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ՀՀ արդարադատության նախարար 

պարոն Ռուստամ Բադասյանին  

  

Հարգելի´ պարոն Բադասյան,  

  

ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքի 101-րդ հոդվածի համաձայն` պատիժը կատարելու համար 

ուղղիչ հիմնարկի տեսակը փոխում է հիշյալ օրենսգրքի 100-րդ հոդվածով նախատեսված 

տեղաբաշխման հանձնաժողովը (այսուհետ՝ Հանձնաժողով)` հաշվի առնելով որոշակի ժամկետով կամ 

ցմահ ազատազրկման դատապարտված անձի դրսևորած վարքագիծը, մեկուսացվածության 

աստիճանի նպատակահարմարությունը և նույն օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի պահանջները:  

ՀՀ արդարադատության նախարարի 14.03.2012 թ. N 34-Ն հրամանով հաստատված ՀՀ ԱՆ 

քրեակատարողական ծառայության կենտրոնական մարմնում գործող տեղաբաշխման հանձնաժողովի 

գործունեության կարգի (այսուհետ՝ ԿԱՐԳ) 2-րդ կետի համաձայն.  

Հանձնաժողովի նախագահը յուրաքանչյուր ամիս հրավիրում է նիստ` դատապարտյալների` 

օրենքով սահմանված կարգով պատիժը կատարելու համար ուղղիչ հիմնարկի տեսակը և վայրը 

որոշելու, ուղղիչ հիմնարկի տեսակը կամ վայրը փոխելու (այդ թվում իր դիմումի հիման վրա 

մեկուսացվածության ավելի բարձր աստիճանի ուղղիչ հիմնարկ տեղափոխված դատապարտյալին 

նախկին տեսակի ուղղիչ հիմնարկ տեղաբաշխելու հարցը քննարկելու), ինչպես նաև 

տեխնիկատնտեսական սպասարկման աշխատանքներ կատարելու համար փակ կամ կիսափակ 

տեսակի ուղղիչ հիմնարկ ուղարկելու կամ կալանավորվածներին պահելու վայրում թողնելու կամ այլ 

վայր ուղարկելու հարցերը քննարկելու նպատակով:  

8-րդ կետի համաձայն` Հանձնաժողովի նիստի ժամանակ Հանձնաժողովի անդամների կողմից 

կարող է պահանջվել դատապարտյալի կամ նրա վարքագծի վերաբերյալ այլ տեղեկատվություն:  

9-րդ կետով սահմանվում է, որ Հանձնաժողովի նիստում քննարկված հարցի վերաբերյալ 

ընդունվում է համապատասխան որոշում` միջնորդագիրը բավարարելու կամ մերժելու մասին, այդ 

թվում` կարող է ընդունվել որոշում` տվյալ հարցի քննարկումը հետաձգելու մասին: Հանձնաժողովի 

որոշումներն ընդունվում են բաց քվեարկությամբ, նիստին ներկա գտնվող Հանձնաժողովի անդամների 

ձայների մեծամասնությամբ: Ձայների հավասարության դեպքում Հանձնաժողովի նախագահի 

դիրքորոշումը վճռորոշ է: Քվեարկությունը տեղի է ունենում դատապարտյալի բացակայության 

պայմաններում: Հանձնաժողովի անդամը քննարկվող հարցի կապակցությամբ կարող է ներկայացնել 

հատուկ կարծիք, որը կցվում է Հանձնաժողովի համապատասխան որոշմանը:  

9. 3-րդ կետի համաձայն` Հանձնաժողովի նիստում հարցի քննարկումը կարող է հետաձգվել ոչ 

ավել, քան մեկ անգամ՝ առավելագույնը 40 օրով։  

Նշված հարցի կապակցությամբ Դիտորդների խումբը ստանում է ահազանգեր, որ 

գործնականում ուղղիչ հիմնարկի տեսակը փոխելու գործընթացը կարող է տևել շատ երկար՝ նույնիսկ 

6-7 ամիս։ Պատճառը նաև այն է, որ ԿԱՐԳՈՎ չկան սահմանված հստակ ժամկետներ` հարցը լուծելու 

համար, այսինքն` առկա է իրավական անորոշություն։   
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Մյուս դիտարկումը կապված է այն հանգամանքի հետ, որ հարցի քննարկումը 40 օրով 

հետաձգելը չունի օբյեկտիվ պատճառաբանություն. նշված ժամկետը կարող է էականորեն կրճատվել։  

  

Նշվածից բացի, առկա են իրավական բացեր, որոնք վերաբերվում են Հանձնաժողովի որոշմանը. 

կարգավորումից դուրս են մնացել այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են՝   

- Իրավական ակտի (օրինակ՝ որոշման) բովանդակության պահանջի բացակայությունը,  

- Վարչարարության օրինականությունը կարգավորող նորմերը, այդ թվում` անձի 

իրավունքների և պարտականությունների պարզաբանումը և նման այլ հարցեր,   

- Գործողության/ անգործության բողոքարկման կարգի պարզաբանման պարտավորության 

բացակայությունը։  

Կայացվող ակտի պատճառաբանման պահանջը ոչ միայն արդարացիության կարևոր 

բաղադրատարր է, այլև անձի իրավունքի արդյունավետ իրացման կարևոր երաշխիք, ինչը նրանց 

պաշտպանում է կամայականություններից: Ակտի պատճառաբանությունը կոչված է պարզաբանելու, 

թե ինչու է այն կայացնող մարմինը եկել այս կամ այն հետևության, որ իրավանորմերով է ղեկավարվել 

նման որոշում կայացնելիս և, միևնույն ժամանակ, հնարավորություն է ստեղծում դատարանի կողմից 

ակտի օրինականության և հիմնավորվածության ստուգման համար: Չհիմնավորված, 

չպատճառաբանված (կամ ոչ պատշաճ պատճառաբանված) որոշումների կայացումն անընդունելի է: 

Ընդ որում` ակտի պատճառաբանությունների հիմքում չեն կարող դրվել վերացական, ընդհանուր 

բնույթի դատողություններ: Պատճառաբանությունը պետք է կառուցվի տրամաբանորեն կապված և 

գործի փաստական հանգամանքներից բխող հստակ, որոշակի և համոզիչ հետևությունների վրա, 

ուստի ակտի պատճառաբանությունների հիմքում վերացական, ընդհանրական դատողությունների 

առկայությունն անմիջականորեն վկայում է այդպիսի պատճառաբանության ոչ պատշաճ լինելու 

մասին:  

  

Վերոգրյալի հիման վրա առաջարկում ենք.  

  

- Հանձնաժողովի համար սահմանել կոնկրետ ժամկետ` ուղղիչ հիմնարկի տեսակը փոխելու 

վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար,  

- Հարցի քննարկումը հետաձգելու համար նախատեսված 40-օրյա ժամկետը կրճատել,   

- Հանձնաժողովի որոշման բովանդակության համար սահմանել իրավունքից բխող օբյեկտիվ 

պարտավորություններ, այդ թվում ներառել գնահատողական չափանիշներ։  

  

  

Հարգանքով՝  

Խմբի նախագահ             Արայիկ Զալյան  
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