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Բնակչություն – 2 962 500 մարդ 

Բնակչությունը (դատապարտյալներ) քրեակատարողական 

հաստատություններում — 1204 մարդ 

Կալանավորվածներ – 1017 մարդ 

Ձերբակալվածներ– տվյալներ չկան 

Իրավապահ գործունեության համար նախատեսված բյուջե - 

75 057 935 37 000 դրամ 

Խոշտանգման խնդիրը արձանագրող դատական որոշումներ 
Միջազգային մարմինների որոշումներ, որոնցում 

արձանագրվում է խոշտանգման և վատ վերաբերմունքի 

խնդիրը 

- 

Հայաստանի դատարանների որոշումներ 4 

Դատական որոշումներ, որոնք բացառում են 

խոշտանգման միջոցով ստացված ապացույցները 
Տվյալներ չկան: 

Խոշտանգման և վատ վերաբերմունքի քրեականացում 
Խոշտանգման ուղղակի արգելք քրեական 

օրենսդրությամբ մեջ 
Այո 

Խոշտանգման սահմանման մեջ մտնող 

գործողությունների քրեականացում  
Քրեական օրենսգրքի  309 և 341 Հոդվածներ 

Խոշտանգման քրեականացում՝ միջազգային 

համաձայնագրերի համաձայն 
Այո: Քրեական օրենսգրքի Հոդված 309.1.  

Խոշտանգման և վատ վերաբերմունքի հաղորդումների հետաքննության մարմին 
Խոշտանգման դեպքերի հետաքննության լիազոր 

մարմնի առկայություն  

Այո 

Քննիչների քանակը Տվյալներ չկան (տրամադրվում են ըստ հարցման): 

Քննիչի ծանրաբեռնվածությունը Տվյալներ չկան: 

Մարմնի իրավասությունը Ոչ միայն խոշտանգումների վերաբերյալ գործեր: 

Խոշտանգումների վերաբերյալ գործերի չափաբաժինը հայտնի 

չէ: 

Մարմնի ինստիտուցիոնալ անկախությունը Մասնակի: Քննիչները  հենվում են այլ իրավապահ մարմինների 

ռեսուրսների վրա: 

Աշխարհագրական ծածկույթ  Ստեղծված է միայն ազգային մակարդակում: 

Բյուջե Ծածկում է անհրաժեշտ ծախսերը: 

Խոշտանգումների և վատ վերաբերմունքի վերաբերյալ 

բողոքների քանակը 

Տվյալներ չկան (տրամադրվում են ըստ հարցման): 

Հարուցված քրեական գործերի քանակը 99 

Միջազգային պրոֆիլային համաձայնագրերի վավերացում 
Պրոֆիլային կոնվենցիաներ Այո 

ՄԱԿ-ի «Խոշտանգումների և դաժան, անմարդկային 

կամ արժանապատվությունը նվաստացնող 

վերաբերմունքի ու պատժի այլ ձևերի դեմ» կոնվենցիայի 

կամընտիր արձանագրությունը (2002) 

Այո 

Ստամբուլյան արձանագրություն Մասնակիորեն իրականացվում է ազգային օրենսդրության մեջ: 

Դատավարական երաշխիքների (նորմերի) առկայություն 
Ձերբակալման փաստացի ժամանակի 

փաստաթղթայնացում 

Այո: Պրակտիկայում փաստաթղթայնացվում է 

արձանագրություն կազմելու, այլ ոչ թե փաստացի 

ձերբակալման ժամանակը: 
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Փաստաբանի ծանուցում փաստացի ձերբակալման 

պահից 

Այո, մինչ ձերբակալման արձանագրության հայտարարելը, 

անձն իրավունք ունի հրավիրել փաստաբան: Պրակտիկայում 

պահանջները միշտ չեն պահպանվում:  

Հարազատների ծանուցում Այո, մինչ ձերբակալման արձանագրության հայտարարելը: 

Պրակտիկայում պահանջները միշտ չեն պահպանվում: 

Բժշկական զննում Ոչ 

Խոշտանգման կանխարգելում 

Արտաքին հսկողության անկախ մեխանիզմ  Այո 

Տեսահսկողություն Կա, բայց ոչ ամենուրեք: 

Տեսաապացույցների հասանելիություն և 

պաշտպանվածություն  

Անբավարար: 

 


