
 

2020-2021 Հայաստանի Հանրապետություն 

 

 

 

 

Քննության արդյունավետության համաթիվ 

(առավելագույնը 10) 

Խոշտանգման արգելքի համաթիվ 

1,83 104 

  
 

Ամփոփ տեղեկատվություն 

- Խոշտանգման մեղավորներին պատասխանատվության 

ենթարկող ոչ մի վճիռ 

- 3 քրեական գործ  հարուցված խոշտանգման 

զոհերի դեմ՝ բողոքը ներկայացնելուց հետո 

- Խոշտանգման մեղավորների 

պատասխանատվությունից ազատում (համաներման, 

վաղեմության ժամկետը լրանալու միջոցով) 

- Խոշտանգման քննության անարդյունավետություն 

- Խոշտանգման զոհերի վերականգնումը 

կախված է մեղավորների պատժվելուց 

Բնակչություն – 2 962 500 մարդ 

ՔԿՀ բնակչություն (դատապարտյալներ) — 1235 անձ 

Կալանավորված անձանց պահման վայր (կալանավորված) – 915 

անձ 

Ձերբակալվածներ (վարչական ձերբակալում) – 1 334 անձ 

Իրավապահ գործունեության համար նախտեսված բյուջե- 

135581400 եվրո (քրեակատարողական ծառայության և 

ոստիկանության համար) 

Ոստիկաններ — 11 014 անձ (10014 տղամարդ, 1000 կին) 

Քրեակատարողական ծառայության կազմ-2075 (1862 

տղամարդ և 213  կին) 

Խոշտանգման խնդիրն արձանագրող դատական որոշումներ 
Միջազգային մարմինների՝ խոշտանգման և վատ 
վերաբերմունքի խնդիրն արձանագրող որոշումներ 
 

2 (կոմունիկացիա ՄԻԵԴ-ում՝ Կոնվենցիայի 3-րդ hոդվածով) 

Հայաստանի դատարաների որոշումներ 1 (մեղադրական դատավճիռ` պաշտոնեական 
լիազորություններն անցնելու համար, ազատվել է համաներմամբ) 

Խոշտանգման միջոցով ստացված ապացույցները 
բացառող դատական որոշումներ 
 

Տվյալներ չկան 

Խոշտանգման և վատ վերաբերմունքի քրեականացում 

Խոշտանգման ուղիղ արգելք քրեական օրենսդրության 
մեջ 

Ուղիղ արգելքը ամրագրված է քրեական օրենսդրությամբ: 

Խոշտանգման սահմանման մեջ մտնող 
գործողությունների քրեականացում 
 

Քրեականացված են: Քրեական պատիժ սահմանված չէ դաժան և 
արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի համար: 

Խոշտանգման սահմանում՝ միջազգային 
պայմանագրերին համահունչ ձևով 
 

Այո 

Խոշտանգման և վատ վերաբերմունքի հաղորդումները քննող մարմին 

Խոշտանգումները քննելու լիազորություն ունեցող 
մարմնի առկայություն 

Առանձին անկախ մարմին:  

Քննիչների քանակ 11 

Խոշտանգման ընթացիկ գործերի քանակ 95 
Մարմնի ենթակայություն Հանրապետության վարչապետ 

Աշխարհագրական ընդգրկում Գտնվում է մայրաքաղաքում, գործունեության 
աշխարհագրությունն ընդգրկում է  Հանրապետության ողջ 
տարածքը: 

Բյուջե Բավարար, հոգում է բոլոր ծախսերը 

Խոշտանգման և վատ վերաբերմունքի վերաբերյալ 
բողոքների քանակը 

Տվյալներ չկան 

Միջազգային պրոֆիլային պայմանագրերի վավերացում 

Պրոֆիլային կոնվենցիա Այո 

ՄԱԿ-ի Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային 
կամ նվաստացնող վերաբերմունքի և պատժի դեմ 
կոնվենցիայի կամընտիր արձանագրություն 
 (2002) 

Ստորագրված և վավերացված է: 

Ստամբուլյան արձանագրություն Արձանագրության ստանդարտները մասամբ ներառված են 
օրենսդրության մեջ 

Դատավարական երաշխիքների առկայություն 
Ձերբակալման փաստացի ժամի փաստաթղթավորում Փաստաթղթագրվում է ոստիկանության մուտքի, այլ ոչ թե 

փաստացի ձերբակալման ժամը: 
 

Փաստաբանի ծանուցում ձերբակալման փաստացի 
պահին 

Ոչ, ծանուցում են քննչական մարմին բերելուց հետո: 



Հարազատների ծանուցում Քննչական մարմին բերելուց հետո: 

Բժշկական զննում Իրականացվում է միայն կասկածյալների դեպքում և միայն 
մեկուսարաններում գրանցելուց հետո   
(ոչ ոստիկանության բաժանմունքներում): 

Խոշտանգման կանխարգելում 
Արտաքին հսկողության անկախ մեխանիզմ Հիմնվել է անկախ և ինքնուրույն մարմին: 

Տեսահսկողություն Տեսահսկողության սարքավորումներն ամենուրեք չեն 
տեղադրված, բացակայում են անհատական օգտագործման 
սանիտարական գոտիներում: 

Տեսաապացույցների հասանելիությունն ու 
պաշտպանվածությունը 

Արխիվը պաշտպանված է, և նախատեսված են պատիժներ այն 
փչացնելու/մոնտաժելու համար և այլն: 

 


