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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. 

4) առողջության պահպանման, այդ թվում` ստանալ բավարար սնունդ, բժշկական օգնություն, հոգեբանական, 
հոգեթերապևտիկ աջակցություն, 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, լրաց. 03.06.19 ՀՕ-53-Ն)  
 

Հոդված 14. Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պարտականությունները 
  

Ձերբակալված կամ կալանավորված անձը պարտավոր է` 
1) դրսևորել օրինապահ վարքագիծ, պահպանել արգելանքի կամ կալանքի տակ գտնվելու` սույն օրենքով, 

ներքին կանոնակարգով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգն ու պայմանները. 
2) կատարել ձերբակալվածներին պահելու վայրի կամ կալանավորվածներին պահելու վայրի վարչակազմի 

օրինական պահանջները. 
3) բարեկիրթ վերաբերմունք դրսևորել ձերբակալվածներին պահելու վայրի կամ կալանավորվածներին 

պահելու վայրի ծառայողների և այլ անձանց նկատմամբ. 
4) չխոչընդոտել ձերբակալվածներին պահելու վայրի կամ կալանավորվածներին պահելու վայրի 

ծառայողների, ինչպես նաև այդ վայրերում կարգուկանոնին հետևող այլ անձանց կողմից ծառայողական կամ 
հասարակական պարտականությունները կատարելուն. 

5) չկատարել սեփական կամ այլ անձանց առողջությանը կամ կյանքին վտանգ սպառնացող գործողություններ: 
5) չկատարել այլ անձանց առողջությանը կամ կյանքին վտանգ սպառնացող գործողություններ: 
Ձերբակալված կամ կալանավորված անձն ունի օրենքով սահմանված այլ պարտականություններ: 

 
Հոդված 27. Կանանց և անչափահասներին արգելանքի կամ կալանքի տակ պահելու 

առանձնահատկությունները 
  

Ձերբակալված կամ կալանավորված կանանց և անչափահասների համար ձերբակալվածներին պահելու 
վայրերում և կալանավորվածներին պահելու վայրերում ստեղծվում են բարելավված նյութակենցաղային 
պայմաններ: 

Ձերբակալված կամ կալանավորված կանայք և անչափահասներն օգտվում են ամենօրյա` երկու ժամից ոչ 
պակաս տևողությամբ զբոսանքի իրավունքից, որի ընթացքում հնարավորություն է տրվում զբաղվել 
մարմնամարզությամբ: 

Կալանավորված կանայք իրավունք ունեն կալանքի տակ գտնվելու ընթացքում իրենց մոտ պահել մինչև երեք 
տարեկան իրենց երեխաներին: 

Հղի կամ իրենց մոտ երեխա ունեցող ձերբակալված կամ կալանավորված կանանց համար ստեղծվում են 
համապատասխան նյութակենցաղային պայմաններ, կազմակերպվում է մասնագիտացված բուժսպասարկում: 

Հղի կամ իրենց մոտ երեխա ունեցող կանանց, որպես տույժի միջոց, պատժախուց տեղափոխելն արգելվում է: 
Անչափահասները, կերակրող մայրերը, հղիները, ինչպես նաև իրենց մոտ երեխաներ ունեցող կանայք, որպես 

տույժի միջոց, պատժախուց չեն տեղափոխվում: 
Հիվանդության, ծնողական պարտականությունները բարեխղճորեն չկատարելու, երեխայի նկատմամբ դաժան 

վերաբերմունք դրսևորելու, ինչպես նաև ներքին կանոնակարգի խախտումներ թույլ տալու դեպքերում 
ձերբակալվածներին պահելու վայրի կամ կալանավորվածներին պահելու վայրի վարչակազմը կարող է 
միջնորդություն ներկայացնել դատարան` կալանավորված անձին ծնողական իրավունքներից զրկելու և (կամ) 
երեխային այլ անձանց խնամքին հանձնելու մասին: 

(27-րդ հոդվածը փոփ. 08.07.05 ՀՕ-162-Ն)  
  
 
 

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 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 
պատճառաբանված որոշմամբ: 

Կալանավորված անձի նկատմամբ տույժի միջոցներ կիրառելիս հաշվի են առնվում խախտումը կատարելու 
հանգամանքները, տույժի միջոցի կիրառմամբ հետապնդվող իրավաչափ նպատակին հասնելու ողջամիտ 
անհրաժեշտությունը, 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: 

(35-րդ հոդվածը լրաց. 03.06.19 ՀՕ-53-Ն, 28.06.19 ՀՕ-104-Ն) 


