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«Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի համապատասխան հոդվածներում կատարվող 

փոփոխությունների և լրացումների 

 

(…) 
Հոդված 13. Ձերբակալված և կալանավորված անձանց իրավունքները 
  

Ձերբակալված կամ կալանավորված անձն իրավունք ունի` 
1) մայրենի կամ իրեն հասկանալի այլ լեզվով տեղեկություններ ստանալ իր իրավունքների, 

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

բողոքներով, ինչպես անձամբ, այնպես էլ փաստաբանի, պաշտպանի կամ օրինական 
ներկայացուցչի միջոցով դիմել ձերբակալվածներին պահելու վայրի կամ կալանավորվածներին 
պահելու վայրի վարչակազմին, նրանց վերադաս մարմիններին, դատարանին, 
դատախազությանը, Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանին, 
պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, հասարակական միավորումներին և 
կուսակցություններին, զանգվածային լրատվության միջոցներին, ինչպես նաև մարդու 
իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության միջազգային մարմիններին կամ 
կազմակերպություններին. 

4) առողջության պահպանման, այդ թվում` ստանալ բավարար սնունդ, անհետաձգելի 
բժշկական օգնություն, ինչպես նաև զննվել իր ընտրած բժշկի կողմից իր դրամական միջոցների 
հաշվին. 

5) սոցիալական ապահովության. 
6) ստանալ իրավաբանական օգնություն. 
7) անձնական անվտանգության ապահովման. 
8) մտքի, խղճի և դավանանքի, քաղաքական կամ այլ հայացքների ազատության. 
9) հաղորդակցվել արտաքին աշխարհի հետ. 
10) հանգստի, ներառյալ` բացօթյա զբոսանքի կամ մարմնամարզության և ութժամյա 

գիշերային քնի իրավունքը, որի ընթացքում արգելվում է նրան ներգրավել դատավարական կամ 
այլ գործողությունների, բացառությամբ քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված 
դեպքերի. 

11) կոչվել իր անվամբ կամ ազգանվամբ. 
12) անձնական ընդունելության խնդրանքով դիմել ձերբակալվածներին պահելու վայրի կամ 

կալանավորվածներին պահելու վայրի պետին, դրանց գործունեության նկատմամբ հսկողություն 
և վերահսկողություն իրականացնող մարմիններին. 

13) իր մոտ ունենալ քրեական գործին կամ իր իրավունքների և օրինական շահերի 
պաշտպանությանն առնչվող փաստաթղթեր և գրառումներ, բացառությամբ այն փաստաթղթերի 
և գրառումների, որոնք պարունակում են պետական կամ ծառայողական կամ օրենքով 
պահպանվող այլ գաղտնիք. 

14) մասնակցել քաղաքացիաիրավական գործարքների: 
Կալանավորված անձը նաև իրավունք ունի` 
1) ստանալ կրթություն, զբաղվել ստեղծագործ աշխատանքով. 
2) աշխատել. 
3) կալանավորվածներին պահելու վայրի խանութից կամ կրպակից կամ վարչակազմի 

միջոցով ձեռք բերել սնունդ և առաջին անհրաժեշտության առարկաներ. 
4) ստանալ և ուղարկել դրամական փոխանցումներ: 
5) ստանալ նույնականացման քարտ՝ «Նույնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով: 



Ձերբակալված կամ կալանավորված անձին վերապահվում են նաև օրենքով սահմանված 
այլ իրավունքներ: 

Օտարերկրյա քաղաքացիություն ունեցող ձերբակալված կամ կալանավորված անձինք 
իրավունք ունեն կապեր հաստատելու և պահպանելու Հայաստանի Հանրապետությունում իրենց 
պետության դիվանագիտական ներկայացուցչության կամ հյուպատոսական հաստատության 
հետ: Այն ձերբակալված կամ կալանավորված անձինք, ովքեր Հայաստանի 
Հանրապետությունում դիվանագիտական ներկայացուցչություն կամ հյուպատոսական 
հաստատություն չունեցող երկրի քաղաքացի են, ինչպես նաև փախստականները կամ 
քաղաքացիություն չունեցող ձերբակալված կամ կալանավորված անձինք իրավունք ունեն 
կապեր հաստատելու և պահպանելու այն պետության դիվանագիտական ներկայացուցչության 
կամ հյուպատոսական հաստատության հետ, որը ստանձնել է այդ անձանց շահերի 
պաշտպանությունը կամ նրանց պաշտպանությամբ զբաղվող ցանկացած ազգային կամ 
միջազգային մարմնի հետ: 

Օտարերկրյա քաղաքացի կամ քաղաքացիություն չունեցող ձերբակալված կամ 
կալանավորված անձը «Փախստականների և ապաստանի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածով սահմանված կարգով Հայաստանի 
Հանրապետությունում ապաստանի խնդրանք ներկայացնելու իրավունք ունի, որը 
համապատասխան վարչակազմի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
սահմանած կարգով ենթակա է փոխանցման միգրացիայի հարցերով Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության լիազորած մարմնին: 

(13-րդ հոդվածը լրաց., խմբ. 08.07.05 ՀՕ-162-Ն, լրաց. 21.12.15 ՀՕ-191-Ն, 19.10.16 ՀՕ-178-Ն, 
փոփ. 16.12.16 ՀՕ-3-Ն)  
 

(…) 
Հոդված 15. Պաշտպանի, մերձավոր ազգականների և այլ անձանց հետ տեսակցելը 
  

Ձերբակալված կամ կալանավորված անձն ունի իր պաշտպանությունը ստանձնելու 
նպատակով տեսակցության եկած փաստաբանի կամ իր պաշտպանի հետ առանձին, անարգել 
տեսակցելու իրավունք՝ առանց տեսակցությունների թվի և տևողության սահմանափակման, 
անկախ աշխատանքային օրերից կամ ժամերից։ 

Կալանավորված անձի միջնորդության հիման վրա, քրեական վարույթն իրականացնող 
մարմնի որոշմամբ, նրան թույլատրվում են նաև առանձին, անարգել տեսակցություններ 
քրեական գործով պաշտպան չհանդիսացող փաստաբանի հետ՝ առանց տեսակցությունների 
թվի և տևողության սահմանափակման, եթե դա կապված է կալանավորված անձին քրեական 
գործի քննության հետ չկապված իրավաբանական օգնություն ցույց տալու անհրաժեշտության 
հետ։ Քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից նշված միջնորդության քննարկումը և 
լուծումը, ինչպես նաև կալանավորված անձի կողմից դրա կապակցությամբ կայացված որոշման 
բողոքարկումն իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության 
օրենսգրքով սահմանված կարգով։ 

Ձերբակալված կամ կալանավորված անձի տեսակցությունը փաստաբանի կամ պաշտպանի 
հետ տրամադրվում է այն դեպքում, երբ փաստաբանը կամ պաշտպանը ներկայացնում է անձը 
հաստատող փաստաթուղթ և փաստաբանական գործունեության արտոնագիր կամ 
փաստաբանի վկայական՝ քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից 
ձերբակալվածներին կամ կալանավորվածներին պահելու վայրի վարչակազմին ուղղված 
համապատասխան հավաստագրի հիման վրա։ Սույն մասում նշված հավաստագիրը քրեական 
վարույթն իրականացնող մարմինը ձերբակալվածներին կամ կալանավորվածներին պահելու 
վայրի վարչակազմին ուղարկում է անհապաղ։ 

Եթե առկա է ձերբակալված անձի մասնակցությամբ դատավարական գործողություններ 
կատարելու անհրաժեշտություն, ապա պաշտպանությունը ստանձնելու նպատակով 
տեսակցության եկած փաստաբանի հետ նրա տեսակցության տևողությունը կարող է 
սահմանափակվել պաշտպանի հետ տեսակցության սահմանափակման համար Հայաստանի 
Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 211-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 
նախատեսված հիմքով և կարգով։ 



Եթե ձերբակալված կամ կալանավորված նույն անձի հետ տեսակցության համար 
ներկայացել է մի քանի փաստաբան կամ պաշտպան, ապա ձերբակալվածներին կամ 
կալանավորվածներին պահելու վայրի պետի կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար անձի 
պատճառաբանված գրավոր որոշմամբ, ելնելով այդ վայրի անվտանգության և բնականոն 
աշխատանքի ապահովման անհրաժեշտությունից, ձերբակալված կամ կալանավորված անձի 
հետ միաժամանակյա տեսակցության հնարավորություն կարող է տրվել ոչ բոլոր 
փաստաբաններին կամ պաշտպաններին՝ այդ որոշման պատճենը տրամադրելով 
ձերբակալված կամ կալանավորված անձին, ինչպես նաև տեսակցության եկած 
փաստաբաններին կամ պաշտպաններին։ Այս դեպքում ձերբակալված կամ կալանավորված 
անձն ինքն է ընտրում այն փաստաբաններին կամ պաշտպաններին, որոնց հետ պետք է 
տեսակցի: 

Ձերբակալված և կալանավորված անձանց տեսակցությունը փաստաբանի կամ պաշտպանի 
հետ տրամադրվում է այնպիսի պայմաններում, որոնցում ձերբակալվածներին պահելու վայրի 
կամ կալանավորվածներին պահելու վայրի ծառայողները նրանց կարողանան տեսնել, բայց 
չկարողանան լսել: 

Ձերբակալված կամ կալանավորված անձը, իսկ ձերբակալված կամ կալանավորված անձի 
համաձայնության դեպքում նաև նրա փաստաբանը կամ պաշտպանն իրավունք ունեն 
պահանջելու անցկացնել դատաբժշկական հետազոտություն: 

Ձերբակալված և կալանավորված անձանց տեսակցությունը օրինական 
ներկայացուցչի, մերձավոր ազգականների, իսկ կալանավորված անձանց` նաև զանգվածային 
լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների և այլ անձանց հետ, տրամադրվում է 
ձերբակալվածներին պահելու վայրի կամ կալանավորվածներին պահելու վայրի պետի 
որոշմամբ: Ձերբակալված անձանց չի տրամադրվում տեսակցություն զանգվածային 
լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների և այլ անձանց հետ, բացառությամբ օրենքով 
նախատեսված դեպքերի: 

Քննության շահերից ելնելով` ձերբակալված կամ կալանավորված անձանց տեսակցությունը 
օրինական ներկայացուցչի, մերձավոր ազգականների, զանգվածային լրատվության միջոցների 
ներկայացուցիչների և այլ անձանց հետ, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի, 
կարող է արգելվել քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի որոշմամբ` այդ մասին գրավոր 
իրազեկելով ձերբակալվածներին պահելու վայրի կամ կալանավորվածներին պահելու վայրի 
վարչակազմին: 

Մերձավոր ազգականների, զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների կամ 
այլ անձանց հետ տեսակցությունն անցկացվում է ձերբակալվածներին պահելու վայրի կամ 
կալանավորվածներին պահելու վայրի ծառայողների հսկողությամբ, բացառությամբ օրենքով 
նախատեսված դեպքերի: Այդ անձանց կողմից ձերբակալված կամ կալանավորված անձանց 
արգելված առարկաներ, քրեական գործի քննությանը խոչընդոտող կամ նոր հանցագործության 
կատարմանը նպաստող նյութեր, տեղեկություններ փոխանցելը կամ փոխանցելու փորձը կարող 
է հանգեցնել տեսակցության վաղաժամկետ դադարեցման: 

Ձերբակալված անձին մերձավոր ազգականների հետ տրամադրվում է առնվազն մեկ 
տեսակցություն` մինչև մեկ ժամ տևողությամբ: 

Կալանավորված անձին մերձավոր ազգականների, զանգվածային լրատվության միջոցների 
ներկայացուցիչների կամ այլ անձանց հետ ամսվա ընթացքում տրամադրվում է առնվազն երկու 
կարճատև տեսակցություն` մինչև երեք ժամ տևողությամբ: 

Միայն մերձավոր ազգականների հետ համատեղ բնակվելու իրավունքով երկարատև 
տեսակցություն տրամադրվում է երկու ամսվա ընթացքում առնվազն մեկ անգամ` մինչև երեք օր 
տևողությամբ: Երկարատև տեսակցություն տրամադրվում է նաև կալանավորված անձի հետ 
ամուսնության մեջ չգտնվող այն անձի հետ, որի հետ կալանավորված անձն ունի համատեղ 
երեխա: Կալանավորված անձի խնդրանքով երկարատև տեսակցությունը կարող է փոխարինվել 
կարճատև տեսակցությամբ: Կարճատև և երկարատև տեսակցություններ տրամադրելու կարգը 
սահմանվում է ներքին կանոնակարգով: 

(15-րդ հոդվածը լրաց. 08.07.05 ՀՕ-162-Ն, 08.04.08 ՀՕ-16-Ն, փոփ., լրաց. 21.12.15 ՀՕ-191-Ն)  
 

(…) 



Հոդված 17. Ձերբակալված և կալանավորված անձանց կապն ընտանիքի ու արտաքին 
աշխարհի հետ 

  
Ձերբակալվածներին պահելու վայրի և կալանավորվածներին պահելու վայրի 

վարչակազմերը ձերբակալված և կալանավորված անձանց կապն ընտանիքի և արտաքին 
աշխարհի հետ ապահովելու համար ստեղծում են համապատասխան պայմաններ: Այդ 
նպատակով ստեղծվում են տեսակցությունների սենյակներ, կապի հնարավոր միջոցների 
հանգույցներ, լրատվական միջոցներից օգտվելու հնարավոր պայմաններ: 

Քննության շահերից ելնելով` ձերբակալված կամ կալանավորված անձանց հեռախոսային 
խոսակցությունները կարող են արգելվել քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի որոշմամբ` 
այդ մասին գրավոր իրազեկելով ձերբակալվածներին պահելու վայրի կամ 
կալանավորվածներին պահելու վայրի վարչակազմին: 

Կալանավորված անձանց թույլատրվում է իրենց հաշվին նամակագրություն վարել` առանց 
նամակների, հեռագրերի թվի սահմանափակման: 

Նամակագրությունն իրականացվում է կալանավորվածներին պահելու վայրի վարչակազմի 
միջոցով և, առանց նամակագրության բովանդակությանը ծանոթանալու, ենթակա է արտաքին 
զննման` արգելված առարկաների կամ նյութերի փոխանցումը բացառելու նպատակով: 

Նամակագրության գրաքննություն կարող է իրականացվել միայն դատարանի որոշմամբ: 
Գրաքննությունը կատարում է քրեական վարույթն իրականացնող մարմինը: 

Կալանավորված անձի անունով` տեղափոխման պատճառով նրա բացակայությամբ 
ստացված նամակներն ուղարկվում են նրա գտնվելու նոր վայր: 

Կալանավորվածներին պահելու վայրի վարչակազմն ստեղծում է համապատասխան 
պայմաններ` թերթերից, ամսագրերից և այլ գրականությունից օգտվելու համար: 
Կալանավորվածներին պահելու վայրի խցերը ապահովվում են ռադիոընդունիչներով, այնտեղ 
կարող են տեղադրվել հեռուստացույցներ: 

Կալանավորված անձանց, բացառությամբ առանձնապես ծանր հանցանքի կատարման մեջ 
մեղադրվող անձանց, մերձավոր ազգականի մահվան կամ կյանքին սպառնացող ծանր 
հիվանդության, կալանավորված անձին կամ նրա ընտանիքին զգալի նյութական վնաս 
պատճառած տարերային աղետի դեպքում կարող են տրամադրվել կարճաժամկետ մեկնումներ: 

Կալանավորված անչափահաս անձին կարճաժամկետ մեկնումներ տրամադրվում են միայն 
ազգականների կամ այլ անձանց ուղեկցությամբ: 

Կարճաժամկետ մեկնումներ կարող են տրամադրվել մինչև յոթ օր տևողությամբ` չհաշված 
մեկնման և վերադարձի համար անհրաժեշտ ժամանակը: 

Կարճաժամկետ մեկնումներ տրամադրվում են քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի 
որոշմամբ: 

Կարճաժամկետ մեկնում տրամադրելու դիմումը քննարկվում է մեկ օրվա ընթացքում: 
Կարճաժամկետ մեկնման մեջ գտնվելու ժամանակը հաշվվում է կալանքի տակ պահելու 
ժամկետի մեջ: 

Կարճաժամկետ մեկնման հետ կապված ծախսերը հոգում է կալանավորված անձը: 
(17-րդ հոդվածը լրաց. 08.07.05 ՀՕ-162-Ն)  

 

(…) 
Հոդված 26. Ձերբակալված և կալանավորված անձանց մասնակցությունը 

քաղաքացիաիրավական գործարքներին 
  

Կալանավորված անձինք իրավունք ունեն, ներքին կանոնակարգով սահմանված կարգով, 
իրենց ներկայացուցիչների միջոցով կամ անձամբ մասնակցել քաղաքացիաիրավական 
գործարքների, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված 
դեպքերի: 

Քրեական վարույթն իրականացնող մարմինը, քննության շահերից ելնելով, կալանավորված 
անձանց կարող է պատճառաբանված որոշմամբ արգելել քաղաքացիաիրավական 
գործարքներին մասնակցելը: 



Կալանավորվածներին պահելու վայրի վարչակազմը նախօրոք պետք է քրեական վարույթն 
իրականացնող մարմնին տեղեկացնի կալանավորված անձանց քաղաքացիաիրավական 
գործարքներին մասնակցելու վերաբերյալ: 

Ձերբակալված անձանց արգելվում է մասնակցել քաղաքացիաիրավական գործարքներին: 
  
 

(…) 
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 կիրառվել 
տույժի հետևյալ միջոցները. 

1) նկատողության հայտարարում. 
2) պատժախուց տեղափոխելը մինչև տասն օր, իսկ անչափահասներին` մինչև հինգ օր 

ժամկետով: 
Բուժական ուղղիչ հիմնարկում պահվող կամ բժշկական օգնություն և սպասարկում 

իրականացնող առողջապահական այլ հաստատություններում ստացիոնար պայմաններում 
բուժում ստացող կալանավորված անձանց նկատմամբ նշանակված պատժախուց 
տեղափոխելու տույժի միջոցի կիրառումը հետաձգվում է մինչև բուժման ավարտը: 

Սույն հոդվածով սահմանված տույժի միջոցները կիրառվում են կալանավորվածներին 
պահելու վայրի պետի որոշմամբ: 

Կալանավորված անձի նկատմամբ տույժի միջոցներ կիրառելիս հաշվի են առնվում 
խախտումը կատարելու հանգամանքները, նրա անձը և վարքը` մինչև խախտումը կատարելը: 
Կիրառվող տույժի միջոցը պետք է համապատասխանի կատարված խախտման ծանրությանը 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 նշանակելը: Տույժի միջոցները 
կիրառելիս նշվում են կարգապահական խախտում հանդիսացող արարքը, տույժի միջոցը և դրա 
տևողությունը. այդ մասին տեղեկացվում է կալանավորված անձը: 

Մինչև տույժի միջոց նշանակելը կալանավորված անձից վերցվում է գրավոր 
բացատրություն, իսկ եթե նա դրանից հրաժարվում է, ապա այդ մասին կազմվում է 
համապատասխան արձանագրություն: 

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: 
 


