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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: 
Քրեական վարույթն իրականացնող կամ այլ մարմնի որոշմամբ ձերբակալված կամ կալանավորված 
անձանց տեսակցությունը չի կարող արգելվել սույն օրենքի 48-րդ հոդվածի երկրորդ պարբերությամբ 
նախատեսված անձանց հետ, բացառությամբ եթե այդ անձիք տվյալ քրեական գործով ներգրավված են 
որպես դատավարության մասնակից կամ վկա։ 

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: 

Շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող հիվանդություններով տառապող ձերբակալված կամ 
կալանավորված անձանց տեսակցությունը տեսակցողի հետ տրամադրվում է այնպիսի հատուկ 
պայմաններում, որոնք բացառում են տեսակցողի վարակումը: 

Միայն մերձավոր ազգականների հետ 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: 
 
 
Հոդված 48. Մուտքն ու ելքը ձերբակալվածներին պահելու վայր և կալանավորվածներին

պահելու վայր 
  
Ձերբակալվածներին պահելու վայր և կալանավորվածներին պահելու վայր մուտքի և ելքի 

կարգը սահմանում է պետական կառավարման լիազորված մարմնի ղեկավարը: 
Առանց հատուկ թույլտվության ձերբակալվածներին պահելու վայր և կալանավորվածներին 

պահելու վայր անարգել մուտքի և ելքի, ինչպես նաև ձերբակալվածներին պահելու վայրում և 
կալանավորվածներին պահելու վայրում պահվող անձանց հետ անարգել տեսակցելու իրավունք 
ունեն՝ 

1) Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային 
ժողովի նախագահը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, Հայաստանի Հանրապետության 
սահմանադրական դատարանի նախագահը, Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի 
նախագահը, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորը, պետական 
կառավարման լիազորված մարմնի ղեկավարը կամ նրա համապատասխան տեղակալը. 

2) Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը, նրա տեղակալները, ինչպես նաև 
այն դատախազները, ովքեր օրենքով սահմանված կարգով հսկողություն են իրականացնում 
պատիժներ և հարկադրանքի այլ միջոցներ կիրառելու նկատմամբ. 

3) ձերբակալվածներին պահելու վայրի և կալանավորվածներին պահելու վայրի վերադաս 
մարմինների պաշտոնատար անձինք. 



4) միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչները՝ Հայաստանի Հանրապետության 
միջազգային պայմանագրերի հիման վրա. 

5) Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը, Հայաստանի 
Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի իրավասու պետական 
ծառայողները և հայեցողական պաշտոն զբաղեցնող իրավասու անձինք, ինչպես նաև կանխարգելման 
ազգային մեխանիզմի փորձագետները. 

6) Հայաստանի Հանրապետության այն դատավորները, ովքեր օրենքով սահմանված կարգով 
քննում են կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու, կալանքի տակ պահելու ժամկետը 
երկարաձգելու կամ կալանքի տակ պահելու օրինականության հետ կապված հարցերը, 
ձերբակալված և կալանավորված անձանց իրավունքների և ազատությունների խախտման, ինչպես 
նաև ձերբակալվածներին պահելու վայրի և կալանավորվածներին պահելու վայրի վարչակազմերի 
այլ գործողությունների դեմ բողոքները. 

7) սույն օրենքի 47-րդ հոդվածով սահմանված՝ արգելանքի և կալանքի տակ պահելու 
կատարման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդները: 

Օրենքով նախատեսված դեպքերում առանց հատուկ թույլտվության ձերբակալվածներին 
պահելու վայր և կալանավորվածներին պահելու վայր անարգել մուտքի և ելքի իրավունք կարող է 
տրվել նաև այլ անձանց: 

Սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված անձանց կողմից ձերբակալված և կալանավորված 
անձանց հետ տեսակցությունները չեն ազդում սույն օրենքով սահմանված` ձերբակալված և 
կալանավորված անձանց տրամադրվող տեսակցությունների քանակի վրա: 

Ձերբակալվածներին պահելու վայր և կալանավորվածներին պահելու վայր մուտք և ելք 
գործող անձը, ինչպես նաև նրա իրերը ձերբակալվածներին պահելու վայրի և կալանավորվածներին 
պահելու վայրի վարչակազմերի կողմից կարող են ենթարկվել զննության: 
 


