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տային բարեփոխումներ» կազմակերպության տեսակետները և քաղաքականությունը: :

ԵՐԱԽՏԻՔԻ ԽՈՍՔ
ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը, «Միջազգային բանտային բարեփոխումներ» կազմա
կերպությունը, Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը և Քաղաքացիական հա
սարակության ինստիտուտ հկ-ն շնորհակալություն են հայտնում «Աբովյան» քրեակատա
րողական հիմնարկի տնօրեն Արամ Սարգսյանին, Հայ Օգնության Ֆոնդի «Երեխաների
աջակցության կենտրոն» հիմնադրամի տնօրեն Միրա Անտոնյանին, Հանրապետական
N1 հատուկ կրթահամալիրի տնօրեն Լարիսա Սարգսյանին, «World Vision» կազմակեր
պության երեխաների իրավունքների պաշտպանության ծրագրի ղեկավար Անահիտ Գրի
գորյանին, «Project Harmony-International»-հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Մարիամ
Մարտիրոսյանին, «Տրտու» հկ-ի նախագահ Թեմիկ Խալաֆյանին, «Առողջության և կր
թության հայկական կենտրոն», «Բնականոն» ՀԿ-ին, «Արևամանուկ» ՀԿ-ին և այլ հասա
րակական կազմակերպություններին ցուցաբերած աջակցության համար, ինչպես նաև ՀՀ
գլխավոր դատախազությանը, ՀՀ արդարադատության նախարարությանը և ՀՀ դատա
կան դեպարտամենտին վիճակագրություն տրամադրելու համար:
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Երեխայի իրավունքների արդյունավետ պաշտպանությունը իրավական պետության, ժո
ղովրդավարական ցանկացած հասարակության համար պետք է լինի մարդու իրավունք
ների ոլորտում առաջնահերթություններից մեկը:
Երեխայի իրավունքների լիակատար պաշտպանության համար պայքարն առավել ար
դիական է և հրատապ հատկապես Խորհրդային Միության փլուզումից հետո ձևավորված
նորանկախ պետությունների համար, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության:
ՄԱԿ-ի Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիան նախատեսում է անչափահասնե
րի արդարադատության համապարփակ քաղաքականության մշակում և իրականացում,
մինչդեռ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում անչափահաս դատապարտյալների
իրավունքների պաշտպանությունն իրականացվում է ոչ այնքան արդյունավետ: Տվյալ
ոլորտում առկա խնդիրները, ցավոք, նոր չեն մեր հասարակության համար. դրանք
խորհրդային բանտային համակարգից «ժառանգած» բացասական երևույթներից են: Ան
չափահասների գործերով դատավարություններն անցկացվում են երեխաների համար ոչ
հասկանալի մասնագիտական լեզվով, դատավարության ժամանակ հաճախ հաշվի չեն
առնվում երեխայի լավագույն շահերը, նրա տարիքային առանձնահատկությունները: Ու
սումնասիրության ընթացքում ի հայտ են եկել բազմաթիվ թերություններ, որոնց լուծման
ուղղությամբ պետք է ձեռնարկվեն մի շարք համալիր միջոցառումներ: Այդ միջոցառումնե
րի համակարգում առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում իրավաստեղծ գործունեությունը,
նյութաիրավական նորմերի և հատկապես դրանց կիրառման մեխանիզմների ներդրումը:
ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի, Քաղաքացիական հասարա
կության ինստիտուտի և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի կողմից կատարված այս ու
սումնասիրությունը ևս մեկ անգամ փաստում է, որ անհրաժեշտություն կա ստեղծելու
իրավական և դատավարական այնպիսի ընթացակարգեր, որոնք ուղղված կլինեն ոչ թե
հանցագործությունների բացահայտմանը և պատժիչ քաղաքականության իրականաց
մանը, այլ անչափահասների կառուցողական ինտեգրմանը հասարակություն: Պետք է
հատուկ ուշադրություն դարձնել անչափահասների իրավախախտումների կանխարգել
մանը, այլընտրանքային միջոցների ներդրմանը, որոնք հնարավորություն կտան արդյու
նավետ արձագանքելու անչափահասների իրավախախտումներին:

Կարեն Անդրեասյան
ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպան
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Օրենքի հետ առնչություն ունեցող երեխաների վրա ազդող հիմնախնդիրների, մասնա
վորապես` խոշտանգումների և դաժան վերաբերմունքի խնդիրների ծավալը Հայաստա
նում սահմանափակ է: Այնուամենայնիվ, արձանագրվել են ոստիկանության կողմից ան
չափահաս կասկածյալների նկատմամբ ֆիզիկական բռնություն գործադրելու դեպքեր:1
Բացի դրանից, որոշ անչափահասներ հայտնել են ոստիկանության բաժիններում ծեծի
ենթարկվելու մասին:2 Հաշվի առնելով, որ խոշտանգումներ և դաժան վերաբերմունք
գործադրողները միաժամանակ նաև այդ դեպքերը քննող պաշտոնատար անձինք են,
հաղորդումներ ներկայացնելը տուժողների համար դժվարանում է: Ուստի, խոշտանգում
ների և դաժան վերաբերմունքի անկախ քննությունը խիստ կարևոր է տուժողների իրա
վունքները երաշխավորելու տեսանկյունից: Խոշտանգումների և դաժան վերաբերմունքի
չպետք է ենթարկվի ոչ մի երեխա:
Հայաստանում ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի գրասենյակը «Միջազգային բանտային
բարեփոխումներ» կազմակերպության, «Քաղաքացիական հասարակության ինստի
տուտ» հասարակական կազմակերպության և Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրա
սենյակի հետ համագործակցելով զբաղվում է օրենքի հետ առնչություն ունեցող երե
խաների իրավունքների պաշտպանությամբ և երաշխավորմամբ: Եվրոպական միության
ֆինանսական օժանդակությամբ հնարավոր է դարձել իրագործել «Կրիտիկական զանգ
վածի ընդգրկումը. անչափահասների արդարադատության համակարգի բարեփոխում
ների ամբողջացումը` Եվրոպական հարևանության պետություններում խոշտանգումների
և դաժան վերաբերմունքի այլ դրսևորումների դեմ պայքարի շրջանակներում» խորագիրը
կրող ծրագիրը:
Սույն զեկույցում մանրամասնորեն ներկայացվում են անչափահասների արդարադատու
թյան համատեքստում Հայաստանում անչափահասների նկատմամբ տեղի ունեցող խոշ
տանգումները և դաժան, անմարդկային և նվաստացուցիչ վերաբերմունքի և պատժի այլ
դրսևորումները: Նկարագրվում և վերլուծվում է երկրում գործող օրենսդրական դաշտը:
Կոնկրետ դեպքերի և շահակիցների հետ անցկացված բազմաթիվ հարցազրույցների հի
ման վրա ուսումնասիրվում է պետության գործելակերպը:
Սույն զեկույցում ներկայացված տվյալներով հիմնավորվում է գործելու անհրաժեշտու
թյունը: Առաջին քայլը պետք է առնչվի երկրի իրավական դաշտի և քաղաքականության
համապատասխանեցմանը միջազգային սկզբունքներին` ուշադրությունը կենտրոնացնե
լով երեխաների նկատմամբ խոշտանգումների և դաժան վերաբերմունքի վերացման ուղ
ղությամբ: Հայաստանը վավերացրել է այդօրինակ դաժան վարվեցողությունն արգելող
ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ և Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպություն
(2010 թ.): Անչափահասների արդարադատության բարեփոխումների նվաճումների գնահատումը Հայաստանում:
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«Առաջադեմ սոցիալական տեխնոլոգիաներ» ՀԿ և Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության
կազմակերպություն (2009 թ.): Անչափահասների արդարադատությունը Հայաստանում. օրենքի հետ խնդիրներ
ունեցող երեխաների հեռանկարը: ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ և Եվրոպայում անվտանգության և
համագործակցության կազմակերպություն (2010 թ.): Անչափահասների արդարադատության բարեփոխումների
նվաճումների գնահատումը Հայաստանում (էջեր 52- 64):
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միջազգային փաստաթղթեր: Խոշտանգումն օրենսդրության համաձայն քրեականաց
ված է, չնայած որ սահմանումը չի համապատասխանում Խոշտանգումների դեմ ՄԱԿ-ի
կոնվենցիայով նախատեսված սահմանմանը:3 Ավելին, Երեխայի իրավունքների մասին
կոնվենցիայի 37-րդ և 40-րդ հոդվածների համաձայն, մասնակից պետությունները պետք
է անչափահասների արդարադատության ամբողջական քաղաքականություն մշակեն և
ստեղծեն հաստատություններում կազմակերպվող խնամքին փոխարինող այլընտրանք
ներ: Հայաստանը հեռու է այդ պահանջները բավարարելուց:
Քաղաքականությունը և օրենսդրությունը միակ ոլորտները չեն, որոնցում միջոցառում
ներ են անհրաժեշտ դաժան վերաբերմունքի ենթարկված երեխաների պաշտպանու
թյունն ապահովելու նպատակով: Տուժողներին օժանդակելու նպատակով արդյունավետ
միջամտություններ և կանխարգելիչ նախաձեռնություններ իրականացնելու համար ան
հրաժեշտ է ստեղծել տարբեր մասնագետների համագործակցության մեխանիզմ, որին
ներգրավված կլինեն քաղաքականության, արդարադատության ոլորտների ներկայացու
ցիչներ, ինչպես նաև` սոցիալական աշխատողներ և հոգեբաններ: Հայաստանում արդեն
իսկ գործող համայնքային կենտրոնները կարևոր գործառույթ են կատարում թե երեխա
ների և նրանց ընտանիքների հետ տարվող ուղղակի աշխատանքում, թե` խոշտանգման և
դաժան վերաբերմունքի դեպքերի հայտնաբերմանը և հաղորդմանն աջակցելու հարցում,
նպաստելով նման երևույթների նվազեցմանը:
Կարգավորող քաղաքականության ներդրմամբ և գործելակերպի փոփոխության միջո
ցառումներով հնարավոր կլինի երեխաների նկատմամբ ապահովել պաշտոնատար ան
ձանց մարդասիրական և հարգալից վերաբերմունքը: Երեխաներին պետք է խրախուսել,
որպեսզի նրանք բողոքներ ներկայացնեն և օգտվեն արդարացի և համարժեք փոխհա
տուցում ստանալու իրավունքից: Մեղավորները պետք է իրավախախտումների համար
քրեական պատասխանատվության ենթարկվեն:
Հուսով ենք, որ այս զեկույցի շնորհիվ կբարձրանա որոշումներ կայացնողների և պար
տականություններ կրողների գիտելիքների և իրազեկության մակարդակը, որը կնպաստի
Հայաստանում երեխաների նկատմամբ մեծահասակների դաժան և նվաստացուցիչ վե
րաբերմունքի դրսևորումների վերացմանը: Այս ուղղությամբ կատարվող յուրաքանչյուր
քայլ հասարակությունն ավելի լավն է դարձնում:

Հենրիետ Արենս
ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի ներկայացուցիչ Հայաստանում
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Խոշտանգումների դեմ ՄԱԿ-ի կոմիտե (2012 թ.), պետության մասին 3-րդ զեկույց:
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ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄՆԵՐ
Առնչությունը ոստիկանության հետ

 Հարցազրույցին մասնակցած 86 անչափահասների 77%-ը նախկինում առնչ
վել է ոստիկանության հետ։

 Ոստիկանության հետ առնչություն ունեցած անչափահասների գրեթե կեսը
(45%) չի կարողացել ասել, թե ով է իրեն ձերբակալել կամ բերման ենթարկել։

 Ոստիկանության հետ առնչություն ունեցած անչափահասների գրեթե մեկ
քառորդը (21%) չի տեղեկացվել իրեն ձերբակալելու կամ բերման ենթարկելու
պատճառների մասին։

 Ընդհանուր առմամբ, անչափահասների գրեթե կեսը (42%) չի կարդացել ձեր
բակալության արձանագրությունը այն ստորագրելուց առաջ՝ շփոթմունքի,
մտածելու անկարողության, վատ զգալու և այլ պատճառներով։

 Մինչդեռ դեպքերի գրեթե կեսի ժամանակ (43%) ձերբակալված ու կալանա
վորված անձինք տեղեկացվել են իրենց իրավունքների մասին, հարցվողնե
րի 31% նշել է, որ իրենք ընդհանրապես տեղեկացված չեն եղել, իսկ 23% բա
վականաչափ ուշադիր չի եղել և պատասխանել է՝ « Ես չգիտեմ»։

Վերաբերմունքը ոստիկանների և քննիչների կողմից

 Հարցազրույցներից պարզ է դառնում, որ վատ վերաբերմունքի առավել տա
րածված ձևերն են ծեծը և ֆիզիկական ներգործությունը, որ կիրառվում է ոս
տիկանության կողմից խոստովանություն կորզելու նպատակով։

 8 երեխա (որոնցից 5–ը ուսումնասիրության իրականացման պահին գտնվում
էին «Աբովյան» ՔԿՀ–ում) նշել է, որ ոստիկանության բաժանմունքներում
իրենց ենթարկել են ֆիզիկական բռնության, ևս 2 երեխա նշել է, որ ոստիկա
նությունում իրենց կոպտորեն են վերաբերվել։

 Հարցված անչափահասների 51% լսել է այլ երեխաների նկատմամբ վատ վե
րաբերմունքի և խոշտանգման դեպքերի մասին, ներառյալ ծեծ, սեռական բռ
նություն, հայհոյանք, ահաբեկում։
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 Անչափահասների 6% նշել է, որ ՁՊՎ–ներում (Ձերբակալված անձանց պա
հելու վայրերում) գտնվելու ընթացքում նրանք ենթարկվել են նվաստացուցիչ
վերաբերմունքի։

 Մեկնաբանելով քննիչների կողմից դրսևորված վերաբերմունքը՝ 71% այն հա
մարել է նորմալ, 23%-ը նշել է, որ նրանք եղել են շատ քաղաքավարի և 6%-ը
այն համարել է կոպիտ։

Վերաբերմունքը «Աբովյան» ՔԿՀ–ում
 Գնահատելով ՔԿՀ–ի անձնակազմի կողմից դրսևորած վերաբերմունքը՝ 37%ը այն համարել է շատ քաղաքավարի, 59%-ը՝ նորմալ և 3%-ը նշել է, որ են
թարկվել է նվաստացուցիչ վերաբերմունքի։

Վերաբերմունքը համայնքային վերականգնողական կենտրոններում և
Հանրապետական No 1 հատուկ կրթահամալիրում
 Այս հաստատությունների անձնակազմի կողմից դրսևորված վերաբերմունքը
գնահատելիս՝ երեխաների մինչև 76% համարել է այն նորմալ և մինչև 78%՝
շատ քաղաքավարի։

Փաստաբանի և իրավական ներկայացուցչության հասանելիությունը

 Սովորաբար փաստաբանները ներկա չեն գտնվում անչափահասի առաջին
հարցաքննության ժամանակ։ Ավելին, եթե ուսումնասիրված անչափահաս
ների 56%-ը մինչև հարցաքննությունը հնարավորություն են ունեցել խոսելու
փաստաբանի հետ, ապա 37%-ը չեն ունեցել այդ հնարավորությունը։

 Ընդհանուր առմամբ, անչափահասները օգտվում են իրավական ներկայա
ցուցչությունից հանրային պաշտպանի կողմից (35%), մասնավոր պաշտպանի
կողմից (28%) կամ երկուսի կողմից (12%)։

 Անչափահասների 75%-ը բավարարված է եղել փաստաբանների ծառայու
թյուններով, իսկ 25%-ը ՝ոչ:

Բժշկական օգնությունն և զննությունը

 Յուրաքանչյուր երկրորդ անչափահաս բժշկական օգնության կարիք ունի։

 Եթե դեպքերի 69%-ի ժամանակ բժշկական զննության գաղտնիությունը
պաշտպանված է եղել, 21%–ի դեպքում անչափահասներին տեսել են և լսել
քննիչները, ոստիկանության աշխատակիցը, հաստատության պետի տեղե
կալը և այլոք։

Գոհունակությունը արդարադատությունից

 Պատասխանելով դատավորի կողմից դրսևորված վերաբերմունքի մասին
հարցին՝ որևէ անչափահաս չի գնահատել այն կոպիտ կամ նվաստացուցիչ։
43%-ը այն համարել է շատ քաղաքավարի, իսկ 57%-ը՝ նորմալ։

 Համաձայն անչափահասների 50%–ի, թե՛ դատավորը և թե՛ պատիժը արդա
րացի են եղել, 18%-ը դժվարացել է պատասխանել այս հարցին, մինչդեռ 32%
(9 անձ) կարծում է, որ ո՛չ դատավորը և ո՛չ էլ պատիժը արդարացի չեն եղել՝
հղում կատարելով իրենց նախկին դատապարտումների փորձին։
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ԲՍԲ

Բժշկական սպասարկման բաժին

ԴՆԽ

Դատարանների նախագահների խորհուրդ

ՀԿ

Հասարակական կազմակերպություն

ՀՕՖ

Հայ օգնության ֆոնդ

ՁՊՎ

Ձերբակալված անձանց պահելու վայր

ՊԱԿ

Պետական անվտանգության կոմիտե

ՏԻՄ

Տեղական ինքնակառավարման մարմին

ՔԴՕ

Քրեական դատավարության օրենսգիրք

ՔԿՀ

Քրեակատարողական հիմնարկ

ՔՀԻ

Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
«Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ» հասարակական կազմակերպությու
նը, Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հետ համատեղ, ՄԱԿ-ի մանկական
հիմնադրամի և «Միջազգային բանտային բարեփոխումներ» կազմակերպության աջակ
ցությամբ 2012 թվականի մարտ-հունիս ամիսներին իրականացրել է ուսումնասիրություն,
որի նպատակն էր՝
–	պարզել ոստիկանության բաժանմունքներում անչափահասների հանդեպ վե
րաբերմունքը,
–	պարզել Ձերբակալված անձանց պահելու վայրերում անչափահասների հան
դեպ վերաբերմունքը,
–	պարզել Քրեակատարողական հիմնարկներում անչափահասների հանդեպ
վերաբերմունքը,
–	պարզել հատուկ դպրոցներում անչափահասների հանդեպ վերաբերմունքը,
–	պարզել համայնքային վերականգնողական կենտրոններում անչափահասնե
րի հանդեպ վերաբերմունքը,
–	պարզել անչափահասների բուժզննության ընթացակարգը տարբեր հաստա
տություններում՝ որպես դաժան վերաբերմունքի և խոշտանգումների հայտ
նաբերման հնարավորություն,
–	պարզել անչափահասների արդարադատության բնագավառում զբաղված
մասնագետների պատրաստվածությունն անչափահասների հետ աշխատելու
համար,
–	բացահայտել անչափահասների հանդեպ խոշտանգումների և/կամ դաժան
վերաբերմունքի դեպքերը,
–	բացահայտել խոշտանգումների/դաժան վերաբերմունքի կիրառման տա
րածվածությունը և հաճախականությունը,
–	պարզել օրենսդրական և ընթացակարգային բացերը, որոնք կարող են դա
ժան վերաբերմունքի նախապայման դառնալ,

13

ՀՀ-ՈՒՄ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀԱՆԴԵՊ ԴԱԺԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻ ԵՎ ԽՈՇՏԱՆԳՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ – Անչափահասների արդարադատության համատեքստում

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

ՀՀ-ՈՒՄ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀԱՆԴԵՊ ԴԱԺԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻ ԵՎ ԽՈՇՏԱՆԳՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ – Անչափահասների արդարադատության համատեքստում

14

– ուսումնասիրել դաժան վերաբերմունքի և խոշտանգումների դեպքում պա
տասխանատվության ենթարկելու պրակտիկան,
– մշակել առաջարկություններ անչափահասների հանդեպ արդարադատու
թյան համատեքստում խոշտանգումների և դաժան վերաբերմունքի վերաց
ման և կանխարգելման ուղղությամբ:
Տվյալ ուսումնասիրության շրջանակներում զուգահեռ կիրառվել են սոցիոլոգիական հե
տազոտության քանակական և որակական մեթոդներ: Դատավորների, փաստաբանների,
քննիչների, անչափահասների պահման վայրերի աշխատակիցների, ոլորտում գործող
ՀԿ-ների ներկայացուցիչների հետ անցկացվել են փորձագիտական հարցազրույցներ
(այսուհետ՝ փորձագետներ), որոնք ենթարկվել են որակական մշակման: Անչափահասնե
րի հետ անցկացվել են կիսաստանդարտացված հարցազրույցներ, որոնք ենթարկվել են
ինչպես քանակական, այնպես էլ որակական մշակման: Ընտրված մոտեցումն ապահովեց
մեթոդների և տեղեկատվության աղբյուրների տրիանգուլացիա, և հետևաբար ստացված
արդյունքների հավաստիության և հուսալիության բարձր մակարդակ:
Խորին հարցազրույցների ընթացքում հարցվել է 35 մարդ, այդ թվում` 5 դատավոր, 7
փաստաբան, 1 դատախազ, 1 քննիչ, ՔԿՀ 4 աշխատակիցներ, ՁՊՎ 2 աշխատակից
ներ, Հանրապետական N1 հատուկ կրթահամալիրի 2 աշխատակիցներ (Վարդաշեն),
անչափահասների հիմնախնդիրներով զբաղվող ՀԿ-ների 11 ներկայացուցիչներ, այդ
թվում` Հայ Օգնության Ֆոնդի (ՀՕՖ) «Երեխաների աջակցության կենտրոն» հիմնադրա
մի Երևանի և Աբովյանի ցերեկային վերականգնողական կենտրոնների մասնագետների,
«World Vision» կազմակերպության երեխաների իրավունքների պաշտպանության ծրագրի
ղեկավարի հետ, «ՏՐՏՈՒ» ՀԿ նախագահի հետ, ինչպես նաև` «Project Harmony»-ի ծրա
գիրն իրականացնող համայնքային վերականգնողական կենտրոնների («Առողջության և
կրթության հայկական կենտրոն», «Բնականոն» ՀԿ, «Արևամանուկ» ՀԿ) մասնագետների
հետ Երևանում, Վանաձորում և Գյումրիում:
Կիսաստանդարտացված հարցազրույցներ են անցկացվել 86 անչափահասների հետ1,
ներառյալ.
- «Աբովյան» ՔԿՀ-ում պահվող 32 անչափահասների հետ. «Աբովյան» ՔԿՀ-ն
միակ հաստատությունն է Հայաստանում, որտեղ պահվում են անչափահաս
ներ: Ուսումնասիրության անցկացման ժամանակ կալանավորված անչափա
հաս անձանց և անչափահաս դատապարտյալների ընդհանուր թիվը 32 էր, և
նրանց բոլորի հետ անցկացվեցին հարցազրույցներ:2

Հետազոտության ընտրանքում ընդգրկվել են հետազոտության իրականացման ժամանակահատվածում
հաստատություններում գտնվող բոլոր այն երեխաները, ովքեր համաձայնվեցին պատասխանել հարցերին։
2 Անչափահաս կալանավորված անձինք և անչափահաս դատապարտյալները պահվում են առանձին:
1

- Վարդաշենի Հանրապետական N1 հատուկ կրթահամալիրի 29 սաների հետ,3
– Երևանի, Գյումրիի և Վանաձորի «Project Harmony»-ի ծրագիրն իրականաց
նող համայնքային վերականգնողական կենտրոնների (Առողջության և կր
թության հայկական կենտրոն, «Բնականոն» ՀԿ, «Արևամանուկ» ՀԿ) անչա
փահաս 18 շահառուների հետ,
– Երևան և Աբովյան քաղաքների ՀՕՖ-ի ցերեկային վերականգնողական
կենտրոնների 7 անչափահաս շահառուների հետ:
Արդյունքում, հարցվել են 11 կալանավորված անչափահասներ, 21 դատապարտյալներ,
Հանրապետական N1 հատուկ կրթահամալիրի 29 սաներ և վերականգնողական կենտ
րոնների 25 շահառուներ:
Հարցված երեխաներից 71-ը տղաներ են, 15-ը` աղջիկներ: Հարցված երեխաներից 80-ն
ազգությամբ հայ են, 3-ը` ռուս, 1-ը` եզդի, 1-ի մայրն ազգությամբ հայ է, հայրը` օսեթ, իսկ
մեկի մայրը հայ է, հայրը` ռուս: Հարցազրույցի միջին տևողությունը կազմել է 35 րոպե:

Հետազոտության իրականացման ժամանակահատվածում Վարդաշենի թիվ 1 հատուկ կրթահամալիրում
սովորում էր 82 երեխա, այդ թվում՝ 56 տղա, 26 աղջիկ։ Ըստ Կրթության և գիտության նախարարության
կողմից հաստատված ուսումնական պլանի, հատուկ դպրոց ընդունելությունը կատարվում է չորրորդ
դասարանից։ Իրավախախտման հակում ունեցող երեխաները ոստիկանության կամ Երևան քաղաքի կամ
մարզպետարանների երեխայի իրավունքների պաշտպանության բաժինների միջնորդությամբ ուղղորդվում
են հատուկ դպրոց։ Այստեղ մեծ մասը թափառաշրջիկ երեխաներ են, ըստ կրթահամալիրի տնօրենի՝ «20-25
երեխաներ իրավախախտման հակում ունեն»։ Կրթահամալիրում երեխաները գտնվում են ժամանակավոր,
մինչև ընտանիք վերադառնալը։
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ԽՈՇԳԱՆՏՈՒՄՆԵՐԻՆ ԵՎ ԴԱԺԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿԸ

ԽՈՇԳԱՆՏՈՒՄՆԵՐԻՆ ԵՎ ԴԱԺԱՆ
ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿԸ
Ընդհանուր իրավական շրջանակը
Հայաստանը միացել է խոշտանգումը և դաժան վերաբերմունքն արգելող մի շարք միջազ
գային փաստաթղթերի: Հայաստանը 1993 և 2006 թվականներին վավերացրել է համա
պատասխանաբար Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ նվաստացուցիչ
վերաբերմունքի կամ պատժի դեմ ՄԱԿ-ի կոնվենցիան և վերջինիս Կամընտիր արձանագ
րությունը, 1993-ին` Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային
դաշնագիրը և Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիան, 2002-ին` Խոշտանգումների
և անմարդկային կամ նվաստացուցիչ վերաբերմունքի կամ պատժի կանխարգելման եվ
րոպական կոնվենցիան և Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան:
Միջազգային համաձայնագրերը Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակար
գի բաղկացուցիչ մասն են: Եթե վավերացված միջազգային պայմանագրում սահմանվում
են այլ նորմեր, քան նախատեսված են օրենքներով, ապա կիրառվում են այդ նորմերը:1
ՀՀ Սահմանադրության 3-րդ հոդվածով նախատեսվում է. «Մարդը, նրա արժանապատ
վությունը, հիմնարար իրավունքները և ազատությունները բարձրագույն արժեքներ են:
Պետությունն ապահովում է մարդու եւ քաղաքացու հիմնական իրավունքների եւ ազա
1

ՀՀ Սահմանադրություն, հոդված 6:

տությունների պաշտպանությունը՝ միջազգային իրավունքի սկզբունքներին ու նորմերին
համապատասխան։ Պետությունը սահմանափակված է մարդու եւ քաղաքացու հիմնական
իրավունքներով եւ ազատություններով՝ որպես անմիջականորեն գործող իրավունք»:
Խոշտանգումը և դաժան վերաբերմունքն արգելված են Հայաստանի Հանրապետության
Սահմանադրությամբ, որի 17-րդ հոդվածով նախատեսվում է հետևյալը. «Ոչ ոք չպետք է
ենթարկվի խոշտանգումների, ինչպես նաեւ անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբեր
մունքի կամ պատժի: Ձերբակալված, կալանավորված եւ ազատազրկված անձինք ունեն
մարդասիրական վերաբերմունքի եւ արժանապատվության հարգման իրավունք»:2
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգիրքը3 (ՔԴՕ) և քրե
ակատարողական օրենսգիրքը4 հիմնական սկզբունքների շարքում ներառում են նաև
խոշտանգումների և դաժան վերաբերմունքի այլ ձևերի արգելքը: ՔԴՕ-ի 11-րդ հոդվա
ծի 7-րդ մասն ընդլայնված իրավանորմ է, որը խոշտանգումը և դաժան վերաբերմուն
քը նշելուց զատ պարունակում է այդ գործողությունների որոշ օրինակների թվարկումը:
Թվարկված են անօրինական ֆիզիկական կամ հոգեկան բռնությունը, բժշկական դե
ղամիջոցների օգտագործումը, սովը, հիպնոսը, բժշկական օգնությունից զրկելը և այլն:
Արգելվում են նաև կասկածյալից, մեղադրյալից, ամբաստանյալից, տուժողից, վկայից և
քրեական դատավարությանը մասնակցող այլ անձանցից ցուցմունքներ կորզելը բռնու
թյան, սպառնալիքի, խաբեության, նրանց իրավունքների ոտնահարման, ինչպես նաև այլ
անօրինական գործողությունների միջոցով:
Խոշտանգումը քրեականացված է` ՀՀ քրեական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի սահման
մամբ: Այդ հոդվածի համաձայն, խոշտանգումը ցանկացած այնպիսի գործողությունն է,
որի միջոցով դիտավորյալ կերպով անձին պատճառվում է ուժեղ ցավ կամ մարմնական
կամ հոգեկան տառապանք, եթե դա չի առաջացրել Քրեական օրենսգրքի 112-րդ և 113-րդ
հոդվածներով նախատեսված հետևանքներ (դիտավորությամբ առողջությանը ծանր կամ
միջին ծանրության վնաս պատճառելը): Նման արարքը պատժվում է ազատազրկմամբ՝
առավելագույնը երեք տարի ժամկետով: Ծանրացուցիչ հանգամանքների դեպքում, որոն
ցից է, մասնավորապես, անչափահասի նկատմամբ կատարված նշված գործողությունը,
պատիժ է նախատեսվում ազատազրկում` երեքից յոթ տարի ժամկետով:
«Դաժան վերաբերմունք» եզրույթն ուղղակիորեն չի գործածվում ՀՀ օրենսդրության մեջ: Այն ամփոփում
է խոշտանգումների, անմարդկային և նվաստացուցիչ վերաբերմունքի իմաստները խոշտանգումների և
անպատժելիության դեմ պայքարի համատեքստում: Միջազգային օրենսդրության մեջ դաժան վերաբերմունքի
հասկացությունը ներառում է դաժան, անմարդկային և նվաստացուցիչ վերաբերմունքի իմասները, որոնք տարբե
րակվում են խոշտանգումից` ելնելով երկու հիմնական չափորոշիչներից` տառապանքի ծանրությունից և նպատակից:
3 Քրեական դատավարության օրենսգրքի 9-րդ հոդված (3-րդ մաս). «Քրեական դատավարության ընթացքում
ոչ ոք չպետք է ենթարկվի իր արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի, պահվի ստորացուցիչ
պայմաններում»:
2

Քրեակատարողական օրենսգրքի 6-րդ հոդված (2-րդ մաս). «Դատավճռի հիման վրա ազատությունից զրկված
ոչ մի անձ չպետք է ենթարկվի խոշտանգումների կամ այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը
նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի: Ոչ մի հանգամանք չի կարող հիմք ծառայել խոշտանգումները
կամ այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքը կամ պատիժն
արդարացնելու համար»:

4
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Օրենքով նախատեսված սահմանումը համահունչ չէ Խոշտանգումների և այլ դաժան,
անմարդկային կամ նվաստացուցիչ վերաբերմունքի կամ պատժի դեմ ՄԱԿ-ի կոնվեն
ցիայի 1-ին հոդվածին:5 Այն չի ներառում դիտավորությամբ առողջությանը պատճառված
միջին ծանրության կամ ծանր վնասը, որի հետևանքով խոշտանգումը հանրության հա
մար ոչ այնքան լուրջ վտանգի տպավորություն է թողնում` դասակարգվելով որպես միջին
ծանրության հանցագործություն:6 Խոշտանգման հանցակազմի սահմանումը` ՀՀ քրեա
կան օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի համաձայն, չի ներառում որոշակի նպատակի և որոշակի
սուբյեկտի տարրերը: 119-րդ հոդվածը չի սահմանափակում խոշտանգումը պետության
ներկայացուցիչների կատարած գործողություններով: Այն կիրառվում է երկու քաղաքա
ցիների միջև առկա հորիզոնական հարաբերությունների համատեքստում` առանց պե
տության ներկայացուցիչների որևէ մասնակցության:
Խոշտանգման հանցակազմի նկատմամբ կիրառելի է տուժողի բողոքի հիման վրա քրեա
կան գործ հարուցելու (մասնավոր մեղադրանք) կարգը.7 այս պարագայում քրեական գործ
հարուցելու համար պահանջվում է տուժողի բողոքը, և քրեական գործը ենթակա է կարճ
ման` կասկածյալի, մեղադրյալի կամ ամբաստանյալի հետ տուժողի հաշտվելու դեպքում:
2010-2011 թթ. ժամանակահատվածի վերաբերյալ ՀՀ դատական դեպարտամենտի տրա
մադրած վիճակագրական տեղեկությունների համաձայն, անչափահասի նկատմամբ խոշ
տանգման և/կամ դաժան վերաբերմունքի համար 119-րդ հոդվածի հիման վրա որևէ մեղադ
րական դատավճիռ չի կայացվել: 2010 թվականին, մասնավորապես, որևէ մեղադրական
դատավճիռ չի կայացվել: 2011 թվականին կայացվել են մեղադրական 3 դատավճիռներ,
ոչ մի գործ չի առնչվել անչափահասի նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի երևույթների:
ՀՀ օրենսդրությամբ չի սահմանափակվում 119-րդ հոդվածի հիման վրա դատապարտված
անձանց նկատմամբ համաներում կիրառումը, և 2011 թվականին ազատազրկման դատա
պարտված 3 անձանցից երկուսի նկատմամբ կիրառվել է համաներման մասին որոշումը:
119-րդ հոդվածից զատ, Քրեական օրենսգրքի 341-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նույնպես քրե
ականացվում են խոշտանգման որոշ դեպքեր: Նախատեսվում է, որ դատավորի, դատա
Խոշտանգումների դեմ ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի 1-ին հոդված. «խոշտանգում» հասկացությունը նշանակում է
ցանկացած գործողություն, որով որեւէ անձի դիտավորությամբ պատճառվում է մարմնական կամ մտավոր
ուժեղ ցավ կամ տառապանք՝ նրանից կամ երրորդ անձից տեղեկություններ կամ խոստովանություն կորզելու,
այն գործողության համար պատժելու, որը կատարել կամ կատարման մեջ կասկածվում է նա կամ երրորդ
անձը, կամ նրան կամ երրորդ անձին վախեցնելու կամ հարկադրելու նպատակով, կամ ցանկացած տեսակի
խտրականության վրա հիմնված ցանկացած պատճառով, երբ նման ցավը կամ տառապանքը պատճառվում
է պետական պաշտոնյայի կամ պաշտոնապես հանդես եկող այլ անձի կողմից կամ նրանց դրդմամբ կամ
համաձայնությամբ։ Սա չի ներառում այն ցավն ու տառապանքը, որոնք բխում են օրինական պատժամիջոցներից
միայն կամ հատուկ են դրանց:
6 Դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելը (հոդված 112) պատժվում է ազատազրկմամբ`
3-ից 7 տարի ժամկետով, իսկ ծանրացուցիչ հանգամանքների առկայության դեպքում` 5-ից 10 տարի ժամկետով
ազատազրկմամբ: Դիտավորությամբ առողջությանը միջին ծանրության վնաս պատճառելը պատժվում է
ազատազրկմամբ` մինչև 3 տարի ժամկետով, իսկ ծանրացուցիչ հանգամանքների առկայության դեպքում` մինչև
5 տարի ժամկետով:
5

7

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրք, հոդված 183:

խազի, քննիչի կամ հետաքննություն կատարող անձի կողմից սպառնալիք գործադրելու
կամ այլ ապօրինի գործողություններով՝ վկային, կասկածյալին, մեղադրյալին, ամբաս
տանյալին կամ տուժողին ցուցմունք կամ փորձագետին կեղծ եզրակացություն տալուն,
ինչպես նաև թարգմանչին սխալ թարգմանություն կատարելուն հարկադրելը պատժվում
է ազատազրկմամբ՝ երեքից ութ տարի ժամկետով:
Այս հոդվածի համաձայն, ցուցմունք տալուն կամ կեղծ եզրակացություն տալուն հարկադ
րելու դեպքերը որպես խոշտանգում քրեականացվում են միայն դատավարության համա
տեքստում: Այսինքն, խոշտանգումը չի քրեականացվում այդ բառի` Կոնվենցիայով նա
խատեսված իմաստով, որի դեպքում այն կատարվում է հանրային պաշտոնյայի կողմից
կամ դրդմամբ նաև մի շարք այլ ոլորտներում, օրինակ` քրեակատարողական հիմնարկ
ներում, զինված ուժերում և այլն:8
Բացի դրանից, սահմանումը չի ներառում քննիչի կամ ոստիկանի կողմից պատճառված
սուր ցավը կամ տառապանքը, որի նպատակն է դատաիրավական կարգավիճակ չունե
ցող անձից ցուցմունք կորզել կամ բացատրություն, տեղեկատվություն կամ խոստովա
նություն ստանալ:
ՀՀ դատական դեպարտամենտի տրամադրած վիճակագրության համաձայն, 2010-ից
մինչև 2012 թվականի մայիս ընկած ժամանակահատվածում 341-րդ հոդվածի 2-րդ մասի
հիման վրա ընդհանրապես չեն կայացվել մեղադրական դատավճիռներ:
Խոշտանգման հանցակազմի պատշաճ սահմանման բացակայության հետևանքով ստաց
վում է այնպես, որ խոշտանգման` Կոնվենցիայով նախատեսված սահմանմանը համա
պատասխանող արարքներ կատարած անձինք քրեական հետապնդման են ենթարկվում
քրեական օրենսգրքի այլ հոդվածների, օրինակ` պաշտոնեական լիազորությունները չա
րաշահելու կամ անցնելու վերաբերյալ հոդվածների հիման վրա:
ՀՀ դատական դեպարտամենտի տրամադրած վիճակագրական տվյալներով, 2010թ.-ից
մինչև 2012 թվականի մայիս ընկած ժամանակահատվածում անչափահասի նկատմամբ
դաժան վերաբերմունքի կամ խոշտանգման առնչությամբ մեղադրական դատավճիռներ
չեն կայացվել 308-րդ հոդվածով (պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը) և
309-րդ հոդվածով (պաշտոնեական լիազորություններն անցնելը):
ՀՀ օրենսդրությունը չի պարունակում անչափահասների արդարադատության ոլոր
տում մասնագիտացած գործունակ օրենքներ կամ ընթացակարգեր, որոնք համապար
փակ մոտեցում կապահովեին անչափահասների արդարադատության իրականացման

ՄԱԶԾ, Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ նվաստացուցիչ վերաբերմունքի կամ պատժի
դեմ ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի` Հայաստանի դատարանների կողմից իրագործման ուսումնասիրություն, 2009 թ.,
Երևան, էջ 10, ինտերնետում առկա է հետևյալ հասցեով.

8

http://www.undp.am/docs/publications/CAT_report_2009_eng.pdf.
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ՀՀ-ՈՒՄ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀԱՆԴԵՊ ԴԱԺԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻ ԵՎ ԽՈՇՏԱՆԳՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ – Անչափահասների արդարադատության համատեքստում
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ԽՈՇԳԱՆՏՈՒՄՆԵՐԻՆ ԵՎ ԴԱԺԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿԸ

նկատմամբ: Փոխարենը, ՔԴՕ-ն9 և Քրեական օրենսգիրքը10 պարունակում են առանձին
գլուխներ` նվիրված անչափահաս ամբաստանյալների քրեական հետապնդման և դա
տապարտման առանձնահատկություններին, ինչպես նաև` մի շարք այլ դրույթներ, որոնք
ընդգրկված են օրենսգրքերի տարբեր մասերում:

Առաջարկություն
– Քրեական օրենսգրքի և համապատասխան օրենսդրության փոփոխություն
ներով խոշտանգումը և դաժան վերաբերմունքը սահմանել Խոշտանգումների
և այլ դաժան, անմարդկային կամ նվաստացուցիչ վերաբերմունքի կամ պատ
ժի դեմ ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի դրույթներին համահունչ:

Վնասների հատուցումը
Հետաքննության, նախաքննության կամ քրեական հետապնդում իրականացնող մարմին
ների ապօրինի գործողություններով քաղաքացուն կամ իրավաբանական անձին պատ
ճառված վնասը հատուցվում է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 106311 և 106412 հոդվածնե
րի հիման վրա` դրանցով սահմանված կարգով:
Հատուցման կանոնները սահմանված են ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 17-րդ հոդվա
ծով: Անձը, ում իրավունքը խախտվել է, կարող է պահանջել իրեն պատճառված վնասնե
րի լրիվ հատուցում: Վնասներ են` իրավունքը խախտված անձի ծախսերը, որ նա կատա
րել է կամ պետք է կատարի խախտված իրավունքը վերականգնելու համար, նրա գույքի
կորուստը կամ վնասվածքը (իրական վնաս), ինչպես նաև չստացված եկամուտները,
որոնք այդ անձը կստանար քաղաքացիական շրջանառության սովորական պայմաննե
րում, եթե նրա իրավունքը չխախտվեր (բաց թողնված օգուտ): Այսպիսով, ՀՀ օրենսդրու
թյամբ նախատեսված է միայն նյութական վնասի հատուցում:
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1081 հոդվածով նախատեսվում է կերակրողի մահվան
հետևանքով վնաս կրած անձանց վնասը հատուցելը: Թվարկված են հատուցման իրա
վունք ունեցող անձինք, որոնց թվում են նաև մահացողի խնամքի ներքո գտնվող կամ
նրա մահվան օրը նրանից խնամք ստանալու իրավունք ունեցող անաշխատունակ ան
9

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրք, գլուխ 50:

10 ՀՀ քրեական օրենսգիրք, գլուխ 14:
11 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, հոդված 1063. «Քաղաքացուն կամ իրավաբանական անձին պետական

մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների կամ դրանց պաշտոնատար անձանց ապօրինի
գործողություններով (անգործությամբ)` ներառյալ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի`
օրենքին կամ այլ իրավական ակտին չհամապատասխանող ակտ հրապարակելու հետևանքով, պատճառված
վնասը հատուցում է Հայաստանի Հանրապետությունը կամ համապատասխան համայնքը»:
12 ՀՀ

քաղաքացիական օրենսգիրք, հոդված 1064.1. «1. Ապօրինի դատապարտելու, քրեական
պատասխանատվության ենթարկելու, որպես խափանման միջոց կալանք կամ չբացակայելու մասին
ստորագրություն կիրառելու, վարչական տույժի ենթարկելու հետևանքով պատճառված վնասը, օրենքով
սահմանված կարգով, լրիվ ծավալով հատուցում է Հայաստանի Հանրապետությունը` անկախ հետաքննության,
նախաքննության, դատախազության և դատարանի պաշտոնատար անձանց մեղքից:

ձինք, ծնողներից մեկը, ամուսինը կամ ընտանիքի անդամը` անկախ նրա աշխատունա
կությունից, որը չի աշխատում և զբաղված է մահացածի խնամքի ներքո գտնվող նրա
երեխաների խնամքով:
Տուժողի մահվան հետ կապված վնասի համար պատասխանատու անձինք պարտավոր
են հատուցել հուղարկավորության հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերն այն անձին, ով
այդ ծախսերը կատարել է:13
Խոշտանգումից կամ դաժան վերաբերմունքից տուժելու հետևանքով մահացածների ըն
տանիքների հատուցման որևէ այլ դեպքեր օրենքով նախատեսված չեն:
Օրենքը խոշտանգումից տուժած անձանց ֆինանսական հատուցումից բացի հատուցման
որևէ այլ ձևեր չի նախատեսում:

Առաջարկություն
– Փոփոխություններ կատարել օրենսդրության մեջ, մասնավորապես` խոշտանգ
մամբ պատճառված վնասների հատուցման վերաբերյալ դրույթներում, Խոշտան
գումների դեմ ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի 14-րդ հոդվածին համահունչ:14 Անհրաժեշտ
է մշակել և տուժողների համար ներդնել վերականգնողական ծառայություններ,
ներառյալ` բժշկական և հոգեբանասոցիալական վերականգնման ծառայություն
ներ:

Ուժի գործադրմանն առնչվող ստանդարտները
Ոստիկանության մասին օրենքով ուղղակիորեն արգելվում են խոշտանգումները և դա
ժան վերաբերմունքը: 5-րդ հոդվածում համատեղված են և խոշտանգումների, անմարդ
կային և նվաստացուցիչ վերաբերմունքի վերաբերյալ դրույթները, և դրանցից պաշտպա
նության հիմնարար երաշխիքների վերաբերյալ մանրակրկիտ դրույթները:
Բացի դրանից, նույն օրենքի 29-ից 32-րդ հոդվածներում սահմանվում են ֆիզիկական
ուժի, հատուկ միջոցների և հրազենի գործադրման հիմքերը, պայմանները և սահման
ները:15 Այդ դրույթների մեջ ուղղակիորեն նշվում է, որ դաժան վերաբերմունքի արգելքի
խախտումը կամ ֆիզիկական ուժի, հատուկ միջոցների և հրազենի գործադրումը կամ
սահմանների անցումով դրանց գործադրումն առաջացնում է պատասխանատվություն՝
օրենքով սահմանված կարգով:16 Օրենքի 31-րդ և 32-րդ հոդվածներով արգելվում է հա
13 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, հոդված 1087:
14 ՄԱԿ-ի խոշտանգումների դեմ կոնվենցիա, հոդված 14. «1. Յուրաքանչյուր մասնակից պետություն իր

իրավական համակարգում ապահովում է, որպեսզի խոշտանգումների զոհը ստանա փոխհատուցում եւ ունենա
հարկադրանքի միջոցով ապահովվող արդարացի եւ համարժեք փոխհատուցման իրավունք, ներառյալ՝
հնարավորինս լիակատար արդարացման (ռեաբիլիտացման) միջոցները։ Խոշտանգումների պատճառով զոհի
մահվան դեպքում փոխհատուցման իրավունքը վերապահվում է նրա խնամառուներին»:
15 Հարկ է հիշատակել, որ վերջին տարիներին այդ դրույթներում կատարվել են մի շարք փոփոխություններ:
16 Տես ստորև:
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տուկ միջոցների (որոնք ներառում են, մասնավորապես, նաև ձեռնաշղթաները) և հրազե
նի գործադրումն անչափահասների նկատմամբ, բացառությամբ նրանց կողմից զինված
հարձակում գործելու, զինված դիմադրության, մարդկանց կյանքին ու առողջությանն
սպառնացող խմբակային հարձակման դեպքերի: 29-րդ հոդվածը ոստիկաններին պար
տավորեցնում է ֆիզիկական ուժ, հատուկ միջոցներ, հրազեն գործադրելու հետևանքով
վիրավորվածների կամ մահվան բոլոր դեպքերի, ինչպես նաև հատուկ միջոցներ և հրա
զեն գործադրելու յուրաքանչյուր դեպքի մասին անհապաղ զեկուցել վերադասության
կարգով:
Ուժի, հատուկ միջոցների և հրազենի գործադրումը քրեակատարողական հիմնարկների17
աշխատատողների կողմից կարգավորված է «Քրեակատարողական ծառայության մա
սին» օրենքի 47-ից 51-րդ հոդվածներով: Օրենքի 49-րդ և 50-րդ հոդվածներով արգելվում
է զենք կամ հատուկ միջոցներ գործադրել անչափահասների նկատմամբ, բացառությամբ
նրանց կողմից զինված դիմադրություն ցույց տալու և քրեակատարողական ծառայողի
կյանքին կամ առողջությանը սպառնացող գործողություններ կատարելու դեպքերի:
Քրեակատարողական ծառայողի օրինական պահանջները չկատարելու կամ պարտակա
նությունների կատարմանը խոչընդոտելու` օրենքով նախատեսված դեպքերում քրեակա
տարողական ծառայողն իրավունք ունի գործադրելու ֆիզիկական ուժ, հատուկ միջոցներ
և զենք:18 Լիազորությունների վերազանցմամբ ֆիզիկական ուժի, հատուկ միջոցների և
զենքի գործադրումն առաջացնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվություն:19
Օրենքի 51-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն, ֆիզիկական ուժի, հատուկ միջոցների և
զենքի գործադրման դեպքում քրեակատարողական ծառայողն անմիջապես զեկուցում է
վերադասության կարգով, իսկ զենքի գործադրման բոլոր դեպքերի մասին` նաև դատա
խազին: Ֆիզիկական ուժի, հատուկ միջոցների և զենքի գործադրման հետևանքով առա
ջացած մարմնական վնասվածքների, մահվան բոլոր դեպքերի մասին քրեակատարողա
կան վարչության պետը կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար անձն անմիջապես տեղ յակ
է պահում առողջապահության և դատախազության համապատասխան մարմիններին:

Պատժախցում պահելու կարգապահական տույժը
Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին օրենսդրությունը պարունա
կում է որոշ դրույթներ, որոնք համահունչ չեն միջազգային չափանիշներին, մասնավորա
պես` հինգ կամ տաս օրով անչափահասին պատժախցում պահելու իրավունքը սահմա
նող նորմերը:20
17 Քրեակատարողական հիմնարկներ են այն վայրերը, որոնցում պահվում են կալանավորված անձինք և

դատապարտյալները:
18 Քրեակատարողական ծառայության մասին օրենք, հոդված 48:
19 Քրեակատարողական ծառայության մասին օրենք, հոդված 51, 4-րդ մաս:
20 Ձերբակալված

և կալանավորված անձանց պահելու մասին օրենք, հոդված 35 (կալանավորված
անչափահասին պատժախուց տեղափոխելը` մինչև հինգ օր ժամկետով), քրեակատարողակական օրենսգրքի

Կալանավորված անձի նկատմամբ տույժի միջոցները կիրառվում են կալանավորվածնե
րին պահելու վայրի պետի որոշմամբ:
Կալանավորված անձի նկատմամբ տույժի միջոցներ կիրառելիս հաշվի են առնվում
խախտումը կատարելու հանգամանքները, նրա անձը և վարքը` մինչև խախտումը կա
տարելը: Կիրառվող տույժի միջոցը պետք է համապատասխանի կատարված խախտ
ման ծանրությանը և բնույթին:21 Մինչև տույժի միջոց նշանակելը կալանավորված անձից
վերցվում է գրավոր բացատրություն, իսկ եթե նա դրանից հրաժարվում է, ապա այդ մա
սին կազմվում է համապատասխան արձանագրություն: Համապատասխան բուժաշխա
տողը և հերթապահ ծառայողը պարտավոր են ամեն օր այցելել պատժախցում պահվող
կալանավորվածներին կամ դատապարտյալներին, և այդ այցելությունները գրանցել հա
մապատասխան մատյանում:
Ներքին կանոնակարգով22 նախատեսվում են այն դեպքերը, երբ կալանավորված անձինք
կամ դատապարտյալները կարող են տեղափոխվել պատժախուց.
1. Այլ կալանավորված անձանց կամ դատապարտյալների նկատմամբ ճնշում
գործադրելու, նրանց վիրավորելու կամ կալանավորվածների պահելու վայրի
կամ ուղղիչ հիմնարկի վարչակազմի ներկայացուցչի կամ այլ անձանց վրա
հարձակում գործելու դեպքում,
2.	Կալանավորվածներին պահելու վայրի կամ ուղղիչ հիմնարկի վարչակազմի
ներկայացուցչի օրինական պահանջներին չենթարկվելու դեպքում,
3. Արգելված առարկաներ, իրեր և սննդամթերք պահելու, օգտագործելու և
պատրաստելու դեպքում, կամ
4.	Կալանավորվածներին պահելու վայրի կամ ուղղիչ հիմնարկի գույքը փչաց
նելու համար:
Այդ օրենսդրությամբ խախտվում են անչափահաս դատապարտյալների իրավունքների
վերաբերյալ միջազգային և եվրոպական չափանիշները:23
Անչափահասներին կարգապահական տույժի կարգով մենախցում/պատժախցում պա
հելը համարվում է դաժան, անմարդկային կամ նվաստացուցիչ վերաբերմունքի ձև:24
95-րդ հոդված (անչափահաս դատապարտյալին՝ տաս օր):
21 Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին օրենք, հոդված 35:
22 ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության` կալանավորվածներին
պահելու վայրերի և ուղղիչ հիմնարկների ներքին կանոնակարգ, 223-րդ կետ:
23 Ազատությունից
զրկված
անչափահասների
պաշտպանության
մասին
Միավորված
ազգերի
կազմակերպության կանոններ, 67-րդ կանոն: Տես նաև Տույժերի կամ պատժամիջոցների ենթարկված
անչափահաս իրավախախտների մասին եվրոպական կանոնները, 95.3 կանոն:
24 «Պետք է խստորեն արգելվեն դաժան, անմարդկային կամ նվաստացուցիչ վերաբերմունք հանդիսացող
բոլոր կարգապահական տույժերը, ներառյալ` մարմնային պատիժը, մութ խցում տեղավորելը, փակ կամ
մեկուսի պահելը և պատժի ցանկացած այլ ձև, որը կարող է վտանգել տվյալ անչափահասի ֆիզիկական կամ
հոգեկան առողջությունը»: Ազատությունից զրկված անչափահասների պաշտպանության մասին Միավորված
ազգերի կազմակերպության կանոններ, 63-րդ կանոն:

23

ՀՀ-ՈՒՄ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀԱՆԴԵՊ ԴԱԺԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻ ԵՎ ԽՈՇՏԱՆԳՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ – Անչափահասների արդարադատության համատեքստում

ԽՈՇԳԱՆՏՈՒՄՆԵՐԻՆ ԵՎ ԴԱԺԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿԸ

ՀՀ-ՈՒՄ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀԱՆԴԵՊ ԴԱԺԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻ ԵՎ ԽՈՇՏԱՆԳՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ – Անչափահասների արդարադատության համատեքստում

24

ԽՈՇԳԱՆՏՈՒՄՆԵՐԻՆ ԵՎ ԴԱԺԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿԸ

Առաջարկություն
– Փոփոխություններ կատարել օրենքում` բացառելով անչափահասներին կար
գապահական տույժի կարգով մենախցում/պատժախցում պահելը:

Քննություն կատարող մարմինները
ՔԴՕ 175-րդ և 180-րդ հոդվածներով նախատեսվում է հանցագործության մասին տե
ղեկություններ ստանալու դեպքում քրեական գործ հարուցելու` իրավասու մարմիննե
րի (դատախազություն, նախաքննության և հետաքննության մարմիններ) պաշտոնական
պարտականությունը:
Քրեական հետապնդում հարուցելու առիթներն են ֆիզիկական և իրավաբանական ան
ձանց բանավոր և գրավոր հայտարարությունները: Եթե դիմողի 16 տարին լրացել է, ապա
նա նախազգուշացվում է սուտ մատնության համար նախատեսված պատասխանատվու
թյան մասին, որը հաստատվում է նրա ստորագրությամբ:
Քրեական գործ հարուցելու առիթները ներառում են նաև հանցագործությունների մասին
հաղորդումները զանգվածային լրատվամիջոցներում, հանցագործության մասին տեղե
կությունների, հետաքննության մարմնի, քննիչի, դատախազի, դատարանի, դատավորի
կողմից հանցագործության մասին տվյալների, հանցագործության նյութական հետքերի և
հետևանքների հայտնաբերումը` իրենց լիազորություններն իրականացնելիս:25
Հանցագործությունների մասին հաղորդումները ստանալիս պետք է 10 օրվա ընթաց
քում ստուգել դրանց հիմքերի բավարարությունը և քրեական գործ հարուցելու առիթների
առկայությունը (ՔԴՕ-ի 180-րդ հոդված): Եթե պարզվում է, որ կան բավարար հիմքեր և
առիթներ քրեական գործ հարուցելու համար, ապա պաշտոնապես որոշում է կայացվում
դատախազի կամ քննությունն իրականացնող մարմինը:
Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող դատաիրավական բարեփոխումների
ընթացքում 2007թ.-ին քննչական մարմինները դուրս բերվեցին դատախազության հա
մակարգից: Դատախազությունը ներկայումս հսկողություն է իրականացնում հետաքննու
թյան և նախաքննության օրինականության նկատմամբ,26 սակայն իրավասու չէ քննչական
գործողություններ կատարել: Խոշտանգման վերաբերյալ հայտարարություն ստանալու
դեպքում դատախազությունը պետք է դա համարի հանցագործության մասին հաղորդում
և քննության համար ուղարկի համապատասխան իրավասու մարմնին:
Նույն դատախազը միևնույն գործի նկատմամբ իրականացնում է երեք իրավասություն
ներ: Նա հսկում է քննության օրինականությունը, հաստատում մեղադրական եզրակացու
թյունը, և դատարանում պաշտպանում մեղադրանքը: Այս փաստի հետևանքով առաջա
նում է որոշակի իրավիճակ, որում դատախազը շահագրգռված չէ քննության ընթացքում
25 ՀՀ ՔԴՕ, հոդվածներ 176-180:
26 ՀՀ Սահմանադրություն, հոդված 103, որով ամրագրվում են դատախազության իրավասությունները:

չարաշահումները կանխելով, քանի որ նրան իսկապես անհրաժեշտ են քննիչի հավաքած
ապացույցները` անկախ դրանց օրինական լինելու հանգամանքից: Բացի դրանից, դատա
խազությունը շահագրգռված չէ` գործի նյութերից բացառելու անօրինական ճանապարհով
ստացված ապացույցները, քանի որ այդ ապացույցների անօրինական ծագումն ընդունելը
համարժեք է նրան, որ դատախազությունը կխոստովանի, որ քննության ժամանակ հավուր
պատշաճի չի կատարել հսկողություն իրականացնելու իր գործառույթները:
2007 թվականի տարեվերջին ստեղծվեց հանրային պաշտոնյաների չարաշահումների
հնարավոր դեպքերի քննությամբ մասնագիտացող հատուկ կառույց` Հատուկ քննչական
ծառայությունը (ՀՔԾ): ՀՔԾ-ի ստեղծման մասին օրենքն ուժի մեջ մտավ 2007 թվականի
դեկտեմբերի 1-ին: ՀՔԾ-ի պետին նշանակում է Հանրապետության Նախագահը` գլխա
վոր դատախազի ներկայացմամբ: Քրեական դատավարության օրենսգրքի 190-րդ հոդ
վածի 6-րդ մասի համաձայն, ՀՔԾ-ի քննիչները նախաքննությունն իրականացնում են
հատուկ պետական ծառայություն կատարող անձանց հանցագործությունների դեպքում,
ինչպես նաև` այն իրավիճակներում, երբ այդ անձինք իրենց պաշտոնեական դիրքի կա
պակցությամբ դառնում են հանցակից: Ինչպես այլ քննչական մարմինների, այնպես էլ
ՀՔԾ-ի կողմից իրականացվող քննության օրինականության նկատմամբ հսկողություն է
իրականացնում գլխավոր դատախազությունը: ՀՔԾ-ն համագործակցում է ոստիկանու
թյան հետ, սակայն ուղղակի կապ նրանց հետ չունի: Նրանք միմյանց աշխատանքի հա
մար պատասխանատու չեն:
Գործնականում, սակայն, խոշտանգումների վերաբերյալ բողոքների մեծ մասի հավաս
տիությունը ստուգում են ոստիկանության քննիչները:27 Գործերը Հատուկ քննչական
ծառայությանն ուղարկելու պահանջ սահմանող ուղենիշներ չկան: Ավելին, Քրեական
դատավարության օրենսգրքի 53-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետը դատախազին իրա
վունք է վերապահում` ցանկացած քրեական գործ վերցնել հետաքննության մարմնից
և հանձնել նախաքննության մարմնին, կամ` քրեական գործը ՔԴՕ-ի 190-րդ հոդվածով
սահմանված նախաքննության մի մարմնից հանձնել նախաքննության մեկ այլ մարմնին`
բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննություն ապահովելու նպատակով:
Իրավապահ համակարգում ներդրված այս համակարգն ի սկզբանե վտանգում է խոշ
տանգումների վերաբերյալ հաղորդումների պատշաճ քննություն իրականացնելու պա
հանջի կատարումը: Պատճառն այն է, որ խոշտանգումների վերաբերյալ հաղորդումնե
րը քննվում են հենց այն մարմնի շրջանակներում, որում աշխատում են խոշտանգման
արարքներ կատարած անձինք:
Հարցազրույցների ընթացքում փորձագետները մատնանշեցին այս խնդիրը և առաջար
կեցին ապահովել դաժան վերաբերմունքի կամ խոշտանգումների գործերի քննության
հանձնարարումը փաստացի անկախ մարմնի:
27 Էրիկ Սվանիձե, զեկույց Հայաստանի վերաբերյալ, «Դաժան վերաբերմունքի և անպատժելիության դեմ

պայքարը և դաժան վերաբերմունքի արդյունավետ քննությունը», «Անտարես», 2010 թ., Երևան, կետ 41:
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Առաջարկություններ
– Միջոցառումներ ձեռնարկել խոշտանգման և դաժան վերաբերմունքի դեպքե
րի անկախ և արդյունավետ քննությունն ապահովելու ուղղությամբ,
– Փոփոխել օրենքը` ապահովելու, որպեսզի խոշտանգման և/կամ դաժան վե
րաբերմունքի մեջ մեղադրվող բոլոր պաշտոնյաների պարտականություն
ների կատարումը կասեցվի այնքան ժամանակով, քանի դեռ բողոքի քննու
թյունն ընթացքի մեջ է,
– Համակարգային բարեփոխումներ իրականացնելու միջոցով` ապահովել
խոշտանգումների վերաբերյալ բոլոր բողոքների հավուր պատշաճի և արագ
զեկուցումը և քննությունը Հատուկ քննչական ծառայության (ՀՔԾ) կողմից,
– ՀՔԾ-ի կողմից իրականացվող քննության օրինականությունը հսկող դատա
խազները պետք է տարբեր լինեն ոստիկանության կողմից իրականացվող
քննության օրինականությունը հսկող դատախազներից,
– Գործի քննության օրինականությունը հսկող դատախազները պետք է տար
բեր լինեն դատարանում գործը ներկայացնող դատախազներից:

Ներքին հետաքննությունը/կարգապահական վարույթները
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կարգապահական կանոնները, որոնք
ներառում են «Ոստիկանության մասին» օրենքի (16.04.2001) համապատասխան նորմերը և
«Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կարգապահական կանոնագիրքը հաս
տատելու մասին» հատուկ օրենքը (11.04.2005) նախատեսում են ծառայողական քննություն
նախաձեռնելու առիթների ցանկը: Ոստիկանության կարգապահական կանոնագրքի 18-րդ
հոդվածով որպես այդպիսիք նախատեսվում են իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց,
պատգամավորների, Մարդու իրավունքների պաշտպանի, դատախազի, ոստիկանների և
պետական այլ համապատասխան մարմինների գրավոր հաղորդումները:
Ծառայողական քննությունը ներառում է հարցազրույցներ ոստիկանների և այլ անձանց
հետ, փաստաթղթերի և մատյանների ուսումնասիրություն, և որոշ այլ ընթացակարգային
գործողություններ: Ծառայողական քննությունն անհրաժեշտ է ավարտել 30 օրվա ընթաց
քում: Այս ժամկետը կարող է վերադաս ոստիկանի կողմից պաշտոնապես երկարաձգ
վել ևս 30 օրով: Յուրաքանչյուր ծառայողական քննության արդյունքները, առաջարկվող
կարգապահական տույժերի հետ մեկտեղ, զետեղվում են քննության համար պատասխա
նատու ոստիկանի եզրակացություններում:
Ոստիկանության կարգապահական կանոնագրքի 8.3-րդ հոդվածով նախատեսվում է ոս
տիկանների զուգահեռ պատասխանատվությունը և քրեական, և կարգապահական վա
րույթներում, որը նշանակում է, որ դրանք փոխբացառող չեն:
«Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքի (03.07.2002) 42-րդ հոդվածով թվարկ

ված են կարգապահական տույժերը. նկատողություն, խիստ նկատողություն, պաշտո
նային դրույքաչափի իջեցում, հայտարարում զբաղեցրած պաշտոնին անհամապա
տասխանության մասին, պաշտոնի կամ կոչման իջեցում մեկ աստիճանով, և ազատում
ոստիկանությունից:
Ոստիկանությունից ազատումը կարող է կիրառվել միայն կարգապահական կոպիտ
խախտումների դեպքում, որոնք ներառում են, ի թիվս այլ խախտումների, քաղաքացինե
րի սահմանադրական իրավունքների խախտումները:
Քրեակատարողական հիմնարկներում աշխատողների նկատմամբ կարգապահական
վարույթները և տույժերը նախատեսված են «Քրեակատարողական ծառայության մա
սին» ՀՀ օրենքով (08.07.2005): Կարգապահական տույժերը կիրառվում են ՀՀ արդարա
դատության նախարարի կողմից, բացառությամբ կոչումը մեկ աստիճանով իջեցնելուն,
որը կիրառվում է քրեակատարողական ծառայության պետի կողմից` Արդարադատու
թյան նախարարի հաստատմամբ: Կոչման և պաշտոնի մեկ աստիճանով իջեցման, ինչ
պես նաև քրեակատարողական ծառայությունից ազատման կարգապահական տույժերը
կիրառվում են միայն ծառայողական քննությունների հիման վրա: Ծառայողական քննու
թյուններ նշանակելու և անցկացնելու կարգը նախատեսված է Արդարադատության նա
խարարի ԿՀ-46-Ն հրամանով (29.08.2006):
Ծառայողական քննությունն անցկացվում է քրեակատարողական ծառայության կենտ
րոնական մարմնում, քրեակատարողական տեսչությունում, քրեակատարողական հիմ
նարկներում, իսկ անհրաժեշտության դեպքում` այլ վայրում (15-րդ կետ): Ծառայողական
քննության ընթացքում հանցագործության և հատկանիշներ հայտնաբերելու դեպքում այդ
մասին հայտնվում է համապատասխան պետական մարմիններին (5-րդ կետ):
Այնուամենայնիվ, այդպիսի դեպքերի մասին հայտնելու` ներքին կառույցների պարտա
վորությունների կատարման նկատմամբ արտաքին վերահսկողության մեխանիզմ չկա:
Դատախազները հսկողություն չեն իրականացնում ծառայողական քննությունների օրի
նականության նկատմամբ:
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ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԴԻՏՈՐԴԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐԸ
Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ նվաստացուցիչ վերաբերմունքի
կամ պատժի դեմ ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի Կամընտիր արձանագրությունը (18-ը դեկտեմբերի,
2002 թ.) Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացվել է 2006 թվականի մայիսի
31-ին: Արդյունքում, փոփոխություններ են կատարվել «Հայաստանի Հանրապետության
մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» ՀՀ օրենքում, որոնցով ազգային կանխար
գելիչ մեխանիզմի գործառույթը վերապահվել է ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանին
(օմբուդսման):
Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում 2011 թվականին ստեղծվեց Խոշ
տանգումների և բռնության կանխարգելման բաժին` երկու աշխատողներով: Բացի դրա
նից, կազմավորվեց Խոշտանգումների կանխարգելման փորձագիտական խորհուրդ` 11
անդամի կազմով,28 որին ներգրավված են ՀԿ-ների ներկայացուցիչներ29 և երեք անկախ
փորձագետներ, ովքեր հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և իրավաբանության մասնագի
տացում ունեն: Փորձագիտական խորհրդի անդամները նշանակվում են Մարդու իրա
վունքների պաշտպանի կողմից և աշխատում` կամավորության հիմունքներով: Նրանք
պլանավորում են իրենց գործունեությունը և իրականացնում են համապատասխան հաս
տատությունների (քրեակատարողական հիմնարկներ, ոստիկանության բաժիններ, զո
րամասեր, հոգեբուժական հիվանդանոցներ, հատուկ դպրոցներ, Հայաստանի Հանրա
պետության խնամքի կենտրոններ) մոնիթորինգ` նպատակ ունենալով բացահայտել և
կանխել խոշտանգման և անմարդկային կամ նվաստացուցիչ այլ վերաբերմունքի կամ
պատժի դրսևորումները:
2012 թվականի մարտից ի վեր անցկացվել են ավելի քան 28 այցելություններ: Ազգային
կանխարգելիչ մեխանիզմի գործունեության ընդգրման տարածքը ներառում է մայրաքա
ղաք Երևանը և Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերը:
Նախքան Ազգային կանխարգելիչ մեխանիզմի ստեղծումը, Արդարադատության նախա
րարի 2004 թվականի ԿՀ-66-Ն հրամանով ստեղծվել է արդարադատության նախարարու
թյան քրեակատարողական հիմնարկների և մարմինների հասարակական դիտորդների
խումբը: Այն կազմված է ՀԿ-ների 9 ներկայացուցիչներից և կամավորության սկզբունքով
աշխատող 9 փորձագետներից:
Խումբն իրավասու է մուտք գործել քրեակատարողական հիմնարկներ, որտեղ պահվում
են կալանավորված անձինք, ինչպես նաև դատապարտյալները: Խումբը կարող է հերթա
28 Խորհուրդը կարող է ունենալ մինչև 20 անդամ:
29 Մասնավորապես,

«Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ» ՀԿ-ի, «Ընդդեմ իրավական
կամայականության» ՀԿ-ի, «Հայաստանի մանկական ասոցիացիա» ՀԿ-ի, «ՏՐՏՈՒ» ՀԿ-ի, «Գրիգոր Մագիստրոսի
անվան բժիշկների միաբանություն» ՀԿ-ի, «Սոցիալական արդարություն» ՀԿ-ի և «Project Harmony International»
ՀԿ-ի ներկայացուցիչներ:

կան և արտահերթ այցեր կատարել: Հրատապ հարցերի վերաբերյալ խումբը կազմում է
հատուկ զեկույց և հարցը ներկայացնում Արդարադատության նախարարին:
Բողոք ստանալու դեպքում (կալանավորված անձինք, դատապարտյալները և նրանց ազ
գականները կարող են հեռախոսով կամ գրավոր դիմել խմբին) խմբի անդամներն իրա
վասու են այցելել քրեակատարողական հիմնարկ, զրուցել դատապարտյալի և վարչա
կազմի ներկայացուցիչների հետ:
Նմանապես, ՀՀ ոստիկանության համակարգի ձերբակալված անձանց պահելու վայրե
րում վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խումբ է ստեղծվել
ՀՀ ոստիկանության պետի 2005 թվականի թիվ 1-Ն հրամանով: Այն նույնպես բաղկացած
է ՀԿ-ների ներկայացուցիչներից, ովքեր աշխատում են կամավորության հիմունքներով:
Այս խումբն իրավասու է մուտք գործել ոստիկանության համակարգի ձերբակալված ան
ձանց պահելու վայրեր և դիտարկել այդ վայրերի պայմանները:
Խմբի գործառնական թերություններից մեկն այն է, որ այն իրավասու չէ մուտք գործել
ոստիկանության բաժիններ, որտեղ տեղի է ունենում խոշտանգումների և դաժան վերա
բերմունքի դեպքերի մեծամասնությունը: Ձերբակալվածները հարցաքննվում են ոստի
կանության բաժիններում, քննիչների աշխատասենյակներում, որտեղ նրանց նկատմամբ
կարող են ճնշումներ գործադրվել:
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ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄԸ
Հայաստանի Հանրապետությունում չկան անչափահասների գործերով մասնագիտացած
դատարաններ: Չնայած որ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի և ՀՀ դատական դպրոցի
կողմից կազմակերպվել են դասընթացներ, դրանք չեն եղել հետևողական, և մասնակցել
են խիստ սահմանափակ թվով մասնակիցներ` ոչ պարբերական գործընթացով: Ավելին,
անչափահասների գործերը դասընթացներին մասնակցած և անչափահասների արդա
րադատության բնագավառում առավել հարուստ մանագիտական փորձ ունեցող դատա
վորներին հանձնարարելու միասնական պրակտիկա գոյություն չունի:
2008 թվականի հուլիսի 17-ից 19-ը, ինչպես նաև` հուլիսի 24-ից 26-ը, ՄԱԿ-ի մանկական
հիմնադրամը կազմակերպեց վերապատրաստման երկու դասընթացներ դատավորների,
դատախազների և ոստիկանների համար:
Վճռաբեկ դատարանի տրամադրած տեղեկությունների համաձայն, 20 դատավորների
համար երկօրյա ուսուցում է կազմակերպվել Դատական դպրոցի կողմից: Մասնակից
դատավորներից 17-ը ներկայացրել են ընդհանուր իրավասության դատարանները, 3-ը`
վերաքննիչ դատարանները: ՀՀ դատական համակարգում գործող դատավորների ընդ
հանուր թիվը 220 է:30
Արդեն մոտ երկու տարի է, ինչ «World Vision» կազմակերպությունը մշտապես կազմա
կերպում է վերապատրաստման դասընթացներ ընդհանուր իրավասության դատարան
ների դատավորների համար: Դասընթացի համար դատական յուրաքանչյուր տարածքից
ընտրվում է մեկական դատավոր: Դասընթացները տևում են 2-3 օր և կազմակերպվում
են տարին 3 անգամ:
Վերապատրաստվող դատավորների սահմանափակ թիվը թույլ չի տալիս ապահովել
մասնագիտացած մոտեցում դատական համակարգով անցնող անչափահասների բոլոր
գործերի նկատմամբ: Այնուամենայնիվ, դատավորները հարցազրույցներում կարծիք են
հայտնել, որ գրեթե յուրաքանչյուր դատարանում կա առնվազն մեկ դատավոր, ում հանձ
նարարվում են անչափահասների գործերը: Անչափահասների գործերը սովորաբար ու
ղարկվում են հենց այդ կոնկրետ դատավորներին:
«Ամեն դատարանում կա դատավոր, անչափահասների գործերը հիմնականում ինքն է
քննում», նշեց Արագածոտնի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր
ներից մեկը: Վճռաբեկ դատարանի դատավորներից մեկը նշեց, որ «հիմնականում նույն
դատավորներն են վարում, թեև հատուկ որակավորում չունեն»:
Խիստ սակավաթիվ են երիտասարդ ճկուն դատավորները, ովքեր առաջնորդվում են
30 Տեղեկությունները տրամադրել է ՀՀ վճռաբեկ դատարանը:

երեխայի շահերով, հնարավորինս մեղմ պատիժ նշանակելով, որ երեխան «չկործան
վի»: Երևանում գործող փաստաբաններից մեկը բացատրեց, թե ինչպիսի դեր են խաղում
կարծրատիպերը պատիժ նշանակելիս, և որ շատ հազվադեպ է կիրառվում դաստիարակ
չական և վերականգնողական բնույթի մոտեցումը. «Մի գիշերօթիկի երեխա, ծայրահեղ
աղքատ ընտանիքից, ծնողները հոգեկան հիվանդ, Նոր տարուն եկել էր տուն, հեռուստա
ցույցը չէր ցույց տալիս, գնացել էր արբանյակ էր գողացել, դա էլ չէր ցույց տվել, մյուսն էր
գողացել, ոստիկանները բռնել էին։ Դատավորին ես համոզում էի, որ դաստիարակչական
բնույթի աշխատանքներ նշանակի, բայց 70-րդ հոդվածով գնաց՝ փորձաշրջան նշանակ
վեց»։
Դատավորների բերած հետևյալ օրինակները վկայում են անչափահաս իրավախախտնե
րի հանդեպ առանձնահատուկ մասնագիտական դիրքորոշման վերաբերյալ.
– «Իմ ամբողջ պրակտիկայի ընթացքում միայն մեկ անգամ եմ անչափահա
սին դատապարտել չորս ամիս ազատազրկման, քանի որ սեռական բնույթի
ոտնձգություն է կատարել վեց տարեկան երեխայի հանդեպ։ Մնացած բոլոր
դեպքերում տալիս եմ պայմանական ժամկետ, որովհետև համարում եմ, որ
ամեն երեխա կարող է փոխվել և չի կարելի երեխայի ապագայի վրա խաչ
դնել» (Արագածոտնի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատա
վոր):
– «Անչափահասը, ով առաջին անգամ է հանցանք գործել, չպիտի դատվի։
Կենտրոնում մի գործ կա հիմա. երեխան 10,000 դրամ է գողացել, դատել են,
հիմա սպասում եմ գործն ինձ հասնի, որ երեխային թևիս տակ առնեմ։ Ես
հինգ անգամ դատվածին տվել եմ հինգ տարի, չնայած դատախազը պահան
ջում էր վեց տարի։ Այդ հիսուն տարեկան մարդը ասաց «գոնե այն առաջին
դատավորը, որ ինձ դատեց, երբ ես անչափահաս էի, Ձեզ նման լիներ, իմ
կյանքն այսպես չէր դասավորվի»: Ես դա միշտ հիշում եմ» (Վերաքննիչ դա
տարանի դատավոր):
Դատախազությունում կամ ոստիկանության քննիչների թվում չկա անչափահասների
գործերով քրեական հետապնդում իրականացնող մասնագիտացված ստորաբաժանում:
Ոստիկանությունում գոյություն ունի անչափահասների հարցերով հատուկ ստորաբաժա
նում, որն իրականացնում է անչափահասների իրավախախտումների կանխարգելման
պրոֆիլակտիկ գործունեություն` իր պարտականությունները հիմնականում կատարելով
ռիսկի ենթակա երեխաներին «հաշվառելու» ճանապարհով:
Ոստիկանության և «Project Harmony International» կազմակերպության հայաստանյան
գրասենյակի միջև ծավալված համագործակցության շնորհիվ մեկնարկել է կանխար
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գելման և վերականգնման համայնքահեն ծրագիրը:31 Այն գործում է հետևյալ 10 քաղաք
ներում. Երևան, Գյումրի, Վանաձոր, Ալավերդի, Ճամբարակ, Իջևան, Թալին, Կախան,
Արտաշատ և Էջմիածին: Երեխաները ուղեգրվում են Համայնքային կենտրոններ ոստի
կանության բաժինների, դպրոցների և համայնքի անդամների կողմից: Համայնքային
կենտրոններ ուղեգրված անչափահասների թվում կան և ոստիկանության մատյաննե
րում հաշվառված, և չհաշվառված երեխաներ:
Այս կենտրոնները հիմնականում աշխատում են քրեական պատասխանատվության տա
րիքի չհասած երեխաների հետ, ովքեր հաշվառվել են ոստիկանության բաժիններում,
կամ մինչև 18 տարեկան այն երեխաների հետ, ովքեր կատարել են ոչ ծանր հանցագոր
ծություններ: Կենտրոնները բաղկացած են վերականգնողական խորհուրդների անդամ
ներից, հոգեբաններից, ուսուցիչներից, սոցիալական աշխատողներից և այլոցից, ովքեր
օժանդակում են երեխաների վերականգնողական աշխատանքներին: Բացի դրանից, հա
մայնքների բավական մեծաթիվ ակտիվ անդամներ նույնպես կամավոր օգնում են կենտ
րոններին: 2010 թվականին ոստիկանության կողմից այդ կենտրոններ են ուղեգրվել 78
անչափահասներ: 2011 թվականին և 2012 թվականին` սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ, հա
մայնքային կենտրոններ ուղեգրված անչափահասների թիվը կազմել է 138:
Հայ Օգնության Ֆոնդի «Երեխաների աջակցության կենտրոն» հիմնադրամի կողմից
ստեղծվել են երկու ցերեկային վերականգնողական կենտրոններ, որոնց գործունեությու
նը մեկնարկել է 2011 թ.-ից32: Կենտրոնները գործում են Երևան և Աբովյանում քաղաք
ներում: Հիմնադրման օրվանից երկու կենտրոններն աշխատել են ընդհանուր թվով 101
երեխաների հետ: Երեխաները ուղղորդվում են ոստիկանության, Ընտանիքի, կանանց,
երեխաների իրավունքների պաշտպանության, իսկ Երևանում՝ Երեխաների իրավունքնե
րի պաշտպանության բաժինների, խնամակալների և հոգաբարձուների հանձնաժողով
ների, դպրոցների կողմից:
Դատավորներից զատ, անչափահասների գործերին նվիրված տարբեր դասընթացնե
րին մասնակցում են նաև փաստաբանները և դատախազները: Հարցվողները նշել են,
որ ոստիկանության, ՁՊՎ-ների, ՔԿՀ-ների, Հանրապետական N1 հատուկ կրթահամա
լիրի և համայնքային կենտրոնների աշխատողները նույնպես մասնակցել են երեխայի
իրավունքներին նվիրված համապատասխան դասընթացներին: Այնուհանդերձ, դաժան
վերաբերմունքի և խոշտանգումների հետքերը հայտնաբերելու համար անհրաժեշտ հմ
տությունները զարգացնելու և բարոյահոգեբանական սթրեսը գնահատելու առումներով
31 ԱՄՆ-ի պետական դեպարտամենտի ֆինանսական օժանդակությամբ (2003 թվականից մինչ այսօր),

ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի համաֆինանսավորմամբ` ԵՄ ծրագրի շրջանակներում (2010 թվականից մինչ
այսօր), «Project Harmony International» կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակը, համագործակցելով ՀՀ
ոստիկանության հետ, իրագործել է կանխարգելման և վերականգնման համայնքահեն ծրագիր, որը կոչվում է
Հայաստանի իրավական սոցիալականացման ԶԱՆԳ ծրագիր: Ծրագրի բաղադրիչներից է արդարադատության
համայնքային կենտրոնների ստեղծումը և նրանց կարողությունների հզորացումը Հայաստանում:
32 Կենտրոնները ստեղծվել են Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող «Անչափահասների գործերով

արդարադատության
շրջանակներում

իրականացման

արդիական

հայեցակարգերի

առաջքաշումը

ՀՀ-ում»

ծրագրի

դասընթացներում արձանագրվել են դժվարություններ:
Բուժաշխատող կա միայն Երևանի ՁՊՎ-ում, ով չի վերապատրաստվել խոշտանգումնե
րի և դաժան վերաբերմունքի հետքերը հայտնաբերելու առումով և բարոյահոգեբանա
կան սթրեսը և դաժան վերաբերմունքը գնահատելու համար անհրաժեշտ որակավորում
չունի: Մյուս ՁՊՎ-ներն ընդհանրապես չունեն բուժաշխատողներ: ՔԿՀ-ների բուժաշխա
տողները չեն վերապատրաստվել խոշտանգումների և դաժան վերաբերմունքի հետքերը
հայտնաբերելու առումով և հոգեբանական սթրեսը և դաժան վերաբերմունքը գնահատե
լու համար անհրաժեշտ որակավորում չունեն:
ՁՊՎ-ների և ՔԿՀ-ների աշխատողները վերապատրաստվել են երեխայի իրավունքների,
ինչպես նաև` խոշտանգումների և դաժան վերաբերմունքի հիմնահարցերի թեմաներով:
Այնուհանդերձ, այդ դասընթացները չեն կազմակերպվում հետևողականորեն կամ պար
բերաբար:
ՔԿՀ-ների և ՁՊՎ-ների աշխատողները, ինչպես նաև քննիչները նշեցին, որ անչափա
հասների հետ աշխատելու հանձնառությունը և նրանց իրավունքների հարգումը հաստա
տության աշխատողներին աշխատանքի ընդունելու նախապայման է, մինչդեռ դատա
խազը, դատավորները և փաստաբանները նշեցին, որ այդպիսի նախապայմանը դժվար
է ապահովել իրենց մասնագիտության մարդկանց աշխատանքի ընդունելիս:33 Ավելին,
անչափահասների հետ նրանց աշխատանքն ընդհանուր աշխատանքի մի փոքր մասն է
միայն:
Անչափահասների հետ աշխատող քննիչների որակավորման առնչությամբ ևս մեկ խնդիր
է հայտնաբերվել: Քննիչներն իրենց կարիերայի սկզբում զբաղվում են անչափահասների
գործերով: Փորձ կուտակելուց հետո նրանք տեղափոխվում են այլ ստորաբաժանումներ:
«25 տարեկան երիտասարդ քննիչը հարցաքննում է երեխայի, բայց ինքը երեխա չունի,
դա սխալ է», նշեց Արագածոտնի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատա
վորներից մեկը:
ՀԿ-ների աշխատողների աշխատանքի ընդունելու նախապայման է անչափահասների
հետ աշխատելու և նրանց իրավունքները հարգելու պատրաստակամությունը: Եվ հա
մայնքային կենտրոնների, և Հանրապետական N1 հատուկ կրթահամալիրի աշխատողնե
րը նույնպես մասնակցել են երեխայի իրավունքներին, ինչպես նաև` խոշտանգումների և
դաժան վերաբերմունքի հետևանքներին նվիրված դասընթացներին:
ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 952-Ն որոշմամբ հաստատվել է
ինտեգրացված սոցիալական ծառայությունների ներդրման ծրագիրը: Ինտեգրացված
սոցիալական ծառայությունների նպատակն է այն գործոնների բացահայտումը, որոնք
սոցիալական բացեր են առաջացնում անձի (ընտանիքի) համար, դրանց փոխկապակցվա
33 Փորձագետներից մեկն, օրինակ, նշեց, որ քննիչների պակաս կա:
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ծությունը և պատճառահետևանքային կապերը` գնահատելով անձի (ընտանիքի) կարիք
ները, ինչպես նաև` միջոցներ ձեռնարկելով այդ գործոնների բացասական հետևանքնե
րը վերացնելու և նշված կարիքները հոգալու ուղղությամբ: Ինտեգրացված սոցիալական
ծառայությունները երեք ձևերի են լինում` սոցիալ-վարչական ծառայություններ, ընդհա
նուր մասնագիտական ծառայություններ և նեղ մասնագիտական ծառայություններ:34 Այս
պիսով, որոշակի փորձ է արվում անչափահասների նկատմամբ սոցիալական մոտեցում
որդեգրել, որի կարևորությունը նշվում է ՄԱԿ-ի մի շարք փաստաթղթերում:35

Առաջարկություններ
- Ինտեգրացված սոցիալական բարեփոխումների ներդրման ընթացիկ բարե
փոխումների շրջանակում այդ ծառայությունները պետք է համագործակցու
թյուն հաստատեն համայնքային կենտրոնների, ոստիկանության, հատուկ
դպրոցների և անչափահասների խնդիրներով զբաղվող այլ մարմինների
հետ` իրականացնելով անչափահասների դեպքերի անհատական կառավա
րում,
- Պետք է ստեղծել ծառայություններ, որոնք վերականգնողական, սոցիալ-հո
գեբանական, իրավական աջակցություն կցուցաբերեն խոշտանգումներից
տուժածներին (դա կարող է արվել ինտեգրացված սոցիալական ծառայու
թյունների ներգրավմամբ),
- Պետք է պատրաստել անչափահասների արդարադատության ուսումնական
ձեռնարկներ, նախքան աշխատանքի ընդունումը և աշխատելու ընթացքում
դասընթացներ կազմակերպել ոլորտում ներգրավված բոլոր սուբյեկտների,
մասնավորապես` դատավորների, քննիչների և փաստաբանների համար,
- Մարդու իրավունքների ուսումնական ծրագիր պետք է պատրաստել հան
րակրթարանների համար` ուշադրություն դարձնել քրեական գործի վարույ
թին և խոշտանգումների և դաժան վերաբերմունքի, ինչպես նաև` երեխայի
իրավունքների հիմնախնդիրներին,
- Էթիկական ուղենիշներ մշակել անչափահասների գործերով զբաղվող դա
տավորների, քննիչների, փաստաբանների համար:


34 ՀՀ կառավարության 952-Ն որոշում` ընդունված 2012 թվականի հուլիսի 26-ին, 19-րդ և 20-րդ կետեր:
35 Պեկինյան կանոններ, 1.1-ից 1.6-րդ կետեր, Ռիադի սկզբունքներ, 9-րդ, 11-րդ, 15-րդ կետեր:

ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՏԱՐՎՈՂ
ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ
Փորձագետների տրամադրած տեղեկություններով, անչափահասներն առավել հաճախ
կատարում են սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ (այսինքն` գողու
թյուն և կողոպուտ), ինչպես նաև` անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ (այսինքն`
ծեծ, մարմնական վնասվածքներ և այլն): Անչափահասների կարծիքով, իրավապահ
մարմինների հետ անչափահասների առնչվելու հիմնական պատճառները հետևյալն են.
1.	Գողություն, գողության կասկածանք. 45%
2. Կռիվ է արել. 8%
3.	Դանակահարություն. 7%
4.	Հաշվառում (մուրացկանություն, թափառաշրջություն). 6%
5. Խմբային ավազակային հարձակում. 6%
6. Խուլիգանություն. 4%
7.	Դասից փախչելը. 3%
8.	Միջադեպի վկա լինելը. 3%
9. Աղջիկ առևանգելը. 2%
10. Հանցագործության մեջ մեղադրանք (չցանկանալով նշել կոնկրետ տեսակնե
րը). 2%
11. Սխալ համարով զանգելը, հրշեջ ծառայությունը. 2%
12. Հրազեն օգտագործելը. 2%
13. Սպանության մեջ մեղադրանք. 1%
14. Շորթում մահվան ելքով. 1%
15. Բռնաբարության կասկածանք. 1%
16.	Խարդախություն. 1%
17. Հրդեհում. 1%
18.	Կեղծ ցուցմունք տալը. 1%
19. Ավտովթար. 1%
20.	Փախուստը ռազմական ակադեմիայից. 1%
21.	Փախուստ տնից. 1%
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22.	Բացատրագիր գրել. 1%
23.	Սեփական անվտանգության համար, որ իրեն չվնասեն. 1%
Ինչպես վկայում են վերոհիշյալ տվյալները, ոստիկանության հետ անչափահասների
առնչության պատճառները շատ բազմաբնույթ են:
Համայնքային կենտրոններն ավելի շատ աշխատում են մուրացկանությամբ, թափա
ռաշրջիկությամբ զբաղվող երեխաների հետ, և միջամտում են այն ժամանակ, երբ դասից
փախչելու խնդիր է լինում:
Ինչ վերաբերում է անչափահասների կողմից կատարվող հանցագործությունների պատ
ճառներին, փորձագետներն (դատավորներ, փաստաբաններ, դատախազ, ՀԿ-ների ներ
կայացուցիչներ)առանձնացրեցին պատճառների մի ամբողջ շարք, այդ թվում.
– Ընտանեկան անբարենպաստ միջավայրը, ծնողների կողմից անուշադրու
թյան մատնվածությունը,
– Ինքնահաստատման խնդիրները դեռահասության շրջանում,
–	Սոցիալական ծանր վիճակը, աղքատությունը,
– Շրջապատի բացասական ազդեցությունը,
– Լրատվամիջոցների, սերիալների բացասական ազդեցությունը,
– Դպրոցի կողմից կանխարգելիչ աշխատանքների անբավարար մակարդակը,
– Կրթության մակարդակի անկումը (բազմաթիվ երեխաներ իններորդ դասա
րանից հետո` ավարտելով հիմնական դպրոցը, չեն շարունակում կրթությու
նը),
–	Խաթարված արժեհամակարգը, որի հետևանքով անչափահասը «չի հասկա
նում ճիշտը և սխալը»,
– Անձի քրեաիրավական բնութագիրը (դատախազները նշեցին, որ «օրինակ,
եթե անչափահասը մի անգամ կատարել է հանցագործություն և պատիժ նշա
նակվել է փորձաշրջան ըստ 70-րդ հոդվածի, նրա մոտ կարող է ձևավորվել
անպատժելիության գաղափարը»),
–	Վարվեցողության պատշաճ մշակույթի պակասը և համատարած անհան
դուրժողությունը,
–	Հանցագործ աշխարհի, «գողական» ենթամշակույթի ազդեցության ուժեղա
ցումն անչափահասի մտածելակերպի վրա,
– Անչափահասների հոգեկան վիճակը, նյարդաբանական խնդիրների առկա
յությունը,
– Ագրեսիան:

Փորձագետները նկատում են անչափահասների կողմից կատարվող հանցագործություն
ների թվի աճ, որը պայմանավորում են վերոնշյալ պատճառներով և դրանց համալիր
ազդեցությամբ. «80-ականներին 8-10 անչափահասի գործ էր հասնում դատարան, ամե
նացածր տոկոսը Հայաստանում էր ամբողջ ԽՍՀՄ տարածքում, իսկ մի հինգ տարի առաջ
անչափահասների թիվն արդեն 500-600 էր տարվա կտրվածքով», նշեց Երևանում գոր
ծող դատավորներից մեկը:
Հարցված անչափահասների 23%-ը (20 անչափահաս) երբևէ որևէ առնչություն չի ունե
ցել ոստիկանության հետ: Հարցված անչափահասների 77%-ն (66 անչափահաս) ունեցել
է առնչություն ոստիկանության հետ. մասնավորապես, 37%-ը (20 անչափահաս)` որպես
կասկածյալ, 35%-ը` որպես ամբաստանյալ, 18%-ը` առանց կարգավիճակի, 6%-ը` որպես
վկա, 2%-ը` որպես տուժող, 2%-ը` հաշվառման է վերցել ոստիկանությունում:
Ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ ոստիկանության հետ առնչություն ունեցած 77% (66
անչափահաս) անչափահասների 40%-ի (27 անչափահաս) համար դա առաջին և միակ
փորձն էր: 23%-ը (16 անչափահաս) երկու անգամ են առնչություն ունեցել, 12% (8 անչա
փահաս)` երրորդ, 5% (3 անչափահաս)` չորրորդ, 7%` հինգերորդ (4 անչափահաս), 2% (1
անչափահաս)` վեցերորդ, ևս 2% (1 անչափահաս)` իններորդ, 8% (5 անչափահաս) չեն կա
րողացել հստակ թիվ նշել և պատասխանել են՝ «բազմաթիվ անգամներ, շատ հաճախ»:
40%

23%

12%
5%

8%

7%
2%

1 անգամ

2 անգամ

3 անգամ 4 անգամ

5 անգամ 6 անգամ

2%
9 անգամ

շատ
հաճախ

Գծապատկեր 1. Քանի՞ անգամ եք առնչվել ոստիկանության հետ:
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Հաստատություններում աշխատողների կողմից անչափահասների նկատմամբ վերաբեր
մունքը գնահատելիս անչափահասները «ինչպե՞ս են Ձեզ վերաբերվել հաստատությունում»
հարցին տվել են հետևյալ պատասխանը. 35% նշեցին, որ իրենց շատ քաղաքավարի են
վերաբերվել, 58%-ն իրենց նկատմամբ վերաբերմունքը որակել են որպես նորմալ, 1%-ը (1
անչափահաս) նշեցին, որ իրենց նվաստացրել են, իսկ 1%-ը (1 անչափահաս) տվեցին այլ
պատասխաններ: Համեմատելով տարբեր հաստատություններում պահվող անչափահաս
ների պատասխանները՝ նկատելի է դառնում, որ համայնքային կենտրոնների և ցերեկային
խնամքի շահառու երեխաները նշել են միայն «շատ քաղաքավարի» և «նորմալ» պատաս
խանների տարբերակները: «Ինձ նվաստացրել են» պատասխանի տարբերակը նշել են
միայն ՔԿՀ պահվող հարցվածները (3%) (1 անչափահաս), իսկ Հանրապետական N1 հա
տուկ կրթահամալիրի սաների 3%-ը տվել են այլ պատասխան` բացատրելով հետևյալ կերպ.
«երբ մենք բարկացնում ենք, որպես պատիժ մեզ կարող են արգելել այցելել խմբակներ»։
Հանրապետական
N1 հատուկ
կրթահամալիր

Ընդամենը

Շատ
37% (12
78% (14
29% (2
քաղաքավարի անչափահաս) անչափահաս) անչափահաս)

21% (6
անչափահաս)

39% (33
անչափահաս)

59% (19
22% (4
71% (5
անչափահաս) անչափահաս) անչափահաս)

76% (22
անչափահաս)

58% (48
անչափահաս)

ՔԿՀ

Նորմալ

Ինձ

ՀՕՖ-ի ցերե
կային
կենտրոններ

0%

0%

0%

0%

0%

3% (1
անչափահաս)

0%

0%

0%

1% (1
անչափահաս)

0%

0%

0%

3% (1
անչափահաս)

1% (1
անչափահաս)

Կոպիտ

նվաստացրել
են

Համայնքային
կենտրոններ
(Project Harmony)

Այլ

Աղյուսակ 136. Ինչպե՞ս են Ձեզ վերաբերվել հաստատությունում

Փորձելով բացատրել «շատ քաղաքավարի» պատասխանը՝ երեխաները հետևյալ մեկնա
բանություններն են տվել. «շատ լավ են վերաբերվել», «որպես ընկեր են վերաբերվել»,
«հարգալից ու բարեհամբույր են վերաբերվել», «վերաբերվել են մեկ ընտանիքի պես»։
«Նորմալ» պատասխանը տված երեխաները հետևյալ կերպ են մեկնաբանել իրենց պա
տասխանները.
36 Ուսումնասիրության ժամանակ 8 անչափահաս է հայտնել խոշտանգումների և/կամ դաժան վերաբերմունքի

ենթարկվելու մասին: 1 Աղյուսակում նշված տվյալները ներկայացնում են անչափահասների պատասխանը
այն հարցին, թե ինչպես են իրենց վերաբերվել տարբեր հաստատություններում: Այս տվյալները պարզորեն
արտահայտում են նման հաստատություններում անչափահասների կողմից իրենց նկատմամբ վերաբերմունքը:
«Խոշտանգումը» հաճախ ընկալվում է որպես «նորմալ» վերաբերմունքը:

– Մարդկային, հարգանքով, ազատ,
– Հնարավոր էր օգտվել այն ամենից, ինչն օրենքով թույլատրված էր, ամեն ինչ
իր սահմաններում էր,
– Որևէ վատ բան չեմ տեսել,
– Ընկերական, հարազատի նման են վերաբերվել, մի ընտանիքի պես,
– Եթե փախչում եմ, պատիժները շատ խիստ չեն, ընդամենը սիրած զբաղմուն
քից են զրկում:37.
Ինչ վերաբերում է «ինձ նվաստացրել են» պատասխանին, որը տվել է կալանավորված
երեխաներից մեկը, նա բացատրել է, որ իրեն ծեծել են:
8 երեխաներ (որոնցից 5-ը հետազոտության ժամանակ պահվել են Աբովյանի ՔԿՀ-ում)
նշեցին, որ իրենք ենթարկվել են ֆիզիկական բռնության: 8 երեխաներից 7-ը եղել են
տղաներ, 1-ը` աղջիկ: Բոլոր 8 երեխաները ֆիզիկական բռնության են ենթարկվել ոս
տիկանության բաժնում, իսկ նրանցից մեկը (աղջիկը)` և ոստիկանությունում, և քրեա
կատարողական հիմնարկում: Նրանք տրամադրեցին հետևյալ մանրամասները.
– «Ինձ ոստիկանությունում ծեծել են, հայհոյել են, վախեցրել են»,
– «Ինձ ծեծել են, եղունգներս դրել են դռան տակ ու խփել, ոտներիս դուբին
կայով խփել են, պիստալետը գլխիս են պահել»,
– «Ինձ ոստիկանությունում ծեծել են, կանգնացրել են, ջուր չեն տվել, երեք օր
հաց չեն տվել, երկու օր զուգարան չեն թողել»,
– «Մեկ ամբողջ օր ինձ քննիչի սենյակից տարել են մեկ այլ սենյակ, որտեղ ինձ
ծեծել են օպերլիազորները, հետո` վերադարձրել են քննիչի սենյակ: Դա մի
քանի անգամ կրկնվել է: Ուզում էին, որ արձանագրությունը ստորագրեմ»:

Երեխաների մեծ մասը չի կարողացել նշել, թե ով է ֆիզիկական ճնշում գործադրել ոստի
կանության բաժնում` քննիչը, օպերլիազորը, թե այլ ոստիկաններ:
Բացի դրանից, երեխաներից երկուսը նշեցին, որ իրենց հետ կոպիտ են վարվել ոստիկա
նությունում, սակայն չցանկացան մանրամասներ տրամադրել:

37 Այս պատասխանը տվել է հատուկ դպրոցի սաներից մեկը:
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Անչափահասները ոստիկանության կողմից դաժան վերաբերմունքի և խոշտանգումների
պատճառը բացատրեցին ցուցմունք ստանալու ցանկությամբ. «Իրենք կարծում էին, թե
ես շատ հանցագործություններ եմ կատարել, ուզում էին, որ մեղքը վրաս վերցնեմ», «ես
չխոստովանեցի», «ցուցմունք տալու, խոստովանելու համար ինձ ստիպեցին ասել այլ գո
ղերի կամ թմրադեղեր օգտագործողների տեղերը», «ստիպեցին ստորագրել արձանագ
րությունը»:
Լրջագույն հիմնախնդիրներից է խոշտանգումների և դաժան վերաբերմունքի դեպքե
րի թերհաղորդումը երեխաների կողմից: Երեխաները հակված չեն այդ դեպքերի մասին
պատմել, քանի որ վախենում են վրեժխնդրությունից, և վստահություն չունեն համակար
գի նկատմամբ: Անպատժելիությունը տուժողների մեծ մասին համոզում է, որ բողոք ներ
կայացնելուն առնչվող ռիսկերը` պատժի և վրեժխնդրության ռիսկերը, շատ ավելի ծան
րակշիռ են, քան մեղավորի պատժվելու շատ ցածր հավանականությունը, և բողոքների
պակասը նպաստում է այն թյուր կարծիքի ձևավորմանը, թե խնդիրը լուրջ չէ:
Հարցված անչափահասների 51%-ը լսել էին այլ երեխաների նկատմամբ դաժան վերա
բերմունքի և խոշտանգումների, այդ թվում` ծեծի, սեռական բռնության, հայհոյանքի,
ահաբեկման դեպքերի, սպառնալիքների մասին:
Հարցվածներից երկուսը դաժան վերաբերմունքի/խոշտանգման մասին պատմել են որևէ
մեծահասակի (ընկերներ, հայր), իսկ մյուս երկուսը` ոչ: Այդ անչափահասներից մեկը որևէ
մեծահասակի չի պատմել, որպեսզի «ավելի չտխրեցնի», իսկ մյուսը նշել է, ոչ չկար որևէ
մեկը, ում հետ նա կարող էր կիսվել:

Վերաբերմունքը ոստիկանությունում
Ոստիկանության հետ առնչություն ունեցած անչափահասների 45%-ը չկարողացան ասել,
թե ով է ձերբակալել իրենց: 41%-ը նշեցին, որ իրենց բերման են ենթարկել օպերլիազոր
ները, 7%-ը` քննիչը, իսկ 3%-ը ոստիկանություն ներկայացել է կամովի: 2%-ը նշեցին, որ
թաղայինն է զանգել և կանչել ոստիկանություն, որտեղ իրեն բռնել են, իսկ 2%-ը նշեցին,
որ իրենց բերման ենթարկել է ճանապարհային ոստիկանությունը:
Անչափահասների 65%-ը (43 անչափահաս) նշեցին, որ ոստիկանությունում իրենց տեղե
կացրել են ձերբակալության/բերման ենթարկելու պատճառների մասին: 21%-ը (14 ան
չափահաս) նշեցին, որ իրենք չեն տեղեկացվել: 10%-ը (7 անչափահաս) նշել են «չգիտեմ»
պատասխանը: 2%-ը (1 անչափահաս) նշեց. «Ասել են` խոստովանի, որ դու ես արել», իսկ
2%-ը (1 անչափահաս) հրաժարվեց պատասխանել հարցին:
Ինչ վերաբերում է ոստիկանության բաժիններում անչափահասների հանդեպ վերաբերմուն
քին, ապա հարցվածների 12%-ը նշեց «շատ քաղաքավարի» պատասխանը, 65%-ը` «նորմալ»,
12%-ը` «կոպիտ», 6%-ը նշեց, որ իրենց «նվաստացրել են», իսկ 4%-ը տվեց «այլ» պատասխան:
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Շատ քաղաքավարի

12%

Նորմալ

65%

Կոպիտ

12%

Ինձ նվաստացրել են

6%

Այլ

4%

Աղյուսակ. Ինչպե՞ս են Ձեր նկատմամբ վերաբերվել ոստիկանության բաժիններում:

«Շատ քաղաքավարի» վերաբերմունքը անչափահասները չեն մեկնաբանել, միայն մեկը
նշեց, որ նրա հետ քաղաքավարի են վարվել, քանի որ գիտեին թե նա ով է, հավանա
բար ի նկատի ունենալով իր ծնողներին։
Իսկ ոստիկանության բաժանմունքում նորմալ վերաբերմունքը մեկնաբանելիս՝ անչափա
հասները շատ հաճախ նշում էին դաժան վերաբերմունքի օրինակներ՝ «քննիչը կոպիտ
խոսեց», «ապտակ եմ ստացել»։
Մյուսները նորմալ վերաբերմունքը բացատրելիս նշել են, որ նրանց վերաբերվել են «ոչ
լավ, ոչ էլ վատ», «ոնց որ պետքն է», «մի քիչ ջղայնացած», «բարոյական շրջանակների
մեջ», «հյուրասիրում էին սուրճ և ծխախոտ»։ Ոմանք նշել են նաև «նորմալ» վերաբեր
մունքի պատճառները՝ «միանգամից խոստովանել եմ», «քանի որ ծնողներս ու դատավո
րը ներկա էին», «քանի որ հայրս զին. ծառայող է»։
Մեկնաբանելով ոստիկանության բաժանմունքներում կոպիտ վերաբերմունքի դեպքերը՝
անչափահասները նշել են, որ իրենց ծեծել են, խփել, ենթարկել ֆիզիկական ճնշման (8
անչափահասներ տվել են նման պատասխան), հայհոյել են (6 անչափահասներ տվել են
նման պատասխան):
«Ինձ նվաստացրել են» պատասխանը տված անչափահասները հետևյալ կերպ են ման
րամասնել՝ «ինձ հայհոյել են», «ծեծել են, խփել», «ասել են կճպլացնենք», եղել են անգամ
այնպիսի դեպքեր, երբ անչափահասին ջուր չեն տվել, երկու օր չեն թողել գնա զուգարան։
Այլ պատասխան տված երեխաներից մեկը նշել է, որ իր վրա բղավել են։

Վերաբերմունքը ՁՊՎ-ում
ՁՊՎ-ում անչափահասներն իրենց հանդեպ վերաբերմունքը գնահատել են հետևյալ
կերպ. 20% նշել են, որ նրանց «շատ քաղաքավարի» են վերաբերվել, 63%՝ «նորմալ», 3%՝
«կոպիտ», 6% նշել են, որ նրանց նվաստացրել են, 9% այլ պատասխան են տվել։
Շատ քաղաքավարի

20%

Նորմալ

63%

Կոպիտ

3%

Ինձ նվաստացրել են

6%

Այլ

9%

Աղյուսակ. Ինչպե՞ս են Ձեզ վերաբերվել ՁՊՎ-ում։
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Այս համատեքստում «շատ քաղաքավարի» պատասխանը անչափահասները բացատրել
են հետևյալ կերպ. «ամբողջ օրը քնած էի, բան չէին ասում» և «ինչի կարիք ունեցել եմ,
ամեն ինչ տվել են»։
Նորմալ վերաբերմունքը բացատրելիս անչափահասները մանրամասնել են, որ «հարցնում
էին՝ ինչի կարիք կա և տալիս էին», «հանգիստ էր, միայն ոստիկանության աշխատակից
ները շատ էին», «սովորական»։
«Ինձ նվաստացրել են» պատասխանի տարբերակը մեկնաբանել են հետևյալ կերպ՝
«հայհոյել են» (2 հոգի), «ինձ իջեցրել են նկուղ և ծեծել են» (ՁՊՎ-ում ֆիզիկական բռնու
թյան մասին պատմել է մեկ հարցվող)։

Քննիչի վերաբերմունքը
Քննիչի վերաբերմունքը անչափահասների 71% համարել են «նորմալ», 23%՝ «շատ քաղա
քավարի», իսկ 6% (2 հոգի)՝ կոպիտ։


Շատ քաղաքավարի

23%

Նորմալ

71%

Կոպիտ

6%

Նվաստացրել է

0%

Աղյուսակ. Ինչպե՞ս է քննիչը Ձեզ վերաբերվել։

Այն անչափահասները, ովքեր քննիչի վերաբերմունքը համարել են «նորմալ», հետևյալ
կերպ են մեկնաբանել այն.
– «ամեն ինչ նորմալ էր»,
– «չէր վիրավորում»,
– «չի կարելի ասել` լավ, քանի որ լիարժեք չէր տեղեկացրել օրենքի վերաբե
րյալ որոշ բաներ»,
– «լավ քննիչ էր, ասում էր, եթե դու ես արել` ասա, իսկ եթե չէ, ասա, որ դու չես»,
– «ծխախոտ էր առաջարկում»,
– «ջահել 22 տարեկան տղա էր»,
– «Խոսքով է հասկացրել»:
Քննիչի վերաբերմունքը կոպիտ են համարել հարցված անչափահասներից երկուսը: Մե
կը նշել է, որ քննիչը նրան գոռալով ճնշում էր, որ նա ճիշտն ասի, որ քննիչն ամեն բան
իմանա: Մյուս հարցվողը պատմեց, որ քննիչն իրեն ահաբեկել է` ստիպելով խոստովանել.
«Հենց վիզ չառնես, տանելու ենք ՊԱԿ-ի նկուղը»:
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Դատավորի վերաբերմունքը
Շատ քաղաքավարի

43%

Նորմալ

57%

Կոպիտ

0%

Ինձ նվաստացրել են

0%

Աղյուսակ. ինչպե՞ս է Ձեզ վերաբերվել դատավորը:

Դատավորի վերաբերմունքը անչափահասների 43% գնահատել են որպես «շատ քաղա
քավարի», 57%՝ «նորմալ»։ Բացատրելով «նորմալ» գնահատականը՝ անչափահասները
նշել են, որ դատավորը հարգանքով էր խոսում, կարգի համաձայն, դատավորը նկատո
ղություն արեց քննիչին, քանի որ նա չէր այցելել անչափահասին, իսկ ազգությամբ ռուս
անչափահասը նշել է, որ դատավորը թարգմանիչ էր տրամադրել, այն պարագայում, երբ
ոստիկանները չէին տրամադրել։
Անչափահասների 50% համարում են, որ դատավճիռը և պատիժը արդար են եղել, 18% դժվա
րացան պատասխանել, իսկ 32% կարծում են, որ դատավճիռը և պատիժը արդար չեն եղել
(9 հոգի), նշելով, որ նրանց շատ են դատել, հանցագործությանը ճիշտ որակում չէր տրված,
հաշվի չառան անչափահասի հոգեբանությունը, հուսահատությունը, անձնական կյանքը,
«հաշվի չառան, որ առաջին անգամ եմ հանցագործություն կատարել և անչափահաս եմ»։

Փորձագետների գնահատականը ՁՊՎ-ում և ՔԿՀ-ում վերաբերմունքի
վերաբերյալ
Փորձագիտական հարցման շրջանակներում դաժան վերաբերմունքի և խոշտանգումնե
րի հիմնախնդրի քննարկումը ցույց տվեց, որ ՁՊՎ-ների աշխատակիցներն ամեն կերպ
պնդում են, որ դաժան վերաբերմունքի և խոշտանգումների օրինակներն իրենց հիմնար
կում ի սպառ բացակայում են, բացառված են. «Նման բան ՁՊՎ-ում տեղի չի ունենում»,
իսկ մյուս հաստատությունների մասին նրանք տեղ յակ չեն։ ՔԿՀ-ների աշխատակիցները
նմանապես նշում են, որ կալանավորվածների պահելու վայրում և ուղղիչ հիմնարկում
ֆիզիկական պատիժ երբեք չի կիրառվում, իսկ հարցաքննության ընթացքում և ՁՊՎ-նե
րում՝ կիրառվում է հազվադեպ։ Նույն միտումը նկատվում էր քննիչի և դատախազի հետ
հարցազրույցներում. նրանք նշում էին, որ դաժան վերաբերմունքն անչափահասների
նկատմամբ առավել հաճախ տեղի է ունենում կենցաղում, փողոցում, հասարակական
վայրերում՝ փորձելով շրջանցել ուսումնասիրության բուն առարկան։
Փաստաբանները և դատավորները հակված էին հավատալ, որ դաժան վերաբերմունքի
դեպքեր կարող են առկա լինել վերոնշյալ հաստատություններից յուրաքանչյուրում, սա
կայն ստույգ տվյալներ չկան. «Չի բացառվում, որ դաժան վերաբերմունքի դեպքեր լինում
են և ոստիկանության բաժանմունքում, և ՁՊՎ-ում և ՔԿՀ-ում, սակայն դրանք չեն ֆիքս
վում», նշեց Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության
դատարանի դատավորներից մեկը:
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Հարկ է նշել, որ բոլոր հարցվողները հարցազրույցի ընթացքում տեղին չէին համարում
«խոշտանգումներ» հասկացության կիրառումը քննարկվող համատեքստում.38 «Խոշտանգում,
որպես երևույթ չի նկատվում», նշեց վերաքննիչ դատարանի դատավորներից մեկը:

Խոշտանգումների, դաժան վերաբերմունքի կիրառում
Փորձագիտական հարցազրույցների արդյունքում պարզ դարձավ, որ դաժան վերաբեր
մունքն առավել հաճախ տեղի է ունենում ոստիկանության բաժանմունքներում՝ արգելան
քի վերցնելիս և հարցաքննության ժամանակ, ավելի հազվադեպ՝ որպես պատժամիջոց
հրահանգներին չենթարկվելու համար։ Դաժան վերաբերմունքը հիմնականում գործադր
վում է օպերլիազորների կողմից, քանի որ նրանք անչափահասի հետ առանձին են հան
դիպում։ Դաժան վերաբերմունքը ոստիկանության բաժանմունքներում հիմնականում կի
րառվում է ցուցմունք, խոստովանություն կորզելու նպատակով։
Դաժան վերաբերմունքի հաճախ հանդիպող տեսակը ծեծն է՝ մի քանի ապտակի տեսքով։
Նվաստացուցիչ վերաբերմունքի դեպքերը ավելի բազմաբնույթ են, բայց դրանք ավելի
դժվար է բացահայտել: Խոսքը գնում է մասնավորապես, հայհոյանքի, կոպտության, ան
տարբերության, հարցերին լուծում չտալու, բղավելու, հոգեբանական ճնշում կիրառելու,
սպառնալիքների, ահաբեկման և ստորացման մասին։
«Յուրաքանչյուր անչափահաս էլ կարող է ծեծի ենթարկվել», նշեց Էրեբունի և Նուբա
րաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորներից
մեկը: Փորձագետները, սակայն, նշեցին մի քանի օրինաչափություններ.
– «Սոցիալապես ապահովված երեխաներին ավելի քիչ են ճնշում, քանի որ
ծնողներից սպասելիքներ ունեն»,39
– «Խեղճ երեխեքաներին խաբում են կամ ահաբեկում, իսկ ագրեսիվներին
խփում են կամ գոռում, որ կարգի հրավիրեն։ Ագրեսիվներն են ենթարկվում
դաժան վերաբերմունքի, ովքեր ավելի ըմբոստ են, իսկ ավելի հանգիստների
հետ ավելի հեշտ է, ուժ կիրառել պետք չէ»,
– «Ծեծ կիրառվում է ակտիվ և չենթարկվողների նկատմամբ, իսկ նվաստացու
ցիչ վերաբերմունք՝ ֆինանսական վատ վիճակում գտնվողների նկատմամբ,
գիշերօթիկ դպրոցի երեխաների հանդեպ»,
– «Ոստիկանության բաժանմունքներում դաժան վերաբերմունքը կիրառվում
է ակտիվների նկատմամբ, իսկ ՔԿՀ-ում ագրեսիվներին վերցնում են իրենց

38 ՀԿ-ների սոցիալական աշխատողներից մեկը «խոշտանգում» եզրույթի վերաբերյալ ասաց. «Այդ ի՞նչ բառ եք

օգտագործում: Ձևակերպումը փոխեք, հետո հարց տվեք»:
39 Ի նկատի ունենալով, որ ոստիկանությունը նախընտրում է կաշառքները:

ձեռքի տակ, որ հետո օգտագործեն»:40
Փորձագետների դիտարկումների համաձայն, ՔԿՀ-ներում դաժան վերաբերմունքի դեպ
քերը նվազել են։ «Հիմա այդպիսի վերաբերմունք միայն շատ դժվար դաստիարակվող
երեխաների դեպքում է լինում, երբ մանկավարժական ոչ մի հնարք չի օգնում», նշեց Եր
ևանի դատավորներից մեկը: «Նախկինում ծեծը հաճախ էր, հիմա նվազել է, հիմա հիմ
նականում նվաստացուցիչ վերաբերմունքն է առկա», ասաց փաստաբաններից մեկը:
ՀԿ ներկայացուցիչներն առանձնացրել են դաժան վերաբերմունքի ևս մեկ համատեքստ՝
դպրոցներում հրահանգներին չենթարկվելու համար։ Նրանք նշել են, որ նվաստացու
ցիչ վերաբերմունքի դեպքերը դպրոցներում ավելի հաճախակի են, քան` այլ հաստատու
թյուններում:

40 Դա արվում է` վերահսկելով հաստատությունում պահվող այլ երեխաների վարքը: Ակտիվ անչափահասներն

օգտագործվում են որպես գործիք: Ուստի, դաժան վերաբերմունքը կիրառվում է անուղղակիորեն` ոչ թե
աշխատողների, այլև` ակտիվ անչափահասների կողմից:
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ՁԵՐԲԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ
Անչափահասներին ձերբակալելու հանգամանքները շատ տարբեր են: ՔԴՕ-ի 205-րդ
հոդվածի համաձայն, վկան, տուժողը, կասկածյալը և մեղադրյալը քննիչի մոտ կանչվում
են ծանուցագրով, անչափահասները կանչվում են իրենց օրինական ներկայացուցիչների
միջոցով:
Առավել հաճախ՝ 26% (9 անչափահաս) դեպքերում, անչափահասներին ձերբակալել են
տանը: Ոստիկանները ներկայացել են և տարել են ոստիկանության բաժանմունք: 21% (7
անչափահաս) դեպքերում դրսից մեքենայով տարել են ոստիկանության բաժանմունք,
6%-ում (2 անչափահաս)` իրենք են ներկայացել ոստիկանություն։ Մնացած պատասխան
ները հանդիպել են մեկական անգամ, սակայն ուսումնասիրության առարկայի տեսան
կյունից շատ կարևոր են.
– «USB կաբելով կապել են ձեռները, ձեռնաշղթաներով, հետո ոստիկանության
մեքենայով տարան բաժին»,
– «ընկերոջ տանն են բռնել»,
– «
ժողովուրդը բռնեց, ոստիկանություն կանչեցին»,
– «գիշերը ծանոթներից մեկը` տղա, զանգել էր, ակումբ ենք գնացել, հետո ան
միջապես ներկայացել են Հայաստանի քննչականից և ձերբակալել, տարել են

Էրեբունի բաժին ավտոմեքենայով»,
– «առանց ծանուցման եկան, ասացի ուր եք տանում, ասացին կգնանք, կիմա
նաս»,
– «երեկոյան 22:00 10-15 հոգով ձեռնաշղթա հագցրին, տարան բաժին, մի օր
մնացի բաժնում, ոչ մի հարց չեն տվել»,
– «
զանգել, կանչել են»։
Իսկ ձերբակալության պատճառը 83% (29 անչափահաս) դեպքերում եղել է հանցանք կա
տարելու մեջ անմիջականորեն ծագած կասկածանքը, 17% (6 անչափահաս)՝ ձերբակալե
լու մասին որոշումը։
Արձանագրության մեջ նշումներ և/կամ փոփոխություններ կարողացել են անել հարցված
անչափահասների 37%-ը (24 անչափահաս): 46%-ը (30 անչափահաս) նշել են, որ լրացու
ցիչ նշումներ կատարելու կարիք չի եղել: 11% (7 անչափահաս) չկարողացան պատասխա
նել այս հարցին։ Իսկ 6% (4 անչափահաս) նշել են, որ ուզեցել են փոփոխություն մտցնել,
բայց նրանց թույլ չեն տվել:
Անչափահասների հետ հարցազրույցների համաձայն, արձանագրության մեջ ամսաթիվն
ու ժամը հիմնականում համապատասխանում էր իրականությանը (64%): Հարցվածների
5%-ը (3 հոգի) նշել են, որ այն չի համապատասխանել իրականությանը, իսկ 30%-ը չեն հի
շել։ Անչափահասները մանրամասնել են, որ արձանագրության մեջ գրված էր այլ ամսա
թիվ՝ երեք օր տարբերությամբ: Մեկ այլ դեպքում ջնջված էր, ուրիշ բան էր գրված։
Ձերբակալության արձանագրությունը պետք է կազմել անձին բերման ենթարկելուց հե
տո 3 ժամվա ընթացքում:41 Այս ժամանակահատվածը հաճախ օգտագործվում է խոս
տովանություն կորզելու և/կամ ապացույցներ ստանալու նպատակով` նախքան բերման
ենթարկվածին պաշտոնապես հանցագործության մեջ կասկածվող անձ ճանաչելը և իր
իրավունքների մասին ծանուցելը: Այս պրակտիկան հղի է դաժան վերաբերմունքի առա
վել բարձր ռիսկով: Ձերբակալման արձանագրություններ կազմվել են երեք ժամից ավելի
երկար ժամկետում դեպքերի 37%-ում: 28% դեպքերում դրանք կազմվել են երեք ժամվա
ընթացքում: Անչափահասների 34%-ը չկարողացան նշել, թե որքան ժամանակ է պահանջ
վել ձերբակալության արձանագրությունը կազմելու համար։ Հարկ է նշել, որ հետազո
տության ընթացքում անչափահասները վկայել են այս ժամկետի լուրջ խախտումների
մասին. եղել են դեպքեր, երբ արձանագրությունը կազմվել է 3-4 ժամ հետո, մի դեպքում՝
10 ժամ հետո, ևս մեկ դեպքում` հաջորդ օրը, մեկ օր հետո, անչափահասներից մեկը չկա
րողացավ հստակ հիշել՝ երբ, բայց նշեց, որ արձանագրությունը կազմվել է ավելի ուշ քան
երեք ժամ հետո։ Ձերբակալության արձանագրության կազմումը հաճախ գերազանցել է
41 Քրեական դատավարության օրենսգիրք, հոդված 1311:
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ՀՀ-ՈՒՄ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀԱՆԴԵՊ ԴԱԺԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻ ԵՎ ԽՈՇՏԱՆԳՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ – Անչափահասների արդարադատության համատեքստում

ՁԵՐԲԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ

ՁԵՐԲԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ

ՀՀ-ՈՒՄ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀԱՆԴԵՊ ԴԱԺԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻ ԵՎ ԽՈՇՏԱՆԳՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ – Անչափահասների արդարադատության համատեքստում
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օրենսդրությամբ նախատեսված երեքժամյա սահմանը, որը քանիցս նկատվել է նաև մի
ջազգային կառույցների կողմից:42
Անչափահասների 45%-ը կարողացել են կարդալ ձերբակալության մասին արձանագ
րությունը մինչև այն ստորագրելը, 42%-ը՝ չեն կարողացել: 12%-ը չկարողացան պատաս
խանել այս հարցին։ Նրանք, ովքեր չեն կարողացել կարդալ արձանագրությունը բերե
ցին հետևյալ մանրամասները. ոմանք չեն ցանկացել կարդալ, մյուսները ստորագրել են
առանց կարդալու, որոշ դեպքերում կարդացել է օրինական ներկայացուցիչը և տվել է,
որ անչափահասը ստորագրի։ Եղել են դեպքեր, երբ կարդացել են ոստիկանության աշ
խատակիցները/քննիչը և անչափահասը ստորագրել է։ 4 անչափահաս նշել են, որ չեն
կարդացել, քանի որ շատ խառնված են եղել այդ պահին, վատ են զգացել, «ուղեղս չէր
աշխատում»։ Անչափահասներից մեկը հայերեն չի կարդում և չի հասկանում, այդ իսկ
պատճառով չի կարդացել արձանագրությունը։ Եվս մեկը նշել է, որ նրան շտապեցրել են,
չեն սպասել, որ կարդա՝ պատճառաբանելով, որ ժամանակ չկա։
Կալանավորելու կամ խափանման այլ միջոց կիրառելու մասին որոշում կայացնելու ժամ
կետի ընդհանուր տևողությունը չի կարող գերազանցել 72 ժամը:43 Այս առումով չկան ան
չափահասներին վերաբերող հատուկ դրույթներ: Ձերբակալումը չի կարող տևել արգե
լանքի վերցնելու պահից 72 ժամից ավելի:44 Այդ ժամկետի ընթացքում ձերբակալվածը
պետք է պահվի ձերբակալված անձանց պահելու վայրում: Այս ժամկետն օգտագործվում
է նաև ձերբակալված անձին մեղադրանք ներկայացնելու համար:
Մեղադրանքը 72 ժամվա ընթացքում է առաջադրվել 71% դեպքերում, 15%-ում (5 դեպք)՝
ավելի ուշ, ևս 15%-ը (5 դեպք) չկարողացան հիշել, թե երբ է առաջադրվել մեղադրանքը։
Անչափահասների մեծամասնությունը (51%) ձերբակալված մնացել են երեք օր (72 ժամ),
21%-ը` երեք օրից պակաս, 21%-ը` երեք օրից ավելի երկար` մինչև յոթ օր: Հարցվածներից
մեկը նշեց, որ իրեն 21 օրերի ընթացքում երեք օրը մեկ տարել են ոստիկանության բա
ժանմունք, իսկ մեկը չկարողացավ հիշել:
Անչափահասների 63%-ը պահվել է ոստիկանությունում 24 ժամից պակաս, 31%-ը` պահվել
են մեկից երեք օր, 3%-ը (1 հոգի) պահվել է հինգ օր, իսկ հարցվածներից մեկը չկարողա
ցավ հիշել, թե որքան երկար են իրեն պահել ոստիկանության բաժանմունքում: Հարց
վածներից մեկը նշեց, որ ինքը մնացել է ոստիկանության բաժանմունքում 10 օր, ապա`
42 Տես Խոշտանգումների կանխարգելման հանձնաժողովի զեկույցը 2006 թվականի ապրիլի 2-ից 12-ը

Հայաստան կատարած այցելության վերաբերյալ, CPT/Inf (2007) 47, պարբերություններ 20-22, 25: Տես
Խոշտանգումների կանխարգելման հանձնաժողովի զեկույցը 2010 թվականի մայիսի 10-ից 21-ը Հայաստան
կատարած այցելության վերաբերյալ, CPT/Inf (2011) 24, պարբերություն 9: Տես Եվրոպայի խորհրդի Մարդու
իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համարբերգի հայաստանյան հատուկ առաքելության զեկույցը, Երևան,
12-15 մարտի, 2008 թ., CommDH (2008) 11 REV Strasbourg, բաժին 11:
43 Քրեական դատավարության օրենսգիրք, հոդվածներ 11.3, 128-1311: 2005 թվականի սահմանադրական
փոփոխություններով կրճատվեց ոստիկանությում պահման տևողությունը, որը նախկինում 96 ժամ էր:
44 ՀՀ Սահմանադրություն, հոդված 16: Քրեական դատավարության օրենսգիրք, հոդված 11:

տարվել է ՁՊՎ: Մեկն էլ նշեց, որ իրեն «տաս ժամ պահել են խցում, ապա` տարել են
դպրոց»:

Հարցաքննության տևողությունը
Հարցաքննության ժամանակ անչափահասներից ամենակրտսերը եղել է 9 տարեկան:45
Մինչև 16 տարեկանները կազմել են 48%, 16 տարեկանները՝ 38%, 17 տարեկանները՝ 14%:
ՔԴՕ-ի 2051 հոդվածի համաձայն անչափահասի հարցաքննությունը չի կարող տևել երկու
ժամից ավելի անընդմեջ: Հարցաքննությունը կարող է շարունակվել հանգստի և սնվելու
համար անհրաժեշտ մեկ ժամ ընդմիջում տրամադրելուց հետո: Ամբողջ օրվա ընթացքում
հարցաքննության ընդհանուր տևողությունը չի կարող գերազանցել վեց ժամը:

Մեկ հարցաքննությունը 50% դեպքերում տևել է մինչև 2 ժամ, 33% (22 դեպք) դեպքերում՝
2 ժամից ավելի, հարցվածների 17% չկարողացան հիշել, որքան է տևել մեկ հարցաքննու
թյունը։
Մեկ օրվա ընթացքում հարցաքննությունը տևել է մինչև 6 ժամ 65% դեպքերում։ 24% (16
դեպք) դեպքերում այն տևել է 6 ժամից ավել։ Անչափահասների 11% չկարողացան հիշել,
որքան է տևել հարցաքննությունը։

45 Հարկ է հիշատակել, որ մինչև 14 տարեկան անչափահասներին «զրույցների» համար ոստիկանություն տանելը

հաճախ հանդիպող երևույթ է: Ոստիկանության բաժին մուտք գործելիս այդ երեխաները չեն գրանցվում, և
պրակտիկայում նրանց նկատմամբ ոչ միշտ են կիրառվում երաշխիքները (ծնողի, մանկավարժի ներկայություն):
Երևան քաղաքի ոստիկանության կենտրոնի բաժնում աշխատողներից մեկը նշեց, որ իրենք իրավունք չունեն
մինչև 14 տարեկան անչափահասին տանել ոստիկանության բաժին, որի հետևանքով էլ իրենք այդ դեպքերը չեն
գրանցում մատյանում:
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Անձի իրավունքների մասին տեղեկացումը
Քրեական դատավարության օրենսգրքի համաձայն, կասկածյալներին և մեղադրյալնե
րին պետք է ձերբակալությունից անմիջապես հետո տրամադրել նրանց իրավունքները
պարունակող գրավոր փաստաթուղթ (համապատասխանաբար 63.2.2-րդ և 65.2.2-րդ
հոդվածներ): «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» ՀՀ օրենքով
(13-րդ և 29-րդ հոդվածներ) պահանջվում է ձերբակալված և կալանավորված անձանց
ընդամենը բացատրել նրանց իրավունքները:
Ոստիկանության հետ առնչություն ունեցած անչափահասների 52%-ը նշեց, որ իրենց իրա
վունքները և պարտավորությունները բանավոր բացատրվել են իրենց: 32%-ը նշեցին, որ
իրենք ընդհանրապես չեն տեղեկացվել: 16%-ը չկարողացան պատասխանել:
չգիտեմ
16%

ոչ
32%

այո
52%

Գծապատկեր 2. Ձեզ բանավոր բացատրե՞լ են Ձեր իրավունքները և պարտավորությունները:

Նախկինում ձերբակալված անչափահասների 43%-ը նշեցին, որ իրենք ձերբակալությու
նից հետո գրավոր տեղեկացվել են իրենց բոլոր իրավունքների և պարտավորությունների
մասին: 31%-ն ասացին, որ ընդհանրապես չեն տեղեկացվել: 23%-ն ասացին «չգիտեմ»,
իսկ հարցվածներից մեկը (3%) նշեց, որ տեղեկացվել է փաստաբանի կողմից:
Անչափահասների 51%-ը չեն ընթերցել ձերբակալության արձանագրության մեջ իրա
վունքներին և պարտավորություններին նվիրված բաժինը (մեկը նշեց, որ իր հայրն է ըն
թերցել և տվել իրեն` ստորագրելու, իսկ մեկ այլ անչափահաս նշեց, որ ինքն ազգությամբ
ռուս է, չի կարողացել կարդալ, քանի որ հայերեն չի հասկանում, և թարգմանություն չի
ապահովվել): Ընդամենը 29%-ն են փաստաթուղթը ընթերցել: 20%-ն ասացին «չգիտեմ»:
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Արգելանքի տակ վերցնելու մասին ծանուցումը
Արգելանքի տակ վերցնելու մասին ծանուցելու իրավունքն ամրագրված է Քրեական դա
տավարության օրենսգրքի 63.2.9-րդ և 65.2.9–րդ հոդվածներով: ՔԴՕ-ի համաձայն, ծա
նուցումը պետք է տալ 12 ժամվա ընթացքում:
Նույն իրավունքը նախատեսված է «Ոստիկանության մասին» օրենքի 5-րդ հոդվածով:
Այնուհանդերձ, այն ձևակերպված է այնպես, որ կիրառելի է անձին բերման ենթարկելուց
հետո երեք ժամվա ընթացքում, և մերձավոր ազգականներից զատ կարող են ծանուցվել,
մասնավորապես, բերման ենթարկվածի գործատուն կամ ուսումնական հաստատությու
նը:
Ոստիկանության բաժանմունք բերված երեխաների 74%-ը կարողացել են կապ հաստա
տել իրենց բարեկամների կամ ցանկացած այլ անձի հետ, 24%-ը՝ չեն կարողացել, 2%-ը
չկարողացան պատասխանել այս հարցին։
չգիտեմ
2%
ոչ
24%

այո
74%

Գծապատկեր 3. Դուք կարողացե՞լ եք կապ հաստատել
Ձեր բարեկամ
ն երի կամ այլ անձի հետ։

Ձերբակալությունից/բերման ենթարկելուց հետո հարազատների կամ այլ անձի հետ
առաջին անգամ անչափահասների 66%-ն անմիջապես (մեկ ժամվա ընթացքում) կապ են
հաստատել, 9%-ը կապ են հաստատել 12 ժամվա ընթացքում, 23%-ը (12 հոգի) կարողացել
են կապ հաստատել 24 և ավելի ժամ հետո, 2%-ը՝ չկարողացան հիշել, թե երբ են կապ
հաստատել։ Երեխաներից մեկը նշեց, որ կարողացել է կապ հաստատել հարազատների
հետ միայն մեկ օր անց, «երբ բոլոր ցուցմունքները տվել, վերջացրել էի»։
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չեմ հիշում
2%
24 և ավելի
ժամ հետո
9%

12 ժամվա
ընթացքում
9%

անմիջապես
66%

Գծապատկեր 4. Ե՞րբ եք առաջին անգամ կապ հաստատել
Ձեր հարազատների կամ այլ անձի հետ ձերբակալությունից/
բերման ենթարկելուց հետո։

Անչափահասների 65%-ը ձերբակալությունից հետո առաջին անգամ կապ են հաստատել
հարազատների կամ այլ անձի հետ անմիջական հանդիպման ժամանակ, 31%-ը՝ հեռախո
սով։ Հարցվածների 2%-ը չկարողացան հիշել ինչպես են կապվել հարազատների հետ, ևս
2%-ը (1 հոգի) նշեց, որ չի ցանկացել կապ հաստատել ծնողների հետ։
Անչափահասի ծնողները կամ խնամակալները միշտ չեն անմիջապես տեղեկացվում երե
խային ոստիկանության բաժանմունք բերելու վերաբերյալ։ Այն դեպքերը, երբ ծնողները
ժամանակին չեն տեղեկացվում հարցված անչափահասներից մեկը մեկնաբանեց հետ
ևյալ կերպ՝ «քննիչն վախեցնում է, ինչ պետք է իմանում, հետո նոր ծնողին է տեղեկաց
նում»։ Փաստաբանները նույնն են պնդում՝ երեխայի ծնողները կամ խնամակալները չեն
տեղեկացվում երեխային ոստիկանության բաժանմունք բերելու մասին օրենքով սահ
մանված ժամանակահատվածում, «թույլ չեն տալիս, որ երեխան զանգի մինչև գործ հա
րուցելը, իսկ այդ ընթացքում գոնե բանավոր տեղեկություններ են հավաքում երեխայից»։
Հաճախ երեխայից բացատրություն են վերցնում, հետո են ծնողին կանչում։ Օրենքը չի
պահանջում բացատրություն վերցնելու ընթացքում ոչ օրինական ներկայացուցչի, ոչ էլ
փաստաբանի ներկայություն։ Ծնողներին կանչում են ուշացմամբ, որպեսզի ցուցմունք
վերցնեն: Ծնողներին ժամանակին չտեղեկացնելու փաստը խախտումների բազմաթիվ
հնարավորություններ է ստեղծում: Անչափահասին ասում են, որ փաստաբան կարող է
կանչել, կամ կարող է լռել այն ժամանակ, երբ արդեն ստորագրել է։ Լինում են դեպքեր,
երբ ծնողին կանչելուց առաջ երեխային ահաբեկում են, ստիպում են, որ մաքուր թղթի
տակ ստորագրի։

Փաստաբանի, օրինական ներկայացուցչի կամ
մանկավարժի ներգրավումը
Հանցագործության մեջ մեղադրվող անչափահասների առումով ներպետական իրավա

կան կարգավորմամբ պահանջվում է պաշտպանի46 և օրինական ներկայացուցչի47 պար
տադիր ներգրավումն անչափահասի գործին` անչափահասի թե կասկածյալ, թե ամ
բաստանյալ լինելու դեպքերում: Դա նշանակում է, որ անչափահաս կասկածյալը կամ
ամբաստանյալը չի կարող հրաժարվել հարցաքննության ժամանակ փաստաբան ունե
նալու իրավունքից: Փաստաբանի բացակայությամբ տրված ցուցմունքը կարող է դատա
րանի կողմից ճանաչվել անթույլատրելի ապացույց:
Անչափահաս կասկածյալները և անչափահասներն օգտվում են անվճար իրավաբանա
կան օգնություն ստանալու իրավունքից, որը տրամադրում է վարույթն իրականացնող
մարմինը` Հանրային պաշտպանի գրասենյակի միջոցով: Հանրային պաշտպանի գրասե
նյակում աշխատում են 36 հանրային պաշտպաններ, որոնցից 17-ն աշխատում են Երևա
նում, 19-ը` մարզերում:48
Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված չէ անչափահաս կասկածյալի կամ ամբաս
տանյալի հարցաքննության ժամանակ մանկավարժի, սոցիալական աշխատողի կամ այլ
մասնագետի ներկայության պահանջ:
Քննիչի հետ անմիջապես հանդիպել են հարցվածների 34%-ը (12 հոգի), իսկ 29%-ը (10 հո
գի)՝ մեկ ժամ անց, 9%-ը (3 հոգի)՝ 12 ժամ անց, 6%-ը`24 ժամ անց։ Մյուս հարցվածները չեն
պատասխանել, թե երբ են հանդիպել քննիչին՝ նշելով, որ չեն հիշում:
Քննիչի հետ հանդիպումների/հարցաքննությունների ժամանակ որևէ այլ անձ ներկա չի
եղել դեպքերի 11%-ում (4 հոգի):
67% դեպքերում ներկա է եղել փաստաբանը: Դեպքերի 54%-ում փաստաբանը ներկա է
գտնվել անչափահասի բոլոր հարցաքննություններին: Փաստաբանը սովորաբար ներկա
չի եղել առաջին հարցաքննությանը. մինչև խոստովանությունը, անչափահասին ասել են.
«ցուցմունք գրի մինչև փաստաբանը գա», իսկ մի դեպքում փաստաբանը ներկա է եղել
միայն դատաքննության ժամանակ։
Մինչև հարցաքննությունը փաստաբանի հետ կարողացել են զրուցել հարցվածների 56%ը: 37%-ը` չեն կարողացել, իսկ 7%-ը չկարողացան պատասխանել այս հարցին։
20% դեպքերում հարցաքննությանը ներկա են եղել ոստիկանության այլ աշխատողներ:
Հետազոտության արդյունքների համաձայն, ձերբակալված և կալանավորված անչա
փահասների հարցաքննության ժամանակ օրինական ներկայացուցիչը ներկա է եղել 81%
դեպքերում: 19%-ի դեպքում օրինական ներկայացուցիչ ներկա չի եղել: 6%-ի դեպքում հար
46 ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրք, հոդված 69, 1-ին մաս, 5-րդ կետ:
47 ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրք, հոդված 441:
48 Փաստաբանների պալատի կայքը. http://www.advocates.am/index.php?option=com_content&view=article&id=57
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53

ՀՀ-ՈՒՄ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀԱՆԴԵՊ ԴԱԺԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻ ԵՎ ԽՈՇՏԱՆԳՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ – Անչափահասների արդարադատության համատեքստում

ԴԱԺԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻ ԲԱՑԱՌՄԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ

ԴԱԺԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻ ԲԱՑԱՌՄԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ

ՀՀ-ՈՒՄ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀԱՆԴԵՊ ԴԱԺԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻ ԵՎ ԽՈՇՏԱՆԳՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ – Անչափահասների արդարադատության համատեքստում

54

ցաքննության սկզբում օրինական ներկայացուցիչ ներկա չի եղել, բայց հետո ներգրավվել
է։ Փաստաբանը գալուց հետո պնդում է, որ ծնողները հրավիրվեն:

19%
33%

ներկա չէր
հարցաքննությանը

ներկա էր
հարցաքննությանը
81%
67%

Օրինական
ներկայացուցիչը

Փաստաբանը

Գծապատկեր 5. Փաստաբանի և օրինական ներկայացուցչի ներկայությունը հարցաքննության ժամանակ

Ինչ վերաբերում է անչափահասների փաստաբանի հետ հանդիպումների գաղտնիությա
նը, ոստիկանության ծառայողը նրանց ոչ տեսնում, ոչ լսում էր դեպքերի 52%-ում, ոստի
կանության ծառայողը տեսնում էր, բայց չէր լսում 14% դեպքերում, ոստիկանության ծա
ռայողը և տեսել է, և լսել՝ 25%-ում, 9%-ը` չգիտեն։
Խնդրահարույց է նաև հանրային պաշտպանի ներգրավման խնդիրը։ Լինում են դեպքեր,
երբ քննիչը կանչում է իր ծանոթ փաստաբանին, ինչը կարող է բացասաբար անդրադառ
նալ փաստաբանի աշխատանքի արդյունավետության վրա։ «Փաստաբանը կասկածյալի
հարցաքննության ժամանակ պետք է լինի հանրային, բայց լինում է, որ քննիչը ինքն է
հրավիրում իր ուզած պաշտպանին», նշեց Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջան
ների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորներից մեկը: «Պետք է հանրային
պաշտպան ներգրավված լինի, բայց նրանք քիչ են և տուժում է արդարադատությունը,
ոտնահարվում են մարդու իրավունքները», նշեց Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շր
ջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորներից մեկը: «Կարող է իրենց
ծանոթ փաստաբանը լինել, որովհետև սոցիալապես անապահով երեխան չի կարող իր
ուզած, լավ փաստաբանին վարձել», նշեց փաստաբաններից մեկը:
Հարցված անչափահասների 28%-ն ունեցել են մասնավոր պաշտպան, 35%-ը` հանրային
պաշտպան:49 12%-ն ունեցել են և հանրային, և մասնավոր պաշտպան (սկզբից հանրային,
հետո` մասնավոր, և ընդհակառակը), 6%-ը (3 հոգի) փաստաբան չեն ունեցել և երբևէ ձեր
բակալված չեն եղել, ևս 6%-ը (3 հոգի) ներգրավված են եղել որպես վկա, 2%-ը հրաժար
վել է փաստաբանից (1 հոգի)։
49 Անչափահասներից մեկը նշեց, որ իրենք 400 ԱՄՆ դոլար էին վճարել հանրային պաշտպանին:

Եթե ոստիկանության բաժանմունքներում անչափահասի հարցաքննության ժամանակ
փաստաբանը միշտ չէ ներկա, ապա ՁՊՎ-ում անչափահասի հարցաքննության ժամա
նակ միշտ ներկա է գտնվում փաստաբանը։
Փաստաբանի ծառայություններից գոհ են հարցվածների 75%-ը, իսկ 25%-ը գոհ չեն։ Դժ
գոհության պատճառն անչափահասները բացատրեցին հետևյալ կերպ. «Լավ մասնա
գետ չէր, պատշաճ ձևով չկատարեց իր աշխատանքը, չկարողացավ ազատել», «ուզեցին
10 տարի, 10 տարի էլ տվեցին», «փաստաբանը ոչինչ չկարողացավ անել, միշտ փողից
էր խոսում, ուզում էր, որ դարձնենք մասնավոր փաստաբան»։ Հնչել է նաև կարծիք, որ
«հանրային պաշտպանը իրենց մարդն էր»։
Հայաստանի Հանրապետության ՔԴՕ-ի համաձայն, 16 տարեկանը չլրացած անչափա
հաս վկայի կամ տուժողի հարցաքննությանը պետք է ներկա լինի մանկավարժը: Ներ
կա գտնվելու իրավունք ունի նաև օրինական ներկայացուցիչը:50 14 տարեկանը չլրա
ցած վկայի օրինական ներկայացուցիչն իրավունք ունի տեղեկանալու վկային վարույթն
իրականացնող մարմին հրավիրելու ծանուցագրի մասին և մասնակցել քննչական և այլ
դատավարական գործողություններին` ուղեկցելով երեխային: Ինչ վերաբերում է 14 տա
րեկանից բարձր երեխաներին, ապա դա կարող է արվել միայն քրեական վարույթն իրա
կանացնող մարմնի թույլտվությամբ: Նույն հոդվածի համաձայն, օրինական ներկայացու
ցիչն իրավունք ունի միջնորդություններ և առարկություններ ներկայացնել, ծանոթանալ
արձանագրությանը և այլն:51
Պրակտիկայում լինում են դեպքեր, երբ մանկավարժը ստորագրում է արձանագրությու
նը, սակայն ներկա չի լինում: Հաճախ, հրավիրվում է նույն մանկավարժը, ով սովորաբար
ներգրավվում է ոստիկանության կողմից նման դեպքերի համար և չի կարողանում հա
վուր պատշաճի կատարել իր գործառույթները:
Անչափահասների հետ հարցազրույցները նույնն են վկայում. մինչև 16 տարեկան վկայի
հարցաքննության ժամանակ հետազոտության ընտրանքում ընդգրկված 11 նման դեպքե
րից 6-ում մանկավարժ ներկա չի եղել։
Փորձագետները հարց բարձրացրեցին` կապված մանկավարժի ներգրավման հետ: Հա
ճախ հանդիպող պրակտիկան այն է, որ մանկավարժը հրավիրվում է այն հաստատու
թյունից, որում երեխան սովորում է: Այնուհանդերձ, երեխան չի կարողանում անկաշկանդ
կերպով խոսել մանկավարժի ներկայության պարագայում:

Երաշխիքների

ապահովման ժամկետները

Երաշխիքների, մասնավորապես` փաստաբանի ներգրավման, հարցաքննությանն օրի
նական ներկայացուցչի մասնակցության և այլ երաշխիքների ապահովման ժամկետները
50 ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրք, հոդված 207:
51 Քրեական դատավարության օրենսգիրք, հոդված 87:
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Հայաստանում շարունակում են խնդրահարույց մնալ` թե օրենսդրական կարգավորման,
թե պրակտիկայի իմաստով: Չնայած որ միջազգային չափանիշներում շեշտադրվում է
ազատությունից փաստացի զրկելու պահը, ներպետական օրենսդրության մեջ այս առու
մով տարաբնույթ եզրույթներ են կիրառվում:
Քրեական դատավարության օրենսգրքի 63.2.4 հոդվածն անդրադառնում է ձերբակալու
թյան որոշումները և արձանագրությունները ներկայացնելուն: «Ձերբակալված և կալա
նավորված անձանց պահելու մասին» ՀՀ օրենքով (հոդված 15) նույնպես այդ իրավունք
ների հասանելի դառնալու պահ է համարվում ձերբակալության մասին պաշտոնական
որոշման կայացման պահը:
Մյուս կողմից, քրեական դատավարության օրենսգրքի 180-րդ հոդվածի համաձայն, հան
ցագործության մասին հաղորդումը ոստիկանությանը ներկայացնելուց հետո քրեական
հետապնդում հարուցելու հիմնավորվածությունը որոշելիս ոստիկանությունը կարող է
պահանջել բացատրություններ տալ: Նման դեպքերում մարդիկ կարող են ծանուցագրով
հրավիրվել ոստիկանություն` առանց ֆորմալ կարգավիճակ (օրինակ` կասկածյալի, ամ
բաստանյալի, վկայի և այլ կարգավիճակ) ստանալու: Օրենքով ուղղակիորեն չի նախա
տեսվում, որ այս փուլում արդեն այդ անձինք իրավունք ունեն ծանուցելու ազգականին,
հանդիպելու փաստաբանի կամ բժշկի հետ, կամ` ունենալու ձերբակալված և կալանա
վորված անձանց համար նախատեսված որևէ այլ իրավունքներ: Նրանք կարող են այդ
իրավունքներից օգտվել միայն ձերբակալության արձանագրությունը կազմելուց հետո:52
Մինչև փաստաբանի ներգրավվելը ոստիկանության ներկայացուցչին բացատրություն են
տվել առանց կասկածյալի կարգավիճակի հարցված անչափահասների 21%-ը (10 հոգի),
հարցաքննվել են որպես կասկածյալ 29%-ը (14 հոգի), հարցաքննվել են որպես մեղադրյալ
10%-ը (5 հոգի): 40%-ն առանց փաստաբանի չեն խոսել ոստիկանության ներկայացուցիչ
ների հետ։
Փաստաբանը սովորաբար ներկա չի լինում անչափահասից բացատրություններ ստանա
լիս. նա ներգրավվում է միայն այն ժամանակ, երբ անչափահասը պաշտոնապես ներգ
րավվում է գործով որպես կասկածյալ. «Իսկապես, բացատրությունները դատարանում
չպետք է համարվեն ապացույց, բայց արդեն իսկ պարզ է դառնում, թե ինչպես պետք է
իրականացնել քննությունը», նշեց փաստաբաններից մեկը: Օրենքը հստակորեն չի կար
գավորում ծնողների և փաստաբանի ներգրավումը բացատրություններ ստանալու փու
լում:
Այս հարցի օրենքով հստակ չկարգավորված լինելը ստեղծում է իրավիճակ, երբ այն երե
խաները, ով առաջին անգամ են նման իրավիճակում հայտնվել, նույնիսկ մեկ բարձր կամ
52 ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 63-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետի համաձայն, կասկածյալն

իրավասու է պաշտպան ունենալ ձերբակալման արձանագրությունը կազմելու և կասկածյալին ներկայացնելու
պահից:

կոպիտ խոսքից կարող են ամեն ինչ իրանց վրա վերցնել։ Դա հիմնականում լինում է
առաջին փուլում, երբ փաստաբանը դեռ չի եկել։ Երեխային ստիպում են, որ ասի թե ով է
մասնակցել, խոստանալով նրան տուն թողնել։ Նույնիսկ չեն գրում ասածները, երեխան
պատրաստ է ամեն ինչ ասել, միայն թե նրան տուն թողնեն։ Արդյունքում բացատրության
փուլը ամենախնդրահարույցն է դառնում. երեխան վախից կարող է ասել այնպիսի բա
ներ, որոնք անդառնալի հետևանքների բերեն, ընդհուպ մինչև անմեղ մարդկանց դատա
պարտումը։
Փաստաբանները հաճախ բախվում են հետևյալ իրավիճակի։ Քննիչները խոստանում են
ծնողին, որ եթե երեխայի բանավոր, չգրանցված բացատրության ընթացքում ասածները
դարձնեն ցուցմունք և երեխան հաստատի, ապա նրան բաց կթողնեն։ Հակառակ դեպ
քում, ծնողը հարցնում է փաստաբանին, թե կկարողանա արդյոք վերջինս դատարանում
ապացուցել, որ երեխան մեղավոր չէ։ Բայց փաստաբանը ոչինչ չի կարող երաշխավորել
և թողնում է, որ ծնողը որոշի, ինչ անել։ Փաստաբանը բացատրում է հետևանքների մա
սին. «Բայց պատասխանատվություն ինձ վրա չեմ կարող վերցնել, որովհետև երեխայի
ապագան է որոշվում»։
Փորձագետները բացատրություն վերցնելու ինստիտուտը որակավորեցին որպես օրենքի
բաց և անիմաստ ինստիտուտ։ «Օրենքի բաց է, բացասական երևույթ է, քանի որ թույլ է
տալիս շրջանցել, օրենքում գրված է «կարող է ներկա գտնվել», բացատրությունը հետո
ցուցմունքի մեջ են արտագրում և որոշ դատավորներ դա հիմք են ընդունում։ Անկախ ան
չափահասի իրավական կարգավիճակից, չի կարելի առանց փաստաբանի բացատրու
թյուն վերցնել», նշեց Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրա
վասության դատարանի դատավորներից մեկը:
Ամփոփելով, ձերբակալված անձինք օգտվում են համապատասխան երաշխիքներից,
ձերբակալման մասին ծանուցելու, փաստաբան ունենալու իրավունքից միայն այն ժամա
նակ, երբ նրանց ձերբակալությունը պաշտոնապես ձևակերպվել է կամ արձանագրվել,
բայց ոչ` փաստացի ազատազրկման պահից:

Հաստատություններում անչափահասների վերաբերյալ
գրանցվող տեղեկությունները
ՀՀ ոստիկանության ձերբակալված անձանց պահելու վայրերի ներքին կանոնակարգի
մասին 2008 թվականի հունիսի 5-ի թիվ 574-Ն հրամանի համաձայն, ձերբակալված ան
ձանց պահելու վայրեր ընդունելիս ստուգվում են ձերբակալվածին ընդունելու և պահելու
հիմքերը: Յուրաքանչյուր ձերբակալված անձի համար կազմվում է անհատական գործ,
որը ներառում է տվյալներ ձերբակալման և ազատ արձակման մասին, անձնական քար
տը, հագուստի և անձնական իրերի ցանկի վերաբերյալ արձանագրությունը, տեղեկու
թյուններ նախկին դատվածության մասին, խուզարկության արձանագրությունը, մատ
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նահետքերի տվյալները, հանձնուքների մասին տեղեկություններ, տեսակցությունների
դիմումների և անձնական հաշվի շարժի մասին տվյալներ:
Ձերբակալված անձանց պահելու վայրի հերթապահը ստուգում է անձին ընդունելու հա
մար անհրաժեշտ հետևյալ փաստաթղթերը` անձնագիրը կամ, դրա բացակայության
դեպքում, անձը հաստատող` լուսանկարով մեկ այլ փաստաթուղթ, կալանքը որպես խա
փանման միջոց կիրառելու մասին դատական որոշումը, բերման ենթարկելու արձանագ
րությունը, հագուստի և անձնական իրերի ցանկը պարունակող արձանագրությունը և
դատվածության մասին տեղեկանք` տրված սահմանված կարգի համաձայն:53
ՁՊՎ-ի աշխատողը նշեց, որ ՁՊՎ-ներ ընդունվելիս արձանագրվում են երեխայի անձնա
կան քարտը և նրա մոտ հայտնաբերված իրերի մասին տեղեկություններ: Օրենքով նա
խատեսված մյուս տվյալները չնշվեցին: ՔԿՀ-ի աշխատողների կարծիքով, ընդունելիս
արձանագրվում են երեխայի անձնական տվյալները (առողջության, ընտանիքի մասին
տեղեկություններ), նախկին դատվածության մասին տեղեկություններ, բուժզննության
տվյալներ, հիվանդությունների, մարմնական վնասվածքների, դաջվածքների, սպիների,
հոգեբանական և հոգեբուժական խնդիրների մասին տեղեկություններ:
Համայնքային կենտրոններում ներառվում են նաև անձնական տվյալները, բնակության
վայրը, տեղեկություններ ընտանիքի անդամների, ծնողների կարգավիճակի, երեխայի
ունեցած հիվանդությունների, ընկերների, նախասիրությունների, երեխայի զարգացման
փուլերի, իրավախախտման բնույթի մասին, և կցվում է ուղեգրման թերթիկը և անչափա
հասի հետ պայմանագիրը: Մյուս տեղեկությունները համապատասխան փորձագետների
կողմից ուսումնասիրվում են տնային այցելությունների միջոցով:
Հանրապետական N1 հատուկ կրթահամալիրն արձանագրում է նաև երեխային բերած
անձին, խնամակալի/ծնողի դիմումը, նրա ունեցած խնդիրը, դպրոցից տեղեկանքը և
այլն:
Ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ համայնքային կենտրոնների և հատուկ կրթահամա
լիրի կողմից արձանագրվող տեղեկությունները բավարար չեն դաժան վերաբերմունքի
հետքերը հայտնաբերելու և բացահայտելու համար:

Առաջարկություններ
– Ապահովել, որպեսզի ազատությունից զրկելու առաջին պահից բոլոր անձանց
համակարգված ձևով տրամադրվի ոստիկանության կողմից ազատությունից
զրկված անձանց իրավունքները (ներառյալ` բժշկի տեսակցելու իրավունքը)
թվարկող թերթիկ,
ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության`
կալանավորվածներին պահելու վայրերի և ուղղիչ հիմնարկների ներքին կանոնակարգ,
թիվ 1543-Ն, 2006 թվականի օգոստոսի 3, 6-րդ կետ:
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– Փոփոխել ազատազրկման մասին ծանուցման վերաբերյալ իրավական
դրույթները, որպեսզի դրանք համահունչ լինեն սահմանադրական նորմերին,
և ապահովել ծանուցումն ազատությունից փաստացի զրկելու առաջին պա
հից,
– Փոփոխել օրենսդրությունը` փաստաբան ունենալու, ազգականի ծանուցելու,
իրավունքների մասին տեղեկացվելու, բուժզննության և այլ երաշխիքների
առումով, որպեսզի դրանք ապահովված լինեն անձին փաստացի արգելանքի
տակ վերցնելու պահից,
– Գործնական քայլեր ձեռնարկել` ապահովելու պաշտպանի ներգրավումը նա
խաքննության վաղ փուլերից,
– Գործնականում ապահովել, որպեսզի հնարավոր չլինի հիմնվել անչափա
հասի գրավոր ցուցմունքի վրա, եթե այն տրվել է փաստաբանի բացակայու
թյամբ,
– Անչափահաս տուժողների և հանցագործությունների վկաների հարցաքննու
թյան համար կառուցել երեխայի համար բարյացկամ հարցազրույցների սե
նյակներ:54 

54 Այդ տեսակի սենյակներ արդեն իսկ ներդրվել են Մոլդովայում, Ուկրաինայում և Բելառուսում: Մոլդովայում,

օրինակ, սահմանված է, որ երեխայի հետ հարցազրույց անցկացնելու ընթացակարգը պետք է տեղի ունենա
հատուկ այդ նպատակով պատրաստված և կահավորված տարածքում` ոստիկանությունից, դատախազությունից
և դատարաններից դուրս: Սենյակը պետք է կահավորված լինի տեսաձայնագրման գործիքներով: Սենյակը պետք
է բաժանված լինի 2 մասերի` միակողմանի հայելի պարունակող պատով: Քննության բոլոր մասնակիցները
մնում են սենյակի դիտարկումային մասում և կարող են հարցազրույցին մասնակցել հեռահաղորդակցության
գործիքներով, որոնցով նրանք միացած կլինեն երեխային տրվող հարցերը երեխայի համար վերաձևակերպող
մասնագետին: Երեխայի ցուցմունքի տեսաձայնագրությունը պարունակող ժապավենը կամ լազերային
սկավառակը փաթեթավորվում է փակ, կնքված ծրարում, որը հարցազրույցի գրավոր արձանագրության հետ
մեկտեղ ուղարկվում է դատարանին: Երեխայի ցուցմունքի տեսաձայնագրությունը պարունակող ժապավենը
կամ լազերային սկավառակը պետք է պահպանել դատարանում` քրեական գործի բոլոր նյութերի հետ միասին:
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ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
«Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածի
համաձայն, ձերբակալված կամ կալանավորված անձանց մոտ մարմնական վնասվածք
հայտնաբերելու դեպքում ձերբակալման կամ կալանավորման վայրի բուժաշխատո
ղը պարտավոր է անհապաղ զննության ենթարկել անձին: Զննությանը կարող է մաս
նակցել վնասվածք ունեցող անձի ընտրած բուժմասնագետը: Այսպիսով, չնայած որ այդ
իրավունքը պետք է ինքնաբերաբար կիրառելի լինի ազատությունից զրկված բոլոր ան
ձանց նկատմամբ, սակայն նշված դրույթն այն պայմանավորում է առողջական խնդիրնե
րի և վնասվածքների առկայության հետ կապված որոշակի հանգամանքներով:
«Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվա
ծով պահանջվում է, որպեսզի բժշկական զննության արդյունքներն արձանագրվեն ան
ձնական գործի մեջ, և դրանց մասին տեղեկացվի ազատությունից զրկված անձը, ինչպես
նաև` նրա նկատմամբ քրեական վարույթն իրականացնող մարմինը: Ձերբակալված կամ
կալանավորված անձանց ծանր հիվանդության կամ մահվան դեպքում ձերբակալված
կամ կալանավորված անձանց պահելու վայրի վարչակազմը պարտավոր է անհապաղ
այդ մասին տեղեկացնել ձերբակալված կամ կալանավորված անձանց մերձավոր ազգա
կաններին, քրեական գործի վարույթն իրականացնող մարմնին և հսկող դատախազին:
Որպես կանոն, այն մարմնական վնասվածքները, որոնք ազատազրկման վայրի աշխա
տողների կողմից համարվում են ոչ էական կամ ձերբակալված/կալանավորված անձանց
առողջական վիճակը չվտանգող, պարզապես արձանագրվում են ձերբակալված/կալա
նավորված անձի անձնական խուզարկության արձանագրության կամ հատուկ ձևի մեջ,
և դրանց մասին չի տեղեկացվում քրեական գործի վարույթն իրականացնող մարմինը:55
ՁՊՎ-ի և ՔԿՀ-ի աշխատողները նշեցին, որ բժշկական զննության ժամանակ ֆիզիկա
կան, հոգեբանական կամ սեռական բռնության նշաններ հայտնաբերելու դեպքում այդ
մասին կատարվում է գրառում և տեղեկացվում է հիմնարկի պետին, ով իր հերթին պետք
է տեղեկացնի քննիչին: Սա կարող է անարդյունավետ ընթացակարգ լինել, քանի որ են
թադրվում է, որ անձը վնասվածքներ ստացել է ոստիկանության բաժանմունքում, որտեղ
գտնվել է քննիչի հսկողության տակ: Ավելի նպատակահարմար կարող է լինել տվյալ
գործի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող դատախազին տեղեկացումը:
ՁՊՎ-ների մեծամասնությունում բուժաշխատատողներ չկան: Միայն Երևանի ՁՊՎ-ում
կան պատշաճ պայմաններ և բուժաշխատող: Դա հակասում է «Ձերբակալված և կալա
նավորված անձանց պահելու մասին» ՀՀ օրենքին, որով նախատեսվում է, որ ձերբակալ
ված անձանց պահելու վայրերի բուժաշխատողները պետք է մարմնական վնասվածքներ
55 Էրիկ Սվանիձե, զեկույց Հայաստանի վերաբերյալ, «Դաժան վերաբերմունքի և անպատժելիության դեմ

պայքարը և դաժան վերաբերմունքի արդյունավետ քննությունը Հայաստանում», 2010 թ., էջ 17:

հայտնաբերելու դեպքում անհապաղ կատարեն զննություն:56 Առաջին օգնությունը թողն
ված է ՁՊՎ-ի հերթապահ ոստիկանի վրա, ով չունի անհրաժեշտ բժշկական կրթություն
և տարրական գիտելիքներ: Չկան իրավական կարգավորումներ, որոնք կնախատեսեին
բժշկի հանդիպելու կարգը և պայմանները ձերբակալվածների` ոստիկանությունում գտն
վելու ժամանակի ընթացքում:
ՁՊՎ-ի աշխատողները նշեցին, որ ՁՊՎ ընդունվելիս անչափահասներն անցնում են
բժշկական զննություն։ ՁՊՎ-ից յուրաքանչյուր անգամ դուրս բերվելուց հետո (դատա
րան, տեղափոխություն և այլն), վերադառնալիս անչափահասները անցնում են բուժզն
նություն։ Կատարվում է արտաքին զննություն, անչափահասին հարցնում են իր խնդիր
ների և գանգատների մասին, գրանցում են այդ տվյալները մատյանում և հարկ լինելու
դեպքում ցուցաբերում են բուժօգնություն կամ շտապ օգնություն են կանչում։ Վնասվածք
ների առկայության դեպքում, այդ մասին տեղեկությունները նույնպես գրանցվում են մա
տյանում։
33 ձերբակալվածներից 16-ը ենթարկվել են բուժզննության ՁՊՎ-ներում: Երկուսի համար
շտապ օգնության ծառայություն է հրավիրվել ոստիկանություն:
Բժշկական զննություն պետք է կատարվի նաև քրեակատարողական հիմնարկում: Հա
յաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարո
ղական ծառայության` կալանավորվածներին պահելու վայրերի և ուղղիչ հիմնարկների
ներքին կանոնակարգի 10-րդ կետի համաձայն (հաստատվել է ՀՀ կառավարության թիվ
1543-Ն որոշմամբ), կալանավորված անձը կալանավորվածներին պահելու վայր, իսկ
դատապարտյալն ուղղիչ հիմնարկ ընդունվելուց հետո բժշկական հետազոտություն
անցնելու և կալանավորվածներին պահելու վայրի կամ ուղղիչ հիմնարկի պայմաններին
ծանոթանալու նպատակով` մինչև յոթ օր ժամկետով տեղավորվում են կարանտինային
բաժանմունքի` այդ նպատակով նախատեսված խցերում:
ՔԿՀ-ների աշխատողները նշեցին, որ ՔԿՀ-ներում կատարվում է բուժզննություն։ Ան
միջապես ՔԿՀ ընդունվելու օրը անչափահասները անցնում են ընդհանուր բժշկական
զննություն (ջերմաչափում, քաշի, ճնշման, սրտի զարկի չափումներ)։ Բողոքների առկա
յության դեպքում, հատուկ զննում են համապատասխան օրգանները, ուսումնասիրում
գանգատները։
Կալանավորված 11 հարցվածներից 2-ը նշեցին, որ բուժզննություն չի իրականացվել:
Հարցված 21 դատապարտյալներից 1-ը նշեց, որ ինքը չի ենթարկվել բուժզննության:
ՔԿՀ-ների աշխատողները նշեցին նաև, որ ՔԿՀ-ներում բուժզննությունն իրականացվում
է ամեն օր, ինչը բավարար է դաժան վերաբերմունքի և խոշտանգումների հետևանքները
բացահայտելու համար։ Բժշկական ուշադրություն պահանջող ազատազրկվածները կամ
56 «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 21:
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ՀՀ-ՈՒՄ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀԱՆԴԵՊ ԴԱԺԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻ ԵՎ ԽՈՇՏԱՆԳՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ – Անչափահասների արդարադատության համատեքստում

ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀՀ-ՈՒՄ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀԱՆԴԵՊ ԴԱԺԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻ ԵՎ ԽՈՇՏԱՆԳՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ – Անչափահասների արդարադատության համատեքստում
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կալանավորվածները զննվում են բուժմասնագետի կողմից օրը մի քանի անգամ` ըստ ան
հրաժեշտության: Հսկիչն ամեն օր, հերթափոխն ընդունելիս և հանձնելիս, նայում է` կա
կապտուկ, թե ոչ, և կարող է յուրաքանչյուր պահի կանչել, նայել, հարցնել թե ինչ է եղել։
Հարցված անչափահասների 50%-ն ունեցել են բժշկական օգնության կարիք։ Նրանց 13%ը նշեց, որ չի ստացել բուժօգնություն։
Հանրապետական N1 հատուկ կրթահամալիրի աշխատողները նշեցին, որ հատուկ դպ
րոց ընդունվելիս երեխաներն անցնում են հետազոտություն համապատասխան պոլիկ
լինիկայում երկու շաբաթվա ընթացքում։ Եթե երեխան խնդիր է ունենում, ապա անմի
ջապես դիմում են բժշկի։ Հանրապետական N1 հատուկ կրթահամալիրում հարցված 29
սաներից մեկը չէր ենթարկվել բուժզննության: Այստեղ բուժզննությունն իրականացվում
է տարին երկու անգամ։ Այն դեպքերում, երբ երեխայի բուժզննությունը ցույց է տալիս
ֆիզիկական, հոգեբանական կամ սեռական բռնության հետքեր, ապա դիմում են ոստի
կանություն։ Բժիշկն ու հոգեբանը խոշտանգման կամ դաժան վերաբերմունքի մասին զե
կուցում են դպրոցի տնօրենին։
Համայնքային վերականգնողական կենտրոններում բուժզննություն չի իրականաց
վում։ Բայց անհրաժեշտության դեպքում անչափահասներին ուղղորդում են համապա
տասխան բուժհիմնարկություն։ Հարցված 25 երեխաներից երկուսի պարագայում հրա
վիրվել էր բժիշկ:
Բուժզննության գաղտնիություն
Բուժզննության գաղտնիության ապահովումը լրացուցիչ նախապայման է դաժան վե
րաբերմունքի և խոշտանգումների բացահայտման համար։ «Ձերբակալված և կալա
նավորված անձանց պահելու մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածով նախատեսվում է,
որ բժշկական զննությունն իրականացվում է ձերբակալված անձանց պահելու վայրի
կամ կալանավորվածներին պահելու վայրի վարչակազմի ծառայողի լսողության, իսկ
մինչև բժշկի կողմից հակառակը չպահանջելը` նաև տեսողության սահմաններից դուրս:
Անչափահասների հետ հարցազրույցների արդյունքում պարզ դարձավ, որ երեխաների
69%-ը բուժզննության գաղտնիությունն ապահովվել է` նրանց ոչ լսում էին, ոչ տեսնում,
21%-ը նշել են, որ նրանց և տեսել են, և լսել (տեսուչները, ուղեկցող ոստիկանը, պետի տե
ղակալը և այլն): 2%-ը նշել են, որ նրանց տեսել են, բայց չեն լսել, իսկ 8%-ը չգիտեն։
ՁՊՎ-ում բուժաշխատողի մասնագիտական միջամտության գաղտնիությունն ապահով
ված չէ. զննության ընթացքում հիմնականում ներկա են լինում ուղեկցողն ու հերթապա
հը` վնասվածքների առկայությունը հաստատելու նպատակով։ ՔԿՀ-ների աշխատողները
նշեցին, որ ՔԿՀ-ում բուժաշխատողի մասնագիտական միջամտության գաղտնիությունն
ապահովված է, սակայն անհրաժեշտության դեպքում պետք է լինում տեղ յակ պահել

ավագախմբին՝ գործին ընթացք տալու համար։

Առաջարկություններ
- Ձերբակալված անձանց պահելու բոլոր վայրերում որպես աշխատող ներգ
րավել բուժմասնագետի,
- Ապահովել ձերբակալված անձանց պահելու վայրեր և քրեակատարողական
հիմնարկներ ընդունված մարդկանց անհապաղ բուժզննությունն ընդունման
պահին` ինչպես նախատեսված է ՀՀ օրենսդրությամբ,
- Ապահովել, որպեսզի ձերբակալված և կալանավորված անձինք բժշկի կող
մից բուժզննության ենթարկվելու գործնական հնարավորություն ունենան`
առանց ոստիկանության և քրեակատարողական ծառայողների ներկայու
թյան, ինչպես նախատեսված է ՀՀ օրենսդրությամբ,
- Հաստատության բուժմասնագետը պետք է անկախ լինի հաստատության
վարչակազմից` ենթակա լինելով Առողջապահության նախարարությանը,
- Հաստատության բուժաշխատողը պետք է վնասվածքներ հայտնաբերելու
դեպքում դրանց մասին ուղղակիորեն տեղեկացնի գործի նկատմամբ վե
րահսկողություն իրականացնող դատախազին, այլ ոչ` հաստատության պե
տին,
- Հայտնաբերված վնասվածքների մասին չհաղորդելու համար բուժաշխա
տողների պատասխանատվությունը պետք է խստացնել,
- Բուժզննություն պետք է իրականացնել նաև համայնքային կենտրոններում,
ուր կարող են ուղղորդվել անչափահասները: Հաշվի առնելով այն փաստը,
որ նշված կենտրոններն անկախ են ոստիկանությունից, ավելի հավանական
է, որ տուժողներն այնտեղ իրենց առավել ապահով կզգան և պատրաստ կլի
նեն հայտնել դաժան վերաբերմունքի դեպքերի և վնասվածքների հետքերի
առկայության մասին:

Դատաբժշկական փորձաքննությունը
Դատաբժշկական փորձաքննությունը կարևոր գործիք է դաժան վերաբերմունքի և խոշ
տանգումների հետքերի հայտնաբերման համար: Այն գործին համապատասխան ընթացք
տալու համար անհրաժեշտ հիմք է։ Քրեական դատավարության օրենսգրքի 243-րդ հոդ
վածի համաձայն, փորձաքննությունը, ներառյալ` դատաբժշկական փորձաքննությունը,
կատարվում է հետաքննության մարմնի աշխատակցի, քննիչի, դատախազի որոշման
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հիման վրա: Ոչ փաստաբանը, ոչ խոշտանգումներից տուժած անձն իրավունք չունեն
դատաբժշկական փորձաքննություն իրականացնելու հարցով ուղղակիորեն դիմել դա
տաբժշկական փորձաքննություն կատարելու լիցենզիա ունեցող բուժմասնագետներին:
Դատաբժշկական փորձաքննությունն արդյունավետ է միայն այն դեպքերում, երբ ժամա
նակին է նշանակվում, երբ դաժան վերաբերմունքի և խոշտանգումների հետքերը դեռևս
առկա են։ Պրակտիկայում, սակայն, այն ոչ միշտ է ժամանակին նշանակվում: Հարցվող
ները նշեցին, որ դրա պատճառներից մեկն այն է, որ անչափահաս ամբաստանյալներն
իրազեկված չեն ընթացակարգերի մասին: Քրեական վարույթի մասին անչափահասի գի
տելիքների պակասը որպես խնդիր նշելը վկայում է այն մասին, որ քրեական վարույթի
ընթացքում անչափահասի իրավունքների ապահովման համար պատասխանատու փաս
տաբանը հավուր պատշաճի չի կատարում իր պարտականությունները: Եթե ուշ են դի
մում, երբ հետքերն այլևս չկան, դատաբժշկական փորձաքննություն չի նշանակվում։ Փոր
ձագետները նշեցին, որ դատաբժշկական փորձաքննություն նշանակելու ընթացակարգը
պետք է վերանայել և ավելի արդյունավետ դարձնել:
Սույն հետազոտության շրջանակներում հարցված անչափահասներից միայն մեկն է են
թարկվել դատաբժշկական փորձաքննության:
Եթե անգամ դատաբժշկական փորձաքննությունը ժամանակին է նշանակվում, մինչև
փորձաքննության եզրակացությունը հասնում է դատարան, անցնում է երկար ժամանակ`
չորսից հինգ ամիս, «և քանի որ այդ ընթացքում կասկածյալը գտնվում է քննիչի տիրույ
թում, ապա ամեն ինչ էլ կարող է տեղի ունենալ», նշում է Էրեբունի և Նուբարաշեն վար
չական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորներից մեկը:
Լինում են դեպքեր, երբ դաժան վերաբերմունք ցուցաբերած աշխատակիցներն ահաբե
կում են անչափահասին և/կամ նրա ծնողներին, և նրանք չեն դիմում ժամանակին։ Չկա
ընթացակարգ, որը կպարտադրի երեխայի վրա հետքեր տեսնելու դեպքում նշանակել
դատաբժշկական փորձաքննություն: Կոնկրետ երեխան կամ պետք է դիմի, կամ` ասի իր
փաստաբանին, բայց դա շատ հազվադեպ է լինում։
Քննության արդյունավետությունը մեծապես կախված է փաստաբանի հետևողական
գործողություններից. հարցված փորձագետները նշեցին, որ եթե իրականացվում է դա
տաբժշկական փորձաքննություն, ապա հարուցվում է քրեական գործ:

Առաջարկություններ
- Փոփոխել «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» ՀՀ
օրենքի այն դրույթները, որոնք կարգավորում են ձերբակալվածի` բժշկի տե
սակցելու իրավունքը, որպեսզի այդ դրույթները կիրառելի լինեն ոչ միայն
գանգատվողների կամ մարմնական վնասվածք ունեցողների նկատմամբ,

- Կատարել օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք բժշկի տեսակցելու իրա
վունքի շրջանակը կընդլայնեն` հստակորեն ներառելով նաև ազատությունից
փաստացի զրկված լինելու ժամանակահատվածը,
- Փաստաբանների համար երաշխավորել ձերբակալվածերի բժշկական փաս
տաթղթերի և նրանց վերաբերյալ եզրակացությունների անհապաղ հասանե
լիությունը,
- Ապահովել դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացության ժամանա
կին տրամադրումը դատարանին,
- Անկախ բժիշկների համար ստեղծել դատական բժշկի որակավորում ստա
նալու հնարավորություն, և կալանավորված անձանց իրավունք վերապահել`
զննության ենթարկվելու ճանաչված դատաբժշկական վերապատրաստում
անցած անկախ բժշկի կողմից, դրա համար նախապես չպահանջելով քննի
չի, դատախազի կամ դատավորի համաձայնությունը:
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ԿԱԼԱՆՔԸ ՈՐՊԵՍ ԽԱՓԱՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑ
Անձին արգելանքի վերցնելուց հետո 72 ժամվա ընթացքում պետք է ներկայացնել մեղադ
րանք և որոշում կայացնել խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ: Քրեական դատա
վարության օրենսգրքի 134-րդ հոդվածում թվարկված են խափանման այն միջոցները,
որոնք կարող են կիրառվել կասկածյալի կամ մեղադրյալի նկատմամբ. 1) կալանավորում,
2) գրավ, 3) ստորագրություն չհեռանալու մասին, 4) անձնական երաշխավորություն, 5)
կազմակերպության երաշխավորություն, 6) ծնողի հսկողությանը հանձնելը, 7) հրամա
նատարության հսկողությանը հանձնելը:
Ծնողի հսկողությանը հանձնելը կարող է կիրառվել միայն անչափահասի նկատմամբ:
Մինչդատական կալանավորումն ընդհանուր առմամբ կարող է կիրառվել միայն այնպի
սի հանցագործության համար, որը պատժվում է մեկ տարուց ավելի երկար ժամկետով
ազատազրկմամբ, կամ երբ բավարար հիմքեր կան` կարծելու, որ մեղադրյալը կարող
է փախուստ կատարել արդարադատությունից, միջամտել քրեական գործի քննությանը,
խոչընդոտներ ստեղծել և այլն:57 Հայաստանի օրենսդրության մեջ ուղղակիորեն նշված
չէ, որ կալանքը` որպես խափանման միջոց, պետք է օգտագործել, երբ մյուս միջոցնե
րը սպառված են կամ անարդյունավետ: Այնուհանդերձ, խափանման միջոցն ընտրելիս
անհրաժեշտ է հաշվի առնել մի շարք գործոններ, ներառյալ` հանցագործության ծան
րությունը, սեռը, տարիքը, առողջական և ընտանեկան վիճակը և այլն:58 Քրեական դա
տավարության օրենսգրքի 442-րդ հոդվածով նախատեսված է հատուկ իրավանորմ ան
չափահասների մասով, որի համաձայն անչափահաս մեղադրյալի նկատմամբ կալանքը
կարող է կիրառվել միայն այն դեպքում, երբ նա մեղադրվում է միջին ծանրության կամ
ավելի ծանր հանցանք կատարելու մեջ:
Քրեական գործով մինչդատական վարույթում կալանքը կիրառվում է երկու ամիս ժամկե
տով, որը կարող է երկարացվել մինչև 6 ամիս, իսկ բացառիկ դեպքերում` մինչև մեկ տա
րի: Երկարացման ժամկետի տևողությունը յուրաքանչյուր անգամ չի կարող գերազանցել
2 ամիսը:59
Հարցվածների 30%-ի դեպքում (26 հոգի) որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը:
Նրանցից հինգը կալանավորվել են մեկ ամսից պակաս ժամկետով (3-13 օր): Մյուսները
կալանավորվել են մեկից 19 ամիս ժամկետով: Կալանքի ժամկետի միջին տևողությունը
կազմել է 7.4 ամիս: Ինչ վերաբերում է կալանքի մասին որոշման կայացմանը, ապա մեծ
մասը` 44%-ը, տարվել են դատարան 72 ժամվա ընթացքում, իսկ 31%-ն` ավելի ուշ: Անչա
փահասներից մեկը նշեց, որ դատական նիստին մասնակցել է միայն իր հայերը, մինչդեռ
կալանավորվածն անձամբ ներկա չի եղել դատական նիստին,60 ինչն օրենքի խախտում է:
57 ՔԴՕ, հոդված 135:
58 Նույն տեղը:
59 ՔԴՕ, հոդվածներ 138, 139:
60 ՔԴՕ, հոդված 302. «Դատական քննությունը կատարվում է ամբաստանյալի մասնակցությամբ, որի դատարան

ներկայանալը պարտադիր է, բացառությամբ 3141 հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված դեպքի» (դատական

ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ
«Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածով
նախատեսվում է ձերբակալված և կալանավորված անձի իրավունքը` իր իրավունքների և
ազատությունների խախտումների վերաբերյալ անձամբ կամ իր փաստաբանի կամ օրի
նական ներկայացուցչի միջոցով բողոքներ ներկայացնելու ձերբակալման կամ կալանա
վորման վայրի վարչակազմին, նրանց վերադասներին, դատարանին, դատախազությա
նը, մարդու իրավունքների պաշտպանին, պետական և տեղական ինքնակառավարման
մարմիններին, հասարակական կազմակերպություններին, կուսակցություններին, լրատ
վամիջոցներին, միջազգային մարմիններին և մարդու իրավունքների և ազատություննե
րի պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպություններին:
18-րդ հոդվածով, մասնավորապես, նախատեսվում է, որ դատախազների, դատավորնե
րի, մարդու իրավունքների պաշտպանների և ձերբակալվածների և կալանավորվածների
պահելու վայրերի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմինների հետ ձեր
բակալված և կալանավորված անձանց նամակագրությունը չպետք է ենթարկվի գրաքն
նության և պետք է ուղարկվի արագորեն: Նամակները կարող են գրաքննության ենթարկ
վել վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից միայն դատարանի որոշման հիման վրա:
Ավելին, «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ
հոդվածով ուղղակիորեն արգելվում է բողոքելու դեպքում անձի համար որոշակի հետ
քննության բնականոն ընթացքը կրկին անգամ խաթարելը կամ դատավորի օրինական կարգադրությունները
չկատարելը կարող է հիմք ծառայել դատական նիստերի դահլիճից հեռացնելու և դատական քննությունն
առանց նրա ներկայության շարունակելու պատժամիջոցը կիրառելու համար):
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ևանքներ առաջացնելը, և պատասխանատվություն է նախատեսվում նման գործողու
թյունների համար:
Իր իրավունքների խախտումների վերաբերյալ բողոքներն անձամբ կամ փաստաբանի
կամ օրինական ներկայացուցչի միջոցով բողոքներ ներկայացնելու` դատապարտված
անձանց իրավունքը ճանաչվում է ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքի 12-րդ հոդվածով:
Սահմանված է նաև դատապարտյալի` իրավական օգնություն ստանալու իրավունքը,
որը, սակայն, չի նախատեսում անվճար փաստաբանական օգնությունը, ի տարբերու
թյուն կասկածյալների և ամբաստանյալների:
Կալանավորված անձանց պահելու վայրի կամ քրեակատարողական հիմնարկի վար
չակազմը պարտավոր է կալանավորված անձանցից և դատապարտյալներից ընդունել
առաջարկներ, դիմումներ և բողոքներ: Կալանավորվածների պահման վայրի կամ քրեա
կատարողական հիմնարկի վարչակազմի ստացած բողոքները պետք է ուղարկվեն հասցե
ատիրոջը դրանք ստանալուց հետո երեք աշխատանքայի օրվա ընթացքում, իսկ պատաս
խանները` փոխանցել համապատասխան կալանավորված անձին կամ դատապարտյալին`
նրա ստորագրության դիմաց, իսկ նրա կողմից նման ցանկություն հայտնելու դեպքում` նաև
կցել նրա անձնական գործին:61 Հարկ է նշել, որ հակասություն կա Քրեակատարողական
օրենսգրքի 15.1-րդ հոդվածի հետ, որով սահմանված է, որ դատապարտյալի բողոքները ոչ
ուշ, քան մեկ օրվա ընթացքում, պետք է ուղարկվեն հասցեատերերին:
Անչափահասների հետ հարցազրույցների ընթացքում երեխաներից ութը հայտնեցին դա
ժան վերաբերմունքի դեպքերի մասին: Անչափահասները նշեցին, որ բողոքներ չեն ներ
կայացրել հետևյալ պատճառներով.
–	Վախենում էին, որ դա կարող է վատթարացնել իրենց վիճակը,
–	Չէին հավատում, որ դա արդյունավետ միջոց է, որը կարող է փոխել իրավի
ճակը. «Ո՞ւմ բողոքեմ, լրիվ իրանք են ու ոչ մի բան չի փոխվելու»,
–	Ժամանակին չեն կողմնորոշվել և իրազեկված չեն եղել՝ ինչպես գործել նման
իրավիճակում. «Ուղեղս չէր աշխատում, ուզում էի, որ տուն թողնեն»,
– Եղել է նաև հետևյալ զավեշտական օրինակը. «Ծեծող ոստիկանը գումար է
առաջարկել հորս, որպեսզի չբողոքենք, հայրս չի վերցրել, բայց չի բողոքել»։
Փորձագետները շատ հազվադեպ էին կարողանում մտաբերել դաժան վերաբերմունքի
և խոշտանգումների վերաբերյալ որևէ գործ։ Պատճառն այն է, որ նման վերաբերմուն
քի վերաբերյալ հայտարարություններին առնչվող հարցերը փորձում են տեղում «լուծել»՝
61 ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության` կալանավորվածներին

պահելու վայրերի և ուղղիչ հիմնարկների ներքին կանոնակարգ, 169-173-րդ կետեր:

չհասցնելով մինչև պաշտոնական քննություն: Բողոքները հիմնականում բանավոր են,
ինչը հնարավորություն չի տալիս քրեական գործ հարուցել։
Դատավորները և փաստաբանները բերեցին անչափահասների հանդեպ դաժան վերաբեր
մունքի վերաբերյալ չբացահայտված և ընթացք չստացած դեպքերի հետևյալ օրինակները՝
– «Ինձ մոտ հայտ է եղել, երբ անչափահասը հայտարարել է, որ նրան տաս օր
պահել են ոստիկանության բաժանմունքում։ Սակայն քննությունը ցույց տվեց,
որ կոնկրետ հանգամանքներ չկար, մերկապարանոց հայտ է։ Ես պարզեցի,
որ այդ տաս օրվա ընթացքում նա շփվել է իր հոր հետ և այլն», ասաց Աջափ
նյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դա
տարանի դատավորներից մեկը:
– «
Մի տղա նշել էր, որ նրանից ցուցմունքը վերցրել են ծեծի միջոցով, բայց երբ
ծանոթացանք գործին, հասկացանք, որ ծեծ չի եղել։ Խաչաձև հարցեր ենք
տալիս և այլն, մի խոսքով պարզում ենք»։ (դատավոր, վերաքննիչ դատարան)
– «
Փաստաբանը իր նախաձեռնությամբ դիմում է ներկայացրել, քանի որ երե
խայի վրա ծեծի հետքեր է տեսել։ Երբ գործը հասել է դատարան, երեխան
հրաժարվել է և ասել է, որ ընկել է և հետքերը դրա հետևանք են։ Փաստաբա
նը հայտնվեց շատ վատ վիճակում»։ (փաստաբան)
– «
Գործադրվել է հոգեբանական ճնշում ձերբակալված անձանց պահելու վայ
րում օպերլիազորի կողմից, սակայն երեխան հետո ցուցմունքը փոխել է, և
ծառայողական քննությունը մերժվել է»։ (փաստաբան, Երևան)
– «
Տասնվեց տարեկան տղային բերման էին ենթարկել Ստեփանավանից,
առանց ծնողի ցուցմունք էր տվել, հետո հրաժարվել էր իր ցուցմունքից և բա
ցատրությունից` ասելով, որ իր վրա հոգեբանական ճնշում են գործադրել։
Բայց, ի վերջո, դատվեց, դատարանը հաշվի չառավ»։ (փաստաբան)
– «Երեխային օպերլիազորները ահաբեկել էին, որ ցուցմունք գրի, երեխան
գրեց, գործ էի պատրաստում, հետո երեխան իր ցուցմունքներից հրաժարվեց
և ի վերջո դատվեց»։ (փաստաբան)
– «Ես էի այդ տղայի փաստաբանը, և նա ինձ պատմեց, որ նրան դաժան ծե
ծի են ենթարկել՝ ցուցմունք կորզելու նպատակով։ Բայց ինձ ուշ ասեց, երբ
մարմնի վրա արդեն հետք չկար և ոչ մի բան հնարավոր չէր անել։ Հարցրեցի`
ինչու շուտ չէիր ասում, պատասխանեց՝ «վախենում էի ավելի շատ ծեծեին, որ
ասեի»։ (փաստաբան)
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– «
Մի 3-4 տարի առաջ դեպք եղավ. երեխային ծեծել էին, ծնողը դիմել էր, հան
գամանքները բացահայտվեցին, բայց պատիժ չստացավ, որովհետև ծնողը
իր դիմումը հետ վերցրեց»։ (փաստաբան)
Հետազոտության ընթացքում հնչել են նաև հատուկ դպրոցում երեխաների հանդեպ դա
ժան վերաբերմունքի օրինակներ՝
– Նուբարաշենի թիվ 11 դպրոցի ուսուցիչը ծեծի էր ենթարկել աշակերտներին,
բայց գործը ընթացք չստացավ, վաղեմության ժամկետն անցել էր, գործ չհա
րուցվեց։
– Հատուկ դպրոցի ուսուցիչները ստիպել են, որ երեխան զբաղվի մուրացկա
նությամբ, բայց գործ չի հարուցվել։
Իսկ հաջորդիվ օրինակները պատմում են դաժան վերաբերմունքի և խոշտանգումների
վերաբերյալ այն գործերի մասին, որոնք ընթացք են ստացել և հաջողությամբ ավարտ
վել են։
– «
Նուբարաշենի թիվ 18 հաստատությունում, որը հիմա չկա, փոխտնօրե
նի վրա սեռական բռնության և թրաֆիքինգի պատճառով բողոքներ եղան,
որը հիմք հանդիսացավ, որ ուրիշ տուժածներ էլ բողոքեն։ Արդյունքում այդ
փոխտնօրենը դատապարտվեց»։ (ՀԿ աշխատակից)62
Արդյունքում, Նուբարաշենի թիվ 18 հատուկ դպրոցը Կառավարության 2010 թվականի
դեկտեմբերի 23-ի թիվ 1722-Ն որոշմամբ վերակազմակերպվեց «Փոքր Մհեր» կրթահա
մալիրի: «Փոքր Մհեր» կրթահամալիրը հանրակրթական ուսումնական հաստատություն
է, որն իրականացնում է հանրակրթական միջնակարգ, ինչպես նաև ռազմագիտության և
ռազմահայրենասիրության բնագավառում մասնագիտացված ծրագրեր։
– «Ունեցել եմ մի դեպք, երբ մանկավարժ չէին հրավիրել, և ես այդ դեպքը հաղ
թեցի, ճանաչեցին լրիվ անթույլատրելի»։ (փաստաբան)
– «
Մի դեպք եմ ունեցել 2010 թվականին, երբ երեխան դատարանում հայտա
62 Քրեական

գործը հարուցվել է 2008 թվականի դեկտեմբերին: Հատուկ դպրոցի տնօրենը դիմեց
ոստիկանությանը` նշելով, որ հատուկ դպրոցի սաներից երկուսն ասել են իրեն, որ դպրոցի փոխտնօրենն իրենց
հարկադրել է մուրացկանությամբ զբաղվել: Լրացուցիչ քննության ընթացքում նրան մեղադրանք ներկայացվեց
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 1321 հոդվածի (մարդուն պոռնկության կամ սեռական շահագործման այլ ձևերի մեջ,
հարկադի աշխատանքի կամ ծառայությունների ներգրավելը կամ ստրկության կամ ստրկությանը նմանվող
վիճակի մեջ դնելը կամ պահելը) և139 հոդվածի (3-րդ մասի) (սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունները, որոնք
կատարվել են 14 տարեկանը չլրացած անձի նկատմամբ) հիման վրա: Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական
շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշման հիման վրա փոխտնօրենը մեղավոր ճանաչվեց
1321 հոդվածի հիման վրա, սակայն 139 հոդվածի հիման վրա արդարացվեց: Դատախազը որոշումը բողոքարկեց
վերաքննիչ դատարանում, որն իր 2010 թվականի դեկտեմբերի 17-ի վճռով փոխտնօրենին մեղավոր ճանաչեց
նաև 139-րդ հոդվածով` նրա նկատմամբ նշանակելով պատիժ` 10 տարվա ազատազրկման տեսքով:

րարել է, որ իրեն ծեծել են, որ սխալ ցուցմունք կորզեն։ Պարզվեց, որ աղջի
կը ենթարկվել է սեռական բռնության, և ոստիկանները սեռական ոտնձգու
թյուն իրական կատարողին թաքցնելու նպատակով, սպառնացել են աղջկան
և ստիպել են, որ ասի, թե դա հենց իր հայրն է եղել։ Հորն էլ են ծեծել ու
ցուցմունք կորզել։ Սակայն դատավորը նկատել է որոշ անհամապատասխա
նություններ և գործը մեծ արձագանք է ստացել»։ (դատավոր, Արագածոտնի
մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան)63

Հետազոտության տվյալները վկայում են, որ շատ հաճախ դաժան վերաբերմունքի վե
րաբերյալ դիմում չեն գրում, արդյունքում չկա նաև պատասխանատուներին պատասխա
նատվության ենթարկելու պրակտիկա։
Բազմաթիվ են նաև այն դեպքերը, երբ անչափահասները վախենալով հրաժարվում են
դաժան վերաբերմունքի մասին իրենց տված ցուցմունքներից։ Անչափահասները չեն դի
մում կամ հետ են կանգնում քննության ընթացքում, քանի որ վախենում են։ Շատ հաճախ
ծնողները սխալ պահվածք են դրսևորում, խուսափում են դիմել` վախենում են, որ երե
խային կպատժեն։
Փորձագետների կարծիքով, դաժան վերաբերմունքի և խոշտանգումների վերաբերյալ
հիմնական խնդիրն այն է, որ անչափահասները միջադեպերի առկայության դեպքում չեն
բողոքում։ Պատաճառները տարբեր են, բայց հիմնականն այն է, որ անչափահասները
իրազեկված չեն իրենց հանդեպ պատշաճ վերաբերմունքի օրինական պահանջի, ինչպես
նաև` բողոքելու հնարավորության և ընթացակարգերի մասին։ Հաջորդ պատճառն այն է,
որ անչափահասները վախենում են բողոքել՝ գտնվելով նույն համակարգի տիրույթում,
ենթադրելով, որ վերաբերմունքն էլ ավելի կվատթարանա։ Եվս մեկ պատճառ հնչեցրեց
քննիչը. «Բողոքներ չեն լինում, քանի որ անչափահասները իրենց փողոցային-տղայական
մտածելակերպի պատճառով խուսափում են ցուցմունք տալուց»։64 Արդյունքում, բողոքի
բացակայության պատճառով քրեական գործ չի հարուցվում և չի բացահայտվում։ Դա
63 Տես Սաշա Դավթյանի գործը, ARAD 1/0016/01/09, http://hra.am/en/tag/davtyan: Շ.Դ.-ն դատարանում

հաղորդեց, որ իրեն և իր քրոջը Կենտրոն ոստիկանություն են տարել 2009 թվականի մայիսի 7-ին և չորս
օր շարունակ ենթարկել են խոշտանգումների, անմարդկային և արժանապատվությունը նվաստացնող
վերաբերմունքի, ստիպել են ցուցմունքներ տալ, որ Սաշա Դավթյանն իսկապես խոշտանգել է և բռնաբարել է Շ.Դ.ին։ Ֆիզիկական բռնությունների արդյունքում կորզված ցուցմունքները դրվել են մեղադրանքի հիմքում։ Սաշա
Դավթյանին նույնպես պարբերաբար ծեծի և խոշտանգումների են ենթարկել: 2009 թվականի դեկտեմբերի 17ին Արագածոտնի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը արդարացրեց Սաշա Դավթյանին՝ իր դստերը
բռնաբարելու մեղադրանքի մասով, բայց մեղավոր ճանաչեց նրան իր դուստրերին խոշտանգելու համար: Սաշա
Դավթյանը 4 տարվա ազատազրկման դատապարտեց ՀՀ քրեական օրենսգրքի 119 հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին
կետի հիման վրա։ Որոշումը բողոքարկվեց, և պատիժը փոխարինվեց 3 տարվա ազատազրկմամբ: Ազգային
ժողովի` համաներում հայտարարելու մասին որոշման հիման վրա Սաշա Դավթյանն ազատ արձակվեց:
Ոստիկանության կողմից Սաշա Դավթյանի և նրա դուստրերի նկատմամբ կատարված խոշտանգումների և
դաժան վերաբերմունքի մեղադրանքի կապակցությամբ որևէ քննություն չի իրականացվել:
64 Այդպիսի մտածելակերպի օրինակ, որի համաձայն ամոթալի (ոչ տղամարդավայել) է ոստիկանությանը

բողոք ներկայացնելը կամ մեկ այլ անձի դեմ գործ տալը:
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տավորներից մեկն անգամ նշեց, որ տուժողի բողոքի հիման վրա 100% էլ կբացահայտվի,
բայց եթե չբարձրացնի հարցը՝ չի բացահայտվի։
ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից տրամադրված տեղեկության համա
ձայն, 2010 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2012 թվականի հունիսի 15-ը ՀՀ արդարադա
տության նախարարության «Աբովյան» ՔԿ հիմնարկում պահվող անչափահաս դատա
պարտյալների և կալանավորված անձանց նկատմամբ խոշտանգումների կամ դաժան
վերաբերմունքի ենթարկելու վերաբերյալ բողոքներ չեն ստացվել:
Նույն ժամանակահատվածում, անչափահասներն «Աբովյան» ՔԿ հիմնարկ ընդունվելիս
«Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվա
ծի համաձայն ենթարկվել են բուժզննության, որի ընթացքում նրանց մոտ հայտնաբեր
վել են մարմնական վնասվածքներ, ինչի վերաբերյալ կազմվել են արձանագրություններ։
Բուժզննության արդյունքում 2010 թվականին արձանագրվել է նմանատիպ 5 դեպք,
2011 թվականին` 10 դեպք, 2012 թվականի հունիսի 20-ի դրությամբ` 7 դեպք:
20 դեպքերը վերաբերել են 17 տարեկան և մեկական արձանագրություն` 15 և 16 տարեկան
արական սեռի անչափահասներին։
Արձանագրություններում նշված է, որ անչափահասները ունեցել են տարբեր տեսակի
վերքեր, սպիներ և քերծվածքներ մարմնի տարբեր մասերում, որոնք առաջացել են մինչև
կալանավորվելը` հիմնականում ծեծկռտուքի, վայր ընկնելու, ինքնավնասման, տանը շի
նարարական աշխատանքներ կատարելու հետևանքով, մոր հարվածից, շան կծելուց։
ՀՀ Գլխավոր դատախազությունը տեղեկացրել է, որ 2010 թվականի հունվարի 1-ից մինչև
2012 թվականի հունիսի 15-ն անչափահասներին խոշտանգումների կամ դաժան վերա
բերմունքի ենթարկելու վերաբերյալ բողոքներ, ինչպես նաև` նրանց մոտ մարմնական
վնասվածքներ հայտնաբերվելու դեպքերի մասին տեղեկություններ չեն ստացվել:
Սակայն քանի որ որոշակի տվյալներ էին ստացվել Արդարադատության նախարարու
թյան կողմից, լրացուցիչ հարցում կատարվեց Դատախազություն այդ տվյալների առնչու
թյամբ: Դատախազության տրամադրած բացատրության համաձայն,65 «Աբովյան» քրե
ակատարողական հիմնարկը տեղեկություններ չի տրամադրել դատախազությանը 2010
թվականին հայտնաբերված 5 մարմնական վնասվածքների վերաբերյալ: 2011 թվականին
արձանագրված 10 դեպքերից դատախազությանը ներկայացվել են ընդամենը 4 բողոք:
Դատախազությունը նաև նշել է, որ «2012 թվականի հուլիսի 25-ի դրությամբ «Աբովյան»
քրեակատարողական հիմնարկում հայտնաբերված 10 մարմնական վնասվածքների վե
րաբերյալ ընդամենը 7 հաղորդումներ են ուղարկվել ՀՀ գլխավոր դատախազությանը»:
Նշվեց նաև, որ անչափահասներն իրենց հայտարարություններում չեն նշել խոշտանգ
65
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին հասցեագրված թիվ 32/6-12 նամակը, 8-ը
օգոստոսի, 2012 թ.:

ման կամ դաժան վերաբերմունքի մասին, այլ հիշատակել են միայն կենցաղային կամ այլ
իրավիճակներում մարմնական վնասվածքներ ստանալու հանգամանքներ:
ՀՀ-ում անչափահասների նկատմամբ խոշտանգումների և դաժան վերաբերմունքի վե
րաբերյալ ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանը 2010 թվականից մինչև 2012 թվականի
հունիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում ստացել է 2 դիմում-բողոք:
ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանն առաջին դիմումը ստացել է 2011 թվականի սեպ
տեմբերի 7-ին: Դիմումով քաղաքացին հայտնել է, որ իր անչափահաս որդու նկատմամբ
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 4-րդ մասով (խուլիգանություն, որը կատարվել
է զենքի կամ որպես զենք օգտագործվող առարկաների գործադրմամբ, որը պատժվում
է ազատազրկմամբ չորսից յոթ տարի ժամկետով) գործ է հարուցվել։ Քաղաքացու փո
խանցմամբ, իր որդուց ծեծի, սպառնալիքի և խոշտանգումների ազդեցության ներքո կոր
զել են իրականությանը չհամապատասխանող ցուցմունքներ։
Նշվածի կապակցությամբ ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրություններին ի պա
տասխան, ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալը հայտնել է, որ քաղաքացու այն պնդու
մը, թե որդուց ծեծի, սպառնալիքի և խոշտանգումների ազդեցության ներքո կորզվել են
իրականությանը չհամապատասխանող ցուցմունքներ, դատաքննությամբ չի հիմնավոր
վել։ Միաժամանակ հայտվել է, որ դատաքննության ընթացքում քննության է առնվել մե
ղադրյալի և նրա պաշտպանի նշված պատճառաբանությունը՝ հոգեբանական ճնշման և
ֆիզիկական բռնության գործադրմամբ խոստովանական ցուցմունքներ կորզելու հանգա
մանքը, և դատարանը հանգել է այն հետևության, որ նրանց պատճառաբանությունները
չեն համապատասխանել քրեական գործի տվյալներին։ Քաղաքացու դիմում-բողոքի քն
նարկումը դադարեցվել է։
Մյուս բողոքը ներկայացվել է փաստաբանի կողմից 2012 թվականի ապրիլի 26-ին: Պաշտ
պանյալը մեղադրվել է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 176-րդ հոդվածով (կողոպուտ) նախա
տեսված արարք կատարելու մեջ։ Ըստ փաստաբանի, իր պաշտպանյալի հորը կանչել են,
որպեսզի վերջինս ստորագրի իր անչափահաս որդու բացատրությունը, որն ըստ դիմու
մատուի ձեռք է բերվել իր պաշտպանյալին խոշտանգումների ենթարկելու միջոցով։
Նշվածի կապակցությամբ ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրություններին ի պա
տասխան ՀՀ ոստիկանության պետի տեղակալը հայտնել է, որ ծառայողական քննության
արդյունքներով, ՁՊՎ-ում ձերբակալվածի մարմնի զննության ժամանակ հայտնաբեր
ված վնասվածքների մասին իրազեկումը կորցնելու համար ՀՀ ոստիկանության աշխա
տակիցը ենթարկվել է «խիստ նկատողություն» կարգապահական տույժի։
Հայտվել է նաև, որ իր վարույթում քննվող քրեական գործով դատարանում անչափահաս
մեղադրյալի խափանման միջոցի հարցի քննարկման ընթացքում ոստիկանության ծա
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ռայողների կողմից իր նկատմամբ բռնություն գործադրելու և մարմնական վնասվածքներ
պատճառելու վերաբերյալ մեղադրյալի հայտարարությանն օրենքով սահմանված կար
գով ընթացք չտալու համար ՀՀ ոստիկանության քննիչը նախազգուշացվել է. նա ընդա
մենը նախազգուշացվել է` նկատի ունենալով, որ ունեցել է 4 ամսվա աշխատանքային
ստաժ։
Հայտնվել է նաև, որ ծառայողական քննությամբ չեն հաստատվել խոշտանգումների վե
րաբերյալ տեղեկությունները:

Առաջարկություն
-	 Ձևավորել բողոքարկման արդյունավետ ընթացակարգեր, որոնք կնպաստեն
տուժողների և վկաների կողմից խոշտանգումների և դաժան վերաբերմուն
քի բողոքների` պետական մարմիններին ներկայացմանը, և գործնականում
ապահովել բողոքներ ներկայացնողների պաշտպանվածությունը բողոքե
լու հանգամանքով պայմանավորված որևէ դաժան վերաբերմունքից կամ
վրեժխնդրությունից,
-	 Խոշտանգումների և դաժան վերաբերմունքի համար մեղավոր անձինք պետք
է պատասխանատվության ենթարկվեն:

ԽՈՇՏԱՆԳՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՍՏԱՑՎԱԾ
ՑՈՒՑՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՆԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ
Սահմանադրությամբ արգելվում է անօրինական ճանապարհով ստացված ապացույցնե
րի օգտագործումը:66 ՔԴՕ-ով ուղղակիորեն արգելվում է բռնության, սպառնալիքի կամ
խաբեության միջոցով կամ կասկածյալի կամ մեղադրյալի իրավունքների խախտման
արդյունքում կամ դատավարական խախտումների հետևանքով ստացված ապացույցնե
րի օգտագործումը:67 Դատարանը պարտավոր է ուսումնասիրել ապացույցների թույլատ
րելիությունը:68
Հարցազրույցի ընթացքում դատավորներից մեկը նշեց, որ այն դեպքերում, երբ մեղադ
րյալը դատարանում հայտնում է, որ նախաքննության փուլում իր ցուցմունքները ձեռք են
բերվել դաժան վերաբերմունքի արդյունքում, իրականացվում է քննություն ՀՀ քրեական
դատավարության օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի համաձայն, որով նախատեսվում է, որ քրե
ական վարույթն իրականացնող մարմինը պետք է մանրակրկիտ կերպով ստուգի կասկա
ծյալի, մեղադրյալի և նրանց պաշտպանի բոլոր բողոքները քրեական դատավարության
ընթացքում օրինականության խախտումների վերաբերյալ: Խնդրո առարկա պաշտո
նյային կանչում են հարցաքննության։ Դատավորը այդ գործը պետք է ուղարկի հատուկ
քննչական ծառայություն գործի մանրամասները ճշտելուց հետո։ Դատավորը հարցաքն
նում է այն օպերլիազորին, ում մոտ այդ դեպքը եղել է, և խաչաձև հարցաքննության ար
դյունքում պարզվում է, ինչ է իրոք տեղի ունեցել։ Վերաքննիչ դատարանի դատավոր
ներից մեկը նշեց, որ «անց է կացվում ծառայողական քննություն, եթե երեխան անուն
տվեց»։ Այնուամենայնիվ, մեղավորին հայտնաբերելը քննչական մարմինների խնդիրն է:
Հետազոտության արդյունքների համաձայն, պրակտիկայում, թեև դատավորը պարտա
վոր է ուղարկել գործը դատախազություն, դեպքերի 99%-ում այդ բողոքները համարվում
են ոչ արժանահավատ: Շատ հաճախ բժշկական փորձաքննությունը ժամանակին չի ան
ցկացվում, և դատավորն արժանահավատ չի համարում բողոքը:
Հաշվի առնելով, որ փաստաբանի ներգրավումն անչափահաս կասկածյալի կամ մեղադ
րյալի հարցաքննությանը պարտադիր է՝ փաստաբանի բացակայությամբ տրված ցուց
մունքը չի կարող ապացույց համարվել: Այնուամենայնիվ, հարցազրույցների ընթացքում
նշվեց, որ գործնականում, եթե փաստաբանը չի միջնորդում այդ ապացույցներն անթույ
66 Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, հոդված 22:
67 ՔԴՕ, 11-րդ հոդվածի 7-րդ մաս. «Արգելվում է կասկածյալից, մեղադրյալից, ամբաստանյալից, տուժողից,

վկայից և քրեական դատավարությանը մասնակցող այլ անձանցից ցուցմունքներ կորզել բռնության,
սպառնալիքի, խաբեության, նրանց իրավունքների ոտնահարման, ինչպես նաև այլ անօրինական
գործողությունների միջոցով»:
Հոդված 105. «Քրեական գործով վարույթում մեղադրանքի հիմքում չեն կարող դրվել և որպես ապացույց
օգտագործվել այն նյութերը, որոնք ձեռք են բերվել բռնությամբ, սպառնալիքով, խաբեությամբ, անձին ծաղրի
ենթարկելով, ինչպես նաև այլ անօրինական գործողություններով»:
68 ՔԴՕ, հոդվածներ 106, 127:
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լատրելի ճանաչելու մասին, դատարանը կարող է դրանք ընդունելի համարել:
Հարկ է նաև նշել, որ որոշ փորձագետներ նկատում են դրական փոփոխություններ: Փաս
տաբաններից մեկն ասաց հետևյալը. «Դատավորները վերջերս սկսել են արձագանքել
բողոքներին, մասնավոր որոշում են կազմում և քննության են ուղարկում։ Վերջերս սկսել
են հաղորդում ուղարկել հատուկ քննչական ծառայությանը»։
Հարցված դատավորներից մեկի կարծիքով, խոշտանգումների վերաբերյալ արդյունա
վետ քննություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է, որ գնահատող դերը ստանձնի
դատարանը։ Իսկ գործող ընթացակարգի համաձայն, գործը հարուցում են, քննություն են
սկսում, իսկ դատարանը պետք է սպասի գործընթացի արդյունքներին։ Դաժան վերաբեր
մունքի և/կամ խոշտանգումների կասկածի դեպքում առանձին վարույթ չի սկսվում միջա
դեպի վերաբերյալ. միջադեպը դիտարկվում է նույն գործի շրջանակներում, ինչն ի սկզ
բանե նվազեցնում է գործի վերաբերյալ արդյունավետ քննության հնարավորությունը։
Բացի դրանից, գործի քննությունը ժամանակին չի կատարվում. ձգձգվում է` մինչև դառնա
ժամանակավրեպ` ինչպես վնասվածքների զննության, այնպես էլ շահագրգիռ կողմերի
ներգրավման տեսանկյունից։

Առաջարկություն
– Փոփոխել օրենսդրությունը, որպեսզի դատարանները որպես թույլատրելի
ապացույց չճանաչեն նախաքննության ընթացքում տված խոստովանական
ցուցմունքը, եթե ամբաստանյալը դատարանում հրաժարվում է այդ ցուցմուն
քից:

Հետազոտության շրջանակում հարցվածների
առաջարկությունները խոշտանգումների և դաժան
վերաբերմունքի նվազեցման վերաբերյալ
Հետազոտության ընթացքում հնչել են դաժան վերաբերմունքի և խոշտանգումների նվա
զեցման ուղղությամբ մի շարք առաջարկություններ։
Մասնավորապես, անչափահասներին հարցազրույցի ընթացքում հարց է տրվել վերոն
շյալ հաստատություններում նրանց հանդեպ վերաբերմունքի փոփոխության անհրաժեշ
տության վերաբերյալ։
Հարցված անչափահասները հաստատություններում նրանց հանդեպ վերաբերմունքի
փոփոխության վերաբերյալ հարցին տվել են հետևյալ պատասխանները.

– Որևէ բան փոխելու կարիք չկա, ամեն ինչ նորմալ է. 93%69,
– Իրենք պետք է մեզ ավելի խիստ վերաբերվեն, պատիժներ սահմանեն. 3%
(պատասխանի այս տարբերակը հնչեցրել են հատուկ կրթահամալիրի սանե
րից երեքը),
–	Հարգանքով վերաբերվեն, չպարտադրեն որևէ բան. 2% (պատասխանի այս
տարբերակը հնչեցրել են ՔԿՀ-ում պահվող անչափահասներից մեկը և հա
տուկ կրթահամալիրի սաներից մեկը),
– Դժվարացել են պատասխանել. 1%:
Ոստիկանության պետ լինելու դեպքում իրականացվելիք փոփոխությունների վերաբե
րյալ հիփոթետիկ հարցին պատասխանելով, անչափահասների 15%-ը նշել են, որ երբեք
չեն լինի ոստիկանության պետ և չեն ուզում լինել: 20%-ը նշել են, որ ոչինչ փոխել պետք
չէ, ամեն ինչ նորմալ է, իսկ 15%՝ չգիտեն։ Ինչ վերաբերում է ոստիկանությունում փոփոխու
թյունների իրական առաջարկներին, ապա հարցվածների 15%-ը նշել են, որ ոստիկանու
թյունում պետք է մարդկային վերաբերմունք լինի, 12%-ը նշել են, որ ոստիկանությունում
չպետք է կիրառվի ֆիզիկական բռնություն, մասնավորապես՝
– Չծեծեն, չվնասեն,
– Եղունգները չդնեն դռան տակ ու խփեն,
– Ոտների տակ «դուբինկայով» չխփեն,
– Ատրճանակով գլխին չխփեն։

Հարցվածների մոտ 12%-ը նշեցին, որ կցանկանային, որ քննիչը նրանց նորմալ վերաբեր
վեր՝ փոխադարձ հարգանքով: Մյուսները ոչ մի ցանկություն կամ առաջարկություն չեն
հնչեցրել։
Հնչել են նաև այնպիսի առաջարկություններ ոստիկանությունում կարգ ու կանոնի հաս
տատման վերաբերյալ, որոնք վերաբերում են ոստիկանների շրջանում կոռուպցիայի վե
րացմանը և անչափահասների հետ վարվելակերպի փոփոխությանը: Մասնավորապես,
69 Հիմնարկներում անչափահասների նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխությունների վերաբերյալ հարցին

պատասխանելն անչափահասի համար բարդ է: Նրա պատասխանի վրա կարող են տարբեր գործոններ ազդել
(հիմնարկի հետ ապագա խնդիրներից խուսափելը, նրանց նկատմամբ գործադրվող հնարավոր ճնշումները,
համեմատելու և փոփոխություններ առաջարկելու իմաստով հնարավոր այլընտրանքային վիճակի/
պայմանների մասին նրանց չիմացությունը կամ բաց հարցին մանրակրկիտ պատասխան տալու` նրանց
պատրաստակամության բացակայությունը և այլն):
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ուշադրության արժանի են հետևյալ հայտարարությունները. «Շատ մարդկանց չէի դա
տի», «ձեռք չէի առնի», «չէի նվաստացնի», «կփոխեի խոսելաոճը, այնպես են խոսում
կարծես արդեն դատապարտված ես», «չհայհոյեին», «մեկ հոգով հարցաքննեն, ոչ թե 10,
որ ազատ խոսեն, ճնշված չզգան», «կարգ ու կանոն կմտցնեի», «կվերացնեի ոստիկան
ների խարդախությունը», «շառ չանեին», «չէի հանդուրժի, որ փող են տալիս, մարդկանց
ազատում»։
Ինչ վերաբերում է ՔԿՀ-ներում անհրաժեշտ փոփոխությունների մասին անչափահասնե
րի պատասխաններին, ապա շատերը նշել են, որ ոչ մի փոփոխության կարիք չկա: Ոմանք
նշել են, որ երբեք ՔԿՀ-ի պետ չեն լինի։ ՔԿՀ-ների վերաբերյալ առաջարկությունների
շարքում հնչել է զբաղմունքի հնարավորությունների ավելացման անհրաժեշտությունը՝
սպորտային միջոցառումների կազմակերպում, համակարգիչներով ապահովում, երաժշ
տություն լսելու հնարավորություններ, աշխատելու/զբաղվածության հնարավորություն
ներ, արհեստ սովորելու հնարավորություններ: Հարցվածներից մեկն ասաց. «Կուզեի ոս
կերչություն սովորել»։
Անչափահասները ՔԿՀ-ներում անչափահաս դատապարտյալների և կալանավորների
պահման պայմանների բարելավման ուղղությամբ առաջարկել են թույլատրել ՔԿՀ-նե
րում գտնվող երեխաներին բջջային հեռախոսների օգտագործումը, խցերի դռները բաց
թողելու, ազատ ռեժիմի կամ ռեժիմի փոփոխության («առավոտյան արթնանայինք ոչ թե
7-ին, այլ 9-ին»), հագուստի տեսքի և գույնի փոփոխություն: Անչափահասներից մեկն
ասաց. «Կօգնեի նրանց, ով ինչ-որ բանի կարիք ունի՝ հագուստ, ծխախոտ»։
Հնչել են նաև անչափահասների հանդեպ վերաբերմունքի փոփոխության առաջարկու
թյուններ. «Կվերաբերվեի դատապարտյալին մարդկային ամենաբարձր չափանիշնե
րով», «կփոխեի ՔԿՀ աշխատողների պահվածքը»։
Անչափահասները հարցազրույցների ընթացքում անդրադարձել են նաև ուղղման հետ
կապված շատ կարևոր հիմնախնդիրներին. «Կանեի այնպես, որ գողական բարքերը
չտարածվեն», «իրար նմաններին իրար հետ կպահեի, որ մեկը մյուսին չխանգարի», «չէի
հանդուրժի առավելություններ ունեցող ազատազրկվածների»։
Հնչել են նաև առաջարկություններ ազատվելու հնարավորությունների ընդլայնման
հետ կապ
ված. «Ազատվելու շանսերը կմեծացնեի», «
կօգնեի, որ շուտ ազատվեն»,
«վաղաժամկետ բաց կթողնեի», «բոլորին բաց կթողնեի», ընդհուպ մինչև՝ «գաղութները
կփակեի»։
Իրենց նկատմամբ դատավորի վերաբերմունքի առնչությամբ անչափահասներն արել են
հետևյալ առաջարկությունները.
–	Բարեհամբույր լինի,

–	Մեղմ վերաբերվի, խղճով վերաբերվի, «սռոկը քիչ տա»,
–	Խափանման միջոցը կալանք չնշանակի,
– Արդար լինի, «վերևներին» չլսի։
Քննարկելով անչափահասների հանդեպ դաժան վերաբերմունքի և խոշտանգումների
նվազեցման հնարավորությունները՝ փորձագետներն առաջին հերթին անդրադարձան
անչափահասների հետ աշխատող մասնագետների վերապատրաստումների անհրա
ժեշտությանը, ինչպես նաև` նպատակային կադրային քաղաքականությանը արդարա
դատության ոլորտում. «Օրինականության ապահովության բարձրացում, համակարգ
ներգրավել կիրթ և հումանիստ մարդկանց, որոնք իրենց թույլ չեն տա երեխա ծեծել։ Ոս
տիկանության բաժանմունքում անչափահասին պետք է նայեն ծնողի պես, այնպես իրենց
պահեն, որ երեխան ինքը պատմի ողջ ճշմարտությունը», ասաց Էրեբունի և Նուբարաշեն
շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորներից մեկը: ՔԿՀ-ներում
անչափահասների հետ աշխատող մասնագետների և ՔԿՀ-ների վարչական անձնակազ
մի պարագայում հատուկ կարևորվեցին մանկավարժական գիտելիքները։ Ոստիկանու
թյան աշխատակիցները պետք է վերապատրաստումներ անցնեն անչափահասների տա
րիքային առանձնահատկությունների, թույլատրելի վարքի սահմանների վերաբերյալ։
«Օրենքի ճիշտ կիրառումը և քաղաքացիական պարտքը կնվազեցնի անչափահասների
հանդեպ դաժան վերաբերմունքը և խոշտանգումները, մասնավորապես ՁՊՎ-ներում»,
նշեց Արագածոտնի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորներից մե
կը:
Հնչել է նաև երեխաների հետ աշխատանքում ավելի շատ սոցիալական աշխատողների
և հոգեբանների ներգրավման վերաբերյալ առաջարկություն, ընդ որում` բոլոր հաստա
տություններում։
Հաջորդ առաջարկությունը վերաբերում է բնակչության և հատկապես երեխաների իրա
վագիտակցության բարձրացմանը, որը ենթադրում է մարդկանց իրազեկում, հասարա
կության գիտակցության մակարդակի բարձրացում։ Եթե երեխան իմանա իր իրավունք
ները, երեխայի հետ աշխատեն հոգեբանները և սոցիալական աշխատողները, ապա
բացահայտումը կավելանա։ Երեխան պետք է իմանա, որն է դաժան վերաբերմունքը, և
ում դիմել։
Ինչպես արդեն քննարկվել է, փաստաբանի պարտադիր ներկայությունը ոստիկանու
թյունում և ՁՊՎ-ում նույնպես կնպաստի անչափահասների հանդեպ դաժան վերաբեր
մունքի և խոշտանգումների թվի նվազմանը։ Փաստաբաններից մեկն ասաց հետևյալը.
«Փաստաբանին պետք է կանչեն հենց սկզբից, այլ ոչ թե բացատրություն վերցնելուց հե
տո»։ Նույնը վերաբերում է նաև ոստիկանությունում երեխայի հետ ծնողի և մանկավարժի
պարտադիր ներկայությանը՝ հենց առաջին պահից։
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Բոլոր հաստատությունների գործունեության թափանցիկության ապահովումը, վերահս
կողության և մշտադիտարկման իրականացումը նույնպես կնպաստեն դաժան վերաբեր
մունքի և խոշտանգումների նվազեցմանը։ Փորձագետները հատուկ անդրադարձել են
ոստիկանների հանդեպ վերահսկողությանը և հստակ հրահանգմանը։ Դրան կարող է
նպաստել նաև տեսախցիկների տեղադրումը։ Հարցված ՔԿՀ աշխատակիցներից մեկը
երեխաների հանդեպ դաժան վերաբերմունքի և խոշտանգումների նվազեցման հնարա
վոր միջոցառումների մասին հարցին տվեց հետևյալ զավեշտալի պատասխանը. «Ոստի
կանության բաժանմունքում առանց ծեծելու ո՞նց կլինի»։
Հետազոտության արդյունքների համաձայն, դաժան վերաբերմունքի և խոշտանգումների
համար պատասխանատու անձինք չեն պատժվում։ Այս կապակցությամբ հարցվողները
առաջարկում էին ոստիկաններին ենթարկել պատասխանատվության։
Նախորդ առաջարկությունից բխում է նաև դաժան վերաբերմունքի և խոշտանգումների
վերաբերյալ փաստերի, ինչպես նաև պատասխանատուներին պատասխանատվության
ենթարկելու գործընթացի հրապարակման անհրաժեշտությունը: Փաստաբաններից մեկն
ասաց հետևյալը. «Եթե այդ ամենը հրապարակվի, արդեն ոչ ինքը, ոչ էլ մյուսները այդպի
սի բան չեն անի»։ Մեկ այլ փաստաբան նշեց. «Եթե մարդիկ իրազեկվեն, մի քանի հոգի
բողոք ներկայացնի, և դրա հիման վրա ոստիկաններ դատապարտվեն, դա տարածում
կստանա»։
Նշվել է նաև, որ ոստիկանների արդյունավետ աշխատանքին կնպաստի ոստիկանների
սոցիալ-հոգեբանական աջակցությունը։
Նույն խնդրի լուծմանը կնպաստի նաև, եթե երեխան հնարավորություն ունենա կապի մեջ
լինել համապատասխան պետական մարմինների կամ ՀԿ-ների հետ, որոնց կկարողա
նա դիմել անհրաժեշտության դեպքում: Փաստաբաններից մեկն արտահայտեց հետևյալ
միտքը. «Եթե մի մարմին լինի, որը կզբաղվի այդ հարցով, երեխան և ծնողը վստահ կլի
նեն, որ հոգեբանական ճնշում չի լինի, այդ դեպքում կդիմեն։ Եթե անչափահասը գիտակ
ցի, որ նրան վնաս չի լինի, կբարձրաձայնի այդ հարցը»։
Անհրաժեշտ է կատարելագործել համագործակցությունը տարբեր մարմինների, մասնա
վորապես` ՀԿ-ների և պետական մարմինների միջև: Կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման
նպատակով փորձագետներն առաջարկել են բարձրացնել ոստիկանության և քրեակա
տարողական համակարգերում աշխատող մասնագետների աշխատավարձը։
Հնչել են առաջարկություններ նաև ոստիկանների իմիջի բարելավման ուղղությամբ: Վե
րաքննիչ դատարանի դատավորներից մեկն ասաց. «Պետք է կոտրել կարծրատիպերը։
Օրինակ, ոստիկանների մասին նոր հոլովակները շատ լավ են։ Ոստիկաններին էլ է պետք
փոխել, երիտասարդ ոստիկանները պատրաստ են այդ փոփոխությունների»։

Համայնքային վերականգնողական կենտրոնների զարգացումը և տարածումը նույնպես
կնպաստեն դաժան վերաբերմունքի և խոշտանգումների բացահայտմանը և նվազեցմա
նը։ Գալով համայնքային կենտրոն, երեխաները չեն ուզում գնալ ոստիկանություն պրո
ֆիլակտիկ հաշվառման համար, նրանք չեն ուզում ոստիկանի հետ ճնշող մթնոլորտում
շփվել։ Հաճախ ծնողներն են դիմում համայնքային կենտրոններ խնդրանքով, որ համայն
քային կենտրոններն աշխատենք երեխաների հետ, այլ ոչ թե ոստիկանները։
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– Քրեական օրենսգրքի և համապատասխան օրենսդրության փոփոխություն
ների միջոցով խոշտանգումը և դաժան վերաբերմունքը սահմանել Խոշտան
գումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ նվաստացուցիչ վերաբերմունքի
կամ պատժի դեմ ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի դրույթներին համահունչ։
–	Խոշտանգումների և վատ վերաբերմունքի համար մեղավոր անձանց պա
տասխանատվության ենթարկել։
Քննություն
–	Միջոցառումներ ձեռնարկել խոշտանգման և դաժան վերաբերմունքի դեպքե
րի անկախ և արդյունավետ քննությունն ապահովելու ուղղությամբ:
–	Փոփոխել օրենքը` ապահովելու, որպեսզի խոշտանգման և/կամ դաժան վե
րաբերմունքի մեջ մեղադրվող բոլոր պաշտոնյաների պարտականություն
ների կատարումը կասեցվի այնքան ժամանակով, քանի դեռ բողոքի քննու
թյունն ընթացքի մեջ է:
–	Համակարգային բարեփոխումներ իրականացնելու միջոցով` ապահովել
խոշտանգումների վերաբերյալ բոլոր բողոքների հավուր պատշաճի և արագ
զեկուցումը և քննությունը Հատուկ քննչական ծառայության (ՀՔԾ) կողմից:
– ՀՔԾ-ի կողմից իրականացվող քննության օրինականությունը հսկող դատա
խազները պետք է տարբեր լինեն ոստիկանության կողմից իրականացվող
քննության օրինականությունը հսկող դատախազներից:
–	Գործի քննության օրինականությունը հսկող դատախազները պետք է տար
բեր լինեն դատարանում գործը ներկայացնող դատախազներից:
Իրավական երաշխիքներ
– Ապահովել, որպեսզի ազատությունից զրկելու առաջին պահից բոլոր անձանց
համակարգված ձևով տրամադրվի ոստիկանության կողմից ազատությունից
զրկված անձանց իրավունքները (ներառյալ` բժշկի տեսակցելու իրավունքը)
թվարկող թերթիկ, այլ ոչ` ձերբակալության մասին ֆորմալ փաստաթուղթ:
–	Փոփոխել ազատազրկման մասին ծանուցման վերաբերյալ իրավական
դրույթները, որպեսզի դրանք համահունչ լինեն սահմանադրական նորմերին,
և ապահովել ծանուցումն ազատությունից փաստացի զրկելու առաջին պա
հից` դրան առնչվող ֆորմալ գործողությունների կատարումից անկախ:

–	Փոփոխել օրենսդրությունը` փաստաբան ունենալու, ազգականի ծանուցելու,
իրավունքների մասին տեղեկացվելու, բուժզննության և այլ երաշխիքների
առումով, որպեսզի դրանք ապահովված լինեն անձին փաստացի արգելանքի
տակ վերցնելու պահից` անկախ օրենքով նրա համար նախատեսված իրա
վական կարգավիճակից:
–	Գործնական քայլեր ձեռնարկել` ապահովելու պաշտպանի ներգրավումը նա
խաքննության վաղ փուլերից:
–	Գործնականում ապահովել, որպեսզի անչափահասին փաստաբանի բացա
կայությամբ հարցաքննելու դեպքում հնարավոր չլինի հիմնվել գրավոր ցուց
մունքի վրա:
–	Փոփոխել օրենսդրությունը` պարտադիր դարձնելով ոստիկանությունում քնն
չական մարմինների կողմից կատարվող հարցաքննությունների տեսաձայ
նագրումը:
– Անչափահաս տուժողների և հանցագործությունների վկաների հարցաքննու
թյան համար կառուցել երեխայի համար բարյացկամ հարցազրույցների սե
նյակներ:
Բժշկական զննություն, դատաբժշկական փորձաքննություն
–	Փոփոխել «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» ՀՀ
օրենքի այն դրույթները, որոնք կարգավորում են ձերբակալվածի` բժշկի տե
սակցելու իրավունքը, որպեսզի այդ դրույթները կիրառելի լինեն ոչ միայն
գանգատվողների կամ մարմնական վնասվածք ունեցողների նկատմամբ:
–	Կատարել օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք բժշկի տեսակցելու իրա
վունքի շրջանակը կընդլայնեն` հստակորեն ներառելով նաև ազատությունից
փաստացի զրկված լինելու ժամանակահատվածը:
– Ապահովել դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացության ժամանա
կին տրամադրումը դատարանին:
–	Փաստաբանների համար երաշխավորել ձերբակալվածերի բժշկական փաս
տաթղթերի և նրանց վերաբերյալ եզրակացությունների անհապաղ հասանե
լիությունը:
– Անկախ բժիշկների համար ստեղծել դատական բժշկի որակավորում ստա
նալու հնարավորություն, և կալանավորված անձանց իրավունք վերապահել`

83

ՀՀ-ՈՒՄ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀԱՆԴԵՊ ԴԱԺԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻ ԵՎ ԽՈՇՏԱՆԳՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ – Անչափահասների արդարադատության համատեքստում

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ-ՈՒՄ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀԱՆԴԵՊ ԴԱԺԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻ ԵՎ ԽՈՇՏԱՆԳՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ – Անչափահասների արդարադատության համատեքստում

84

զննության ենթարկվելու ճանաչված դատաբժշկական վերապատրաստում
անցած անկախ բժշկի կողմից, դրա համար նախապես չպահանջելով քննի
չի, դատախազի կամ դատավորի համաձայնությունը:
– Ապահովել, որպեսզի ձերբակալված և կալանավորված անձինք բժշկի կող
մից բուժզննության ենթարկվելու գործնական հնարավորություն ունենան`
առանց ոստիկանության և քրեակատարողական ծառայողների ներկայու
թյան, ինչպես նախատեսված է ՀՀ օրենսդրությամբ:
–	Ձերբակալված անձանց պահելու բոլոր վայրերում ունենալ հաստիքային բու
ժաշխատող:
– Ապահովել ձերբակալված անձանց պահելու վայրեր և քրեակատարողական
հիմնարկներ ընդունված մարդկանց անհապաղ բուժզննությունն ընդունման
պահին` ինչպես նախատեսված է ՀՀ օրենսդրությամբ:
–	Հաստատության բուժմասնագետը պետք է անկախ լինի հաստատության
վարչակազմից` ենթակա լինելով Առողջապահության նախարարությանը:
–	Հաստատության բուժաշխատողը պետք է վնասվածքներ հայտնաբերելու
դեպքում դրանց մասին ուղղակիորեն տեղեկացնի քրեական գործի վարույթի
նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմնին, այլ ոչ` հաստատու
թյան պետին:
– Խստացնել հայտնաբերված վնասվածքների մասին չհաղորդելու համար բու
ժաշխատողների պատասխանատվությունը:
–	Բուժզննություն պետք է իրականացնել նաև համայնքային կենտրոններում,
ուր կարող են ուղղորդվել անչափահասները` հեռացվելով ոստիկանությու
նից: Հաշվի առնելով այն փաստը, որ նշված կենտրոններն անկախ են ոստի
կանությունից, ավելի հավանական է, որ տուժողներն այնտեղ իրենց առավել
ապահով կզգան և պատրաստ կլինեն հայտնել դաժան վերաբերմունքի դեպ
քերի և վնասվածքների հետքերի առկայության մասին:
Բողոքարկում
– Ձևավորել բողոքարկման արդյունավետ ընթացակարգեր, որոնք կնպաստեն
տուժողների և վկաների կողմից խոշտանգումների և դաժան վերաբերմուն
քի բողոքների` պետական մարմիններին ներկայացմանը, և գործնականում
ապահովել բողոքներ ներկայացնողների պաշտպանվածությունը բողոքե
լու հանգամանքով պայմանավորված որևէ դաժան վերաբերմունքից կամ
վրեժխնդրությունից:

Բռնությամբ ձեռք բերված խոստովանություն
– Փոփոխել օրենսդրությունը, որպեսզի դատարանները որպես թույլատրելի ապա
ցույց չճանաչեն նախաքննության ընթացքում տված խոստովանական ցուցմուն
քը, եթե ամբաստանյալը դատարանում հրաժարվում է այդ ցուցմունքից:
– Ապահովել, որ գործնականում խոշտանգումների միջոցով ձեռք բերված խոս
տովանությունը ցուցմունքը դատաքննության ժամանակ ապացույց չհամարվեն:
Կարգապահական տույժ
–	Փոփոխություններ կատարել օրենքում` բացառելով անչափահասներին կար
գապահական տույժի կարգով մենախցում/պատժախցում պահելը:
Վերականգնողական ծառայություններ
–	Փոփոխություններ կատարել օրենսդրության մեջ, մասնավորապես` խոշ
տանգմամբ պատճառված վնասների հատուցման վերաբերյալ դրույթներում,
Խոշտանգումների դեմ ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի 14-րդ հոդվածին համահունչ:
Մշակել և տուժողների համար ներդնել վերականգնողական ծառայություն
ներ, ներառյալ` բժշկական և հոգեբանասոցիալական վերականգնման ծա
ռայություններ (դա կարող է արվել ինտեգրացված սոցիալական ծառայու
թյունների ներգրավմամբ):
– Ինտեգրացված սոցիալական բարեփոխումների ներդրման ընթացիկ բարե
փոխումների շրջանակում այդ ծառայությունները պետք է համագործակցու
թյուն հաստատեն համայնքային կենտրոնների, ոստիկանության, հատուկ դպ
րոցների և անչափահասների խնդիրներով զբաղվող այլ մարմինների հետ`
իրականացնելով անչափահասների դեպքերի անհատական կառավարում:
Դասընթաց
–	Պետք է պատրաստել անչափահասների արդարադատության ուսումնական
ձեռնարկներ, նախքան աշխատանքի ընդունումը և աշխատելու ընթացքում
դասընթացներ կազմակերպել ոլորտում ներգրավված բոլոր սուբյեկտների,
մասնավորապես` դատավորների, քննիչների և փաստաբանների համար:
–	Մարդու իրավունքների ուսումնական ծրագիր պետք է պատրաստել հան
րակրթարանների համար` ուշադրություն դարձնել քրեական գործի վարույ
թին և խոշտանգումների և դաժան վերաբերմունքի հիմնախնդիրներին:
– Էթիկական ուղենիշներ մշակել անչափահասների գործերով զբաղվող դա
տավորների, քննիչների, փաստաբանների համար:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրություն
(ընդունված է 27.11.2005)
Հոդված 6. … Միջազգային պայմանագրերն ուժի մեջ են մտնում միայն վավերացվելուց
կամ հաստատվելուց հետո: Միջազգային պայմանագրերը Հայաստանի Հանրապետու
թյան իրավական համակարգի բաղկացուցիչ մասն են: Եթե վավերացված միջազգային
պայմանագրում սահմանվում են այլ նորմեր, քան նախատեսված են օրենքներով, ապա
կիրառվում են այդ նորմերը: Սահմանադրությանը հակասող միջազգային պայմանագրե
րը չեն կարող վավերացվել։
Նորմատիվ իրավական ակտերն ընդունվում են Սահմանադրության եւ օրենքների հիման
վրա եւ դրանց իրականացումն ապահովելու նպատակով:
Հոդված 103. … Դատախազությունն օրենքով նախատեսված դեպքերում եւ կարգով ՝…
2) հսկողություն է իրականացնում հետաքննության եւ նախաքննության օրինականության
նկատմամբ….
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրք
(ընդունված է 18.04.2003)
Հոդված 119.

Խոշտանգումը

1. Խոշտանգումը՝ ցանկացած այնպիսի գործողությունը, որի միջոցով դիտավորյալ կեր
պով անձին պատճառվում է ուժեղ ցավ կամ մարմնական կամ հոգեկան տառապանք,
եթե դա չի առաջացրել սույն օրենսգրքի 112-րդ և 113-րդ հոդվածներով նախատեսված
հետևանքներ՝
պատժվում է ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երեք տարի ժամկետով:
2. Նույն գործողությունները, որոնք կատարվել են՝
…
3) անչափահասի կամ հանցավորից նյութական կամ այլ կախվածություն ունեցող անձի,
ինչպես նաև առևանգված կամ որպես պատանդ վերցված անձի նկատմամբ՝
…
պատժվում են ազատազրկմամբ՝ երեքից յոթ տարի ժամկետով:

Հոդված 308. Պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

1. Պաշտոնատար անձի կողմից իր պաշտոնեական դիրքը ծառայության շահերին հակա
ռակ օգտագործելը կամ ծառայողական պարտականությունները չկատարելը՝ շահադի
տական, անձնական այլ շահագրգռվածությունից կամ խմբային շահերից ելնելով, որն
էական վնաս է պատճառել անձանց, կազմակերպությունների իրավունքներին ու օրինա
կան շահերին, հասարակության կամ պետության օրինական շահերին (գույքային վնասի
դեպքում՝ հանցագործության պահին սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երեք
հարյուրապատիկի չափը գերազանցող գումարը կամ դրա արժեքը)՝
պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկից երեք
հարյուրապատիկի չափով, կամ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գոր
ծունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ առավելագույնը հինգ տարի ժամկետով,
կամ կալանքով՝ երկուսից երեք ամիս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը
չորս տարի ժամկետով:
Հոդված 309. Պաշտոնեական լիազորություններն անցնելը
1. Պաշտոնատար անձի կողմից դիտավորությամբ այնպիսի գործողություններ կատա
րելը, որոնք ակնհայտորեն դուրս են եկել նրա լիազորությունների շրջանակից և էական
վնաս են պատճառել անձանց, կազմակերպությունների իրավունքներին ու օրինական
շահերին, հասարակության կամ պետության օրինական շահերին (գույքային վնասի դեպ
քում՝ հանցագործության պահին սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հինգհարյու
րապատիկի չափը գերազանցող գումարը կամ դրա արժեքը)՝
պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկից հինգ
հարյուրապատիկի չափով, կամ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գոր
ծունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ առավելագույնը հինգ տարի ժամկետով,
կամ կալանքով՝ երկուսից երեք ամիս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը
չորս տարի ժամկետով:
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրք
(ընդունված է 01.07.1998)
Հոդված 11.

Անձի անձեռնմխելիությունը

7. Քրեական դատավարության ընթացքում ոչ ոք չպետք է ենթարկվի խոշտանգումների,
անօրինական ֆիզիկական կամ հոգեկան բռնության, այդ թվում` բժշկական դեղամիջոց
ների օգտագործմամբ, սովի, ուժասպառման, հիպնոսի, բժշկական օգնությունից զրկվե
լու, ինչպես նաև այլ դաժան վերաբերմունքի: Արգելվում է կասկածյալից, մեղադրյալից,
ամբաստանյալից, տուժողից, վկայից և քրեական դատավարությանը մասնակցող այլ
անձանցից ցուցմունքներ կորզել բռնության, սպառնալիքի, խաբեության, նրանց իրա
վունքների ոտնահարման, ինչպես նաև այլ անօրինական գործողությունների միջոցով:
Հոդված 53.

Դատախազի լիազորությունները մինչդատական վարույթում

ՀՀ-ՈՒՄ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀԱՆԴԵՊ ԴԱԺԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻ ԵՎ ԽՈՇՏԱՆԳՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ – Անչափահասների արդարադատության համատեքստում

87

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

ՀՀ-ՈՒՄ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀԱՆԴԵՊ ԴԱԺԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻ ԵՎ ԽՈՇՏԱՆԳՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ – Անչափահասների արդարադատության համատեքստում

88

2. Նախաքննության և հետաքննության նկատմամբ դատավարական ղեկավարում իրա
կանացնելով` դատախազի բացառիկ լիազորությունն է`
…
3) ցանկացած քրեական գործ վերցնել հետաքննության մարմնից և հանձնել նախաքն
նության մարմնին, քրեական գործը սույն օրենսգրքի 190 հոդվածով սահմանված նա
խաքննության մի մարմնից հանձնել նախաքննության մեկ այլ մարմնին` բազմակողմանի,
լրիվ և օբյեկտիվ քննություն ապահովելու նպատակով.
Հոդված 175.

Քրեական գործ հարուցելու պարտականությունը

Քրեական գործ հարուցելու` սույն օրենսգրքով նախատեսված առիթների և հիմքերի առ
կայության դեպքում դատախազը, քննիչը, հետաքննության մարմինը, իրենց իրավասու
թյան շրջանակներում, պարտավոր են քրեական գործ հարուցել:
Հոդված 180.

Հանցագործությունների մասին հաղորդումների քննարկման կարգը

1. Հանցագործությունների մասին հաղորդումները պետք է քննարկվեն և լուծվեն անհա
պաղ, իսկ գործ հարուցելու առիթի օրինականությունը և հիմքերի բավարար լինելն ստու
գելու անհրաժեշտության դեպքում` դրանց ստացման պահից 10 օրվա ընթացքում:
Հոդված 183.

Տուժողի բողոքի հիման վրա հարուցվող քրեական գործերը

1. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի ... 119-րդ հոդվածի 1-ին մասով...,
նախատեսված հանցագործությունների վերաբերյալ գործերը հարուցվում են ոչ այլ կերպ,
քան տուժողի բողոքի հիման վրա, և կասկածյալի կամ մեղադրյալի կամ ամբաստանյա
լի հետ նրա հաշտվելու դեպքում ենթակա են կարճման: Հաշտությունը թույլատրվում է
մինչև դատավճիռ կայացնելու համար դատարանի` խորհրդակցական սենյակ հեռանալը։
Հոդված 190. Քննչական ենթակայությունը
6. Նախաքննությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր և դատա
կան իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների, պետական հատուկ ծառա
յություն իրականացնող անձանց` իրենց պաշտոնեական դիրքի կապակցությամբ հան
ցակցությամբ կամ նրանց կատարած հանցագործությունների, ինչպես նաև Հայաստանի
Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 149, 150, 1541 , 1542  հոդվածներով կատարում են
հատուկ քննչական ծառայության քննիչները:
Անհրաժեշտության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը կա
րող է քննչական այլ մարմինների քննիչների վարույթից վերցնել և հատուկ քննչական
ծառայության քննիչների վարույթին հանձնել քրեական գործեր, որոնք առնչվում են սույն
մասում թվարկված պաշտոնատար անձանց հանցակցությամբ կամ նրանց կատարած
հանցագործություններին, կամ որոնցով այդ անձինք ճանաչված են որպես տուժող:
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Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրք
(ընդունված է 24.12.2004)
Հոդված 95.
միջոցները

Ազատազրկման դատապարտված անձի նկատմամբ կիրառվող տույժի

1. Պատիժը կրելու սահմանված կարգը խախտելու համար ազատազրկման դատապարտ
ված անձի նկատմամբ սահմանված կարգով կարող են կիրառվել տույժի հետևյալ միջոց
ները.
1) նկատողություն.
2) խիստ նկատողություն.
3) պատժախուց տեղափոխելը մինչև տասնհինգ օր, իսկ անչափահաս դատապարտյա
լին՝ մինչև տասն օր ժամկետով:
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված տույժի միջոցները կիրառվում են ներքին կա
նոնակարգով նախատեսված դեպքերում և կարգով:
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրք
(ընդունված է 05.05.1998)
Հոդված 17.

Վնասների հատուցում

1. Անձը, ում իրավունքը խախտվել է, կարող է պահանջել իրեն պատճառված վնասների
լրիվ հատուցում, եթե վնասների հատուցման ավելի պակաս չափ նախատեսված չէ օրեն
քով կամ պայմանագրով:
2. Վնասներ են` իրավունքը խախտված անձի ծախսերը, որ նա կատարել է կամ պետք
է կատարի խախտված իրավունքը վերականգնելու համար, նրա գույքի կորուստը կամ
վնասվածքը (իրական վնաս), ինչպես նաև չստացված եկամուտները, որոնք այդ անձը
կստանար քաղաքացիական շրջանառության սովորական պայմաններում, եթե նրա իրա
վունքը չխախտվեր (բաց թողնված օգուտ):
Հոդված 1081. Կերակրողի մահվան հետևանքով վնաս կրած անձանց վնասը
հատուցելը
1. Տուժողի (կերակրողի) մահվան դեպքում վնասի հատուցման իրավունք ունեն`
1) մահացողի խնամքի ներքո գտնվող կամ նրա մահվան օրը նրանից խնամք ստանալու
իրավունք ունեցող անաշխատունակ անձինք.
2) մահացածի մահվանից հետո ծնված նրա երեխան.
3) ծնողներից մեկը, ամուսինը կամ ընտանիքի անդամը` անկախ նրա աշխատունակու
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թյունից, որը չի աշխատում և զբաղված է մահացածի խնամքի ներքո գտնվող նրա տասն
չորս տարեկան չդարձած կամ թեկուզև նշված տարիքին հասած, սակայն բժշկական մար
մինների եզրակացությամբ իր առողջական վիճակով կողմնակի խնամքի կարիք ունեցող
երեխաների, թոռների, եղբայրների և քույրերի խնամքով.
4) մահացածի խնամքի ներքո գտնվող և նրա մահվանից հետո հինգ տարվա ընթացքում
անաշխատունակ դարձած անձինք:
Մահացածի ծնողներից մեկը, ամուսինը կամ ընտանիքի այլ անդամը, որը չի աշխատում
և զբաղված է մահացածի երեխաների, թոռների, եղբայրների ու քույրերի խնամքով և
անաշխատունակ է դարձել խնամքի իրականացման ժամանակաշրջանում, այդ անձանց
նկատմամբ խնամքի ավարտից հետո պահպանում է վնասի հատուցման իրավունքը:
Հոդված 1087. Հուղարկավորության ծախսերը հատուցելը
Տուժողի մահվան հետ կապված վնասի համար պատասխանատու անձինք պարտավոր
են հատուցել հուղարկավորության հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերն այն անձին, ով
այդ ծախսերը կատարել է:
Հայաստանի Հանրապետության օրենքը ոստիկանության մասին
(ընդունված է 16.04.2001)
Հոդված 5.
Ոստիկանության գործունեությունը և մարդու անձեռնմխելիության
երաշխիքները
… Ոստիկանության կողմից մարդուն խոշտանգումների, բռնության, այլ դաժան կամ ար
ժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի ենթարկելը պատժվում է օրենք ով:
Ոստիկանության կողմից իրավունքների ու ազատությունների սահմանափակումները
հնարավոր են միայն օրենքով նախատեսված դեպքերում, կարգով և սահմաններում:
Ոստիկանության ծառայողները մարդու իրավունքների ու ազատությունների սահմանա
փակման ցանկացած դեպքում անմիջապես պարտավոր են նրա համար մատչելի և հաս
կանալի լեզվով ներկայացնել սահմանափակման հիմքերն ու պատճառները, ծանոթաց
նել և բացատրել դրանից բխող իրավունքներն ու պարտականությունները, ինչպես նաև
աջակցել իրավունքների իրացմանը:
Մարդու խնդրանքով իր իրավունքների ու պարտականությունների ծանուցումը կատար
վում է գրավոր: Ծանուցման ենթակա իրավունքների ցանկը և ծանուցման կարգը հաս
տատում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:
Ոստիկանությունը պարտավոր է ձերբակալված անձանց իրական հնարավորություն ըն
ձեռել օգտվելու իրավաբանական օգնություն ստանալու իրավունքից, ոստիկանություն
բերելու պահից սկսած` երեք ժամվա ընթացքում, տեղ յակ պահել նրանց հարազատնե
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րին, իսկ նրանց բացակայության դեպքում` աշխատանքի կամ ուսման վայրի վարչակազ
մին` նրանց գտնվելու վայրի մասին: Անհրաժեշտության դեպքում միջոցներ են ձեռնարկ
վում նրանց բժշկական և (կամ) այլ օգնություն ցույց տալու, ինչպես նաև ձերբակալման
կապակցությամբ անձի կամ նրա ընտանիքի անդամների կյանքին, առողջությանը, գույ
քին սպառնացող վտանգը վերացնելու ուղղությամբ:
Ոստիկանությունը պարտավոր է մարդուն հնարավորություն ընձեռել ծանոթանալու այն
փաստաթղթերին կամ նյութերին, որոնք անմիջականորեն առնչվում են նրա իրավունք
ներին և ազատություններին, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ:
Ոստիկանությունն իրավասու չէ հավաքելու, պահելու, օգտագործելու և տարածելու
մարդու անձնական և ընտանեկան կյանքին վերաբերող տեղեկություններ, բացառու
թյամբ օրենքով սահմանված դեպքերի:
Հոդված 29. Ֆիզիկական ուժի, հատուկ միջոցների ու հրազենի գործադրման
հիմքերը, պայմանները և սահմանները
… Ֆիզիկական ուժի, հատուկ միջոցների և հրազենի գործադրման ընտրությունը կա
տարելիս ոստիկանությանծառայողն առաջնորդվում է՝ ելնելով ստեղծված իրավիճակից,
իրավախախտման բնույթից ու իրավախախտի անձից:
…
Ոստիկանության ծառայողը պարտավոր է նաև՝
…
3) ֆիզիկական ուժ, հատուկ միջոցներ, հրազեն գործադրելու (օգտագործելու) հետևան
քով վիրավորվածների կամ մահվան բոլոր դեպքերի, ինչպես նաև հատուկ միջոցներ
(բացառությամբ ձեռնաշղթաների և ռետինե մահակի) և հրազեն գործադրելու (օգտա
գործելու) յուրաքանչյուր դեպքի մասին անհապաղ զեկուցել վերադասության կարգով:
Ոստիկանությունը պարտավոր է սույն հոդվածի 8-րդ մասով նախատեսված դեպքե
րի մասին սեղմ ժամկետում հայտնել տուժածների մերձավոր ազգականներին:
Օրենքով չնախատեսված դեպքերում ոստիկանության ծառայողի կողմից ֆիզիկական
ուժի, հատուկ միջոցների և հրազենի գործադրումը կամ սահմանների անցումով դրանց
գործադրումն առաջացնում է պատասխանատվություն՝օրենքով սահմանված կարգով:
Հոդված 30.

Ֆիզիկական ուժի գործադրումը

Իրավախախտումները կանխելու կամ խափանելու, իրավախախտներին բռնելու և ոս
տիկանություն ներկայացնելու,ոստիկանության ծառայողի օրինական պահանջներին
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չենթարկվելու կամ դիմադրություն ցույց տալու դեպքերում, ինչպես նաև ինքնապաշտ
պանության նպատակով ոստիկանության ծառայողն իրավունք ունի իրավախախտների
նկատմամբ գործադրել ֆիզիկական ուժ (այդ թվում՝ ձեռնամարտի հնարքներ), ինչպես
նաև ձեռքի տակ գտնվող անհրաժեշտ առարկաներ, եթե ոչ ուժային միջոցները չեն ապա
հովում ոստիկանության վրա դրված պարտականությունների կատարումը:
Հոդված 31.

Հատուկ միջոցների գործադրումը

… Արգելվում է հատուկ միջոցները գործադրել հղիության նկատելի նշաններով կանանց,
ակնհայտ հաշմանդամների և անչափահասների նկատմամբ (բացառությամբ նրանց կող
մից զինված հարձակում գործելու, զինված դիմադրության, մարդկանց կյանքին ու առող
ջությանն սպառնացող խմբակային հարձակման դեպքերի)…:
Հոդված 32.

Հրազենի գործադրումը (կիրառումը) և օգտագործումը

… Արգելվում է հրազենի գործադրումը հղիության նկատելի նշաններով կանանց, ակն
հայտ հաշմանդամների և անչափահասների նկատմամբ (բացառությամբ նրանց կողմից
քաղաքացիների կյանքի համար վտանգավոր զինված կամ խմբակային հարձակման և
զինված դիմադրության դեպքերի), ինչպես նաև մարդկանց զգալի կուտակումների ժա
մանակ, երբ հրազենի գործադրումից կարող են տուժել այլ անձինք:
Հայաստանի Հանրապեության օրենքը Հայաստանի Հանրապեության
ոստիկանության կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելու մասին
(ընդունված է 11.04.2005)
Հոդված 8.

Ոստիկանության ծառայողի նկատմամբ կիրառվող տույժերը

3. Կարգապահական տույժի ենթարկված ոստիկանության ծառայողը չի ազատվում քրե
ական պատասխանատվությունից, եթե նա, կարգապահական խախտումից բացի, կա
տարել է քրեորեն հետապնդելի արարք: Ոչ արդարացնող հիմքերով քրեական պատաս
խանատվությունից կամ պատժից ազատված ոստիկանության ծառայողները կարող են
տվյալ արարքի համար ենթարկվել կարգապահական պատասխանատվության:
Հայաստանի Հանրապեության օրենքը ոստիկանությունում ծառայության մասին
(ընդունված է 03.07.2002)
Հոդված 42. Ոստիկանության ծառայողների նկատմամբ կիրառվող
կարգապահական տույժերը
1. Կարգապահական խախտման` ծառայողական պարտականություններն անհարգելի
պատճառով չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, ծառայողական դիրքն ի չարը
գործադրելու, ինչպես նաև ծառայողական լիազորությունների սահմանն անցնելու դեպ
քերում, օրենքով սահմանված կարգով, ոստիկանության ծառայողի նկատմամբ կիրառ

վում են հետևյալ կարգապահական տույժերը.
1) նկատողություն.
2) խիստ նկատողություն.
3) 10-50 տոկոսով պաշտոնային դրույքաչափի իջեցում` մինչև 3 ամիս ժամանակով.
4) (4-րդ կետն ուժը կորցրել է 15.11.10 ՀՕ-169-Ն)
5) հայտարարում զբաղեցրած պաշտոնին անհամապատասխանության մասին.
6) պաշտոնի իջեցում մեկ աստիճանով.
7) կոչման իջեցում մեկ աստիճանով.
8) ոստիկանությունից ազատում:
Ոստիկանության ծառայողի նկատմամբ կիրառվող տույժերը ձևակերպվում են գրավոր:
2. Կարգապահական խախտման, այդ թվում` ուսումնական պարապմունքներից անհար
գելի բացակայության, ինչպես նաև պարբերաբար ուշանալու համար ոստիկանության
ուսումնական հաստատությունում սովորողների նկատմամբ, բացի սույն հոդվածի առա
ջին մասի 1-2-րդ կետերով նախատեսված տույժերից, կարող են կիրառվել նաև հետևյալ
տույժերը.
1) արտահերթ վերակարգի հայտարարում.
2) (2-րդ կետն ուժը կորցրել է 08.12.11 ՀՕ-333-Ն)
3) ազատում ոստիկանության ուսումնական հաստատությունից:
3. Կարգապահական տույժեր կիրառելու իրավունք ունեցող պաշտոնատար անձինք
իրավունք ունեն սույն հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետով նախատեսված տույժը կիրառե
լու միայն կարգապահական կոպիտ խախտումների համար: Կարգապահական կոպիտ
խախտումներ են համարվում`
1) քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքները ոտնահարելը….
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Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի հրամանը
ծառայողական քննություն նշանակելու և անցկացնելու կարգը հաստատելու մասին
(ընդունված է 29.08.2006)
5. Ծառայողական քննության ընթացքում հանցագործության և զանցանքների հատկանիշ
ներ հայտնաբերելու դեպքում ծառայողական քննություն նշանակելու իրավասություն ունե
ցող անձի որոշմամբ այդ մասին հայտնվում է համապատասխան պետական մարմիննե
րին, իսկ ծառայողական քննությունն ավարտված չլինելու դեպքում` շարունակվում է:
15. Ծառայողական քննությունն անցկացվում է քրեակատարողական ծառայության կենտ
րոնական մարմնում, քրեակատարողական տեսչությունում, քրեակատարողական հիմ
նարկներում, իսկ անհրաժեշտության դեպքում` այլ վայրում
Հայաստանի Հանրապետության օրենքը քրեակատարողական ծառայության մասին
(ընդունված է 08.07.2005)
Հոդված 49. Քրեակատարողական հիմնարկներում քաղաքացիական զենք
կամ հատուկ միջոցներ գործադրելը
4. Արգելվում է քաղաքացիական զենք կամ հատուկ միջոցներ գործադրել հղիության
ակնհայտ նշաններ ունեցող կանանց, ակնհայտ հաշմանդամների և անչափահասների
նկատմամբ, բացառությամբ նրանց կողմից զինված դիմադրություն ցույց տալու և քրեա
կատարողական ծառայողի կյանքին կամ առողջությանը սպառնացող գործողություններ
կատարելու դեպքերի:
Հոդված 50. Քրեակատարողական հիմնարկներում մարտական կամ
ծառայողական զենք գործադրելը
2. Արգելվում է զենք գործադրել հղիության ակնհայտ նշաններ ունեցող կանանց, ակն
հայտ հաշմանդամների կամ անչափահասների նկատմամբ, բացառությամբ նրանց կող
մից զինված դիմադրություն ցույց տալու ևքրեակատարողական ծառայողի կյանքին կամ
առողջությանը սպառնացող գործողություններ կատարելու դեպքերի:
Հոդված 51.
Ֆիզիկական ուժի, հատուկ միջոցների և զենքի գործադրման
պայմաններն ու սահմանները
1. Քրեակատարողական ծառայողը, սույն օրենքի 48-50-րդ հոդվածներով նախատեսված
դեպքերում և կարգով, իրավունք ունի գործադրելու ֆիզիկական ուժ, հատուկ միջոցներ
և զենք, եթե այլ միջոցները չեն ապահովում նրա վրա դրված պարտականությունների
կատարումը: …
3. Ֆիզիկական ուժի, հատուկ միջոցների և զենքի գործադրման դեպքում քրեակատարո
ղական ծառայողն անմիջապես զեկուցում է վերադասության կարգով, իսկ զենքի գոր

ծադրման բոլոր դեպքերի մասին` նաև դատախազին:
Ֆիզիկական ուժի, հատուկ միջոցների և զենքի գործադրման հետևանքով առաջա
ցած մարմնական վնասվածքների, մահվան բոլոր դեպքերի մասին քրեակատարո
ղական վարչության պետը կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար անձն անմիջապես
տեղ յակ է պահում առողջապահության և դատախազության համապատասխան մարմին
ներին:
4. Լիազորությունների վերազանցմամբ ֆիզիկական ուժի, հատուկ միջոցների և զենքի
գործադրումն առաջացնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվություն:
Հայաստանի Հանրապեության օրենքը ձերբակալված և կալանավորված անձանց
պահելու մասին
(ընդունված է 06.02.2002)
Հոդված 35. Կալանավորված անձանց նկատմամբ կիրառվող տույժի միջոցները և
դրանք կիրառելու կարգը
Ներքին կանոնակարգը խախտելու, իրենց պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ
պատշաճ կերպով կատարելու համար կալանավորված անձի նկատմամբ կարող են կի
րառվել տույժի հետևյալ միջոցները.
1) նկատողության հայտարարում.
2) պատժախուց տեղափոխելը մինչև տասն օր, իսկ անչափահասներին` մինչև հինգ օր
ժամկետով:
Սույն հոդվածով սահմանված տույժի միջոցները կիրառվում են կալանավորվածներին
պահելու վայրի պետի որոշմամբ:
Կալանավորված անձի նկատմամբ տույժի միջոցներ կիրառելիս հաշվի են առնվում խախ
տումը կատարելու հանգամանքները, նրա անձը և վարքը` մինչև խախտումը կատարելը:
Կիրառվող տույժի միջոցը պետք է համապատասխանի կատարված խախտման ծանրու
թյանը և բնույթին: Տույժի միջոցը կիրառվում է բացառապես խախտումը կատարած անձի
նկատմամբ` խախտումը հայտնաբերելուց հետո անհապաղ կամ ոչ ուշ, քան տասն օրվա
ընթացքում: Մեկ խախտման համար արգելվում է մեկից ավելի տույժի միջոցներ նշանա
կելը: Տույժի միջոցները կիրառելիս նշվում են կարգապահական խախտում հանդիսացող
արարքը, տույժի միջոցը և դրա տևողությունը. այդ մասին տեղեկացվում է կալանավոր
ված անձը:
Մինչև տույժի միջոց նշանակելը կալանավորված անձից վերցվում է գրավոր բացատրու
թյուն, իսկ եթե նա դրանից հրաժարվում է, ապա այդ մասին կազմվում է համապատաս
խան արձանագրություն:
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Պատժախցից բուժկանխարգելիչ հաստատություններ տեղափոխված կալանավորված
անձին նշված բուժհաստատությունում պահելու ժամանակը հաշվվում է տույժի կրման
ժամանակի մեջ:
Կալանավորված անձի նկատմամբ տույժի միջոցի կիրառումը կարող է բողոքարկվել
կալանավորվածներին պահելու վայրերի նկատմամբ հսկողություն և վերահսկողություն
իրականացնող մարմիններին: Բողոքարկումը տույժի միջոցի կիրառումը չի կասեցնում:

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2 ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ
Երեխաների հետ կիսաստանդարտացված հարցազրույց
Իմ անունը ____________ է։ Ես աշխատում եմ Քաղաքացիական հասարակության ինստի
տուտ ՀԿ–ում, որն ուսումնասիրություն է իրականացնում Հայաստանում անչափահասնե
րի արդարադատության համատեքստում երեխաների իրավունքների պաշտպանության
վերաբերյալ։ Հետազոտության հիմնական նպատակն է ուսումնասիրել արդյո՞ք երեխա
ների նկատմամբ պատշաճ վերաբերմունք է կիրառվում։ Ձեր համագործակցությունը և
ազնիվ պատասխանները շատ մեզ կօգնեն։ Այս ծրագրին աջակցում է ՄԱԿ–ի մանկական
հիմնադրամը, այն անցկացվելու է մի քանի երկրներում։
Հարցեր ունե՞ք
Խնդրում եմ պատասխանեք հետևյալ հարցերին։
Ընդհանուր տեղեկություն (մի հարցրեք)
1.	Հարցազրույցի ամսաթիվը ___ օր ___ ամիս _______ տարի
2.	Հարցազրույցի ժամանակը ____
3.	Հարցազրույցի տևողությունը_______ րոպե
4.	Վայրը ________________________
5.	Հաստատությունը _______________________
Պատասխանողի մասին տեղեկություն
6.

Ծննդյան ամսաթիվը ___ օր ___ ամիս _______ տարի

7.	Սեռը (մի հարցրեք)
1. արական
2. իգական
8.

Էթնիկ ծագումը
1.	հայ
2. այլ _____________________

9.	Կարգավիճակը
1.	կալանավորված
2.	դատապարտյալ
3.	հատուկ դպրոցի աշակերտ (անցեք հարց # 11-ին)
4.	համայնքային վերականգնողական կենտրոնի (ՀՎԿ) շահառու
10.

Կրթությունը
1.	Սովորում է հանրակրթական դպրոցում/ավագ դպրոցում
2. Սովորում է վարժարանում/քոլեջում
3.	Սովորում է բուհում
4. Ոչ մի տեղ չի սովորում
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11.

Ո՞ւմ հետ եք ապրում
1. Երկու ծնողների
2. Ծնողներից մեկի
3. Հաստատությունում

Հաստատություն
12.

Որքա՞ն ժամանակ եք գտնվում տվյալ հաստատությունում։ _________

13.

Ո՞րն է այս հաստատությունում գտնվելու պատճառը։
1. Դպրոց չհաճախելը (օր. դժվար վարքագիծ)
2. Քրեական գործ էր հարուցվել և կարճվել (կամ կասեցվել)
3.	Գործում որպես մեղադրյալ ներգրավված լինելը
4.	Կալանավորումը
5.	Դատապարտումը
6. Այլ_____________________

14.

Ինչպե՞ս են Ձեզ վերաբերվել հաստատությունում։
1. Ինձ վերաբերել են շատ քաղաքավարի (նկարագրեք_____________)
2. Ինձ վերաբերել են նորմալ (նկարագրեք _____________)
3. Ինձ վերաբերել են կոպիտ (նկարագրեք ______________)
4. Ինձ նվաստացրել են (նկարագրեք _________________________)
5. Այլ (նկարագրեք _________________________)

15.

Ի՞նչ կփոխեիք Ձեր նկատմամբ ցուցաբերած վերաբերմունքի մեջ։ _________________
_______________________________________
Ոստիկանության հետ հարաբերություն

16.

Ե՞րբ եք առաջին անգամ առնչվել ոստիկանության հետ
_____ օր _____ ամիս _____ տարի (Եթե երբեք,ապա անցեք հարց #48)

17.	Դուք առնչվել եք ոստիկանության հետ որպես
1. վկա
2.	տուժող
3.	կասկածյալ
4.	մեղադրյալ
5. առանց որևէ կարգավիճակի
18.

Ի՞նչ հանգամանքներում եք առաջին անգամ առնչվել ոստիկանության հետ ________
______________________________________________

19.	Քանի՞ անգամ եք դրանից հետո առնչվել ոստիկանության հետ։ _____
20.

Ինչո՞ւ։
Առաջին անգամ ______________________________________________
Երկրորդ անգամ _____________________________________________
Երրորդ անգամ ______________________________________________

21.

Ինչպե՞ս են Ձեզ վերաբերվել ոստիկանության բաժանմունքում։
1. Ինձ վերաբերել են շատ քաղաքավարի _____________________)
2. Ինձ վերաբերել են նորմալ (նկարագրեք ___________________)

3. Ինձ վերաբերել են կոպիտ (նկարագրեք __________________)
4. Ինձ նվաստացրել են (նկարագրեք _________________________)
5. Այլ (նկարագրեք _________________________)
22.

Ո՞վ է Ձեզ ձերբակալել/բերման ենթարկել
1. Քննիչը
2. Օպերատիվ–հետախուզության աշխատակիցը
3. Չգիտեմ

23.

Ոստիկանությունը Ձեզ տեղեկացրե՞լ է ձերբակալության/բերման ենթարկելու պատ
ճառների մասին
1. Այո
2. Ոչ
3. չգիտեմ

24.

Ձեզ բանավոր բացատրե՞լ են Ձեր իրավունքների և պարտականությունների մասին։
1. Այո
2. Ոչ
3. չգիտեմ

25.	Դուք կարողացե՞լ եք կապ հաստատել Ձեր բարեկամների կամ ցանկացած այլ անձի
հետ։
1. Այո
2. Ոչ
3. չգիտեմ
26.

Ե՞րբ եք առաջին անգամ կապ հաստատել Ձեր հարազատների կամ այլ անձի հետ
ձերբակալությունից/բերման ենթարկելուց հետո։
1. անմիջապես
2.	մեկ ժամվա ընթացքում
3. 12 ժամվա ընթացքում
4. 24 ժամվա ընթացքում
5. Այլ_________

27.

Ինչպե՞ս եք առաջին անգամ կապ հաստատել Ձեր հարազատների կամ այլ անձի
հետ ձերբակալությունից հետո։
1. Հեռախոսով
2. Հանդիպել եմ
3. Այլ ____________________

Ձերբակալություն
28.

Ե՞րբ եք ձերբակալվել
1. Երբեք չեմ ձերբակալվել (եթե երբեք, ապա շարունակեք հարց #48)
_____ օր _____ ամիս _____ տարի

29.

Որտե՞ղ են Ձեզ ձերբակալել _____________________________

30.	Պատմեք Ձեր ձերբակալության մանրամասները, ինչպե՞ս է այն տեղի ունեցել։
__________________________________________________________
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31.

Ո՞րն էր ձերբակալության պատճառը։
1. Հանցանք կատարելու մեջ անմիջականորեն ծագած կասկածանք
2. Որոշում
3. Չգիտեմ

32.	Ձերբակալության արձանագրության կազմելուց հետո որտե՞ղ են Ձեզ պահել։
___________
33.	Ձեզ գրավոր տեղեկացրե՞լ են Ձեր իրավունքների և պարտականությունների մասին
(դրանց վերաբերյալ պետք է նշված լինի ձերբակալության մասին արձանագրու
թյունում)։
1. այո
2. ոչ
3. չգիտեմ
34.	Դուք կարդացե՞լ եք ձերբակալության արձանագրությունում նշված իրավունքների և
պարտականությունների վերաբերյալ բաժինը։
1. Այո
2. Ոչ
3. չգիտեմ
35.

Որքա՞ն ժամանակ եք պահվել ոստիկանության բաժանմունքում նախքան Ձեզ տե
ղափոխել են ձերբակալված անձանց պահելու վայր։
1. 24 ժամից պակաս
2. 1-3 օր
3. Այլ (նշեք__________)
4. Չգիտեմ

36.

Ինչպե՞ս են Ձեզ վերաբերվել ձերբակալվածներին պահելու վայրում։
1. Ինձ վերաբերել են շատ քաղաքավարի _____________________)
2. Ինձ վերաբերել են նորմալ (նկարագրեք ___________________)
3. Ինձ վերաբերել են կոպիտ (նկարագրեք __________________)
4. Ինձ նվաստացրել են (նկարագրեք _________________________)
5. Այլ (նկարագրեք _________________________)

37.

Որքա՞ն ժամանակ եք ձերբակալված եղել։ ________________

38.

Եղե՞լ եք արդյոք կալանավորված։
1. Այո
2. Ոչ (անցեք հարց #41-ին)

39.

Որքա՞ն ժամանակ եք կալանավորված եղել։ ___________________

40.

Ե՞րբ են Ձեզ տարել դատաքննության՝ կալանավորման մասին որոշում կայացնելու
հարցի կապակցությամբ
1. 72 ժամվա ընթացքում
2. 72 ժամ անց
3. այլ_________________

41.

Ե՞րբ եք առաջին անգամ հանդիպել քննիչին։

1. անմիջապես
2. 1 ժամ անց
3. 12 ժամ անց
4. 24 ժամ անց
5. այլ ______________________________________________________
42.

Ինչպե՞ս է քննիչը Ձեզ վերաբերվել։
1. Ինձ վերաբերել են շատ քաղաքավարի _____________________)
2. Ինձ վերաբերել են նորմալ (նկարագրեք ___________________)
3. Ինձ վերաբերել են կոպիտ (նկարագրեք __________________)
4. Ինձ նվաստացրել են (նկարագրեք _________________________)
5. Այլ (նկարագրեք _________________________)

43.

Ի՞նչ կցանկանայիք փոխել Ձեր նկատմամբ ցուցաբերած վերաբերմունքի մեջ։ _____
___________________________________

44.

Որևէ այլ անձ ներկա՞ էր քննիչի հետ Ձեր հանդիպումների/ հարցաքննությունների
ժամանակ։
1. Այո (նշեք ով_________________________)
2. Ոչ

45.

Ե՞րբ է կազմվել ձերբակալության մասին արձանագրությունը։
1.	Մեկ ժամվա ընթացքում
2.	Մինչև 3 ժամը
3. Ավելի ուշ ___________________
4. Չգիտեմ

46.	Կարողացե՞լ եք կարդալ ձերբակալության մասին արձանագրությունը մինչև այն
ստորագրելը։
1. Այո
2. Ոչ (Նշեք մանրամասներ__________________________________)
3. չգիտեմ
47.

Արդյո՞ք մեղադրանքը առաջադրվել է ձերբակալությունից հետո 72 ժամվա ընթաց
քում։
1. Այո
2. Ոչ
3. չգիտեմ

Հարցաքննություն
48.	Դուք հարցաքննվել եք որպես
1. կասկածյալ
2. վկա
3. տուժող
4. այլ __________________
49.

Քանի՞ տարեկան էիք հարցաքննության ժամանակ _______________

50.

Որքա՞ն է տևել մեկ հարցաքննությունը
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1. մինչև 2 ժամ
2. ավելի քան 2 ժամ
3. չգիտեմ
51.

Որքա՞ն ժամանակ է տևել հարցաքննությունը մեկ օրվա ընթացքում
1. մինչև 6 ժամ
2. ավելի քան 6 ժամ
3. չգիտեմ

52.	Կարո՞ղ էիք ընդգրկել Ձեր նշումները և/կամ փոփոխությունները արձանագրությու
նում
1. Այո
2. Կարիք չկար լրացուցիչ նշում կատարել
3. Ոչ, ես ուզում էի փոփոխություն մտցնել, բայց թույլ չտվեցին
(Եթե ոչ, ապա նշեք մանրամասները _____________________________)
5. չգիտեմ
53.

Արդյո՞ք արձանագրությունում նշված ամսաթիվը/ ժամը համապատասխանում էր
իրականությանը։
1. Այո
2. Ոչ (եթե ոչ, նշեք մանրամասները _____________________________)
3. չգիտեմ

54.

Արդյո՞ք մանկավարժ ներկա էր հարցաքննություններին։ (եթե երեխան մինչև 16 տա
րեկան վկա է)
1. Այո
2. Ոչ
3. չգիտեմ

55.	Ձեր օրինական ներկայացուցիչը (ծնողը կամ խնամակալը) արդյոք ներկա՞ էր հար
ցաքննություններին (պարտադիր է ձերբակալված կամ կալանավորված անչափա
հասի դեպքում)
1. Այո
2. Ոչ
3. չգիտեմ
Բժշկական օգնություն
56.	Ձեզ երբևէ զննե՞լ է բուժանձնակազմը։
1. Այո
2. Ոչ (շարունակեք հարց #59)
57.

Որտե՞ղ է անցկացվել բուժզննությունը (մի քանի պատասխանի ընտրության հնա
րավորություն)
1. Համայնքային վերականգնողական կենտրոնում
2. Ձերբակալված անձանց պահելու վայրում
3. Կալանավորված անձանց պահելու վայրում

58.

Ձեզ բուժաշխատողը առանձի՞ն է զննել։

1. Մեզ ոչ տեսնում էր, ոչ լսում (նշել ով– ձերբակալված անձանց պահելու վայրի,
կալանավորվածներին պահելու վայրի վարչակազմի ծառայող, ոստիկանու
թյան ծառայող) ____________________________________
2. Մեզ տեսել են, բայց չեն լսել (նշել ով– ձերբակալված անձանց պահելու վայրի,
կալանավորվածներին պահելու վայրի վարչակազմի ծառայող, ոստիկանու
թյան ծառայող) ____________________________________
3. Մեզ և տեսել են և լսել (նշել ով– ձերբակալված անձանց պահելու վայրի, կա
լանավորվածներին պահելու վայրի վարչակազմի ծառայող, ոստիկանության
ծառայող) ____________________________________
4. Այլ _________________________________________
5. չգիտեմ
59.

Բժշկական օգնության կարիք ունեցե՞լ եք։
1. Այո
2. Ոչ
3. չգիտեմ

60.

Եթե այո, ապա արդյո՞ք Ձեզ տրամադրել են բուժօգնություն։
1. Այո
2. Ոչ
3. չգիտեմ

Վերաբերմունք
61.

Եթե լինեիք ոստիկանության պետ, ի՞նչ կցանկանայիք փոխել ոստիկանությունում։
_______________________________________

62.

Եթե լինեիք քրեակատարողական հիմնարկի պետը, ի՞նչ կցանկանայիք փոխել հիմ
նարկում։ ________________________________________

63.

Եղե՞լ են արդյոք որևէ հաստատությունում Ձեր հանդեպ վատ վերաբերմունքի դեպ
քեր։
1. Այո
2. Ոչ (անցեք հարց #76-ին)

64.

Խնդրում եմ նկարագրեք, թե ի՞նչ է տեղի ունեցել։ ________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

65.

Ինչո՞ւ է նման բան տեղի ունեցել _______________________________

66.

Ո՞վ է Ձեզ վատ վերաբերվել (Խնդրում եմ մի նշեք անուններ, նշեք բոլոր վերաբերե
լի պատասխանները)
1. Քննիչը
2. Քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցը
3. Այլ կալանավորված/դատապարտված անձ
4. Այլ ___________

67.

Ի՞նչ հաճախականությամբ է դա տեղի ունեցել
1.	Մեկ անգամ
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2. Երկու անգամ
3. Երեք անգամ
4. Երեք անգամից ավելի շատ
5. այլ ________________________________________
6. չգիտեմ
68.

Որևէ մեծահասակի պատմե՞լ եք այդ մասին։
1. Այո (նշեք ում_____________________________) (անցեք հարց 70–ին)
2. Ոչ

69.

Եթե ոչ, ինչո՞ւ ______________________________________

70.

Դուք վատ վերաբերմունքի վերաբերյալ որևէ բողոք ներկայացրե՞լ եք ։
1. Այո, ոստիկանության պետին (անցեք հարց 72–ին)
2. Այո, դատախազություն (անցեք հարց 72–ին)
3. Այո, դատարան (անցեք հարց 72–ին)
4. Այո, մարդու իրավունքների պաշտպանին (անցեք հարց 72–ին)
5. Ոչ

71.

Եթե ոչ, ապա ինչո՞ւ ______________________________________

72.

Քրեական գործ հարուցվե՞լ է Ձեր բողոքի հիման վրա։
1. Այո
2. Ոչ
3. Չգիտեմ

73.

Որևէ մեկը պատժվե՞լ է դատարանի որոշմամբ վատ վերաբերմունքի վերաբերյալ
Ձեր բողոքի հիման վրա։
1. Այո (ներկայացրեք մանրամասներ _______________)
2. Ոչ (ներկայացրեք մանրամասներ _______________)
3. չգիտեմ

74.

Որևէ կարգապահական տույժ կիրառվե՞լ է այն անձի նկատմամբ, ով վատ վերա
բերմունք է դրսևորել Ձեր նկատմամբ։
1. Այո
2. Ոչ
3. Չգիտեմ

75.

Եթե այո, ի՞նչ կարգապահական տույժ։ _________________

76.

Լսել ե՞ք որ այլ երեխաներ ենթարկվեն խոշտանգումների կամ վատ վերաբերմուն
քի։
1. Այո (Նշեք մանրամասները__________________________________)
2. Ոչ

Փաստաբան
77.

Դուք ունեիք
1. Մասնավոր պաշտպան
2. Հանրային պաշտպան
3.	Չեմ ունեցել

78.	Դուք խոսե՞լ եք/հարցաքննվե՞լ եք ոստիկանության ներկայացուցիչների հետ մինչև
փաստաբանը ներգրավվել է գործում։
1. Այո, ես բացատրություններ եմ տվել (առանց կասկածյալի կարգավիճակի)
2. Այո, հարցաքննվել եմ որպես կասկածյալ
3. Այո, հարցաքննվել եմ որպես մեղադրյալ
4. Այո, հարցաքննվել եմ որպես վկա
5. Ոչ
6. չգիտեմ
79.	Կարո՞ղ էիք խոսել փաստաբանի հետ մինչև հարցաքննությունը։
1. Այո
2. Ոչ
3. չգիտեմ
80.	Փաստաբանի հետ Ձեր հանդիպումը գաղտնի՞ էր։
1. Մեզ ոստիկանության ծառայողը ոչ տեսնում էր, ոչ լսում
2. Մեզ ոստիկանության ծառայողը տեսնում էր, բայց չէր լսում
3. Ոստիկանության ծառայողը մեզ տեսել է և լսել
4. Այլ _________________________________________
5. Չգիտեմ
81.	Ձեր փաստաբանը ներկա՞ էր բոլոր հարցաքննություններին։
1. Այո
2. Ոչ (նշեք քանի անգամ _______________)
3. չգիտեմ
82.

Եղե՞լ են խոչընդոտներ փաստաբանին հանդիպելու համար։
1. Այո, կար ժամանակի սահմանափակում (ներկայացրեք մանրամաս
ներ__________________)
2. Այո, կային այլ սահմանափակումներ (ներկայացրեք մանրամասներ
_____________
3. Ոչ
4. չգիտեմ

83.

Դուք բավարարվա՞ծ եք փաստաբանի կողմից մատուցած ծառայություններով։
1. Այո
2. Ոչ

84.

Ինչո՞ւ ։

____________________________________________
Դատարան
85.

Ինչպե՞ս է դատավորը Ձեզ վերաբերվել
1. Ինձ վերաբերել են շատ քաղաքավարի _____________________)
2. Ինձ վերաբերել են նորմալ (նկարագրեք ___________________)
3. Ինձ վերաբերել են կոպիտ (նկարագրեք __________________)
4. Ինձ նվաստացրել են (նկարագրեք _________________________)
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5. Այլ (նկարագրեք _________________________)
86.

Ի՞նչ կցանկանայիք փոխել Ձեր նկատմամբ դատավորի կողմից ցուցաբերած վերա
բերմունքի մեջ։ ___________

87.	Կարծում եք դատավճիռը և պատիժը արդա՞ր էր։
1. Այո
2. Ոչ
3. Չգիտեմ
88.

Եթե ոչ ինչո՞ւ ____________________________________________

Դատավորների, դատախազների, ոստիկանության
աշխատակիցների, փաստաբանների և
ՀԿ–ների ներկայացուցիչների հետ
կիսաստանդարտացված հարցազրույց
Ընդհանուր տեղեկություն (Մի հարցրեք)
89.	Հարցազրույցի ամսաթիվը ___օր___ամիս_______տարի
90.	Հարցազրույցի ժամանակը ________
91.	Հարցազրույցի տևողությունը_______ րոպե
92.	Վայրը ________________________
Պատասխանող անձի մասին տեղեկություն
93.

Պաշտոնը _________________________________

94.

Աշխատանքի վայրը _____________________________________________

95.

Աշխատանքային փորձը __________ տարի

96.	Սեռը (մի հարցրեք)
1. արական
2. իգական
Վատ վերաբերմունք
97.

Օրենքի ի՞նչ խախտումներ են կատարում անչափահասերը հիմնականում։

98.

Որո՞նք են անչափահասների իրավախախտումների առավել հաճախ հանդիպող
պատճառները։

99.

Անչափահասների հանդեպ ե՞րբ են առավել հաճախ վատ վերաբերմունքի դեպքեր
տեղի ունենում։

100.	Վատ վերաբերմունքը ինչպիսի՞ համատեքստում է ավելի հաճախ տեղի ունենում։
101.

Ո՞վքեր են հիմնականում վատ վերաբերմունք գործադրողները:

102.

Ո՞րքան հաճախ են հաստատություններում գտնվող երեխաների միջև տեղի ունե
նում ուժի կիրառում:

103.

Ո՞րքան հաճախ են տեղի ունենում վատ վերաբերմունքի դրսևորումներ քրեակա
տարողական հիմնարկի աշխատակիցների կողմից երեխաների հանդեպ:

104.	Վատ վերաբերմունքի ինչպիսի՞ դրսևորումներ են առավել հաճախ տեղի ունենում։
105.	Հիմնականում ո՞ր երեխաներն են վատ վերաբերմունքի ենթարկվում այլ անչափա
հասների կողմից։
106.

Ի՞նչ բռնություն է առավել հաճախ գործադրվում։

107.

Արդյո՞ք ոստիկանական բաժանմունքներում կիրառվում է ֆիզիկական պատիժ։

108.

Որքա՞ն հաճախ է ֆիզիկական պատիժ կիրառվում։

109.	Վերջին 2 տարիների ընթացքում խոշտանգումների դիմումի հիման վրա որևէ քրե
ական գործ հարուցվե՞լ է:
110.

Ի՞նչ զարգացում և արդյունք է գրանցվել այդ գործերով։ (Մանրամասնեք)

111.

Ի՞նչ քայլեր են ձեռնարկում դատավորները, երբ մեղադրյալը դատարանում հայտ
նում է, որ ենթարկվել է վատ վերաբերմունքի։

112.

Իրավախախտների նկատմամբ որևէ կարգապահական պատասհանատվություն
կիրառվո՞ւմ է։ (Եթե ոչ, ապա անցեք հարց 27-ին)

113.

Եթե այո, ապա սովորաբար ի՞նչ կարգապահական սանկցիաներ են կիրառվում։

114.

Ե՞րբ են երեխայի ծնողները կամ խնամակալներն տեղեկացվում են երեխային ոս
տիկանության բաժանմունք բերելու վերաբերյալ:

115.

Ծնողները կամ խնամակալները անչափահասի հարցաքննության ժամանակ ներ
կա գտնվո՞ւմ են: (Եթե այո, ապա անցեք հարց 30-ին)

116.

Եթե ոչ, ապա նման դեպքերում պատժամիջոցներ կիրառվո՞ւմ են:

117.

Անչափահաս կասկածյալի հարցաքննության ժամանակ փաստաբան ներկա գտն
վում է՞:

118.	Տասնվեց տարեկանից ցածր անչափահաս վկայի հարցաքննության ժամանակ
մանկավարժ ներկա գտնվո՞ւմ է:
119.	Վատ վերաբերմունքի/խոշտանգումների մասին քրեական գործերի քանի՞ տոկոսն
է բացահայտվում:
120.

Խնդրում եմ, պատմե՛ք վատ վերաբերմունքի վերաբրեյալ բողոքների՝ Ձեզ հայտնի
դեպքերի մասին:

121.	Կա՞ն արդյոք օրենսդրական թերություններ, որոնք թույլ չեն տալիս խոշտանգումնե
րի վերաբերյալ արդյունավետ քննություն իրականացնել։
122.

Ձեր կարծիքով՝ ի՞նչը կարող է նվազեցնել երեխաների հանդեպ վատ վերաբեր
մունքն ու խոշտանգումները
(ա) ոստիկանության բաժանմունք(ներ)ում
(բ) ձերբակալված լինելու ժամանակ
(գ) քրեակատարողական հիմնարկում

123.	Ձեր կարծիքով՝ ի՞նչը կարող է նպաստել վատ վերաբերմունքի վերաբերյալ գործե
րի բացահայտմանը
(ա) ոստիկանության բաժանմունք(ներ)ում
(բ) ձերբակալված լինելու ժամանակ
(գ) քրեակատարողական հիմնարկում
124.

Անչափահաս կասկածյալի կողմից փաստաբանի բացակայությամբ տրված ցուց

107

ՀՀ-ՈՒՄ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀԱՆԴԵՊ ԴԱԺԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻ ԵՎ ԽՈՇՏԱՆԳՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ – Անչափահասների արդարադատության համատեքստում

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

ՀՀ-ՈՒՄ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀԱՆԴԵՊ ԴԱԺԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻ ԵՎ ԽՈՇՏԱՆԳՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ – Անչափահասների արդարադատության համատեքստում

108

մունքները կիրառվո՞ւմ են արդյոք որպես ապացույց դատարանում։ (Մանրամասնեք)
125.

Անչափահասներին հարցաքննող քնիչներն ինչպիսի՞ հատուկ որակավորում ունեն
(մասնակցե՞լ են դասընթացների)։ (Մանրամասնեք)

126.	Դատավորներն ինչպիսի՞ հատուկ որակավորում ունեն (մասնակցե՞լ են դասընթաց
ների) անչափահասների գործերի քննության համար: (Մանրամասնեք)
127.

Փաստաբաններն ինչպիսի՞ հատուկ որակավորում ունեն (մասնակցե՞լ են դասըն
թացների) անչափահասների հետ աշխատելու համար։ (Մանրամասնեք)

128.

Որո՞նք են անձին անչփահասների հարցերով ոստիկանության քննիչի պաշտոնում
նշանակելու նախապայմանները։ (Մանրամասնեք)

129.

Լրացուցիչ նշումներ

Համայնքային վերականգնողական կենտրոնների և
հաստատության աշխատակազմի անդամների հետ
կիսաստանդարտացված հարցազրույց
Ընդհանուր տեղեկություն (Մի հարցրեք)
130.	Հարցազրույցի ամսաթիվը ___օր___ամիս_______տարի
131.	Հարցազրույցի ժամանակը ________
132.	Հարցազրույցի տևողությունը_______ րոպե
133.	Վայրը ________________________
Պատասխանող անձի մասին տեղեկություն
134.	Պաշտոնը _________________________________
135.

Աշխատանքի վայրը _____________________________________________

136.

Աշխատանքային փորձը __________ տարի

137.	Սեռը (մի հարցրեք)
1. արական
2. իգական
Վատ վերաբերմունք
138.

Օրենքի ի՞նչ խախտումներ են կատարում անչափահասերը հիմնականում։

139.

Որո՞նք են անչափահասների իրավախախտումների առավել հաճախ հանդիպող
պատճառները։

140.

Անչափահասների հանդեպ ե՞րբ են առավել հաճախ վատ վերաբերմունքի դեպքեր
տեղի ունենում։

141.	Վատ վերաբերմունքը ինչպիսի՞ համատեքստում է ավելի հաճախ տեղի ունենում։
142.

Ո՞վքեր են հիմնականում վատ վերաբերմունք գործադրողները:

143.

Ո՞րքան հաճախ են հաստատություններում գտնվող երեխաների միջև տեղի ունե
նում ուժի կիրառում:

144.

Ո՞րքան հաճախ է երեխաների նկատմամբ հաստատությունների աշխատակազմի
կողմից վատ վերաբերմունք կիրառվում։

145.

Ինչպիսի՞ վատ վերաբերմունք է կիրառվում աշխատակազմի կողմից։

146.

Ովքե՞ ր են հիմնականում ենթարկվում չարաշահման այլ երեխաների կողմից։

147.

Ովքե՞ ր են հիմնականում ենթարկվում չարաշահման աշխատակազմի կողմից։

148.

Ինչպիսի՞ բռնություն է հիմնականում կիրառվում։

149.

Արդյո՞ք ոստիկանական բաժանմունքներում կիրառվում է ֆիզիկական պատիժ։

150.

Որքա՞ն հաճախ է ֆիզիկական պատիժ կիրառվում:

151.	Վերջին 2 տարիների ընթացքում խոշտանգումների դիմումի հիման վրա որևէ քրե
ական գործ հարուցվե՞լ է:
152.

Ի՞նչ զարգացում և արդյունք է գրանցվել այդ գործերով։ (Մանրամասնեք)

153.

Ի՞նչ քայլեր են ձեռնարկում դատավորները, երբ մեղադրյալը դատարանում հայտ
նում է, որ ենթարկվել է վատ վերաբերմունքի։

154.

Արդյո՞ք իրավախախտները ենթարկվում են կարգապահական պատասխանատվու
թյան։ (Եթե ոչ, ապա անցեք հարց 27–ին)

155.

Եթե այո, ապա ի՞նչ կարգապահական սանկցիաներ են կիրառվում։

156.

Ե՞րբ են անչափահասի ծնողները կամ խնամակալները տեղեկացվում, որ երեխան
ոստիկական բաժանմունքում է գտնվում։

157.

Արդյո՞ք ծնողները կամ խնամակալները ներկա են լինում հարցաքննությանը։ (Եթե
այո, ապա անցեք հարց 30–ին)

158.

Եթե ոչ, ապա նման դեպքերում պատժամիջոցներ կիրառվո՞ւմ են:

159.

Փաստաբանը ներկա գտնվո՞ւմ է անչափահաս կասկածյալի հարցաքննության ժա
մանակ:

160.

Մանկավարժներ ներկա գտնվո՞ւմ են մինչև տասնվեց տարեկան անչափահաս
վկայի հարցաքննության ժամանակ։

161.	Վատ վերաբերմունքին վերաբերող գործերի մոտավորապես քանի՞ տոկոսն է բա
ցահայտվում Ձեր կողմից:
162.

Խնդրում եմ, պատմե՛ք վատ վերաբերմունքի վերաբրեյալ բողոքների՝ Ձեզ հայտնի
դեպքերի մասին:

163.	Կա՞ն արդյոք օրենսդրական թերություններ, որոնք թույլ չեն տալիս խոշտանգումնե
րի վերաբերյալ արդյունավետ քննություն իրականացնել։
164.	Ձեր կարծիքով՝ ի՞նչը կարող է նվազեցնել երեխաների հանդեպ վատ վերաբերմուն
քը ու խոշտանգումները
(ա) ոստիկանության բաժանմունք(ներ)ում
(բ) ձերբակալված լինելու ժամանակ
գ) քրեակատարողական հիմնարկում
165.	Ձեր կարծիքով՝ ի՞նչը կարող է նպաստել վատ վերաբերմունքի վերաբերյալ գործե
րի բացահայտմանը
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(ա) ոստիկանության բաժանմունք(ներ)ում
(բ) ձերբակալված լինելու ժամանակ
(գ) քրեակատարողական հիմնարկում
166.

Ի՞նչ տեղեկություն է գրանցվում անչափահասի մասին նրան հաստատություն ըն
դունելիս:

167.	Ձեր կարծիքով դա բավարա՞ր է: Ինչո՞ւ:
168.

Ի՞նչ տեղեկություն է հաղորդվում անչափահասներին՝ հաստատություն ընդունելուց
հետո:

169.	Ձեր կարծիքով դա բավարա՞ր է: Ինչո՞ւ:
170.

Երեխաներին ենթարկո՞ւմ են բժշկական զննության այնպիսի հաստատություններ
ընդունվելուց հետո, որտեղ նրանք զրկված են լինում ազատությունից: Ի՞նչ բժշկա
կան զննություն է կատարվում:

171.

Ե՞րբ և Ի՞նչ հաճախականությամբ է կատարվում բուժզննությունը։

172.

Ինչպիսի՞ ժամանակամիջոցում այն պետք է կատարվի։

173.	Ձեր կարծիքով արդյո՞ք դա բավարար է վատ վերաբերմունքի և խոշտանգման հետ
ևանքները բացահայտելու համար (ֆիզիկական, հոգեբանական, սեռական բռնու
թյուն կամ վնաս)։
174.

Եթե բժշկական զննությունը ցույց է տալիս ֆիզիկական, հոգեբանական, սեռական
բռնության կամ վնասի հետքեր, ի՞նչ քայլեր են ձեռնարկվում:

175.

Ո՞ւմ է զեկուցում բուժաշխատողը երեխայի խոշտանգման կամ վատ վերաբերմուն
քի զոհ լինելու մասին:

176.

Ո՞վ է պատասխանատու վատ վերաբերմունքի և/կամ խոշտանգման փաստերի հե
տագա քննության համար։

177.	Հաստատության բուժաշխատողներն ինչպիսի դասընթացներ են անցել հնարավոր
խոշտանգման կամ վատ վերաբերմունքի ֆիզիկական հետքերը բացահայտելու վե
րաբերյալ։
178.

Որակավորվա՞ծ են արդյոք նրանք գնահատելու հոգեկան և հոգեբանական սթրեսը
կամ վատ վերաբերմունքը:

179.

Ապահովվում է արդյո՞ք բուժաշխատողի և անչափահասի միջև մասնագիտական
շփման գաղտնիությունը: (Մանրամասնեք)

180.

Կարո՞ղ է արդյոք ազատազրկված անչափահասը օգտվել անկախ բժշկական ծա
ռայությունից:

181.

Օրական քանի՞ անգամ են սնվում ոստիկանական բաժանմունքում պահվող անչա
փահասները։

182.	Կա՞ արդյոք հիվանդ երեխաների համար նախատեսված հատուկ սննդակարգ։
183.

Ուղղիչ հաստատությունների և հատուկ դպրոցների աշխատակիցները անցե՞լ են
արդյոք դասընթաց երեխաների իրավունքների վերաբերյալ:

184.

Ուղղիչ հաստատությունների և հատուկ դպրոցների աշխատակիցները անցե՞լ են
արդյոք դասընթաց խոշտանգման կամ վատ վերաբերմունքի հիմնախնդիրների
վերաբերյալ:

185.	Հանդիսանո՞ւմ է արդյոք անչափահասներին աջակցելու և նրանց իրավունքները
հարգելու պատրաստակամությունը նախապայման այն հաստատություն աշխա
տակիցների ընդունելության համար, որտեղ անչափահասներնը զրկվում են ազա
տությունից, ինչպիսիք են հատուկ դպրոցները, անչապահասների կալանավորման
վայրերը և անչփահասների ուղղիչ հաստատությունները։ (Մանրամասնեք)
186.

Լրացուցիչ նշումներ։
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