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Ամբողջ աշխարհում երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում առաջնային նշանակություն ունեն անչափահաս դատապարտյալների իրավունքների ապահովումն ու պաշտպանությունը2:
Նախ և առաջ ցանկանում ենք ներկայացնել անչափահաս դատապարտյալների նկատմամբ ազատազրկման ձևով պատժի կատարումը տարբերակելու և անհատականացելու վերաբերյալ հարցերի իրավական կարգավորման զարգացումը՝ նշելով, որ ողջ
պատմության ընթացքում Ռուսաստանում, այդ թվում՝ արտասահմանում /Բուլղարիայի, նախկին ԳԴՀ և Մեծ Բրիտանիայի օրինակով/, անչափահաս դատապարտյալների նկատմամբ ազատազրկման ձևով պատժի կատարումը տարբերակելու և անհատականացնելու վերաբերյալ հարցերը ենթարկվել են իրավական կարգավորման հետազոտության։
Անդրադառնալով անչափահաս դատապարտյալների նկատմամբ պատժի կատարման գործընթացում տարբերակում և անհատականացում կիրառելու պատմական փորձի մասին այլ աղբյուրների հետազոտությանը՝ նշենք, որ, օրինակ, մինչհեղափոխական
Ռուսաստանի քրեական դատավարությամբ անչափահաս և չափահաս հանցագործների նկատմամբ կիրառվող հարկադիր ներգործության բնույթը և աստիճանն ունեցել են աննշան տարբերություններ։ Անչափահաս կալանավորներին պահելու համար առանձին հաստատություններն ստեղծվել են մեծ դժվարությամբ, իսկ եղածներում չեն ապահովվել այդ կատեգորիայի անձանց նկատմամբ պատժի կատարման տարբերակումն ու անհատականացումը։

1 ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական իրավունքի ամբիոնի
ասպիրանտ, գիտական ղեկավար՝ պրոֆ. Հ. Խաչիկյան:
2 «Ազատազրկվածներ» հասկացությամբ մատնանշվում են անչափահաս
կալանավորված անձինք և դատապարտյալները:
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Խորհրդային պետության կազմավորման ժամանակաշրջանում ստեղծվել է անչափահասների համար մասնագիտացված
ուղղիչ հաստատությունների համակարգ, և կատարվել է դատապարտյալների այդ կատեգորիայի նկատմամբ պատժի կատարումը տարբերակելու և անհատականացելու ուղղիչ ներգործության
տարբեր միջոցների փորձարկում։ Նշված հաստատությունների
զարգացումն ընթացել է պատժի կատարումը տարբերակելու աստիճանական խորացման ուղղությամբ՝ առաջին հերթին հաշվի
առնելով դատապարտյալների տարբեր կատեգորիաների հասարակական վտանգավորության աստիճանների միջև առկա տարբերությունները։ Այդ մասին են վկայում, մասնավորապես,
ՌԽՖՍՀ՝ 1970 թվականի ուղղիչ-աշխատանքային օրենսգրքի այն
դրույթները, որոնցով նախատեսվում էր անչափահասների դաստիարակչական-աշխատանքային գաղութների բաժանում` ըստ
ընդհանուր և ուժեղացված ռեժիմների, որոնք տարբերվում էին
կալանքի պայմաններով:
Այժմ ներկայացնենք նաև պատմական տվյալներ՝ արտասահմանյան մի շարք երկրներում անչափահասների նկատմամբ ազատազրկման ձևով պատժի կատարման իրավական կարգավորման
վերաբերյալ։ Այսպես՝ 1997 թվականի հուլիսի 1-ին գործողության
մեջ դրված և ներկայումս գործող ՌԴ ՔԴՕ-ն էականորեն ընդլայնել
է ազատազրկման դատապարտված անչափահասների իրավական կարգավիճակը՝ դրանով իսկ ստեղծելով ավելի լայն հնարավորություններ այդ կատեգորիայի իրավախախտների նկատմամբ
պատժի կատարումը տարբերակելու և անհատականացնելու համար։ Ինչպես Ռուսաստանում, այնպես էլ Մեծ Բրիտանիայում
պատժի համակարգի զարգացումը տեղի է ունեցել անչափահասների համար հատուկ հաստատությունների ստեղծման ուղղությամբ։
Անգլիական պատժիչ-ուղղիչ համակարգում հատուկ տեղ էին
զբաղեցնում «դաստիարակչական կենտրոնները», որտեղ ուղարկվում էին հանցագործությունների համար 1-ից մինչև 6 տարի ժամկետով դատապարտված 14-ից մինչև 21 տարեկան պատանիները։
Դրանց տարատեսակ էին կալանատները, որոնցում կալանավորվածներին պահելու ժամանակն ավելի կարճ էր։ Հետաքրքրություն
կարող է ներկայացնել անչափահաս իրավախախտների հետ
248

տարվող աշխատանքը, որը կառուցվում էր խիստ անհատական,
ինքնատիպ և, ինչո՞ւ չէ, նաև առաջադեմ համակարգի հիման վրա։
Համակարգի էությունն այն էր, որ դատապարտյալներին տրվում
էին, այսպես կոչված, «ստուգման բալեր», որոնց քանակությունն
ավելանում կամ պակասում էր՝ կախված նրանց վարքագծից։ Բալերի որոշակի քանակի դեպքում կարող էր լուծվել կալանքի պայմանները բարելավելու կամ վաղաժամկետ ազատելու հարցը։
Պակաս հետաքրքիր չէ Արևելյան Եվրոպայի որոշ երկրներում
անչափահասներին պահելու համար նախատեսված ազատազրկման վայրերի համակարգի փոխակերպումը, որոնցում անցած
դարաշրջանի 60-70-ական թվականներին աստիճանաբար կյանքի
է կոչվել «պատժի կրման կազմակերպումը» կամ «հատուկ հաստատություններում դաստիարակչական բնույթի հարկադիր միջոցների կիրառման» սկզբունքը։ Այս հաստատություններում անչափահասներին նախապատրաստել են հանրորեն օգտակար գործունեության, կատարվել է նրանց ուղղմանն ու վերադաստիարակությանն ուղղված բովանդակային աշխատանք։
Այսպես՝ Բուլղարիայի օրենսդրությունը (1968 թ. ՔՕ, 1969 թ.
օրենքը՝ «Պատիժների կատարման մասին») հետապնդել է անչափահասներին վերադաստիարակելու և նրանց հանրորեն օգտակար աշխատանքի նախապատրաստելու նպատակ։ Անչափահաս
դատապարտյալները պահվել են, այսպես կոչված, ընդհանուր և
խիստ ռեժիմի ուղղիչ հիմնարկներում, որոնցում առանձնացվել են
դատապարտյալների տարբեր կատեգորիաներ՝ ըստ կատարված
հանցագործության ծանրության։ Ուղղիչ հիմնարկներում կիրառվել է երկու տեսակի ռեժիմ՝ ընդհանուր և խիստ, որոնցում նախատեսվել է առանձին պահում, այդ թվում՝ աշխատանքի, զբոսանքների և այլ ընդհանուր միջոցառումների ընթացքում՝ բացառությամբ ուսուցման։ Տարբերություններ են եղել նաև պահպանության
և հսկողության բնույթի, արտաքին աշխարհից մեկուսացման աստիճանի և դատապարտյալների կյանքի պայմանների ու կենցաղի
ինքնատիպության միջև՝ կախված պահելու ռեժիմի տեսակից։ Պատիժը կրելու ընթացքում ընդհանուր ռեժիմը կարող էր փոխարինվել խիստ ռեժիմով փախուստ /կամ փախուստ կատարելու փորձ/
կամ այլ դիտավորյալ հանցագործություն կատարելու, անչափահասին ռեժիմի չարամիտ խախտող ճանաչելու դեպքում։ Եվ հա249

կառակը՝ իրականացվել է անչափահասների տեղափոխում խիստ
ռեժիմից ընդհանուր ռեժիմի երկու ամսվա ընթացքում լավ վարքագիծ ցուցաբերելու պայմանով1։
Ուղղիչ հիմնարկներ նոր տեղափոխված դատապարտյալների
համար կազմակերպվել են ընդունելության բաժանմունքներ, որտեղ գտնվելու ժամանակ նրանք մեկ ամսվա ընթացքում հետազոտվել և վերահսկվել են հոգեբանի, դաստիարակչի և բժշկի կողմից։ Ընդ որում՝ առաջին անգամ դատապարտյալները տեղավորվել են արդեն պատիժը կրած անձանցից առանձին։ Հենց այդ ժամանակահատվածում էլ նրանք ազատազրկման ձևով պատիժ կրելու սկզբնական փուլում անցել են «սկզբնական տարբերակման և
անհատականացման գործընթաց»։ Նախատեսվել են վերոնշյալ
դատապարտյալներից աշխատանքային խմբերի ստեղծում և
նրանց կիսաազատ ռեժիմի տրամադրում։ Լավ վարքագիծ
դրսևորելու պայմանով նրանք կարող էին ուղարկվել աշխատանքի
պետական արտադրական ձեռնարկություններում կամ շինարարական օբյեկտներում։
Մոտավորապես այդ ժամանակ (1968 թ. հունվար) ԳԴՀ-ում
նույնպես ընդունվեցին նոր քրեական օրենսգիրք, քրեական դատավարության օրենսգիրք, ինչպես նաև «Ազատազրկման ձևով
պատիժը կատարելու մասին» օրենքը։ ԳԴՀ ՔՕ-ն նախատեսում էր
ազատազրկման երեք տեսակ.
1. այսպես կոչված «երիտասարդական կալանք» (կարճաժամկետ կարգապահական միջոց, որն անհրաժեշտ է անչափահասի
բացասական զարգացումը թույլ չտալու համար և կիրառվում է, եթե կատարվել է ոտնձգություն հասարակական և պետական կարգի դեմ),
2. «յուգենդխաուզում» տեղավորում (հատուկ «երիտասարդական տուն»)՝ քրեական պատժի միջոց, որը կապված է ազատազրկման հետ, բայց բառի ոչ ամբողջ իմաստով,
3. անչափահասների ազատազրկում (իրական իմաստով)։
«Ազատազրկման ձևով պատիժը կրելու մասին» օրենքին համատասխան՝ անչափահասները կարող էին դատապարտվել
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պատժի 14 տարեկան հասակից, իսկ պատիժը կատարվում էր,
այսպես կոչված, «հատուկ» և «ինքնուրույն պատժիչ-ուղղիչ հաստատություններում» պատժի կատարման մասին ընդհանուր կանոնների հիման վրա տարբերակված կերպով։ Կարևոր է սահմանվող ռեժիմի տարբերակումը՝ ըստ խստության բնույթի կամ աստիճանի։ Այսպես՝ առանձնացվել է ռեժիմի երեք տեսակ՝ թեթևացված,
ընդհանուր և խիստ։ ԳԴՀ-ում, ինչպես Բուլղարիայում, անչափահասների համար սահմանվում էր ուղղիչ հաստատություններում
մնալու տարիքային և, կարելի է ասել, այսպես կոչված, «գործոնային» սահման, որը սահմանափակվում էր՝
ա) կրթական գործընթացի ցիկլի ավարտով,
բ) դատապարտյալի 21 տարին լրանալով,
գ) դպրոցական, մասնագիտական, ընտանեկան դաստիարակության, կրթության և անհատական զարգացման էական թերությունների վերացմամբ։
Ընդհանուր առմամբ նախկին ԳԴՀ-ում անչափահասների
նկատմամբ ազատազրկման ձևով պատժի կատարման տարբերակման և անհատականացման փորձը կարող է բավականին հետաքրքիր ճանաչվել։ Համաձայն «Ազատազրկման ձևով պատիժների կատարման մասին» օրենքի (1968 թ. հունիսի 15-ի խմբագրությամբ)՝ դատապարտյալները բաժանվում էին դաստիարակչական
խմբեր կոչվող 20 հոգանոց խմբերի, որոնց ծրագրերը ներառում
էին քաղաքացիաիրավական դաստիարակություն, ներգրավում
աշխատանքի մեջ, դաստիարակչա-մշակութային ծրագիր, անհատական աշխատանք, ընդհանուր կրթական և մասնագիտական
ուսուցում։ Բացի այդ՝ լայնորեն կիրառվել է տույժերի համակարգը,
որը վկայում է այն մասին, որ անչափահասների նկատմամբ պատիժը կատարելիս իսկապես պահպանվել է անհատական մոտեցումը։ Դրանցից առավել խիստը կալանքն է, այդ թվում՝ մեկուսի։
Յուրաքանչյուր ռեժիմի համար այն եղել է տարբեր (9-ից մինչև 18
օր)։
Երկար ժամանակ Ռուսաստանում բացակայել է անչափահաս դատապարտյալների նկատմամբ պատժի կատարումը տարբերակելու և անհատականացնելու իրավական կարգավորումը։
Դրա հետ մեկտեղ հասարակության և պետության մոտ անչափահաս դատապարտյալներին ուղղելու անհրաժեշտության և այդ
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նպատակով ազատազրկման վայրերի համակարգը կատարելագործելու գիտակցության ձևավորումը ХIX դարի երկրորդ կեսին
հանգեցրեց Ռուսաստանում նշված կատեգորիայի դատապարտյալների նկատմամբ ազատազրկման ձևով պատժի կատարման
համար նախատեսված առանձին ուղղիչ հաստատությունների
ստեղծմանը, ինչպես նաև պատժի կատարումը տարբերակելու և
անհատականացնելու այլ հիմքերի ամրապնդմանն ու իրագործմանը։
Ռուսաստանում, ինչպես նաև արտասահմանյան շատ
երկրներում պատժիչ համակարգի զարգացումն ընթացել է անչափահասների համար ուղղիչ հաստատությունների զարգացման,
դրանցում պահելու պայմանների կարգավորման և հետագա հումանիզացման, անչափահասների վրա ուղղիչ ազդեցության ուժեղացման, պատժի կատարման տարբերակումն ու անհատականացումը խորացնելու ուղղությամբ1։
Այժմ անդրադառնանք անչափահաս դատապարտյալների
նկատմամբ ազատազրկման ձևով պատիժը կատարելու տարբերակման և անհատականացման սկզբունքների հիմնական դիրքորոշումներին՝ հաշվի առնելով սոցիալ-իրավական և քրեակատարողական չափանիշները։
Քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող դատապարտյալների խմբավորում կատարելու շրջանակներում առաջին
հերթին պետք է ելնել դեռահաս տարիքի յուրահատկություններից՝
հաշվի առնելով, որ դեռևս վերջնականորեն չի ձևավորվել անչափահասի հոգեկան աշխարհը, սոցիալական և բարոյական հիմքերը գտնվում են ձևավորման շրջանում, իսկ անչափահասների
անձնային առանձնահատկությունների միջև էական տարբերությունները շատ դեպքերում պայմանավորված են նրանց միջև եղած
տարիքային տարբերությամբ:
Ուսումնասիրելով ՌԴ քրեական օրենսգիրքը՝ կարող ենք
անդրադառնալ այն հոդվածներին, որոնք թույլ են տալիս դաստիարակչական գաղութներում պահվող դատապարտյալներին
Տե՛ս Телегин A.A., Правовые и организационные основы дифференциации лиц, содержащихся в местах лишения свободы, в период с 1917-1953
годы: Дис. канд. юрид. наук, М., Академия управления МВД РФ, 1997, էջ
123:
1

252

բաժանել երեք տարիքային խմբերի՝ 16-ից մինչև 18 տարեկան անչափահասներ և 18-ից մինչև 19 տարեկան անձինք, որոնք տարբերվում են քրեաիրավական ազդեցության միջոցների ընկալման
առանձնահատկություններով՝ կապված հոգեկան և ֆիզիկական
զարգացվածության տարբերությունների հետ, 14-ից մինչև 16 տարեկան անչափահասներ։ Սակայն նշված խմբերի նկատմամբ ազատազրկման ձևով պատիժը կատարելու տարբերակումն իրականացվում է աննշան չափով։ Ըստ կատարված հետազոտությունների արդյունքների՝ 18-ից մինչև 21 տարեկան անձանց թիվը կազմում է ԴԳ պահվող դատապարտյալների ընդհանուր թվի 25 %-ը,
ինչը վկայում է ազատազրկման դատապարտված չափահաս և
անչափահաս դատապարտյալներին առանձին պահելու վերաբերյալ օրենսդրական պահանջների խախտման մասին (ՌԴ ՔԴՕ 80րդ հոդվածի 1-ին մաս)1։
Դրա հետ մեկտեղ բացասական ենք գնահատում ազատազրկման դատապարտված անչափահասների նկատմամբ պատժի
կատարման տարբերակման այնպիսի պայմանի բացակայությունը, ինչպիսին է նրանց առանձին պահելը՝ կախված կատարած
հանցագործության բնույթից և հանրային վտանգավորության աստիճանից, նշանակված պատժի ժամկետից, ազատազրկման ձևով
պատիժ կրելու փորձի առկայությունից։
Վերոնշյալի հիման վրա դաստիարակչական գաղութներում
դատապարտյալների դասակարգումը որոշելիս առաջարկում ենք
ելնել դեռահաս տարիքի առանձնահատկություններից. ընդ որում՝
ուշադրություն դարձնել անչափահաս դատապարտյալների
խմբավորման հիմքում դրված չափանիշներին, որոնց իրավական
ամրագրումը թույլ կտա տարանջատել դատապարտյալների
քննարկվող կատեգորիան հարաբերականորեն միասեռ խմբերի,
որոնք կտարբերվեն հանրային վտանգավորության աստիճանով
(ինչպես դատապարտման պահին, այնպես էլ պատիժը կրելու ընթացքում), նրանց նկատմամբ կիրառվող ուղղիչ ազդեցությունն ընկալելու առանձնահատկություններով և հնարավորություններով։

Տե՛ս Санташов А.Л., Исполнение лишения свободы в отношении
несовершеннолетних:
вопросы
законодательной
техники
и
дифференциации: Дис. канд. юрид. наук, Ярославль, 2006, էջ 201:
1
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Ուշադրություն դարձնելով անչափահաս դատապարտյալների խմբավորման չափանիշներին, որոնց հիման վրա իրականացվում է ազատազրկման ձևով պատժի կիրառման տարբերակումը,
ցանկանում ենք առանձնացնել անչափահասների խմբավորման
չափանիշների երկու տեսակ՝ սոցիալ-իրավական և քրեակատարողական։ Ընդ որում՝ սոցիալ-իրավական չափանիշների շարքին
կարելի է դասել հետևյալ հատկանիշները՝ դատապարտյալի անձը, նրա սոցիալ-իրավական կարգավիճակը ինչպես պատժի նշանակման պահին, այնպես էլ այն կատարելու ընթացքում բնութագրող հատկանիշները, նրա կողմից կատարված հանցագործությունը բնութագրող հատկանիշները (տարիքը, սեռը, կատարած արարքի բնույթը և հանրային վտանգավորության աստիճանը, կատարված հանցագործության մեղքի ձևը, նախկինում ազատազրկման ձևով պատիժ կրելը, դատվածությունը և այլն)։ Իսկ քրեաիրավական չափանիշների շարքին կարող ենք դասել պատիժը կրելու ընթացքում դատապարտյալների դրսևորած վարքագիծը,
նրանց անձի փոփոխությունները բնութագրող հատկանիշները
(աշխատանքի, ուսուցման, ինքնուրույն գործող կազմակերպությունների աշխատանքին մասնակցելու նկատմամբ վերաբերմունքը, պատիժը կրելու սահմանված կարգի խախտումների առկայությունը և այլն)։
Քրեակատարողական չափանիշները թույլ են տալիս դատապարտյալներին խմբավորել ըստ դրական բնութագրվողների, բացասական բնութագրվողների և պատիժը կրելու սահմանված կարգը չարամտորեն խախտողների։
Մեր կարծիքով՝ տարբերակման տարբեր պայմանները
կարևոր դեր են խաղում անչափահասների մոտ օրինապաշտ
վարքագիծ խթանելու, նրանց ուղղելու և նոր հանցագործությունները կանխելու հարցում։ Չնայած տարբերակման օրենսդրական
ամրագրմանը, որն արտահայտվում է դատապարտյալների համար դաստիարակչական գաղութում պահելու տարբեր պայմանների փոփոխության մեջ, խրախուսանքի ու տույժի միջոցների համակարգում և դատապարտյալի վարքագծի հաշվառմամբ նրա իրավական կարգավիճակը փոփոխելու հնարավորություն ընձեռող
այլ միջոցներում, այնուամենայնիվ, դեռևս առկա են մի շարք թե-
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րություններ ինչպես այդ միջոցների իրավական կարգավորման,
այնպես էլ դրանց գործնական կիրառության հարցում։
Դաստիարակչական գաղութներում պահելու արտոնյալ,
թեթևացված, ընդհանուր և խիստ պայմանների միջև տարբերությունների իրավական կարգավորման թերությունները վերացնելու
նպատակով, որոնք արտահայտվում են քանակական հատկանիշների անհամաչափ հարաբերակցության մեջ ։
Անդրադառնանք նաև կոնկրետ դատապարտյալի նկատմամբ
նշանակված պատժի և ուղղիչ ներգործության միջոցների բովանդակությունը սահմանող քրեական ու քրեադատավարական
օրենսդրության առանձին դրույթներին՝ հաշվի առնելով դատապարտյալի անձի առանձնահատկությունները, պատիժը կրելու
ընթացքում նրա դրսևորած վարքագիծը, ուղղիչ ներգործության
միջոցների նկատմամբ նրա վերաբերմունքը, ցուցաբերվող ուղղիչ
ներգործության ընկալման աստիճանը և հնարավորությունները։
Մեր կարծիքով՝ անչափահաս դատապարտյալների նկատմամբ ազատազրկման ձևով պատժի կատարման անհատականացում իրականացնելիս դժվարությունները շատ դեպքերում պայմանավորված են տվյալ կատեգորիայի անձանց նկատմամբ օրենքում պատժի կատարման տարբերակման ամրապնդման թերություններով, դաստիարակչական գաղութներում հանրային վտանգավորության տարբեր աստիճան ունեցող դատապարտյալներին
առանձին պահելու հնարավորության բացակայությամբ։
Անչափահաս դատապարտյալների նկատմամբ ազատազրկման ձևով պատժի կատարման անհատականացումը պետք է
հիմնված լինի ոչ միայն պատիժը կրելու ընթացքում դատապարտյալի անձի առանձնահատկությունների բազմակողմանի հետազոտության, այլև դատապարտյալի վարքագծի, նրա կողմից պատիժը
կրելու պայմանների ընկալման առանձնահատկությունների, գործադրվող ուղղիչ ներգործության հետազոտության վրա։
Ելնելով ազատազրկման դատապարտված անչափահասների
դաստիարակության նպատակներից՝ առաջարկում ենք նախատեսել տույժի պայմանական կիրառում՝ կարգապահական մեկուսարան տեղավորելու ձևով։ Եթե դատապարտյալը փորձաշրջանի ընթացքում նոր խախտում թույլ չտա, տույժը չպետք է կիրառվի։ Այն
ժամկետը, որի լրանալուն պես պայմանական տույժի միջոցը կա255

րող է մարված համարվել, պետք է կազմի ոչ պակաս քան երեք,
բայց ոչ ավել, քան վեց ամիս։ Նման ժամկետը հնարավորություն
կտա դատապարտյալին լուրջ մտածելու իր վարքագծի մասին և
փորձելու փոխել այն դեպի լավը։
Ամփոփելով վերոնշյալը՝ նշենք, որ փորձել ենք ներկայացնել
աշխատանքի առավել կարևոր հետևությունները, որոնք հաստատում են հետազոտության արդյունքների նորությունը, տեսական և
գործնական նշանակալիությունը։
Գիտական հոդվածի հիմնական ընդհանուր հետևությունների
թվին կարելի է դասել հետևյալ դրույթները.
- Ազատազրկման ձևով պատժի կատարման տարբերակումը
և անհատականացումը քրեակատարողական իրավունքի ինքնուրույն և միևնույն ժամանակ անխզելիորեն փոխկապակցված
սկզբունքներ են, որոնք ենթադրում են ազատազրկման դատապարտված անձանց նկատմամբ ոչ միայն տարբեր ծավալի և բնույթի ներգործության հարկադրական միջոցների, իրավունքների և
ազատությունների սահմանափակումների, այլև ոչ պատժիչ նշանակության ուղղիչ ներգործության միջոցների իրավական ամրագրում ու գործնականում կենսագործում,
- Ազատազրկման ձևով պատժի կատարման տարբերակում՝
քրեակատարողական օրենսդրության նպատակներին հասնելու և
խնդիրները լուծելու համար, ազատազրկման դատապարտված
կոնկրետ առանձնացված խմբերի նկատմամբ ուղղիչ ներգործության տարբեր ծավալների իրավական կարգավորում՝ հաշվի առնելով նրանց հասարակական վտանգավորության աստիճանը, վարքագիծը և անձի առանձնահատկությունները, որոնցով պայմանավորվում է ուղղիչ ներգործության միջոցները նրանց կողմից ընկալելու աստիճանը,
- ազատազրկման ձևով պատժի կատարման անհատականացում, կոնկրետ դատապարտյալի նկատմամբ նշանակված պատժի
և ուղղիչ ներգործության միջոցների բովանդակությունը սահմանող քրեական և քրեադատավարական օրենսդրության դրույթների
իրագործում՝ հաշվի առնելով դատապարտյալի անձի առանձնահատկությունները, պատիժը կրելու ընթացքում նրա դրսևորած
վարքագիծը, ուղղիչ ներգործության միջոցների նկատմամբ վերա-
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բերմունքը և նման ներգործությունն ընկալելու առանձնահատկությունները:
- ՀՀ քրեակատարողական համակարգի, ՌԴ, ինչպես նաև արտասահմանյան շատ երկրների պատժիչ հաստատությունների
զարգացումն ընթացել է անչափահասների համար ուղղիչ հաստատությունների զարգացման, դրանցում կալանքի տակ պահելու
պայմանների կարգավորման և հետագա հումանիզացման, անչափահասների նկատմամբ ուղղիչ ներգործության ուժեղացման,
պատժի կատարման տարբերակումը և անհատականացումը խորացնելու ուղղությամբ։ Ընդ որում՝ օրենսդրությունում ամրագրվող պատժի կատարումը տարբերակելու և անհատականացնելու կարևորագույն չափանիշներն էին դատապարտյալի հանրային
վտանգավորության աստիճանը, նրա վարքագիծը պատիժը կրելու
ընթացքում և ուղղվելու աստիճանը։
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Актуальность данной научной статьи обусловлена теоретической и практической значимостью изучения неразрывно связанных
между собой проблем дифференциации и индивидуализации исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении несовершеннолетних осужденных.
Ввиду неоднородного состава несовершеннолетних осужденных, направляемых в воспитательные колонии, особую значимость
приобретает проблема реализации правовых принципов, среди которых важное место занимает принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказания в виде лишения свободы. Вместе
с тем следует подчеркнуть, что для достижения целей уголовного
наказания данный принцип на современном этапе развития уголовно-исполнительной системы осуществляется недостаточно эффективно.
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The relevance of the study is due to the theoretical and practical
significance of the inextricably interrelated problems of differentiation
and individualization of the execution of the sentence of imprisonment
for juvenile convicts.
Due to the heterogeneous composition of juvenile convicts sent to
educational colonies, the implementation of legal principles is of
particular importance, among which a special place belongs to the
principle of differentiation and individualization of the execution of
punishment in the form of imprisonment. At the same time, it should be
emphasized that this principle at the present stage of development of
the penitentiary system is not carried out sufficiently to achieve the
goals of criminal punishment.
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