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ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 

Հարություն Խաչիկյան 
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ,  
իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

 
ՀՀ-ում իրապես կատարվել է քրեակատարողական համակար-

գի բարեփոխում. ամբողջությամբ փոփոխվել է պենիտենցիար գոր-
ծունեության բովանդակությունը՝ դառնալով ավելի ժողովրդավա-
րական և մարդասիրական, նմանվելով արևմտյան չափանիշներին։ 
Բայց առջևում անելիքները բազմաթիվ են՝ առաջին հերթին քրեա-
կան պատիժների բովանդակության, պատիժը կրելու պայմանների 
և դրանք կատարելու, դատապարտյալների նկատմամբ ներգործութ-
յան միջոցները կիրառելու մասով։ Պատիժներ կատարող հիմնարկ-
ների ու մարմինների գործունեությունը և ընդհանրապես քրեակա-
տարողական համակարգը ամբողջությամբ պետք է լինի ոչ միայն 
պետության, այլ նաև քաղաքացիական հասա  րակության ինստի-
տուտների արդյունավետ վերահսկողության առարկա։ Ժողովրդա-
վարացումը, մասնավորապես, դրսևորվում է նաև սրանով։  

ՀՀ գործող քրեակատարողական օրենսգիրքը1 որոշակի իմաս-
տով համապատասխանում է պատիժների կատարման հիմ-
նախնդիրների վերաբերյալ ժամանակակից սկզբունքներին և քրեա-
կատարողական իրավունքի գիտության տեսական մշակումների 
պահանջներին, այն արտացոլում է պենիտենցիար գիտության նվա-
ճումները և արտասահմանյան օրենսդրության փորձը։  

Բայց, այնուամենայնիվ, այս բնագավառում օրենսդրությունն և 
քրեակատարողական համակարգն ամբողջությամբ հետագա բարե-
փոխումների կարիք ունի. անհրաժեշտ է աստիճանական անցում 
քրեական պատիժները կատարելու և կրելու առավել լիբերալ ու 
արդյունավետ կառուցակարգերի, ինչպես նաև միջազգային չափա-
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նիշներին համապատասխանող պատիժը կրելու սոցիալական, նյու-
թական և տնտեսական պայմանների փուլային կատարելագործում։ 
Քրեակատարողական օրենսդրության կատարելագործումն այս մա-
սով, պետք է առավելագույնս ընդգրկի դատապարտյալի անձի և 
պատիժը կրելու ընթացքում նրա վարքագծի գիտական ուսումնասի-
րությունների արդյունքները։  

ՀՀ-ում արձանագրվում է դատաիրավական բարեփոխումների 
նոր փուլ, այդ թվում` քրեաիրավական համալիրի (քրեական, քրեա-
դատավարական և քրեակատարողական օրենսդրություններ) շրջա-
նակներում, և շարունակվում է օրենսդության այդ ճյուղերի հիմքը 
կազմող օրենքներ մշակելու գործընթացը՝ ՀՀ Նախագահի` 2012թ. 
հունիսի 30-ի «ՀՀ իրավական և դատական բարեփոխումների 2012-
2016 թվականների ռազմավարական ծրագիրը և ծրագրից բխող մի-
ջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» կարգադրությանը հա-
մապատասխան։  

Քրեական պատիժների կատարումը կարգավորող օրենսդրութ-
յան ճյուղի մշակման գործընթացը ենթադրում է զարգացման երկու 
փուլ. նախ ՀՀ քրեական օրենսգրքի1 ընդունում, ապա քրեական օ-
րենսգրքով նախատեսված բոլոր պատժատեսակների կատարումն 
ու կրումը կարգավորող ՀՀ ՔԿՕ-ի ընդունում։ Տրամաբանական հա-
ջորդականությամբ կընդունվեն օրենսդրական ակտեր՝ մեկը նախա-
տեսում է քրեական պատիժները (քրեական օրենսգիրք), մյուսը՝ 
կարգավորում է դրանց կատարումը (քրեակատարողական օրենս-
գիրք)։  

Քրեակատարողական օրենքը չի կարելի դիտել միայն ընթացա-
կարգային և դատավարական տեսանկյունից, այսինքն` որպես 
միայն քրեական պատիժների կատարումը կարգավորող երևույթ։ 
Այն իր մեջ ընդգրկում է նյութական իրավունքով նախատեսված 
սահմանափակումներ պարունակող բազմաթիվ նորմեր, այդ թվում 
և` պատժիչ բնույթի։ Որպեսզի պատիժների կատարման գործընթա-
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ցում այդ հատկանիշները չսաստկանան, քրեակատարողական օ-
րենսդրությունը պետք է նախատեսի դատապարտյալների իրա-
վունքների և ազատությունների, օրինական շահերի ապահովման ե-
րաշխիքների ճյուղավորված համակարգ, ինչպես նաև սահմանի վե-
րահսկողության և հսկողության տարաբնույթ միջոցներ։ Այս ամենը 
պայմանավորում է հետաքրքրությունը ՀՀ նոր ՔԿՕ-ի նկատմամբ ոչ 
միայն մեր երկրում, այլև արտասահմանում` հատկապես դատա-
պարտյալների հետ վարվեցողության միջազգային չափանիշների 
պաշտպանության առումով:  

ՀՀ նոր ՔՕ-ի հայեցակարգը և նախագիծը, որի մշակման գոր-
ծընթացը կարճ ժամանակ անց կմոտենա իր տրամաբանական ա-
վարտին նախատեսում է պատժի` որպես պետական հարկադրան-
քի ամենախիստ միջոցի սահմանման այլ մոտեցում, մասնավորա-
պես պատժի նպատակների մասով. սոցիալական արդարության վե-
րականգնման և հանցագործությունների կանխման նպատակների 
հետ միաժամանակ նախատեսում է պատժի ենթարկված անձի վե-
րասոցիալականացման և իրավահպատակ վարքագիծ ձևավորելու 
նպատակներ։  

ՀՀ ՔՕ-ի նախագծում կառուցվածքային փոփոխության է են-
թարկվել և պատժի նոր տեսակներով է համալրվել պատժի համա-
կարգը, այդ թվում և´ ազատությունից զրկելու հետ կապված (ազա-
տության սահմանափակումը), և´ազատությունից զրկելու հետ 
չկապված (հանրային իրավունքները սահմանափակելը, ծնողական 
իրավունքներից զրկելը, օտարերկրյա քաղաքացուն կամ քաղաքա-
ցիություն չունեցող անձին ՀՀ տարածքից վտարելը), այլ կերպ են 
շարադրվել գործող օրենսդրությամբ նախատեսված որոշ պատժա-
տեսակների անվանումները նաև բովանդակային իմաստով, փո-
փոխվել են հիմնական և լրացուցիչ պատիժները։  

ՀՀ ՔՕ-ի նախագիծը համալրվել է անվտանգության միջոցներ 
նախատեսող նոր գլխով։ Սահմանվում են անվտանգության միջոց-
ները նշանակելու հիմքերն ու պայմանները, դրանց տեսակները՝ 
բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցներ, գույքի բռնագրավում, 
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որոշակի վայրեր այցելելու արգելք, հոգեբանական օգնություն ցույց 
տվող կառույցներ հաճախելու պարտականություն, վարքագծի 
նկատմամբ հատուկ հսկողություն, ընտանեկան հսկողություն, հա-
տուկ կրթադաստիարակչական հիմնարկում տեղավորում, կրթա-
կան, մշակութային, մարզական կամ այլ ծրագրերի ներգրավում։ 
Պատժից ազատելու տեսակները ենթարկվել են կառուցվածքային և 
բովանդակային փոփոխության։  

ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագիծը չի 
նախատեսում դատական ակտերի կատարման փուլը։ Դատական 
ակտերի կատարման փուլն ամբողջությամբ կարգավորվելու է ՀՀ 
նոր ՔԿՕ-ով։  

Հաշվի առնելով ՀՀ ՔՕ-ի նախագծով նախատեսվող իրավական 
կարգավորման առարկայի ծավալի զգալի ընդարձակումը, նորովի 
ձևակերպված բազմաբնույթ և բազմաբովանդակ նյութական (քրեա-
կան) իրավունքի նորմերը` անհրաժեշտություն է առաջանում ըն-
թացակարգային (քրեակատարողական) իրավունքի նորմերի, որոնք 
պետք է սահմանեն դրանց իրականացման կարգն ու պայմանները։  

ՀՀ նոր ՔԿՕ-ի ընդունումը հնարավորություն կնձեռնի ընդար-
ձակել ոչ միայն իրավական կարգավորման առարկան, այլև համա-
կարգել տարաբնույթ իրավական ակտերը, որոնք վերաբերում են ա-
ռանձին պատժատեսակների կատարման ու կրման և պատիժների 
առանձին ինստիտուտների հետ։ Այն կամրապնդի մեր պետության 
քրեակատարողական քաղաքականության կարևորագույն դրույթնե-
րը օրենսդրության ուղղվածության և դրանց կիրառման ընթացքում 
առաջնահերթ կարևորության խնդիրների լուծման բնագավառնե-
րում, որոնցից կարևորագույնը պատժի նպատակների իրականա-
ցումն է։ ՀՀ նոր ՔԿՕ-ի ընդունումը կհանդիսանա ոչ միայն իրավա-
կան բարեփոխումների նոր փուլ, այլև կծառայի որպես դա շարու-
նակելու և կատարելագործելու խթանիչ ուժ։ Օրենսգրքի նորմերին 
համապատասխան` կընդունվեն քրեական պատիժները կա-
տարելու բնագավառին վերաբերող բազմաթիվ այլ նորմատիվ իրա-
վական ակտեր։  
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Բարեփոխումները օրենսդրության ցանկացած ճյուղում, այդ 
թվում քրեակատարողական, չի կարող իրականացվել հասարա-
կությունում կատարվող սոցիալական ձևավորումներից զատ, ա-
ռանց հաշվի առնելու տնտեսական և քաղաքական զարգացումները, 
գաղափարախոսության վիճակը, հասարակության բարոյական ար-
ժեքները, քաղաքական, հասարակական և իրավական ինստիտուտ-
ների զարգացման միտումները, ՀՀ-ում հանցավորության դինամի-
կան և կառուցվածքը, պատմական դրական և բացասական փորձը, 
հասարակության իրավագիտակցությունը, մարդու իրավունքների և 
դատապարտյալների հետ վարվեցողության միջազգային իրավա-
կան փաստաթղթերի դրույթները։  

Համադրելով վերը շարադրված դրույթները և հաշվի առնելով 
ՀՀ ՔԿՕ-ի ավելի քան մեկ տասնամյակ կիրառման փորձը` կարելի է 
մշակել և ընդունել պատիժների կատարման հիմնախնդիրների վե-
րաբերյալ ժամանակակից միջազգային սկզբունքներին և քրեակա-
տարողական իրավունքի գիտության տեսական մշակումների պա-
հանջներին համապատասխանող ՀՀ նոր ՔԿՕ։ Մեր երկրում մար-
դասիրական ուղղվածություն ունեցող ՔԿՕ ունենալն այսօր անհրա-
ժեշտություն է: Քրեական պատիժների կատարումը կարգավորող 
բարձրակարգ օրենք ունենալը բխում է բոլորիս շահերից և, եթե ու-
նենք հնարավորություն այդ օրենքը հասցնելու կատարելության աս-
տիճանի, քան կա իրականում, ապա պարտավոր ենք. չէ՞ որ ըստ ժո-
ղովրդական իմաստնության` երբեք մի´ ասա երբեք. կարող ես մու-
րացիկ դառնալ և կամ բանտում հայտնվել։  

ՀՀ նոր ՔՕ-ով նախատեսված պատիժների համակարգը և 
պատժի նպատակները պայմանավորում են նոր քրեակատարողա-
կան օրենսգրքի կառուցվածքն ու բովանդակությունը։ Առանցքային 
նշանակություն է ստանում քեակատարողական օրենսդրության 
նպատակների և խնդիրների ամրագրումը օրենքում, որը զուրկ չէ 
տրամաբանությունից, քանի որ օրենսդրության նպատակները որո-
շակիացվում են նրա խնդիրներում։ Քրեակատարողական օրենսդ-
րության նպատակները համապատասխանում են նորովի սահման-
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ված քրեական օրենսդրության նպատակներին որոշակի բովանդա-
կային տարբերությամբ։ Այն է. հանցագործությունների կանխում՝ 
դատապարտյալների կողմից նոր հանցագործությունների կատար-
ման կանխում (մասնավոր պրևենցիա), այլ անձանց կողմից նոր 
հանցագործությունների կատարման կանխում (ընդհանուր պրևեն-
ցիա), պատժի ենթարկված անձի վերասոցիալականացում և իրա-
վահպատակ վարքագծի ձևավորում։ Վերջին երկու նպատակը բո-
վանդակային տեսակետից կարելի է նույնացնել դատապարտյալնե-
րին ուղղելու նպատակի հետ և որպես ինքնուրույն նպատակ սահ-
մանել քրեակատարողական օրենսդրությունում։  

Փաստորեն, պատժի նպատակները սահմանվում են այլ տե-
սանկյունից, մասնավորապես, դատապարտյալների ուղղումն որ-
պես պատժի նպատակ ընդգրկված չէ այդ համակարգում (կամ գոնե 
անունն է փոփվել), ուստի, կարծում ենք, ուղղումը, դրա բովանդա-
կային կողմը ու դրա հետ կապված բոլոր արտահայտությունները՝ 
ուղղիչ համակարգ, ուղղիչ հիմնարկ, դատապարտյալների ուղղում, 
դատապարտյալի ուղղման աստիճան և այլն, կարող են այլ ձևակեր-
պում ստանալ ՀՀ նոր ՔԿՕ-ում։ Դրանց փոխարեն անհրաժետ է բա-
ցահայտել մի շարք հասկացությունների իմաստն ու բովանդակութ-
յունը՝ պատժի ենթարկված անձի վերասոցիալականացում, իրա-
վահպատակ վարքագծի ձևավորում։  

ՀՀ ՔԿՕ-ը սահմանելու է պատժի կարևորագույն նպատակ-
ներից մեկի՝ պատժի ենթարկված անձի վերասոցիալականացման և 
իրավահպատակ վարքագծի ձևավորման ապահովման հիմնական 
միջոցները։ Այն է՝ պատիժները կատարելու և կրելու սահմանված 
կարգը և պայմանները (ռեժիմը), դատապարտյալների աշխատան-
քը, դաստիարակչական աշխատանքը, հանրակրթական ու մասնա-
գիտական ուսուցումը և հասարակական ներգործությունը։ Այս մի-
ջոցները կիրառվելու են` հաշվի առնելով պատժի տեսակը, կատար-
ված հանցագործության բնույթն ու հասարակական վտանգավո-
րության աստիճանը, դատապարտյալի անձը և նրա վարքագիծը 
պատիժը կրելու ընթացքում։ Օրենքում առանձնահատուկ պետք է 
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սահմանվեն այն միջոցները, որոնք հատկապես վերաբերում են ան-
չափահաս դատապարտյալներին։  

Օրենսդրության նպատակները կոնկրետացվում են նրա 
խնդիրներում՝ պատիժների կատարման ու կրման, քրեաիրավական 
բնույթի ներգործության այլ միջոցների կիրառման կարգավորումը, 
դատապարտյալների վերասոցիալականացման և իրավահպատակ 
վարքագծի ձևավորման հիմնական միջոցների սահմանումը, նրանց 
իրավունքների, ազատություների և օրինական շահերի պաշտպա-
նությունը, պարտականությունների իրականացման ապահովումը, 
պատիժը կրելուց հետո սոցիալական օգնության ցուցաբերումը։ 
Նման ձևակերպմամբ կարտահայտվի քրեակատարողական օ-
րենսդրության մարդասիրական ուղղվածությունը։  

Յուրաքանչյուր իրավական պետությունում նախատեսվում են 
անհրաժեշտ երաշխիքներ այդ պետության բոլոր քաղաքացիների, 
այդ թվում և դատապարտյալների իրավունքների և օրինական շա-
հերի պաշտպանության համար: Քրեական պատիժների դատա-
պարտված անձանց իրավական վիճակը քրեակատարողական իրա-
վունքի տեսության և պրակտիկայի կարևոր խնդիրներից է: Քրեա-
կատարողական օրենքը փոխում է դատապարտյալի իրավական վի-
ճակը` նրան վերապահելով որոշակի իրավունքներ և պարտակա-
նություններ: Քրեական պատիժների կատարման ու կրման ընթաց-
քում դատապարտյալների հիմնական (սահմանադրական), քաղա-
քացիական և հատուկ իրավունքների ու պարտականությունների 
ամբողջությունը կազմում է նրանց իրավական վիճակը։ Նոր մշակ-
վող օրենքում բացառիկ կարևորություն են ստանում դատապարտ-
յալների իրավական վիճակին վերաբերող դրույթները։ Դատա-
պարտյալների իրավական վիճակը՝ նրանց հիմնական իրավունք-
ներն ու պարտականությունները, պետք է անպայմանորեն ամրագր-
ված լինեն օրենքի առանձին բաժնում (գլխում), բացի այդ դատա-
պարտյալների իրավական վիճակի բազմաթիվ այլ հարցեր պետք է 
իրենց արտահայտությունը գտնեն օրենքի՝ պատիժների առանձին 
տեսակների կատարման կարգն ու պայմանները նախատեսող նոր-
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մերում։ Դատապարտյալների հիմնական իրավունքներն ու պար-
տականությունները սահմանվում են առանց բացառության բոլոր 
պատժատեսակների կատարման ու կրման վերաբերյալ։ Իսկ դա-
տապարտյալների հատուկ իրավունքներն ու պարտականություն-
ները վերաբերում են առանձին պատժատեսակների կատարման 
կարգին ու պայմաններին։ Փաստորեն, դատապարտյալների իրա-
վական վիճակին վերաբերող դրույթներն ամրագրվում են օրենքում 
և ոչ թե գերատեսչական նորմատիվ ակտերում։  

ՀՀ նոր ՔԿՕ-ը դատապարտյալներին երաշխավորելու է ՀՀ քա-
ղաքացիների իրավունքներով և ազատություններով։ Դատապարտ-
յալների համար սահմանափակումներ կարող են նախատեսվել 
միայն ՀՀ քրեական և ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքերով, այլ 
խոսքով՝ ոչ մի այլ իրավական ակտ չի կարող փոփոխել, նեղացնել 
կամ լրացնել այն։ Այստեղից հետևում է, որ ՀՀ արդարադատության 
նախարարության ակտերը կարող են կարգավորել պատիժներ կա-
տարող մարմինների և հիմնարկների, նրանց պաշտոնատար ան-
ձանց գործունեության միայն կազմակերպական-տեխնիկական 
բնույթի հարցեր։  

ՀՀ նոր ՔԿՕ-ի` դատապարտյալների իրավական վիճակը կար-
գավորող գլխում սահմանվելու են դատապարտյալների իրավական 
վիճակի հիմքերը, իրավունքների, պարտականությունների, ազա-
տությունների և օրինական շահերի ապահովման երաշխիքները։ 
Սահմանվելու է, որ ՀՀ-ն պաշտպանում է դատապարտյալի իրա-
վունքները, ազատություններն ու oրինական շահերը պատիժը կա-
տարելու ընթացքում, ապահովում է դատապարտյալի նկատմամբ 
կիրառվող հարկադրանքի միջոցների oրինականությունը։ Դատա-
պարտյալների իրավական վիճակը սահմանելիս հաշվի են առնվե-
լու մարդու իրավունքների և դատապարտյալների հետ վարվեցո-
ղության միջազգային իրավական փաստաթղթերի դրույթները։  

Դատապարտյալների իրավական վիճակը սահմանելիս 
կարևոր նշանակություն ունի նրանց պարտականությունների ամ-
րագրումը։ Դատապարտյալը պետք է կրի պատիժն իր բոլոր 
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զրկանքներով, դժվարություններով, որոշակի բարիքների կորստով, 
ինչպես նաև բազմաթիվ այլ բացասական հետևանքներով։ Դատա-
պարտյալը պարտավոր է պահպանել պատիժների կրման կարգը և 
պայմանները կարգավորող ՀՀ օրենսդրությունը, կատարել ՀՀ օ-
րենսդրությամբ նախատեսված ՀՀ քաղաքացիների պարտականու-
թյունները, հասարակությունում ընդունված բարոյականության նոր-
մերը։ ՀՀ նոր ՔԿՕ-ի դատապարտյալի իրավական վիճակին վերա-
բերող գլխում սահմանվելու են դատապարտյալների հիմնական 
պարտականությունները, որոնք տարածվում են բոլոր դատապարտ-
յալների վրա` անկախ պատժատեսակից, և ամրագրելու են դատա-
պարտյալներին ներկայացվող առավել կարևոր պահանջները։ Դա-
տապարտյալների պարտականությունների գերակշռող մասը սահ-
մանվելու է ՀՀ նոր ՔԿՕ-ի պատիժների առանձին տեսակների կա-
տարման և կրման կարգն ու պայմանները կարգավորող նորմերում։  

Դատապարտյալների հիմնական պարտականությունների 
շարքում, կարծում ենք, կարելի է ընդգրկել նաև աշխատելու պար-
տականությունը։ Ինչպես վկայում են տեսությունն ու պրակտիկան, 
աշխատանքի դաստիարակչական ներգործությունը խիստ մեծ է, 
այն դրական է անրադառնում մարդու վրա։  

Ակնհայտ է, որ ներկայումս հնարավոր չէ բոլոր դատապարտ-
յալներին ապահովել աշխատանքով, բայց կարծում ենք, որ եթե ոչ 
հիմա, ապա գոնե մոտ ապագայում մենք կդառնանք դրա ականա-
տեսը։ Դատապարտյալների աշխատելու պարտականությունը ոչ թե 
հակասում, այլ ընդհակառակը, ամբողջովին համընկնում է դատա-
պարտյալների հետ վարվեցողության միջազգային իրավական չա-
փանիշներին։ Այսպես, դատապարտյալների հետ վարվեցողության 
նվազագույն չափանիշներում, որն ընդունվել է «Հանցագործություն-
ների կանխմանն ու իրավախախտների հետ վարվելակերպին են 
վիրված ՄԱԿ-ի 1-ին կոնգրեսում (Ժնև, 1955 թ.), նշվում է. «Յուրա-
քանչյուր դատապարտյալ պարտավոր է աշխատել իր ֆիզիկական և 
հոգեկան հնարավորություններին համապատասխան (հոդվ. 71.2)։  

Ի տարբերություն ընդհանուր ձևով ներկայացվող դատապարտ-
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յալների պարտականությունների՝ ՀՀ նոր ՔԿՕ-ում դատապարտյալ-
ների իրավունքները պետք է սահմանվեն բավական մանրամասն։ 
Այդպիսի կարգավորվածությունը բխում է պատիժների կատարման 
և դատապարտյալների հետ վարվեցողության միջազգային իրավա-
կան փաստաթղթերի պահանջներից։  

Պետք է ապահովել պատիժներ կատարող մարմինների կամ 
հիմնարկների ծառայողների և աշխատակիցների կողմից բարեկիրթ 
վերաբերմունքի արժանանալու դատապարտյալի իրավունքը։ Պա-
տիժը կատարելիս պետք է ապահովվի դատապարտյալի իրավա-
կան պաշտպանությունը։ Դատապարտյալը կարող է պաշտպանվել 
բոլոր օրինական միջոցներով՝դիմելով համապատասխան մարմին-
ներին։ Ընդ որում` պետք է էապես ընդարձակվի դատապարտյալի 
իրավունքը դիմելու համապատասխան մարմիններին։ Դատա-
պարտյալին պետք է իրական հնարավորություն ընձեռվի իր իրա-
վունքների և ազատությունների խախտման վերաբերյալ դիմումնե-
րով, բողոքներով, ինչպեu անձամբ, այնպեu էլ պաշտպանի կամ oրի-
նական ներկայացուցչի միջոցով դիմելու պատիժը կատարող մարմ-
նի կամ հիմնարկի վարչակազմ, նրանց վերադաu մարմիններ, դա-
տարան, դատախազություն, մարդու իրավունքների պաշտպանին, 
զանգվածային լրատվության միջոցներ, ինչպեu նաև մարդու իրա-
վունքների և ազատությունների պաշտպանության միջազգային 
մարմիններ կամ կազմակերպություններ։ Նման դեպքերում դատա-
պարտյալի առաջարկությունները, դիմումներն ու բողոքները 
գրաքննության չեն ենթարկվելու։  

Արգելվելու է դատապարտյալի նկատմամբ որևէ ձևով հե-
տապնդումը իր իրավունքների և oրինական շահերի խախտումների 
վերաբերյալ առաջարկություններ, դիմումներ, բողոքներներ կայաց-
նելու դեպքում։ Նման հետապնդում իրականացնող անձինք կրելու 
են oրենքով uահմանված պատաuխանատվություն։  

Ազատությունից զրկելու հետ կապված` պատիժների դատա-
պարտված անձանց նկատմամբ կիրառվող կարգապահական տույ-
ժերի բողոքարկման, տուգանային մեկուսարանում (պատժախցում) 
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գտնվող դատապարտյալների իրավունքների պաշտպանության մե-
խանիզմներ գործող օրենսդրությունը չի նախատեսում։ Այսինքն` 
երբ դատապարտյալն ամբողջությամբ կամ մասամբ մեկուսացված է 
հասարակությունից և գտնվում է քրեակատարողական համակարգի 
պահպանության ու հսկողության ներքո։ Այստեղ կարևորվում է 
նրանց իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունը 

ՀՀ նոր ՔԿՕ-ն ամրագրելու է նաև դատապարտյալի անձնական 
անվտանգության ապահովման իրավունքը։ Խոսքը, ազատությունից 
զրկելու հետ կապված, պատիժների դատապարտված անձանց անձ-
նական անվտանգության ապահովման մասին է, երբ դատա-
պարտյալն ամբողջությամբ կամ մասամբ մեկուսացված է հասարա-
կությունից և գտնվում է քրեակատարողական համակարգի պահ-
պանության ու հսկողության ներքո։ Նման դատապարտյալները 
հնարավորություն չունեն ինքնուրույն ապահովել իրենց անվտան-
գությունը։ Դատապարտյալների անձնականան անվտանգությանը 
վտանգ սպառնալու դեպքում նրանց իրավունք է վերապահվում 
խնդրանքով դիմելու պատիժներ կատարող հիմնարկի ցանկացած 
պաշտոնատար անձի, ընդ որում` սպառնալիքի բովանդակությունը 
կարող է տարբեր լինել՝սպանության, մարմնական վնասվածքներ 
հասցնելու, համասեռ բռնության սպառնալիք և այլն։ Նման դեպքում 
համապատասխան պաշտոնատար անձինք պարտավոր են անհա-
պաղ միջոցներ ձեռնարկել դատապարտյալների անձնական անվ-
տանգության ապահովման համար։ Այդ նպատակով վերը նշված 
պատժատեսակները կատարող հիմնարկի պետը դատապարտյալի 
դիմումի համաձայն կամ սեփական նախաձեռնությամբ որոշում է 
ընդունում դատապարտյալին անվտանգ վայր տեղափոխելու կամ 
դատապարտյալի անձնական անվտանգությունն ապահովող այլ մի-
ջոցներ կիրառելու մասին։ 1 

Նոր օրենքը որոշակիացնելու է մարդու մտքի, խղճի և դավա-

                                                            
1Այդ մասին մանրամասն տե´ս Старков О.В., Милюков С.Ф. Наказание։ 
уголовно-правовой и криминопенологический анализ. 
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նանքի, քաղաքական կամ այլ հայացքների ազատության իրավունքը 
դատապարտյալների համար։ Դատապարտյալները, ինչպես և ՀՀ բո-
լոր քաղաքացիները երաշխավորվում են մտքի, խղճի և դավանանքի 
ազատության իրավունքով։ Նրանք կարող են ազատորեն ընտրել, 
ունենալ և տարածել կրոնական կամ աթեիստական համոզմունք-
ներ։ Միևնույն ժամանակ, այդ իրավունքն իրականացնելիս չպետք է 
խախտվեն պատիժը կատարող հիմնարկի ներքին կարգապահութ-
յան կանոնները, ինչպես նաև չպետք է սահմանափակվեն այլ ան-
ձանց իրավունքները։  

Կրոնի բարոյահոգեբանական ազդեցությունը մարդու վրա 
հսկայական է, իսկ հասարակությունից մեկուսացման պայմաննե-
րում` ազատազրկման վայրերում, որոշակի գործոնների ազդեցութ-
յան ներքո այն ձեռք է բերում առավել մեծ կարևորություն։ Իր գործա-
ռույթների խնդիրներով կրոնը պենիտեցիար հիմնարկների համար 
ավելի մեծ նշանակություն ունի, քան հասարակությունը։ Կրոնական 
սփոփանքի առավել կարիք ունեն խարխլված հոգեկան կամ տհաճ, 
ծանր ներգործության ազդեցության ներքո գտնվող անձինք, որն ա-
վելի բնութագրական է դատապարտյալներին։ Մարդու նկատմամբ 
ներգործության մեթոդներով կրոնն առավել, քան որևէ այլ երևույթ, 
համապատասխանում է դատապարտյալների հետ աշխատանքի 
պենիտենցիար բնագավառի պահանջներին։  

Պատիժներ կատարող մարմինների ու հիմնարկների համա-
կարգը ՀՀ իրավապահ մարմինների մասն է, որոնց կարևորագույն 
խնդիրն է պայքարը հանցավորության դեմ։ Այս խնդրի իրականաց-
մամբ շահագրգռված է ամբողջ հասարակությունը, որը պետական և 
հասարակական կազմակերպությունների միջոցով սահմանում է 
մշտական վերահսկողություն և հսկողություն իրավապահ մարմին-
ների գործունեության նկատմամբ։ Պատիժները կատարելու նկատ-
մամբ վերահսկողության և հսկողության համակարգում առանձնա-
հատուկ տեղ է տրվելու դատական և հասարակական վերահսկո-
ղությանը։ Դատական վերահսկողությունը ՀՀ նոր ՔԿՕ-ում շա-
րադրվելու է նորովի և առավել մանրամասն։ Դատական վերահսկո-
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ղության ձևերը բազմատեսակ են և խիստ արդյունավետ. պատիժներ 
կատարող մարմնի և հիմնարկի վարչակազմը դատարանին հայտ-
նում է պատիժը կատարելու մաuին։ Դատարանը վերահսկողություն 
է իրականացնում պատժի կատարման նկատմամբ, պատիժը կրե-
լուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու, պատժի չկրած մասն 
ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու, հղի կանանց կամ 
մինչև երեք տարեկան երեխա ունեցող կանանց պատժի կրումը հե-
տաձգելու, պատժից ազատելու, ուղղիչ հիմնարկի տեսակը փոխելու 
հարցերը լուծելիս, ինչպես նաև հարկադրանքի այլ միջոցները կի-
րառելու նկատմամբ։ Օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով 
դատարանը քննարկում է դատապարտյալի բողոքները պատիժը 
կատարող մարմնի կամ հիմնարկի վարչակազմի գործողություննե-
րի դեմ։ Դրանով իսկ կարող են բացահայտվել դատապարտյալի ի-
րավունքների և օրինական շահերի խախտումները։ Այս տեսակե-
տից դատական վերահսկողությունը քրեական պատիժների դատա-
պարտված անձանց օրինական շահերի և իրավունքների պաշտպա-
նության արդյունավետ միջոց է։  

ՀՀ նոր քրեական և քրեակատարողական օրենսգրքերը 
սկզբունքորեն նոր մոտեցումներ և կառուցակարգեր են նախատեսե-
լու ազատազրկման` որպես հիմնական և իր բովանդակությամբ 
պատժի համակարգի առավել խիստ պատժատեսակի կատարման 
կարգի և պայմանների վերաբերյալ։ Առաջարկվում է ազատարկում 
պատժատեսակի հասկացության հետևյալ ձևակերպումը, որն առա-
վել ամբողջական է դարձնում այս պատժատեսակի էությունը. որո-
շակի ժամկետով ազատազրկումը դատապարտյալի հարկադիր մե-
կուսացումն է հասարակությունից, նրան այդ նպատակին ծառայող 
հատուկ՝ քրեակատարողական հիմնարկներում տեղավորելու միջո-
ցով, դատարանի դատավճռով սահմանված ժամկետով։  

Ազատազրկման դատապարտվածների դասակարգումը ապա-
հովում է դատապարտյալների տարբեր խմբերի մեկուսացումը՝ 
կանխելու համար առավել վտանգավոր հանցագործների ազդեցութ-
յունը (հատկապես, եթե վերջիններս ազատազրկման ձևով նախկի-
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նում պատիժ են կրել) նվազ վտանգավորների վրա, պատժի կրման 
արդյունավետ պայմանների ստեղծումը։  

Դատապարտյալների հետ վարվեցողության նվազագույն չա-
փանիշների 67 հոդվածի համաձայն՝ դատապարտյալների դասա-
կարգման նպատակներն են՝ դատապարտյալների առանձնացումը 
նրանցից, ովքեր իրենց հանցավոր անցյալի կամ այլ բացասական 
հատկանիշների ուժով կարող են վատ ազդեցություն ունենալ այլ 
դատապարտյալների վրա և հեշտացնել նրանց հետ տարվող աշխա-
տանքը։  

Ազատազրկման դատապարտվածների դասակարգումը սերտո-
րեն կապված է քրեական իրավունքի այնպիսի ինստիտուտի հետ, 
ինչպիսին հանցագործության տեսակներն են։ Վերջինս որոշակի ի-
մաստով որոշում է դատապարտյալների դասակարգման խմբերը։ 
Ազատազրկման դատապարտվածների դասակարգմանն անմիջա-
կանորեն վերաբերում են նաև քրեական օրենսդրության բազմաթիվ 
այլ նորմեր և ինստիտուտներ՝ռեցիդիվը, քրեական պատասխանատ-
վության տարիքը, անչափահասների քրեական պատասխանատ-
վության և պատժի առանձնահատկությունները, մեղքի ձևերը, ազա-
տազրկման ժամկետները և այլն։ Քրեական օրենսդրության թվարկ-
ված ինստիտուտները և նորմերն ազատազրկման դատապարտված-
ների դասկարգման չափանիշներ են, որոնք իրացվում են դատա-
պարտյալների նկատմամբ ուղղիչ հիմնարկի տեսակը որոշելիս։  

ՀՀ նոր ՔԿՕ-ը ոչ միայն ամրապնդելու է դատապարտյալների 
դասակարգման չափանիշները և նրանց նկատմամբ ուղղիչ հիմնար-
կի տեսակը նշանակելու կանոնները, այլև նախատեսելու է դասա-
կարգման որոշակի խմբերի պատկանող դատապարտյալների միմ-
յանցից առանձին պահելու կարգը, թեև դատապարտյալների հետ 
վարվեցողության միջազգային իրավական նոր չափանիշներում չի 
խրախուսվում դատապարտյալներին միմյանցից առանձին պահելու 
գործող կարգը։ Կարծում ենք` անպայմանորեն առանձին պետք է 
պահվեն. 

1) տղամարդիկ` կանանցից. 
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2) անչափահաuները` չափահաuներից,  
3) դատարանների, իրավապահ մարմինների աշխատակից կամ 

նախկին աշխատակից դատապարտյալը` մյուu դատապարտյալնե-
րից. առանձին ուղղիչ հիմնարկում։ Այստեղ կարող են բերվել նաև 
այլ դատապարտյալներ։  

4) շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող հիվանդություննե-
րով տառապող դատապարտյալը` մյուu դատապարտյալներից. 

5) ցմահ ազատազրկման դատապարտված անձինք` առնվազն 
ութ տարի, որոշակի ժամկետով ազատազրկման դատապարտված 
անձանցից։  

6) Օտարերկրյա քաղաքացի և քաղաքացիություն չունեցող դա-
տապարտյալներն՝ ՀՀ քաղաքացի դատապարտյալներից։  

Ազատազրկման դատապարտված անձանց դասակարգումը 
կազմում է ուղղիչ հիմնարկներով դատապարտյալների փաստական 
բաշխման հիմքը։ Ընդհանուր կանոնի համաձայն` դասակարգման 
միևնույն խմբին պատկանող դատապարտյալները ենթակա են պա-
տիժը համատեղ կրելու մեկ ուղղիչ հիմնարկի սահմաններում։ Այս 
հանգամանքը ազդում է ուղղիչ հիմնարկների համակարգի վրա, 
չնայած որ վերջիններիս տեսակներն ավելի քիչ են, քան դատա-
պարտյալների դասակարգման խմբերը, և միևնույն տեսակի ուղղիչ 
հիմնարկում ենթակա են պատիժ կրելու դասակարգման տարբեր 
խմբերի պատկանող դատապարտյալներ։  

Փոփոխման է ենթակա նաև ազատազրկում պատժատեսակը 
կատարող քրեակատարողական հիմնարկների համակարգը։ ՀՀ նոր 
ՔԿՕ-ում կարելի է նախատեսել ազատազրկում պատժատեսակը 
կատարող քրեակատարողական հիմնարկների ոչ թե հինգ, այլ չորս 
տեսակ, այն է՝ բաց, կիսափակ, փակ և բժշկական քրեակատարողա-
կան հիմնարկներ:  

Պատիժը կատարելու համար ուղղիչ հիմնարկի տեuակը կարող 
է որոշվել հետևյալ առանձնահատկություններով. 

1)բաց քրեակատարողական հիմնարկում պատիժ են կրում 
անզգույշ և դիտավորյալ ոչ մեծ կամ միջին ծանրության հանցագոր-
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ծության համար առաջին անգամ որոշակի ժամկետով ազա-
տազրկման դատապարտվելու դեպքում. 

2) կիuափակ քրեակատարողական հիմնարկում պատիժ են 
կրում դիտավորյալ ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործութ-
յան համար տաuը տարուց պակաu ժամկետով առաջին անգամ դա-
տապարտվելու կամ ռեցիդիվի դեպքում. 

3) փակ քրեակատարողական հիմնարկում պատիժ են կրում ա-
ռանձնապեu ծանր հանցագործության համար տաuը տարուց ավելի 
ժամկետով կամ ցմահ ազատազրկման դատապարտվելու կամ նախ-
կինում ազատազրկում կրածները ռեցիդիվի դեպքում. 

4) բժշկական քրեակատարողական հիմնարկում պատիժ են 
կրում որոշակի ժամկետով ազատազրկման դատապարտվելու և 
բուժuանիտարական ու բուժկանխարգելիչ համապատաuխան 
oգնություն կազմակերպելու անհրաժեշտության դեպքում։  

Առանձին ուշադրության է արժանի անչափահաս դատա-
պարտյալների նկատմամբ նախատեսվող պատիժների համակար-
գը, դրանց կատարման կարգն ու պայմանները, անչափահասների ի-
րավունքների ապահովման երաշխիքները, ազատազրկում պատժա-
տեսակի կատարման առանձնահատկությունները նրանց նկատ-
մամբ։ Ազատարկում պատժատեսակը կատարելու համար քրեակա-
տարողական հիմնարկների ինքնուրույն տեսակներ է անհրաժեշտ 
նախատեսել անչափահաս դատապարտյալների համար՝ պատժի 
կրման ինքնուրույն պայմաններով. 

1. Ընդհանուր տեսակի քրեակատարողական հիմնարկներ. 
պատիժ են կրում առաջին անգամ ազատազրկման դատապարտված 
անչափահասները։  

2. Խիստ տեսակի քրեակատարողական հիմնարկներ. պատիժ 
են կրում նախկինում ազատազրկման ձևով պատիժը կրած և դատ-
վածություն ունեցող անչափահասները։  

3. Խիստ տեսակի քրեակատարողական հիմնարկներում պա-
տիժ են կրում նաև այն դատապարտյալները, ովքեր թողնվել են այս-
տեղ մինչև նրանց 21 տարին լրանալը։  
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Ինչպես արդեն նշվեց, դատապարտյալների դասակարգման 
կարևորագույն խնդիրներից է ազատազրկում պատժատեսակը կա-
տարող քրեակատարողական հիմնարկի տեսակը որոշելը, որտեղ և 
դատապարտյալը պետք է կրի պատիժը։ Ընդհանուր կանոնի համա-
ձայն` դատապարտյալը պատժի ամբողջ ժամկետը, որպեu կանոն, 
կրում է մեկ քրեակատարողական հիմնարկում։ Նման մոտեցումը 
պայմաններ է ստեղծում դատապարտյալի անձի ուսումնասիրման, 
պատժի արդյունավետ կատարման, ներգործության միջոցների խե-
լամիտ կիրառման համար։ Բայց պրակտիկայում պատժի կրման ըն-
թացքում երբեմն առաջանում է դատապարտյալի պատժի կրման 
պայմանների փոփոխման անհրաժեշտություն, ինչպես մեկ քրեա-
կատարողական հիմնարկի շրջանակներում, այնպես էլ դատա-
պարտյալին մեկ քրեակատարողական հիմնարկից մեկ այլ հիմնարկ 
տեղափոխելու միջոցով։ Գործող օրենսդրությունը նախատեսում է 
պատժի կրման պայմանների փոփոխում դատապարտյալին մեկ 
քրեակատարողական հիմնարկից մեկ այլ հիմնարկ տեղափոխելու 
միջոցով, բայց մեկ հիմնարկի շրջանակներում այն պատժի կրման 
պայմանների փոփոխում նախատեսված չէ:  

Պատժի կրման պայմանների փոփոխման ինստիտուտն ազա-
տազրկման կատարման կարևորագույն սկզբունքներից մեկն է։ Այն 
անհրաժեշտ է նախատեսել ոչ միայն մեկ քրեակատարողական հիմ-
նարկից մեկ այլ հիմնարկ տեղափոխելու միջոցով (նախատեսված է 
գործող ՀՀ ՔԿՕ-ով), այլև մեկ քրեակատարողական հիմնարկի 
շրջանակներում։ Պատժի կրման պայմանների փոփոխումը, այսպես 
կոչված «պրոգրեսիվ համակարգը» ծագել է Անգլիայի ազատազրկ-
ման կատարման համակարգում դեռևս 19-րդ դարի սկզբին և հան-
դիսացել է բանտային գործի հայտնի առաջընթաց։ Այն կիրառվում է 
մինչև օրս աշխարհի բազմաթիվ երկրներում և, բնականաբար, ապ-
րել է որոշակի զարգացում` ներառելով իրավաբանների տեսական 
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մշակումները։ «Պրոգրեսիվ համակարգը»1 պատժի իրավական կա-
ռուցվածքի մասն է կազմում և խթանում է դատապարտյալների 
ուղղման գործընթացը, քանի որ խրախուսում է օրինապահ վարքա-
գիծ դրսևորող դատապարտյալներին, մեղմացնում նրանց պատժի 
կրման պայմանները և, ընդհակառակը, պատժի կրման պայմաննե-
րի խստացում է նախատեսում հակաօրինական վարքագիծ դրսևո-
րողների նկատմամբ։ Պատժի կրման պայմանների փոփոխման նա-
խատեսումը մեկ քրեակատարողական հիմնարկի շրջանակներում, 
անշուշտ, կունենա դրական ազդեցություն պատժի կատարման և դ-
րա նպատակների իրականցման արդյունավետության վրա։  

Մեկ քրեակատարողական հիմնարկում պատժի կրման պայ-
մանների փոփոխման հնարավորությունն ապահովելու նպատակով 
առաջարկվում է յուրաքանչյուր քրեակատարողական հիմնարկում 
նախատեսել պատժի կրման երկու պայման՝ մեղմ և խիստ. 

1) բաց քրեակատարողական հիմնարկի մեղմ պայմաններում 
պատիժ են կրում անզգույշ հանցագործության համար ազա-
տազրկման դատապարտվածերը, խիստ պայմաններում՝դիտավոր-
յալ ոչ մեծ կամ միջին ծանրության հանցագործության համար առա-
ջին անգամ ազատազրկման դատապարտվածները. 

2) կիuափակ քրեակատարողական հիմնարկի մեղմ պայմաննե-
րում պատիժ են կրում ծանր հանցագործության համար ազա-
տազրկման դատապարտվածերը, խիստ պայմաններում՝ առանձնա-
պես ծանր հանցագործության համար տաuը տարուց պակաu ժամ-
կետով առաջին անգամ դատապարտվածները կամ ռեցիդիվի դեպ-
քում. 

3) փակ քրեակատարողական հիմնարկի մեղմ պայմաններում 
պատիժ են կրում առանձնապեu ծանր հանցագործության համար 
տաuը տարուց ավելի ժամկետով ազատազրկման դատապարտված-
ները, խիստ պայմաններում՝ ցմահ ազատազրկման դատապարտ-

                                                            
1Այդ մասին մանրամասն տե’ս Ткачевский Ю.М. Прогрессивная система ис-
полнения уголовных наказаний. М., 1997։  
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վածները, ինչպեu նաև նախկինում ազատազրկում կրածները ռեցի-
դիվի դեպքում։  

Մեկ քրեակատարողական հիմնարկի շրջանակներում պատժի 
կրման պայմանների փոփոխումը դատապարտյալների` օրենքով 
նախատեսված իրավունքների և արտոնությունների ավելացումն է 
կամ կրճատումը, այսինքն` պատժի կրման ընթացքում իրենց դրա-
կանորեն դրսևորող դատապարտյալները, պատժի սահմանված 
ժամկետի որոշակի մասը կրելուց հետո կարող են խիստ պայմաննե-
րից տեղափոխվել մեղմ պայմաններ. իրավունքների և ազատութ-
յունների շրջանակը կարող է ընդլայնվել (լրացուցիչ կարճատև կամ 
երկարատև տեսակցություն, զբոսանքի տևողության ավելացում 
մինչև երկու ժամ և այլն), կամ, ընդհակառակը, բացասական վար-
քագիծ դրսևորողները կարող են մեղմ պայմաններից տեղափոխվել 
խիստ պայմաններ, և իրավունքների շրջանակը կարող է սահմանա-
փակվել։ Այսպես՝ ցանկացած տեսակի քրեակատարողական հիմ-
նարկի խիստ պայմաններից մեղմ պայմաններ կարելի է տեղափոխ-
վել, օրինակ` ազատազրկման ժամկետի մեկ երրորդը կրելուց հետո, 
իսկ ցմահ ազատազրկման դատապարտվածները՝ ութ տարի փակ 
տեսակի քրեակատարողական հիմնարկի խիստ պայմաններում 
պատիժ կրելուց հետո:  

Մեկ քրեակատարողական հիմնարկի շրջանակներում սահմա-
նելով պատժի կրման տաբեր պայմաններ` փոփոխվում է ոչ միայն 
քրեակատարողական հիմնարկի տեսքը (ստեղծվում է, փաստորեն, 
երկու բնակելի գոտի), այլև տվյալ հիմնարկի կանոնակարգի բովան-
դակությունը։ Պատժի կրման պայմանների տարբերակումն իրակա-
նացվում է ոչ միայն քրեակատարողական հիմնարկների տեսակնե-
րում, այլև հիմնարկի ներսում։ Ընդ որում, թե որ պայմանում դատա-
պարտյալը պետք է պատիժ կրի, հիմնականում կախված է դատա-
պարտյալից և առաջին հերթին պատժի կրման ընթացքում նրա 
վարքագծից։  

Կարծում ենք` ՀՀ նոր ՔԿՕ-ը հուսալի հիմք կհանդիսանա պա-
տիժների կատարման արդյունավետ կազմակերպման համար։ Նոր 
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օրենքի մեծագույն նվաճումը, մեր կարծիքով, լինելու է նրա համա-
պատասխանեցումը միջազգային նորմերին և դատապարտյալների 
հետ վարվեցողության միջազգային իրավական չափանիշներին։  

ՀՀ նոր ՔԿՕ-ը ձևակերպելու է ՀՀ քրեակատարողական համա-
կարգի բարեփոխումը և մատնանշելու է որոշակի գործունեության 
ուղղություններ ոչ միայն մոտ ապագայում, այլև հեռանկարում։ 
Պետք է նկատի ունենալ, որ նպատակամղված առաջընթաց այստեղ 
անհնար է, քանի որ «բանտային գոործը» ինքնին պահպանողական 
է, խիստ և ուղղվածություն ունի դեպի ավանդույթներն ու սովորույթ-
ները։ Փոփոխություններ այս բնագավառում հնարավոր է միայն աս-
տիճանաբար և փուլերով` հաշվի առնելով հասարակության ու պե-
տության ներսում գործող սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ գործոնները։  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 
 

Арутюн Хачикян  
Профессор кафедры уголовного права ЕГУ,  

доктор юридических наук 
В Республике Армения была проведена реформа уголовно-

исполнительной системы:полностью изменилось содержание 
пенитенциарной деятельности, став более демократичным и гуманным. 
Тем не менее, законодательство в этой области и уголовно-
исполнительная система нуждаются в дальнейшем реформировании, 
нужен постепенный переход к более либеральным и эффективным 
механизмам в сфере исполнения и отбывания уголовных наказаний. 

Учитывая значительное расширение объема предмета правового 
регулирования, предусмотренного Уголовным кодексом Республики 
Армения (новые виды наказаний, цели, меры безопасности), вновь 
сформулированные разнообразные и многогранные нормы 
материального закона, необходимо процессуальное (пенитенциарное) 
законодательство, которое бы определяло правила и условия их 
реализации. 

Новый уголовно-исполнительный закон предоставит возможность 
расширить не только предмет правового регулирования, но и 
координировать различные правовые акты, которые относятся к 
исполнению и отбыванию отдельных видов наказаний и отдельных 
институтов наказаний. В связи с этим необходимо разработать и 
принять новый уголовно-исполнительный кодекс Республики Армения 
по проблемам исполнения наказаний в соответствии со современными 
международными принципами и требованиями теоретических 
исследований науки уголовно-исполнительного права. 
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TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF THE PENITENTIARY 
LAW IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 

Harutyun Khachikyan 
Professor of the YSU Chair of Criminal Law, 

 Doctor of Legal Sciences 
Տhe penal system was actually reformed in the Republic of Armenia: the 

content of penitential activities was completely changed, becoming more 
democratic and humanistic. However, this field of legislation and penitentiary 
system as a whole need further reforms: there is a need of gradual transition 
to more liberal and effective mechanisms in the field of execution and 
serving of criminal punishments. 

Taking into account the significant expansion of the scope of legal 
regulation’s subject under the Criminal Code of the Republic of Armenia 
(new types of punishments, goals, security measures), the newly formulated 
diverse and multifaceted norms of material law, there is a need for 
penitentiary law norms which will define the terms and conditions of the 
implementation of newly introduced punishments and measures. 

New penitentiary law will provide an opportunity to expand not only the 
subject of legal regulation, but also to coordinate the various legal acts that 
relate to the execution and serving certain types of punishments and certain 
institutes of sentences. In this connection it is necessary to develop and adopt 
new Penitentiary Code of the Republic of Armenia on issues of execution of 
punishments in accordance with current international principles and 
requirements of theoretical research of penitentiary law science. 
 
Բանալի բառեր – քրեակատարողական համակարգ, վերասոցիալականա-
ցում, իրավահպատակ վարքագիծ, դատապարտյալների իրավական վիճակ, 
դատապարտյալների դասակարգում, պատժի կրման պայմանների փոփոխ-
ման պրոգրեսիվ համակարգ: 
Ключевые слова - уголовно-исполнительная система, ресоциализация, 
правомерное поведение, правовой статус осужденных, классификация 
осужденных, прогрессивная система изменения условий отбывания 
наказания.  
Keywords - penitentiary system, resocialization, lawful behavior, the legal status 
of prisoners, the classification of prisoners, progressive system of amendments in 
the conditions of serving the sentence. 
  


