Voluntary Contribution
“Reducing use of custodial sentences in line with European standards”
Project in Armenia

Background information
Project title:
Start date:
Duration:
Budget:
Donor:
Partners:

Contact Person:

Reducing Use of Custodial Sentences in Line With European Standards
May 2013
12 months
EUR 300.000
Government of Norway (Ministry of Foreign Affairs of Norway)
Ministry of Justice (including the Penitentiary Department), Judiciary,
General Prosecutor’s Office, National Assembly, Police, Civil Society,
Academic institutions
Hayk Khemchyan, Senior Project Officer
Tel.: +374 10 52 37 13; E-mail: hkhemchyan@coe.int

Project objective
The main objective of the project is to strengthen penitentiary system in Armenia based on the rule of law and
respect for fundamental rights and European democratic values and standards, as well as to support the
Government to combat prison overcrowding.
The project aims at bringing the Armenian penitentiary system closer to the European Prison Rules and other
recommendations of the Council of Europe, such as Council of Europe Probation Rules, the CPT standards, the case
law of the European Court of Human Rights and best European practices,
Specific objectives of the project are:


to extend the scope of community sanctions and measures;



to support in preparing background for the establishment of probation service;



to support the development of the system of conditional release and parole;



to support capacity building and training.

Expected results
1. Needs of legislative, institutional and operational reform are identified and presented to the decision makers.
2. The criteria for the evaluation of the effectiveness of non-custodial sentencing are elaborated and presented to
decision makers
3. The knowledge and confidence of national authorities and public sector into probation is increased through
awareness raising events, training seminars and study visits, as well as translation of relevant documentation into
Armenian.
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Ծրագրի նպատակը
Ծրագրի հիմնական խնդիրն է` օրենքի գերակայության, հիմնարար իրավունքների և եվրոպական
ժողովրդավարական արժեքների ու ստանդարտների հանդեպ հարգանքի հիման վրա ամրապնդել
Հայաստանի քրեակատարողական համակարգը, ինչպես նաև` աջակցել կառավարությանը` բանտերի
գերբեռնվածության դեմ պայքարի գործում:
Ծրագիրը նպատակ ունի Հայաստանի քրեակատարողական համակարգն է´լ ավելի մոտեցնել
Եվրոպական բանտային կանոններին ու Եվրոպայի խորհրդի այլ հանձնարարականներին ու եվրոպական
լավագույն փորձին, ինչպիսիք են` Եվրոպայի խորհրդի պրոբացիոն կանոնները, Խոշտանգումների
կանխարգելման եվրոպական կոմիտեի (CPT) ստանդարտները, Մարդու իրավունքների եվրոպական
դատարանի նախադեպերը և եվրոպական լավագույն փորձը:
Ծրագրի խնդիրներից են նաև`


հանրային պատժատեսակների և այլ միջոցների շրջանակի ընդլայնումը,



պրոբացիոն ծառայության համար հող նախապատրաստելուն աջակցելը ,



պայմանական վաղաժամկետ ազատման և պատիժը պայմանական չկիրառելու համակարգի
զարգացմանը նպաստելը,



կարողությունների զարգացմանը և վերապատրաստումներին աջակցելը:

Ակնկալվող արդյունքները
1. Օրենսդրական, ինստիտուցիոնալ և գործառնական բարեփոխումների բարեփոխումների հետ կապված
կարիքների բացահայտում և ներկայացում որոշում կայացնողներին,
2. ազատազրկման հետ չկապված պատիժների արդյունաետության գնահատման չափանիշների մշակում
և ներկայացում որոշում կայացնողներին,
3. Պրոբացիայի վերաբերյալ ներպետական մարմինների և հանրային սեկտորի իրազեկության
բարձրացում` զանազան միջոցառումներ, վերապատրաստումներ, փորձի ուսումնասիրման այցեր
կազմակերպելու, ինչպես նաև` համապատասխան փաստաթղթերը հայերեն թարգմանելու միջոցով:

