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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ           

ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ 

0010, Վազգեն Սարգսյան 3/8 , հեռ. 010-594015 
 

Ne___________________________ 

    «____» __________________ 20  թ.                                                                         

 

ՀՀ ԱՆ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ  

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ  

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԴԻՏՈՐԴՆԵՐԻ ԽՄԲԻ ՆԱԽԱԳԱՀ  

ՏԻԿԻՆ ՀԱՍՄԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻՆ 
(էլ. հասցե՝ prisonarmenia@gmail.com) 

 

  Հարգելի՛ տիկին Հարությունյան, 

Ի պատասխան Ձեր՝ 2020 թվականի մարտի 30-ին էլեկտրոնային եղանակով ՀՀ 

արդարադատության նախարարություն ներկայացված թիվ 20-17 գրության՝ հայտնում ենք 

հետևյալը. 

 Ազատությունից զրկված անձանց շրջանում 60 տարեկանից բարձր շեմ ունեցող 

անձանց թիվը կազմում է 95, որն ազատությունից զրկված անձանց ընդհանուր թվի մոտ 4.2%-ն 

է1։ 

 Քրոնիկ հիվանդություններ առկա են  ազատությունից զրկված 255 անձի մոտ, որը 

կազմում է ազատությունից զրկված անձանց ընդհանուր թվի մոտ 11.3%-ը։ 

 Ազատությունից զրկված անձանց շրջանում 60 տարեկանից բարձր շեմ ունեցող և 

քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող անձանց թիվը 32 է, որը կազմում է ազատությունից զրկված 

անձանց ընդհանուր թվի մոտ 1.4%-ը։ 

 Անդրադառնալով ազատությունից զրկված անձանց պատժի հետագա կրումից ազատման 

տարբեր ինստիտուտների կիրառման առաջարկությանը՝ հարկ է նշել, որ ՀՀ ԱՆ 

քրեակատարողական հիմնարկներն ունեն 5346 անձի համար նախատեսված լրակազմ, որում 

2020 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ պահվել է 2259 անձ: Եվրոպայի խորհրդի 2019 թվականի 

տարեկան քրեական վիճակագրությունը ևս փաստում է, որ Հայաստանն ազատազրկման 

                                                           
1 2020 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ քրեակատարողական հիմնարկներում պահվել է 2259 ազատությունից 

զրկված անձ։ 
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ամենացածր մակարդակն ունեցող երկրների շարքում է: Ապրիլի 1-ի դրությամբ Եվրոպայի 

խորհրդի բանտային բնակչության խտության ինդեքսով (100 տեղի հաշվով) ՀՀ ԱՆ 

քրեակատարողական հիմնարկներում խտությունն ընդամենը 42.2 % է (գրեթե երկու անգամ 

ցածր է եվրոպական միջինից (89,5%)):  

ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում իրականացվող կանխարգելիչ 

միջոցառումներին զուգահեռ, կարևորելով քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվող 

անձանց առողջության պահպանման իրավունքի իրացման ուղղությամբ պետության 

ստանձնած պարտավորությունները՝ 2020 թվականի ապրիլի 2-ին ՀՀ արդարադատության 

նախարարը դիմել է իրավապահ մարմինների ղեկավարներին՝ Հայաստանի 

Հանրապետությունում արտակարգ իրավիճակի հիմքով հայտարարված արտակարգ դրության 

պայմաններում նոր կորոնավիրուսային վարակի դեմ պայքարի շրջանակում ջանքերը 

մեկտեղելու և կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու մասին միջնորդություններ 

ներկայացնելուց հնարավորինս ձեռնպահ մնալու առաջարկով: Նշենք նաև, որ մարտի 16-ից 

մինչև մարտի 31-ը պատժից ազատվել է 18 դատապարտյալ (1-ը՝ ծանր հիվանդության հիմքով, 

6-ը՝ պայմանական վաղաժամկետ, 1-ի պատիժը ազատազրկումից փոխարինվել է հանրային 

աշխատանքով, 10-ը՝ պատիժը լրիվ կրելով), իսկ կալանքից՝ 40 անձ: Ապրիլ ամսվա առաջին 

տասնօրյակում ևս արձանագրվել է ազատումների թվի աճ:  

 

 

ՀԱՐԳԱՆՔՈՎ, 

      ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝          

ՆԱՐԵԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

Կատարող` Միշա Խուդավերդյան 

Հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական 

քաղաքականության մշակման վարչություն 

Հեռ. 098-45-41-65 


