
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական  օրենսգրքի համապատասխան 
հոդվածներում կատարվող փոփոխությունների և լրացումների 

 

(…) 
Հոդված 12. Դատապարտյալի հիմնական իրավունքները 

1. Դատապարտյալն իրավունք ունի՝ 
1) մայրենի կամ իրեն հասկանալի այլ լեզվով տեղեկություններ ստանալու իր իրավունքների, 

ազատությունների և պարտականությունների, դատարանի նշանակած պատժի կատարման 
կարգի և պայմանների, դրանց փոփոխությունների, առաջարկությունների, դիմումների և 
բողոքների, ինչպես նաև միջազգային համապատասխան փաստաթղթերի մասին. 

2) իր նկատմամբ բարեկիրթ վերաբերմունքի. 
3) իր իրավունքների և ազատությունների խախտման վերաբերյալ դիմումներով, 

բողոքներով, ինչպես անձամբ, այնպես էլ պաշտպանի կամ օրինական ներկայացուցչի միջոցով 
դիմելու պատիժը կատարող մարմնի կամ հիմնարկի վարչակազմ, նրանց վերադաս մարմիններ, 
դատարան, դատախազություն, Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների 
պաշտպանին, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, հասարակական 
միավորումներ և կուսակցություններ, զանգվածային լրատվության միջոցներ, ինչպես նաև 
մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության միջազգային մարմիններ կամ 
կազմակերպություններ. 

4) առողջության պահպանման, այդ թվում՝ բավարար սնունդ, բժշկական օգնություն 
ստանալու. 

5) սոցիալական ապահովության. 
6) իրավաբանական օգնություն ստանալու. 
7) անձնական անվտանգության ապահովման. 
8) մտքի, խղճի և դավանանքի, քաղաքական կամ այլ հայացքների ազատության. 
9) արտաքին աշխարհի հետ հաղորդակցվելու, այդ թվում՝ վարելու նամակագրություն, 

ունենալու տեսակցություններ, օգտվելու հեռախոսակապից, գրականությունից և հնարավոր 
լրատվական միջոցներից. 

10) հանգստի, ներառյալ՝ բացօթյա զբոսանքի կամ մարմնամարզության և ութժամյա 
գիշերային քնի իրավունքը. 

11) իր անվամբ կամ ազգանվամբ կոչվելու. 
12) անձնական ընդունելության խնդրանքով դիմելու պատիժը կատարող մարմնի կամ 

հիմնարկի ղեկավարին, այդ մարմնի կամ հիմնարկի գործունեության նկատմամբ հսկողություն և 
վերահսկողություն իրականացնող մարմիններ. 

13) քաղաքացիաիրավական գործարքների մասնակցելու. 
14) հնարավոր և օրենքով նախատեսված կրթություն ստանալու, ստեղծագործ 

աշխատանքով զբաղվելու. 
15) պատիժը կատարող հիմնարկի խանութից կամ կրպակից կամ վարչակազմի միջոցով 

ձեռք բերելու լրացուցիչ սնունդ և առաջին անհրաժեշտության առարկաներ. 
16) դրամական փոխանցումներ, հանձնուքներ և ծանրոցներ ստանալու և ուղարկելու: 
17) ստանալ նույնականացման քարտ՝ «Նույնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով: 
2. Դատապարտյալին կարող են վերապահվել օրենքով սահմանված այլ իրավունքներ: 
3. Օտարերկրյա քաղաքացի դատապարտյալն իրավունք ունի կապեր հաստատելու և 

պահպանելու Հայաստանի Հանրապետությունում իր պետության դիվանագիտական 
ներկայացուցչության կամ հյուպատոսական հաստատության հետ: Այն դատապարտյալը, ով 
Հայաստանի Հանրապետությունում դիվանագիտական ներկայացուցչություն կամ 
հյուպատոսական հաստատություն չունեցող երկրի քաղաքացի է, ինչպես նաև փախստականը 
կամ քաղաքացիություն չունեցող դատապարտյալն իրավունք ունեն կապեր հաստատելու և 



պահպանելու այն պետության դիվանագիտական ներկայացուցչության կամ հյուպատոսական 
հաստատության հետ, որը ստանձնել է այդ անձանց շահերի պաշտպանությունը կամ նրանց 
պաշտպանությամբ զբաղվող ցանկացած ազգային կամ միջազգային մարմնի հետ: 

4. Ուղղիչ հիմնարկում պահվող օտարերկրյա քաղաքացի կամ քաղաքացիություն չունեցող 
դատապարտյալն իրավունք ունի պատիժը կատարող մարմնի կամ հիմնարկի վարչակազմին 
«Փախստականների և ապաստանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ 
հոդվածով սահմանված կարգով ներկայացնելու Հայաստանի Հանրապետությունում 
ապաստանի խնդրանք, որը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած 
կարգով պատիժը կատարող մարմնի կամ հիմնարկի վարչակազմի կողմից ենթակա է 
փոխանցման միգրացիայի հարցերով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
լիազորած մարմնին: 

(12-րդ հոդվածը լրաց. 19.10.16 ՀՕ-177-Ն, փոփ. 16.12.16 ՀՕ-2-Ն) 
 

(…) 
Հոդված 68. Ուղղիչ հիմնարկում դատապարտյալներին անջատ պահելը 

1. Ուղղիչ հիմնարկում անջատ են պահվում՝ 
1) տղամարդիկ՝ կանանցից. 
2) անչափահասները՝ չափահասներից, բացառությամբ սույն օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի 1-

ին մասով նախատեսված դեպքերի. 
3) առաջին անգամ ազատազրկման դատապարտված անձինք, բացի առանձնապես ծանր 

հանցագործության համար դատապարտված անձանցից՝ նախկինում ազատազրկման ձևով 
պատիժ կրած դատապարտյալներից. 

4) դատարանների, իրավապահ, մաքսային և հարկային մարմինների աշխատող կամ 
նախկին աշխատող, պարտադիր կամ պայմանագրային զինվորական ծառայության սպայական 
կազմի զինծառայող կամ նախկին զինծառայող, ինչպես նաև ոստիկանության զինծառայող կամ 
նախկին զինծառայող դատապարտյալը՝ մյուս դատապարտյալներից. 

5) շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող հիվանդություններով տառապող 
դատապարտյալը՝ մյուս դատապարտյալներից. 

6) դատապարտյալը, որի կյանքին կամ առողջությանը վտանգ է սպառնում, մյուս 
դատապարտյալներից՝ ուղղիչ հիմնարկի վարչակազմի որոշմամբ. 

7) անզգուշությամբ կատարված հանցագործության համար որոշակի ժամկետով 
ազատազրկման դատապարտված անձինք՝ դիտավորությամբ կատարված հանցագործության 
համար դատապարտված անձանցից. 

8) ցմահ ազատազրկման դատապարտված անձինք՝ որոշակի ժամկետով ազատազրկման 
դատապարտված անձանցից: 

2. Բուժական ուղղիչ հիմնարկում, ուղղիչ հիմնարկների բուժական ստորաբաժանումներում, 
ինչպես նաև այն ուղղիչ հիմնարկում, որին առընթեր կա մանկատուն, դատապարտյալներին 
անջատ պահելու` սույն հոդվածով սահմանված պահանջները կիրառվում են հնարավորինս: 

3. Դատապարտյալներին անջատ պահելու` սույն հոդվածով սահմանված պահանջները 
կարող են չպահպանվել, եթե նրանք մասնակցում են նույն հիմնարկում իրենց համար 
կազմակերպած սոցիալական, հոգեբանական, իրավական աշխատանքների, աշխատանքային, 
կրթական, մշակութային, մարզական և նման այլ միջոցառումների, ինչպես նաև սույն 
օրենսգրքով նախատեսված այլ դեպքերում: 

(68-րդ հոդվածը լրաց. 01.06.06 ՀՕ-120-Ն, փոփ. 08.04.08 ՀՕ-9-Ն) 
 

Հոդված 69. Պատժի ամբողջ ժամկետը մեկ ուղղիչ հիմնարկում կրելը 
1. Դատապարտյալը պատժի ամբողջ ժամկետը, որպես կանոն, կրում է մեկ ուղղիչ 

հիմնարկում։ 
2. Պատժի հետագա կրելը շարունակելու համար դատապարտյալին մեկ հիմնարկից նույն 

տեսակի մեկ այլ հիմնարկ տեղափոխել թույլատրվում է նրա հիվանդության, ուղղիչ հիմնարկի 
վերակազմակերպման կամ լուծարման, դատապարտյալի անձնական անվտանգությունն 
անվտանգությունը կամ մերձավոր ազգականների հետ կապն ապահովելու, ինչպես նաև տվյալ 



ուղղիչ հիմնարկում դատապարտյալի հետագա գտնվելուն խոչընդոտող այլ բացառիկ 
հանգամանքների դեպքերում: 

 

(…) 

Հոդված 80. Դատապարտյալին կարճաժամկետ մեկնում տրամադրելը 
1. Դատապարտյալին, բացառությամբ առանձնապես վտանգավոր ռեցիդիվի կամ 

առանձնապես ծանր հանցագործության համար դատապարտվելու դեպքի, կարող է 
տրամադրվել կարճաժամկետ մեկնում անձնական բացառիկ հանգամանքների (մերձավոր 
ազգականի մահ կամ կյանքին սպառնացող ծանր հիվանդություն, տարերային աղետ, որը զգալի 
նյութական վնաս է պատճառել դատապարտյալին կամ նրա ընտանիքին) դեպքում, ինչպես նաև 
սոցիալական վերականգնման նպատակով: Հաշմանդամ կամ ուղղիչ հիմնարկին կից 
մանկատանը Կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխա ունեցող դատապարտյալին 
կարող է տրամադրվել կարճաժամկետ մեկնում՝ երեխային մանկատանը կամ ազգականի մոտ 
տեղավորելու նպատակով: 

2. Կարճաժամկետ մեկնում տրամադրվում է մինչև յոթ օր տևողությամբ` չհաշված մեկնելու և 
վերադարձի համար անհրաժեշտ ժամանակը, որը չի կարող գերազանցել երեք օրը: 
Սոցիալական վերականգնման նպատակով բաց ուղղիչ հիմնարկում պատիժ կրող 
դատապարտյալին կարճաժամկետ մեկնում կարող է տրամադրվել մինչև մեկ ամիս 
տևողությամբ` չհաշված մեկնելու և վերադարձի համար անհրաժեշտ ժամանակը, որը չի կարող 
գերազանցել երեք օրը: Կիսաբաց, կիսափակ կամ փակ ուղղիչ հիմնարկում պատիժ կրող 
դատապարտյալին կարճաժամկետ մեկնում տրամադրվում է տարվա ընթացքում երկու 
անգամից ոչ ավելի: 

3. Մեղսունակությունը չբացառող հոգեկան հիվանդությամբ տառապող կամ առաջին կամ 
երկրորդ կարգի հաշմանդամ դատապարտյալին, որը առողջության պատճառով անընդհատ 
խնամքի կարիք ունի, ինչպես նաև անչափահաս դատապարտյալին կարճաժամկետ մեկնում 
տրամադրվում է միայն ազգականի կամ այլ անձի ուղեկցությամբ։ 

4. Բացիլազատ պալարախտով հիվանդ, ալկոհոլամոլությունից, թմրամոլությունից և 
սեռական ճանապարհով փոխանցվող և շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող այլ վարակիչ 
ու մակաբուծային հիվանդություններից բուժման ամբողջ կուրսը չանցած, մարդու իմունային 
անբավարարության վարակով վարակակիր դատապարտյալին, ինչպես նաև ուղղիչ հիմնարկում 
հակահամաճարակային միջոցառում անցկացնելու ընթացքում կարճաժամկետ մեկնում կարող է 
տրամադրվել, եթե բժշկի, հոգեբույժի կամ համապատասխան մասնագետի եզրակացությամբ նա 
հասարակության կամ իր համար վտանգ չի ներկայացնում, կամ նման վտանգը վերացվում է 
նրան ուղեկցելու միջոցով, ինչը պետք է փոխհատուցի դատապարտյալը: 

5. Բացասական բնութագրվող դատապարտյալին կարճաժամկետ մեկնում տրամադրվում է 
միայն ուղղիչ հիմնարկի վարչակազմի ներկայացուցչի կամ ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ: 

6. Կարճաժամկետ մեկնում տրամադրվելու դեպքում դատապարտյալը կարող է կրել իր 
առօրյա կամ այլ հագուստ: 

 

(…) 
Հոդված 95. Ազատազրկման դատապարտված անձի նկատմամբ կիրառվող տույժի

միջոցները 
1. Պատիժը կրելու սահմանված կարգը խախտելու համար ազատազրկման 

դատապարտված անձի նկատմամբ սահմանված կարգով կարող են կիրառվել տույժի հետևյալ 
միջոցները. 

1) նկատողություն. 
2) խիստ նկատողություն. 
3) պատժախուց տեղափոխելը մինչև տասնհինգ օր, իսկ անչափահաս դատապարտյալին՝ 

մինչև տասն օր ժամկետով: 
1.1. Բուժական ուղղիչ հիմնարկում կամ բժշկական օգնություն և սպասարկում 

իրականացնող առողջապահական այլ հաստատություններում ստացիոնար պայմաններում 



բուժում ստացող դատապարտյալների նկատմամբ նշանակված պատժախուց տեղափոխելու 
տույժի միջոցի կիրառումը հետաձգվում է մինչև բուժման ավարտը: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված տույժի միջոցները կիրառվում են ներքին 
կանոնակարգով նախատեսված դեպքերում և կարգով: 

 

 

(…) 
Հոդված 108. Ցմահ ազատազրկման դատապարտված անձի` պատիժը կրելու

առանձնահատկությունները 
1. Ցմահ ազատազրկման դատապարտված անձի խնդրանքով կամ նրա կամ նրա 

խցակիցների անձնական անվտանգությանը սպառնացող վտանգի դեպքում, 
քրեակատարողական հիմնարկի պետի որոշմամբ, դատապարտյալը կարող է պահվել 
մենախցում: Տվյալ դատապարտյալի աշխատանքը կազմակերպվում է՝ հաշվի առնելով 
դատապարտյալին խցում պահելու` ներքին կանոնակարգով սահմանված պահանջները:Ցմահ 
ազատազրկման դատապարտված անձինք պահվում են խցերում` որպես կանոն, յուրաքանչյուր 
խցում չորս դատապարտյալից ոչ ավելի: Դատապարտյալի խնդրանքով կամ նրա անձնական 
անվտանգությանը սպառնացող վտանգի դեպքում, ուղղիչ հիմնարկի պետի որոշմամբ, 
դատապարտյալը կարող է պահվել մենախցում: Տվյալ դատապարտյալի աշխատանքը 
կազմակերպվում է՝ հաշվի առնելով դատապարտյալին խցում պահելու` ուղղիչ հիմնարկների 
ներքին կանոնակարգով սահմանված պահանջները: 

2. Դատապարտյալն ամենօրյա մեկ ժամ տևողությամբ զբոսանքի իրավունք ունի: 
3. Դատապարտյալի զբոսանքի ընթացքում պահպանվում են անջատ պահելու՝ սույն 

օրենսգրքի 68-րդ հոդվածով սահմանված պահանջները: 


