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T

he Council of Europe (CoE) continues to support member states' implementation of European human rights
standards at national level through capacity development, exchange of best practices and revision of
legislation. The reform of the criminal justice system is ongoing in Armenia to bring the national legislation in
compliance with European standards. This is particularly important in the context of ﬁght against torture, illtreatment and impunity, as the framework to prevent and ensure eﬀective investigation of such cases needs to be
improved. In addition to this, the capacity of investigators needs to be strengthened through training on human
rights issues.

Ե

վրոպայի խորհٳրդը (ԵԽ) շարٳնակٳմ է աջակցել իր անդամ պետٳթյٳններին կիրառել ٳմարդٳ
իրավٳնքների եվրոպական չափանիշները ներպետական մակարդակٳմ՝ կարողٳթյٳնների

զարգացման, լավագٳյն գործելակերպերի փոխանակման և օրենսդրٳթյան վերանայման ﬕջոցով:

Հայաստանٳմ քրեական արդարադատٳթյան համակարգի բարեփոխٳﬓերը շարٳնակական բնٳյթ են կրٳմ և
նպատակ են հետապնդٳմ համապատասխանեցնել ազգային օրենսդրٳթյٳնը եվրոպական չափանիշներին: Սա
մասնավորապես կարևոր է խոշտանգٳﬓերի, վատ վերաբերմٳնքի և անպատժելիٳթյան դեմ պայքարի
համատեքստٳմ, քանի որ վատ վերաբերմٳնքի դեպքերը կանխարգելել ٳև դրանց արդյٳնավետ
հետաքննٳթյٳնն ապահովել ٳհամակարգը բարելավման կարիք ٳնի: Ավելին, քննիչների կարողٳթյٳներն
ամրապնդել ٳնպատակով նրանց համար անհրաժեշտ է կազմակերպել վերապատրաստման դասընթացներ
մարդ ٳիրավٳնքների խնդիրների թեմայով:
Այս գործընթացին նպաստել ٳնպատակով ԵԽ-ն իրականացնٳմ է «Աջակցٳթյٳն Հայաստանٳմ քրեական
արդարադատٳթյան համակարգի բարեփոխٳﬓերին և պայքար վատ վերաբերմٳնքի և անպատժելիٳթյան դեմ»
ծրագիրը:

Project objectives
The main objective of the Project is to strengthen the implementation of European Human Rights standards in
Armenia.
The speciﬁc objectives are to support the alignment of human rights policies and practice by ensuring compliance of
legislative and regulatory frameworks with European standards and to build the capacities of investigators and
prosecutors.

Target groups and nal bene ciary
The main target groups are staﬀ from the Ministry of Justice, stakeholders of the criminal justice reform, trainers
from the Justice Academy, prosecutors and investigators.

Ծրագիրը ԵԽ/ԵՄ Արևել յան գործընկերٳթյան 2015-2017 թվականների ծրագրային

համագործակցٳթյան կառٳցակարգի մասն է կազմٳմ: Ծրագրի տևողٳթյٳնը 24 աﬕս է (2015 թվականի հٳլիսից
- 2017 թվականի հٳնիսը):

Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի հիﬓական նպատակը Հայաստանٳմ մարդ ٳիրավٳնքների եվրոպական չափանիշների կիրառման
ամրապնդٳﬓ է:
Հատٳկ նպատակներն են` նպաստել մարդ ٳիրավٳնքների պաշտպանٳթյան

քաղաքականٳթյան և

գործելակերպի ﬕասնականٳթյանը` ապահովելով օրենսդրական և կարգավորիչ շրջանակների
համապատասխանٳթյٳնը եվրոպական չափանիշներին, ինչպես նաև զարգացնել քննիչների և դատախազների
կարողٳթյٳնները:

Թիրախային խմբեր և վերջնական շահառٳներ
Հիﬓական թիրախային խմբերն են` Արդարադատٳթյան նախարարٳթյան աշխատակիցները, քրեական

The ﬁnal beneﬁciary is the Armenian population who should enjoy a greater protection of its rights.

արդարադատٳթյան ոլորտի բարեփոխٳﬓերի շահառٳները, Արդարադատٳթյան ակադեﬕայի
դասավանդողները, դատախազներ և քննիչներ:

Project results

Վերջնական շահառٳն Հայաստանի բնակչٳթյٳնն է, որը կօգտվի իր իրավٳնքների ավելի լայն
պաշտպանٳթյٳնից:

It is expected that as results of the Project:

Ծրագրի արդյٳնքները
Ակնկալվٳմ է, որ ծրագրի արդյٳնքٳմ`

1. The legislation on criminal matters and institutional mechanisms for combating ill-treatment is improved and
implemented in line with European human rights standards;
2. The capacity of the Justice Academy to train investigators on criminal justice and human rights is strengthened;
3. Knowledge and skills of investigators on criminal justice and human rights, including eﬀective
investigations of ill-treatment cases, are improved.

1.

The Project will work with the Ministry of Justice on the ongoing criminal justice reform, through the provision of a
legal opinion on the draft texts of the new Criminal Code and Code of Criminal Procedure. It will also support the
implementation of the legislation in line with the European human rights standards.

քրեական ոլորտի օրենսդրٳթյٳնը, ինչպես նաև

վատ վերաբերմٳնքի դեմ պայքարի

համապատասխան,
2.

Կամրապնդվեն Արդարադատٳթյան ակադեﬕայի կարողٳթյٳնները` քրեական արդարադատٳթյան և

մարդ ٳիրավٳնքների ոլորտٳմ քննիչներին վերապատրաստել ٳհամար,
3.

Activities and methodology

Կբարելավվեն

ինստիտٳցիոնալ ﬔխանիզﬓերը, և դրանք կկիրառվեն մարդ ٳիրավٳնքների եվրոպական չափանիշներին

Կբարելավվեն քննիչների գիտելիքները և հմտٳթյٳնները` քրեական արդարադատٳթյան և մարդٳ

իրավٳնքների ոլորտٳմ, այդ թվٳմ՝ վատ վերաբերմٳքնի գործերով արդյٳնավետ հետաքննٳթյٳնների մասով:

Գործողٳթյٳններ և ﬔթոդաբանٳթյٳն
Ծրագրի շրջանակներٳմ աշխատանքներ կտարվեն Արդարադատٳթյան նախարարٳթյան հետ քրեական
արդարադատٳթյան ոլորտի ընթացիկ բարեփոխٳﬓերի ٳղղٳթյամբ` իրավական եզրակացٳթյٳն
տրամադրելով Քրեական և Քրեական դատավարٳթյան նոր օրենսգրքերի նախագծերի վերաբերյալ: Ծրագիրը
կնպաստի նաև օրենսդրٳթյան կիրառմանը` մարդ ٳիրավٳնքների եվրոպական չափանիշներին

In addition, the capacity of the Justice Academy, which is in charge of the training of investigators, will be
strengthened. Needs will be assessed, training courses and materials on human rights issues will be developed and
trainers will be trained. Knowledge and skills of investigators on criminal justice and human rights will be enhanced
through seminars, workshops.

համապատասխան:
Ավելին, Արդարադատٳթյան ակադեﬕան, որը պատասխանատ ٳէ քննիչների վերապատրաստման համար,
կհզորացնի իր կարողٳթյٳնները,: Կանցկացվի կարիքների գնահատٳմ, կմշակվեն մարդ ٳիրավٳնքների
հարցերով վերապատրաստման դասընթացներ և նյٳթեր, ինչպես նաև կանցկացվեն վերապատրաստողների
վերապատրաստման դասընթացներ: Կխորացվեն քննիչների գիտելիքները և հմտٳթյٳնները քրեական

All capacity development activities will be carried out under the umbrella of the European Programme for Human
Rights Education for Legal Professionals (HELP) which is the Council of Europe’s platform gathering all capacity
development resources for legal professionals. To know more: www.coe.int/help

Project National Partners
The key national partners for the Project are the Ministry of Justice of Armenia and the Justice Academy of Armenia.
The Project will also closely work with the Special Investigation Service of Armenia and the Investigative Committee
of Armenia.

արդարադատٳթյան և մարդ ٳիրավٳնքների ոլորտٳմ` սեﬕնարների և աշխատաժողոﬖերի ﬕջոցով:
Կարողٳթյٳնների զարգացման բոլոր ﬕջոցառٳﬓերը կիրականացվեն Իրավական ոլորտի մասնագետների
համար մարդ ٳիրավٳնքների կրթական ծրագրի հովան ٳներքո (HELP), որը Եվրոպայի խորհրդի` իրավական
ոլորտի մասնագետների կարողٳթյٳնների զարգացման բոլոր ռեսٳրսները համախմբող հարթակ է :
Ավելին իմանալ ٳհամար, այցելե'ք` www.coe.int/help

Ծրագրի ազգային գործընկերները
Ծրագրի հիﬓական ազգային գործընկերներն են Հայաստանի Հանրապետٳթյան Արդարադատٳթյան
նախարարٳթյٳնը և Հայաստանի Հանրապետٳթյան Արդարադատٳթյան ակադեﬕան: Ծրագրի
շրջանակներٳմ

Financial Support

սերտ աշխատանքներ կտարվեն նաև Հայաստանի Հանրապետٳթյան Հատٳկ քննչական

ծառայٳթյան և Հայաստանի քննչական կոﬕտեի հետ:

Ֆինանսական աջակցٳթյٳնը
Սٳյն ծրագիրը ֆինանսավորվٳմ է ԵՄ-ի և ԵԽ-ի կողﬕց` Արևելյան գործընկերٳթյան երկրներٳմ ծրագրային
համագործակցٳթյան կառٳցակարգի շրջանակներٳմ:

