամբ հաստատված 

«Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 

քրեակատարողական ծառայության` կալանավորվածներին պահելու վայրերի և ուղղիչ 

հիմնարկների ներքին կանոնակարգը հաստատելու մասին» հավելվածի 149-րդ կետի 

համաձայն՝ «Իրավաբանական օգնություն ստանալու նպատակով դատապարտյալին իր 

դիմումի հիման վրա փաստաբանների կամ իրավապաշտպան կազմակերպությունների 

ներկայացուցիչների հետ տեսակցություն է տրամադրվում առանց դրա քանակի 

սահմանափակման, աշխատանքային օրերին, դատապարտյալին կարճատև 

տեսակցություն տրամադրելու համար օրենքով և սույն կանոնակարգով սահմանված 

կարգով»:   

6.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

ԵԲԿ (Կանոն  23.1). Բոլոր բանտարկյալներն իրավական խորհրդատվություն ստանալու 

իրավունք ունեն, և բանտային մարմինները պետք է նրանց ապահովեն նման 

խորհրդատվությունից օգտվելու համար համապատասխան պայմաններով:  

6.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ   

Թեև համապատասխան օրենսդրությունը կարող է ընդունված լինել, սակայն նման 

ծառայություն պահանջելու համար շատ բան կախված է գործող ընթացակարգերից: Մի 

շարք երկրների վերաբերյալ ԽԿԿ զեկույցներն ուշադրություն են հրավիրում այն 

դժվարությունների վրա, որոնց ազատազրկվածները հանդիպում են նման դիմումներ 

ներկայացնելիս (տե՛ս օրինակ` Իռլանդիայի Հանրապետության վերաբերյալ 
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հրապարակված զեկույցը4): Զսպման ոչ ֆորմալ միջոցներ կարող են հեշտությամբ 

կիրառվել այն մտավախությամբ, որ բանտարկյալը կարող է իր նկատմամբ դրսևորված 

վերաբերմունքի մասին չարդարացված բողոք ներկայացնել: 

7. Պրոբացիայի մասին նոր օրենսդրություն 

7.1. ԱՆ պատասխանը  

2015 թվականի ապրիլի 30-ի թիվ 19 արձանագրային որոշմամբ ՀՀ կառավարությունը 

հաստատեց «Հայաստանի Հանրապետությունում պրոբացիոն ծառայության ներդրման 

հայեցակարգը», որն իրականացվում է Եվրոպայի խորհրդի հետ համատեղ 

իրականացվող «Աջակցություն Հայաստանում պրոբացիոն ծառայության ստեղծմանը» 

ծրագրի շրջանակում:  

Ներկայումս «Պրոբացիոն ծառայության մասին» օրենքի նախագիծն արդեն մշակվել է, և 

Երևանում Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի և ՀՀ ԱՆ համագործակցության արդյունքում 

և «Աջակցություն Հայաստանում պրոբացիոն ծառայության ստեղծմանը»  ծրագրի 

շրջանակում Եվրոպայի խորհրդի փորձագետների կողմից կատարվել է «Պրոբացիայի 

ծառայության մասին» օրենքի նախագծի իրավական փորձագիտական 

ուսումնասիրություն` Նորվեգիայի Թագավորության կառավարության ֆինանսական 

աջակցությամբ: 

Հայաստանի երկու քաղաքներում` Երևանում և Վանաձորում, ներկայումս 

իրականացվում է պրոբացիոն ծառայության ներդրման երկու պիլոտային ծրագիր: 

7.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

Այստեղ շատ կարևոր են ԵԽ Պրոբացիայի մասին կանոններում ներառված բոլոր 

խորհուրդները, հատկապես առաջին 18 «հիմնական սկզբունքները». «Պրոբացիոն 

գործակալությունները պետք է նպատակ հետապնդեն իրավախախտների հետ դրական 

փոխհարաբերություններ հաստատելու միջոցով նվազեցնել կրկնահանցավորությունը` 

նրանց նկատմամբ վերահսկողություն (ըստ անհրաժեշտության` նաև հսկողություն) 

սահմանելու, նրանց ուղղորդելու և օժանդակելու, ինչպես նաև՝ նրանց բարեհաջող 

սոցիալական ներառումը խթանելու նպատակով: Պրոբացիան, այսպիսով, նպաստում է 

համայնքային անվտանգությանը և արդարադատության ազնիվ իրականացմանը»: 

7.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ   

Պետական քրեակատարողական վարչության Այլընտրանքային պատիժների կատարման 

բաժնի (ԱՊԿԲ) կողմից իրականացվել են համայնքային սահմանափակ պատժամիջոցներ՝ 

սկսած 2006 թվականից: Օրենսդրությունը հնարավորություն է տալիս համայնքային 

                                                                                                     
4
 Տե՛ս օրինակ՝ ԽԿԿ զեկույցը Իռլանդիա կատարած այցելության վերաբերյալ,  2014թ., CPT/Inf (2015) 38, 

(http://www.cpt.coe.int/documents/irl/2015-38-inf-eng.pdf). 
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գրասենյակում հաստատված քրեակատարողական հիմնարկների աշխատակիցներին 

վերահսկել այն իրավախախտներին, որոնք «պայմանական ազատվել են» դատարանից 

կամ որոնց շնորհվել է ՔԿՀ-ից պայմանական վաղաժամկետ ազատում: ԱՊԿԲ-ում 

աշխատում է մոտ 90 աշխատակից` տեղավորվածված ողջ երկրի տարածքում 

հաստատված տարբեր գրասենյակներում: Գործում է նաև համայնքային ծառայության 

սահմանափակ սխեմա:  

ԵԽ-ի ուղղորդմամբ ամբողջ Վանաձոր քաղաքի և Երևանի մի մասի պիլոտային խմբերը 

փորձարկում են այն հիմնական մեթոդները, որոնք կիրառվում են եվրոպական 

պրոբացիոն ծառայությունների կողմից` մինչ օրենսդրությունը լիարժեք կգործի: 

Հայեցակարգում ազգային պրոբացիոն համակարգի գործարկման ծախսը գնահատվում է 

տարեկան 1 միլիոն եվրոյից մինչև 2 միլիոն եվրո: Չնայած ԱՆ հույս ունի դրամաշնորհ 

ստանալ ԵՄ-ից` առաջին տարվա ծախսը հոգալու համար, այնուամենայնիվ, դեռևս 

պարզ չէ, թե արդյոք խորհրդարանը միջոցներ կհատկացնի պահանջվող 

ֆինանսավորման մնացած մասի համար: 

8. Քրեակատարողական և պրոբացիոն ծառայությունների միջև համագործակցության 

բարելավմանն ուղղված օրենսդրություն 

8.1. ԱՆ պատասխանը  

Վերոնշյալ պատճառներով ներկայումս սա կիրառելի չէ: 

8.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

ԵԽ «Պրոբացիայի մասին» կանոններ (Կանոն  12). Պրոբացիոն ծառայությունները պետք է 

համագործակցեն այլ պետական կամ մասնավոր կազմակերպությունների և տեղական 

համայնքների հետ` իրավախախտների սոցիալական ներառումը խթանելու նպատակով: 

Համակարգված և փոխլրացնող միջգերատեսչական և միջոլորտային աշխատանքն 

անհրաժեշտ է իրավախախտների համալիր կարիքները բավարարելու և համայնքային 

անվտանգությունն ապահովելու համար: 

ԵԽ «Պրոբացիայի մասին» կանոններ (Կանոն  37). Պրոբացիոն ծառայությունները  պետք է 

աշխատեն արդարադատության համակարգի այլ հաստատությունների, օժանդակ 

գերատեսչությունների և քաղաքացիական հասարակության հետ համագործակցաբար` 

իրենց առջև դրված խնդիրները և պարտականություններն արդյունավետորեն 

իրականացնելու համար: 

ԵԽ «Պրոբացիայի մասին» կանոններ (Կանոն  40). անհրաժեշտության դեպքում 

հարկավոր է համապատասխան գործընկերների հետ միջգերատեսչական 

համաձայնագրեր պատրաստել, որոնք կսահմանեն համագործակցության և 

օժանդակության պայմանները թե՛ ընդհանուր առմամբ և թե՛ մասնավոր դեպքերի համար:  
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8.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ   

Այս ոլորտի բարեփոխումների ռազմավարական ծրագրում կոչ է արվում պրոբացիոն 

ծառայությունը անջատել քրեակատարողական ծառայությունից՝ այն անմիջականորեն 

ենթարկելով Արդարադատության նախարարությանը: Նման մտածելակերպը, որը 

ձևավորվել է մոտ չորս տարի առաջ, միանշանակորեն չի ընդունվում 

արդարադատության ոլորտի ղեկավարների կողմից և կարող է խնդիր լինել, երբ 

«Պրոբացիայի մասին» օրենքի ընդունման ժամանակն ավելի մոտենա:  

Մի բան պարզ է, որ քրեակատարողական և պրոբացիոն ծառայությունների միջև լավ 

փոխհարաբերությունների հաստատումը առանցքային նշանակություն ունի: Երբ 

գերատեսչություններից որևէ մեկը նոր իրավախախտ է ընդունում, հավանական է, որ 

մյուս գերատեսչությունը նախկինում այդ անձի հետ  որոշակի փորձառություն ունեցած 

լինի, որի մասին տեղեկատվությունը կարող է օգտակար լինել գնահատման և ծրագրեր 

կազմելու ժամանակ: Մի շարք եվրոպական երկրներում, օրինակ` Շվեդիայում և 

Անգլիայում, այս երկու գերատեչությունները լիովին ինտեգրված են: Այնուամենայնիվ, 

լայնորեն ընդունված մոդելն այն է, որ այդ երկուսը հետապնդեն համանման նպատակներ 

ԱՆ ենթակայության ներքո գործող տարբեր գերատեսչություններում` շեշտադրելով 

ընդհանուր քաղաքականությանը և անհատ իրավախախտների կառավարման 

առնչությամբ ակտիվ հաղորդակցությունը: 

9. Համաներման և ներման կիրառումը 

9.1. ԱՆ պատասխանը  

2012-2014 թվականներին Հայաստանում ներում է շնորհվել. 

31 դատապարտյալի` 2012 թվականին,  

23 դատապարտյալի` 2013 թվականին,  

22 դատապարտյալի` 2014 թվականին:  

Մինչ 2012 թվականը դատապարտյալներին շնորհված ներումների վերաբերյալ տվյալներ 

չեն պահպանվել:  

2010-2014 թվականներին դատապարտյալների նկատմամբ երկու անգամ կիրառվել է 

համաներում: 

Ազգային Ժողովի՝ 2011 թվականի մայիսի 26-ի «Հայաստանի Հանրապետության 

անկախության հռչակման 20-րդ տարեդարձի կապակցությամբ համաներում 

հայտարարելու մասին» թիվ ԱԺՈ-277-Ն որոշման համաձայն 2011 թվականին 

համաներում կիրառվել է 1052 դատապարտյալի նկատմամբ, որից 602 ազատվել են 

պատժի հետագա կատարումից, իսկ 450-ի դեպքում այն փոխարինվել է պատժի այլ 

ձևերով: 
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Ազգային Ժողովի 2013 թվականի հոկտեմբերի 3-ի «Հայաստանի Հանրապետության 

անկախության հռչակման 22-րդ տարեդարձի կապակցությամբ համաներում 

հայտարարելու մասին» թիվ ԱԺՈ-080-Ն որոշման համաձայն 2013 թվականին 

համաներում է կիրառվել 1837 դատապարտյալի նկատմամբ, որից 686 ազատվել են 

պատժի հետագա կատարումից, իսկ 1151-ի պատիժը փոխարինվել է պատժի այլ ձևերով: 

9.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

ԵԽ հանձնարարականը բանտերի գերբնակեցման վերաբերյալ (Հոդված 19). 

Նախապատվություն պետք է տալ անհատականացված միջոցներին, ինչպիսիք են 

օրինակ՝ պայմանական վաղաժամկետ ազատումը, բանտի գերբեռնվածության 

կառավարման հավաքական միջոցառումները (համաներումներ, հավաքական 

ներումներ):  

9.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ   

Պաշտոնական տվյալների համաձայն Հայաստանի բանտերը գերբեռնված չեն: Ընդհանուր 

թվով 3880 ազատազրկված է պահվում ՔԿՀ-ներում, որոնք նախատեսված են 4395 

դատապարտյալի համար: Այնուամենայնիվ, պետք է նշել, որ այս հաշվարկը կատարվել 

է` հիմք ընդունելով ՀՀ քրեական օրենսգրքի 73-րդ հոդվածը, որը մեկ բանտարկյալի 

համար նախատեսում է նվազագույնը 4մ2 տարածք: Եվրոպայի խորհրդի կողմից 

«Պրոբացիայի մասին» օրենքի նախագծի վերաբերյալ վերջերս ներկայացված իրավական 

եզրակացության5 մեջ այս թվերը մեկնաբանվում են` մատնանշելով, որ Հայաստանը ՔԿՀ-

ների գերբնակեցման լուրջ խնդիր ունի, որը քողարկված է գործադիր մարմնի հրամանով 

ազատման այս երկու ձևերի ներքո: 

Ավելին, քրեագետներն, ընդհանուր առմամբ, հավանություն չեն տալիս 

համաներումներին, որովհետև համաներում շնորհվում է բանտարկյալների ամբողջ 

խմբերի` առանց տարբերակելու, թե ով է արժանի դրան և ում կարելի է վստահել 

ազատման պայմանների պահպանումը: Ազատման նախապատրաստական 

աշխատանքների բացակայությունը, ռիսկի գնահատումը կամ ազատումից հետո 

խորհրդատվությունը նշանակում են, որ հանրությունը վտանգի է ենթարկվում, և 

ազատված դատապարտյալներից շատերը վերադառնում են նորից հանցանք կատարելու 

պատճառով: Շատ ավելի լավ այլընտրանք է պայմանական վաղաժամկետ ազատման 

պատշաճ կառավարվող համակարգ ունենալը: Համաներումը գերբնակեցման խնդիրը 

լուծելու չհղկված մեթոդ է, որը կարող է խաթարել քաղաքացիական հասարակության 

վստահությունը վաղաժամկետ ազատման գործընթացի նկատմամբ: 

Այս մասին լավ փաստարկներ են բերված Մաքս Փլանքի ինստիտուտի կողմից կազմված 

«Բանտերի գերբնակեցում. ուղղիչ հաստատություններում գերբնակեցման խնդրի 
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Ժերար դե Ժոնգ և Պիտեր վան դեր Լաան (“Legal Opinion on the Draft Law on State Probation Service of the Armenia" 
Gerard de Jonge and Peter van der Laan) 
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արդյունավետ լուծումներ, ռազմավարություններ և լավագույն գործելակերպեր» 

զեկույցում.6 «Բանտերի գերբնակեցման խնդրին ի պատասխան համաներումների 

մշտական կիրառումն, այնուամենայնիվ, խաթարում է քրեական արդարադատության 

համակարգի նկատմամբ վստահությունը»: Հեղինակն այնուհետև նշում է, որ դրանք միայն 

կարող են դերակատարություն ունենալ մեծամասշտաբ կոնֆլիկտների լուծման և 

հաշտեցմանը նպաստելու հարցերում: Այնուամենայնիվ, Վրաստանի օրինակով, եթե 

համաներումները ստեղծում են «տևական» իրավիճակ, որտեղ քրեական 

արդարադատության պրակտիկայի ժամանակակից մեթոդները հաջողության ավելի մեծ 

հավանականություն ունեն (դատական իշխանության, քրեակատարողական 

ծառայության և պրոբացիոն ծառայության կողմից), ապա դրանք կարող են արժեքավոր 

լինել: 

Ներում սովորաբար շնորհվում է կա՛մ ոչ դատապարտման հանգեցրած 

արդարադատության գործընթացի ոչ բավարար հիմնավոր լինելու հետևանքով կա՛մ 

որովհետև հետին թվով որոշում է ընդունվել առ այն, որ հետապնդումն ինքնին չէր բխում 

հանրային շահերից: Այնուամենայնիվ, ներումների թիվը փոքր է և հազիվ թե ազդի 

հանրային վստահության վրա: 

10. Համայնքային պատժամիջոցներ և դատարանների համար հասանելի միջոցներ 

10.1. ԱՆ պատասխանը  

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 49-րդ հոդվածի համաձայն կալանք չենթադրող պատժի ձևերն են՝ 

(1) տուգանքը, 

(2) որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու 

իրավունքից զրկելը, 

(3) հանրային աշխատանքները, 

(4) հատուկ կամ զինվորական կոչումից, կարգից, աստիճանից կամ որակավորման 

դասից զրկելը, 

(4.1) զինվորական ծառայության մեջ սահմանափակումը, 

(5) գույքի բռնագրավումը: 

10.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

ԵԽ հանձնարարականը բանտերի գերբնակեցման վերաբերյալ (Հոդված 12). Անհրաժեշտ է 

հնարավորինս լայնորեն կիրառել մինչդատական կալանքի այլընտրանքները, ինչպիսիք 
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 «Բանտերի գերբնակեցում. ուղղիչ հաստատություններում գերբնակեցման խնդրի արդյունավետ լուծումներ, 

ռազմավարություններ և լավագույն գործելակերպեր», Հանս Յորգ Ալբրեխ, Մաքս Փլանկի համալսարան, 
հրատարակված է ՄԱԿ-ի Հանցավորության կանխարգելման և բանտարկյալների հետ վարվեցողության 

Ասիայի և Հեռավոր Արևելքի ինստիտուտի կողմից, մարտ 2011թ. (Prison Overcrowding - Finding Effective Solutions 

Strategies and Best Practices Against Overcrowding in Correctional Institutions by Hans Joerg Albrech of the Max Planck 
Institute for foreign and International Law. Published in March 2011 by the United Nations Asia and Far East Institute for 
the Prevention of Crime and Treatment of Offenders (UNAFEI)). 

 



 

«Քրեական արդարադատության համակարգի արձագանքները Հայաստանում բանտերի 

գերբնակեցման վերաբերյալ հարցերին» 

 էջ 21՝  118-ից 

են՝ հանցագործության մեջ մեղադրվողին նշված հասցեում բնակվելու պահանջը, 

որոշակի վայրից առանց թույլտվության հեռանալու կամ մուտք գործելու 

սահմանափակումը, գրավի տրամադրումը կամ վերահսկողությունը: 

ԵԽ հանձնարարականը բանտերի գերբնակեցման վերաբերյալ (Հոդված 15) այնուհետև 

նշում է  հետևյալը.  

 Պրոբացիան, որպես անկախ պատժամիջոց, կիրառվում է առանց ազատազրկման 

մասին վճիռ կայացնելու, 

 բարձր ինտենսիվության վերահսկողություն, 

 համայնքային ծառայություն (օրինակ` չվճարվող աշխատանք համայնքի համար), 

 բուժման պատվերներ/պայմանագրային բուժում իրավախախտների հատուկ 

կատեգորիաների համար, 

 մեդիացիան տուժողի և իրավախախտի միջև/տուժողի փոխհատուցում, 

 ազատ տեղաշարժի սահմանափակումներ,օրինակ` պարետային ժամի հրահանգը 

կամ էլեկտրոնային վերահսկողությունը, 

ԵԽ հանձնարարականը բանտերի գերբնակեցման վերաբերյալ (Հավելված 2). 
«Պրոբացիան [պետք է լինի] անկախ պատժամիջոց, որը կիրառվում է առանց 

ազատազրկման մասին վճիռ կայացնելու»: 

10.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ   

Բացի այս պատժամիջոցներից և միջոցներից դատարանները կարող են կիրառել «վճռի 

պայմանական չկատարում» այն իրավախախտների նկատմամբ, որոնց դեպքում 

համոզմունք կա, որ ազատազրկում չի պահանջվում: Սա կիրառվում է դատարանում 

լսվող գործերով անցնող իրավախախտների 20%-ի նկատմամբ7: Նման մարդկանցից 

պահանջվում է զեկուցել ԱՊԿԲ,  այն դեպքերում, երբ գնահատման արդյունքում որոշվում 

է, որ անհրաժեշտ է որոշակի աստիճանի վերահսկողություն: Գործող օրենսդրության 

համաձայն սահմանվող վերահսկողության աստիճանները և տեսակները 

հարաբերականորեն սահմանափակ են: Այնուամենայնիվ, պրոբացիայի ներդրմանն 

օժանդակող ԵԽ ծրագիրը ցույց է տալիս, որ գործող օրենսդրության շրջանակում 

հնարավոր է ներմուծել եվրոպական պրոբացիայի կարևոր հայեցակետերը: Սա ներառում 

է ռիսկի և կարիքի գնահատումը, կատարված հանցագործությամբ պայմանավորված   

խորհրդատվությունը, սոցիալական վերապատրաստման դասընթացները և ընտանեկան 

խորհրդատվությունը: 

Նույն կերպ, «հանրային աշխատանք» (համայնքային ծառայություն) կատարելու մասին 

վճիռը դեռևս սահմանափակ կիրարկում ունի` ներուժի ոչ լիարժեք օգտագործմամբ: ԵՄ 

խորհրդատվական խմբի կողմից մշակված ուղենիշային փաստաթղթում սահմանվում են 
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 Վիճակագրությունը ներկայացվել է «Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ» հայաստանյան ՀԿ-ի 

կողմից և ներառվելու է PRI-ի հաջորդ զեկույցի մեջ՝ «Ազատազրկման հետ չկապված պատիժների կիրառման 

խթանումը Հայաստանում, Ադրբեջանում և Վրաստանում» (“Promoting the use of non-custodial sanctions in 
Armenia, Azerbaijan and Georgia”) 



 

«Քրեական արդարադատության համակարգի արձագանքները Հայաստանում բանտերի 

գերբնակեցման վերաբերյալ հարցերին» 
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դրա երկու պատճառները. «Սրա համար գոյություն ունեն մի շարք պատճառներ: 

Նախևառաջ, Քրեական օրենսգիրքն ընդհանուր մասում հանրային աշխատանքը 

սահմանում է որպես պատժի տեսակ, մինչդեռ օրենսգրքի հատուկ մասում նշված չէ, որ 

հանրային աշխատանքը հանդիսանում է պատժատեսակ որևէ հանցագործության 

համար: Ավելին, հանրային աշխատանք կատարելու համար դատապարտված անձը 

պետք է ներկայացնի գրավոր դիմում: Սա նշանակում է, որ դատապարտված անձը պետք 

է չափազանզ հետաքրքրված լինի հանրային աշխատանքի մասին վճռի ի կատար ածման 

հարցում: Երկրորդ խնդիրը հանրության կողմից որպես «ուղղիչ աշխատանք» 

խորհրդային պատժատեսակների հայտնի և հանրային աշխատանքների նոր գաղափարի 

միջև առկա տարբերությունների ըմբռնման բացակայությունն է: Նախկինում ուղղիչ 

աշխատանքն անձին աշխատանքի մեջ պահելու պարտադիր ձև էր»:8 

«Պրոբացիայի մասին» օրենքի նախագծի 19-րդ հոդվածում ներառված են 27 

պարբերություններ, որոնք նկարագրում են հանրային աշխատանքների հետագա 

գործարկումը: Այս օրենքի վերաբերյալ ԵԽ իրավական եզրակացության մեջ 

առաջարկվում է փոխել այս պատժատեսակի անունը որպես համայնքային ծառայություն 

(այս կետը կպահանջի հետագա փոփոխություն Քրեական օրենսգրքում): Եզրակացության 

մեջ նաև նշվում է, որ պրոբացիոն ծառայությունը պետք է ստանձնի այս պատժատեսակի 

անմիջական վերահսկողությունը, այլ ոչ թե թողնի այն 3-րդ կողմերին, օրինակ՝ 

քաղաքային իշխանություններին` ինչպես ներկայումս է արվում: 

11. Իրավախախտների և տուժողների միջև մեդիացիա 

11.1. ԱՆ պատասխանը  

Քրեական օրենսգրքի 73-րդ հոդվածի համաձայն ոչ մեծ ծանրության  հանցանք կատարած 

անձը կարող է ազատվել «քրեական պատասխանատվությունից, եթե նա հաշտվել է 

տուժողի հետ և հատուցել կամ որևէ այլ կերպ վերացրել նրան պատճառած վնասը»: Սրան 

հաջորդող բազմաթիվ հոդվածներով այս մոտեցման կիրառումը սահմանափակվում է: 

Քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի առաջարկների արդյունքում 

հաշտեցումն ավելի համակողմանիորեն կկարգավորվի: 

11.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

Համայնքային պատիժների վերաբերյալ ԵԽ հանձնարարականը (Հավելված 2, կետ 1). 

«Անհրաժեշտ է սահմանել դրույթ համայնքային պատժատեսակների և միջոցների 

բավարար թվով տարատեսակների վերաբերյալ, որոնց օրինակներն են՝.... տուժողի 

                                                                                                     
8
 «Պրոբացիոն ծառայության ստեղծման նախաշեմին» քաղաքականության մշակմանն ուղղված 

փաստաթուղթ, ԵՄ խորհրդատվական խումբ, էջ 28 ("Towards Creation of a Probation Service in Armenia", Policy 
Paper, EU Advisory Group, p 28) 

 



 

«Քրեական արդարադատության համակարգի արձագանքները Հայաստանում բանտերի 

գերբնակեցման վերաբերյալ հարցերին» 

 էջ 23՝  118-ից 

փոխհատուցումը/ պատճառված վնասի վերականգնում/ տուժողների-իրավախախտների 

մեդիացիանը»: 

11.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ   

Եթե «հաշտեցումը» քրեական դատավարության շրջանակներում դիտարկվում է 

բավարար, ապա այն պետք է լինի ուշադրությամբ վերահսկվող և կարգավորվող: 

Այլապես ազդեցիկ իրավախախտը կարող է տուժողին ստիպել հետ վերցնել բողոքը 

հաշտության վերաբերյալ շատ մակերեսային ապացույցների հիման վրա: 

«Պրոբացիայի մասին» օրենքի նախագծի 12-րդ հոդվածը իրավախախտների/տուժողների 

միջև մեդիացիայի մասով պրոբացիոն ծառայության համար նախատեսում է հետևյալ 

գորառույթը. «Պրոբացիայի աշխատակցի գործառույթները, կապված դատական փուլում 

քրեակատարողական հարցերի շուրջ մեդիացիայի հետ, սահմանվում են ՀՀ քրեական 

դատավարության օրենսգրքով»: 

12. Տնային կալանքի էլեկտրոնային մոնիթորինգը` որպես մինչդատական միջոց 

12.1. ԱՆ պատասխանը  

Ներկայումս Հայաստանում մեղադրյալի նկատմամբ էլեկտրոնային մոնիթորինգը որպես 

տնային կալանք չի կիրառվում ո՛չ մինչ դատական վարույթի, ո՛չ դատական փուլի 

ժամանակ: Բայց ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի 123-րդ հոդվածի 4-

րդ կետի համաձայն՝ «Մեղադրյալի վարքագծի վերահսկողությունը, դատարանի 

որոշմամբ, կարող է իրականացվել հատուկ էլեկտրոնային միջոցներով: Մեղադրյալը 

պարտավոր է իր վրա մշտապես կրել էլեկտրոնային հսկողության միջոցները, դրանք 

պահել սարքին վիճակում, ինչպես նաև արձագանքել իրավասու մարմնի հսկողության 

ազդանշաններին»: 

«Պրոբացիոն ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծով նախատեսված է նաև 

էլեկտրոնային մոնիթորինգ իրականացնող հաստատություն: 

12.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

ԷՄ վերաբերյալ ԵԽ հանձնարարական (Նախաբան). Ընդունում է, որ քրեական 

արդարադատության գործընթացի շրջանակներում կիրառվող էլեկտրոնային 

մոնիթորինգը կարող է նվազեցնել ազատազրկման անհրաժեշտությունը` միևնույն 

ժամանակ ապահովելով համայնքի ներսում կասկածյալների և իրավախախտների 

նկատմամբ հսկողության արդյունավետությունը` դրանով իսկ օգնելով կանխել 

հանցագործությունները: 

12.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ   



 

«Քրեական արդարադատության համակարգի արձագանքները Հայաստանում բանտերի 

գերբնակեցման վերաբերյալ հարցերին» 

 էջ 24՝  118-ից 

Ներկայումս Հայաստանը ո՛չ սարքավորում և ո՛չ էլ օրենսդրություն ունի` տնային 

կալանքը վերահսկելու նպատակով էլեկտրոնային մոնիթորինգ կիրառելու համար: 

Սակայն այս տարբերակը մեծապես ջատագովվում է «Պրոբացիոն ծառայության 

ներդրման մասին» հայեցակարգում. «Ծառայության գործունեության ամբողջականացման 

փուլում (2017 թվականի հունվարից սկսած), նախատեսում է կյանքի կոչել այն 

լիազորությունների իրականացումը, որոնք հնարավոր չի եղել իրականացնել ծրագրի 

ստեղծման փուլում: Մասնավորապես, խոսքը վերաբերում է էլեկտրոնային 

վերահսկողությանը (մոնիթորինգին), ինչպես նաև՝ քրեական դատավարության նոր 

օրենսգրքի հնարավոր ավելի ուշ գործողության մեջ դնելու հետ կապված չիրականացված 

լիազորություններ (եթե օրենսգրքի ընդունումն ավելի հետաձգվի)»: 

Պետք է նշել, որ ԵԽ խորհրդատվական ընթացիկ ծրագրի առաջնային նպատակն է 

տրամադրել «տեխնիկական աջակցություն` պրոբացիոն ծառայություն ստեղծմանը, այդ 

թվում նաև էլեկտրոնային մոնիթորինգի փորձնական ներդրմանը»:  

«Պրոբացիայի մասին» օրենքի նախագծի վերաբերյալ ԵԽ վերջին իրավական 

եզրակացությունը մեծապես ջատագովում է Հայաստանի դատարանների կողմից 

մինչդատական կալանքի չափից շատ կիրառումը նվազեցնելու գաղափարը. «Ավելին, 

իրավախախտների մեծ մասի դեպքում Հայաստանը, կարծես, կալանքի տակ պահելու 

կամ մինչդատական կալանքը չափազանց շատ և համարյա ավտոմատ կերպով 

կիրառելու սովորություն ունի: Կալանքի կամ մինչդատական կալանքի պայմանական 

կասեցման պրակտիկան չի գործում կամ համարյա գոյություն չունի: Գրավը հնարավոր է, 

բայց դրա իրական կիրառությունը կարծես թե սահմանափակ է»9: 

 

13. Տնային կալանքի էլեկտրոնային մոնիթորինգը` որպես քրեական պատիժ  

13.1. ԱՆ պատասխանը  

Հայաստանի գործող օրենսդրությամբ նախատեսված չէ դատապարտյալների նկատմամբ 

էլեկտրոնային մոնիթորինգի կիրառումը: Էլեկտրոնային մոնիթորինգի ինստիտուտը 

նախատեսված է «Պրոբացիոն ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծով: 

13.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

ԷՄ վերաբերյալ ԵԽ հանձնարարական (Հոդված 57). Երբ էլեկտրոնային մոնիթորինգը 

կիրառվում է որպես պրոբացիոն վերահսկողության մաս, այն պետք է համադրվի 

այնպիսի միջամտությունների հետ, որոնք միտված են նպաստելու վերականգնմանը և 

հանցագործությունների հետագա կատարումից խուսափելուն : 
                                                                                                     
9
 «Պրոբացիայի պետական ծառայության ստեղծման մասին ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ իրավական 

կարծիք», Ժերար դե Ժոնգ և Պիտեր վան դեր Լաան (“Legal Opinion on the Draft Law on State Probation Service of 

the Armenia" Gerard de Jonge and Peter van der Laan) 

  



 

«Քրեական արդարադատության համակարգի արձագանքները Հայաստանում բանտերի 

գերբնակեցման վերաբերյալ հարցերին» 
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13.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ   

Տնային կալանքի էլեկտրոնային մոնիթորինգը համարվում է քրեակատարողական 

համակարգում էլեկտրոնային տեխնոլոգիաների ամենավստահելի և արդյունավետ 

կիրառումը և ներկայումս կիրառվում է ավելի քան 20 եվրոպական երկրներում: 

Այնուամենայնիվ, օրական կտրվածքով այն կարող է կրկնակի անգամ թանկ լինել, քան 

այլընտրանքային մյուս պատժամիջոցները, ուստի դրա ներդրումը պետք է իրականացվի 

պիլոտային/փորձնական իրավիճակներում` պիլոտային թեստավորման արդյունքներին 

համապատասխան: Եթե ԱՆ-ը դրական արդյունքներ ստանա անչափահաս 

իրավախախտների հետ աշխատանքում դրա կիրառության  փորձից, ապա սա 

կխրախուսի այս մեթոդի փորձարկումը չափահասների նկատմամբ:  

1-ԻՆ ԲԱԺՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. 

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Ղեկավարությունը. Անհրաժեշտ է, որպեսզի արդարադատության համակարգի տարբեր 

բնագավառների ղեկավարները ձևակերպեն վերականգնման գաղափարի հիման վրա 

կառուցված հստակ քաղաքականություն` համակցված պարզ̔ ըմբռնելի և համոզիչ 

մեթոդներով: Թեև այս բնույթի բարեփոխումները կարող են ստանալ որոշակի լռելյայն 

սատարում, այնուամենայնիվ, ակնհայտ դիմադրություն կարելի է ակնկալել այն 

անձանցից, ովքեր պատժիչ մոտեցումների կողմնակից են:  

Համակարգային հարցեր. Արդարադատության համակարգի խնդիրների մեծ մասն 

ազդում է դրա մեկից ավելի կողմերի վրա, իսկ տևական լուծումները պահանջում են 

բանակցություններ և փոխզիջում այն գերատեսչությունների միջև, որոնք կոշտ 

դիրքորոշում ունեն այն բանի նկատմամբ, թե որն է ճիշտը: Հաճախ հանդիպող օրինակ է 

այն, որ դատական վարույթների ձգձգումների պատճառով մինչդատական կալանքի 

վայրերում տեղի պատճառով ճնշում է առաջանում: 

Պլանավորում և օրենսդրություն. Հաստատված ծառայություն մատուցողների կողմից 

իրականացվող պիլոտային ծրագրերը և նորարարությունները կարող են ճանապարհ 

հարթել նշանակալի բարեփոխումների համար: Այնուամենայնիվ, ռազմավարական 

ծրագրերի և օրենսդրական բարեփոխումների անհրաժեշտության խնդիրը պետք է 

հասցեագրվի նախքան քննադատները կկարողանան կասեցնել գործընթացը: Անհրաժեշտ 

է հաշվարկել ֆինանսական ծախսերը և օգուտները, բայց նաև հավասարապես կարևոր է 

բարձրացնել առավել ընդգրկուն հարցեր` համայնքի անվտանգության, այն համոզմունքի 

վերաբերյալ, որ հանցագործը կարող է փոխվել, մարդասիրական սկզբունքների և 

տուժողների մասին մտահոգության վերաբերյալ: 

Պրակտիկա` հիմնված փաստերի վրա. Այլևս խելամիտ կամ անհրաժեշտ չէ 

բարեփոխումները հիմնել արդյունավետության մասին ենթադրությունների վրա: 

Համաշխարհային գրականության ուսումնասիրությունը և փոքրամասշտաբ պիլոտային 
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ծրագրերի արդյունքները կարող են օգնել խուսափելու լավ նպատակներ հետապնդող, 

բայց անարդյունավետ նախաձեռնություններից: 

Արդյունավետության գնահատում. Հետագա աշխատանքն ուղղորդելու համար 

անհրաժեշտ են բազային վիճակագրություն և օրենսդրական փոփոխությունների 

ազդեցության մասին տվյալներ: Հաճախ արդարադատության համակարգի մի ճյուղին 

պատկանող գերատեսչությունը կարող է ընթացիկ տեղեկություններ հավաքել, որոնք 

կարող են չափազանց օգտակար լինել այլ բնագավառի գնահատողների համար: 

Կազմակերպական ճկունություն. Պրոբացիոն ծառայությունը արդարադատության 

համակարգի շրջանակում տեղակայելու եզակի մեթոդ գոյություն չունի: Հաջող 

օրինակներ են, երբ պրոբացիան լիովին ինտեգրված է քրեակատարողական ծառայության 

մեջ (օրինակ` Շվեդիայում և Անգլիայում): Այլ երկրներ նախընտրում են համանման 

արդյունքների հասնել երկու ծառայություններն առանձնացնելով և դրանք գործարկելով 

որպես ԱՆ առանձին գերատեսչություններ: Ավստրիան հայտնի է նրանով, որ վերջինիս 

պրոբացիոն ծառայությունը գործարկվում է հասարակական կազմակերպությունների 

կողմից` ԱՆ հետ պայմանագրի հիման վրա: 

Պիլոտային ծրագրեր. Հաճախ ավելի հեշտ է հաստատել ավելի լիբերալ 

քրեակատարողական քաղաքականություններ, որոնք նախապատվությունը տալիս են 

վերականգնմանը` դրանք կիրառելով կանանց կամ անչափահաս իրավախախտների 

նկատմամբ: Այն նոր մեթոդները, որոնք հաջողված են համարվել, կարող են 

աստիճանաբար կիրառվել նաև արական սեռի և ավելի տարեց իրավախախտների 

նկատմամբ: 

Ազատազրկման նվազագույն պարտադիր պատժաչափեր. Միջազգային բանտային 

բարեփոխումներ (PRI) կազմակերպությունը պնդում է, որ պարտադիր նվազագույն 

ազատազրկումը նվազեցնում է դատավորների` հանցանքի մեղմացուցիչ 

հանգամանքներին ուշադրություն դարձնելու հնարավորությունը: Պարտադիր 

ազատազրկման պատժամիջոցի նշանակման պահանջը կարող է բարդացնել 

համայնքային պատժի նշանակումը, որն ավելի մեծ հնարավորություն էր ստեղծում 

վերականգնման և քրեածին վարքից հեռու մնալու համար:10 

1-ԻՆ ԲԱԺՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ  

Այլընտրանքային պատժամիջոցների բազմազանություն. Գործող այլընտրանքային 

պատժամիջոցներ սահմանափակում են դատավորների՝ ընտրություն կատարելու 

հնարավորությունը: Հույս կա, որ նոր օրենսդրության մեջ այլընտրանքային 

                                                                                                     

10
 «Արդար և արդյունավետ դատական համակարգի խթանում», Միջազգային բանտային 

բարեփոխումներ  (“Promoting fair and effective justice”, Penal Reform International), 2014 

(www.penalreform.int)  



 

«Քրեական արդարադատության համակարգի արձագանքները Հայաստանում բանտերի 

գերբնակեցման վերաբերյալ հարցերին» 

 էջ 27՝  118-ից 

պատժամիջոցների ցանկի ընդլայնումը հնարավորություն կտա մեծացնել ազատազրկում 

չնախատեսող պատիժների վերաբերյալ որոշումների շրջանակը: Այդպիսի նոր 

պատժամիջոցների կիրառումը պետք է ուշադրության կենտրոնում ունենա 

իրավախախտներին վերականգնելու նպատակը: 

Քրեական օրենսդրություն. Քրեական օրենսգրքի բովանդակությունը պետք է փոփոխվի` 

ներառելով նոր պատժամիջոցներ, որոնց արդյունավետությունն  ապացուցվել է 

պրոբացիոն ծառայության կողմից իրականացված փորձարկումների արդյունքում: Որպես 

այդպիսին` այս օրենսգիրքը կարող է արդարադատության բարեփոխումների համար 

առանցքային գործիք հանդիսանալ: Ուշադրություն պետք է դարձնել օրենսդրության այլ 

ճյուղերի հաճախակի վերանայումներին (օրինակ` «Պրոբացիայի մասին» օրենքին և 

Քրեական դատավարության օրենսգրքին), որպեսզի փոփոխության ռազմավարությունը 

պահպանի իր ընթացքը: 

Արդարադատության ոլորտի ինտեգրում. Քրեական արդարադատության համակարգը 

բաղկացած է մի շարք անկախ գերատեսչություններից, որոնք ունեն իրենց պատմությունը 

և մշակույթը: Պետք է ստեղծել կառույցներ` տարբեր հարցերի շուրջ քննարկումների 

շարունակականությունն ու խնդիրների լուծումն ապահովելու համար այնպես, որ 

խրախուսվի տարբեր ճյուղերի օժանդակությունն ընդհանուր նպատակների և խնդիրների 

իրագործման գործին: 

Դատավորներ և դատախազներ. Բարեփոխումների ռազմավարության մեջ անհրաժեշտ է 

ձգտել ներառել նաև դատավորներին և դատախազներին, քանի որ նրանք առանցքային 

դեր ունեն համակարգի ներսում ավելի մեծ ներդաշնակեցում ստեղծելու հարցում, 

հետևաբար՝ հանցավորության նվազեցման գործում կունենան ավելի մեծ 

հաջողություններ:  

Համատեղ գործառնական հանդիպումներ. Անհրաժեշտ է իրականացնել կանոնավոր 

միջոլորտային հանդիպումներ` արդարադատության ոլորտի բոլոր մասնագետների 

մասնակցությամբ: Այս հանդիպումներն, ի թիվս այլոց, կխթանեն բանավեճեր՝ 

վերականգնման և ողջ քրեական արդարադատության պրակտիկայում 

վերականգնողական առանցք ստեղծելու հարցում դատավճռի դերի շուրջ: Հնարավոր 

մոդել կարող է հանդիսանալ «Քրեական արդարադատության խորհուրդը», որը տարին 

չորս անգամ հանդիպում է Լոնդոնում` Արդարդատության նախարարի անմիջական 

նախագահությամբ: 
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ԲԱԺԻՆ 2. ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

14. Ազատազրկման դատավճիռների համամասնական կիրառումը 

14.1. ԱՆ պատասխանը  

Հարցը վերաբերում էր դատարաններում լսված քրեական գործերի թվում ազատազրկման 

դատավճռով ավարտվածների տոկոսային հարաբերակցությանը: Պատասխանը 

ներկայացվել է բացարձակ թվերով, այլ ոչ թե տոկոսներով: 

Տարի Դատարանում քննված 

քրեական գործերի թիվը 

Ազատազրկման ելքով 

դատավճռների թիվը 

2010 3116 377 

2011 2216 373 

2012 2193 544 

2013 2179 424 

2014 1775 251 

 

14.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

ԵԽ հանձնարարականը բանտերի գերբնակեցման վերաբերյալ (Հոդված 1). 

Ազատազրկումը պետք է համարվի ծայրահեղ պատիժ կամ միջոց, ուստի այն պետք է 

նախատեսվի միայն այն դեպքերում, երբ հանցագործության լրջության համեմատ որևէ այլ 

պատիժ կամ միջոց կդիտվեն ակհայտորեն անհամարժեք : 

ԵԽ հանձնարարականը բանտերի գերբնակեցման վերաբերյալ (Հոդված 18-21). Օրենքը 

կիրառելիս` դատախազներն ու դատավորները պետք է ջանան մտապահել բոլոր առկա 

ռեսուրսները, հատկապես բանտի տարողունակության մասով (հետապնդման և պատժի 

նշանակման ուղեցույցեր, մասնավորապես, ազատազրկման կիրառումը նվազեցնելու, 

համայնքային պատիժների և այլ միջոցների կիրառումը ընդլայնելու և քրեական 

պատասխանատվության այլընտրանքային ձևերով փոխարինելու (դիվերսիոն)  

միջոցների կիրառման մասին, ինչպիսիք են՝ մեդիացիան և տուժողի փոխհատուցումը). 

հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել ծանրացուցիչ և մեղմացուցիչ հանգամանքների, 

ինչպես նաև նախկին դատվածությունների դերին` պատժի պատշաճ չափը որոշելու 

համար:  

 14.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ   

Այն երկրները, որոնք ժառանգել են խորհրդային քրեակատարողական 

փիլիսոփայությունը, հակված են ավելի հաճախ կիրառել ազատազրկումը և ավելի երկար 

ժամկետներով, քան եվրոպական երկրներում է: Այնուամենայնիվ, դժվար է տարբեր 
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երկրների միջև այդ վիճակագրությունը համեմատել, որովհետև հանցագործությունները 

տարբեր կերպ են դասակարգվում (օրինակ` ճանապահային երթևեկության հետ կապված 

խախտումները երբեմն ընդգրկվում են այդ տվյալներում, երբեմն` ոչ):  

15. Արդարադատության մատչելիությունը / իրավական օժանդակություն  

15.1. ԱՆ պատասխանը  

Բացի այն, որ մեղադրյալն ունի քրեական օրենսգրքով սահմանված իրավաբանական 

օգնություն ստանալու իրավունք, 2006 թվականին ֆինանսական օժանդակության մասին 

լրացուցիչ դրույթ է ավելացվել: Քրեական դատավարության նոր օրենսգիրքը սահմանում 

է երկու հոդված` իրավաբանական օգնության մասին (Հոդված 10) և տուժողի ու վկաների 

օրինական ներկայացուցչության և վարույթ իրականացնող մարմնի 

պատասխանատվության մասին (Հոդված 19):  

15.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

ԵԲԿ (Կանոն  23.1). Բոլոր բանտարկյալներն իրավական խորհրդատվություն 

ստանալու իրավունք ունեն, և բանտային մարմինները պետք է նրանց ապահովեն 

նման խորհրդատվությունից օգտվելու համար համապատասխան պայմաններով: 

15.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ   

ԵԽ չափանիշներից հաճախ հետևում է, որ մեղադրյալները պետք է ունենան անվճար 

իրավական ներկայացուցչության իրավունք: Հետաքրքիր կլինի իմանալ, թե 

Ուկրաինայում մեղադրյալների որ տոկոսի համար է ազատազրկման դավաճիռ 

կայացվել` առանց որևէ տիպի իրավական ներկայացուցչության:  

16. Մինչդատական կալանք 

16.1. ԱՆ պատասխանը  

Հարցի պատասխանը ներկայացված է ստորև բերված թվերով: Այնուամենայնիվ, այս 

թվերի հիման վրա հնարավոր չէ պատասխանել կալանքի տակ պահվող իրավախատների 

տոկոսի մասին հարցին: 

2010 - 3434 

2011 - 3088 

2012 - 2497 

2013 - 3011 

2014 - 2203 
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16.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

ԵԽ հանձնարարականը բանտերի գերբնակեցման վերաբերյալ (Հոդված 11). 

Մինչդատական կալանքի կիրառումը և դրա տևողությունը պետք է կրճատել` այն 

հասցնելով նվազագույնի, ինչը բխում է արդարադատության շահերից: Այս նպատակով 

անդամ պետությունները պետք է երաշխավորեն, որ իրենց օրենսդրությունը և 

գործելակերպերը համապատասխանում են Մարդու իրավունքների եվրոպական 

կոնվենցիայի և դրա իրականացումը վերահսկող մարմինների նախադեպային իրավունքի 

համապատասխան դրույթներին և առաջնորդվեն մինչդատական վարույթում 

կալանավորման մասին թիվ R (80) 11 հանձնարարականով սահմանված սկզբունքներով, 

մասնավորապես, երբ դա առնչվում է այն հիմքերին, որոնցով կարող է պայմանավորվել 

մինչդատական կալանքի նշանակումը11: 

ԵԽ հանձնարարականը բանտերի գերբնակեցման վերաբերյալ (Հոդված 12). Անհրաժեշտ է 

հնարավորինս լայնորեն կիրառել մինչդատական կալանքի այլընտրանքները, ինչպիսիք 

են՝ հանցագործության մեջ մեղադրվողին նշված հասցեում բնակվելու պահանջը, 

որոշակի վայրից առանց թույլտվության հեռանալու կամ մուտք գործելու 

սահմանափակումը, գրավի տրամադրումը կամ վերահսկողությունը: 

Համայնքային պատժամիջոցների վերաբերյալ ԵԽ հանձնարարականը (Հավելված 1). 

«Անհրաժեշտ է սահմանել դրույթ համայնքային պատժատեսակների և միջոցների 

բավարար թվով տարատեսակների վերաբերյալ, ինչպիսիք են՝.... մինչդատական կալանքի 

այլընտրանքները, օրինակ` կասկածյալ իրավախախտից պահանջելը, որ վերջինս 

բնակվի որոշակի հասցեում, նրան վերահսկողության տակ պահելը, և դատական մարմնի 

կողմից նշանակված որևէ կառույցի կողմից նրան օժանդակության տրամադրումը: 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը բազմաթիվ անգամներ բացահայտել է, 

որ ներպետական դատարանները չեն կարողանում հիմնավորել մինչդատական կալանքը 

(դրա շարունակումը)` ներկայացնելով վերացական և կարծրացած հիմքեր և լրջորեն 

հաշվի չեն առնում այլընտրանքների հնարավորությունը, ինչպես օրինակ՝ գրավի 

հավանականությունը, ինչը Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 

(այսուհետ` ՄԻԵԿ) 5-րդ հոդվածի 3-րդ պարբերության խախտում է: Այն փաստը, որ 

մեջբերված են միայն Հայաստանի դեմ գործերը, չի նշանակում, որ սա տիպիկ հայկական 

խնդիր է (Պողոսյանն ընդդեմ Հայաստանի, 2011 թվականի նոյեմբերի 20, դիմում թիվ 

44068/07, Սեֆիլյանն ընդդեմ Հայաստանի, 2012 թվականի հոկտեմբերի 2, դիմում թիվ 

22491/08, Փիրուզյանն ընդդեմ Հայաստանի, 2012 թվականի հունիսի 26, դիմում թիվ 

33376/07): Մուրադխանյանն ընդդեմ Հայաստանի (2012  թվականի հունիսի 5, դիմում թիվ 

12895/06) և Ասատրյանն ընդդեմ Հայաստանի (2010 թվականի փետրվարի 9, դիմում թիվ 
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 Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի թիվ R (99) 22 հանձնարարականն անդամ երկրներին   

Բանտերի գերբնակեցման և բանտարկյալների թվի աճի վերաբերյալ (Recommendation N° R (99) 22 of the 
Committee of Ministers to Member States concerning Prison Overcrowding and Prison Population Inflation) 



 

«Քրեական արդարադատության համակարգի արձագանքները Հայաստանում բանտերի 

գերբնակեցման վերաբերյալ հարցերին» 

 էջ 31՝  118-ից 

24173/06) գործերում մինչդատական կալանքի երկարաձգումը համարվել է 

անօրինական12: 

16.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ   

Անցումային տնտեսություն ունեցող երկրներին սովորաբար հատուկ է միջդատական 

կալանքի կիրառության բարձր աստիճանը: Տրամադրված թվերը տեղեկատվություն չեն 

պարունակում այն մասին, թե արդյոք Հայաստանում մինչդատական կալանքի 

կիրառության ցուցանիշն ավելի ցածր է, քան Արևմտյան Եվրոպայի երկրներում 10% 

տիպային ցուցանիշը: Այսպիսի  համեմատություններ կատարելիս պետք է դրսևորել 

զգուշավորություն, քանի որ անհրաժեշտ կլինի ստուգել լրացուցիչ մանրամասներ` 

իմանալու համար, թե արդյոք   կիրառվել են համանման հաշվարկներ: Օրինակ` 

«դատարանի որոշում ունեցող գործերի» ընդհանուր թիվը կարող է ընդգրկել կամ 

չընդգրկել ճանապարհատրանսպորտային կամ վարչական իրավախախտումները:  

Նոր պրոբացիոն ծառայության առանցքային պոտենցիալ դերը, ինչը քիչ թե շատ 

համատարած է ամբողջ Եվրոպայում, կլինի իրավախախտների վերաբերյալ 

գնահատումների կատարումը, որոնք կարող են կիրառվել դատարանների կողմից 

համապատասխան որոշումներ կայացնելիս: Գնահատման գործընթացում առանցքային 

գործոն է ռիսկի գնահատումը` թե՛ հետագա հանցագործություն կատարելու 

հավանականության և թե՛ մինչև դատական վարույթն ազատման պայմանները 

խախտելու հավանականության առումով: 

17. Ազատազրկման տևողությունը 

17.1. ԱՆ պատասխանը  

Պատասխանում տրամադրվել է ազատազրկման տևողության մասին հետևյալ 

վիճակագրությունը` չնայած, որ այն ներկայացվել է փաստացի թվերով: Սույն զեկույցի 

նպատակներով ենթադրվում է, որ այս թվերը ներկայացնում են նոր ազատազրկվածների 

թվաքանակները` ըստ տարիների: Թվերը ցույց են տալիս, որ թեև ազատազրկվածները 

2014 թվականին շոշափելիորեն քիչ էին, բայց նշանակված ազատազրկման տևողությունը 

նույնն էր:  

2010:  1 տարուց պակաս` 21% (653) 

1-2 տարի` 26% (828) 

2-5 տարի` 39% (1205) 

5 տարուց ավելի` 12% (364) 

10 տարուց ավելի` 2% (54) 

 

2014:  1 տարուց պակաս` 26% (451) 
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 «Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի վերաբերյալ զեկույցներ. 5-րդ 

հոդվածի խախտում» (European Court of Human Rights case law reports contravention of article 5) 



 

«Քրեական արդարադատության համակարգի արձագանքները Հայաստանում բանտերի 

գերբնակեցման վերաբերյալ հարցերին» 

 էջ 32՝  118-ից 

1-2 տարի` 16% (285) 

2-5 տարի` 45% (781) 

5 տարուց ավելի` 11% (216) 

10 տարուց ավելի` 2% (42) 

17.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

ԵԽ հանձնարարականը բանտերի գերբնակեցման վերաբերյալ (Կանոն  14). Անհրաժեշտ է 

ջանքեր գործադրել նվազեցնելու երկարաժամկետ ազատազրկում ներառող պատիժների 

թիվը, որոնք ծանր բեռ են դնում բանտային համակարգի վրա, և համայնքային 

պատիժներով փոխարինել կարճաժամկետ կալանք ներառող պատիժները: 

17.3 Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ   

ԱՆ կողմից տրամադրված տվյալները պետք է  մեկնաբանել և համեմատել Արևմտյան 

եվրոպայի երկրների ցուցանիշերի հետ, որի արդյունքում կպարզվի, որ ազատազրկումը 

Հայաստանում սովորաբար ավելի երկարատև է: 

18. Ծանր հանցագործությունների տեսակները 

18.1. ԱՆ պատասխանը  

Հանցագործությունները դասակարգվում են ըստ ծանրության չորս աստիճանների: 

Ազատազրկման տևողությունը պայմանավորված է ծանրության աստիճանով: 

Նվազագույնը 5 տարի ազատազրկում պահանջող հանցագործությունների օրինակներ են 

մոր կողմից նորածին երեխայի սպանությունը, առողջությանը հասցված ծանր վնասը, 

առևանգումը և գողությունը: Նվազագույնը 10 տարվա ազատազրկում պահանջող 

հանցագործություններից են սպանությունը, պետական դավաճանությունը և դիվերսիան: 

18.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

ԵԽ հանձնարարականը պատիժը կրելուց պայմանական ազատման (պատիժը կրելուց 

պայմանական վաղաժամկետ ազատման) վերաբերյալ (Հոդված 45). անհրաժեշտ է վարել 

վիճակագրություն այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են` պայմանական ազատված 

անձանց փաստացի թիվը՝ ազատման իրավունք ունեցողների ընդհանուր թվի համեմատ, 

ազատազրկման ձևով պատիժների տևողությունը և կատարած հանցագործությունները, 

պայմանական ազատում ստանալուց առաջ պատժի կրած մասի տոկոսային 

հարաբերակցությունը՝ նախքան պայմանական վաղաժամկետ ազատման մասին 

դատավճիռ արձակելը, պայմանական ազատումը չեղյալ հայտարարելու դեպքերի թիվը, 

կրկնակի դատապարտման դեպքերի թիվը, դրանց տոկոսային հարաբերակցությունը, և 

պայմանական ազատված անձանց քրեական անցյալն ու սոցիալ-ժողովրդագրական 

բնութագիրը: 

18.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ   



 

«Քրեական արդարադատության համակարգի արձագանքները Հայաստանում բանտերի 

գերբնակեցման վերաբերյալ հարցերին» 

 էջ 33՝  118-ից 

Ներկայացված փաստերից երևում է, որ ազատազրկման տևողությունը կարծես 

կրճատվելու միտում ունի: Հինգ տարուց ավելի ազատազրկում պահանջող 

հանցագործությունների դեպքում հավանական չէ, որ կնշանակվի այլընտրանքային, 

համայնքային պատժամիջոց: Այնուամենայնիվ, հանցագործություն կատարած 

իրավախախտները հատուկ մտահոգություն են առաջացնում, երբ նրանց բանտից ազատ 

են արձակում: Նման անձինք պետք է լինեն պրոբացիոն ծառայության առաջնային 

ուշադրության ցուցակում, երբ վերջինս փորձում է ինտենսիվ պայմանական 

վաղաժամկետ ազատման վերահսկողության ժամկետի համար սահմանել իրատեսական 

նպատակներ:  

Հարցուպատասխանի այս բաժինը հատկապես կարևոր է, երբ պատասխանը դիտվում է 

եվրոպական փորձառության համատեքստում: Թեև հանցավորության մակարդակը 

Հայաստանի նման երկրներում զգալիորեն ցածր է, քան Արևմտյան Եվրոպայի շատ 

երկրներում, այնուամենայնիվ, ազատազրկման մակարդակը հաճախ նույնն է:  

Հետաքրքիր կլիներ կատարել լրացուցիչ հետազոտություն` ավելի շատ տեղեկություններ 

պարզելով հանցագործությունների ինդիկատիվ կատեգորիաների համար սահմանվող 

ազատազրկման միջին տևողության մասին, որի նպատակն է հասկանալ, թե արդյոք 

Արևմտյան Եվրոպայի երկրներում կամ Արևելյան գործընկերության (ԱԳ) երկրներում 

հանցագործությունների միևնույն տեսակների դեպքում, որոնց համար Հայաստանում 

սահմանված են և արձակվում են ազատազրկման դատավճիռներ, գործում են համարժեք 

ազատազրկման պատիժներ:  

19. Դատարանների գործունեությունը 

19.1. ԱՆ պատասխանը  

Առանձնացված երկու հիմնական գործոններն են` դատավորների պակասը և 

(ենթադրաբար` որպես հետևանք) նրանց աշխատանքի ծանրաբեռնվածությունը: 

19.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

Պատիժների նշանակման հետևողականության վերաբերյալ ԵԽ/ՆԿ R (92) 17 

հանձնարարականը (Ա. Պատժի հիմնավորումները): 9. Քրեական արդարադատության 

ոլորտում ուշացումներից պետք է խուսափել. եթե տեղի են ունենում անտեղի ձգձգումներ, 

որոնք մեղադրյալի մեղքով չեն կամ կապված չեն գործի բնույթի հետ, ապա դրանք պետք է 

հաշվի առնել նախքան դատավճռի արձակումը: 

19.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ   

Դատարանների ծանրաբեռնվածությունը կարող է որոշ չափով նվազեցվել` մանր գործերը 

քրեական արդարադատության համակարգից տեղափոխելու միջոցով: Այս 

տարածաշրջանում Վրաստանի կողմից առաջինը ձեռնարկված բարեփոխումները ցույց 
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տվեցին, որ ոչ պաշտոնական նախազգուշացումները և մեդիացիան նման դեպքերում 

կարող են կողմերի համար բավարար արդյունքներ ապահովել  և պահպանել լայն 

հանրության վստահությունը: 

ԱԳ երկրները ժառանգել են արդարադատության մի համակարգ, որտեղ 

դատախազությունը նշանակալի դեր է խաղում քրեական գործերի արդյունքը վճռելու 

հարցում: Բարեփոխումների որոշ ծրագրեր, ինչպիսիք են օրինակ՝ Եվրոպական միության 

և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից ֆինանսավորվող 

ծրագրերը, պաշտպանում են այն տեսակետը, համաձայն որի համակարգը կարող է ավելի 

թափանցիկ լինել, եթե վերահսկողությունն առավել շատ դատավորների ձեռքում լինի: 

Նրանց հանրային կարգավիճակը լավացնելու նպատակով առաջարկվում են մեթոդներ` 

բարելավելու դատավորների նշանակման գործընթացը, վերապատրաստումները, 

աշխատավարձերը և դատավորների կարգապահությունը: 

20. Կրկնահանցագործությունների քանակը 

20.1. ԱՆ պատասխանը  

ԱՆ կողմից տրամադրված թվերը պետք է լրացուցիչ մեկնաբանվեն: Դրանք ցույց են 

տալիս, որ դատապարտված անձանց թիվը, ովքեր նախկինում ազատազրկված  են եղել, 

2010 թվականի 560-ից իջել է 264` 2014 թվականին: Ամբողջական պատկերը հետևյալն է՝ 

Տարի .............. նախկին դատվածությամբ թիվը 

2010 .................................................................... 560 

2011 .................................................................... 579 

2012 .................................................................... 514 

2013 .................................................................... 365 

2014 .................................................................... 264 

 

20.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

Պատիժների հետևողականության վերաբերյալ ԵԽ/ՆԿ R (92) 17 հանձնարարական (Դ. 

նախկին դատվածություն). 1. Նախկին դատվածությունը չպետք է քրեական 

արդարադատության համակարգի որևէ փուլում մեխանիկորեն օգտագործվի որպես 

մեղադրյալի դեմ աշխատող գործոն: 

2. Թեև վճռի կայացման հայտարարված տրամաբանության մեջ իրավախախտի   

քրեական դատվածությունը հաշվի առնելը կարող է արդարացված լինել, 

այնուամենայնիվ, դատավճիռը պետք է լինի համամասն տվյալ 

հանցագործության(ունների) ծանրության հետ: 
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3. Նախկին դատվածության ազդեցությունը պետք է կախված լինի իրավախախտի  

քրեական անցյալի կոնկրետ հատկանիշներից: Ուստի, նախկին քրեական վարքագծի 

ցանկացած ազդեցություն պետք է նվազեցնել կամ չեղյալ համարել, եթե՝ 

ա) նախքան տվյալ հանցագործություն կատարելը անձը տևական ժամանակ 

հանցավորություն չի դրսևորել, 

բ) վերջին հանցագործությունը մանր է, կամ նախկինում կատարել է ոչ մեծ ծանրության 

հանցագործություններ կամ 

գ) իրավախախտը դեռ երիտասարդ է: 

20.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ   

Վերջին հարցին ի պատասխան տրամադրված թվերը ցույց են տալիս, որ 2014 թվականին 

Հայաստանի դատարանները դատապարտել են մոտավորապես 17,500 

իրավախախտների: Եթե ճիշտ է, որ այդ տարվա ընդհանուր ազատազրկվածների թվի 

միայն 1.5%-ն է ունեցել նախկինում ազատազրկման փորձ, ապա կարելի է եզրակացնել, 

որ ՔԿՀ-ներին հաջողվում է կանխարգելել կրկնահանցագործությունները: 

Այնուամենայնիվ, այլ վիճակագրական հարցերի պատասխաններից հետևում է, որ ավելի 

շատ աշխատանք է պետք կատարել, որպեսզի այս ցուցանիշերը համարվեն վստահելի: 

21. Էլեկտրոնային մոնիթորինգի կիրառումը մինչդատական վարույթի ընթացքում 

անձանց տնային կալանքի դեպքում 

21.1. ԱՆ պատասխանը  

Ներկայումս Հայաստանում էլեկտրոնային մոնիթորինգը չի կիրառվում մեղադրյալի 

նկատմամբ` որպես տնային կալանքի միջոց ո՛չ նախնաքննության, ո՛չ էլ դատաքննության 

փուլում: Բայց ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի 123-րդ հոդվածի 4-րդ 

կետի համաձայն՝ «Մեղադրյալի վարքագծի վերահսկողությունը, դատարանի որոշմամբ, 

կարող է իրականացվել հատուկ էլեկտրոնային միջոցներով: Մեղադրյալը պարտավոր է 

իր վրա մշտապես կրել էլեկտրոնային հսկողության միջոցները, դրանք պահել սարքին 

վիճակում, ինչպես նաև արձագանքել իրավասու մարմնի հսկողության ազդանշաններին»: 

Էլեկտրոնային մոնիթորինգի ինստիտուտը հաստատված է «Պրոբացիոն ծառայության 

մասին» ՀՀ օրենքի նախագծով: 

21.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

ԵԽ հանձնարարականը բանտերի գերբնակեցման վերաբերյալ (Հոդված 12). Անհրաժեշտ է 

հնարավորինս լայնորեն կիրառել մինչդատական կալանքի այլընտրանքները….... Այս 

առումով անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել այն հնարավորություններին, որ 
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էլեկտրոնային հսկողության սարքերի միջոցով հսկվի մատնանշված վայրում մնալու 

պահանջի կատարումը: 

21.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ   

ԵԽ-ը ներկայումս օժանդակում է ԱՆ-ը էլեկտրոնային մոնիթորինգը փորձարկելու 

հարցում`«Աջակցություն Հայաստանում պրոբացիոն ծառայության ստեղծմանը» ընթացիկ 

ծրագրի շրջանակում: Միջազգային շուկայում կա վստահելի սարքավորումների 

բավականին մեծ ընտրություն, և աշխատակազմը պետք է կարողանա համակարգը 

արդյունավետորեն գործարկել: Այնուամենայնիվ, եթե հաշվի առնենք բոլոր ծախսերը, 

ապա դա թանկ ծառայություն է (մոտավորապես կրկնակի ծախսատար, քան պրոբացիայի 

աշխատակցի կողմից հիմնական վերահսկողությունը): Ուստի, մեծ խնդիր է առաջանում, 

թե արդյոք դատարանները իրականում կօգտագործեն էլեկտրոնային մոնիթորինգն այն 

դեպքերում, երբ այլ պարագայում մեղադրյալը  կարող էլ պահվել կալանքի տակ: 

2-ՐԴ ԲԱԺՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ. ԴԱՏԱԿԱՆ 

ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  

Պատժի տևողությունը. Խորհրդային քրեական փիլիսոփայությունը ժառանգած 

երկրներում միտում կա նշանակել կալանավորման ավելի երկարատև պատիժներ, քան 

Արևմտյան Եվրոպայում: Մեզ ծանոթ չէ որևէ անկախ հետազոտություն, որն արդարացնի 

երկարատև պատիժը: Ուստի հարկ է, որ Հայաստանն ուսումնասիրի, թե արդյոք 

երկարատև ազատազրկմամբ պատժաչափեր նշանակելու քաղաքականության 

պահպանումն իսկապես նվազեցնում է հանցագործությունների թիվը և պաշտպանում 

հանրությանը: Իհարկե, իրավախախտները կնախընտրեն ավելի կարճատև պատիժներ: 

Բայց եթե ազատազրկման անհարկի երկարատև ժամկետները նվազեցնում են 

իրավախախտների հաջող վերաինտեգրման հնարավորությունը, ապա դա կվնասի ավելի 

լայն հասարակությանը և նոր հանցագործություններից տուժողներին: 

Մինչդատակական կալանք. Կալանավորման հաճախակի կիրառումը մինչդատական և 

նախքան դատավճռի կայացման փուլերում ևս բնորոշ էր Արևելյան Եվրոպայի երկրների 

նախկին գործելակերպին: Արևմտյան Եվրոպայի որոշ երկրներում կանխամտածված 

հանցագործությամբ դատապարտված իրավախախտների13 միայն 11%-ն է մինչդատական 

փուլում պահվում կալանքի տակ, իսկ Հայաստանում այս թիվը հասնում է 30%-ի: Թեև 

դատախազները կարող են պնդել, որ անձին ազատ արձակելը կարող է վտանգի տակ դնել 

հետպանդման ընթացքը, սակայն խորհուրդ է տրվում նման պնդումները ենթարկել 

մանրակրկիտ ստուգման: Եվրոպական արդարադատության համակարգերում 

մինչդատական կալանքի անտեղի կիրառումը հանգեցնում է ավելի վատ երկարաժամկետ 

արդյունքների:  

                                                                                                     

13
 Թվերը վերցված են «Մինչդատական կալանքը և դրա այլընտրանքները Հայաստանում» 

ուսումնասիրությունից, Միջազգային դատական բարեփոխումներ ("Pre-trial detention and its alternatives 

in Armenia" Penal Reform International), հունվար 2012թ.   



 

«Քրեական արդարադատության համակարգի արձագանքները Հայաստանում բանտերի 

գերբնակեցման վերաբերյալ հարցերին» 

 էջ 37՝  118-ից 

Ազատազրկման պատժամիջոցների հաճախակի կիրառումը. Չնայած ազատազրկման 

կիրառումը նվազեցվել է, սակայն այն շարունակում է բարձր մնալ եվրոպական միջին 

ցուցանիշի համեմատությամբ, որը բոլոր պատիժների դեպքում կազմում է 

մոտավորապես 10%: Այնուամենայնիվ, վիճակագրությունը ցույց է տալիս նվազում 2013 

թվականի դրությամբ, երբ տեղի ունեցավ մեծաթիվ համաներում: Հայաստանի տվյալները 

եվրոպական միջին պատժի վիճակագրության հետ համեմատելիս, որը հրապարակվել է 

SPACE I կազմակերպության կողմից, պարզվել է, որ վերջին 5 տարիների ընթացքում 

Հայաստանը պատժի նշանակման ավելի ցածր ցուցանիշ ունի: 

Փաստաբանական ծառայությունների հասանելիությունը. Չնայած փաստաբանների 

ծառայությունների հասանելիությունը մինչդատական փուլում և դատավճռի արձակումից 

առաջ բարելավվել է, սակայն օգտակար կլիներ ստուգել այն հայտնի ենթադրությունը, որ 

ավելի լավ իրավական ներկայացուցչությունը հանգեցնում է առավել պատշաճ վճռի 

ընդունման:  

Ռիսկի գնահատում. Կալանավորման կիրառությունը նվազել է, որը ցույց է տալիս, որը 

դատախազները և դատավորները զգալիորեն փոխել են ռիսկի մասին իրենց կարծիքը: 

Ռիսկի գնահատման ժամանակակից, գիտական մեթոդների կիրառությամբ` նրանք պետք 

է, որ ավելի իրազեկված լինեն, թե որ մեղադրյալներն են ռիսկայնություն ներկայացնում, 

որի դեպքում կալանքը հանդիսանում է ավելի նպատակահարմար է: Եվրոպայում 

պրոբացիոն ծառայությունները սովորաբար կարողանում են կատարել ռիսկի այսպիսի 

գնահատումները և այլ տեղեկությունների հետ մեկտեղ` արժեքավոր հաշվետվություններ 

են ներկայացնում դատավորներին: Այս եղանակով որոշումների կայացման գործընթացը 

դառնում է ավելի պրոֆեսիոնալ և,  իսկապես ավելի ճշգրիտ: 

2-ՐԴ ԲԱԺՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Մինչդատակական կալանք. Հիմնվելով ԵԽ կանոնների վրա՝ անհրաժեշտ է մշակել 

ռազմավարություն մինչդատական կալանքի բարձր մակարդակը հաղթահարելու 

վերաբերյալ: Նման ռազմավարությունը պետք է ներառի դատավճռին սպասող 

մեղադրյալի էլեկտրոնային մոնիթորինգը, ինչպես նաև՝ գնահատման 

հաշվետվություններ, որտեղ ներկայացված կլինի ազատության մեջ լինելու պայմանների 

խախտման ռիսկայնությունը: 

Դատախազների և դատավորների վերապատրաստում վճռի կայացման (այդ թվում` 

ռիսկի գնահատում և վերականգնում) թեմայով. Դատավորների, ինչպես նաև քրեական 

արդարադատության գերատեսչությունների աշխատակիցների վերապատրաստումը 

պետք է հետապնդի իրավախախտի կառավարման հիմնական մեթոդների մասին առավել 

շատ գիտելիք հաղորդելու նպատակ, որպեսզի դատավճիռ կայացնելիս հնարավոր լինի 

կատարել առավել արդյունավետ ընտրություն: Նման վերապատրաստումը պետք է 

իրականացվի բազմաոլորտային խմբերի կողմից, որտեղ ներգրավված պետք է լինեն 

քրեական արդարադատության համակարգի այլ ճյուղերի մասնագետներ` որոշումների 
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կայացման հարցում կորպորատիվ պատասխանատվության առավել մեծ ընկալում 

ձևավորելու համար: 

Հետազոտություն. Անհրաժեշտ է ավելի ճշգրիտ տվյալներ հավաքել 

կրկնահանցագործությունների մակարդակի վերաբերյալ, այնպես որ դատական 

իշխանությունն առավել լավ հասկանա վճիռներ կայացնելու տարբերակների 

արդյունավետությունը: 

Իրավաբանական խորհրդատվություն. Իրավաբանական օժանդակության ծավալները և 

ծախսերը, ինչպես նաև իրավական ներկայացուցչություն չստացած ազատազրկված 

իրավախախտների թվաքանակը պետք է հաշվի առնել` այս ծառայության 

արդյունավետությունը վերանայելու նպատակով: 

Էլեկտրոնային մոնիթորինգ. Այժմ, երբ ԱՆ-ը ակտիվորեն սատարում է չափահասների 

էլեկտրոնային մոնիթորինգի ներդրմանը (և «Պրոբացիայի մասին» օրենքի և քրեական 

դատավարության օրենսգրքի նախագծերում սահմանվել են դրույթներ), ուժեղ փաստարկ 

կա առ այն, որ այն անհրաժեշտ է  փորձարկել կալանավորների նկատմամբ 

մինչդատական փուլում:  
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ԲԱԺԻՆ 3. ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ ՀԵՏԱՊՆԴՈՒՄ 

22. Հանցագործությունների թիվը յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում  

22.1. ԱՆ պատասխանը  

ԱՆ-ը նշել է, որ 2014 թվականին կատարված հանցագործությունների թիվը 17,546 է: Սա 

ներկայացնում է 20% աճ` 2010 թվականի համեմատությամբ: 

22.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

Պատիժների նշանակման հետևողականության վերաբերյալ ԵԽ/ՆԿ R (92) 17 

հանձնարարական (Ժ. Վիճակագրություն և հետազոտություն). 

1. Պատիժների նշանակման վիճակագրության իրականացումը պետք է պաշտոնապես 

սահմանվի: Վիճակագրությունը պետք է կազմվի և ներկայացվի այնպես, որ այն 

բավականաչափ տեղեկություններ պարունակի դատավորների համար, մասնավորապես, 

հարաբերականորեն հաշվելի հանցագործություններին վերաբերող պատիժների 

նշանակման մակարդակների մասին (օրինակ` հարբած վիճակում մեքենա վարելը, 

սուպերմարկետներից գողությունը): 

2. Վիճակագրությունը պետք է կազմվի այնպես, որ հնարավոր լինի բավարար 

մանրամասներ տրամադրել պատիժների նշանակումը չափելու և 

անհամապատասխանությունները վերացնելու համար, օրինակ` որոշակի պատիժների 

կիրառումը կապելով որոշակի տեսակի հանցագործությունների հետ: 

3. Կանոնավոր կերպով պետք է հետազոտություններ կատարվեն` ճշգրիտ չափելու 

համար պատիժների նշանակման տարբերությունների աստիճանը` հղում կատարելով 

պատժի նշանակմամբ հանցագործություններին, պատիժ ստացած անձանց և կիրառված 

ընթացակարգերին: Այս հետազոտությամբ պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել 

պատիժների նշանակման բարեփոխումների ազդեցությանը: 

4. Որոշումների կայացման գործընթացը պետք է հետազոտվի քանակապես և 

որակապես` սահմանելու համար, թե դատարաններն ինչպես են որոշումներ ընդունում, և 

թե ինչպես կարող են որոշ արտաքին գործոններ (մամուլը, հասարակական 

վերաբերմունքը, տեղական իրավիճակը, և այլն) ազդել այդ գործընթացի վրա: 

5. Լավագույն դեպքում հետազոտությամբ պետք է ուսումնասիրվի պատիժների 

նշանակումը քրեական արդարադատության համակարգում որոշումների ամբողջության 

ավելի լայն ընթացակարգային համատեքստում (օրինակ` հետաքննություն և քննություն, 

հետապնդելու մասին որոշումներ, մեղադրյալի խոստովանություն, վճռների կատարում): 
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22.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ   

Հանցագործությունների պաշտոնական մակարդակը սովորաբար ներկայացվում է 

տարեկան կտրվածքով հանցագործությունների թվով` յուրաքանչյուր 100,000 բնակչի 

հաշվով: Ազգային բնակչության ընդհանուր 3 միլիոն թվի հիման վրա կարելի է 

հաշվարկել Հայաստանում պաշտոնական հանցագործությունների թիվը` 548, 

յուրաքանչյուր 100,000 բնակչի հաշվով: Հանցագործությունների և քրեական 

արդարադատության վիճակագրության եվրոպական տեղեկագրի 5-րդ 

հրատարակության14 համաձայն, այլ երկրների համապատասխան ցուցանիշերը 

հետևյալն են. Անգլիայում և Ուելսում` 6,500, Դանիայում` 7,800, Սլովենիայում` 4,500 և 

Լիտվայում` 2,400: Սա նշանակում է, որ հանցագործության մակարդակը Հայաստանում 

կազմում է Արևմտյան Եվրոպայի ավելի մեծ երկրների հանցագործության մակարդակի 

մոտավորապես մեկ տասներորդը: Այնուամենայնիվ, ինչպես միշտ, այսպիսի 

համեմատությունների դեպքում անհրաժեշտ է բարձրացնել  այն հարցը, թե արդյոք որևէ 

կոնկրետ տեսակի վարքագիծն է դասակարգվել որպես հանցագործություն այն 

երկրներում, որոնք համեմատվում են: 

23. Դատական գործերի թիվը  

23.1. ԱՆ պատասխանը  

Տարեցտարի դատական վարույթ ընդունված գործերի թիվը զգալիորեն նվազել է: 2010 

թվականին գործերի թիվը կազմել է 6,314: Մինչև 2014 թվականն այս թիվը նվազել է 40%-

ով` հասնելով մինչև 3,784: 

23.2.Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

Պատիժների նշանակման հետևողականության վերաբերյալ ԵԽ/ՆԿ R (92) 17 

հանձնարարական (Ժ. Վիճակագրություն և հետազոտություն). 

1. Պատիժների նշանակման վիճակագրությունը պետք է պաշտոնապես սահմանվի:   

Վիճակագրությունը պետք է կազմվի և ներկայացվի այնպես, որ այն բավականաչափ 

տեղեկություններ պարունակի դատավորների համար, մասնավորապես, 

հարաբերականորեն հաշվելի հանցագործություններին վերաբերող պատիժների 

նշանակման մակարդակների մասին (օրինակ` հարբած վիճակում մեքենա վարելը, 

սուպերմարկետներից գողությունը): 

2. Վիճակագրությունը պետք է կազմվի այնպես, որ հնարավոր լինի բավարար 

մանրամասներ տրամադրել պատիժների նշանակումը չափելու և 

                                                                                                     
14

 «Հանցագործության և քրեական արդադարադատության վիճակագրության մասին եվրոպական 

աղբյուրների ձեռնարկ», 2014թ., 5-րդ հրատարակություն (European Source Book of Crime and Criminal Justice 
Statistics, 2014, 5

th
 edition) 
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անհամապատասխանությունները վերացնելու համար, օրինակ՝ որոշակի պատիժների 

կիրառումը կապելով որոշակի տեսակի հանցագործությունների հետ: 

3. Կանոնավոր կերպով պետք է հետազոտություններ կատարվեն` ճշգրիտ չափելու 

համար պատիժների նշանակման տարբերությունների աստիճանը` հղում կատարելով 

պատժի նշանակմամբ հանցագործություններին, պատիժ ստացած անձանց և կիրառված 

ընթացակարգերին: Այս հետազոտությամբ պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել 

պատիժների նշանակման բարեփոխումների ազդեցությանը:  

4. Որոշումների կայացման գործընթացը պետք է հետազոտվի քանակապես և 

որակապես` սահմանելու համար, թե դատարաններն ինչպես են որոշումներ ընդունում, և 

թե ինչպես կարող են որոշ արտաքին գործոններ (մամուլը, հասարակական 

վերաբերմունքը, տեղական իրավիճակը, և այլն) ազդել այդ գործընթացի վրա: 

5. Լավագույն դեպքում հետազոտությամբ պետք է ուսումնասիրվի պատիժների 

նշանակումը քրեական արդարադատության համակարգում որոշումների ամբողջության 

ավելի լայն ընթացակարգային համատեքստում (օրինակ` հետաքննություն և քննություն, 

հետապնդելու մասին որոշումներ, մեղադրյալի խոստովանություն, վճռների կատարում):  

23.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ   

Հետաքրքիր է նկատել, որ 2010 թվականից սկսած, հինգ տարիների ընթացքում 

հանցագործությունների թիվն աճել է 20%-ով, իսկ դատարան ներկայացրած գործերի 

թիվը նվազել է 40%-ով: 2014 թվականին գրանցված հանցագործությունների միայն 22% է 

դատական վարույթ ընդունվել: Սա մի փոքր ցածր է եվրոպական տիպային ցուցանիշից, 

որի դեպքում երեք հանցագործություններից մեկի դեպքում դատական գործ է 

հարուցվում: Այս ցուցանիշերը նույնպես հաստատում են, որ հանցագործությունների 

մակարդակը կարծես թե բավականին ցածր է: 

24. Իրավախախտների նկատմամբ հսկողությունը ոստիկանության և 

դատախազության կողմից 

24.1. ԱՆ պատասխանը  

Ազատ արձակված դատապարտյալների հսկողության մասով ԱՆ-ը տրամադրել է 

հետևյալ տեղեկատվությունը. Համայնքային ոստիկանության գործունեության 

կազմակերպման կարգը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության կողմից 2014 թվականի 

նոյեմբերի 6-ին ընդունված թիվ 1254-Ն որոշման համաձայն համայնքային 

ոստիկանության աշխատակիցները գրանցում և իրականացնում են անհատական 

կանխարգելիչ միջոցառումներ պայմանական վաղաժամկետ ազատման մեջ գտնվող 

անձանց նկատմամբ, ինչպես նաև այն անձանց նկատմամբ, որոնք ազատազրկման 

պատիժը ամբողջությամբ կրել են: 
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Այլընտրանքային պատիժներ կրող իրավախախտների հսկողության մասով ԱՆ-ը 

տրամադրել է հետևյալ տեղեկատվությունը: ՀՀ կառավարության 2006 թվականի 

հոկտեմբերի 26-ի «ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական 

վարչության այլընտրանքային պատիժների կատարման բաժնի և տարածքային 

մարմինների գործունեության կարգը սահմանելու մասին» թիվ 1561-Ն որոշմամբ 

սահմանվում են ԱՊԿԲ-ի գործառույթներն այլընտրանքային պատիժների կատարման 

ընթացքում` ՀՀ քրեական օրենսգրքով սահմանված կարգով: 

24.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

ԷՄ վերաբերյալ ԵԽ հանձնարարական (Նախաբան). Անհրաժեշտ է մշակել էթիկական և 

մասնագիտական ստանդարտներ` պետական իշխանության մարմիններին, այդ թվում` 

դատավորներին, դատախազներին, բանտային վարչակազմերին, պրոբացիոն 

գործակալություններին, ոստիկանությանը և այդ սարքավորումները կիրառող կամ 

կասկածյալների և մեղադրյալների նկատմամբ հսկողություն իրականացնող 

գործակալություններին էլեկտրոնային մոնիթորինգի արդյունավետ կիրառման հարցում 

ուղղորդելու նպատակով: 

ԷՄ վերաբերյալ ԵԽ հանձնարարական (Սահմանումներ). Որոշ իրավական 

համակարգերում էլեկտրոնային մոնիթորինգն անմիջականորեն կառավարվում է 

բանտերի, պրոբացիոն գործակալությունների, ոստիկանության կամ իրավասու 

պետական այլ մարմինների կողմից, մինչդեռ մյուսներում այն իրականացվում է 

մասնավոր ընկերությունների կողմից` պետական համապատասխան գերատեսչության 

հետ կնքված ծառայությունների մատուցման պայմանագրի հիման վրա: 

24.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ   

ԱԳ երկրներում և նախկին Խորհրդային Միության այլ երկրներում պահպանվել է 

ավանդույթ, որի համաձայն ներքին գործերի նախարարությունը սահմանափակ 

վերահսկողություն է իրականացնում դատապարտված հանցագործների նկատմամբ: 

Եվրոպական շատ երկրներում նախընտրում են ոստիկանական մարմինների 

աշխատակիցներին չներգրավել հանցագործների վերահսկողության գործին, որովհետև 

նրանք չունեն համապատասխան վերապատրաստում և կառավարման հմտություններ: 

Այնուամենայնիվ, ոստիկանության աշխատակիցները քրեական արդարադատության 

համակարգում կարևոր շահագրգիռ կողմ են հանդիսանում, և քրեական վարքագծի, 

հատկապես ծանր հանցագործների մասին նրանց տեղեկացվածությունը վկայում է այն 

մասին, որ իրենք արժեքավոր ներդրում կունենան քրեակատարողական 

բարեփոխումների շուրջ ծավալվող քննարկումների ժամանակ: Որոշ երկրներում 

ոստիկանության աշխատակազմը օժանդակում է պրոբացիոն ծառայության 

աշխատակիցներին հսկողություն իրականացնելու ամենավտանգավոր և բարձր 

ռիսկայնությամբ հանցագործների նկատմամբ, որոնք բանտից ազատ են արձակվել: 
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25. Թիրախային ձերբակալումներ 

25.1. ԱՆ պատասխանը  

Հայաստանում վերջին հինգ տարիների ընթացքում թիրախային ձերբակալումներ 

սահմանված չեն: 

3-ՐԴ ԲԱԺՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. 

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ ՀԵՏԱՊՆԴՈՒՄ 

Ոստիկանությունը և դատախազները քրեական արդարադատության համակարգում 

կարևոր շահագրգիռ կողմեր են հանդիսանում: Այնուամենայնիվ, բարեփոխումների 

ռազմավարությունների առումով նրանք երբեմն ծրագրից դուրս են մնում: 

Ոստիկանության դեպքում սա հնարավոր է, քանի որ այն գործում է ներքին գործերի 

նախարարության, այլ ոչ թե ԱՆ ենթակայության տակ: Դատախազության դեպքում 

պատճառների թվում են համակարգի ներսում դատախազության ունեցած 

կարգավիճակը:  

3-ՐԴ ԲԱԺՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ ՀԵՏԱՊՆԴՈՒՄ 

Կազմակերպչական համագործակցություն. Ոստիկանությունը և դատախազները կարող 

են պրոբացիոն ծառայության հետ սերտ հարաբերություններ պահպանել, 

մասնավորապես, էլեկտրոնային մոնիթորինգի ներդնումից հետո: 

Համատեղ վերապատարստում. Ոստիկանության աշխատակիցները և դատախազները 

պետք է այս թեմաներով վերապատրաստում անցնեն, որպեսզի զարգացնեն իրենց 

ընկալումները և կիսեն իրենց մտքերը ռիսկի և կարիքների գնահատման և քրեական 

արդարադատության ոլորտում վերականգման գաղափարի վերաբերյալ: 

Համատեղ գործողություններ. Ոստիկանությունը պետք է համաձայնեցնի 

համագործակցության պայմանները, հատկապես էլեկտրոնային մոնիթորինգի և բանտից 

ազատված վտանգավոր հանցագործների նկատմամբ հսկողության հարցում:   
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ԲԱԺԻՆ 4. ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

26.  Ազատազրկվածների թվի փոփոխությունը վերջին հինգ տարիների ընթացքում  

26.1. ԱՆ պատասխանը  

Վերջին հինգ տարիների ընթացքում Հայաստանում բանտարկյալների ընդհանուր թիվը 

կտրուկ նվազել է 2010 թվականի դրությամբ 5,142-ից մինչև 2014 թվականի վերջի 

դրույթամբ` 3,888-ը: 

26.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

Համայնքային պատժամիջոցների վերաբերյալ ԵԽ հանձնարարականը (Կանոն  12). 

Հնարավորինս լայնորեն պետք է կիրառվեն մինչդատական կալանքի այլընտրանքները, 

ինչպիսիք են օրինակ՝ հանցագործության մեջ մեղադրվողին որոշակի հասցեում 

բնակվելու պահանջ ներկայացնելը, որոշակի վայրից առանց թույլտվության հեռանալու 

կամ մուտք գործելու սահմանափակումը, գրավի տրամադրումը կամ դատական 

իշխանության մատնանշած գործակալության կողմից վերահսկողությունը կամ 

օժանդակությունը: Այս առումով ուշադրություն պետք է դարձնել   մատնանշված վայրում 

մնալու պահանջի կատարման էլեկտրոնային սարքերով հսկելու հնարավորություններին: 

26.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ   

Առկա տեղեկությունների հիման վրա հնարավոր չէ որոշել, թե արդյոք առանձին 

կրճատումը համաներման, թե քրեական արդարադատության բարեփոխումների 

արդյունք է.... Քրեական արդարադատության բարեփոխումների արդյունքում թվի 

նվազումը կարելի է դիտարկել որպես գերբնակեցման դեմ պայքարում ավելի լեգիտիմ 

միջոց:  

27. Ազատազրկման փոփոխված մակարդակը 

27.1. ԱՆ պատասխանը  

Հարյուր հազար բնակչի հաշվով բանտարկյալների ընդհանուր թիվը վերջին հինգ 

տարիների ընթացքում  կայուն նվազել է` 2010 թվականի 160-ից մինչև 2014 թվականի 

վերջը հասնելով` 131-ի: 

27.2. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ   

Արևմտյան Եվրոպայի երկրներում ազատազրկման բնորոշ մակարդակը մոտ 110 է` 

հարյուր հազար բնակչի հաշվով: ԵԽ-ի Եվրոպայի խորհրդի Ուղղիչ քաղաքականության 

հարցերով համագործակցության խորհրդի վիճակագրությունը (SPACE I15) ցույց է տալիս, 

որ Հայաստանում ազատազրկման մակարդակը 2014 թվականի դրությամբ 130 էր` 
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(ամենավերջին վիճակագրության համաձայն): Ուստի, կարելի է ասել, որ ազատազրկման 

մակարդակը Հայաստանում նորմայից շատ չի տարբերվում: Այնուամենայնիվ, 22-րդ 

հարցից պետք է հիշել, որ Հայաստանում հացագործությունների մակարդակը Արևմտյան 

Եվրոպայի երկերների հանցագործությունների մակարդակի մեկ տասներորդն է: 

28. Մինչդատական կալանք 

28.1. ԱՆ պատասխանը  

2015 թվականի հոկտեմբերի սկզբին Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում 

1,039 կալանավոր է պահվել:  

28.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

Համայնքային պատժամիջոցների վերաբերյալ ԵԽ հանձնարարականը (Կանոն  12). 

Հնարավորինս լայնորեն պետք է կիրառվեն մինչդատական կալանքի այլընտրանքները, 

ինչպիսիք են օրինակ՝ հանցագործության մեջ մեղադրվողին որոշակի հասցեում 

բնակվելու պահանջ ներկայացնելը, որոշակի վայրից առանց թույլտվության հեռանալու 

կամ մուտք գործելու սահմանափակումը, գրավի տրամադրումը կամ դատական 

իշխանության մատնանշած գործակալության կողմից վերահսկողությունը կամ 

աջակցությունը: Այս առումով ուշադրություն պետք է դարձնել այն բանին, որ 

էլեկտրոնային սարքերով հսկվի մատնանշված վայրում մնալու պահանջի կատարումը: 

Համապատասխան չափանիշները սահմանված են ԵԽ նախարարների կոմիտեի 

Կալանքի տակ պահելու, կալանքի պայմանների և չարաշահումից պաշտպանված լինելու 

երաշխիքների տրամադրման վերաբերյալ թիվ Rec(2006)13 ԵԽ հանձնարարականում:  

28.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ   

Բանտերի ուսումնասիրման միջազգային կենտրոնի կողմից տրամադրված տվյալների 

համաձայն, Հայաստանում դատական քննության մեկնարկին կամ դատավճռին սպասող 

կալանավորները ներկայումս կազմում են քրեակատարողական համակարգում պահվող 

ազատազրկվածների թվի մոտավորապես 26.4%:16 Սա մի փոքր ավելին է, քան 

եվրոպական միջին ցուցանիշը, որը մոտավորապես կազմում է 21%: 

29. Կին ազատազրկվածները 

29.1. ԱՆ պատասխանը  

A29: Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում ընդհանուր թվով պահվում են 

171 կանայք, դրանցից 38 գտնվում են մինչդատական կալանքում: 

 29.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  
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ԵԲԿ-ը (Կանոն  34) կին բանտարկյալների համար սահմանում է հետևյալ չափանիշները.  

34.1 Ի լրումն սույն կանոններում կին բանտարկյալների համար նախատեսված 

հատուկ դրույթների, նրանց բանտարկության վրա ազդող որոշումներ կայացնելիս 

իշխանության համապատասխան մարմինները պետք է հատուկ ուշադրություն 

դարձնեն կանանց պահանջմունքներին, ինչպիսիք են` նրանց ֆիզիկական, 

մասնագիտական, սոցիալական և հոգեբանական կարիքները:  

34.2. Առանձնակի ջանքեր պետք է գործադրել թիվ 25.4 կանոնում հիշատակված 

կարիքներն ունեցող կին բանտարկյալների համար հատուկ ծառայությունները 

հասանելի դարձնելու ուղղությամբ:  

34.3. Բանտարկյալները պետք է հնարավորություն ունենան ծննդաբերելու բանտից 

դուրս, սակայն եթե երեխան ծնվել է բանտում, բանտային մարմինները պետք է 

անհրաժեշտ աջակցություն և հնարավորություններ տրամադրեն:  

Համապատասխան խորհրդատվություն է տրամադրվում նաև կին բանտարկյալների 

հանդեպ վերաբերմունքի և կին իրավախախտների նկատմամբ կիրառվող՝ 

Ազատազրկման հետ չկապված միջոցների վերաբերյալ ՄԱԿ-ի կանոններում (Բանաձև 

թիվ 2010/16): 

29.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ   

Կանայք կազմում են բանտարկյալների ընդհանուր թվի 4.4%, որը համապատասխանում է 

2015 թվականի դրությամբ եվրոպական միջին թվին, որն օրինակ` Ֆրանսիայում կազմել է 

3.3%, Իտալիայում` 4.1% և Անգլիայում` 4.6%17: 

30. Ցմահ ազատազրկում 

30.1. ԱՆ պատասխանը  

Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում ներկայումս պահվում են 101 ցմահ 

ազատազրկված անձինք: 

30.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

Այս թեմային առնչվող ԵԽ հանձնարարականները  ներառված են հետևյալ 

փաստաթղթում.՝ Ցմահ ազատազրկման դատապարտված անձանց և այլ երկարաժամկետ 
ազատազրկվածների պատժի կրումը կազմակերպելու վերաբերյալ Rec (2003) 23 
հանձնարարական: 

30.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ   
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Ցմահ դատապարտյալների թիվը փոքր է` եվրոպական մեծ երկրների հետ 

համեմատությամբ: Օրինակ` Անգլիան և Ուելսն ունեն մոտավորապես 80 անգամ շատ 

ցմահ դատապարտյալ այն դեպքում, երբ բնակչության թիվը մեծ է ընդամենը 20 անգամ:  

31. Ազատազրկված օտարերկրյա քաղաքացիները 

31.1. ԱՆ պատասխանը  

2015 թվականի հոկտեմբերի սկզբի տվյալներով Հայաստանի քրեակատարողական 

հիմնարկներում պահվել են 126 օտարերկրյա քաղաքացիներ: 

31.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

ԵԽ հանձնարարականները ներառված են Օտարերկրյա ազատազրկվածների վերաբերյալ 

Rec(2012) 12 հանձնարարականում: 

31.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ   

Տրամադրված թվային տվյալների հիման վրա օտարերկրյա քաղաքացիները կազմում են 

բանտարկյալների ընդհանուր թվի 3.2%-ը: Սա ավելի քիչ է, քան Արևմտյան Եվրոպայի 

երկրների ցուցանիշը 2015 թվականի համար, օրինակ՝ Ֆրանսիայում այն կազմում է 

21.7%, Իտալիայում` 33.0%, Գերմանիայում` 27.1% և Անգլիայում` 12.8%:18 Քանի որ 

նրանք փոքրամասնություն են կազմում, հետևաբար, հնարավոր է, որ այս օտարերկրյա 

քաղաքացիները չստանան այն հատուկ ուշադրությունը, որի կարիքը նրանք կարող են 

ունենալ` կապված թարգմանության միջոցների և իրենց քաղաքացիության երկրում 

բնակվող ընտանիքի անդամների հետ շփման հետ: 

32. Ազատազրկված անչափահասներ 

32.1. ԱՆ պատասխանը  

Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում պահվում են վեց անչափահաս 

տղաներ: Նրանցից երկուսը սպասում են դատական քննության փուլի մեկնարկին: 

Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում չկան անչափահաս աղջիկներ: 

32.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

ԵԲԿ-ը (Կանոն  35) անչափահաս բանտարկյալների համար սահմանում է հետևյալ 

չափանիշները. 

35.1. Այն բացառիկ դեպքերում, երբ 18 տարին չլրացած երեխաները պահվում են 

չափահասների համար նախատեսված բանտում, համապատասխան մարմինները 

պետք է հոգ տանեն, որ բոլոր բանտարկյալներին հասանելի ծառայություններից 
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բացի երեխա բանտարկյալները հնարավորություն ունենան օգտվելու համայնքում 

երեխաների համար նախատեսված ծառայություններին համարժեք սոցիալական, 

հոգեբանական և կրթական ծառայություններից, կրթական բնույթի խնամքից և 

ժամանցային ծրագրերից:  

35.2. Յուրաքանչյուր երեխա բանտարկյալ պետք է ներգրավվի պարտադիր 

կրթության ծրագրում կամ հնարավորություն ունենա օգտվելու նման կրթությունից:  

35.3. Լրացուցիչ օժանդակություն պետք է տրամադրվի բանտից ազատված 

երեխաներին:  

35.4. Երեխաներին բանտում պահելու դեպքում նրանք պետք է տեղավորվեն 

բանտի` չափահասների համար օգտագործվող հատվածից առանձնացված 

մասնաշենքում, եթե չի համարվում, որ դա հակասում է երեխայի լավագույն 

շահերին:  

Լրացուցիչ համապատասխան չափանիշներ ներառված են Պատիժների կամ այլ 

միջոցների ենթարկված անչափահաս իրավախախտների մասին եվրոպական կանոնների 

վերաբերյալ CM/Rec (2008) հանձնարարականում: 

32.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ   

Կալանավայրում պահվող անչափահասների ցուցանիշերը ցածր են, ինչը գովելի է: 

33. Չափահասության հասած երիտասարդ իրավախախտները Հայաստանի բանտերում 

33.1. ԱՆ պատասխանը  

ԱՆ-ը այս տարիքային խմբի  ազատազրկվածների վերաբերյալ վիճակագրություն չունի: 

33.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

ԵԲԿ (Կանոն  18.8). 18.8. Բանտարկյալներին այս կամ այն բանտում կամ բանտի այս կամ 

այն հատվածում տեղավորելու որոշումը կայացնելիս հարկավոր է պատշաճ 

ուշադրություն դարձնել .... երիտասարդ չափահաս բանտարկյալներին առավել տարեց 

բանտարկյալներից անջատ պահելու անհրաժեշտության վրա: Նաև (Կանոն  28.3). 

Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել երիտասարդ և հատուկ կարիքներ ունեցող 

բանտարկյալների վրա:  

Պատիժների կամ այլ միջոցների ենթարկված անչափահաս իրավախախտների մասին 

եվրոպական կանոնների վերաբերյալ ՆԿ CM/Rec(2008) 11 հանձնարարական (Կանոն  10). 

Անչափահասի ազատազրկումը պետք է լինի վերջին միջոցը և պետք է նշանակվի և 

կիրարկվի հնարավորինս կարճ ժամկետում: Հատուկ ջանքեր պետք է գործադրել` 

խուսափելու մինչդատական կալանքից: Ինչպես նաև (Կանոն  21.2)՝ «երիտասարդ 
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չափահաս իրավախախտ» նշանակում է 18-21 տարեկան անձ, որին կասկածում են 

հանցագործություն կատարելու մեջ, կամ որը հանցագործություն է կատարել: 

33.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ   

Եվրոպական երկրներում սա իրավախախտների հիմնական տարիքային խումբն է, քանի 

որ դա մի տարիք է, երբ որոշ բռնկուն անչափահաս իրավախախտներ սովորաբար դիմում 

են հանցագործության: Եթե վերականգնման արդյունավետ ծրագրեր չկան, ապա ավելի 

հավանական է, որ 18-21 տարիքային խմբի իրավախախտներն կշարունակեն 

հանցագործություններ կատարել առնվազն հաջորդ հինգ տարիների ընթացքում: 

34. Բանտերի տարողունակությունը 

34.1. ԱՆ պատասխանը  

Ազատազրկվածի 

կագավիճակը 

Տարողունակութ

յունը 

Իրական 

Բժշկական 424 424 

Բաց  398 93 

Կիսաբաց 975 1331 

Կիսափակ 909 795 

Փակ 947 630 

Կալանք (կալանքի տակ 

պահելը) 

940 1039 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 4,584 3,888 

 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅ

ՈՒՆ 

Բժշկա

կան 

Բաց Կիսա

բաց 

Կիսա

փակ 

Փակ Կալանք 

/Կալան

ավորում 

ԸՆԴԱ

ՄԵՆԸ 

Նուբարաշեն  20 62 50 138 550 820 

Գորիս  50 10 20 100 35 215 

Արթիկ  25 141 42 115 50 373 

Սևան  15 483 50 - - 548 

Կոշ  25 50 465 100 - 640 

Աբովյան  29 81 40 15 100 265 

Վարդաշեն  200 70 25 10 34 339 

Վանաձոր  10 15 30 110 80 245 

Հիվանդանոց 424 10 14 5 5 6 464 

Հրազդան  - 4 24 187 - 215 
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ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅ

ՈՒՆ 

Բժշկա

կան 

Բաց Կիսա

բաց 

Կիսա

փակ 

Փակ Կալանք 

/Կալան

ավորում 

ԸՆԴԱ

ՄԵՆԸ 

Երևան/Կենտրո

ն 

 - 5 3 7 45 60 

Արմավիր  5 40 155 160 40 400 

 424 389 975 909 947 940 4584 
 

34.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

ԵԲԿ (Կանոն  18.5). «Բանտարկյալները, որպես կանոն, պետք է գիշերը տեղավորվեն 

անհատական խուց, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նրանք նախընտրում են ընդհանուր 

ննջարանները»:  

Եվրոպայի խորհրդի շատ երկրներում բանտարկյալներին տրամադրվում են մենախցեր` 

սովորաբար 7.5մ²-ից 9.5մ² տարածքով: ԽԿԿ-ն մշտապես նշել է, որ մեկ անձի կողմից 

զբաղեցվող 6մ² տարածքից պակաս տարածքով խցերը (բացի սանհանգույցից) պետք է 

կա՛մ շահագործումից հանվեն, կա՛մ պետք է մեծացվեն` մեկ բանտարկյալին պատշաճ 

բնակտարածք տրամադրելու նպատակով:19 

34.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ   

ԱՆ-ի տրամադրած թվերի համաձայն ՔԿՀ-ների մեծ մասում բավարար տարածք կա 

(համաձայն վերջիններիս կողմից միջազգային չափանիշների վիճարկելի 

մեկնաբանության): Այնուամենայնիվ, երկու մեծ ՔԿՀ-ները զգալիորեն գերբնակեցված են: 

Նախքան այդ թվերը մեկնաբանելը, անհրաժեշտ է հաշվի առնել շատ գործոններ: ՔԿՀ-ը 

կարող է շատ ազատ տարածք ունենալ, բայց այն կարող է շահագործման տեսանկյունից 

լինել անհարմար (աշխատակիցներով համալրելը դժվար է, շենքի նախագիծն անհարմար 

է, ջեռուցումը ծախսատար է կամ հիմնական բնակավայրերից հեռու է): 

 

35. Քրեակատարողական ծառայությունների չափանիշները 

35.1. ԱՆ պատասխանը  

ԱՆ-ը տրամադրել է հետևյալ պատասխանները. 

 Տարածք` նվազագույնը 4մ2: 

                                                                                                     
19

 Տե՛ս ԽԿԿ չափանիշների 59-րդ պարբերությունը 
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 Սնունդ` չափաբաժինները որոշվում են կառավարության որոշմամբ, և հղի կանանց, 

կերակրող մայրերի և հիվանդ բանտարկյալների համար սահմանվում է հատուկ 

սննդակարգ:  

 Առողջապահություն` առանձնացված կա հատուկ բուժհաստատություն, որը կարող 

է սպասարկել 424 ազատազրկվածների: Քրեակատարողական օրենսգրքով 

նախատեսվում է «բժշկասանիտարական» և «բժշկական կանխարգելիչ»  օգնություն 

թե՛ նախնական կալանքի տակ գտնվող և թե՛ ազատազրկված դատապարտյալների 

համար: Այնուամենայնիվ, օրենսդրությունը կարծես թե քիչ երաշխիքներ է տալիս 

ազատազրկվածներին` բժիշկական ծառայությունների հասանելիության առումով: 

 Ռեժիմներ` Քրեակատարողական օրենսգիրքը ՔԿՀ-ները դասակարգում է ըստ 

ռեժիմների հետևյալ տեսակների` բաց, կիսաբաց, կիսափակ և փակ: Հիմնարկներից 

շատերը խառը տիպի ՔԿՀ-ներ են (որտեղ հնարավոր է տեղավորել ավելի քան մեկ 

ռեժիմով ազատազրկված դատապարտյալների), բայց տարբեր ռեժիմով 

դատապարտյալները առանձված են պահվում: Օրինակ` Արմավիրի 

քրեակատարողական հիմնարկը մեկ տանիքի տակ ներառում է հետևյալ 

քրեակատարողական հաստատությունները` բաց, կիսաբաց, կիսափակ և փակ, 

ինչպես նաև այն հանդիսանում է նախնական կալանքի տակ գտնվող 

ազատազրկվածների համար նախատեսված հիմնարկ:  

 Դրսում ֆիզիկական վարժություններ` օրենսդրության մեջ այն նշված է որպես 

«ամենօրյա բացօթյա զբոսանքներ», որոնք կազմակերպվում են դրա համար 

նախատեսված հատուկ բաց տարածքներում: Քրեակատարողական օրենսգրքում 

տևողությունը սահմանված է օրական 1 ժամից ոչ պակաս: 

 Այցելություններ` Քրեակատարողական օրենսգիրքը թույլ է տալիս 1 կարճ 

այցելություն` ամիսը մեկ անգամ (մինչև 4 ժամ) և 1 երկար այցելություն` 2 ամիսը 

մեկ անգամ (մինչև 3 օր): Որոշ դեպքերում երկար հանդիպումները կարող են 

փոխարինվել կարճ հանդիպումներով: Բացի այդ, երկարաժամկետ ազատազրկված 

դատապարտյալների և ցմահ ազատազրկվածների համար լրացուցիչ տրամադրվում 

է 3 կարճ այցելություն (նվազագույնը) և 1 երկարատև այցելություն: 

 Ֆիզիկական առողջություն` պատասխանում տեղեկություններ կային այն մասին, 

որ Քրեակատարողական օրենսգրքով նախատեսվում է, որ փակ և կիսափակ 

հիմնարկներում պատիժ կրող իրավախախտները պետք է հնարավորություն 

ունենան ֆիզիկական վարժություններով զբաղվել այդ նպատակով առանձնացված 

տարածքներում՝ «ամենօրյա բացօթյա զբոսանքների» ժամանակ: Պատասխանում 

նաև նշվում է, որ Աբովյանի քրեակատարողական հիմնարկի ներսում կա 

սպորտային սարքավորումներով համալրված սենյակ: 
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 «Տնային այցելություններ»` պատասխանում նշվում է, որ հնարավորություն կա 

այցելել տուն` սոցիալական վերականգնման, ինչպես նաև՝ ընտանեկան 

խնդիրների, բնական աղետի կամ լուրջ հիվանդության դեպքում: 

35.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

Այս ուսումնասիրության շրջանակները թույլ չեն տալիս անդրադառնալու տվյալ հարցի 

մեջ ներառված խնդիրներին առնչվող բոլոր միջազգային չափանիշներին: Օրինակը 

հետևյալն է. 

Առողջապահություն. ԽԿԿ նշում է, որ «Բժշկական սպասարկման անբավարար 

մակարդակը կարող է արագորեն հանգեցնել այնպիսի իրավիճակների, որոնք որակվում են 

որպես «անմարդկային և արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունք» եզրույթի 

սահմանմանը բնորոշ: Ավելին, բժշկական սպասարկումը տվյալ հիմնարկում, ամենայն 

հավանականությամբ, կարող է կարևոր դեր խաղալ դաժան վերաբերմունքի հետևանքների 

մեղմացման գործում՝ ինչպես հիմնարկի ներսում, այնպես էլ այլ վայրերում (հատկապես 

ոստիկանական բաժանմունքներում):  Ավելին, բժշկական սպասարկումն իր հատուկ դիրքի 

շնորհիվ կարող է դրական ազդեցություն ունենալ կյանքի ընդհանուր մակարդակի վրա այն 

հիմնարկում, որտեղ այն կիրառվում է»:20  

Բոլոր ազատազրկվածների բուժզննումը կարևոր ընթացակարգ է ոչ միայն առանձին 

ազատազրկվածներին պատշաճ վերաբերմունքի առումով, այլև մյուս 

ազատազրկվածներին վարակիչ հիվանդություններից զերծ պահելու իմաստով և այլն: 

Ինչպես նշում է ԽԿԿ-ն՝ «Բժշկական սպասարկման անբավարար մակարդակը կարող է 

արագորեն հանգեցնել այնպիսի իրավիճակների, որոնք որակվում են որպես 

«անմարդկային և արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունք» եզրույթի 

սահմանմանը բնորոշ: Ավելին, բժշկական սպասարկումը տվյալ հիմնարկում, ամենայն 

հավանականությամբ, կարող է կարևոր դեր խաղալ դաժան վերաբերմունքի հետևանքների 

մեղմացման գործում՝ ինչպես հիմնարկի ներսում, այնպես էլ այլ վայրերում (հատկապես 

ոստիկանական բաժանմունքներում)»:  

Հիգիենան՝  ԵԲԿ-ի համաձայն (Պարբերություն 19.1).  

 Յուրաքանչյուր բանտի բոլոր հատվածները պետք է մշտապես պատշաճ խնամվեն և 

մաքուր պահվեն: 

 Բանտ ընդունվելիս` բանտարկյալին հատկացվող խուցը կամ այլ կացարանը պետք 

է մաքուր վիճակում լինի: 
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 Խոշտանգումների և անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ 

պատժի  կանխարգելման եվրոպական կոմիտեի  չափանիշները 2002, վերանայված՝ 2015թ. (Standards of the 

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 2002, revised 
2015) 
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 Բանտարկյալները պետք է կարողանան ցանկացած պահի հիգիենիկ և մեկուսի 

պայմաններում օգտվել սանիտարական հանգույցներից: 

 Պետք է տրամադրել պատշաճ հարմարություններ, որպեսզի յուրաքանչյուր 

բանտարկյալ, ընդհանուր հիգիենայի նկատառումներից ելնելով, հնարավորության 

դեպքում` ամեն օր, սակայն ոչ պակաս, քան շաբաթը երկու անգամ (կամ առավել 

հաճախ, եթե անհրաժեշտ է) կլիմային համապատասխանող ջերմաստիճանի 

պայմաններում լոգանք կամ ցնցուղ ընդունի: 

 Բանտարկյալները պետք է հետևեն իրենց, իրենց հագուստի և ննջարանի 

մաքրությանը և կոկիկությանը: 

 Բանտային մարմինները պետք է նրանց ապահովեն դրա համար անհրաժեշտ 

միջոցներով, այդ թվում` զուգարանային և ընդհանուր մաքրության պարագաներով 

ու նյութերով: 

 Հատուկ դրույթ պետք է նախատեսել կանանց սանիտարական կարիքների համար: 

Այս չափանիշներից մի քանիսը բարձրացվել են ԽԿԿ-ի կողմից` ըստ հետևյալի21. 

 Ազատազրկման վայրերում բժշկական սպասարկումը պետք է ապահովի բուժում և 

խնամք, ինչպես նաև համապատասխան սննդակարգ, ֆիզիոթերապևտիկ բուժում, 

վերականգնողական կամ ցանկացած այլ անհրաժեշտ հատուկ ծառայության այն 

պայմանները, որոնք համարժեք են նման հիմնարկների սահմաններից  դուրս գտնվող 

համայնքային պայմաններին՝ նախատեսված  հիվանդների համար: Հիմնարկը պետք 

է համալրված լինի բուժ. և խնամող անձնակազմով և տեխնիկական 

մասնագետներով, պետք է ապահովված լինի համապատասխան տարածքով, 

հարմարանքներով ու սարքավորումներով:  

 Պետք է գործի դեղերի և դեղերի բաշխման նկատմամբ պատշաճ հսկողություն: 

Ավելին, դեղամիջոցների պատրաստումը պետք է մշտապես հանձնարարվի 

արհեստավարժ բուժանձնակազմին (դեղագործ, բուժքույր և այլն): 

 Յուրաքանչյուր հիվանդի համար պետք է լրացնել բժշկական քարտ, որը  պետք է 

պարունակի ախտորոշման տվյալներ, ինչպես նաև՝ ընթացիկ գրանցումներ հիվանդի 

վիճակի փոփոխության և ցանկացած հատուկ բուժզննման մասին, որին ենթարկվել է 

հիվանդը: Հիվանդին այլ հիմնարկ տեղափոխելու դեպքում քարտը պետք է ուղարկվի 

այն հաստատության բժիշկներին, ուր տեղափոխվում է ազատազրկված անձը:  

ԵԲԿ (Կանոն  24) նշվում է հետևյալը այցելությունների մասին. 
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 http://www.cpt.coe.int/documents/irl/2015-38-inf-eng.pdf 
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 24.1. Բանտարկյալներին հնարավորինս հաճախակի հարկավոր է թույլատրել 

նամակագրության, հեռախոսի կամ հաղորդակցության այլ միջոցների օգնությամբ  

կապ պահպանել իրենց ընտանիքների, այլ անձանց և դրսում գործող 

կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ և տեսակցություն ունենալ այդ 

անձանց հետ:  

 24.2. Հաղորդակցությունը և այցելությունները կարող են ենթարկվել այնպիսի 

սահմանափակումների և մոնիթորինգի, որոնք անհրաժեշտ են քրեական գործի 

քննությունը շարունակելու, կարգուկանոն պահպանելու, ապահովության և 

անվտանգության, քրեական հանցագործությունները կանխելու և 

հանցագործությունից տուժած անձանց պաշտպանության համար, սակայն այդ 

սահմանափակումները, այդ թվում` դատական մարմնի կողմից նշանակվածները, 

պետք է, այդուհանդերձ, թույլատրեն շփման նվազագույն ընդունելի մակարդակը:  

 24.4. Տեսակցությունները պետք է կազմակերպվեն այնպես, որ բանտարկյալները 

կարողանան պահպանել և զարգացնել հնարավորինս նորմալ ընտանեկան 

հարաբերություններ:  

 24.5. Բանտային մարմինները պետք է օգնեն բանտարկյալներին արտաքին 

աշխարհի հետ պատշաճ կապը պահելու հարցում և նրանց տրամադրեն 

անհրաժեշտ աջակցություն:  

35.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ   

Հայաստանի քրեակատարողական չափանիշների` միջազգային չափանիշների հետ 

համապատասխանության մանրակրկիտ գնահատումը սույն ուսումնասիրության 

շրջանակից դուրս է: Սույն դիտարկումը նպատակ չի հետապնդում նաև գնահատել, թե 

գործնականում որքան են այդ չափանիշներին հետևում: Այնուամենայնիվ, Եվրոպական 

բանտային կանոնները չափազանց արդյունավետ են եղել բանտային վարչակազմերին 

ուղղորդելու հարցում:  

 

4-ՐԴ ԲԱԺԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

Կացարանային չափորոշիչները. Բանտի տարողունակությունը հաշվարկելու մեթոդը 

պետք է հիմնվի ԽԿԿ չափանիշների վրա: Դա ներառում է ավելի շատ գործոններ, քան 

ընդհանուր հանրակացարանում առկա տարածքն է: 

Տեղեկատվական համակարգի կառավարում. Իրենց հսկողության շրջանակում 

գործառնական տվյալներ հավաքելու և դրանք մեկնաբանելու հնարավորության 

տրամադրումը կառավարիչներին կմեծացնի նրանց` ռեսուրսների ուղղորդման 
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կարողությունը ՔԿՀ համակարգի նպատակներին հասնելու համար: Պարզ օրինակներից 

են` խցից դուրս անցկացրած ժամանակը, անհնազանդության դեպքերը, արգելված 

վաճառքի բացահայտումը և այլն: Այս եղանակով հնարավոր է սահմանել բարելավման 

թիրախային նպատակները և գնահատել առաջխաղացման չափը: 

Քրեակատարողական հիմնարկների ներսում պրոբացիոն ծառայությունները. 

Ազատազրկվածների սոցիալական վերականգնման հեռանկարները  կբարելավվեն, եթե 

պրոբացիոն ծառայության աշխատակիցներն այցելեն ՔԿՀ-ներ`  ազատմանը նախորդող 

դասընթացների գործընթացին և ազատ արձակման անհատական պլանների մշակմանն 

իրենց ներդրումն ունենալու համար:   
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ԲԱԺԻՆ 5. ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԳԵՐԲՆԱԿԵՑՈՒՄ 

36. ԳԵՐԲՆԱԿԵՑՈՒՄ 

36.1. ԱՆ պատասխանը  

Քրեակատարողական հիմնարկների ընդհանուր կացարանային տարածքը բավարար է 

ապահովելու համար 4մ2 նվազագույն տարածքը, որը ՀՀ օրենսդրությունը նախատեսել է 

յուրաքանչյուր դատապարտյալի համար:  

Հաշվի առնելով, որ կալանավորված և դատապարտված անձինք ազատազրկման 

վայրերում տեղավորվում են կալանավորներին և դատապարտյալներին անջատ պահելու 

օրենսդրական պահանջով ամրագրված սկզբունքի համաձայն (ՀՀ քրեակատարողական 

օրենսգրքի 68-րդ հոդված, «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» ՀՀ 

օրենքի 31-րդ հոդված), ինչպես նաև կալանավորների և դատապարտյալների 

համակեցության և ապահովության վերաբերյալ նկատառումները՝ որոշ խցերում, 

մասնավորապես, կալանավայրերում, առաջ է գալիս գերբնակեցման խնդիր:  

Հաշվի առնելով, որ անհրաժեշտ է նվազեցնել կալանավայրերում գերբեռնվածությունը` 

ընդունվել է ՀՀ արդարադատության նախարարի՝ «ՀՀ արդարադատության նախարարի 

2012 թվականի փետրվարի 28-ի թիվ 30-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացում 

կատարելու մասին» 2015 թվականի մայիսի 11-ի թիվ 203-Ն հրամանը: Այս հրամանի 

արդյունքում «Արմավիր» քրեակատարողական հիմնարկում ստեղծվել է 40 անձի համար 

նախատեսված կալանավայր: Սա որոշ չափով նվազեցրել է «Նուբարաշեն» 

քրեակատարողական հիմնարկում պահվող կալանավորված անձանց թիվը:  

2014 թվականին «Արմավիր» քրեակատարողական նոր հիմնարկում կահավորվեցին 11 

օժանդակ կառույցներ. շահագործման հանձնվեցին օժանդակ կառույցներ, որոնք կարող 

են տեղավորել 400 դատապարտյալ: Շինարարական աշխատանքների ավարտելուց հետո 

հիմնարկը կունենա 1,240 անձ ընդունելու հնարավորություն: Ինչպես նաև՝ 

քրեակատարողական ծառայության բարելավման ռազմավարական ծրագրերում 

ներառված է գործող այլ քրեակատարողական հիմնարկների վերակառուցումը, դրանց 

տարողունակության մեծացումը և նոր քրեակատարողական հիմնարկների կառուցումը: 

Նշված ծրագրերն իրականացնելու դեպքում հնարավոր կլինի լիովին լուծել 

ազատազրկված անձանց համամասնական բաշխման խնդիրը, ինչպես նաև կապահովվի 

օրենսդրությամբ սահմանված նվազագույն բնակտարածքի պահանջը:  

 36.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

ԽԿԿ չափանիշներում բանտերի գերբնակեցումը մեկնաբանվում է հետևյալ կերպ. 

«Բանտերի գերբնակեցման երևույթն ամբողջ Եվրոպայով մեկ շարունակում է քայքայել 

ուղղիչ համակարգերը և լրջորեն ձախողել ազատազրկված անձանց պահման 
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պայմանների բարելավման փորձերը: Գերբնակեցման բացասական ազդեցության 

հետևանքներն արդեն լուսաբանված են նախորդ Ընդհանուր հաշվետվություններում»: 

Նման հանգամանքներում հարցը չի լուծվի՝ ուղղիչ հիմնարկների վրա չափից ավելի 

գումարներ ծախսելով: Դրա փոխարեն անհրաժեշտ է վերանայել գործող 

օրենսդրությունը՝ նախքան դատական քննության փուլի մեկնարկը և պատիժների 

նշանակումը կիրառվող կալանքի մասով, ինչպես նաև՝ վերանայել ազատազրկում 

չնախատեսող դատավճիռների ցանկի: Հենց այս մոտեցումն էլ պաշտպանում է Բանտերի 

գերբնակեցման և բանտարկյալների թվի աճի վերաբերյալ Նախարարների կոմիտեի թիվ 

R (99) 22 հանձնարարականը: ԽԿԿ-ն մեծ հույսեր ունի, որ այդ կարևոր փաստաթղթում 

շարադրված սկզբունքներն իսկապես կկիրառվեն անդամ պետությունների կողմից. այս 

հանձնարարականի կատարումը պետք է անմիջականորեն վերահսկվի Եվրոպայի 

խորհրդի կողմից:22 

Այս ոլորտում ԽԽԿ-ն տեսնում է կոշտ ուղղորդման անհրաժեշտություն: Բանտերի խցերը 

գնահատելիս այժմ կիրառվում են հետևյալ չափանիշները. առնվազն 4մ2 տարածքում` 

նվազագույնը 2 մետր տարածք հանդիպակաց պատերի միջև, և 2.5 մետր` հատակից մինչև 

առաստաղը: 

Մեկ այլ տեղում ԽԿԿ չափանիշները հաստատում են, որ այս նվազագույն պահանջը 

պետք է կիրառվի միայն համատեղ զբաղեցված խցերի նկատմամբ` առանց ներառելու 

առանձնացված սանիտարական հանգույցը: ԽԿԿ չափանիշներով մշտական բնակության 

տարածքը մեկտեղանի խցերի համար 6մ2 է` գումարած սանիտարական հանգույցի 

տարածքը: 

Քրեակատարողական հաստատությունում ազատազրկվածին տրամադրվող բնակելի 

տարածքը. ԽԿԿ չափանիշներ23 

Ներածություն 

1. 1990-ականներից ի վեր ԽԿԿ-ն մշակել և կիրառել է բնակելի տարածքների 

վերաբերյալ նվազագույն չափանիշները, որոնք պետք է ապահովվեն բանտարկյալների 

համար ուղղիչ հիմնարկի խցերում: Չնայած այս չափանիշները հաճախ օգտագործվել են 

ԽԿԿ այցելությունների վերաբերյալ բազմաթիվ զեկույցներում, սակայն դրանք չեն 

ընդհանրացվել մեկ ընդհանուր փաստաթղթում:  

2. Միևնույն ժամանակ այս չափանիշների նկատմամբ աճող հետաքրքրություն է 

նկատվում ազգային մակարդակում (անդամ պետությունների՝ քրեակատարողական 

համակարգի գործունեության համար պատասխանատու մարմինների, ազատազրկման 

վայրերի մշտադիտարկում իրականացնող ազգային մարմինների, օրինակ՝ 
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Խոշտանգումների դեմ կոնվենցիայի կամընտիր արձանագրության շրջանակում 

ստեղծված կանխարգելման ազգային մեխանիզմները, ներպետական դատարանների և 

հասարակական կազմակերպությունների կողմից, այլն) և միջազգային մակարդակում, 

հատկապես՝ բանտերի գերբնակեցման խնդրի և դրա հետևանքների պատճառով: 

Ներկայումս, Եվրոպայի խորհրդի Ուղղիչ քաղաքականության հարցերով 

համագործակցության խորհուրդը (Council of Europe’s Council for Penological Co-operation, 

PC-CP) բանտերի գերբնակեցման վերաբերյալ պաշտոնական փաստաթուղթ է մշակում: 

Բացի այդ,  Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը բազմաթիվ վճիռներ է 

կայացրել Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի (ՄԻԵԿ) 3-րդ հոդվածի 

ենթադրյալ խախտումների վերաբերյալ բողոքների մասով, որոնք կապված են 

բանտարկյալների համար ոչ բավարար բնակելի տարածք ապահովելու խնդրի հետ: 

3. Այս ֆոնին 2015 թվականի նոյեմբերին ԽԿԿ-ն որոշեց հստակ ձևակերպել իր 

դիրքորոշումը և չափանիշները մեկ բանտարկյալի համար նախատեսված նվազագույն 

բնակելի տարածքի առնչությամբ. այս փաստաթուղթը նույնպես հետապնդում է այդ 

նպատակը: 

4. Այս փաստաթղթում նշված խցերը սովորական խցեր են հանդիսանում, որոնք 

նախատեսված են բանտարկյալների կեցության համար, ինչպես նաև նշվում է հատուկ 

խցերի մասին, օրինակ՝ կարգապահական, անվտանգության, առանձնացված խցեր կամ 

մեկուսարաններ: Սակայն, սպասասրահները կամ նմանատիպ տարածքները, որոնք 

օգտագործվում են ավելի կարճ ժամանակով, ներառված չեն սույն փաստաթղթում:  

5. Մշտադիտարկման աշխատանքների ժամանակ ԽԿԿ-ն հաճախ առնչվում է 

բանտերի գերբնակեցման խնդրի հետ: Գերբնակեցման հետևանքները բազմիցս շեշտվել 

են ԽԿԿ-ն կողմից իր զեկույցներում՝ ճնշող և ոչ հիգիենիկ կացարաններ, անձնական 

կյանքի մշտական պակաս, արտակացարանային գործունեության քիչ հնարավորություն, 

որը պայմանավորված է աշխատակիցների և տարածքների առկայությանը գերազանցող 

պահանջարկով, գերծանրաբեռնված առողջապահական ծառայություններ, լարվածության 

աճ և որպես դրա հետևանք` բանտարկյալների միջև և բանտարկյալների և անձնակազմի 

միջև հաճախ հանդիպող բռնության միջադեպեր: ԽԿԿ-ը գտնում է, որ մեկ բանտարկյալի 

համար նախատեսված նվազագույն բնակելի տարածքի հարցը մեծապես կապված է 

Եվրոպայի խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ պետության` ազատազրկված անձանց 

արժանապատվությունը հարգելու հանձնառության հետ: 

6. Անձնական բնակելի տարածքի նվազագույն չափանիշներն այնքան էլ միանշանակ 

չեն, ինչպես կարող է թվալ առաջին հայացքից: Նախ` ԽԿԿ-ի կողմից օգտագործվող 

«նվազագույն բնակելի տարածք»-ի չափանիշները տարբեր հաստատությունների համար 

տարբեր են: Կարճաժամկետ` մի քանի ժամից մինչև մի քանի օր տևող կալանավորման 

համար նախատեսված ոստիկանության խուցը պարտադիր չէ, որ բավարարի տարածքի 

չափերի միևնույն ստանդարտ պահանջներին, ինչ հոգեբուժարանի հիվանդասենյակը, 
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իսկ բանտախուցը՝ լինի կալանավորված, թե դատապարտված անձանց համար, սա 

նույնպես միանգամայն այլ խնդիր է:   

7. Երկրորդ՝ պետք է տարբերակել ըստ նախատեսված տարածքի բնակեցման 

հնարավորության աստիճանի (այսինքն՝ դա մեկ անձի համար նախատեսված խուց է, թե 

բազմաբնակ խուց): Պետք է սահմանել նաև «բազմաբնակ» հասկացությունը: Երկու անձի 

համար նախատեսված խուցն, անկասկած, տարբերվում է, օրինակ, վեց կամ ավելի 

անձանց պահելու համար նախատեսված խցից: Ինչ վերաբերում է մեծածավալ 

հանրակացարաններին, որտեղ տեղավորվում են տասնյակ և երբեմն` մինչև հարյուր 

բանտարկյալ, ապա ԽԿԿ-ն ունի հիմնարար առարկություններ, որոնք ոչ միայն կապված 

են մեկ բանտարկյալի համար նախատեսված բնակելի տարածքի խնդրի հետ, այլ, որպես 

այդպիսին, ընդհանրապես այդ երևույթի հետ:   

Իր 11-րդ ընդհանուր զեկույցում ԽԿԿ-ն քննադատել է մեծածավալ հանրակացարանների 

կեցության սկզբունքն ընդհանրապես. հաճախ նման հանրակացարանները 

բանտարկյալներին պահում են չափազանց ճնշող և անառողջ պայմաններում: Բացի 

անձնական կյանքի պակասից, կոմիտեն գտնում է, որ նման հանրակացարաններում 

ահաբեկման և բռնությունների ռիսկայնությունը բարձր է, և որ անձնակազմի համար 

այնտեղ չափազանց դժվար է հսկողություն իրականացնել: Ավելին, յուրաքանչյուր դեպքի 

ռիսկի և կարիքների գնահատման հիման վրա առանձին բանտարկյալների պատշաճ 

տեղաբաշխումը դառնում է համարյա անիրագործելի առաջադրանք: Ուստի, ԽԿԿ-ն 

արդեն երկար ժամանակ պաշտպանում է մեծածավալ հանրակացարաններից դեպի 

առավել փոքր կացարաններ անցում կատարելու գաղափարը:  

8.  Երրորդ՝ իր չափանիշների լույսի ներքո խցերի չափերը գնահատելիս` ԽԿԿ-ն հաշվի 

է առնում նաև բանտարկյալներին առաջարկվող ռեժիմը (տե´ս ստորև՝ 21-րդ 

պարբերությունը): 

ԽԿԿ-ի հիմնական նվազագույն չափանիշն անձնական բնակելի տարածքի մասով 

9. 1990-ականներին ԽԿԿ-ն մշակել է նվազագույն բնակելի տարածքին ներկայացվող  

հիմնական «բութ մատի կանոն» ստանդարտը, որը պետք է ապահովվի խցում 

բանտարկյալների համար:    

• 6մ2 բնակելի տարածք` մեկ անձի համար նախատեսված խցի դեպքում,  

• 4մ2 բնակելի տարածք` յուրաքանչյուր բանտարկյալի համար բազմաբնակ խցում:  

10. ԽԿԿ-ն վերջին տարիներին հստակեցրել է, որ բնակելի տարածքի նվազագույն 

չափանիշը չի ընդգրկում սանիտարահիգիենիկ հարմարությունների համար 

նախատեսված տարածքը խցի ներսում: Հետևաբար, մեկ անձի համար նախատեսված 

խուցը պետք է լինի 6մ²` գումարած սանհանգույցի համար պահանջվող տարածքը (որը 

սովորաբար կազմում է 1-2մ²): Նմանապես, սանհանգույցի համար նախատեսված 
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տարածքը չպետք է մտնի բազմաբնակ խցում մեկ անձի համար նախատեսված 4մ² 

տարածքի մեջ: Ավելին, ցանկացած խցում, որտեղ բնակվում են մեկից ավելի 

բանտարկյալներ, պետք է առկա լինի լիարժեք գործող սանհանգույց: 

11. Բացի այդ, ԽԿԿ-ն գտնում է, որ որպես բանտարկյալի կացարան օգտագործվող 

ցանկացած խցում պատերի միջև հեռավորությունը պետք է լինի 2մ, իսկ հատակից մինչև 

առաստաղ` 2.5մ: 

Բարձր չափանիշների խթանումը 

12. Եվրոպական բանտային կանոնների (2006թ.) 18.5-րդ կանոնում նշվում է, որ՝ 

«Բանտարկյալները պետք է գիշերվա ընթացքում սովորաբար տեղավորվեն անհատական 

խցերում, բացառությամբ երբ նախընտրելի է գիշերային քնի ընթացքում նրանց 

տեղավորել միևնույն խցում»: Եվրոպայի խորհրդի շատ երկրներում բանտարկյալներին 

տրամադրում են մենախցեր` սովորաբար 7.5մ²-ից 9.5մ² տարածքով: ԽԿԿ-ն մշտապես 

նշել է, որ մեկ անձի կողմից զբաղեցվող 6մ² տարածքից պակաս տարածքով խցերը 

(առանց սանհանգույցի) պետք է կա´մ շահագործումից հանվեն, կա´մ պետք է մեծացվեն` 

մեկ բանտարկյալին պատշաճ բնակտարածք տրամադրելու նպատակով: 

13. 4մ² բնակելի տարածքի չափանիշը մշակելիս` ԽԿԿ-ն հաշվի է առել մի կողմից 

Արևմտյան Եվրոպայի մի շարք երկրներում նկատվող միտումը` կրկնապատկելու 

նախապես մեկ անձի համար նախատեսված խցերի տարածքը մինչև 8-9մ², և մյուս 

կողմից` մեծածավալ հանրակացարանների առկայությունը բանտային 

հաստատություններում (գաղութներում)` Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի տարբեր 

երկրներում:  

14. Թեև ԽԿԿ-ն երբևիցե հստակ չի սահմանել «բազմաբնակ» հասկացությունը, 

այնուամենայնիվ, այցելությունների վերաբերյալ զեկույցների վերլուծությունը ցույց է 

տալիս, որ երկուսից չորս բանտարկյալի համար նախատեսված խցերը լիովին մտնում են 

այս հասկացության մեջ: Հետևաբար` ԽԿԿ-ն մշտապես ակնարկել է, որ 8մ² մակերեսով 

խցերը հարմար են երկու բանտարկյալի համար, 12մ²` երեք բանտարկյալի համար և 16մ² 

խցերը` հարմար են չորս բանտարկյալի համար: Այնուամենայնիվ, շատ դեպքերում ԽԿԿ-

ն նաև նշել է, որ 8մ² (կամ 8 - 9մ²) մակերես ունեցող խցերը «նախընտրելի» են (Սլովենիա 

2006թ., Հունգարիա 2013թ.) կամ «իդեալական» են (Բելգիա, 2009թ.) միայն մեկ 

բանտարկյալ տեղավորելու համար. կամ պետք է «օգտագործվեն մեկից ոչ ավելի 

բանտարկյալի բնակության համար` բացառությամբ, երբ խորհուրդ չի տրվում 

բանտարկյալին մենակ թողնել» (ՄԹ, 2003թ.): 2011 թվականին Նիդերլանդներ կատարած 

այցելության վերաբերյալ զեկույցում կոմիտեն նշել է, որ երկու բանտարկյալի համար 

նախատեսված 8-10մ² մակերեսով խցերում նույնպես «անհարմարություններ կան» 

բանտարկյալների համար, և 2011 թվականին Իռլանդիա կատարած այցելության 

վերաբերյալ զեկույցում առաջարկվեց «ջանքեր գործադրել` հնարավորինս խուսափելու 

երկու բանտարկյալներին 8մ² տարածքով խցերում տեղավորելուց»:  
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15. Պարզ է, որ վերոնշյալ օրինակները ենթադրում են, որ մեկ բանտարկյալի համար 

նախատեսված 4մ² տարածքը կարող է ճնշող պայմանների հանգեցնել, երբ խոսքը 

վերաբերում է փոքր թվով բանտարկյալների համար նախատեսված խցերին: Իրականում, 

քանի որ մեկ տեղանի խցում պահվող բանտակյալին տրամադրվում է նվազագույնը 6մ² 

բնակելի տարածք, չի կարելի ասել, որ 8մ² խուցը բավարար բնակելի տարածք կլինի երկու 

բանտարկյալի համար: ԽԿԿ-ի կարծիքով, անհրաժեշտ է առնվազն փորձել տրամադրել 

դրանից ավելի մեծ բնակելի տարածք: Այնուամենայնիվ, 4մ² դա նվազագույն չափանիշն է: 

16. Այս նկատառումներով, ԽԿԿ-ն որոշել է առաջ քաշել մինչև չորս բանտարկյալի 

համար նախատեսված բազմաբնակ խցերի ցանկալի չափանիշը` մեկ բանտարկյալի 

համար նախատեսված նվազագույնը 6մ² բնակելի տարածքին ավելացնելով 4մ²` 

յուրաքանչյուր հավելյալ բանտարկյալի համար. 

• 2 բանտարկյալ` առնվազն 10մ² (6մ² + 4մ²) բնակելի տարածք + սանհանգույց, 

• 3 բանտարկյալ` առնվազն 14մ² (6մ² + 8մ²) բնակելի տարածք + սանհանգույց, 

• 4 բանտարկյալ` առնվազն 18մ² (6մ² + 12մ²) բնակելի տարածք + սանհանգույց: 

17. Այլ կերպ ասած` ցանկալի կլինի, որ 8-9մ² տարածքով խցում պահվի մեկից ոչ ավելի 

բանտարկյալ, և 12մ² խցում բնակվեն երկուսից ոչ ավելի բանտարկյալներ:  

18. ԽԿԿ-ն խրախուսում է Եվրոպայի խորհրդի բոլոր անդամ պետություններին 

կիրառել այս ավելի բարձ չափանիշները` հատկապես նոր բանտեր կառուցելիս: 

36.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ  

Վերևում մանրամասն նկարագրված ԽԿԿ չափանիշները շատ խնդրահարույց են այն 

երկրների համար, որոնք քրեական արդարադատության ծառայությունների համար 

նախատեսված սահմանափակ միջոցներ ունեն: Առավել հաճախ հղում է կատարվում մեկ 

բանտարկյալի համար խցում հատկացված բնակելի տարածքի վերաբերյալ չափանիշին: 

Այնուամենայնիվ, ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված 4մ² տարածքը 

համապատասխանում է միայն մեկ բանտարկյալի համար նախատեսված խցերի մասով 

1990 թվականի ԽԿԿ չափանիշին, ինչը հազվադեպ է պահպանվում Հայաստանի 

բանտերում: Վերջերս չափանիշը բարձրացվել է մինչև 6մ²: Դա նշանակում է, որ 

Հայաստանի բանտերն ավելի գերբնակեցված են համարվում միջազգային չափանիշների, 

քան՝ սեփական օրենսդրության համաձայն: 

Խցի տարածքը չպետք է առանձին դիտարկել: Ազատազրկման միջավայրին վերաբերող 

այլ չափանիշները հավասարապես կարևոր են, բայց դրանք այդքան էլ հեշտ չէ գնահատել: 

37. Գերբնակեցման հանգեցնող գործոնները 

37.1. ԱՆ պատասխանը  
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Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում գերբնակեցման խնդիրը 

հիմնականում մինչդատական կալանքի չարաշահման և քրեական արդարադատության 

քաղաքականության խնդիր է, որի մաս են կազմում պարտադիր նվազագույն 

պատիժները, ազատազրկման ժամկետների և ցմահ ազատազրկման պատիժների 

ավելացումը, վաղաժամկետ ազատման իրավունքին հավակնելու փոփոխությունները և 

ազատ արձակումից հետո սոցիալական ինտեգրմանն օժանդակելուն հատկացվող 

անբավարար ուշադրությունը: Պայմանական վաղաժամկետ ազատման և պատիժը 

պայմանականորեն չկիրառելու խախտումները նույնպես նպաստում են դրան: Այս 

հարցերին վերաբերող օրենսդրությունն այնպես է վերաիմաստավորված, որ կարող է 

օգնել լուծել որոշ խնդիրներ: 

37.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

ԽԿԿ-ն անդրադառնում է բանտերի գերբնակեցման հետևյալ հարցերին. «Որոշ երկրներ 

բանտերի գերբնակեցման խնդրի լուծման համար գնում են ուղղիչ հիմնարկներում տեղերի 

քանակի ավելացման ճանապարհով: ԽԿԿ-ն հեռու է այն մտքից, որ միայն լրացուցիչ տեղերի 

ստեղծմամբ կարելի է լուծել այդ խնդիրը երկարատև հեռանկարում: Իրականում, մի շարք 

եվրոպական երկրներում, որոնք նախաձեռնել էին իրականացնել ուղղիչ հիմնարկների 

ընդլայնման շինարարության ծրագիրը, պարզվեց, որ ուղղիչ հիմնարկների բանտարկյալներ 

ընդունելու կարողության աճի հետ միասին աճում է նաև բանտարկյալների թիվը: 

Ընդհակառակը, մի շարք պետությունների վարած քաղաքականությունը՝ ուղղված բանտեր 

ուղարկվող մարդկանց թվի կրճատմանը կամ փոփոխմանը, մեծ ավանդ մտցրեց բանտում 

պահվող մարդկանց քանակի կառավարելի մակարդակի պահպանման գործում»:24  

37.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ 

Նախարարությունից ստացված պատասխաններում հայտնաբերված գործոններից 

յուրաքանչյուրը ներկայիս իրավիճակում առանցքային դեր կարող է խաղալ: Դրանք պետք 

է լրացուցիչ կերպով մանրամասն ուսումնասիրել: Միևնույն ժամանակ, Միավորված 

ազգերի կազմակերպության Թմրամիջոցների և հանցավորության դեմ պայքարի 

գրասենյակի (UNODC) ցանկը նույնպես չպետք է անտեսել, մասնավորապես՝ 

աղքատության և անհավասարության, քրեական արդարադատության գործընթացում 

ձգձգումների, գրավի ոչ բավարար կիրառման, այլընտրանքային պատժամիջոցների 

անբավարար կիրառման և թմրամիջոցների հետ առնչվող քրեական գործունեության 

մասով: Յուրաքանչյուրը պայմանավորված է արդարադատության համակարգի առանձին 

բնագավառների որոշումների ցանցով: 

38. Գերբնակեցման հետևանքները 
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38.1. ԱՆ պատասխանը  

Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում գերբնակեցումը բացասական 

ազդեցություն ունի քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող անձանց 

անվտանգության, հիգիենայի վրա և առողջապահական առավել լավ պայմաններ 

ապահովելու հարցում: 

38.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

ԽԿԿ-ն հետևյալ դիտողություններն է արել գերբնակեցման խնդրի վերաբերյալ. «Բանտերի 

գերբնակեցման հարցը ուղղակիորեն վերաբերում է ԽԿԿ-ի լիազորություններին: 

Բանտերում նախատեսվածից ավելի մեծ թվով բանտարկյալներ պահելու 

անհրաժեշտությունը ծայրահեղ վատ է ազդում այնտեղ մատուցվող բոլոր 

ծառայությունների և իրականացվող միջոցառումների վրա. նվազեցնում է, և հավանաբար 

զգալիորեն, բանտերում կյանքի ընդհանուր մակարդակը: Ավելին, բանտի կամ նրա որևէ 

մասի գերբնակեցման աստիճանը ֆիզիկական առումով ինքնստինքյան կարող է լինել 

անմարդկային կամ նվաստացուցիչ»:25 

38.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ 

Գերբնակեցումը կարող է բոլոր տեսակի բանտարկյալների վրա նույն կերպ 

չանդրադառնալ: Ընդհանուր առմամբ, մտածողության հոգեբանական տեսանկյունից 

կանայք ավելի շատ են տառապում աձնական կյանքի պակասից, սակայն երիտասարդ 

տղամարդիկ ավելի ագրեսիվ են դառնում խմբում իրենց տեղը հաստատելու 

անհրաժեշտության պատճառով: 

39. Գերբնակեցման բաշխվածությունը 

39.1. ԱՆ պատասխանը  

Այս հարցի պատասխանը բերված է 36-րդ ենթաբաժնում ներկայացված 

տեղեկություններում: 

5-ՐԴ ԲԱԺՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ. ՔԿՀ-ՆԵՐԻ 

ԳԵՐԲՆԱԿԵՑՈՒՄ 

Գերբնակեցումը ենթադրում է շատ ավելին, քան ոչ բավարար տարածքով խցեր ունեցող 

բանտի շինությունը: Բանտը կարող է, օրինակ, ունենալ բավարար տարածք, բայց եթե 

ռեժիմը թույլ չի տալիս բավարար գործունեություն ծավալել վերականգնման նպատակով, 
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կամ ազգականների այցելությունների համար նախատեսված տարածքը լեցուն և 

անբավարար է, ապա կարելի է եզրակացնել, որ առկա է գերբնակեցում: 

Իրավախախտների կառավարման նման մոտեցումը հաճախ անվանում են 

«պահեստավորում», և այն քիչ առնչություն ունի վերականգնողական նպատակների հետ: 

5-ՐԴ ԲԱԺՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ՔԿՀ-ՆԵՐԻ ԳԵՐԲՆԱԿԵՑՈՒՄ 

Վերահաշվարկել բանտերի կարողությունները. Բանտային շինությունների 

կարողությունների մասին հայտարարությունները պետք է վերանայել ԽԿԿ ներկայիս 

առաջարկների հիման վրա կատարված հաշվարկի համաձայն, որն է` մեկ բանտարկյալի 

համար առնվազն 6մ² մակերեսով մենախուց + սանհանգույց և մեկ բանտարկյալի համար 

4մ² մակերեսով բազմաբնակ խուց + լիովին առանձնացված սանհանգույց:  

Տվյալներ հավաքել ռեժիմի մասին. Առավել մանրամասն տվյալներ պետք է հավաքել 

գերբնակեցման՝ այնպիսի գործոնների վրա ազդեցության մասին, ինչպիսիք են՝ 

առողջությունը, ռեժիմի միջոցառումները և ազատ արձակելու համար 

դատապարտյալների նախապատրաստումը (սոցիալիական վերականգնում):  

Ավելի շատ ժամանակ խցից դուրս. Նվազագույն չափանիշը խցից դուրս անցկացվող 

ժամանակի համար մեկ ժամն է բարձր ռիսկայնության իրավախախտների դեպքում: Թեև 

ցածր ռիսկայնության իրավախախտների վերաբերյալ տեղեկատվության մեջ նշվում է 

հնարավոր 10 ժամի մասին, սակայն դա որպես նվազագույն չափանիշ չի սահմանվել: 

Բոլոր ռեժիմների համար խցից դուրս անցկացվող ժամանակը պետք է մշտադիտարկման 

ենթարկվի: Եվրոպական լավագույն գործելակերպի համաձայն՝ տեղի ղեկավարների 

համար սահմանված են թիրախային ժամանակահատվածներ, որոնք կարող են 

երկարացնել խցից դուրս գտնվելու ժամանակը: Երբեմն դա դժվար իրագործելի է թվում 

բանտային անձնակազմի համար, որոնք պետք է ավելի պրոակտիվ լինեն իրենց 

աշխատանքում: Անձնակազմի ընդդիմությունը հաղթահարելու համար թերևս 

անհրաժեշտ կլինի սահմանել թիրախներ և գնահատել կատարողականը: 

Ընթացիկ տեղեկությունների կառավարումը. Օպերատիվ տեղեկությունները 

հավաքագրելու և գնահատելու ավելի ժամանակակից մեթոդներ պետք է կիրառվեն: Սա 

վերաբերում է «խցից դուրս անցկացված ժամանակի», ընտանեկան այցերի թվի, 

ազատազրկման ծրագրերի կատարման մասին տվյալներին: Նման տեղեկությունները 

հնարավորություն կտան կառավարիչներին սահմանել բարելավման թիրախներ և 

խրախուսել տեղական թիմերին ավելի լավ դրսևորելու իրենց` հին խնդիրների համար 

նոր լուծումներ գտնելու միջոցով: 
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ԲԱԺԻՆ 6. ԱԶԱՏԱԶՐԿՎԱԾՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ 

40. Նոր ազատազրկվածներ ընդունելու ընթացակարգը 

40.1. ԱՆ պատասխանը  

Նախարարի թիվ 1543-Ն հրամանով (ենթաօրենսդրական ակտ) սահմանվում է, որ նոր 

ազատազրկվածները առաջին յոթ օրերի ընթացքում պետք է պահվեն «կարանտինային 

բաժանմունքում»: Նրանք անցնում են բուժզննում: Բացատրվում են ընթացակարգերը, 

աշխատանքը և դասընթացների հնարավորությունները: Հստակեցվում են, թե ինչ 

վարքագիծ է նրանցից ակնկալվում: Քննարկվում են իրավունքները և 

պարտականությունները: Կատարվում են ֆորմալ և ոչ ֆորմալ գնահատումներ` որոշելու 

համար, թե ՔԿՀ-ի որ բաժանմունքում է պետք տեղավորել նոր 

դատապարտյալին/ազատազրկվածին: 

40.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

ԵԲԿ 14-16 կանոններում նկարագրում է ընդունմանը ներկայացվող ընթացակարգերը: 

14. Ոչ ոք չպետք է ընդունվի բանտ կամ պահվի բանտում որպես բանտարկյալ, 

եթե չկա ազգային օրենսդրության համաձայն տրված՝ ազատազրկում 

նշանակելու մասին վավեր օրդեր:  

15.1 Ընդունման պահին յուրաքանչյուր բանտարկյալի վերաբերյալ պետք է 

անհապաղ գրառվեն հետևյալ տվյալները.  

 ա. տեղեկատություններ բանտարկյալի ինքնության վերաբերյալ, 

բ.  ազատազրկում նշանակելու մասին հրամանի պատճառները և    

իրավական հիմքերը, 

 գ. ընդունման օրը և ժամը, 

դ. բանտարկյալի այն անձնական իրերի ցանկը, որը պետք է 31-րդ կանոնի 

համաձայն անվտանգ   պահպանության ենթարկվի, 

 ե. տեղեկություններ տեսանելի մարմնական վնասվածքների և ընդունվող 

  բանտարկյալի նկատմամբ մինչ այդ տեղի ունեցած դաժան   

  վերաբերմունքի մասին բողոքների վերաբերյալ, և 

 գ. բժշկական գաղնտիքի պայմանները պահպանելով՝ բանտարկյալի  

  առողջության մասին ցանկացած տեղեկություն, որը վերաբերում է  

  բանտարկյալի և ուրիշ անձանց ֆիզիկական և հոգեկան    

  բարեկեցությանը: 
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15.2 Ընդունման պահին 30-րդ կանոնի համաձայն բոլոր ազատազրկվածներին 

պետք է տրվեն տեղեկություններ:  

15.3 Ընդունումից անմիջապես հետո 24.9-րդ կանոնի համաձայն բանտարկյալի 

ազատազարկման մասին պետք է ծանուցում տրվի:  

16. Ընդունումից հետո հնարավորինս շուտ.  

 ա. ընդունելության պահի դրությամբ բանտարկյալի առողջության մասին 

  տեղեկությունները պետք է լրացվեն 42-րդ կանոնի համաձայն  

  անցկացված բժշկական զննությամբ, 

 բ. բանտարկյալի համար պետք է որոշվի անվտանգության    

  համապատասխան մակարդակը՝ 51-րդ կանոնի համաձայն, 

 գ. 52-րդ կանոնի համաձայն պետք է որոշվի անվտանգության   

  համար տվյալ բանտարկյալի վտանգավորության աստիճանը, 

 դ. պետք է գնահատվեն բանտարկյալի սոցիալական վիճակի վերաբերյալ 

  առկա բոլոր տեղեկությունները, որպեսզի լուծվեն բանտարկյալի  

  անձնական և նրա բակերեցության հրատապ  խնդիրները, և 

 ե. դատապարտված բանտարկյալների դեպքում պետք է անհրաժեշտ  

  քայլեր ձեռնարկվեն սույն Կանոնների VIII մասի համաձայն ծրագրեր 

  իրականացնելու ուղղությամբ: 

40.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ 

Զգույշ, կառավարվող մուտքը բանտ ապահով կալանավորման առանցքային մասն է 

հանդիսանում և սկզբունքորեն ճիշտ է: Այնուամենայնիվ, իրական փորձի որակը 

պայմանավորված է այն տվյալներով, որոնք կարելի է գնահատել միայն յուրաքանչյուր 

բաժանմունքում փաստացի ուսումնասիրություն կատարելու միջոցով: Այլ 

բանտարկյալների կողմից ճնշումները կարող են դեր խաղալ, եթե կարանտինում 

պահվում են միայն փոքր թվով բանտարկյալներ: 

41. Հատուկ կարիքներ ունեցող ազատազրկվածները 

41.1. ԱՆ պատասխանը  

Քրեակատարողական օրենսգրքի 68-րդ հոդվածով և «Ձերբակալված և կալանավորված 

անձանց պահելու մասին» օրենքի 31-րդ հոդվածով սահմանվում են ազատազրկված 

անձանց 12 տարբեր կատեգորիաներ, որոնց պետք է անջատ պահել: Դրանց թվում են` 

կանայք, անչափահասները, իրավապահ մարմինների աշխատակիցները, շրջապատի 

համար վտանգ ներկայացնող անձինք և օտարերկրյա քաղաքացիները: 
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41.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները 

Այս հարցի առնչությամբ բարձրացված խնդիրների հետ կապված միջազգային 

չափանիշներ կարելի է գտնել տարբեր տեղերում` սույն զեկույցի սկզբում նշված 

խորհուրդների և առաջարկների ցանկում: Օրինակ՝ սննդի հետ կապված ԵԲԿ 22-րդ 

կանոնում նշվում է. «Բանտարկյալներին պետք է տրամադրվի սննդարար սննդակարգ, 

որի համար պետք է հաշվի առնվի նրանց տարիքը, առողջական և ֆիզիկական վիճակը, 

կրոնը, մշակույթը և նրանց աշխատանքի բնույթը»: 

41.3 Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ 

Առանձին բնակեցման վերաբերյալ այս կատեգորիաներից շատերը պարզ են թվում: 

Այնուամենայնիվ, չկանխամտածված հանցագործություն կատարած անձանց 

առանձնացնելը կանխամտածված հանցագործություն կատարած անձանցից կարող է 

անհիմն տարբերակում լինել: Նմանապես, կրկնահանցագործություն կատարած անձանց 

առաջին անգամ բանտում հայտնված անձանցից առանձնացնելը պարտադիր չէ, որ 

օգտակար տարբերակում լինի: Եվրոպական երկրները սովորաբար ռիսկերի և 

կարիքների խորը գնահատում կկատարեին: Նրանք, որպես կանոն, չէին տարբերակի 

բանտարկյալներին մեկ կոնկրետ հատկորոշիչի կամ դասակարգման հիման վրա: 

Գերբնակեցման առաջին հետևանքներից մեկն այն է, որ այն լարվածություն է ստեղծում 

քրեակատարողական հիմնարկների անձնակազմի համար` տրամադրելու անհրաժեշտ 

ծառայություններ պոնտենցիալ խոցելի խմբերին: ԱՆ-ի պատասխանում սահմանված 

գործունեության ծրագրերը հիմնավորվում են վտանգավոր հետևանքներից խուսափելու 

իրենց մտադրության մասին: 

42. Բանտարկյալների համար անհատական վերականգնողական ծրագրեր 

42.1. ԱՆ պատասխանը  

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի՝ «Կալանավորվածների 

և դատապարտյալների հետ սոցիալական, հոգեբանական և իրավական աշխատանքներ 

իրականացնող կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեության» կարգը 

հաստատելու մասին 2008 թվականի մայիսի 30-ի թիվ 44-Ն հրամանի համաձայն, 

ստորաբաժանումների (ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական 

հիմնարկներում ծառայության սոցիալական, հոգեբանական և իրավական 

աշխատանքներ իրականացնող) կողմից իրականացվող միջոցառումները ներառում են 

սոցիալական և հոգեբանական հատկանիշների ուսումնասիրություն, ախտորոշում և 

կարիքների գնահատում, որոնցից հետո յուրաքանչյուր դատապարտյալի համար 

կազմվում է ուղղիչ ծրագիր: Ծրագիրը կազմվում է դատապարտյալին 

քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխելուց հետո` մեկից երեք ամիսների ընթացքում:  
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Ծրագիրը ներառում է այն գործողությունները և/կամ միջոցները, որոնք պետք է 

իրականացվեն դատապարտյալների համար պատիժը կրելու ընթացքում: 

Դատապարտյալին ազատման նախապատրաստելու ծրագիրը կազմվում է պայմանական 

վաղաժամկետ ազատում կիրառելուց մինչև երեք ամիս առաջ, պատժի չկատարված մասը 

փոխարինվում է ավելի մեղմ պատժով կամ նրանք կրում են ամբողջ պատիժը, ինչպես 

նաև իրականացվում են ծրագրով նախատեսված միջոցառումները` նպատակ 

հետապնդելով ապահովել ազատումից հետո նրանց բարեհաջող վերաինտեգրումը 

հասարակության մեջ: 

42.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

ԽԿԿ-ն կոշտ դիրքրոշում ունի այս հարցի վերաբերյալ26. «Ազատազրկված անձանց նորմալ 

կեցության համար ծայրահեղ կարևոր է իրագործել միջոցառումների բավարար ծրագրեր 

(աշխատանք, կրթություն, սպորտ և այլն): Այս ծրագրերի իրականացումը կարևոր է բոլոր 

հիմնարկների համար անկախ այն բանից, թե ում համար են դրանք նախատեսված՝ 

դատապարտյալների, թե՞ հետաքննության տակ գտնվողների: ԽԿԿ-ն նշում է, որ 

բազմաթիվ քննչական հիմնարկներում կալանավորվածների գործողությունները 

սահմանափակ են: Այսպիսի հիմնարկներում ռեժիմային միջոցառումների 

կազմակերպումը հասարակ խնդիր չէ, քանի որ այստեղ բավականին արագ փոխվում է 

կալանքի տակ գտնվող անձանց կազմը: Պարզ է, որ այստեղ չեն կարող իրագործվել 

այնպիսի անհատական վերաբերմունքի ծրագրեր, որոնք ցանկալի կլիներ կիրառել 

դատապարտված բանտարկյալների համար նախատեսված հիմնարկներում: 

Այնուամենայնիվ, կալանավորվածներին չի կարելի շաբաթներով ու, հավանաբար, 

ամիսներով անգործության մատնել իրենց խցերում, եթե անգամ խցերում առկա են 

բավականին լավ կենսական պայմաններ: ԽԿԿ-ի կարծիքով անհրաժեշտ է ապահովել 

այնպիսի պայմաններ, որոնք քննչական հիմնարկներում գտնվող կալանավորվածներին 

հնարավորություն կտան օրվա որոշ մասը (8 ժամ և ավելին), անցկացնել իրենց խցերից 

դուրս և զբաղվել տարբեր բնույթի օգտակար գործունեությամբ: Դատապարտյալների 

համար նախատեսված հիմնարկներում ռեժիմը պետք է շատ ավելի բարենպաստ լինի»: 

ԵԲԿ (Կանոն  28) սահմանվում են չափանիշներ, որոնք հազիվ թե կատարվեն Հայաստանի 

ՔԿՀ-ներում մի քանի տարիների ընթացքում: Օրինակ` 

 Ռեժիմները պետք է թույլ տան բոլոր ազատազրկվածներին խցից դուրս օրական 

այնքան ժամանակ անցկացնել, որքան անհրաժեշտ է մարդկային և սոցիալական 

բավարար շփման համար: 

 Յուրաքանչյուր ՔԿՀ պետք է ձգտի բոլոր ազատազրկվածներին հասանելի դարձնել 

կրթական ծրագրեր, որոնք պետք է հնարավորին չափ ընդգրկուն լինեն և 
                                                                                                     
26

 Խոշտանգումների և անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ 

պատժի  կանխարգելման եվրոպական կոմիտեի  չափանիշները 2002, վերանայված՝ 2015թ. (Standards of the 

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 2002, revised 
2015) 
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համապատասխանեն նրանց անհատական կարիքներին` միաժամանակ հաշվի 

առնելով նրանց ձգտումները: 

 Յուրաքանչյուր հիմնարկ պետք է ունենա բոլոր ազատազրկվածների օգտագործման 

համար նախատեսված գրադարան, որը պետք է համարժեքորեն ապահովված լինի 

և՛ ժամանցի, և՛ կրթական տարաբնույթ տեղեկություններով, գրքերով և այլ 

միջոցներով: 

 Բանտարկյալների կրթությունը պետք է գործնականում հնարավորինս ներհյուսված 

լինի երկրում առկա կրթության և մասնագիտական վերապատրաստման 

համակարգի մեջ, որպեսզի ազատ արձակումից հետո նրանք կարողանան առանց 

դժվարությունների շարունակել իրենց կրթությունը և մասնագիտական 

վերապատրաստումը: 

42.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ 

ԱՆ-ի կողմից նշված գործունեության ծրագրերն համահունչ են ԵԽ հանձնարարականի 

հետ: Քրեակատարողական համակարգի համար սահմանափակ բյուջե ունեցող երկրների 

համար մեծ խնդիր է (ինչպես նշվել է վերևում) ապահովել գործունեության ծրագրերի 

պահանջով սահմանված ծառայությունների բարձր որակը: 

43. Պատժի կրման անհատական պլան ունեցող բանտարկյալների թվաքանակը 

43.1. ԱՆ պատասխանը  

42-րդ ենթաբաժնում նշված ուղղիչ ծրագիրը և դատապարտյալին ազատման 

նախապատրաստելու ծրագիրը կազմվում են բոլոր դատապարտյալների համար (եթե 

դատավճիռն ուժի մեջ է մտել), ուստի նրանք ներգրավված են 100%-ով:  

43.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

Տե´ս 42.2. ենթաբաժինը: 

43.4. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ 

Ուղղիչ ծրագրի և ազատման ծրագրի գործընթացը մանրամասնելու համար օգտակար է 

հատուկ վերանայում անցկացնել: 

44. Ռեժիմային միջոցառումներից օգտված բանտարկյալների թիվը 

44.1. Արդարադատության նախարարության պատասխանը  

2014 թվականին իրականացված միջոցները ներառում են կրթական ծրագրեր, որոնք 

ներգրավել են ազատազրկված անձանց 3,8%-ին, աշխատանքային ծրագրեր, որոնք 
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ներգրավել են ազատազրկված անձանց 10,3%-ին, ինչպես նաև՝ թմրանյութերի դեմ 

պայքարին ուղղված ծրագրեր: Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարության քրեակատարողական վարչության բուժսպասարկման բաժնի կողմից 

կալանավորված և դատապարտված անձանց շրջանում իրականացվել են ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ 

կանխարգելման, վնասի նվազեցման, կամավոր խորհրդատվության և ստուգման, 

ներարկիչների փոխանակման, պահպանակների հասանելիության և մեթադոնի 

փոխարինման բուժական ծրագրեր:  

Ծրագրի իրականացրած նպատակներից մեկն էր թմրանյութեր և հոգեմետ նյութեր 

օգտագործող անձանց տրամադրել ժամանակակից և գիտականորեն հիմնավորված 

բուժում, վերականգնում և վնասի նվազեցման ծառայություններ: 2014 թվականին 5958 

տեղեկագրեր են բաժանվել թմրանյութեր և հոգեմետ նյութեր օգտագործող անձանց 

շրջանում, 3332 անձ ստացել է ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և թմրամոլության կանխարգելման 

հարցերի շուրջ խորհրդատվություն: 2014 թվականի դեկտեմբեր 31-ին 

քրեակատարողական հիմնարկներում 131 կալանավոր և դատապարտյալ անցել են 

մեթադոնի փոխարինման բուժում:  

44.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

Տե´ս 42-րդ ենթաբաժինը: 

44.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ 

Կասկած չկա, որ արդարադատության նախարարությունը կցանկանար մեծացնել այն 

ազատազրկվածների համամասնությունը, որոնց համար հասանելի են աշխատանքի և 

կրթական դասընթացները: Չափահասների համար բանտերում մասնագետ 

աշխատակիցների պակասը (օրինակ` ուսուցիչների, սոցիալական աշխատողների և 

հոգեբանների) նշանակում է, որ այդ դասընթացները պետք է վերամշակվեն այնպես, որ 

հնարավոր լինի մատուցել կացարանները վերահսկող հսկիչների կողմից: 

Հնարավոր չէ վիճարկել մատնանշված այլ ծրագրերի` դեղորայքային բուժման, 

զբաղվածության և կրթական ծրագրերի ազդեցությունը վերականգնման բարեհաջող 

ընթացքի վրա: Այնուամենայնիվ, պետք է մշակել նաև դրանք իրականացնելու նոր 

մեթոդներ, քանի որ քիչ հավանական է, որ բավարար պետական ֆինանսավորում 

հասանելի կլինի՝ բարձրացնելու մասնակցության ցուցանիշները ավելի, քան ներկայումս 

տիրող բավականին հիասթափեցնող մակարդակն է: 

5-ՐԴ ԲԱԺՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. 

ԱԶԱՏԱԶՐԿՎԱԾՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ 

Վերականգնման շեշտադրում. Արևմտյան Եվրոպայում քսաներորդ դարի վերջին 30 

տարիների ընթացքում աճել է իրավախախտների սոցիալական վերականգնման հարցում 

քրեակատարողական հիմնարկների դերակատարությունը: Ռեժիմները նախկինում 
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չունեին ազատման նախապատրաստման համար մշակված որևէ գործունեություն: 

Կրթությունը և աշխատանքի վերապատրաստումը կարևոր էին դիտվում շատ 

իրավախատների համար, որոնց հմտությունների ցածր մակարդակը նպաստել էր 

իրավախախտում կատարելուն:  

Կրթության շրջանակը. Արևմտյան Եվրոպայում կրթությունն ընկալվում է ավելի լայն 

իմաստով, քան ԱԳ երկրներում, և հաճախ կարելի է տեսնել բանտարկյալների, որոնք 

ներգրավված են նոր սոցիալական և կանոնավոր ապրելակերպի հմտությունների 

ուսումնասիրություններ ներառող դասերում և սովորում են, թե ինչպես կարելի է օգուտ 

ստանալ գրականության գնահատումից: Դժբախտաբար, այս երկրներում բանտերի 

գերբնակեցումը և կրճատված բյուջեները սահմանափակել են այս կարևոր 

գործունեության հասանելիությունը: 

Վերականգնողական ծառայություններ. Ինչպես արդեն նշվել է, քրեակատարողական 

համակարգի առանցքային նպատակներից մեկը դատապարտյալների վերականգնումն է, 

որպեսզի նրանք չշարունակեն հանցավոր կյանքը: Ոչ մի պատճառ չկա, որպեսզի 

անհատը վերադառնա նախկին հանցավոր կյանքին: Բայց կան դրդապատճառներ, 

որոնցից են` սոցիալիական շփումների պակասը, զբաղվածության և վերապատրաստման 

բացակայությունը, հակասոցիալական վերաբերմունքը, անհանգստությունը, այլ 

հանցագործների իմպուլսիվության հետ առնչությունը, կրթության բացակայությունը, 

ծնողների և խնամակալների կողմից անուշադրությունը կամ վատ վերաբերմունքը: 

Կրկնահանցագործությունը նվազեցնելու բազմաթիվ եղանակներ կան, և ծախսերի 

տեսանկյունից ամենաարդյունավետը` սոցիալական վերապատրաստումը և կրթական 

դասընթացներն են: 

Առողջական կարիքներ. Սա համարվել է հատուկ առաջնահերթություն, և վարչակազմը 

պրոակտիվ է հանդես եկել այնպիսի ծրագրերի ներդրման հարցում, որոնք ցույց են տալիս 

առողջական խնդիրների առաջնայնությունը և ապահովում բարձրորակ բուժում:  

5-ՐԴ ԲԱԺՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ԱԶԱՏԱԶՐԿՎԱԾՆԵՐԻ 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ 

Սոցիալական վերականգնման մեթոդները. Քրեակատարողական օրենսգրքով պետք է 

նշանակվի կենտրոնակայանից վերադաս ներկայացուցիչ, որը պատասխանատու կլինի 

քրեակատարողական ռեժիմի վերականգնողական հարցերի համար: 

Քրեակատարողական հիմնարկների և պրոբացիայի միջև համագործակցությունը. 

Չնայած նախատեսվում է պրոբացիոն ծառայությունն առանձնացնել 

քրեակատարողական ծառայությունից, սակայն կարևոր է, որպեսզի այս երկու 

կազմակերպությունների միջև գոյություն ունենա սերտ համագործակցություն: Նման 

ձևով բանտից համայնք շարժը կարելի է ավելի արդյունավետ կառավարել: 



 

«Քրեական արդարադատության համակարգի արձագանքները Հայաստանում բանտերի 

գերբնակեցման վերաբերյալ հարցերին» 

 էջ 72՝  118-ից 

Օպերատիվ տվյալներ. Քրեակատարողական ծառայությունը պետք է ապահովի 

վերահսկղությամբ կամ առանց վերահսկողության ազատված բանտարկյալների կրկնակի 

իրավախախտման մակարդակի մասին տվյալների հավաքագրումը և վերլուծությունը: 

Ինչպես նաև՝ տվյալներ պետք է հավաքել բանտերում վերականգնողական 

միջոցառումների մասնակցության մասին: 

Մինչազատման ծրագրեր. Մինչազատման հարցերով զբաղվող ծրագրերը թանկ չեն 

կազմակերպական առումով և կարող են լուրջ ազդեցություն ունենալ: Դրանք պետք է 

դիտարկել որպես քրեակատարողական բոլոր հիմնարկների նպատակների առանցքային 

մաս: Պետք է մշակել նաև այլ ծրագրեր` դատապարտյալների քրեածին կարիքներին 

արձագանքելու նպատակով:   
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ԲԱԺԻՆ 7. ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԱԶԱՏՈՒՄ 

45. Պայմանական ազատում 

45.1. ԱՆ պատասխանը  

Քրեական օրենսգրքի 76-րդ և 77-րդ հոդվածներով և Քրեակատարողական օրենսգրքի 114-

116-րդ հոդվածներով նախատեսվում է պայմանական վաղաժամկետ ազատում: 

Լրացուցիչ մանրամասներ են հրապարակվել 2006 թվականի օգոստոսի թիվ 1304-Ն 

ենթաօրենսդրական ակտով: Այս ակտերով սահմանվում է, որ պետք է կրել պատժի ոչ 

պակաս, քան կեսը (պայմանավորված հանցագործության ծանրությամբ)` նախքան 

ազատման հարցը քննելը: Քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունից 

բաղկացած խումբը կատարում է առաջին ստուգումը և ինքնաբերաբար մերժում այն 

բանտարկյալների դիմումները, որոնք անցյալում կարգապահական խախտումներ են 

ունեցել կամ չունեն «դրական բնութագիր»:  

Վաղաժամկետ ազատման պայմաններին համապատասխանող դիմումատուների 

գործերը փոխանցվում են անկախ խորհրդին: Այս խորհրդի երկու անդամները 

հարցազրույց են անցկացնում դիմումատուի հետ, և եթե խորհրդի ողջ կազմը 

համաձայնվում է պայմանական ազատման կիրառման հետ, գործը հանձնվում է 

դատարանի քննության: Եթե դատարանը համաձայնվում է ազատել անձին, այն կարող է 

հատուկ պայմաններ սահմանել կամ փոխարինել պատիժը ավելի մեղմ պատժով: 

Դիմումի մերժման դեպքում բանտարկյալը կարող է վաղաժամկետ ազատման նոր դիմում 

ներկայացնել վեց ամիս հետո: Վաղաժամկետ ազատ արձակված անձանց նկատմամբ 

սովորաբար կիրառելի է երկու պայման` նոր հանցանք չկատարել և որոշակի 

ընդմիջումներով տեղեկություններ հաղորդել Քրեակատարողական ծառայության 

այլընտրանքային պատիժների կատարման բաժնին: 

45.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

ԵԽ հանձնարարականը պատիժը կրելուց պայմանական ազատման (պատիժը կրելուց 

պայմանական վաղաժամկետ ազատման) վերաբերյալ (Նախաբան). Հանձնարականը 

ճանաչում է, որ պայմանական ազատումը կրկնահանցավորությունը կանխելու և 

սոցիալական վերականգնումը խթանելու ամենաարդյունավետ ու ամենակառուցողական 

միջոցներից մեկն է, որն ապահովում է ազատությունից զրկված անձի ծրագրված, 

օժանդակվող և վերահսկվող վերաինտեգրումը հասարակությունում: 

ԵԽ հանձնարարականը պատիժը կրելուց պայմանական ազատման (պատիժը կրելուց 

պայմանական վաղաժամկետ ազատման) վերաբերյալ (Ընդհանուր սկզբունքներ 4.ա). 

Ազատազրկման բացասական հետևանքները նվազեցնելու և արտաքին աշխարհի 

անվտանգությունը երաշխավորող որոշակի պայմանների կիրառմամբ ազատությունից 

զրկված անձանց սոցիալական վերականգնումը խթանելու նպատակով օրենքը պետք է 
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պայմանական ազատում ապահովի ազատազրկման դատապարտված բոլոր անձանց, 

այդ թվում` ցմահ ազատազրկման դատապարտվածների համար:  

ԵԽ հանձնարարականը բանտերի գերբնակեցման և բանտարկյալների թվի աճի մասին 

(Հոդված 24). Պայմանական վաղաժամկետ ազատումը պետք է համարվի առավել 

արդյունավետ և կառուցողական միջոցներից մեկը, որը ոչ միայն կրճատում է 

բանտարկության տևողությունը, այլև էականորեն նպաստում է իրավախախտի 

ծրագրված վերադարձին համայնք: 

ԵԽ հանձնարարականը բանտերի գերբնակեցման և բանտարկյալների թվի աճի մասին 

(Հոդված 25). Պայմանական վաղաժամկետ ազատումը խթանելու և ընդլայնելու 

նպատակով իրավախախտին համայնքում աջակցության, օգնության և վերահսկման 

լավագույն պայմաններ պետք է ստեղծվեն, մասնավորապես՝ հուշելու իրավասու 

դատական կամ վարչական իշխանություններին հաշվի առնել այս միջոցը` որպես 

արժեքավոր և պատասխանատու տարբերակ:  

ԵԽ հանձնարարականը պատիժը կրելուց պայմանական ազատման (պատիժը կրելուց 

պայմանական վաղաժամկետ ազատման) վերաբերյալ (Հոդված 16-21). այս 

պարբերություններում նկարագրվում է պայմանական վաղաժամկետ ազատման 

առաջարկվող մոտեցումները: 

45.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ 

Պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատումը պետք է խրախուսի 

դատապատյալներին ազատազրկման ընթացքում օգտագործելու վերականգնման բոլոր 

հնարավորությունները, իսկ ազատվելիս՝ լրացուցիչ հսկողության տակ պահի, մինչ որ 

նրանք կհարմարվեն ազատությանը: Պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ 

ազատման այս համակարգը հիմնականում քննադատվում է նախկին վարքագծի վրա 

հիմնվելու պատճառով (օրինակ` կարգապահական խախտումներ), այն չափից շատ 

լիազորություններ է շնորհում քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակազմին 

բանտարկյալի բնութագիրը գնահատելու հարցում և չունի մասնագիտական 

եզրակացություն այն մասին, թե արդյոք, պրոբացիոն հսկողության օգնությամբ 

բանտարկյալը կարող է հաղթահարել անձնական և սոցիալական այն 

մարտահրավերները, որոնց անխուսափելիորեն կհանդիպի: 

46. Պատժի կրճատումը վաղաժամկետ ազատման դեպքում 

46.1. ԱՆ պատասխանը  

Վիճակագրություն չի պահպանվել այն մասին, թե միջինը որքան է կազմում պատժի 

չկրած մասը: 

46.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  
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ԵԽ հանձնարարականը պատիժը կրելուց պայմանական ազատման (պատիժը կրելուց 

պայմանական վաղաժամկետ ազատման) վերաբերյալ (Հոդված 45). Պետք է 

վիճակագրություն վարվի այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են՝ փաստացի 

պայմանական ազատված անձանց թիվը՝ ազատման իրավունք ունեցողների ընդհանուր 

թվի համեմատ, ազատազրկման ձևով պատիժների տևողությունը և կատարած 

հանցագործությունները, պայմանական ազատում ստանալուց առաջ պատժի կրած մասը, 

պայմանական ազատումը չեղյալ հայտարարելու դեպքերի թիվը, կրկնակի 

դատապարտման դեպքերի թիվը և պայմանական ազատված անձանց քրեական անցյալն 

ու սոցիալ-ժողովրդագրական բնութագիրը: 

46.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ 

Հանրությանը պաշտպանելու և սահմանափակ ռեսուրսները լավագույնս օգտագործելու 

համար քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությանը պետք է հասանելի լինի նման 

գործնական օպերատիվ տեղեկությունների լայն շրջանակ: Թեև յուրաքանչյուր 

բանտարկյալի մասին այս տեղեկություններն արձանագրվում են ինչ-որ տեղ, սակայն 

վիճակագրական վերլուծության բացակայությունը հանդիսանում է թերացում 

ղեկավարության և ռազմավարություն մշակողների կողմից: 

Քիչ թվով կառավարություններ են հավաքում այս տվյալները, բայց դրանք չափազանց 

օգտակար են համակարգը կառավարելու և դրա արդյունավետությունը գնահատելու 

հարցում: Հետևյալ ենթաբաժիններում տրամադրված տեղեկություններին հղում 

կատարելիս չհիմնավորված տպավորություն է ստեղծվում, որ բանտարկյալների կեսից 

ավելիին շնորհվել է պայմանական ազատում, որի իրական տևողությունը չի 

գերազանցում մի քանի ամիսը: 

47. Դատապարտյալների այն համամասնությունը, որոնց շնորհվել է պայմանական 

վաղաժամկետ ազատում 

47.1. ԱՆ պատասխանը  

Պայմանական վաղաժամկետ ազատման հավակնող բանտարկյալների ընդհանուր թիվը 

տարեկան կտրվածքով գրանցված չէ: 2010 թվականից ի վեր յուրաքանչյուր տարի 

մոտավորապես 280 դատապարտյալ ստացել է պայմանական վաղաժամկետ ազատում: 

2014 թվականին այս թիվը հանկարծակի նվազեց մինչև 184: 

47.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

ԵԽ հանձնարարականը բանտերի գերբնակեցման և բանտարկյալների թվի աճի մասին 

(Կանոն  23). Անհրաժեշտ է խթանել այնպիսի միջոցների մշակումը, որոնք կրաճում են 

կրած պատժի փաստացի տևողությունը՝ նախընտրություն տալով անհատականացված 

միջոցներին, ինչպես օրինակ՝ պայմանական վաղաժամկետ ազատումը, ի տարբերություն 
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բանտի գերբեռնվածության կառավարման հավաքական միջոցառումների 

(համաներումներ, հավաքական ներումներ): 

ԵԽ հանձնարարականը բանտերի գերբնակեցման և բանտարկյալների թվի աճի մասին 

(Կանոն  24). Պայմանական վաղաժամկետ ազատումը պետք է համարվի առավել 

արդյունավետ և կառուցողական միջոցներից մեկը, որը ոչ միայն կրճատում է 

բանտարկության տևողությունը, այլև էականորեն նպաստում է իրավախախտի 

ծրագրված վերադարձին համայնք: 

47.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ 

Չնայած վիճակագրություն չի պահանջվել կամ տրամադրվել ամեն տարի ՔԿՀ-ից 

ազատված դատապարտյալների թվի մասին, սակայն ոչ պաշտոնական հաշվարկից, որի 

ժամանակ օգտագործվել են դատապարտյալների թիվը և պատժի տևողությունը, կարելի է 

ենթադրել, որ Հայաստանում ամեն տարի ազատվել է 2000 դատապարտյալ: Նրանց միայն 

10%-ին պայմանական ազատ արձակելու և գրեթե առանց հսկողության թողնելու 

հանգամանքը ցույց է տալիս, որ այս համակարգը չի հանդիսանում եվրոպական 

երկրներում մշակված իրավախախտների կառավարման կարևոր ասպեկտը: Ինչպես 

հաստատում է պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատման վերաբերյալ ԵԽ 

հանձնարարականը, ընդհանուր տեսակետն այն է, որ պայմանական վաղաժամկետ 

ազատման համար տրամադրվող երկարատև ժամանակահատվածը, կապված 

պրոբացիոն ծառայության կողմից արդյունավետ հսկողության հետ, մեծապես բխում է 

անվտանգ ազատման շահերից և նվազեցնում է կրկնահանցագործությունների 

մակարդակը: 

48. Բանտարկյալների այն համամասնությունը, որոնց շնորհվել է պայմանական 

վաղաժամկետ ազատում 

Համընկնում է 47-րդ ենթաբաժնում ներկայացված տեղեկությունների հետ: 

49. Պրոբացիայի աջակցությունը նախկին դատապարտյալներին 

49.1. ԱՆ պատասխանը  

Հայաստանում ներկայումս չի գործում պրոբացիոն ծառայություն, բայց արդեն մշակվել է 

պրոբացիոն ծառայության մասին օրենքի նախագիծը:  

Միևնույն ժամանակ Հայաստանում գործում է ԱՊԿԲ ծառայությունը 

«Քրեակատարողական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 5-7 կետերի և 

Հայաստանի կառավարության 2006 թվականի հոկտեմբերի թիվ 1561-Ն «Հայաստանի 

Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական 

վարչության այլընտրանքային պատիժների կատարման բաժնի տարածքային 

մարմինների գործունեության կարգը հաստատելու մասին» որոշման հիման վրա, որը 
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գրանցում է պայմանական վաղաժամկետ ազատումից օգտվող այն անձանց, որոնց 

վարքագիծը գտնվում է դատարանի հսկողության տակ:  

49.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

ԵՊԿ (Կանոն  53). Ներպետական օրենսդրության համապատասխան, պրոբացիոն 

գործակալությունները կարող են վերահսկողություն իրականացնել մինչև 

դատաքննությունը, դրա ընթացքում և դրանից հետո. այդպիսի վերահսկողությունը 

կարող է ներառել դատաքննության ընթացքում պայմանական ազատման դեպքում 

իրականացվող վերահսկողությունը, գրավը, քրեական պատասխանատվությունից 

պայմանական ազատումը, պայմանական դատապարտումը կամ պատժի կատարման 

հետաձգումը և վաղաժամկետ ազատումը: 

49.3 Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ 

Անգլիայի և Ուելսի ԱՆ-ն կողմից կատարված հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ 

կրկնահանցավորության ցուցանիշը զգալի ցածր է լինում, եթե բանտարկյալները 

ազատումից հետո առնվազն 12 ամիս գտնվում են պարտադիր վերահսկողության ներքո27: 

Նման ծառայության համար հատկացումները գումարների խելամիտ ծախս է համարվում 

և այդ երկրներում 2015 թվականի սկզբին համատարած բարեփոխումների հիմնական 

գործոնն է հանդիսացել: 

50. Այլ օժանդակություն նախկին դաապարտյալներին 

50.1. ԱՆ պատասխանը  

Հայաստանում պայմանական վաղաժամկետ ազատումից օգտված անձինք կարող են 

օժանդակություն ստանալ հասարակական կազմակերպությունների կողմից, որն ունի 

կամավոր և անհատական բնույթ:  

50.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

ԵԲԿ (Կանոն  107.4). Քրեակատարողական հիմնարկները պետք է սերտորեն 

համագործակցեն ազատ արձակված բանտարկյալներին վերահսկողություն 

իրականացնող և նրանց աջակցող ծառայությունների ու մարմինների հետ, որպեսզի 

դատապարտված բոլոր բանտարկյալներին հնարավորություն տրվի վերականգնել իրենց 

տեղը հասարակությունում, հարկապես ընտանեկան կյանքի և աշխատանքի մեջ:  

ԵԽ հանձնարարականը բանտերի գերբնակեցման վերաբերյալ (Կանոն  26). 

Ազատազրկման ընթացքում բուժման, ինչպես նաև ազատ արձակվելուց հետո 

վերահսկման և բուժման արդյունավետ ծրագրեր պետք է մշակվեն և իրականացվեն՝ 
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 Արդարադատության նախարարություն (2013) 2013 Նյութերի ժողովածու կրկնահանցավորության 

վիճակագրության և վերլուծության վերաբերյալ, Լոնդոն, Արդարադատության նախարարություն (Ministry of 
Justice (2013) 2013 Compendium of re-offending statistics and analysis, London: Ministry of Justice) 
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դյուրին դարձնելու իրավախախտների սոցիալական վերականգնումը, նվազեցնելու 

կրկնահանցագործությունները, ապահովելու հանրության անվտանգությունն ու 

պաշտպանությունը և վստահեցնելու դատավորներին և դատախազներին, որ 

ազատազրկման փաստացի տևողության կրճատմանը միտված միջոցները և 

համայնքային պատիժները և այլ միջոցները կառուցողական և պատասխանատու 

տարբերակներ են: 

50.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ 

Ոչ ֆորմալ դիտողությունները հաստատում են, որ քաղաքացիական հասարակության 

կազմակերպությունները նախկին դատապարտյալներին տրամադրում են գերազանց 

ծառայություններ: Այնումենայնիվ, դրանք սահմանափակ քանակությամբ են և փորձում 

են արձագանքել մեծ անհրաժեշտության դեպքում: Պարզվել է, որ ՀԿ ծառայությունների 

զարգացումը օժանդակություն տրամադրելու և կրկնահանցագործություններից 

խուսափելու շահեկան եղանակ է:  

51. Պայմանական վաղաժամկետ ազատված բանտարկյալների կրկնակի 

դատապարտումը 

51.1. ԱՆ պատասխանը  

2010 թվականի ընթացքում ԱՊԿԲ-ի կողմից վերահսկվել է ընդհանուր թվով 393 

պայմանական վաղաժամկետ ազատման դեպք, որից 40-ը հետագայում նորից 

իրավախախտում են կատարել: Կրկնակի դատապարտման այս 10% ցուցանիշը կայուն է 

մնացել այդ ժամանակից ի վեր: 2014 թվականին գրանցված էին պայմանական 

վաղաժամկետ ազատման արժանացած 97 անձինք, որոնցից ինը նորից իրավախախտում 

են կատարել: 

51.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

ԵԽ հանձնարարականը պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատման 

վերաբերյալ (Հոդված 43). Պայմանական ազատման գործող համակարգերի 

նպատակահարմարության և դրանց հետագա զարգացման մասին առավել խորը 

գիտելիքներ ձեռք բերելու համար պետք է իրականացնել գնահատում և վարել 

վիճակագրություն` այս համակարգերի աշխատանքի ու պայմանական ազատման 

հիմնական նպատակների իրականացման, դրանց արդյունավետության վերաբերյալ 

տեղեկություններ տրամադրելու նպատակով: 

51.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ 

Կրկնակի դատվածության մակարդակը հաշվարկելու համար անհրաժեշտ է իմանալ, թե 

այդ տարիներին ընդհանուր առմամբ ինչքան դատապարտյալ է ազատվել:  
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Մենք հասկանում ենք, որ վիճակագրությունը հղում է անում միայն նոր 

հանցագործություններին, որոնք կատարվել են այն ժամանակ, երբ վերահսկումը ուժի մեջ 

է եղել: Եվրոպական երկրներում կրկնակի դատվածության նորմալ չափանիշը անձի` 

առաջին անգամ ռիսկային դառնալուց հետո երկու տարվա ժամանակահատվածում 

վիճակագրություն հավաքելն է: Ենթադրվում է, որ նման փորձը կբացահայտեր կրկնակի 

դատվածության ավելի բարձր մակարդակ: Այլ հարցերին տրված պատասխաններից 

կարելի է ենթադրել, որ կրկնահանցագործության ցուցանիշները գովելիորեն ցածր են: 

Նման վիճակագրության հրապարակումը կարող էր բարձրացնել հանրային և դատական 

իշխանության վստահությունը պայմանական վաղաժամկետ ազատման նկատմամբ: 

52. Ամբողջական պատիժը կրած դատապարտյալների կրկնակի դատապարտման 

ցուցանիշը 

52.1. ԱՆ պատասխանը  

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից 

վիճակագրություն չի պահպանվել այն անձանց կրկնակի դատապարտման վերաբերյալ, 

որոնք ազատվել են իրենց ամբողջական պատիժը կրելուց հետո:  

52.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

Ինչպես նշվել է վերոնշյալ ենթաբաժնում, Պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ 

ազատման վերաբերյալ ԵԽ հանձնարարականը (Հոդված 43) առաջարկում է վարել նման 

վիճակագրություն: 

52.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ 

Նման բնույթի վիճակագրությունը թույլ է տալիս արդյունավետ որոշումներ ընդունել 

պայմանական վաղաժամկետ ազատման վերաբերյալ և չափել հետազոտման շրջանում 

վերահսկման արդյունավետությունը, ինչպես նաև՝ գնահատել քաղաքականության 

բարեփոխումները: 

7-ՐԴ ԲԱԺՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ. ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ԵՎ 

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԱԶԱՏՈՒՄ 

Պայմանական վաղաժամկետ ազատման դրական կողմերը. Պայմանական վաղաժամկետ 

ազատման դեպքում վերահսկվող ազատումը օգտակար է համայնքի, դատապարտյալի և 

հենց քրեակատարողական ծառայության համար: Պայմանական վաղաժամկետ 

ազատման համար խրախուսիչ միջոցների տրամադրումը դատապարտյալների 

մեծամասնության դեպքում խթանում է առավել համագործակցային վարքագիծ դրսևորել 

պատիժը կրելու ընթացքում: Սա թույլ է տալիս ուղղիչ հիմնարկում եղած ժամանակ 

առավել լավ վերահսկել իրավախախտներին, բայց նաև օժանդակում է հիմնարկից դուրս 

գալուց հետո հաջող վերականգնմանը: Կրկնահանցագործությունների ցուցանիշների 
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վերաբերյալ ուսումնասիրությունը, օրինակ, ցույց է տալիս, որ դրանք շատ ավելի ցածր են 

այն իրավախախտների շրջանում, որոնց պայմանական վաղաժամկետ ազատում է 

շնորհվել: Այնուամենայնիվ, միգուցե սրա պատճառն այն է, որ այս իրավախախտներն 

ավելի դրական վերաբերմունք ունեն հանցագործությունից հեռու մնալու հարցում:  

Վերականգնողական ծրագրեր. Այն դատապարտյալները, որոնք հնարավորություն են 

ստանում վերանայել իրենց օրինազանց վարքագիծը և զարգացնել առավել դրական 

վերաբերմունք ազատման վերաբերյալ, վերականգնման ավելի շատ հնարավորություն 

ունեն: Սովորաբար նման հնարավորությունն առկա է համայնքային օժանդակության և 

մոնիթորինգի միջոցառումներում, որոնք սովորաբար պրոբացիոն ծառայության 

պատասխանատվության շրջանակում են: 

Համայնքային մոտեցում է անհրաժեշտ. Վերջին տարիներին պայմանական 

վաղաժամկետ ազատված դատապարտյալների թիվը մոտենում է եվրոպական միջինին: 

Այնուամենայնիվ, պրոբացիոն ծառայության մասնակցությունը գործընթացքին 

ցանկալիից ավելի քիչ է: Պատշաճ գնահատումները, որոնց ուշադրության կենտրոնում է 

գտնվում այն հարցը, թե ինչ պետք է անել օգնելու համար անհատին պայմանական 

վաղաժամկետ ազատման ժամկետը բավարար հաջողությամբ ավարտելու համար, 

պահանջում են ռիսկի և կարիքի այնպիսի գնահատումներ, որոնք լավագույնս կարող է 

իրականացնել համայնքում իրավախախտներին վերահսկելու փորձ ունեցող 

գերատեսչությունը: Դժբախտաբար, քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցները 

կարող են չափազանց շատ ուշադրություն դարձնել ազատազրկման վայրում անձի 

վարքագծին, ինչը չի կարող կանխատեսել նրա վարքագիծն ազատության մեջ: 

7-ՐԴ ԲԱԺՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ԵՎ 

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԱԶԱՏՈՒՄ 

Պայմանական վաղաժամկետ ազատման համակարգի բարեփոխումը. Ավելի շատ 

առավելություն պետք է տալ ԱՆ ենթակայության տակ գտնվող պայմանական 

վաղաժամկետ ազատման համակարգի բարեփոխմանը, որը միավորում է նոր 

պրոբացիոն ծառայությունը և եվրոպական շատ երկրներում կիրառվող մեթոդները` 

ավելի լավ հայտնաբերելու համայնքի համար քիչ ռիսկայնություն ներկայացնող և նորից 

իրավախախտում կատարելու քիչ հավանականություն ունեցող դատապարտյալներին: 

Պայմանական վաղաժամկետ ազատման մասին որոշումներ ընդունելիս` 

առավելությունը պետք է տալ ռիսկի գնահատմանը և այն մեղմելու ծրագրերին: 

Վերապատրաստում. Պետք է մշակել վերապատրաստման ծրագիր, և պայմանական 

վաղաժամկետ ազատման համակարգի բոլոր դերակատարները պետք է անցնեն այդ 

վերապատրաստումը` նոր չափանիշներ և հմտություններ կիրառելու նպատակով: 



 

«Քրեական արդարադատության համակարգի արձագանքները Հայաստանում բանտերի 

գերբնակեցման վերաբերյալ հարցերին» 

 էջ 81՝  118-ից 

Վիճակագրությունը. Կանոնավոր կերպով պետք է մշակել վիճակագրություն 

կրկնահանցագործության ցուցանիշերի և պատժաչափերի միջին կրճատման մասին և 

վերլուծել այն: 

  



 

«Քրեական արդարադատության համակարգի արձագանքները Հայաստանում բանտերի 

գերբնակեցման վերաբերյալ հարցերին» 

 էջ 82՝  118-ից 

ԲԱԺԻՆ 8. ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՏԻԺՆԵՐ ԵՎ ՊՐՈԲԱՑԻԱ 

53. Նոր այլընտրանքային պատժամիջոցներ 

53.1. ԱՆ պատասխանը  

Ուղղիչ աշխատանքների տեսքով կիրառվող այլընտրանքային պատիժը վերացվել է այն 

բանից հետո, երբ ուժի մեջ է մտել «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 2006 թվականի հունիսի 26-ի թիվ 

ՀՕ-119-Ն օրենքը: 

53.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

ԵԽ հանձնարարականը բանտերի գերբնակեցման և բանտարկյալների թիվ աճի մասին 

(հավելված 2). «պրոբացիան [պետք է լինի] անկախ պատժամիջոց, որը կիրառվում է 

առանց ազատազրկման պատժի մասին դատավճիռ կայացնելիս»:  

Ազատազրկման հետ չկապված միջոցների վերաբերյալ Միավորված ազգերի 

կազմակերպության նվազագույն ստանդարտ կանոնների (Տոկիոյի կանոններ) կանոն 91-ի 

2 (3)-ը սահմանում է, որ. «հանցագործության բնույթին և ծանրության աստիճանին, 

հանցագործի անհատականությանը և կենսագրությանը, հանրության պաշտպանությանը 

համապատասխան առավելագույն ճկունություն ապահովելու և անհարկի 

ազատազրկման պատժի կիրառումից խուսափելու համար անհրաժեշտ է, որ քրեական 

արդարադատության համակարգը նախատեսի ազատազրկման հետ կապ չունեցող 

միջոցների լայն շրջանակ` մինչդատական միջոցառումներից մինչև դատավճռին 

հաջորդող հնարավորություններ: Ազատազրկման հետ կապ չունեցող հասանելի 

միջոցների կազմը և տեսակները պետք է սահմանել այնպես, որ հնարավոր լինի նաև 

իրագործել տվյալ արարքին համապասխանող ազատազրկման պատիժը»:  

Տոկիոյի կանոն 2 (4)-ում նշվում է, որ. «Անհրաժեշտ է խրախուսել և հանգամանալի 

կերպով վերահսկել ազատազրկման հետ կապ չունեցող միջոցների մշակումը և 

պարբերաբար գնահատել այդ միջոցների կիրառությունը»:  

53.3 Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ 

Ուղղիչ աշխատանքը պահանջում էր, որ իրավախախտները կատարեն վարձատրվող 

աշխատանք և իրենց աշխատավարձի մի մասը տան դատարանին՝ որպես տույժ 

կատարված հանցագործության դիմաց: Ժամանակին սա խելամիտ այլընտրանք էր 

քրեակատարողական հիմնարկին, սակայն այսպիսի դատավճիռներն այլևս գործուն 

չհամարվեցին, երբ տնտեսական պայմանների հետևանքով կրճատվեցին անհրաժեշտ 

աշխատանքային հնարավորությունները: (Այս միջոցը չպետք է շփոթել հանրային 

աշխատանքների հետ):  



 

«Քրեական արդարադատության համակարգի արձագանքները Հայաստանում բանտերի 

գերբնակեցման վերաբերյալ հարցերին» 

 էջ 83՝  118-ից 

«Պայմանական ազատազրկում» եզրույթի նպատակահարմարության վերաբերյալ 

հետագա քննարկումները կարող են նպաստել «պրոբացիա կիրառելու որոշում» ավելի 

բնական եվրոպական տերմինի ընդունմանը:  

54. Այլընտրանքային պատժամիջոցների նպատակը 

54.1. ԱՆ պատասխանը  

ԱՊԿԲ-ն ապահովում է ազատազրկման հետ կապ չունեցող միջոցների կատարումը և 

իրականացնում է վերահսկողություն այն անձանց նկատմամբ, որոնք օգտվել են պատժի 

պայմանականորեն չկիրառումից, որոնք արժանացել են պայմանական վաղաժամկետ 

ազատման և որոնց պատժի կիրառումը հետաձգվել է:  

54.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

Պրոբացիոն ԵԽ կանոնների վերաբերյալ հիմնական սկզբունքը հետևյալն է. «Պրոբացիոն 

գործակալությունները պետք է նպատակ ունենան իրավախախտների հետ դրական 

փոխհարաբերություններ հաստատելու միջոցով նվազեցնելու կրկնահանցավորությունը՝ 

նրանց նկատմամբ վերահսկողություն (ըստ անհրաժեշտության՝ նաև հսկողություն) 

սահմանելու, նրանց ուղղորդելու և օժանդակելու, ինչպես նաև նրանց բարեհաջող 

սոցիալական ներառումը խթանելու նպատակով: Պրոբացիան, ուստի, նպաստում է 

հանրային անվտանգությանը և արդարադատության արդար իրականացմանը»:  

 54.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ 

Քրեական օրենսգրքի նոր հայեցակարգում, որը պաշտոնապես ընդունվել է 2015 

թվականին, նշվում է. «Մենք [Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունը] պետք է 

վերանայենք պատժի համակարգը, դրանում նախատեսենք ազատազրկմանը 

այլընտրանք հանդիսացող գործուն պատժատեսակներ, կատարելագործենք եղածները, 

նախատեսենք քրեական պատասխանատվությանը այլընտրանք հանդիսացող միջոցներ, 

ինչը թույլ կտա պաշտպանել քրեաիրավական հարկադրանքը»:28 

55. Այլընտրանքային միջոցների շրջանակը 

55.1. ԱՆ պատասխանը  

Պատասխանը մանրամասնում է հետևյալ այլընտրանքային պատժատեսակները. 

հանրային աշխատանքներ, պայմանական վաղաժամկետ ազատում ազատազրկման 

պատժից, տուգանք, որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ 

զբաղվելու իրավունքից զրկում, զինվորական ծառայության սահմանափակումներ, գույքի 
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 ՀՀ ՆՈՐ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ (ՀՀ կառավարության 2015թ. 

հունիսի 4-ի «Հայաստանի Հանրապետության նոր քրեական օրենսգրքի հայեցակարգին 

հավանություն տալու մասին» թիվ 25 արձանագրային որոշման հավելված) CONCEPT OF NEW CRIMINAL 

CODE OF THE ARMENIA (Appendix to RA Government Protocol Decision N 25 Dated June 4, 2015) 



 

«Քրեական արդարադատության համակարգի արձագանքները Հայաստանում բանտերի 

գերբնակեցման վերաբերյալ հարցերին» 

 էջ 84՝  118-ից 

բռնագրավում: Պատժամիջոցին զուգահեռ դատավորը կարող է պահանջել, որ 

իրավախախտը որոշակի բուժում ստանա կամ գտնվի հոգեբույժի հսկողության ներքո:  

55.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

Համայնքային պատիժների և այլ միջոցների մասին եվրոպական կանոնների 

իրականացումը բարելավելու վերաբերյալ ԵԽ հանձնարարականի մեջ «Համայնքային 

պատիժների և այլ միջոցների առավել լայն և արդյունավետ կիրառման հասնելու  

ուղղորդող սկզբունքներ» 1-ին կետում նշվում է. «Անհրաժեշտ է նախետեսել դրույթ 

բավարար թվով և պատշաճ բազմազանությամբ համայնքային պատիժների և այլ 

միջոցների վերաբերյալ, ինչպես օրինակ՝ 

 այլընտրանքներ նախնական կալանքին, ինչպես օրինակ՝ հանցագործության 

կատարման մեջ կասկածվող անձից պահանջելը, որպեսզի նա բնակվի նշված 

հասցեով, իսկ նրան վերահսկի կամ աջակցի դատական մարմնի կողմից 

սահմանված գործակալությունը, 

 պրոբացիան` որպես անկախ պատժամիջոց, որը կիրառվում է առանց 

ազատազրկման պատժի մասին վճիռ կայացնելու, 

 ազատազրկման պատժի կատարման կասեցումը վերադիր պայմաններով,  

 հանրային աշխատանք (օրինակ՝ չվճարվող աշխատանք համայնքի համար), 

 տուժողին տրամադրվող հատուցում /փոխհատուցում/, մեդիացիա տուժողի և 

հանցագործություն կատարած անձի միջև, 

 թմրանյութեր կամ ոգելից խմիչքներ չարաշահող հանցագործների և հոգեկան 

խանգարում ունեցող անձանց բուժման մասին որոշում, ինչը կապված է նրանց 

հանցավոր վարքագծի հետ,  

 ինտենսիվ վերահսկողություն հանցագործություն կատարած անձանց հատուկ 

կատեգորիաների համար, 

 ազատ տեղաշարժի սահմանափակումներ, օրինակ՝ պարետային ժամի կամ 

էլեկտրոնային վերահսկողության միջոցով, որոնք կիրառվում են Եվրոպական 

կանոնների 23-րդ և 55-րդ կանոնների համաձայն,  

 պայմանական վաղաժամկետ ազատում բանտից՝ հետագա հսկողությամբ»: 

 

Միջազգային հիմնական կառույցները հնչեցնում են ծանրակշիռ և հստակ ուղերձներ 

այլընտրանքային պատժամիջոցների անհրաժեշտության մասին: Միավորված ազգերի 

կազմակերպության՝ «Ազատազրկման հետ չկապված միջոցների վերաբերյալ նվազագույն 



 

«Քրեական արդարադատության համակարգի արձագանքները Հայաստանում բանտերի 

գերբնակեցման վերաբերյալ հարցերին» 

 էջ 85՝  118-ից 

ստանդարտ կանոնների»-ի (Տոկիոյի կանոններ) կանոն 91-ի 2 (3) -ում29 նշվում է, որ. 

«հանցագործության բնույթին և ծանրության աստիճանին, հանցագործի 

անհատականությանը և կենսագրությանը, հանրության պաշտպանությանը 

համապատասխան առավելագույն ճկունություն ապահովելու և անհարկի 

ազատազրկման պատժի կիրառումից խուսափելու համար անհրաժեշտ է, որ քրեական 

արդարադատության համակարգը նախատեսի ազատազրկման հետ կապ չունեցող 

միջոցների լայն շրջանակ` մինչդատական միջոցառումներից մինչև դատավճռին 

հաջորդող հնարավորություններ: Ազատազրկման հետ կապ չունեցող հասանելի 

միջոցների կազմը և տեսակները պետք է սահմանել այնպես, որ հնարավոր լինի նաև 

իրագործել տվյալ արարքին համապասխանող ազատազրկման պատիժը»: 

55.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ 

Տրամադրված տեղեկատվության առանցքային կետերից երևում է, որ հանրային 

աշխատանքների համար սահմանված է առավելագույնը 2200 ժամ տևողություն: Սա 

մոտավորապես 10 անգամ գերազանցում է եվրոպական երկրներում սահմանված 

ժամաքանակը: Պայմանական վաղաժամկետ ազատման միջոցը կարող է ներառել 

հսկողության կամ վերականգնողական բնույթի հատուկ պայմաններ:  

56. Քրեական պատասխանատվությունն այլընտրանքային ձևերով փոխարինելու 

համակարգեր 

56.1. ԱՆ պատասխանը  

Նմանօրինակ համակարգեր Հայաստանում գոյություն չունեն:  

56.2 Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

Համայնքային պատիժների և այլ միջոցների մասին եվրոպական կանոնների 

իրականացումը բարելավելու վերաբերյալ ԵԽ հանձնարարական (Համայնքային 

պատիժների և այլ միջոցների առավել լայն և արդյունավետ կիրառման հասնելու  

ուղղորդող սկզբունքներ). «Անհրաժեշտ է նախետեսել դրույթ բավարար թվով և պատշաճ 

բազմազանությամբ համայնքային պատիժների և այլ միջոցների վերաբերյալ, ինչպես 

օրինակ՝ ... տուժողին տրամադրվող հատուցում /փոխհատուցում/, մեդիացիա տուժողի և 

հանցագործություն կատարած անձի միջև»: 

56.3 Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ 

Քրեական պատասխանատվությունն այլընտրանքային ձևերով փոխարինելը արդի 

քրեակատարողական համակարգի կարևորագույն կողմերից է: Բարեբախտաբար, 

հարևան Վրաստանում վերջինիս զարգացման գործընթացից կարելի է լավ դասեր քաղել:  
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  Ազատությունից զրկելու հետ չկապված միջոցների վերաբերյալ ՄԱԿ-ի նվազագույն ստանդարտ 

կանոններ (Տոկիոյի կանոններ), 91 Կանոն 2 (3) (The United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial 

Measures (The Tokyo Rules) 91 Rule 2 (3)) 



 

«Քրեական արդարադատության համակարգի արձագանքները Հայաստանում բանտերի 

գերբնակեցման վերաբերյալ հարցերին» 
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57. Նոր այլընտրանքային պատժամիջոցներ ներդնելու ծրագրեր 

ԱՆ պատասխանը 

Պատժատեսակների ցանկն ընդլայնելը և դրանց կիրառման համար արդյունավետ 

մեխանիզմներ ներդնելը ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի հայեցակարգում սահմանված 

առանցքային խնդիրներից մեկն է: Այլընտրանքային պատժի կիրառությունն, ըստ 

էության, պատժիչ բնույթ է կրում, սակայն կապված չէ հանցանք կատարած անձին 

հասարակությունից մեկուսացնելու և իր իսկ սոցիալական կապերը խզելու հետ: 

Հետևաբար, բացի ՀՀ քրեական գործող օրենսգրքում սահմանված այլընտրանքային 

պատժատեսակներից, ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի հայեցակարգով նախատեսված են 

հետևյալ ալընտրանքային պատժատեսակները՝ 

(1) ազատության սահմանափակումը,  

(2) հանրային իրավունքների սահմանափակումը,  

(3) օտարերկրյա քաղաքացուն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձին ՀՀ 

տարածքից արտաքսումը,  

(4) տնային կալանքը,  

(5) ծնողական իրավունքներից զրկելը: 

57.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

55-րդ ենթաբաժնի վերաբերյալ տրամադրված տեղեկատվությունն առնչվում է այս կետին:  

57.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ 

«Հանրային իրավունքների» սահմանափակման մասին առաջարկը կարող է 

անհանգստության տեղիք տալ, սակայն այլ մանրամասներ այս առնչությամբ չկան: 

Մեկնաբանները կանոնավոր կերպով առաջարկում են, որ պրոբացիոն հատուկ պատիժը 

ներառվի30 քրեական օրենսգրքում և պնդում են, որ «պատիժը պայմանականորեն 

չկիրառելու մասին» հայկական ձևակերպումն ունի թերություններ:  

58. Այլընտրանքային պատժամիջոցների կիրառությունը տոկոսային 

հարաբերակցությամբ 

58.1. ԱՆ պատասխանը  

2014 թվականի ընթացքում ԱՊԿԲ-ն գրանցել է 2227 դատապարտյալների: Նրանցից 62-ի 

նկատմամբ կիրառվել է տուգանք, 288-ի նկատմամբ կիրառվել է հանրային աշխատանք, 

154 հոգու պատիժը կասեցվել է, քանի որ վերջիններս գտնվում են ազատազրկման մեջ, 
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 Օրինակ՝ «Պրոբացիա. Եվրոպական հեռանկար», չհրապարակված փաստաթուղթ, մշակված 2012թ. Ռենդել 

Բարոուսի կողմից, ԵԽ Ուկրաինայի գրասենյակ (E.g. "Probation: a European Perspective" unpublished paper 
produced in 2012 by Randel Barrows for a CoE project in Ukraine) 
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399 դատապարտյալ զրկվել է որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի 

գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից: 

58.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

Համայնքային պատիժների և այլ միջոցների մասին եվրոպական կանոնների 

իրականացումը բարելավելու վերաբերյալ ԵԽ հանձնարարականը (Կանոն  27). 

Հետազոտությունն առավելագույնս պետք է թույլ տա համեմատություններ կատարել 

տարբեր ծրագրերի արդյունավետության տեսանկյունից: 

Համայնքային պատիժների և այլ միջոցների մասին եվրոպական կանոնների 

իրականացումը բարելավելու վերաբերյալ ԵԽ հանձնարարականը (Կանոն  28). 

Անհրաժեշտ է մշակել վիճակագրություն, որը կանոնավոր կերպով կնկարագրի 

համայնքային պատժամիջոցների և այլ միջոցների կիրառման չափը և արդյունքները: 

58.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ 

Մենք կարող ենք ենթադրել, որ մնացած 59%-ը (903 հոգի) պայմանական ազատման 

դեպքում գտնվել են վերահսկողության ներքո:  

Եվրոպական երկրներին առավել բնորոշ է 10%-ը: Հետագա համեմատության դեպքում 

կպահանջվեն այլ մանրամասներ, օրինակ՝ հանցագործության ծանրության աստիճանը և 

նախկինում դատապարտվածությունների թիվը: Եվրոպական պրոբացիոն 

ծառայությունները հակված են կենտրոնացնել իրենց ջանքերը բարձր ռիսկայնությամբ 

փոքրաթիվ հանցագործների վրա, ում նկատմամբ այլապես պետք է նշանակվի 

ազատազրկման պատիժ:  

59. «Պայմանական պատժի» կիրառումը 

59.1. ԱՆ պատասխանը  

«Պայմանական պատժի» ենթարկված անձանց փաստացի թիվը ներկայացվել է հինգ 

տարվա կտրվածքով` սկսած 2010 թվականից. 

920՝ 2010 թվականին 

541՝ 2011 թվականին 

762՝ 2012 թվականին 

818՝ 2013 թվականին 

834՝ 2014 թվականին 
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59.2 Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

ԵԽ հանձնարարականը բանտերի գերբնակեցման և բանտարկյալների թվի աճի մասին 

(հավելված 2). «պրոբացիան [պետք է լինի] անկախ պատժամիջոց, որը կիրառվում է 

առանց ազատազրկման պատժի մասին դատավճիռ կայացնելու»:  

59.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ 

2014 թվականի կտրվածքով 834 թիվը որպես վերջնական տվյալ նույնը չէ (903) 58-րդ 

ենթաբաժնում ներկայացված թվի համեմատ (սա կարող է սխալմունք լինել կամ 

պայմանավորված լինել դատական գործերի բաշխման տարբեր չափանիշներով): 58-րդ 

ենթաբաժնում ներկայացված տեղեկատվության հետ մեկտեղ (այլընտրանքային 

պատժամիջոցների կիրառությունը տոկոսային հարաբերությամբ)՝ այս թվերը վկայում են, 

որ այլընտրանքային պատժամիջոցների ճնշող մեծամասնությունը եղել է պայմանական 

ազատազրկման տեսքով:  

Հետաքրքիր կլիներ իմանալ, թե պայմանական ազատազրկման ենթարկված 

հանցագործների քանի տոկոսն է արդյունավետ կերպով վերահսկվում պրոբացիոն 

ծառայության աշխատակազմի կողմից: Համաձայն եվրոպական փորձի, ինչը կարող է 

տվյալ պարագայում տեղին չլինել, քրեակատարողական հիմնարկ չուղարկված 

դատապարտված հանցագործների մեծ մասի դեպքում չի պահանջվում ակտիվ 

վերահսկողություն: Այս խմբի նկատմամբ կիրառելի պատժամիջոցները ֆինանսական 

տույժերը կամ հանրային աշխատանքներն են: Պրոբացիոն ծառայության ջանքերը, որպես 

կանոն, կենտրոնացված են բարդ աշխատանք պահանջող փոքրամասնության վրա՝ թերևս 

բանտ չուղարկված անձանց 20%-ից ոչ ավելին:  

60. Վերահսկվող այլընտրանքային պատժամիջոցների հաջողությունը  

60.1. ԱՆ պատասխանը  

ԱՊԿԲ-ն 2014 թվականի ընթացքում գրանցել է 2227 դատապարտյալների, որոնցից 2185-ը 

որևէ նոր հանցանք չեն գործել:  

60.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

Համայնքային պատիժների և այլ միջոցների մասին եվրոպական կանոնների 

իրականացումը բարելավելու վերաբերյալ ԵԽ հանձնարարականը (Կանոն  27). 

Հետազոտությունն առավելագույնս պետք է թույլ տա համեմատություններ կատարել 

տարբեր ծրագրերի արդյունավետության տեսանկյունից: 

Համայնքային պատիժների և այլ միջոցների մասին եվրոպական կանոնների 

իրականացումը բարելավելու վերաբերյալ ԵԽ հանձնարարականը (Կանոն  28). 
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Անհրաժեշտ է մշակել վիճակագրություն, որը կանոնավոր կերպով կնկարագրի 

համայնքային պատժամիջոցների և այլ միջոցների կիրառման չափը և արդյունքները: 

Տոկիոյի կանոն 2 (4)-ում նշվում է, որ. «Անհրաժեշտ է խրախուսել և հանգամանալից 

կերպով վերահսկել ազատազրկման հետ կապ չունեցող միջոցների մշակումը և 

պարբերաբար գնահատել այդ միջոցների կիրառությունը»:  

60.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ 

Դժվար է վիճակագրական տվյալներ հավաքագրել էլեկտրոնային տվյալների 

համակարգեր չունեցող ծանրաբեռնված գրասենյակում: Այդուհանդերձ, այսպիսի 

տեղեկատվության բացակայության դեպքում անհնար է տնօրինել ռեսուրսները կամ 

փորձել հասկանալ, թե ինչպես կարելի է բարձրացնել արդյունավետությունը:  

61. Պայմանական ազատազրկման կիրառումը 

61.1. ԱՆ պատասխանը  

Պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը դադարեցվել է նոր հանցանք չկատարելու 

հիմքով` ըստ հետևյալ վիճակագրության՝  

7 դատապարտյալի համար՝ 2010 թվականի ընթացքում,  

18 դատապարտյալի համար՝ 2011 թվականի ընթացքում, 

13 դատապարտյալի համար՝ 2012 թվականի ընթացքում, 

11 դատապարտյալի համար՝ 2013 թվականի ընթացքում, 

7 դատապարտյալի համար՝ 2014 թվականի ընթացքում: 

61.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

Համայնքային պատիժների և այլ միջոցների մասին եվրոպական կանոնների 

իրականացումը բարելավելու վերաբերյալ ԵԽ հանձնարարականը (Կանոն  27). 

Հետազոտությունն առավելագույնս պետք է թույլ տա համեմատություններ կատարել 

տարբեր ծրագրերի արդյունավետության տեսանկյունից: 

Համայնքային պատիժների և այլ միջոցների մասին եվրոպական կանոնների 

իրականացումը բարելավելու վերաբերյալ ԵԽ հանձնարարականը (Կանոն  28). 

Անհրաժեշտ է մշակել վիճակագրություն, որը կանոնավոր կերպով կնկարագրի 

համայնքային պատժամիջոցների և այլ միջոցների կիրառման չափը և արդյունքները: 

61.3 Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ 

ԱՆ-ի կողմից տրամադրված այս տվյալներն առնչվում են այն իրավախախտներին, որոնց 

նկատմամբ կիրառվել է «պայմանական ազատում»: Ազատված անձանց թիվը տոկոսային 

հարաբերությամբ չափազանց փոքր է: Հնարավոր բացատրություններում կարող է նշվել 
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այն հանգամանքը, որ անհապաղ կալանքի վերցված իրավախախտների զգալի մասը 

վտանգ չի ներկայացնում և հատուկ կարգի հանցագործ չի համարվում: Միգուցե սրանով 

պայմանավորված՝ այս մարդկանց մեծ մասի նկատմամբ հնարավոր կլիներ 

ազատազրկման փոխարեն կիրառել այլընտրանքային պատժամիջոց:  

62. Էլեկտրոնային մոնիթորինգ 

62.1. ԱՆ պատասխանը  

Հայաստանում ներկայումս գոյություն չունի էլեկտրոնային մոնիթորինգ:  

62.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

Համայնքային պատիժների և այլ միջոցների եվրոպական կանոնների վերաբերյալ թիվ R 

(92) 16 ԵԽ հանձնարարական (Կանոն  57). Երբ էլեկտրոնային մոնիթորինգը կիրառվում է 

որպես պրոբացիոն վերահսկողության մաս, այն պետք է համակցվի վերականգնման և 

հանցագործությունների հետագա կատարումը դադարեցնելու աջակցությանն ուղղված 

միջամտությունների հետ: 

62.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ 

Օրվա մի մասը կամ ողջ օրվա ընթացքում տանը մնալու վերաբերյալ անձին ուղղված 

պահանջն արդյունավետ պատժամիջոց է, և շատ դեպքերում այս տարբերակը 

նախընտրելի կլիներ ազատազրկումից: Այդուհանդերձ, քիչ հավանական է, որ այս 

տարբերակն ինքնին կարող է օգնել հանցագործին հասկանալ, թե ինչու է ինքն օրենքի 

հետ կապված նման հակասության/անախորժության մեջ հայտնվել, կամ գիտակցել, թե 

վերաբերմունքի և վարքագծի մեջ ինչ փոփոխություններ են անհրաժեշտ` 

հանցավորությունից զերծ կյանք վարելու համար: Եվրոպական երկրներում 

էլեկտրոնային եղանակով վերահսկվող պարետային ժամերի կիրառության 

հետազոտության արդյունքները հաստատում են, որ այս պատժամիջոցը չի ազդում 

կրկնահանցագործության վրա: Այդ իսկ պատճառով էլեկտրոնային մոնիթորինգի 

վերաբերյալ ԵԽ կանոններով առաջարկվում է, որ այս պատժամիջոցը համակցվի 

վերականգնողական ծառայությունների հետ:  

63. Էլեկտրոնային մոնիթորինգի հաջողությունը 

63.1. ԱՆ պատասխանը  

Հայաստանում ներկայումս գոյություն չունի էլեկտրոնային մոնիթորինգ:  

63.2 Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

Համայնքային պատիժների և այլ միջոցների մասին եվրոպական կանոնների 

իրականացումը բարելավելու վերաբերյալ ԵԽ հանձնարարականը (Հավելված 1). 
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Անհրաժեշտ է մշակել վիճակագրություն, որը կանոնավոր կերպով կնկարագրի 

համայնքային պատժամիջոցների և այլ միջոցների կիրառման չափը և արդյունքները: 

63.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ 

Ընդունված է համարել, որ վիճակագրական տեղեկությունների հավաքագրման և 

վերլուծության համար անհրաժեշտ են համապատասխան ռեսուրսներ: Այդուհանդերձ, 

նման տեսակի տվյալների բացակայության դեպքում հնարավոր չէ վերահսկել 

ծառայողական ստանդարտները` արդյունավետ քաղաքականության նպատակով: 

8-ՐԴ ԲԱԺՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ. ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ 

ՊԱՏԻԺՆԵՐ ԵՎ ՊՐՈԲԱՑԻԱ 

Հանրային օժանդակության բացակայություն. Եվրոպական երկրներում հասարակության 

անդամների շրջանում օժանդակությունն այլընտրանքային պատժամիջոցներին 

համընդհանուր բնույթ չի կրում: Շատ դեպքերում սա կարելի է վերագրել 

հանցագործներին կառավարելու ընկալման բացակայությանը:  

Առանձնացնել կամ միավորել քրեակատարողական և պրոբացիոն համակարգերը. 

Արևելյան գործընկերության որոշ երկրներում, օրինակ՝ Ուկրաինայում և Ադրբեջանում, 

քրեակատարողական ծառայության վարչությունը, որ ժառանգել է ազատված 

բանտարկյալներին վերահսկելու խորհրդային ոճը, ժամանակակից պրոբացիոն 

ծառայությանն անցնելու ճանապարհին է: Այլ երկրներում գերադասել են պրոբացիոն 

ծառայությունը քրեակատարողական ծառայությունից անջատ ստեղծել:  

Համայնքային պատժամիջոցների արդյունավետությունը. Կան ապացույցներ, որոնք 

հստակորեն ցույց են տալիս, որ միջին ծանրության հանցագործություն կատարած 

անձանց դեպքում վերականգնողական ծրագրերի հետ համակցված համայնքային 

վերահսկողությունն առավել լավ արդյունք է ապահովում, քան ազատազրկումը: 

Անգլիայի և Ուելսի ԱՆ-ի կողմից կատարված հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ 

կրկնահանցավորության ցուցանիշը զգալի ցածր է լինում, եթե բանտարկյալները 

ազատումից հետո առնվազն 12 ամիս գտնվում են պարտադիր վերահսկողության ներքո31: 

Նման ծառայության համար հատկացումները գումարների խելամիտ ծախս է համարվում 

և այդ երկրներում 2015 թվականի սկզբին համատարած բարեփոխումների հիմնական 

գործոնն է հանդիսացել: 

 

 

                                                                                                     
31

 Արդարադատության նախարարություն (2013) 2013 Նյութերի ժողովածու կրկնահանցավորության 

վիճակագրության և վերլուծության վերաբերյալ, Լոնդոն, Արդարադատության նախարարություն (Ministry of 
Justice (2013) 2013 Compendium of re-offending statistics and analysis, London: Ministry of Justice) 
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8-ՐԴ ԲԱԺՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ 

ՊԱՏԻԺՆԵՐ ԵՎ ՊՐՈԲԱՑԻԱ 

Ռազմավարական աջակցություն: Պրոբացիոն ծառայության ներդրման դեպքում 

անհրաժեշտ է ցուցաբերել համապատասխան աջակցություն` մի շարք կլոր սեղանների 

կազմակերպմամբ, որոնք կընդգրկեն հիմնական շահագրգիռ կողմերին, օրինակ՝ 

դատավորներին, քաղաքական գործիչներին և ԱՆ-ի պաշտոնյաներին, որպեսզի 

հասկանալի լինեն արդի պրոբացիոն ծառայության դերը և պարտականությունները:  

Վերապատրաստման չափանիշները. Անհրաժեշտ է աշխատանք տանել ազգային 

կրթական և վերապատրաստման հաստատությունների հետ, որպեսզի պրոբացիոն 

ծառայության աշխատակիցների վերապատրաստումը կազմակերպվի եվրոպական այլ 

երկրներում առկա բարձր որակին համապատասխան:  

Նոր պատժամիջոցներ. Անհրաժեշտ է մշակել լրացուցիչ պատժամիջոցներ, որպեսզի 

հնարավոր լինի խթանել ծառայությունների առավել լայն շրջանակ հանցագործների 

վերականգնման համար: 

Տվյալները. Անհրաժեշտ է բարելավել վիճակագրական տվյալների հավաքագրումը, 

որպեսզի հնարավոր լինի բոլոր պատժամիջոցների արդյունավետության առումով 

համեմատական անցկացնել:  

Պրոբացիոն աշխատանքները քրեակատարողական հիմնարկներում: 

Քրեակատարողական հիմնարկներում վերականգնողական աշխատանքները 

սահմանափակ են: Ստեղծվելուն պես պրոբացիոն ծառայությունը պետք է մասնակցի 

քրեակատարողական հիմնարկներում ազատմանը նախորդող դասընթացների մշակման 

և ապահովման գործին:  
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ԲԱԺԻՆ 9. ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ  

64. Վերականգնողական աշխատանք կատարող կազմակերպությունները  

64.1. ԱՆ պատասխանը  

ԱՆ-ի «Իրավախախտում կատարած անձանց վերականգնողական կենտրոն» պետական 

ոչ առևտրային կազմակերպությունը ստեղծվել է 2005 թվականի դեկտեմբերի 3-ին 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության թիվ 2118-Ն որոշմամբ: Կենտրոնի 

հիմնական առաքելությունն է նպաստել իրավախախտների ուղղմանը, սոցիալական 

վերականգնմանն ու վերաինտեգրմանը, կրկնահանցագործությունների կանխմանը և 

հասարակության անվտանգության մակարդակի բարձրացմանը` մշակութային, 

ուսումնական, կրթական, մարզական և սոցիալ-հոգեբանական ծրագրերի և 

ծառայությունների միջոցով:  

«Իրավախախտում կատարած անձանց վերականգնողական կենտրոն»-ի շահառուներն 

են. 

 քրեակատարողական հիմնարկներում պատիժ կրող անձինք (մասնավորապես 

անչափահասները), 

 այլընտրանքային պատիժ կրող անձինք, 

 պատժից ազատված, ինչպես նաև վերահսկողության տակ գտնվող անձինք, 

 պատիժ կրող անձանց ընտանիքները, հատկապես՝ երեխաները: 

Իրավախախտում կատարած անձանց վերականգնողական կենտրոնը մատուցում է 

հետևյալ ծառայությունները.  

1. Կրթական. քրեակատարողական հիմնարկներում այլընտրանքային պատիժ 

կրող, պատժից ազատված, հսկողության տակ գտնվող անձանց 

(մասնավորապես՝ անչափահասների), ինչպես նաև նրանց ընտանիքների 

անդամների համար կրթական դասընթացներ:  

2. Մշակութային. քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվող անձանց 

ստեղծագործական հմտությունների ձևավորմանն ուղղված դասընթացներ 

(մանրանկարչություն և դիզայն, բրուտագործություն և զարդարվեստ, 

խեցեգործություն, փայտափորագրություն և վիտրաժ): Քրեակատարողական 

հիմնարկներում, այլընտրանքային պատիժ կրող, պատժից ազատված, 

հսկողության տակ գտնվող անձանց, ինչպես նաև նրանց ընտանիքների 

անդամների, հատկապես երեխաների համար միջոցառումների 

կազմակերպում (թատերական ներկայացումներ, ֆիլմերի ցուցադրում, 

նկարների ցուցահանդեսներ, ինչպես նաև դատապարտյալների կողմից 

պատրաստված իրերի ցուցահանդեսներ, տոնավաճառներ և այլն): 



 

«Քրեական արդարադատության համակարգի արձագանքները Հայաստանում բանտերի 

գերբնակեցման վերաբերյալ հարցերին» 
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3. Մարզական. քրեակատարողական հիմնարկներում հսկողության տակ 

գտնվող անձանց ֆիզիկական առողջության պահպանմանը, առողջ 

ապրելակերպի խթանմանը, ինչպես նաև անչափահաս դատապարտյալների 

ֆիզիկական ներդաշնակ զարգացման ապահովմանն ուղղված մարզական 

դասընթացների և միջոցառումների կազմակերպում: 

4. Հոգեբանական. անհատական խորհրդատվական և խմբային հոգեբանական 

աշխատանքներ քրեակատարողական հիմնարկներում այլընտրանքային 

պատիժ կրող, պատժից ազատված, հսկողության տակ գտնվող անձանց, 

նրանց ընտանիքի անդամների, հատկապես երեխաների հետ: (Կցել 

հոգեբանական աշխատանքների նկարները) 

5. Սոցիալական. քրեակատարողական հիմնարկներում կամ այլընտրանքային 

տարբերակով պատիժ կրող, հսկողության տակ գտնվող անձանց և նրանց 

ընտանիքներին սոցիալական աջակցություն՝ ուղղված պատիժ կրող անձանց, 

նրանց ընտանիքների սոցիալական խնդիրների լուծմանը, հասարակության 

մեջ վերաինտեգրվելուն, աշխատանք գտնելուն: 

6. Հետազոտական. համաժողովների կազմակերպում, տեղեկատվական և 

վիճակագրական տվյալների բազաների ձևավորում, վերլուծությունների և 

ուսումնասիրությունների իրականացում, տեղեկատվական-վերլուծական 

նյութերի և գրականության պատրաստում: 

64.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

ԵԽ պրոբացիոն կանոններ (Կանոն 62). «Ազատմանը հաջորդող բոլոր 

պարտականությունների կատարումից հետո, պրոբացիոն ծառայության մարմինները՝ 

ներպետական օրենսդրությամբ թույլատրված լինելու դեպքում, կամավոր հիմունքներով 

կարող են շարունակել վերականգնողական ծառայություններ առաջարկել նախկին 

հանցագործներին՝ օգնելու վերջիններիս շարունակել օրինապահ կյանք վարել»:  

ՄԱԿ-ի Թմրամիջոցների և հանցավորության դեմ պայքարի գրասենյակի (ԹՀՊԳ) կողմից 

հրապարակված զեկույցում նշվում է, որ եվրոպական բազմաթիվ երկրներում 

կրկնահանցագործության դեպքերը կարելի է զգալիորեն կրճատել, եթե բանտարկյալները 

առավել լավ պատրաստված լինեն համայք վերադառնալուն: Ինչպես նաև, եթե այդ 

համայնքները կարողանան արագորեն արձագանքել այդ բանտարկյալների սոցիալական 

վերականգնման հետ կապված կարիքներին: Ակնհայտ է, որ առաջնահերթություն է 

հանդիսանում աշխատանք գտնելը, քանի որ նախկին բանտարկյալները հանդիպում են 

լուրջ խոչընդոտների աշխատանք գտնելու ճանապարհին: Այդուհանդերձ, կան նաև այլ 

կարիքներ, որոնցից են սոցիալական և ընտանեկան կապեր վերստեղծելը և, ամենայն 

հավանականությամբ, թմրամիջոցների գայթակղությանը դիմակայելը: 



 

«Քրեական արդարադատության համակարգի արձագանքները Հայաստանում բանտերի 

գերբնակեցման վերաբերյալ հարցերին» 

 էջ 95՝  118-ից 

 

64.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ 

Վերականգնողական կենտրոնի կողմից տարվող աշխատանքները տպավորիչ են: 

Կենտրոնի կողմից մատուցվող ծառայությունները հիանալի օրինակ են երկրի ցանկացած 

այլ վայրում նույնը կրկնելու համար: Դժբախտաբար, ՀԿ-ների աջակցությունը շատ 

սահմանափակ է, և այս խնդրի շուրջ ԱՆ-ը պետք է կատարի մանրակրկիտ 

ուսումնասիրություն: Եվրոպական երկրների ընդհանուր փորձը ցույց է տալիս, որ 

տարբեր ՀԿ-ներ ընդգրկող հատվածը, կառավարական գերատեսչությունների համեմատ, 

կարող է մատուցել բավականին լավ ծառայություններ առավել ցածր արժողությամբ:  

65. Վերականգնողական աշխատանքների մասին պաշտոնական համաձայնագրերը 

65.1, ԱՆ պատասխանը  

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 14-ի թիվ 534-Ն 

որոշման հավելված 14-ի համաձայն՝ ազատազրկման վայրերից վերադարձած անձինք 

աշխատաշուկայում համարվում են անմրցունակ: Վերոնշյալ որոշման հավելված 15-ի 

համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարության աշխատակազմի Զբաղվածության պետական գործակալության 

տարածքային կենտրոնների միջնորդությամբ աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց 

համար աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին տրվում է աշխատավարձի 

մասնակի փոխհատուցում:  

Աջակցության տրամադրման նպատակն է գործատուի կողմից անմրցունակ անձանց 

տրվող աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցման միջոցով աշխատաշուկայում 

անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորվելուն նպաստելը և այդ ճանապարհով 

կայուն զբաղվածության ապահովումը:  

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Զբաղվածության պետական 

գործակալությունը, ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական վարչությունը և «Սոցիալական 

արդարություն» հասարակական կազմակերպությունը համագործակցության և 

փոխադարձ աջակցության հուշագիր են ստորագրել, որում կարևորվում են 

հանցագործությունների կանխարգելման, և այդ համատեքստում ազատազրկման 

վայրերից վերադարձած անձանց հասարակության մեջ վերաինտեգրելու խնդիրները: 

Համաձայնագրի շրջանակներում կողմերը պայմանավորվել են համագործակցել հետևյալ 

հարցերում. 

 մասնագիտական ուղղվածության հարցերով խորհրդատվություն տրամադրել և 

օրենքով սահմանված զբաղվածության ապահովման պետական երաշխիքների 

մասին տեղեկատվություն ապահովել, քրեակատարողական վարչության 

այլընտրանքային պատիժների կատարման բաժնում գրանցված և պատիժն արդեն 
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կրող, քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվող դատապարտյալներին 

աշխատանքի հնարավորությունների մասին տեղեկատվություն տրամադրել, 

 պատժից ազատված անձանց ուղղորդել դեպի համապատասխան բաժիններ, 

 համատեղ համաժողովներ և հանդիպումներ կազմակերպել` համապատասխան 

կազմակերպությունների և պետական մարմինների մասնակցությամբ,  

 աշխատաշուկայի վերաբերյալ կանոնավոր կերպով տեղեկատվություն տրամադրել: 

65.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

ԵԲԿ-ում (Կանոն 107) սահմանվում են վերականգնողական աշխատանքի 

համապատասխան չափանիշները. 

107.4. Քրեակատարողական հիմնարկները պետք է սերտորեն համագործակցեն 

ազատ արձակված բանտարկյալներին վերահսկողություն իրականացնող և նրանց 

աջակցող ծառայությունների ու մարմինների հետ, որպեսզի դատապարտված բոլոր 

բանտարկյալներին հնարավորություն տրվի վերականգնել իրենց տեղը 

հասարակությունում, հարկապես ընտանեկան կյանքի և աշխատանքի մեջ:  

107.5. Նշված սոցիալական ծառայությունների կամ մարմինների 

ներկայացուցիչներին պետք է հնարավորություն տրվի անհրաժեշտության դեպքում 

ցանկացած ժամանակ մուտք գործել բանտ և հանդիպել բանտարկյալների հետ՝ 

օգնելու վերջիններիս ազատ արձակմանը նախապատրաստվելու և ազատ 

արձակումից հետո իրականացվող խնամքի ծրագրեր պլանավորելու գործում:  

65.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ 

Թեև նկարագրված աշխատանքները կենսականորեն կարևորություն ունեն և գովեստի են 

արժանի, սակայն քիչ հավանականություն կա, որ դրանք բավարար լինեն յուրաքանչյուր 

տարի իրենց պատիժը կրող ավելի քան 1000 իրավախախտների կարիքները հոգալու 

համար: Ենթադրվում է նաև, որ ՀԿ-ները հիմնականում աշխատանք են տանում դեռևս 

պատիժ կրող իրավախախտների հետ:  

Այդուհանդերձ, պետական հաստատությունները մատուցում են իրավախախտների 

վերականգնմանը նպաստող ծառայությունների լայն շրջանակ: Սա ներառում է 

կրթությունը, աշխատանքի հնարավորությունը և առողջապահական ծառայությունները: 

Պարտադիր չէ, որ պաշտոնական համաձայնագրերն անպայմանորեն նախատեսեն 

դրամական միջոցների փոխանցում: Շատ հաճախ պրոբացիոն ծառայության մարմինների 

նախաձեռնությունը կարող է օգնել իրավախախտներին օգտվել այն ծառայություններից, 

որոնք հասանելի են նրանց համար` քաղաքացու իրավունքի ուժով, սակայն որոնցից 

նրանք չեն օգտվում՝ ելնելով անհարմարության զգացումից:  
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66. Այլ նախաձեռնություններ վերականգնողական աշխատանքների ուղղությամբ  

66.1. ԱՆ պատասխանը  

Հասարակական կազմակերպությունները կարող են հանդես գալ քրեական 

իրավախախտների ուղղմանը նպաստող նախաձեռնություններով:  

66.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

ԵԽ պրոբացիոն կանոններում՝ եզրույթների սահմանումների հատվածում, տրվում է 

«վերականգնողական աշխատանք» հասկացության հետևյալ սահմանումը. 

«Վերականգնողական աշխատանքը վերաբերում է հանցագործություն կատարած անձին 

կամավորության հիմունքներով և ազատազրկումից վերջնականապես ազատվելուց հետո 

համայնքում վերաինտեգրելուն՝ կառուցողական, ծրագրված և վերահսկվելի եղանակով: 

Սույն կանոնների իմաստով այս արտահայտությունը տարբերակված է «ազատվելուց 

հետո իրենց հասարակությունում վերագտնելու հարցում աջակցություն» 

արտահայտությունից, որը վերաբերում է ազատվելուց հետո պարտադիր ներգրավման 

դեպքերին»: 

ԵԽ պրոբացիոն կանոններ (Կանոն  62). «Ազատմանը հաջորդող բոլոր 

պարտականությունների կատարումից հետո, պրոբացիոն ծառայության մարմինները՝ 

ներպետական օրենսդրությամբ թույլատրված լինելու դեպքում, կամավոր հիմունքներով 

կարող են շարունակել վերականգնողական ծառայություններ առաջարկել նախկին 

հանցագործներին՝ օգնելով վերջիններիս օրինապահ կյանք վարելը շարունակելու 

հարցում»:  

66.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ 

Առավելագույնս խոցելի նախկին դատապարտյալներին ցույցաբերվող շարունակական 

աջակցությունը կարող է արդյունավետ եղանակ լինել՝ օգնելու վերջիններիս խուսափել 

հանցանք գործելուց և համայնքի համար խնդիրներ առաջացնելուց: Օրենքով սահմանված 

պետական ծառայությունները կարևոր դերակատարություն ունեն, սակայն ՀԿ-ները 

կարող են ապահովել հարմարվողականության և մատչելիության կողմը, որը կարևոր է 

նախկին դատապարտյալների համար, որոնք շատ հաճախ կասկածանքով են 

վերաբերվում պետական կազմակերպություններին: Այդ կազմակերպությունների 

գործառնական ծախսերը հոգալուն ուղղված կառավարության կողմից տրվող 

դրամաշնորհները սովորաբար հանգեցնում են նրան, որ որակյալ օժանդակություն է 

ցուցաբերվում ընդհանուր շատ լավ գնով:  

67. Կրկնահանցագործություններն ազատումից հետո  

67.1. ԱՆ պատասխանը  
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Քրեակատարողական ծառայությունը չի վարում վիճակագրություն պատիժն 

ամբողջությամբ կրած անձանց կրկնահանցագործությունների վերաբերյալ:  

67.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

ԵԽ հանձնարարականը պայմանական ազատման (պատիժը կրելուց պայմանական 

վաղաժամկետ ազատման) վերաբերյալ (Կանոն  45). Անհրաժեշտ է վիճակագրություն 

վարել այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են՝ պայմանական ազատված անձանց 

թվաքանակը՝ ազատման իրավունք ունեցողների ընդհանուր թվաքանակի համեմատ, 

ազատազրկման ձևով պատիժների տևողությունը և կատարած հանցագործությունները, 

պայմանական ազատում ստանալուց առաջ պատժի կրած մասը, պայմանական 

ազատումը չեղյալ հայտարարելու դեպքերի թիվը, կրկնակի դատապարտման 

ցուցանիշները և պայմանական ազատված անձանց քրեական անցյալը և սոցիալ-

ժողովրդագրական բնութագիրը: 

67.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ 

Եվրոպական երկրների համար սովորական է, որ իրենց բանտարկյալների կեսից ավելին 

դատապարտվում է մեկ այլ հանցանք գործելու համար` ազատմանը հաջորդող երկու 

տարվա ընթացքում: Երիտասարդ չափահաս իրավախախտների դեպքում այդ 

հարաբերակցությունն առավել մեծ է: Մեծահասակ իրավախախտների դեպքում, որոնք 

մեղադրվում են ավելի լուրջ հանցանք գործելու մեջ, կրկնահանցագործության 

մակարդակն առավել ցածր է: Հատկանշական է, որ ընդհանուր առմամբ 

կրկնահանցագործության պաշտոնական ցուցանիշերը շատ ավելի ցածր են Արևելյան 

գործընկերության երկրներում:  

9-ՐԴ ԲԱԺՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔ  

Կառավարության աջակցությունը. Կառավարությունը պետք է միջոցներ ձեռնարկի, 

որպեսզի օժանդակի օրենքի ուժով գործող կազմակերպություններին և ՀԿ-ների խմբին` 

ազատված անձանց աջակցելուն ուղղված գործունեության մեջ, երբ քրեական 

արդարադատության համակարգը այլևս գործ չունի նրանց հետ:  

Գործընկերության համաձայնագրերը. ԱՆ պետք է գործընկերության համաձայնագրեր 

ստորագրի սոցիալական ապահովության, առողջապահության և կրթության 

գերատեսչությունների հետ, որպեսզի օրենքով սահմանված ծառայություններն 

առավելագույնս հասանելի լինեն նախկին բանտարկյալների համար:  

Սոցիալական վերաինտեգրման կենտրոնները. Անհրաժեշտ է ստեղծել հատուկ 

կենտրոններ իրավախախտների սոցիալական վերաինտեգրումն ապահովելու 

նպատակով: Նախկին բանտարկյալների համար, որոնք հիմնականում անվստահությամբ 

են վերաբերվում կառավարության պաշտոնական մարմիններին, առավել գրավիչ կարող 
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է լինել ՀԿ-ների ոչ պաշտոնական մոտեցումը: ՀԿ-ները փորձառության առումով կարող 

են առավելագույնս հարմարեցնել իրենց մոտեցումները, ի տարբերություն 

կառավարական ծառայությունների, որոնց դեպքում կարող են պահանջվել օրենսդրական 

փոփոխություններ: 
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ԲԱԺԻՆ 10. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  

68. Գերբնակեցման վերաբերյալ վիճակագրություն 

68.1. ԱՆ պատասխանը  

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը 

քրեակատարողական հիմնարկներում գերբնակեցման մակարդակի վերաբերյալ 

վիճակագրություն չի վարում:  

68.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

ԵԽ հանձնարարականը բանտերի գերբնակեցման և բանտարկյալների թվի աճի 

վերաբերյալ (Հոդված 5). «Բանտերի գերբնակեցման և բանտային բնակչության թվի աճի 

կանխարգելման նպատակով հետևողական ռազմավարություն մշակելու համար 

անհրաժեշտ է իրականացնել դրանց նպաստող հիմնական գործոնների հանգամանալից 

վերլուծություն՝ անդրադառնալով հատկապես այնպիսի խնդիրներին, ինչպիսիք են 

հանցագործության այն տեսակները, որոնց համար նախատեսված է երկարաժամկետ 

ազատազրկում, հանցագործությունների վերահսկման առաջնահերթությունները, 

հանրության վերաբերմունքը, մտահոգությունները, և առկա գործելակերպերը»:  

ԵԽ հանձնարարականը պատիժը կրելուց պայմանական ազատման (պատիժը կրելուց 

պայմանական վաղաժամկետ ազատման) վերաբերյալ (Հոդված 45). Պետք է 

վիճակագրություն վարվի այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են՝ փաստացի 

պայմանական ազատված անձանց թվաքանակը՝ ազատման իրավունք ունեցողների 

ընդհանուր թվաքանակի համեմատ, ազատազրկման ձևով պատիժների տևողությունը և 

կատարած հանցագործությունները, պայմանական ազատում ստանալուց առաջ պատժի 

կրած մասը, պայմանական ազատումը չեղյալ հայտարարելու դեպքերի թիվը, կրկնակի 

դատապարտման դեպքերի թիվը և պայմանական ազատված անձանց քրեական անցյալն 

ու սոցիալ-ժողովրդագրական բնութագիրը: 

68.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ 

Հավանական է, որ ԱՆ-ում պահպանվում են բանտարկյալների թվի վերաբերյալ 

մանրամասն տվյալներ, որոնք կարելի է համեմատել յուրանքաչյուր քրեակատարողական 

հիմնարկում առկա տեղերի հաստատված թվի հետ: Սա ակնհայտորեն կարևոր գործիք է 

բանտարկյալների թվաքանակի վերահսկման գործընթացին օժանդակելու առումով:  

69. Կրկնահանցագործության վերաբերյալ վիճակագրություն 

69.1. ԱՆ պատասխանը  
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Յուրաքանչյուր տարի ԱՊԿԲ պատրաստում է եռամսյա, կիսամյա, իննամսյա և տարեկան 

հաշվետվություններ: Հաշվետվությունները պարունակում են տեղեկատվություն այն 

մասին, թե քանի անձ է գրանցված պատժի տեսակի կամ վերահսկման առումով, թե 

արդյոք կատարվածը նոր հանցագործություն է և արդյոք վերջինիս մասով կայացվել է նոր 

դատավճիռ, թե՝ ոչ:  

69.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

ԵԽ հանձնարարականը բանտերի գերբնակեցման և բանտարկյալների թվի աճի մասին 

(Հոդված 5). «Բանտերի գերբնակեցման և բանտային բնակչության թվի աճի 

կանխարգելման նպատակով հետևողական ռազմավարություն մշակելու համար 

անհրաժեշտ է իրականացնել դրանց նպաստող հիմնական գործոնների հանգամանալից 

վերլուծություն՝ անդրադառնալով հատկապես այնպիսի խնդիրների, ինչպիսիք են 

հանցագործության այն տեսակները, որոնց համար նախատեսված է երկարաժամկետ 

ազատազրկում, հանցագործությունների վերահսկման առաջնահերթությունները, 

հանրության վերաբերմունքը, մտահոգությունները, և առկա գործելակերպերը»:  

ԵԽ հանձնարարականը պատիժը կրելուց պայմանական ազատման (պատիժը կրելուց 

պայմանական վաղաժամկետ ազատման) վերաբերյալ (Հոդված 45). Պետք է 

վիճակագրություն վարվի այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են՝ փաստացի 

պայմանական ազատված անձանց թվաքանակը՝ ազատման իրավունք ունեցողների 

ընդհանուր թվաքանակի համեմատ, ազատազրկման ձևով պատիժների տևողությունը և 

կատարած հանցագործությունները, պայմանական ազատում ստանալուց առաջ պատժի 

կրած մասը, պայմանական ազատումը չեղյալ հայտարարելու դեպքերի թիվը, կրկնակի 

դատապարտման դեպքերի թիվը և պայմանական ազատված անձանց քրեական անցյալն 

ու սոցիալ-ժողովրդագրական բնութագիրը: 

69.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ 

Վերջին 20 տարիների ընթացքում տվյալների հավաքագրման կարևորությունն ավելացել 

է: Ներկայումս բոլորն են ընդունում, որ կրկնահանցագործության ցուցանիշերի 

վերաբերյալ տվյալների հավաքագրումը պետությունների քրեական արդարադատության 

համակարգի արդյունավետությունը գնահատելու կարևորագույն մեթոդներից մեկն է: 

Հայաստանից ստացված պատասխանները վկայում են, որ տվյալների հավաքագրման 

համակարգը զգալիորեն թույլ է զարգացած:  

Անհրաժեշտ է փաստագրել և վերլուծել քրեական արդարադատության վիճակագրական 

տվյալները, որպեսզի համապատասխան մարմինները կարողանան գնահատել իրենց 

կողմից մատուցվող ծառայությունների արդյունավետությունը: Տվյալների հավաքագրումն 

ու վերլուծությունն էական են արդարադատության համակարգերի՝ 

կրկնահանցագործության ցուցանիշերի կրճատմանն ուղղված աշխատանքներում և 

արդարադատության պատժիչ ու վերականգնողական համակարգերի միջև ճիշտ 
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հավասարակշռություն սահմանելու հարցում: Այդուհանդերձ, միշտ էլ դժվար է գտնել 

պահանջված ռեսուրսները:  

Որոշ երկրներում տվյալների ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ միջին ծանրության 

հանցագործություն կատարած իրավախախտներին կարճաժամկետ ազատազրկման 

ենթարկելը կարող է շատ հաճախ նրանց առավել վտանգավոր դարձնել: Այսպիսի 

եզրակացության կարելի է հանգել, օրինակ, Անգլիայի և Ուելսի Արդարադատության 

նախարարության կողմից հրապարակված քրեական վիճակագրության մանրակրկիտ 

ուսումնասիրության արդյունքում:32 

70. Վիճակագրություն կրկնահանցագործության վերաբերյալ 

70.1. ԱՆ պատասխանը  

Քրեակատարողական ծառայությունը չի վարում վիճակագրություն տարբեր խմբերի 

կողմից կատարվող կրկնահանցագործությունների վերաբերյալ:  

70.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

Համայնքային պատիժների և այլ միջոցների մասին եվրոպական կանոնների 

իրականացումը բարելավելու վերաբերյալ ԵԽ հանձնարարականը (Կանոն  28). 

Անհրաժեշտ է մշակել վիճակագրություն, որը կանոնավոր կերպով կնկարագրի 

համայնքային պատժամիջոցների և այլ միջոցների կիրառման չափը և արդյունքները: 

70.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ 

Պրոբացիոն ծառայության ներդրմամբ էական կարևորություն կստանա ազատազրկման 

ընթացքում խախտումների և պատիժը կրելու ավարտից հետո կրկնահանցագործության 

մակարդակի վերաբերյալ տվյալների հավաքագրումը, որը թույլ կտա գնահատել 

ծառայության արդյունավետությունը: Այն նաև անհրաժեշտ կլինի, որպեսզի պրոբացիոն 

ծառայության տվյալները համեմատվեն կրկնահանցագործության ցուցանիշերի և 

ազատված (թե՛ պատիժն ամբողջությամբ կրած, թե՛ պայմանական վաղաժամկետ 

ազատված) բանտարկյալների թվի հետ:  

71. Գերբնակեցմանն առնչվող այլ տվյալներ 

71.1. ԱՆ պատասխանը  

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը չի վարում 

քրեակատարողական հիմնարկներում գերբնակեցման մակարդակի կրճատման մասին 

որևէ այլ վիճակագրություն:  

71.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  
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«Քրեական արդարադատության համակարգի արձագանքները Հայաստանում բանտերի 

գերբնակեցման վերաբերյալ հարցերին» 

 էջ 103՝  118-ից 

ԵԽ հանձնարարականը բանտերի գերբնակեցման և բանտարկյալների թվի աճի 

վերաբերյալ (Հոդված 5). «Բանտերի գերբնակեցման և բանտային բնակչության թվի աճի 

կանխարգելման նպատակով հետևողական ռազմավարություն մշակելու համար 

անհրաժեշտ է իրականացնել դրանց նպաստող հիմնական գործոնների հանգամանալից 

վերլուծություն՝ անդրադառնալով հատկապես այնպիսի խնդիրների, ինչպիսիք են 

հանցագործության այն տեսակները, որոնց համար նախատեսված է երկարաժամկետ 

ազատազրկում, հանցագործությունների վերահսկման առաջնահերթությունները, 

հանրության վերաբերմունքը, մտահոգությունները, և առկա գործելակերպերը»:  

ԵԽ հանձնարարականը պատիժը կրելուց պայմանական ազատման (պատիժը կրելուց 

պայմանական վաղաժամկետ ազատման) վերաբերյալ (հոդված 45). Պետք է 

վիճակագրություն վարվի այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են փաստացի 

պայմանական ազատված անձանց թվաքանակը՝ ազատման իրավունք ունեցողների 

ընդհանուր թվաքանակի համեմատ, ազատազրկման ձևով պատիժների տևողությունը և 

կատարած հանցագործությունները, պայմանական ազատում ստանալուց առաջ պատժի 

կրած մասը, պայմանական ազատումը չեղյալ հայտարարելու դեպքերի թիվը, կրկնակի 

դատապարտման դեպքերի թիվը և պայմանական ազատված անձանց քրեական անցյալն 

ու սոցիալ-ժողովրդագրական բնութագիրը: 

71.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ 

Հանցավորության և արդարադատության հարցերով միջազգային վիճակագրական 

ծառայության 2010 թվականի զեկույցում նշվում է հետևյալը. «Բազմիցս արված մեկ այլ, 

շատ ավելի մտահոգիչ դիտարկումն այն է, որ շատ անդամ երկրներ շարունակ չեն 

կարողանում պատասխանել Հանցավորության միտումների և քրեական 

արդարադատության համակարգերի գործունեության վերաբերյալ Միավորված ազգերի 

կազմակերպության հետազոտության (ՄԱԿ-ՔՄՀ) կողմից կազմված հարցաշարին կամ 

միայն կարողանում են թերի պատասխաններ տալ: Այս իրավիճակը մասամբ 

պայմանավորված է մի հիմնական պատճառով՝ պահանջվող որոշ կամ բոլոր տվյալները 

հասանելի չեն: Այդուհանդերձ, շատ այլ երկրների դեպքում չկա արդարացում այն 

փաստին, որ վերջիններս ակնհայտորեն տիրապետում են պահանջվող տվյալներին, 

սակայն դրանց վերաբերյալ պատասխաններ չեն տրամադրում»:33 

Սույն ուսումնասիրության արդյունքում դժվար է դատել, թե արդյոք տվյալների մշակման 

հարցում ԱՆ կողմից հետագա ներդրումը կնպաստի ՔԿՀ բնակչության կառավարման 

վերաբերյալ ԱՆ կայացրած որոշումներին: 
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«Քրեական արդարադատության համակարգի արձագանքները Հայաստանում բանտերի 

գերբնակեցման վերաբերյալ հարցերին» 

 էջ 104՝  118-ից 

72. Տվյալների օգտագործումն իրազեկ քաղաքականություն վարելու նպատակով 

72.1. ԱՆ պատասխանը  

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական 

հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու 

մասին 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի թիվ 1917-Ն որոշման հավելված 1-ի 8-րդ կետի ը.2-

րդ ենթակետի համաձայն՝ քրեակատարողական ծառայության գործունեության 

քաղաքականության մշակումը և մեթոդական ղեկավարումն իրականացվում են 

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից: 

72.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

ԵԽ հանձնարարականը բանտերի գերբնակեցման և բանտարկյալների թվի աճի 

վերաբերյալ (Հոդված 5). «Բանտերի գերբնակեցման և բանտային բնակչության թվի աճի 

կանխարգելման նպատակով հետևողական ռազմավարություն մշակելու համար 

անհրաժեշտ է իրականացնել դրանց նպաստող հիմնական գործոնների հանգամանալից 

վերլուծություն՝ անդրադառնալով հատկապես այնպիսի խնդիրների, ինչպիսիք են՝ 

հանցագործության այն տեսակները, որոնց համար նախատեսված է երկարաժամկետ 

ազատազրկում, հանցագործությունների վերահսկման առաջնահերթությունները, 

հանրության վերաբերմունքը, մտահոգությունները, և առկա գործելակերպերը»:  

ԵԽ հանձնարարականը պատիժը կրելուց պայմանական ազատման (պատիժը կրելուց 

պայմանական վաղաժամկետ ազատման) վերաբերյալ (Հոդված 45). Պետք է 

վիճակագրություն վարվի այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են փաստացի 

պայմանական ազատված անձանց թվաքանակը՝ ազատման իրավունք ունեցողների 

ընդհանուր թվաքանակի համեմատ, ազատազրկման ձևով պատիժների տևողությունը և 

կատարած հանցագործությունները, պայմանական ազատում ստանալուց առաջ պատժի 

կրած մասը, պայմանական ազատումը չեղյալ հայտարարելու դեպքերի թիվը, կրկնակի 

դատապարտման դեպքերի թիվը և պայմանական ազատված անձանց քրեական անցյալն 

ու սոցիալ-ժողովրդագրական բնութագիրը: 

72.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ 

Չնայած այն հանգամանքին, որ այս պատասխանն իր մեջ ներառում է պարտավորություն՝ 

օգտագործելու տվյալներն իրազեկ քաղաքականություն վարելու համար, այն չի 

նկարագրում հավաքագրված տվյալների ներկայիս մասշտաբները: Համաձայն ոչ 

պաշտոնական դիտարկումների, ֆիզիկական եղանակով հավաքագրվում և փոխանցվում 

է տվյալների զգալի քանակություն, սակայն համակարգչով դրանք գրանցելու և 

վերլուծելու համակարգերը խիստ սահմանափակ են:  



 

«Քրեական արդարադատության համակարգի արձագանքները Հայաստանում բանտերի 

գերբնակեցման վերաբերյալ հարցերին» 

 էջ 105՝  118-ից 

10-ՐԴ ԲԱԺՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԵՎ 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  

Համակարգչային համակարգերը. Առավել մեծ քանակությամբ ստույգ տվյալների և 

հանգամանալից վերլուծության շնորհիվ հնարավոր կլինի սահմանել 

քրեակատարողական համակարգում բարելավման ենթակա թիրախային կետերը: 

Համակարգիչների օգտագործումն այս աշխատանքի ավտոմատացման համար 

համապատասխան ծրագրերում հսկայական ներդրում կպահանջի:  

10-ՐԴ ԲԱԺՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԵՎ 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  

Տվյալների քաղաքականություն. Առաջարկվում է, որ ԱՆ քննարկի և սահմանի տվյալներ և 

վիճակագրություն հավաքելու մի շարք մեթոդներ, որպեսզի իրավախախտների և պատժի 

վերահսկման տարբեր մեթոդների արդյունավետությունը ընկալելի լինի: Արևմտյան 

Եվրոպայի երկրները և ԵԽ կարող են տրամադրել լավագույն գործելակերպի օրինակներ, 

որպեսզի Հայաստանը մշակի սեփական մոտեցումը: 

Արդյունավետության գնահատումը. Անհրաժեշտ է սահմանել հեշտ ընկալելի, 

ստանդարտ համակարգ, որը կգնահատի երկարատև ազատազրկման պատիժների և 

համայնքային պատժամիջոցների արդյունավետությունը: Սա անհրաժեշտ է ռեսուրսների 

հատկացման մասին հիմնական որոշումներ կայացնելիս, որոնք ուղղված են 

արդարադատության համակարգի բարեփոխումներին: Նախընտրելի կլիներ, որ 

ներգրավված գործոնները նման լինեին միջազգային հայտնի գործոններին, օրինակ՝ 

պատժամիջոցի ավարտից հետո երկու տարվա ընթացքում կրկնահանցագործությունից 

խուսափող իրավախախտների համամասնությունը:   
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ԲԱԺԻՆ 11. ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՈՂՋ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

73. Համայնքային նախաձեռնությունները հանցագործությունների կանխարգելման 

ուղղությամբ 

73.1. ԱՆ պատասխանը  

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ համայնքային 

ոստիկանության գործունեության կազմակերպման կարգը հաստատելու 2014 թվականի 

նոյեմբերի 6-ի թիվ 1254-Ն որոշման, սպասարկվող տեղամասի բնակիչներից 

կամավորության սկզբունքով կազմավորում են համայնքային խորհուրդ և ակտիվորեն 

համագործակցում նրա ու հասարակական կազմակերպությունների հետ, համայնքին 

հուզող խնդիրների վերաբերյալ միջնորդություններ են ներկայացնում պետական 

կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ: 

73.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

ԵԽ պրոբացիոն կանոններ (Կանոն  98). Ներպետական օրենսդրությամբ սահմանված 

դեպքերում պրոբացիոն գործակալությունների մասնագիտական փորձն ու 

փորձառությունը պետք է օգտագործվեն հանցավորության նվազեցմանն ուղղված 

ռազմավարությունների մշակման գործում: Դա կարող է իրականացվել համատեղ 

միջամտությունների և գործընկերություններ հաստատելու միջոցով: 

ԵԽ/ՆԿ թիվ Rec(2003)21 հանձնարարականը հանցավորության կանխարգելման հարցերով 

գործընկերության մասին (Հոդված 1). Անհրաժեշտ է, որ ազգային մակարդակով 

պետական իշխանությունները պարտավորվեն և համաձայնեցնեն իրենց 

նախաձեռնությունները, որպեսզի մշակեն և գործողության մեջ դնեն քաղաքականության 

և ռազմավարական փաստաթղթեր՝ ուղղված հանցագործությունների կանխարգելմանը և 

համայնքի անվտանգության ապահովմանը (օրինակ՝ հանցագործությունների 

կանխարգելման հարցերով ազգային խորհուրդներ ստեղծելու, հանցագործությունների 

կանխարգելման ազգային ծրագրեր հաստատելու միջոցով, և այլն):  

73.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ 

Հանցագործությունների դիտարկման համայնքային կազմակերպությունների ստեղծումը 

գտնվում է սաղմնային փուլում: ԱՆ կարող է խրախուսել համայնքային այն ծրագրերը, 

որոնք ուղղված են ոստիկանության հետ հանցավորության դեմ համատեղ պայքարին: 

Ողջ Եվրոպայում այս ուղղությամբ հիշատակման արժանի լավագույն գործելակերպը և 

օրինակները մեծ թիվ են կազմում (ՄԹ-ում «Թաղամասային վերահսկման ծրագիր»), 

որում համայնքի կամավորները շահագրգռված են իրենց թաղամասի ընդհանուր 

անվտանգության և ապահովության հարցում և գործում են ոստիկանության հետ 

համաձայնեցված:  
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Հնարավոր է, որ սա ծառայի որպես ապագա դոնոր ծրագրերի թեմա: Ներկայումս դժվար 

կլինի հիմնավորել համայնքային հանցագործությունների կանխարգելման ուղղությամբ 

հիմնական ներդրումների փաստը: Ակնհայտ է, որ նման տեսակի ցանկացած 

արդյունավետ նախաձեռնություն համատարած արժեք կունենա, սակայն անհրաժեշտ 

կլինի հանգամանալից փորձ կատարել` որոշում կայացնելու համար, թե որ 

մոտեցումներն են շահեկան:  

74. Բանտերի հասարակական վերահսկողությունը 

74.1. ԱՆ պատասխանը  

ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի համաձայն, Հայաստանի 

Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական 

հիմարկներում և մարմիններում պատիժները կատարելու նկատմամբ հասարակական 

վերահսկողությունն իրականացվում է հասարակական դիտորդների խմբի միջոցով, որը 

քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող անձանց իրավունքների և 

ազատությունների պահպանման խնդիրներով զբաղվող վերահսկող մարմին է: 

Հասարակական դիտորդների խմբի կազմը և իրավասությունը սահմանվում է ՀՀ 

արդարադատության նախարարի՝ 2005 թվականի դեկտեմբերի 18-ի թիվ ՔՀ-66-Ն 

որոշմամբ: Խումբը կարող է բաղկացած լինել ոչ պակաս քան յոթ և ոչ ավելի քան քսանմեկ 

հոգուց: Յուրաքանչյուր հասարակական կազմակերպություն խմբում կարող է ունենալ 

մեկ ներկայացուցիչ: 

«Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» ՀՀ օրենքի 47-րդ հոդվածի 

համաձայն՝ «Ձերբակալվածներին պահելու վայրերի և կալանավորվածներին պահելու 

վայրերի գործունեության նկատմամբ հասարակական վերահսկողությունն 

իրականացվում է լիազորված համապատասխան մարմնի ղեկավարի կազմավորած 

հասարակական դիտորդների խմբի միջոցով: Ձերբակալվածներին պահելու վայրերի և 

կալանավորվածներին պահելու վայրերի նկատմամբ հասարակական վերահսկողության 

իրականացման կարգը, ինչպես նաև հասարակական դիտորդների խմբի կազմը և 

իրավասությունը սահմանում է լիազորված համապատասխան մարմնի ղեկավարը: 

Հասարակական դիտորդների խմբի անդամների թիվը չի կարող գերազանցել քսանմեկը: 

Հասարակական դիտորդների խմբի անդամի լիազորությունները երեք տարի են»: Այս 

խմբից զատ՝ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները իրականացնում 

են կալանավայրերի վերահսկողություն Խոշտանգումների դեմ ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի 

կամընտիր արձանագրությամբ (ԽԴԿԿԱ) սահմանված կանխարգելման ազգային 

մեխանիզմի շրջանակում: ՀԿ-ների մի շարք փորձագետներ ընդգրկված են այս 

աշխատանքներում և գործում են Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի 

հետ համատեղ:  
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74.2 Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

ԵԲԿ (Կանոն  93.1). Ազատազրկման մեջ պահման և բանտարկյալների հետ 

վարվեցողության պայմանները պետք է մոնիթորինգի ենթարկվեն անկախ մարմնի կամ 

մարմինների կողմից, որոնց բացահայտումները պետք է հրապարակվեն: 

ԵԲԿ (Կանոն  93.2). Այդ անկախ մոնիթորինգային մարմինը կամ մարմինները պետք է 

խրախուսել՝ համագործակցելու ՔԿՀ-ներ այցելելու օրինական իրավունք ունեցող 

միջազգային կառույցների հետ: 

74.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ  

Օրենսդրությամբ սահմանվում են քրեակատարողական հիմնարկների և ոստիկանության 

հասարակական վերահսկողության պայմանները: Սրանք էական միջոցներ են մարդու 

իրավունքների պաշտպանության գործում այնպիսի միջավայրերում, որոնք հաճախ լի են 

մարտահրավերներով: Այս համակարգը կարող է օգտագործվել արդարադատության ողջ 

բնագավառի գործունեության՝ պատժիչ ռեժիմից վերականգնողական ռեժիմին անցում 

կատարելու վերաբերյալ տեղեկատվություն և տեսակետներ տրամադրելու նպատակով:  

Քրեակատարողական հիմնարկներն անկասկած փակ հաստատություններ են, և նույնիսկ 

ամենաարդյունավետ կառավարման և վերահսկողության պարագայում հնարավոր չի 

լինի երաշխավորել, որ անձնակազմի և բանտարկյալների կողմից մշտապես կկիրառվեն 

վարքագծի պատշաճ չափանիշներ: Քաղաքացիական վերահսկողությունը պետք է գործի 

համակարգի համապատասխան ստուգումներին և անձնակազմի ու բանտարկյալների՝ 

բողոք ներկայացնելու հնարավորությանը զուգահեռ, որոնք պետք է պատշաճորեն 

ուսումնասիրվեն:  

75. Հանցավորության կրճատումը հրապարակայնություն ապահովելու միջոցով 

75.1. ԱՆ պատասխանը  

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ համայնքային ոստիկանության 

գործունեության կազմակերպման կարգը հաստատելու մասին 2014 թվականի նոյեմբերի 

6-ի թիվ 1254-Ն որոշման համապատասխան, բնակչության հետ հանդիպումների 

ժամանակ քննարկվում են ոստիկանության իրավասությանը վերաբերող և բնակչությանը 

հուզող հարցեր, յուրաքանչյուր եռամսյակը մեկ անգամ համայնքի բնակչությանը 

ներկայացվում է կատարված աշխատանքների մասին հաշվետվություն` օգտագործելով 

զանգվածային լրատվության և հանրային տեղեկատվության այլ միջոցներ:  

75.2. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ 

Հաճախ թվում է, թե համայնքի ոստիկանությունը լավ հնարավորություն ունի 

խրախուսելու հանցավորության կրճատմանն ուղղված գործունեությունը բնակելի 
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թաղամասերում: Այդուհանդերձ, ոստիկանության պարագայում, որպես 

համապատասխան համակարգի ուղղակի ներկայացուցիչ, կան որոշակի 

սահմանափակումներ ՝ հաշվի առնելով այս մարմնի սերտ կապը արդարադատության 

համակարգի հետ: Անհրաժեշտ է մտապահել օժանդակ այն մոտեցումները, որոնք կոչված 

կլինեն համայնքների անվտանգության ամրապնդմանը սոցիալական աշխատանքների 

միջոցով, մասնավորապես՝ նպատակաուղղված լինելով բարձր ռիսկի խմբերին, օրինակ՝ 

թմրամիջոցներ օգտագործող երիտասարդ չափահասներին, որպեսզի ապահովեն 

աշխատանքային կամ կրթական ոլորտ տանող կառուցողական այլընտրանքային 

տարբերակներ և ուղիներ: 

76. Իրավախախտների վերափոխման խթանումը 

76.1. ԱՆ պատասխանը  

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի՝ «Կալանավորվածների 

և դատապարտյալների հետ սոցիալական, հոգեբանական և իրավական աշխատանքներ 

իրականացնող կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեության» կարգը 

հաստատելու մասին 2008 թվականի մայիսի 30-ի թիվ 44-Ն հրամանի հավելվածի 3-րդ 

կետի համաձայն, քրեակատարողական ծառայության սոցիալական, հոգեբանական և 

իրավական աշխատանքներ իրականացնող ստորաբաժանումների (այսուհետ` 

ստորաբաժանումներ) նպատակը Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող կալանավորված 

անձանց և դատապարտյալների սոցիալական վերականգնումը և դատապարտյալների 

ուղղմանը նպաստելն է:  

Նշված հավելվածի 4-րդ կետով սահմանվում են կալանավորվածների և 

դատապարտյալների հետ սոցիալական, հոգեբանական և իրավական աշխատանքներ 

իրականացնող կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից իրականացվող 

սոցիալական, հոգեբանական և իրավական աշխատանքների հետևյալ խնդիրները.  

1. կալանավորվածների և դատապարտյալների՝ արտաքին աշխարհի հետ 

սոցիալապես օգտակար կապեր և շփումներ ստեղծելը, պահպանելը և 

զարգացնելը, 

2. կալանավորվածների և դատապարտյալների հոգեկան առողջությունը 

պահպանելը և ամրապնդելը, 

3. կալանավորվածների և դատապարտյալների սոցիալական, հոգեբանական և 

իրավական պաշտպանվածությանը նպաստելը, 

4. կալանավորվածների և դատապարտյալների աշխատանքային, կրթական, 

մշակութային, մարզական, ստեղծագործական գործունեության զարգացմանը 

նպաստելը, 
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5. կալանավորվածների և դատապարտյալների հոգևոր պահանջմունքների 

բավարարմանը նպաստելը, 

6. կալանավորվածների և դատապարտյալների օրինապահ վարքագծի 

դրսևորմանը, իրավագիտակցության բարձրացմանը նպաստելը, 

7. կալանավորվածների և դատապարտյալների մոտ, հասարակության 

համակեցության կանոնների և ավանդույթների նկատմամբ հարգալից 

վերաբերմունքի ձևավորմանը նպաստելը, 

8. դատապարտյալների սոցիալական վերականգնման և պատժից պայմանական 

վաղաժամկետ ազատման համար պայմաններ ստեղծելը, 

9. դատապարտյալների հասարակություն վերաինտեգրվելուն նպաստելը: 

76.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

ԵԽ պրոբացիոն կանոնները հղում են կատարում այս հարցին. 

(Նախաբան). Նկատի ունենալով, որ պրոբացիայի նպատակն է՝ նպաստել արդարացի 

քրեական արդարադատության գործընթացին, ինչպես նաև հասարակական 

անվտանգությանը՝ հանցագործությունների կանխարգելման կամ կրճատման միջոցով: 

(Կանոն  76). Միջամտությունները պետք է վերակագնման և կրկնահանցավորության 

կանխման նպատակ հետապնդեն, ուստի դրանք պետք է լինեն կառուցողական և 

համարժեք կիրառված պատժին կամ այլ միջոցին:  

76.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ 

ԱՆ-ն կողմից ներկայացված է ծառայությունների ուշագրավ մի ցանկ: Այդուհանդերձ, 

եվրոպական գործելակերպի համեմատությամբ, այս պարագայում կարծես կարևորվում 

են առանձին անհատներին ցուցաբերվող օգնության ուղիները: Եվրոպական երկրներում 

վերջին զարգացումները ցույց են տալիս, որ նախապատվությունը տրվում է 

օրինազանցների վերապատրաստմանը, որպեսզի վերջիններս առավել 

արդյունավետորեն կարողանան կարգավորել իրենց հարցերը: Օգտակար կլիներ նաև 

պարզել, թե որքանով է Հայաստանը պատրաստ մշակելու այնպիսի մոտեցումներ, 

ինչպիսիք են՝ հանցավոր վարքագծի վերաբերյալ ծրագրային ուղղությունները և 

սոցիալական հմտությունների զարգացումը:  

11-ՐԴ ԲԱԺՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ. 

ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՈՂՋ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

Համայնքային պատասխանատվությունը. Հանրությունն ավանդաբար դիտարկել է 

հանցագործության առարկան և պատիժը որպես մի հարաբերություն, որում ընդգրկված 

են միայն իրավախախտները և քրեական արդարադատության մարմինները: 

Հանցագործությունների կանխարգելումը, որը համայնքի ողջ բնակչությունը պետք է 



 

«Քրեական արդարադատության համակարգի արձագանքները Հայաստանում բանտերի 

գերբնակեցման վերաբերյալ հարցերին» 

 էջ 111՝  118-ից 

հաշվի առնի, համեմատաբար նոր հասկացություն է: Սրան զուգահեռ կարող է 

առաջադրվել իրավախախտների վերականգնման խնդիրը: Այն պետք է ընդգրկի 

համայնքներն ու վերջիններիս սահմաններում գործող աջակից մարմինները, որպեսզի 

իրագործվեն վերասոցիալիզացիայի և վերականգնման գաղափարները: Բազմաթիվ 

այլընտրանքային պատժամիջոցներ, ներառյալ՝ հանրային աշխատանքը, ապավինում են 

համայնքի աջակցությանը: Որքան մեծ է որոշ պատժամիջոցների, ինչպես օրինակ՝ 

հանրային աշխատանքը, տեսանելիությունը, այնքան մեծ փոխըմբռնում է ձևավորվում 

համայնքում: 

Վերականգնողական արդարադատությունը. Համայնքներում ձևավորվում են 

բախումների կարգավորման նոր եղանակներ, որոնք համախմբում են թե՛ օրենքի ուժով, 

թե՛ կամավոր հիմունքներով գործող կազմակերպություններին: Գնալով աճում է 

մեդիացիայի կիրառումը, և վերականգնողական արդարադատության գաղափարը 

հնարավորություն է ընձեռում գտնել պատասխաններ քրեական արդարադատության 

համակարգից դուրս:  

Քրեական պատասխանատվության փոխարինումն այլընտրանքային ձևերով. Բազմաթիվ 

երկրներում վերականգնողական արդարադատություն և մեդիացիա ընդգրկող ծրագրերը 

ներկայումս սկսել են վստահություն վայելել քրեական արդարադատության 

ծառայությունների և քաղաքացիական հասարակության շրջանում:  

11-ՐԴ ԲԱԺՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՈՐՊԵՍ ՈՂՋ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

Հանցավորության կրճատում համայնքի մակարդակով. Անհրաժեշտ է մշակել 

ռազմավարություն՝ ուղղված հանցավորության կրճատմանը համայնքի մակարդակով, 

որում կընդգրկվեն հիմնական սոցիալական գործակալությունները, քաղաքացիական 

հասարակությունը և ամենառիսկային համայնքների բնակչությունը:  

Ամբողջ ոլորտի վերահսկում. Անհրաժեշտ է ստեղծել լրացուցիչ վերահսկող խումբ` 

բաղկացած քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներից, որպեսզի 

վերջիններս ուսումնասիրեն, թե ինչպես է արդարադատության համակարգն 

ամբողջությամբ անցում կատարում պատժիչ ռեժիմից դեպի վերականգնողական ռեժիմ: 

Այսպիսի խմբի միակ նպատակը կարող է լինել փոփոխությունների վերահսկելը:  
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ԲԱԺԻՆ 12. ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ  

77. Ներդրումներ քրեակատարողական համակարգում 

77.1. ԱՆ պատասխանը  

ԱՆ-ի քրեակատարողական վարչությունը հետևյալ երկու ծրագրերի շրջանակում ստացել 

է ֆինանսավորում 2015 թվականի պետական բյուջեից.  

ա) 03.05.01 «01. Քրեակատարողական ծառայությունների պահպանում» ծրագրով 

հատկացվել է 10,746,466.4 հազ. դրամ (մոտավորապես 20 միլիոն եվրո),  

բ) 07.01.01 «01. Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական և ստացիոնար օղակներում 

բժշկական օգնություն ստացող ֆիզիկական և հատուկ խմբերում ընդգրկված 

անձանց դեղորայքով ապահովում» ծրագրով հատկացվել է 43,000.0 հազ. դրամ 

(մոտավորապես 80,000 եվրո):  

Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից հատկացված միջոցները ծախսվում 

են բյուջեի նախահաշվին համապատասխան, որը հիմնված է տնտեսական 

դասակարգման տողերով նախատեսված գումարների վրա:  

Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական վարչության համակարգում 

պետական բյուջեի միջոցներից բացի որևէ այլ ներդրում չի կատարվում: 

77.2. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ 

Սույն հարցումը չունի այնպիսի միջոցներ, որոնք թույլ կտան գնահատել, թե որքանով է 

նպատակահարմար ֆինանսավորման նշված մակարդակը:  

78. Ֆինանսավորում հետագա ռազմավարության համար 

78.1. ԱՆ պատասխանը  

Որոշ դեպքերում նյութական միջոցների բացակայության պատճառով ֆինանսավորումը 

չի բավականացնում նախատեսված ծրագրերն ամբողջ ծավալով իրականացնելու համար:  

78.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

Համայնքային պատիժների և այլ միջոցների մասին եվրոպական կանոնների 

իրականացումը բարելավելու վերաբերյալ ԵԽ հանձնարարականը (Կանոն  19). 

«Անհրաժեշտ է սահմանել արդյունավետության չափանիշներ, որպեսզի հնարավոր լինի 

տարբեր տեսանկյուններից գնահատել ծրագրերի և միջամտությունների ծախսերն ու 

շահույթը` դրանց արդյունքների որակն առավելագույնի հասցնելու նպատակով: Պետք է 
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սահմանել ծրագրերի և միջամտությունների կատարման չափանիշներ և իրականացման 

ցուցանիշեր»: 

78.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ 

Նպատակահարմար չէ մեկնաբանել սույն հարցման պատասխանը:  

79. Բավարար ռեսուրսներ 

79.1. ԱՆ պատասխանը  

Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական ոլորտում շարունակաբար 

ձեռնարկվում են միջոցներ, որոնք ուղղված են առկա խնդիրների լուծմանը: 

Այդուհանդերձ, ռեսուրսների անբավարարությունը երբեմն խոչընդոտում է առկա 

խնդիրների արդյունավետ լուծմանը: Մասնավորապես, անհրաժեշտ է ներգրավել 

լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ, որպեսզի բարեփոխումների իրականացումը 

քրեակատարողական համակարգում կրի շարունակական բնույթ, ինչպես նաև ստեղծվեն 

նոր ենթակառուցվածքներ:  

79.2. Համապատասխան միջազգային չափանիշները  

Մենք ծանոթ չենք միջազգային այն չափանիշներին, որոնք վերաբերում են 

քրեակատարողական և պրոբացիոն ծառայությունների գործունեությունը 

կազմակերպելու համար անհրաժեշտ ռեսուրսներին: Այդուհանդերձ, Համայնքային 

պատիժների և այլ միջոցների եվրոպական կանոնների վերաբերյալ ԵԽ 

հանձնարարականը (Կանոն  42) որոշակիորեն կապ ունի այս պարագայում. «Գործադիր 

մարմիններին պետք է պետական բյուջեից հատկացնել համապատասխան ֆինանսական 

միջոցներ: Երրորդ կողմերը կարող են ֆինանսական կամ այլ ներդրում կատարել, սակայն 

գործադիր մարմինները երբեք չպետք է գտնվեն նրանցից ֆինանսապես կախված 

վիճակում»:  

79.3. Մեկնաբանություններ ուսումնասիրության արդյունքերի վերաբերյալ 

Արևմտյան Եվրոպայի երկրների կառավարությունները հազվադեպ են շահագործում 

իրենց քրեակատարողական ծառայություններն անհրաժեշտ ֆինանսավորման նման 

պակասի պարագայում: 

Սովորաբար Արևմտյան Եվրոպայի երկրների կառավարությունները բաժանում են իրենց 

քրեակատարողական ոլորտի բյուջեն այնպես, որ 75% ծախսվի քրեակատարողական 

ծառայության, իսկ 25%-ը` պրոբացիոն ծառայության վրա: Այս թվերը կարելի է ստանալ` 

վերլուծելով Քալմթաութի և Դուրնեսկուի «Պրոբացիան Եվրոպայում» գրքում ֆինանսների 
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և ֆինանսական հաշվետվողականության մասին տվյալները34: Փորձը ցույց է տվել, որ 

համայնքային պատժամիջոցներում և միջոցառումներում այդ աստիճան զգալի 

ներդրումներ են անհրաժեշտ, եթե պատժատեսակների կիրառման հարցում 

փոփոխություններ է ակնկալվում: Եթե ֆինանսավորման բաշխվածությունը ավելի շատ 

լինի քրեակատարողական հիմնարկների օգտին, ապա պրոբացիոն ծառայությունը 

բավարար կանխիկ դրամ չի ունենա համապատասխան թվով աշխատակիցներ 

ներգրավելու համար, որպեսզի կարողանա տրամադրել վերականգնման պատշաճ 

վերահսկվող ծառայություններ:  

12-ՐԴ ԲԱԺՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. 

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ  

Համակարգման կարևորությունը. Ֆինանսավորումը հաճախ նշվում է որպես բանտային 

համակարգում առկա վատ պայմանների պատճառ: Այս զեկույցում հնչում է այն ուղերձը, 

որ չնայած ֆինանսավորումը կարևոր է, սակայն առավել կարևոր է քրեական 

արդարադատության համակարգի յուրաքանչյուր մասի համագործակցությունը և 

միմյանց հետ համակարգված աշխատանքը, այնպես որ դրանք փոխլրացնեն միմյանց 

ընդհանուր առաքելության ձգտելու ճանապարհին: 

Ոչ ճիշտ պատիժների նշանակումը. Ապագա ռազմավարության սկիզբը պետք է լինի այն, 

որ քրեական արդարադատության համակարգում ներգրավված բոլոր դերակատարները 

հասկանան, թե ռեսուրսներն ինչպես կարելի է վատնել ոչ ճիշտ պատիժների նշանակման 

դեպքում, և թե ինչպես կարելի է դրանք ավելի արդյունավետորեն օգտագործել` 

հանցավորության նվազեցման և իրավախախտների վերականգման նպատակով: 

Կազմակերպական արդյունավետություն. Ոչ բոլոր բարեփոխումներն են 

պայմանավորված լրացուցիչ ֆինանսավորմամբ: Հաճախ նշանակալի դրական 

փոփոխությունների կարելի է հասնել կառավարման համակարգերի և գործառնական 

պրակտիկայի արմատական վերագնահատման միջոցով: 

12-ՐԴ ԲԱԺՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ  

Հավասարակշռված բյուջե. Անհրաժեշտ է ուղղիչ հիմնարկների ընդհանուր բյուջեում 

հաստատել երկարաժամկետ թիրախ` քրեակատարողական և պրոբացիոն 

ծառայությունների հարաբերական ֆինանսավորման համար: Հնարավոր է, որ 75% – 25% 

բաշխվածությունը, որը սովորաբար հանդիպում է եվրոպական երկրներում, հարմար 

լինի: 

Ծախսերի վրա կենտրոնացած բյուջետավորում. Լրջորեն պետք է քննել, թե յուրաքանչյուր 

համայնքային պատժամիջոցի մատուցման իրական ինքնարժեքը որքան է, որպեսզի 

հնարավոր լինի դրանց հարաբերական արժեքի մասին ընդունել իրազեկված որոշումներ: 
                                                                                                     
34
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Սա կարող է ցույց տալ, օրինակ, որ ուղղակի վերահսկվող Համայնքային ծառայության 

նոր ձևն ավելի լավ արդյունքներ է տալիս կրկնակի դատապարտման ցուցանիշերի 

առումով, քան տնային կալանքի էլեկտրոնային մոնիթորինգը կամ հակառակը:  

80. Լրացուցիչ դիտողություններ 

80.1. Հարցաշարի վերաբերյալ լրացուցիչ դիտողություններ չկան: 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԵԽ-ն գոհ է այն հետաքրքրությունից, որ Հայաստանի ԱՆ-ը ցուցաբերում է 

քրեակատարողական ծառայությունները բարելավելու ուղղությամբ հետագա 

համագործակցության հարցում: Այն ջանքը, որ վերջինս գործադրեց ընթացիկ իրավիճակի 

և հետագա ծրագրերի մասին բավականաչափ տեղեկություններ տրամադրելու համար, 

ցույց է տալիս, որ պատրաստակամություն կա բացատրել խնդիրները, ինչպես նաև՝ 

հաջողությունները:  

Բարեփոխումները կատարվում են հստակ ռազմավարությամբ, որը ձգտում է հասնել 

միջազգային չափանիշների: Քրեակատարողական հիմնարկներում ազատազրկվածների 

թիվը նվազում է, և վերջերս տեղի ունեցած նոր մեծ ՔԿՀ-ի բացումը ևս կխթանի ռեժիմների 

զարգացմանը, ինչը կարող է ազատազրկվածների վրա կառուցողական մեծ ազդեցություն 

ունենալ: Այս լավատեսությունը կիսում է Քրեակատորաղական ծառայության 

այլընտրանքային պատիժների կատարման բաժինը, որը վերահսկում է գործող 

այլընտրանքային պատժամիջոցները: «Պրոբացիայի մասին» նոր օրենքը մշակման վերջին 

փուլում է, և ԱՆ-ը հույս ունի այն ներկայացնել խորհրդարան` 2016 թվականի առաջին 

եռամսյակում: Արդարադատության ոլորտում ակտիվ հասարակական 

կազմակերպությունների մի փոքր խումբ համաժողովների և հրատարակությունների 

միջոցով օգնել է միջազգային չափանիշները պահել հասարակության ուշադրության 

կենտրոնում: 

Այս զեկույցում ընդգծված են ԱՆ-ն հանդիպած մարտահրավերներից մի քանիսը: Չնայած 

ազատազրկման ցուցանիշը իջել է և հավասարվել եվրոպական մակարդակներին, 

այնուամենայնիվ, այն պետք է ավելի ցածր լինի, քանի որ հանցագործության ցուցանիշը 

ցածր է: Ֆինանսավորման փոխադրումը քրեակատարողական հիմնարկներից 

այլընտրանքային պատիժներին թույլ կտա միջին ծանրության հանցագործություն 

կատարած շատ իրավախախտներին մասնակցել համայնքային վերականգնողական 

ծրագրերին: Համայնքային ծառայության ծրագրերի անմիջական վերահսկողությունը 

կօգնի կիրարկել աշխատանքի և վարքագծի առավել բարձր չափանիշներ, ինչը 

տպավորություն կգործի դատավորների վրա, երբ վերջիններս փորձեն իրավախախտի 

ազատազրկման ձևով պատժատեսակն այլընտրանքային միջոցներով փոխարինել: Թեև 

մինչդատական կալանքի կիրառման մակարդակը շատ բարձր չէ, սակայն 

դատարաններին այլընտրանքների հնարավորություն տալու ջանքերը տվել են ավելի լավ 

երկարաժամկետ արդյունքներ, քան կալանավորման սահմանափակումները: 

Հետաքրքրություն կա ժամանակակից էլեկտրոնային կատարելագործված միջոցներ 

ներդնել համայնքային վերահսկողության համակարգում, բայց սա պետք է զգուշությամբ 

կիրառել, քանի որ այդ միջոցներն ավելի թանկ են, քան ավանդական մեթոդները և 

արժեքավոր կլինեն միայն այն դեպքում, եթե իրապես կիրառվեն այն իրավախախտների 

նկատմամբ, որոնք այլ պարագայում բանտում կլինեին:  
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Հավանաբար ամենամեծ մարտահրավերը, որն ընդգծվել է այս հարցման ժամանակ, 

վերաբերում է պայմանական վաղաժամկետ ազատմանը: Եվրոպական երկրներում 

վաղաժամկետ ազատման զգալի ժամկետները, որոնք հաճախ հաշվարկվում են 

տարիներով և ոչ թե շաբաթներով, իրավախախտների վերահսկման ռազմավարության 

առանցքային մաս են կազմում: Դատավորներին և դատախազներին պայմանական 

վաղաժամկետ ազատման համընդհանուր օգուտների մասին համոզելն աստիճանական 

գործընթաց է լինելու, որում Այլընտրանքային պատիժների կատարման 

բաժինը/Պրոբացիոն ծառայությունը պետք է քրեակատարողական ծառայության հետ 

սերտ համագործակցության պայմաններում մեծ ջանքեր գործադրի` 

նախապատրաստելու բանտարկյալներին վաղաժամկետ ազատման համար և նրանց 

արդյունավետ վերահսկելու, երբ վերջիններս վերադառնան հասարակություն: 

Անհրաժեշտ է հավաքել առավել արժանահավատ փաստեր, քան ներկայումս է արվում` 

ցույց տալու համար այն դրական ազդեցությունը, որը այս գործընթացն, անկասկած, 

կունենա:  

Մինչ «Պրոբացիայի մասին» օրենքը սկսի ազդել իրավախախտների ազատազրկման վրա, 

ԱՆ-ը պետք է մտածի պրոբացիա կիրառելու որոշումն իր քրեակատարողական 

համակարգի հիմնաքարը դարձնելու հնարավորության մասին` ազատազրկումը լիովին 

փոխարինելով միջին ծանության հանցագործությունների դեպքում: Արդարադատության 

ոլորտի մասնագետները և ընդհանուր հասարակության մեջ ձեռք բերված ճանաչումը 

կօգնի նվազեցնել ազատազրկման ոչ անհրաժեշտ և վնասակար կիրառումն այն 

իրավախախտների նկատմամբ, որոնք վտանգ չեն ներկայացնում համայնքի 

բարեկեցությանը: 

Տարբեր երկրներում կատարվող ստուգումների և ընդհանուր չափանիշների միջոցով 

ԽԿԿ-ն մի շարք բարձր պահանջներ է սահմանել: Հայաստանը ցանկանում է գնալ այս 

ճանապարհով, և ԵԽ-ը կմիանա արդարադատության գերատեսչություններին և 

քաղաքացիական հասարակությանը` տրամադրելով հնարավորինս շատ 

օժանդակություն: 
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