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  تصدير    
 من اتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفـاء         ٢٩ُيقدم هذا التقرير مبوجب املادة        -١

القسري اليت تنص على أنه يتعني على كل دولة طرف أن تقدم إىل اللجنة، من خالل األمني                 
مم املتحدة، تقريراً عن التدابري املتخذة لتنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية يف غـضون             العام لأل 

  .عامني من دخول االتفاقية حيز النفاذ يف الدولة الطرف املعنية
وقد أعدت شرطة مجهورية أرمينيا التقرير املتعلق بالوفاء مبا عقدته مجهورية أرمينيـا      -٢

 مجيع األشخاص من االختفاء القسري لتقدميه إىل اللجنـة          من التزامات مبوجب اتفاقية محاية    
وبصفة خاصة، اتُّخذ   . املعنية حباالت االختفاء القسري من خالل األمني العام لألمم املتحدة         

حتليل املمارسات اليت تتبعها شرطة مجهورية أرمينيا يف جمال اإلجراءات اجلنائية أساساً إلعداد             
عند إعداد هذا التقرير التوصيات واملعلومات املقدمة من دائرة         وُوضعت يف االعتبار    . التقرير

األمن القومي جلمهورية أرمينيا، واإلدارة القضائية جلمهورية أرمينيا، ومكتب املدعي العـام            
جلمهورية أرمينيا، ووزارة املالية جلمهورية أرمينيا، ووزارة الدفاع جلمهورية أرمينيا، ووزارة           

  .ا، ووزارة الشؤون اخلارجية جلمهورية أرمينياالعدل جلمهورية أرميني

اإلطار القانوين العام يف مجهورية أرمينيا الذي ُيحّرم مبوجبه االختفـاء             -أوالً  
  القسري

 على اتفاقية محاية مجيع األشـخاص مـن         ٢٠١٠صدقت مجهورية أرمينيا يف عام        -٣
وقـد دخلـت    . يويورك يف ن  ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٠االختفاء القسري املوقعة يف     

  .٢٠١١فرباير / شباط٢٣االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة جلمهورية أرمينيا يف 
واهلدف من االتفاقية هو منع حاالت االختفاء القسري ومكافحة اإلفـالت مـن               -٤

  .العقاب على جرمية االختفاء القسري
وجـب االتفاقيـة    وتتوافق تشريعات مجهورية أرمينيا عامةً مع التعهدات املعقودة مب          -٥

الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، وتكفل تنفيذ تلك التعهدات ومحايـة             
  .حقوق األفراد

  :  من الدستور على املبادئ التالية٣وبصفة خاصة، تنص املادة   -٦
   ٣املادة "

  وقه وحرياته األساسية أعلى القيميشكل اإلنسان وكرامته وحق
 محاية حقوق اإلنسان واملواطنني وحرياهتم األساسية       وعلى الدولة أن تكفل     

  .وفقاً ملبادئ القانون الدويل ومعايريه
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وتكون الدولة ملزمة حبقوق اإلنسان واملواطنني وحرياهتم األساسية كقوانني واجبة            
  ".التطبيق مباشرة

 من دستور مجهورية أرمينيا مكرس بالكامل حلقوق اإلنسان واملـواطنني           ٢والفصل    -٧
 من الدستور على حق الشخص يف احلرية ١٦وبصفة خاصة، تنص املادة . وحرياهتم األساسية

جيوز سلب حرية شخص ما يف احلاالت اليت ينص عليهـا القـانون وحـسب               : "وتبّين أنه 
  ".الشروط الواردة يف القانون

يـة  وينبغي اإلشارة إىل أن القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا الذي اعتمدتـه اجلمع             -٨
 ينص على مسؤولية عـن انتـهاكات        ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ١٨الوطنية جلمهورية أرمينيا يف     

وعلى الرغم من أن االختفاء القسري غـري        . حقوق اإلنسان واملواطنني وحرياهتم الدستورية    
معرَّف كنوع منفصل من اجلرائم يف القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا، فإن القانون ينص على    

، ٣٤٨، و ٣٠٩، و ٣٠٨، و ١٣٣، و ١٣١املـواد   (تضمن عناصر هلـذا الفعـل       عدة مواد ت  
سيجري تناوهلا بالتفصيل يف هذا التقرير يف معرض تفـسري مـواد            .) ، ومواد أخرى  ٣٩٢و

  .منفصلة من االتفاقية
 من قانون اإلجراءات اجلنائية جلمهورية أرمينيا تنص على واحد من مبادئ            ٩فاملادة    -٩

  :  احترام حقوق الشخص وحرياته وكرامته، وتقضي بالتحديد مبا يلي-اإلجراءات اجلنائية 
مجيع اهليئات واألشخاص املـشاركني يف اإلجـراءات اجلنائيـة            -١"  

  .مطالبون باحترام حقوق الشخص وحرياته وكرامته
. تأذن احملاكم بفرض قيود مؤقتة على حقوق األشخاص وحرياهتم          -٢  

ائية عليهم إال عندما تثبـت مالءمتـها، امتثـاالً          وال ُتفرض التدابري القسرية اإلجر    
  .ملتطلبات أصول احملاكمات

يف أثناء اإلجراءات اجلنائية، ال جيوز إخضاع أحد ملعاملة مهينـة،             -٣  
  .وتعريضه لظروف مذلة

  .ال جيوز إرغام أحد على املشاركة يف أعمال إجرائية مهينة  -٤  
ميع الوسائل الـيت    لكل شخص احلق يف محاية حقوقه وحرياته جب         -٥  

  ".حيظرها القانون ال
ة أرمينيا على مبدأ حـصانة       من قانون اإلجراءات اجلنائية جلمهوري     ١١وتنص املادة     -١٠

  :الشخص
  .لكل شخص احلق يف احلرية الشخصية واحلصانة  -١"  
ال جيوز احتجاز شخص أو إبقاؤه يف احلبس ألسـباب أو بأيـة               -٢  

  .ليها هذا القانونوسيلة أخرى غري تلك اليت ينص ع



CED/C/ARM/1 

5 GE.14-40304 

الحتيـاطي أو إبقـاؤه قيـد       ال جيوز إيداع شخص رهن احلبس ا        -٣  
وال جيوز إبقاء   . ، أو إيداعه قسراً يف مؤسسة طبية أو تعليمية إال بأمر حمكمة           االحتجاز

  . ساعة ما مل تصدر حمكمة أمر اعتقال بشأنه٧٢شخص ما يف احلجز ألكثر من 
يف احلبس االحتيـاطي علـى      ُيخطر كل شخص ُيعتقل أو يودع         -٤  

الفور بأسباب القبض عليه أو مبربرات إيداعه يف احلبس االحتياطي فضالً عن وقائع             
  .اجلُرم املشتبه ارتكابه له أو املتهم به وتوصيفه القانوين

 عن هيئة التحقيق القضائي واحملقق واملـدعي        تكون احملكمة فضالً    -٥  
وال جيوز  . حمبوس بطريقة غري مشروعة   العام ملزمني بسرعة إخالء سبيل أي شخص        

لرئيس إدارة مرفق االحتجاز استقبال شخص لقضاء مدة احلبس االحتياطي دون أمر            
  .احملكمة املناسب، ويكون ملزماً باإلفراج فوراً عن أي شخص تنتهي فترة احتجازه

جترى عمليتا البحث عن األشخاص والتحقيق معهم فضالً عـن            -٦  
ألخرى اخلارقة للحصانة يف احلاالت وبالطريقة اليت ينص عليها         اخلطوات اإلجرائية ا  

  .هذا القانون
يف أثناء سري اإلجراءات اجلنائية، جيب عدم إخضاع أحد للتعذيب            -٧  

أو العنف البدين أو الذهين غري املشروع، بطرق منها استخدام العقاقري أو التجويـع              
 عن ضروب    املساعدة الطبية، فضالً   اإلرهاق أو التنومي املغنطيسي أو احلرمان من       أو

وُيحظر انتزاع الشهادة من مشتبه به أو متهم أو ضـحية           . املعاملة القاسية األخرى  
شاهد أو أي شخص آخر مشترك يف إجراءات جنائية عن طريق العنف والتهديد              أو

  .واخلداع وانتهاك حقوقهم وأي إجراءات أخرى غري مشروعة
ارب استطالعية تسبب تعذيباً لفترة    ُيحظر إشراك أي شخص يف جت       -٨  

طويلة أو تعذيباً بدنياً يشكل خطراً على صحته أو على صحة َمن حوله، أو يف اختاذ                
  .خطوات إجرائية أخرى

يف أثناء سري اإلجراءات اجلنائية، ُيحظر تطبيق تدابري تشكل خطراً            -٩  
  ".على حياة اإلنسان وصحته وبيئته

املتعلق باحملتجزين واألشـخاص    "ن قانون مجهورية أرمينيا      م ٢٩وهتدف أيضاً املادة      -١١
إىل منع االختفاء القسري، وتتعلق بإيداع املقبوض عليهم يف         " املودعني يف احلبس االحتياطي   

وبصفة خاصة، تنص املادة بالتحديـد      . مرافق الشرطة وإيداع احملتجزين يف مرافق االحتجاز      
  :على ما يلي

لية إيداع املقبوض عليهم يف مرافق الـشرطة        تتوىل إدارة كل مؤسسة عم    "  
  .وإيداع احملتجزين يف مرافق االحتجاز وفقاً لإلجراءات الداخلية املقررة
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يودع أي شخص منقول إىل مرفق االحتجاز يف وحدة حجر صحي ملـدة               
تصل إىل سبعة أيام بغرض إجراء الفحوص الطبية والتعرف على الظروف يف مرفـق     

وحتـدد اللـوائح    . اضعا للظروف اليت حيددها االحتجاز    االحتجاز، حيث يظل خ   
  .الداخلية إجراءات إبقاء الشخص احملتجز يف وحدة احلجر الصحي

ُيبلغ الشخص احملتجز املنقول إىل مرفق االحتجاز حبقوقـه ومـسؤولياته،             
وباللوائح الداخلية فور إيداعه وحدة احلجر الصحي؛ وترفق مبلفه الشخصي إفـادة            

  .هبذا الشأن
ُيقيد الشخص املقبوض عليه يف سجالت معدة هلذا الغرض، ويف سـجالت              

فردية فور نقله إىل مرفق الشرطة للحبس االحتياطي، وفور نقل الشخص احملتجـز إىل          
ويعد لكل شخص مقبوض عليه أو حمتجز ملف شخصي ُتسجل فيه           . مرفق االحتجاز 

  ".أو احتجازه وإخالء سبيلهبطريقة إلزامية سنوات وتواريخ دخوله احلبس االحتياطي 
للدسـتور قـوة    : " من دستور مجهورية أرمينيا على األحكام التالية       ٦وتنص املادة     -١٢

وال تدخل املعاهدات الدولية حيز النفاذ إال بعد        . قانونية عليا، وتنطبق معايريه بصورة مباشرة     
 يتجزأ من النظام القانوين   وتشكل املعاهدات الدولية جزءاً ال    . التصديق عليها أو املوافقة عليها    

وإذا كانت املعاهدات الدولية املصدق عليها حتدد معايري أخرى غري تلك           . جلمهورية أرمينيا 
وال جيـوز   . املنصوص عليها يف القوانني، صارت معايري املعاهدات الدولية واجبة التطبيـق          

  ".التصديق على املعاهدات الدولية اليت تتعارض مع الدستور
الصلة بـني   " املتعلق باملعاهدات الدولية  " من قانون مجهورية أرمينيا      ٥ املادة   وحتدد  -١٣

  :وبصفة خاصة، تنص هذه املادة على ما يلي. املعاهدات الدولية وقوانني مجهورية أرمينيا
أي معاهدة دولية تدخل حيز النفاذ يف مجهورية أرمينيا كما هـو              -١"  

. زأ من النظام القانوين جلمهوريـة أرمينيـا  مبني يف هذا القانون تشكل جزءاً ال يتج 
وُتطبق معايري املعاهدة الدولية اليت دخلت حيز النفاذ يف مجهورية أرمينيـا تطبيقـاً              

  .مباشراً يف إقليم مجهورية أرمينيا
إذا كانت معاهدة دولية مصدق عليها مبقتضى أحكام هذا القانون            -٢  

 يف قوانني مجهورية أرمينيا، فـإن       تنص على معايري أخرى غري تلك املنصوص عليها       
  .معايري املعاهدة الدولية املصدق عليها تصبح واجبة التطبيق

حيثما نصت معاهدة دولية وافقت عليها مجهورية أرمينيا مبقتضى           -٣  
أحكام هذا القانون على معايري أخرى غري تلك املنصوص عليها يف املراسيم التنظيمية          

هورية أرمينيا، أو قرارات احلكومـة، أو التـشريعات         واألوامر التنفيذية لرئيس مج   
القانونية التنظيمية للوكاالت، فإن معايري املعاهدة الدولية املوافَـق عليهـا تكـون             

  ."التطبيق واجبة
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 من النظام القانوين جلمهورية أرمينيا من       وتتفرد املعاهدات الدولية اليت تشكل جزءاً       -١٤
 إقليم مجهورية أرمينيا، بصرف النظر عمـا إذا كانـت           حيث أن معايريها تنطبق مباشرة يف     

  . العالقات املذكورة يف التشريعات القانونية األخرى ختضع ألنظمة أم ال
ومجهورية أرمينيا مسؤولة عن الوفاء التام باملتطلبات الواردة يف املعاهـدات الـيت               -١٥

  .صدقت عليها
 عدد من املعاهدات الدولية يف جمال       وقد انضمت مجهورية أرمينيا منذ استقالهلا إىل        -١٦

محاية حقوق اإلنسان، وخباصة اتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، واالتفاقية           
األوروبية ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية               

، واتفاقية جملس أوروبا املتعلقة مبكافحة      املهينة، واالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات الوطنية      أو
االجتار بالبشر، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية الدولية للقـضاء            
على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد             

ة الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء     ويشكل التصديق على االتفاقي   . ، إخل  اإلنسانية
القسري خطوة إضافية اختذهتا مجهورية أرمينيا يف سبيل جعل محاية حقوق اإلنسان واحلريات        

  .األساسية ممتثلة للمعايري الدولية
وقد عقدت مجهورية أرمينيا تعهدات عديدة بالتصديق على عدد مـن الـصكوك               -١٧

وهذا يعين أن تسوية املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان وهتيئـة          . انالدولية املتعلقة حبقوق اإلنس   
الظروف الضرورية لتنفيذ حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها يـشكالن االلتـزام            

  .الرئيسي جلمهورية أرمينيا
املتعلق باملعاهدات الدولية اليت تنـضم      " من قانون مجهورية أرمينيا      ٥٠وتنص املادة     -١٨

ختضع املعاهدات الدولية اليت تنضم إليها مجهورية أرمينيا : "على ما يلي" هورية أرمينيا إليها مج 
ويف أثنـاء   . مبقتضى أحكام هذا القانون للتنفيذ دون حتفظ      ) املوقَّعة(واليت تدخل حيز النفاذ     

 تنفيذ معاهدة دولية انضمت إليها مجهورية أرمينيا، متتنع مجهورية أرمينيا عن اختاذ إجراءات            
  ".ميكن أن تتعارض مع مقاصد تلك املعاهدة وموضوعها

 من دستور مجهورية أرمينيا، ُتفرض بعض القيود على حقـوق           ٤٤ومبوجب املادة     -١٩
وبصفة خاصة تنص   . اإلنسان واملواطنني وحرياهتم، قد تتصل أيضاً بالتنفيذ الصارم لالتفاقية        

وز تقييد حقوق معينة مـن حقـوق        جي: " من دستور مجهورية أرمينيا على ما يلي       ٤٤املادة  
، ٢٢-١٧، و ١٥ باستثناء تلك الواردة يف املـواد        -اإلنسان واملواطنني وحرياهتم األساسية     

 بصفة مؤقتة، وفقاً ألحكام القانون، يف أوقات فرض األحكام العرفية أو - من الدستور    ٤٢و
د بااللتزامـات يف     التقي حالة الطوارئ، يف نطاق التعهدات الدولية املعقودة فيما يتصل بعدم         

 مـن  ١٦ واحلق يف احلرية الشخصية واخلصوصية املنصوص عليه يف املادة    ".حاالت الطوارئ 
غري أنه، نظراً لكون حظر االختفاء القسري تعهداً دولياً معقـوداً  . الدستور ال يشكل استثناء   

وعالوة علـى   . مبوجب االتفاقية، فال ُيسمح أيضاً بأي خروج على حظر االختفاء القسري          
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املتعلـق  "وقانوهنـا   " املتعلق بالنظام القانوين حلالة الطوارئ    "ذلك، فقانون مجهورية أرمينيا     
اللذان ينصان على إمكانية فرض قيود مؤقتة على بعـض          " بالنظام القانوين لألحكام العرفية   

  . حقوق اإلنسان واحلريات، ال ينصان على أي تقييد حلق الشخص يف احلرية واخلصوصية
 مـن دسـتور     ١٩ و ١٨ و ١٦وتنفيذ أحكام االتفاقية مكفول أيضاً مبوجب املواد          -٢٠

 من الدستور على حق الشخص يف احلريـة         ١٦وبصفة خاصة، تنص املادة     . مجهورية أرمينيا 
حيق لكل فرد أن حيصل علـى       " من املادة املذكورة،     ٤ووفقاً للجزء   . الشخصية واخلصوصية 

غري مشروعة من احلرية أو تعريـضه للتفتـيش لألسـباب           تعويض يف حالة حرمانه بصورة      
ولكل فرد احلق يف الطعن يف مـشروعية وأسـباب          . ومبوجب اإلجراءات احملددة يف القانون    

  ". التفتيش أمام حمكمة أعلى درجةحرمانه من احلرية أو
  : ويرسخ دستور مجهورية أرمينيا ما يلي  -٢١

 باحلق يف   -ة حقوقه وحرياته     من أجل محاي   -كل فرد     يتمتع -١٨املادة  "  
سبل انتصاف قضائية فعالة فضالً عن سبل انتصاف قانونية فعالـة أمـام هيئـات               

  .األخرى الدولة
ولكل شخص احلق يف محاية حقوقه وحرياته جبميع السبل اليت ال حيظرهـا             
  .القانون

 لألسباب وبالطرق املنصوص عليهـا      -ويتمتع كل فرد باحلق يف احلصول         
 على املساعدة من ُمدافع عن حقوق اإلنسان من أجل محاية حقوقـه             -ون  يف القان 

  ...."وحرياته 
:  من املادة نفسها على احلكم التايل      ٤وملنع أي جتاوز حمتمل من الدولة، ينص اجلزء           -٢٢

يتمتع كل شخص، مبقتضى املعاهدات الدولية اليت انضمت إليها مجهورية أرمينيا، باحلق يف             "
ة حلمايـة حقـوق      إىل اهليئات الدولي   - فيما يتصل حبماية حقوقه وحرياته       -أن يقدم طلباً    

  ".اإلنسان واحلريات
  : من الدستور على حق الشخص يف حماكمة عادلة١٩وعالوة على ذلك، تنص املادة   -٢٣

 لكل فرد احلق يف عقد جلسة علنية لقضيته أمام حمكمة مستقلة            -١٩املادة  "  
 معقولة، ويف ظروف متكافئة تليب كافة متطلبات العدالة،         وحمايدة يف خالل فترة زمنية    

  .من أجل استعادة حقوقه املنتهكة، فضالً عن حتديد أسباب االهتام املنسوب إليه
وجيوز استبعاد حضور ممثلي وسائط اإلعالم واجلمهور من احملاكمة كليـاً             

دولـة، أو احليـاة     جزئياً هبدف محاية اآلداب العامة، أو النظام العام، أو أمن ال           أو
  ".اخلاصة للمشاركني يف اإلجراءات القضائية، أو حتقيقاً ملصلحة العدالة
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 من دستور   ١٠٠وصالحيات احملكمة الدستورية جلمهورية أرمينيا مذكورة يف املادة           -٢٤
مجهورية أرمينيا اليت ُيحدد مبوجبها، قبل التصديق على أي معاهدة دولية وفقاً لإلجـراءات              

وعقب التصديق على املعاهـدة الدوليـة،       . ا إذا كانت متوافقة مع الدستور أم ال       املقررة، م 
املتعلق باملعاهدات الدوليـة    "خيضع تنظيم العالقات املرتبطة بتنفيذها لقانون مجهورية أرمينيا         

 من القانون املـذكور،     ٥٢ للمادة   وبصفة خاصة، ووفقاً  ". اليت تنضم إليها مجهورية أرمينيا    
املنفذة للمعاهدة الدولية اليت انضمت إليها مجهورية أرمينيا هي السلطة اليت تقع تكون السلطة 

ويف هذه احلالة اخلاصة، تكون الـسلطة       . العالقات الناظمة هلذا االتفاق يف نطاق اختصاصها      
  .املسؤولة هي شرطة مجهورية أرمينيا

  قية من االتفا٢٥ إىل ١املعلومات املطلوبة مبوجب املواد من   -ثانياً  

  ١املادة     
  : من االتفاقية١وفقاً للمادة   -٢٥

  . ال جيوز إخضاع أحد لالختفاء القسري  -١"  
 كانت، سواء كانت    وال جيوز االحتجاج بأي ظروف استثنائية أياً        -٢  

حالة حرب أم هتديد باحلرب، أم حالة عدم استقرار سياسي داخلي، أو أي حالـة               
  ".سريطوارئ عامة أخرى، كمربر لالختفاء الق

وهكذا، .  من االتفاقية إىل حظر شامل ال حياد عنه لالختفاء القسري          ١وتشري املادة     -٢٦
ويف ضوء التعهدات املعقودة مبوجب اتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري،             

والتشريع الوطين  . موجوداً يف القانون الوطين   " االختفاء القسري "بد من أن يكون مفهوم       ال
ية أرمينيا ال ينص على االختفاء القسري كجرمية منفصلة، ولكن القـانون اجلنـائي              جلمهور

  .جلمهورية أرمينيا يتضمن عدداً من اجلرائم اليت تشمل مثل هذا العمل
 من دستور مجهورية أرمينيا تنص علـى األسـباب          ١٦وعالوة على ذلك، فاملادة       -٢٧

  . القانونية حلرمان الشخص من احلرية
.  شخص باحلق يف احلرية الشخصية وحرمة حياته الشخـصية         يتمتع كل "  

. وجيوز حرمان شخص ما من احلرية يف احلاالت وبالطرق اليت ينص عليها القـانون    
  :وال جيوز أن يفرض القانون احلرمان من احلرية إال يف احلاالت التالية

  أن يكون الشخص قد أدانته حمكمة خمتصة عن ارتكاب جرمية؛  -١  
ن الشخص قد أخفق يف االمتثال لقرار حمكمة بدأ نفـاذه           أن يكو   -٢  

  بصورة قانونية؛
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  أن يكون ذلك بغرض كفالة أداء واجبات معينة يفرضها القانون؛  -٣  
أن يكون هناك اشتباه معقول يف ارتكاب جرمية، أو أن يكون من              -٤  

  الضروري منع شخص من ارتكاب جرمية أو هروبه بعد ارتكابه هلا؛
 ذلك بغرض وضع قاصر حتت اإلشراف التربوي أو تقدميه          أن يكون   -٥  

  إىل سلطة خمتصة أخرى؛
أن يكون ذلك بغرض منع انتشار األمـراض املعديـة أو خطـر               -٦  

اجتماعي ناجم عن أشخاص غري أسـوياء، أو مـدمنني للكحـول، أو مـدمنني               
  للمخدرات، أو مشردين؛

شخص ما يف   أن يكون ذلك بغرض منع الدخول غري املأذون به ل           -٧  
  ".مجهورية أرمينيا، أو ترحيله، أو تسليمه إىل دولة أخرى

ومبا أن فعل حرمان الشخص من احلرية املتضمَّن يف جرمية االختفاء القسري فعـل                -٢٨
  . غري مشروع، فإنه بالتايل حمظور

 من دستور مجهورية أرمينيا، ال جيوز تقييد حق         ٤٣ويف الوقت نفسه، فوفقاً للمادة        -٢٩
خص يف احلرية واخلصوصية بغرض حفظ أمن الدولة يف اجملتمع الدميقراطي، أو احلفـاظ              الش

على األمن العام، أو منع اجلرمية، أو الصحة العامـة واآلداب العامـة، أو محايـة احلقـوق         
 مـن   ٤٤ للمادة   ومع ذلك، فيجوز تقييده مؤقتاً، وفقاً     . واحلريات الدستورية ومسعة اآلخرين   

مينيا، يف أثناء فترة فرض األحكام العرفية أو حالـة الطـوارئ يف إطـار     دستور مجهورية أر  
غري أنه، مـع    . التعهدات الدولية املعقودة للخروج عن االلتزامات يف أثناء حاالت الطوارئ         

مراعاة أن حظر االختفاء القسري هو التعهد الدويل املعقود مبوجب االتفاقية، فال ُيسمح أيضاً 
واجلدير بالذكر أيضاً أن قانون مجهورية أرمينيـا        . ختفاء القسري بأي خروج على حظر اال    

" املتعلق بالنظام القانوين لألحكام العرفيـة     "وقانوهنا  " ئاراملتعلق بالنظام القانوين حلالة الطو    "
اللذان ينصان على إمكانية فرض قيود بصورة مؤقتة على بعض حقوق األشخاص وحرياهتم،             

  . شخص يف احلرية واخلصوصيةال يفرضان أي قيد على حق ال

  ٢املادة     
 "االختفاء القسري "    ألغراض هذه االتفاقية، يقصد ب    " من االتفاقية، و   ٢وفقاً للمادة     -٣٠

االعتقال أو االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل من أشكال احلرمان من احلرية يتم علـى                
بإذن أو دعم من الدولة     أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو جمموعات من األفراد يتصرفون           

أو مبوافقتها، ويعقبه رفض االعتراف حبرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصري الـشخص              
  ".وده، مما حيرمه من محاية القانوناملختفي أو مكان وج
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االختفـاء  "واجلدير بالذكر أن القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا ال يـنص علـى               -٣١
، فللجرمية بعض العناصر املشتركة مع اجلرائم املذكورة        ومع ذلك . كجرمية منفصلة " القسري

  . من القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا٣٣ و١٧يف الفصلني 
ووفقاً للتعريف الوارد يف االتفاقية، تتضمن جرائم االختفاء القسري ثالثة عناصـر              -٣٢

 احلرمان   االعتقال أو االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل آخر من أشكال           )١(ملزمة، هي   
من احلرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو جمموعات من األفراد يتصرفون بإذن 

رفض االعتراف حبرمان الشخص من حريته أو إخفاء        ) ٢(أو دعم من الدولة أو مبوافقتها؛ و      
وضع هذا الشخص خارج نطـاق محايـة        ) ٣(مصري الشخص املختفي أو مكان وجوده؛ و      

  .  من هذه العناصر يستبعد وقوع االختفاء القسريوغياب أي. القانون
وال تتضمن اجلرائم املقابلة املنصوص عليها يف تشريعات مجهورية أرمينيـا مجيـع               -٣٣

 من القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا   ١٣٣ و ١٣١هكذا، فاملادتان   . عناصر االختفاء القسري  
أفـراد أو  (ية على أيدي أشخاص تتعلقان باختطاف الشخص وحرمانه غري املشروع من احلر  

من غري موظفي الدولة، وعلى الرغم من أهنما تتـضمنان العنـصرين            ) جمموعات من األفراد  
الثاين والثالث من اجلرمية، فإن العنصر األول غائب منهما؛ وبالتايل فهما ليستا متوافقتني متاماً              

موافقتها ليست شرطاً ملزمـاً،     ويف هذه احلالة، فإذن الدولة أو       . مع جرمية االختفاء القسري   
  . ولكن الفعل قد يتضمن أيضاً من الناحية املوضوعية هذه السمة

 من القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا باالعتقـال أو االحتجـاز           ٣٤٨وتتعلق املادة     -٣٤
ويف هذه احلالـة، يتـوافر      . احلبس غري املشروع لشخص على أيدي أحد موظفي الدولة         أو

من االختفاء القسري، ولكن العنصرين الثاين والثالث من االختفاء القـسري           العنصر األول   
  . ليسا ملزمني يف تعريف الفعل املذكور

 مـن القـانون اجلنـائي    ٣٩٢ ملا هو مفهوم من االتفاقية، ميكن اعتبار املادة     ووفقاً  -٣٥
 عـن الطـرد،   جلمهورية أرمينيا أكثر توافقاً مع االختفاء القسري، فهي تنص على املسؤولية  

االعتقال غري املشروع، أو اإلعدام اجلماعي واملمنهج دون حماكمة، أو االختطاف الـذي              أو
يتبعه اختفاء، أو التعذيب أو املعاملة القاسية للمدنيني، ألسباب عنصرية أو قومية أو بـسبب              

  .اهلوية اإلثنية أو اآلراء السياسية أو الدين
االختفاء القسري الثالثة كلها؛ ومع ذلـك فيجـدر         ويف هذه احلالة، تتوافر عناصر        -٣٦

باإلشارة أن الفعل املقصود باملادة املذكورة سيعرف كُجرم، شريطة أنه حـدث ألسـباب              
  . عنصرية أو قومية أو إثنية أو بسبب اآلراء السياسية للمدنيني أو معتقداهتم
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  ٣املادة     
التدابري املالئمـة للتحقيـق يف      تتخذ كل دولة طرف     " من االتفاقية،    ٣وفقاً للمادة     -٣٧

 اليت يقوم هبا أشخاص أو جمموعات من األفراد يتـصرفون دون  ٢التصرفات احملددة يف املادة   
  ".إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقدمي املسؤولني إىل احملاكمة

 من القانون اجلنائي جلمهوريـة أرمينيـا باختطـاف          ١٣٣ و ١٣١وتتعلق املادتان     -٣٨
أفراد أو جمموعـات مـن      (وحرمانه غري املشروع من احلرية على أيدي أشخاص         الشخص  
ويف هذه احلالة، فإذن الدولة أو موافقتها ليست شرطاً ملزماً          . من غري موظفي الدولة   ) األفراد

  . لتعريف هذا الفعل
 من القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا على املسؤولية عن الغـش،           ١٣١وتنص املادة     -٣٩
وء استعمال السلطة، أو اختطاف األشخاص صراحةً أو ضمنياً باستخدام القوة، إذا مل             س أو

وتوجد . لقانون من هذا ا   ٢١٨املنصوص عليها يف املادة     ) أخذ الرهائن (تتوافر عناصر اجلرمية    
 مسؤولية جنائية عن حرمان الشخص من احلرية بصورة غري مشروعة، ال صـلة هلـا                أيضاً

  ).  من القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا١٣٣املادة (باالختطاف 
 على أن عناصر اجلرمية هـذه هـي         ١٣٣ و ١٣١ من املادتني    ٣ و ٢وينص اجلزآن     -٤٠

  .األعمال املذكورة اليت ترتكبها جمموعة من الناس باتفاق مسبق أو جمموعة منظمة
يث إهنا قـد    وليست اجلرائم املذكورة متوافقة متاماً مع جرمية االختفاء القسري، ح           -٤١
يْتبعها رفض لالعتراف باحلرمان من احلرية أو إخفاء ملصري الشخص املختفي، مما يضع هذا     ال

غري أن العنصر املذكور أعاله قد يتوافر، وال يغري هذا          . الشخص خارج نطاق محاية القانون    
  . من تعريف الفعل

 ٢ألفعال املذكورة يف املادة     وفيما يتعلق باشتراط اختاذ التدابري املناسبة للتحقيق يف ا          -٤٢
 من قانون اإلجراءات اجلنائيـة جلمهوريـة        ٢من االتفاقية، من الضروري اإلشارة إىل املادة        

وبـصفة خاصـة،    . أرمينيا اليت ترسخ املسائل التشريعية للدعوى اجلنائية يف مجهورية أرمينيا         
جلنائية باختاذ مجيع التدابري     من هذه املادة واجب اهليئات القائمة باإلجراءات ا        ٢يعّرف اجلزء   

  : لضمان ما يلي نتيجة الضطالعها بأنشطتها
 للقوانني اجلنائية، الكشف عن هوية أي شخص يرتكب فعالً خمالفاً  -١  

 ألحكـام   وحتميله املسؤولية يف احلاالت املنصوص عليها يف القانون اجلنائي ووفقـاً          
  قانون اإلجراءات اجلنائية؛

يام شخص بريء بارتكاب جرميـة أو توجيـه         عدم االشتباه يف ق     -٢  
  االهتام إليه أو إدانته بذلك؛

عدم تعريض أي شخص بصورة غري مشروعة أو بـال ضـرورة              -٣  
  .لتدابري أو عقوبات قسرية إجرائية أو غري ذلك من القيود على احلقوق واحلريات
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  ٤ و٢املادتان     
 التدابري الالزمة لكـي يـشكل   تتخذ كل دولة طرف" من االتفاقية،  ٤وفقاً للمادة     -٤٣

  ".االختفاء القسري جرمية يف قانوهنا اجلنائي
 االعتقال أو االحتجـاز     "االختفاء القسري "    يقصد ب " من االتفاقية،    ٢ووفقاً للمادة     -٤٤
االختطاف أو أي شكل من أشكال احلرمان من احلرية يتم على أيدي موظفي الدولـة،                أو
اد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو مبوافقتها، ويعقبه          أشخاص أو جمموعات من األفر     أو

رفض االعتراف حبرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصري الشخص املختفـي أو مكـان               
  ".وجوده، مما حيرمه من محاية القانون

وعلى الرغم من أن االختفاء القسري غري معرَّف يف القانون اجلنـائي جلمهوريـة                -٤٥
من اجلرائم، فإن القانون ينص على عدد من املواد اليت تشمل عناصـر             أرمينيا كنوع منفصل    

، واحلرمان غري املشروع من  )١٣١املادة  (وبصفة خاصة، يعترب كل من االختطاف       . ذلك الفعل 
، واإلفـراط يف اسـتعمال     )٣٠٨املادة  (، وإساءة استعمال السلطة الرمسية      )١٣٣املادة  (احلرية  

، واجلـرائم   )٣٤٨املادة  (، واالعتقال أو االحتجاز غري املشروعني       )٣٠٩املادة  (السلطة الرمسية   
  . ، وغريها من اجلرائم املماثلة، أفعاالً يعاقب عليها القانون اجلنائي)٣٩٢املادة (ضد اإلنسانية 

وُتبذل اليوم جهود إلعداد مشروع قانون إلدخال تعديالت على القانون اجلنـائي              -٤٦
ضمن القانون اجلنائي جلمهورية    " االختفاء القسري "ليه إدراج   جلمهورية أرمينيا، سيترتب ع   

وهتدف هذه التعديالت إىل جعل التشريعات احمللية       . أرمينيا كركن منفصل من أركان اجلرائم     
  . متماشية مع متطلبات االتفاقية

وأما عن أركان اجلرائم املماثلة املذكورة أعاله، فتحليلـها وارد يف الـردود الـيت                 -٤٧
  .  من االتفاقية٥ و٣ و٢ها التقرير املتعلق بتنفيذ املواد يتضمن

  ٥املادة     
تشكل ممارسة االختفاء القسري العامـة أو املنهجيـة   " من االتفاقية، ٥وفقاً للمادة    -٤٨

جرمية ضد اإلنسانية كما مت تعريفها يف القانون الدويل املطبق وتستتبع العواقـب املنـصوص      
  ".عليها يف ذلك القانون

  :  من القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا على ما يلي٣٩٢وتنص املادة   -٤٩
    ٣٩٢املادة "

  اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية
أفعال الطرد، أو احلبس غري املشروع، أو االسترقاق، أو تنفيـذ أحكـام               

اإلعدام اجلماعية بطريقة ممنهجة، أو االختطاف الذي يتبعه اختفـاء، أو التعـذيب             
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مال القاسية، املرتكبة بسبب األصل العرقي أو القومي للـسكان املـدنيني            األع أو
  :معتقداهتم انتمائهم اإلثين أو آرائهم السياسية أو أو

ُيعاقب عليها بالسجن ملدة تتراوح بني عشر سـنوات وعـشرين سـنة،               
  ".بالسجن املؤبد أو

 والكراهيـة علـى     وحتدد أركان اجلرمية بوضوح دوافع ارتكاب الفعل، أي التمييز          -٥٠
ويوصف الفعل بأنه جرمية مبوجب هذه املـادة إذا ارُتكـب           . أساس قومي أو عرقي أو ديين     

بسبب األصل العرقي أو القومي للسكان املدنيني أو انتمائهم اإلثين أو آرائهـم الـسياسية               
علـى  وجيدر باإلشارة أن خصوصية اجلرمية املعنية تتمثل يف أهنا ُترتكب بنـاء             . معتقداهتم أو

  . سياسة منظمة بطريقة منهجية، وقد تنتشر وُترتكب بانتظام

  ٦املادة     
  :  من االتفاقية٦وفقاً للمادة   -٥١

تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة لتحميل املسؤولية اجلنائيـة            -١"  
  : على أقل تقدير

لكل من يرتكب جرمية االختفاء القسري، أو يـأمر أو يوصـي              )أ(  
   أو يشترك يف ارتكاهبا؛ اول ارتكاهبا، أو يكون متواطئاًبارتكاهبا أو حي

  :الرئيس الذي  )ب(  
كان على علم بأن أحد مرؤوسيه ممن يعملون حتت إمرته ورقابتـه             '١'

الفعليتني قد ارتكب أو كان على وشك ارتكاب جرمية االختفـاء           
  القسري، أو تعمد إغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح؛ 

يته ورقابته الفعليتني على األنشطة اليت ترتبط هبا        كان ميارس مسؤول   '٢'
  جرمية االختفاء القسري؛ 

مل يتخذ كافة التدابري الالزمة واملعقولة اليت كان بوسعه اختاذهـا            '٣'
للحيلولة دون ارتكاب جرمية االختفاء القسري أو قمع ارتكاهبا أو          

  عرض األمر على السلطات املختصة ألغراض التحقيق واملالحقة؛ 
أعاله إخالل بالقواعد ذات الصلة اليت ) ب(ليس يف الفقرة الفرعية       )ج(  

تنطوي على درجة أعلى من املسؤولية والواجبة التطبيق مبوجب القانون الدويل على            
  .  مقام القائد العسكريقائد عسكري أو على أي شخص يقوم فعالً

ال جيوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سـلطة عامـة               -٢  
  ".مدنية أو عسكرية أو غريها لتربير جرمية االختفاء القسري وأ
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احملرضـون، واملنظمـون،    (ويتعرض أيضاً املتواطئون يف ارتكاب االختفاء القسري          -٥٢
للمسؤولية مبوجب املواد املذكورة أعاله من القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا، مع  ) والشركاء

وتنص . جلنائي جلمهورية أرمينيا اليت حتدد أنواع املتواطئني       من القانون ا   ٣٨اإلشارة إىل املادة    
  . من القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا على مسؤولية املتواطئني٣٩املادة 

    ٣٨املادة "
  أنواع املتواطئني

يعترب املنظم واحملرض والشريك إىل جانـب مرتكـب اجلرميـة             -١"  
  .متواطئني
ي ارتكب ُجرماً بنفسه أو شارك يعترب مرتكب اجلرمية الشخص الذ  -٢  

 عمن ارتكـب    ، فضالً )الشركاء يف اجلرمية  (بنفسه يف ارتكابه مع أشخاص آخرين       
اجلُرم باللجوء إىل أشخاص آخرين ال يقعون، مبوجب القانون، حتت طائلة املسؤولية            

  .اجلنائية أو ارتكبوا اجلُرم من باب اإلمهال
م أو أدار ارتكابه مباشـرة،      ويعترب املنظم الشخص الذي نظم اجلُر       -٣  

  .فضالً عمن أنشأ أو أدار جمموعة منظمة أو تنظيماً إجرامياً
 آخر على ارتكـاب     ويعترب احملرض الشخص الذي حرض شخصاً       -٤  

  .ُجرم عن طريق اإلقناع أو احلفز املادي أو التهديد أو أي وسيلة أخرى
مي يعترب الشريك الشخص الذي ساعد يف ارتكاب جرميـة بتقـد            -٥  

املشورة، أو التعليمات، أو املعلومات، أو الوسائل، أو األدوات، أو بإزالة العقبات،            
فضالً عن الشخص الذي وعد يف بادئ األمر بإخفاء اجلرمية أو وسـائل أو أدوات               
ارتكاهبا، أو آثار اجلرمية، أو األشياء املتحصل عليها من اجلرمية، فضالً عن الشخص             

  . باحلصول على هذه األشياء أو إتاحتهاالذي وعد يف بادئ األمر 
    ٣٩املادة 

  مسؤولية املتواطئني
يتعرض الشركاء يف اجلرمية للمسؤولية عن اجلرمية مبوجب املـادة            -١"  

  .نفسها من اجلزء اخلاص من هذا القانون
يتعرض املنظم واحملرض والشريك للمسؤولية مبوجب املادة الـيت           -٢  

 من هذا القانون، باستثناء احلاالت      ٣٨شارة إىل املادة    تنص على اجلُرم املرتكب باإل    
  .اليت يكون فيها هناك شركاء يف اجلرمية يف الوقت نفسه

الشخص الذي ال يعترب أحد األشخاص املرتبطني باجلرمية املـشار            -٣  
إليهم يف املادة املتعلقة باجلزء اخلاص من هذا القانون، والذي شارك يف ارتكاب ُجرم      
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 يف هذه املادة، ال جيوز تعريضه للمسؤولية عن اجلرميـة املعنيـة إال              منصوص عليه 
  .كمنظم أو حمرض أو شريك

ويف حالة عدم إمتام مرتكب اجلرمية جلرميته بسبب ظروف خارجة            -٤  
عن إرادته، يتعرض املتواطئون اآلخرون للمسؤولية عن إعداد اجلرمية أو التواطـؤ يف         

  .الشروع يف اجلرمية
 إخفاق املنظم أو احملرض أو الشريك يف إمتام أعمـاهلم           ويف حالة   -٥  

لظروف خارجة عن إرادهتم، يتعرض هؤالء األشخاص للمسؤولية عن إعداد اجلرمية           
  .ذات الصلة

ال يتعرض املتواطئون للمسؤولية إال عن الظروف املشددة للجرمية           -٦  
  .اليت أمتوا ارتكاهبا

ضـع يف االعتبـار طبيعـة       عند تعريض املتواطئني للمسؤولية، تو      -٧  
  ".ومستوى اشتراك كل منهم يف اجلرمية

 من القانون اجلنائي جلمهوريـة      ٣٥ و ٣٤ويف احلاالت املنصوص عليها يف املادتني         -٥٣
  . أرمينيا، يتحمل الشخص املسؤولية أيضاً عن الشروع يف ارتكاب اجلرمية وعن إعداد اجلرمية

 :من القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا ما يلي      ) ٣(٣٦وباإلضافة إىل ذلك، حتدد املادة        -٥٤
ال يتعرض املنظم أو احملرض أو الشريك يف اجلرمية للمسؤولية اجلنائيـة يف حالـة العـدول                "

الطوعي عن الغرض اإلجرامي، إذا قام من خالل إبالغ السلطات احلكومية أو باختاذه تدابري              
  ".أخرى، مبنع مرتكب اجلرمية من إمتام اجلرمية

والرئيس الذي كان على علم، أو أخفى عن عمد، معلومات تشري بوضـوح إىل أن     -٥٥
مرؤوسني يعملون حتت إمرته ورقابته املباشرتني ارتكبوا جرمية أو كانوا يهمون بارتكـاب             

 من القانون اجلنـائي جلمهوريـة       ٣٣٤املادة  (جرمية، يتعرض للمسؤولية عن إخفاء اجلرمية       
  ). من القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا٣٣٥املادة (الغ عن اجلرمية أو عن عدم اإلب) أرمينيا
وال جيوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية                 -٥٦

من القانون اجلنائي جلمهورية    ) ٢(٤٧وتنص املادة   . أو أي شخص آخر لتربير ارتكاب جرمية      
 عمداً بناء على أمر غري قـانوين صـريح أو أمـر    أرمينيا على أن أي شخص يرتكب جرمية 
  .تنفيذي يتعرض للمسؤولية ألسباب عامة

    ٤٧املادة "
  تنفيذ أمر أو أمر تنفيذي

ال يعترب جرميةً إيقاع ضرر باملصاحل اليت حيميها القانون اجلنائي من             -١  
جانب شخص تصرف مبوجب أمر أو أمر تنفيذي ملزم له صادر مبوجب اإلجراءات       
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 ويتعرض للمسؤولية عن التسبب يف مثل هذا الضرر كلُّ شخص يصدر أمراً           . ررةاملق
  . غري قانوين تنفيذياًأو أمراً

يتعرض للمسؤولية ألسباب عامة كلُّ شخص يرتكب جرمية عمداً           -٢  
  .مبوجب أمر أو أمر تنفيذي غري قانوين صريح

عدم تنفيذ أمر أو أمر تنفيذي غري قانوين صـريح يعفـي مـن                -٣  
  ".ملسؤولية اجلنائيةا

ووفقاً للمادة املذكورة، ال يتحمل الشخص املسؤولية عن ارتكاب جرمية متعمدة بناء              -٥٧
على أمر أو أمر تنفيذي إال يف احلالة اليت يكون فيها األمر أو األمر التنفيذي غري قـانوين، وإال                   

  . املسؤولية اجلنائيةفإن الشخص الذي يتصرف يف حدود أمر أو أمر تنفيذي ملزم له يعفى من 
ويبغي أيضاً مالحظة أن قانون العقوبات يشمل مبدأ املسؤولية الشخـصية ومبـدأ               -٥٨
 من القـانون اجلنـائي      ٨ واملادة   ٧إمكانية حتاشي املسؤولية املنصوص عليهما يف املادة         عدم

  . جلمهورية أرمينيا
   ٧املادة "

  مبدأ عدم إمكانية حتاشي املسؤولية
شخص يرتكب ُجرماً للعقوبة أو غريها من أحكـام         يتعرض كل     -١  

  .إنفاذ قانون العقوبات اليت ينص عليها القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا
ال يتاح اإلعفاء من املسؤولية اجلنائية أو العقوبة إال يف حالة توافر              -٢  

  .القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيايف األسباب والظروف املنصوص عليها 
   ٨دة املا"

  مبدأ املسؤولية الشخصية
  ".ال يتعرض الشخص للمسؤولية الشخصية إال عن اجلُرم الذي يرتكبه بنفسه  

وقيام أحد املرؤوسني برفض تنفيذ أمر أو أمر إداري غري قانوين أصدره أحد الرؤساء            -٥٩
  .يعفي املرؤوس من املسؤولية اجلنائية

  ٧املادة     
  : من االتفاقية٧وفقاً للمادة   -٦٠

تفرض كل دولة طرف عقوبات مالئمة على جرميـة االختفـاء             -١"  
  . القسري تأخذ يف االعتبار شدة جسامة هذه اجلرمية

  : جيوز لكل دولة طرف أن حتدد ما يلي  -٢  
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الظروف املخففة، وخاصة لكل من يساهم بفعالية، رغم تورطـه            )أ(  
هو على قيد احليـاة،  ارتكاب جرمية اختفاء قسري، يف إعادة الشخص املختفي و   يف

أو يف إيضاح مالبسات حاالت اختفاء قسري، أو يف حتديد هوية املسؤولني عـن              
  اختفاء قسري؛ 

مع عدم اإلخالل بإجراءات جنائية أخرى، الظـروف املـشددة،            )ب(  
وخاصة يف حالة وفاة الشخص املختفي أو إزاء من تثبت إدانتهم بارتكاب جرميـة              

ء حوامل، أو قصر، أو معوقني، أو أشخاص آخـرين          االختفاء القسري يف حق نسا    
  ".قابلني للتأثر بشكل خاص

اجلرائم املنصوص عليها يف القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا كأفعال إجرامية تتضمن             -٦١
، )٣(١٣٣، و )٢(١٣١املـواد   (عناصر لالختفاء القسري، ُتصنَّف بوصفها جرائم جسيمة        

 من  ٣٩٢وتنص املادة   ). ٣٩٢املادة  (ة اخلطورة   وشديد)) ٣٤٨، و )٢(٣٠٩، و )٢(٣٠٨و
القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا على أطول مدة عقوبة، وهي السجن ملدة تتراوح بني أربع              

  .عشرة سنة وعشرين سنة أو السجن املؤبد
  : وبصفة خاصة، ُتفرض أنواع ومدد العقوبة التالية عن هذه اجلرائم املذكورة  -٦٢

    ١٣١املادة "
  تطافاالخ

االختطاف السري أو املعلن عن طريق اخلداع، أو خيانة الثقـة،             -١  
استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، حيث ال توجد عناصر للجرمية املنصوص            أو

 يعاقب عليه بالسجن ملدة تتراوح بني سنتني        - من هذا القانون     ٢١٨عليها يف املادة    
  .ومخس سنوات

  :أي فعل مماثل ُيرتكب  -٢  
   جمموعة من األشخاص يتصرفون بالتآمر فيما بينهم؛بواسطة  -١
باستخدام التهديد أو استخدام العنـف املهـدِّد للحيـاة            -٢

  الصحة؛ أو
  باستخدام سالح أو أشياء تستعمل كأسلحة؛  -٣
  ضد قاصر؛  -٤
  ضد امرأة من الواضح أهنا حامل؛  -٥
  ضد شخصني أو أكثر؛  -٦
 بالسجن ملدة تتراوح بـني       ُيعاقَب عليه  -ألغراض التربُّح     -٧

  .أربع سنوات ومثاين سنوات
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  : من هذه املادة، اليت٢ و١األعمال املنصوص عليها يف اجلزأين   -٣  
  ترتكبها جمموعة منظمة؛  -١
تسببت بفعل اإلمهال يف وفاة الـضحية أو يف وقـوع آثـار             -٢

  . ُيعاقَب عليها بالسجن ملدة تتراوح بني سبع سنوات وعشر سنوات- خطرية
    ١٣٣املادة 

  احلرمان غري املشروع من احلرية
ُيعاقب على حرمان الشخص من احلرية بطريقة غـري مـشروعة،             -١  

الذي ال يتعلق باالختطاف، بغرامة تتراوح قيمتها بني مائة ضعف ومائتني ومخسني            
ضعف احلد األدىن لألجور، أو باحلبس ملدة تتراوح بني شهر واحد وثالثة أشـهر،              

  .دة ال تتجاوز سنتنيبالسجن مل أو
  :أي فعل مماثل ُيرتكب  -٢  

  بواسطة جمموعة من األشخاص يتصرفون بالتآمر فيما بينهم؛  -١
باستخدام التهديد أو استخدام العنـف املهـدِّد للحيـاة            -٢

  الصحة؛ أو
  باستخدام سالح أو أشياء تستعمل كأسلحة؛  -٣
  ضد قاصر؛  -٤
  ضد امرأة من الواضح أهنا حامل؛  -٥
   شخصني أو أكثر؛ضد  -٦
 ُيعاقَب عليه بالسجن ملدة تتراوح بـني        -ألغراض التربُّح     -٧

  .ثالث سنوات ومخس سنوات
  : من هذه املادة، اليت٢ و١األعمال املنصوص عليها يف اجلزأين   -٣  

  ترتكبها جمموعة منظمة؛  -١
تسببت بفعل اإلمهال يف وفاة الضحية أو يف وقـوع آثـار              -٢

  .ها بالسجن ملدة تتراوح بني أربع سنوات ومثاين سنوات ُيعاقَب علي-خطرية 
    ٣٠٨املادة 

  إساءة استعمال السلطة
أي استعمال للمنصب الرمسي ضد مصاحل اإلدارة، أو أي عـدم             -١  

وفاء بالواجبات الرمسية من جانب ضابط بغرض التربُّح أو حتقيقاً ملصاحل شخـصية             
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مصاحل األشخاص أو املنظمـات،     مجاعية، يترتب عليه ضرر أساسي حلقوق أو         أو
يف حالة اإلضرار مبمتلكات تتجاوز قيمتها      (وللمصاحل املشروعة للجماهري أو الدولة      

 ُيعاقـب عليـه     -) ثالمثائة ضعف احلد األدىن لألجور احملدد وقت ارتكاب اجلرمية        
بغرامة تتراوح قيمتها بني مائيت ضعف وثالث مائة ضعف احلـد األدىن لألجـور،              

ان من احلق يف تقلد مناصب معينة أو يف املشاركة يف أنشطة معينة ملـدة               باحلرم أو
تتجاوز مخس سنوات، أو باحلبس ملدة تتراوح بني شـهرين وثالثـة أشـهر،               ال
  . بالسجن ملدة ال تتجاوز أربع سنوات أو

 ُيعاقَب  -وأي عمل مماثل تترتب عليه بسبب اإلمهال آثار وخيمة            -٢  
 بني سنتني وست سنوات مع احلرمان من احلق يف تقلـد            عليه بالسجن ملدة تتراوح   

  . مناصب معينة أو يف املشاركة يف أنشطة معينة ملدة ال تتجاوز ثالث سنوات
    ٣٠٩املادة "

  اإلفراط يف استعمال السلطة الرمسية
قيام مسؤول بأعمال متعمدة تتجاوز بوضوح نطـاق سـلطاته            -١  

أو املنظمات ومصاحلهم املـشروعة،   ويترتب عليها ضرر أساسي حلقوق األشخاص       
يف حالة اإلضرار مبمتلكات تتجاوز قيمتـها       (وللمصاحل املشروعة للجماهري والدولة     

 ُيعاقب عليـه    -) مخسمائة ضعف احلد األدىن لألجور احملدد وقت ارتكاب اجلرمية        
بغرامة تتراوح قيمتها بني ثالمثائة ضعف ومخسمائة ضعف احلـد األدىن لألجـور،             

رمان من احلق يف تقلد مناصب معينة أو يف املشاركة يف أنشطة معينة ملـدة               باحل أو
تتجاوز مخس سنوات، أو باحلبس ملدة تتراوح بني شـهرين وثالثـة أشـهر،               ال
  .بالسجن ملدة ال تتجاوز أربع سنوات أو

وإذا اقترن العمل نفسه باستعمال العنف أو األسلحة أو وسـائل             -٢  
سجن ملدة تتراوح بني سنتني وست سنوات مع احلرمـان           فُيعاقَب عليه بال   -خاصة  

من احلق يف تقلد مناصب معينة أو يف املشاركة يف أنشطة معينة ملـدة ال تتجـاوز                 
  .سنوات ثالث

 -وإذا ترتبت على العمل نفسه، بسبب اإلمهال، آثـار وخيمـة              -٣  
ـ         ق يف ُيعاقَب عليه بالسجن ملدة تتراوح بني ست وعشر سنوات مع احلرمان من احل
  ."تقلد مناصب معينة أو يف املشاركة يف أنشطة معينة ملدة ال تتجاوز ثالث سنوات

    ٣٤٨املادة "
  االعتقال أو االحتجاز غري املشروع

 ُيعاقَب عليه باحلبس ملدة تتراوح -االعتقال الثابت عدم مشروعيته   -١  
ان من احلق يف    بني شهرين وثالثة أشهر، أو بالسجن ملدة ال تتجاوز سنتني مع احلرم           

  .تقلد املناصب أو يف املشاركة يف أنشطة معينة ملدة ال تتجاوز ثالثة سنوات
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واالحتجاز الثابت عدم مشروعيته أو احلجز يف احلبس الثابت عدم            -٢  
 ُيعاقَب عليه بالسجن ملدة ال تتجاوز أربع سنوات مع احلرمان من احلق             -مشروعيته  

  .كة يف أنشطة معينة ملدة ال تتجاوز ثالث سنواتيف تقلد مناصب معينة أو يف املشار
 من هذه املـادة الـيت       ٢ و ١واألفعال املنصوص عليها يف اجلزأين        -٣  

 ُيعاقَب عليها بالسجن ملدة تتراوح بني       -تترتب عليها، بسبب اإلمهال، آثار وخيمة       
يف ثالث ومثاين سنوات مع احلرمان من احلق يف تقلد مناصب معينة أو يف املشاركة               

  ."أنشطة معينة ملدة ال تتجاوز ثالث سنوات
    ٣٩٢املادة "

  اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية 
أفعال الطرد، أو احلبس غري املشروع، أو االسترقاق، أو تطبيـق أحكـام               

اإلعدام اجلماعية بطريقة ممنهجة، أو االختطاف الذي يْتبعه اختفـاء، أو التعـذيب             
 ُيعاقَب عليها   - السياسية ومعتقدات السكان املدنيني      األعمال القاسية، أو اآلراء    أو

  ".بالسجن ملدة تتراوح بني عشر سنوات وعشرين سنة، أو بالسجن املؤبد
 من القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا علـى الظـروف املخففـة            ٦٢وتنص املادة     -٦٣

  خمففـاً  أنه ُيعترب ظرفاً من املادة املذكورة يشري إىل   ١ من اجلزء    ٩فالبند  . للمسؤولية والعقوبة 
تسليم النفس مع االعتراف بالذنب، واملساعدة يف كشف اجلرميـة ويف كـشف الـشركاء           

  .اآلخرين يف اجلرمية ويف البحث عن املمتلكات املتحصل عليها بارتكاب اجلرمية
 من القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا علـى الظـروف املـشددة            ٦٣وتنص املادة     -٦٤

  مشدداً  من املادة املذكورة يشري إىل أنه ُيعترب ظرفاً        ١ من اجلزء    ٨فالبند  . العقوبةللمسؤولية و 
ارتكاُب ُجرم ضد امرأة من الواضح للمجرم أهنا حامل، وكذلك ضد طفل رضـيع أو أي                

  .شخص غري مشمول حبماية أو مغلوب على أمره أو شخص يعيله اجملرم

  ٨املادة     
  :ة من االتفاقي٨وفقاً للمادة   -٦٥

  :٥مع عدم اإلخالل باملادة "
تتخذ كل دولة طرف تطبق نظام تقادم بصدد االختفاء القـسري             -١  

  : التدابري الالزمة حبيث تكون فترة تقادم الدعاوى اجلنائية
  طويلة األمد ومتناسبة مع جسامة هذه اجلرمية؛   )أ(  
  ستمر؛  إىل طابعها املتبدأ عند هناية جرمية االختفاء القسري، نظراً  )ب(  
تكفل كل دولة طرف حق ضحايا االختفاء القـسري يف سـبيل              -٢  

  ".انتصاف فعلي خالل فترة التقادم
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 من القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا ظروف اإلعفاء من املسؤولية          ٧٥وحتدد املادة     -٦٦
  . اجلنائية بسبب انقضاء فترة التقادم استناداً إىل خطورة اجلرائم

، يعفى الشخص من املسؤولية اجلنائيـة يف حالـة          ٧٥فقاً للمادة   وبصفة خاصة، و    -٦٧
  :انقضاء املدد التالية اعتباراً من اليوم الذي اعترب فيه أن اجلُرم قد اكتمل

  سنتان من اليوم الذي اعترب فيه أن ُجرماً منخفض اخلطورة قد اكتمل؛   -١
  ورة قد اكتمل؛ مخس سنوات من اليوم الذي اعترب فيه أن ُجرماً متوسط اخلط  -٢
  عشر سنوات من اليوم الذي اعترب فيه أن ُجرماً خطرياً قد اكتمل؛  -٣
  .مخس عشرة سنة من اليوم الذي اعترب فيه أن ُجرماً شديد اخلطورة قد اكتمل  -٤

وعمالً بالقانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا، تعترب األفعال اإلجرامية اليت تنطوي على             -٦٨
ري جرائم خطرية أو شديدة اخلطورة، وُتحدد هلا بالتايل فتـرة تقـادم        عناصر االختفاء القس  

  . مدهتا عشر سنوات ومخس عشرة سنة على التوايل
ويف الوقت نفسه، ينبغي اإلشارة إىل أن فترة التقادم ُتعلق إذا هرب الشخص مـن                 -٦٩

ن حلظة إلقـاء     م ويف هذه احلالة، يستأنف حساب فترة التقادم اعتباراً       . التحقيق أو احملاكمة  
وعالوة على ذلك، فقد ال يتعـرض       . القبض على الشخص أو تسليمه لنفسه معترفاً بالذنب       

الشخص للمسؤولية اجلنائية إذا انقضت عشر سنوات من اليوم الذي اعترب فيـه أن ُجرمـاً                
منخفض أو متوسط اخلطورة قد اكتمل، وعشرين سنة من اليوم الذي يعترب فيـه أن ُجرمـاً    

 شديد اخلطورة قد اكتمل، ومل يتوقف حساب فترة التقادم بسبب جرمية جديـدة               أو خطرياً
  ). من القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا) ٤(٧٥املادة (

 للمادة نفسها، ُتحسب فترة التقادم يف حالة اجلرائم اآلنية اعتباراً من حلظـة              ووفقاً  -٧٠
  . اعتباراً من حلظة ارتكاب آخر فعلانتهاء الفعل، بينما ُتحسب يف حالة اجلرمية املستمرة

وتفصل احملاكم يف مسألة تطبيق فترات التقادم املتصلة بالشخص الذي ارتكب ُجرمـاً           -٧١
 عليه  على سبيل املثال، فيما يتصل بشخص ارتكب ُجرماً منصوصاً        (ُيعاقب عليه بالسجن املؤبد     

ذه احلالة، يكون للمحكمة احلق يف      ويف ه ).  من القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا     ٣٩٢يف املادة   
  . اختاذ قرار بشأن عدم إعفاء شخص ما من املسؤولية اجلنائية بسبب انقضاء فترة التقادم

والقانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا، باإلضافة إىل أنه يتضمن قائمة شاملة بـاجلرائم              -٧٢
قادم فيما يتصل باألشخاص الذين   املرتكبة ضد السلم واإلنسانية، اليت ال ُيطبق عليها قانون الت         

، ٣٩٣، ومـن    ٣٩١ إىل   ٣٨٦، ومن   ٣٨٤وفقاً ألحكام املواد    (يرتكبون مثل هذه اجلرائم     
ال ُيطبق قانون التقـادم أيـضاً فيمـا يتـصل      : "ينص أيضاً على األحكام التالية    ) ٣٩٧ إىل

ية أرمينيا، إذا    عليها يف املعاهدات الدولية جلمهور     باألشخاص الذين يرتكبون جرائم منصوصاً    
  ".كانت هذه املعاهدات تفرض حظراً على تطبيق قانون التقادم
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  ٩املادة     
  : من االتفاقية٩وفقاً للمادة   -٧٣

تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة إلقرار اختصاصها بالبت يف            -١"  
  : جرمية اختفاء قسري

يتـها  عندما تكون اجلرمية قد ارتكبت داخل أي إقليم خيضع لوال           )أ(  
  القضائية أو على منت طائرات أو سفن مسجلة يف هذه الدولة؛ 

  عندما يكون مرتكب اجلرمية املفترض من رعاياها؛   )ب(  
عندما يكون الشخص املختفي من رعاياها وترى الدولة الطـرف            )ج(  

  . هذه مالءمة إقرار اختصاصها
صها  التدابري الالزمة إلقـرار اختـصا      تتخذ كل دولة طرف أيضاً      -٢  

 يف أي   بالبت يف جرمية اختفاء قسري عندما يكون مرتكب اجلرمية املفترض متواجداً          
 إقليم خيضع لواليتها القضائية، ما مل تسلمه هذه الدولة أو حتله إىل دولة أخرى وفقاً              

  . اللتزاماهتا الدولية أو إىل حمكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها
ختصاص جنائي آخر جتري ممارسته     ال تستبعد هذه االتفاقية أي ا       -٣  

  ". للقوانني الوطنيةوفقاً
من القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا، أي شخص يرتكـب         ) ١(١٤وعمالً باملادة     -٧٤

ُجرماً داخل إقليم مجهورية أرمينيا يتعرض للمسؤولية مبوجب القانون اجلنـائي جلمهوريـة             
سؤولية الشخص الذي يرتكـب ُجرمـاً        من املادة نفسها على أن م      ٣وينص اجلزء   . أرمينيا

داخل إقليم مجهورية أرمينيا والدول األخرى تنشأ مبوجب القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا            
إذا كان هذا الشخص قد أُخضع للمسؤولية اجلنائية داخل إقليم مجهورية أرمينيا وما مل تنص               

   .على خالف ذلك املعاهدات اليت انضمت إليها مجهورية أرمينيا
أي شخص يرتكـب    "من القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا،      ) ٤(١٤ للمادة   ووفقاً  -٧٥

 جلمهورية أرمينيـا، أو      مميزاً ُجرماً على منت سفينة ترفع علم مجهورية أرمينيا أو حتمل شعاراً          
 يتعـرض   - بصرف النظر عـن موقعهـا        -على منت طائرة أو غريها من املركبات الطائرة         

ية مبوجب القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا ما مل تنص على خالف ذلـك             للمسؤولية اجلنائ 
وأي شخص يرتكب ُجرماً على مـنت       . املعاهدات الدولية اليت انضمت إليها مجهورية أرمينيا      

  يتعرض أيضاً  - بصرف النظر عن موقعها      -سفينة أو طائرة عسكرية تابعة جلمهورية أرمينيا        
  ".انون اجلنائي جلمهورية أرمينياللمسؤولية اجلنائية مبوجب الق

كما ينص القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا على تطبيق القوانني اجلنائية على األشخاص              -٧٦
) ١(١٥  للمـادة  وبصفة خاصـة، ووفقـاً    . الذين ارتكبوا ُجرماً خارج إقليم مجهورية أرمينيا      
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مينيا وعدميي اجلنسية املقـيمني     القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا، فإن مواطين مجهورية أر        من
إقامة دائمة يف مجهورية أرمينيا، الذين يرتكبون ُجرماً خارج إقليم مجهورية أرمينيا يتعرضون             
للمسؤولية اجلنائية مبوجب القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا إذا كان ُيعترف بالفعل الـذي             

 اجلرمية، وإذا مل يصدر بـشأهنم       ارتكبوه كجرمية مبوجب تشريعات الدولة اليت ارُتكبت فيها       
  . حكم يف دولة أخرى

  : من املادة نفسها ينص على ما يلي٣وباإلضافة إىل ذلك، فاجلزء   -٧٧
املواطنون األجانب وعدميو اجلنسية الذين ال يقيمون إقامة دائمة يف            -٣"  

مجهورية أرمينيا والذين يرتكبون ُجرماً خارج إقليم مجهورية أرمينيـا يتعرضـون            
  : مما يليلمسؤولية اجلنائية مبوجب القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا إذا ارتكبوا أياًل

اجلرائم املنصوص عليها يف املعاهدات الدولية اليت انضمت          -١
  إليها مجهورية أرمينيا؛ 

اجلرائم اخلطرية أو الشديدة اخلطورة املرتكبة ضد مصاحل          -٢
  ".هورية أرمينيا وحرياهتممجهورية أرمينيا أو ضد حقوق مواطين مج

 من القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا املساعدة القضائية املقدمة يف          ٥٤وينظم الفصل     -٧٨
الدعاوى اجلنائية وفقاً للمعاهدات الدولية اليت حتدد مواد كل منها، بصفة خاصة، إجراءات             

دول؛ واهليئات املسؤولة عـن  تقدمي املساعدة القانونية يف الدعاوى اجلنائية يف العالقات بني ال    
االتصاالت؛ وإجراء التحريات املنصوص عليها يف أكثر من معاهدة دولية؛ ورفـض إجـراء           

 عن االحتجاز   التحريات؛ وتسليم اجملرمني إىل الدول األجنبية؛ وإجراءات إلقاء القبض فضالً         
ءات االحتجـاز  املؤقت لألشخاص الذين ارتكبوا جرائم خارج إقليم مجهورية أرمينيا؛ وإجرا  

  . بغرض التسليم؛ وتسليم اجملرمني من دولة أجنبية إىل مجهورية أرمينيا، إخل
وقد وقعت أرمينيا اتفاقات بشأن املساعدة املتبادلة يف الدعاوى اجلنائية مع اإلمارات              -٧٩

 ، واجلمهورية العربيـة الـسورية     ، وبلغاريا ،) اإلسالمية -مجهورية  ( وإيران   ،العربية املتحدة 
 بالتسليم،   واليونان، ويف حالة تقدمي هذه الدول طلباً       ، ومصر ، وليتوانيا ، ورومانيا ،جورجياو

  . خيضع أي شخص يلقى القبض عليه للتسليم
 من القانون نفسه املساعدة القانونية يف الدعاوى اجلنائيـة يف           ١-٥٤وينظم الفصل     -٨٠

  .غياب املعاهدات الدولية

  ١٠املادة     
  :  من االتفاقية١٠وفقاً للمادة   -٨١

على كل دولة طرف يوجد يف إقليمها شـخص يـشتبه يف أنـه                -١"  
ارتكب جرمية اختفاء قسري أن تكفل احتجاز هذا الشخص أو تتخذ مجيع التدابري             
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القانونية األخرى الالزمة لكفالة بقائه يف إقليمها مىت رأت، بعد فحص املعلومـات             
 تم هذا االحتجاز وتتخذ هذه التدابري وفقاً      وي. املتاحة هلا، أن الظروف تستلزم ذلك     

لتشريع الدولة الطرف املعنية، وال جيوز أن تستمر إال للمدة الالزمة لكفالة حضوره             
  . أثناء املالحقات اجلنائية أو إجراءات التقدمي أو التسليم

 من  ١على الدولة الطرف اليت تتخذ التدابري املشار إليها يف الفقرة             -٢  
وعليهـا أن  .  أو حتقيقات عادية إلثبات الوقائع    أولياً  حتقيقاً ن جتري فوراً  هذه املادة أ  

بالتـدابري الـيت     ٩ من املادة    ١تعلم الدول األطراف األخرى املشار إليها يف الفقرة         
 من هذه املادة، وال سيما االحتجاز والظروف اليت         ١اختذهتا مبوجب أحكام الفقرة     

 التحقيقات العادية، مبينة هلا ما إذا كانت تنـوي          تربره، وبنتائج حتقيقها األويل أو    
  . ممارسة اختصاصها

 من هذه املادة    ١جيوز لكل شخص حيتجز مبوجب أحكام الفقرة          -٣  
 بأقرب ممثل مؤهل للدولة اليت حيمل جنسيتها أو مبمثل الدولة اليت يقيم             االتصال فوراً 

  ".جلنسيةفيها إقامة اعتيادية، إذا كان األمر يتعلق بشخص عدمي ا
من القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا على أنه جيـوز إلقـاء           ) ٢(٤٩٢وتنص املادة     -٨٢

القبض على شخص وفقاً ألحكام القانون دون توجيه التماس أو طلب تسليم إىل الـسلطة               
املختصة بالدولة األجنبية، إذا توافر من األسباب املنصوص عليها يف القانون ما يثري الشبهة يف               

 ارتكب جرمية يف إقليم الدولة األجنبية اليت عقدت مجهورية أرمينيا معها ترتيبات بـشأن               أنه
وعند تقـدمي   . تقدمي املساعدة القضائية يف الدعاوى اجلنائية باالستناد إىل مبدأ املعاملة باملثل          
  .السلطة املختصة يف تلك الدولة طلباً بالتسليم، ُيسلم الشخص املقبوض عليه

راح الشخص املقبوض عليه، ما مل ُيقدم طلب بتسليمه، أو ما مل ُيوجه، قبل              وُيطلق س   -٨٣
تقدمي الطلب، التماٌس باحتجازه من جانب السلطة املختصة للدولة األجنبية املعنية عند انتـهاء              

  ). من القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا) ٥(٤٩٢املادة (فترة القبض اليت حيددها القانون 
 من املادة نفسها، ُتبلغ السلطة املختصة للدولة األجنبية على الفـور            ٤زء   للج ووفقاً  -٨٤

  . بتطبيق تدبري التحفظ املتخذ ضد الشخص احملتجز أو املقبوض عليه
من القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا، يف حالـة وضـع          ) ٩)(٢(٦٣ للمادة   ووفقاً  -٨٥

هليئة القائمة باإلجراءات اجلنائية أن تبلغ      مواطن أجنيب أو عدمي اجلنسية يف احلجز، يتعني على ا         
 سـاعة، مبكـان     ٢٤الدولة اليت حيمل جنسيتها، عن طريق القنوات الدبلوماسية يف غضون           

وأسباب وضعه يف احلجز، وإذا كان عدمي اجلنسية، يتعني أن ُتبلغ الدولة اليت يقيم فيها إقامة                
ىت كان حيق ملواطن أجنيب أو شخص       وم. دائمة، وكذلك أي دولة أخرى معنية إذا لزم األمر        

 مبوجب املعاهدات الدولية اليت انضمت إليها مجهوريـة         -عدمي اجلنسية موضوع يف احلجز      
 أن يتصل مبمثله املعين يف الدولة اليت حيمل جنسيتها أو يف الدولة اليت يقيم فيها إقامة           -أرمينيا  

، يلىب طلب ممارسة هذا احلق املقدم من        دائمة، على التوايل، أو أن يتلقى زيارة من ممثله املعين         
  .الشخص املوضوع يف احلجز
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وُينظم التواصل واالتصال مع مواطين الدولة املرِسلة عـن طريـق اتفاقيـة فيينـا                 -٨٦
 اليت حتدد الضمانات األساسية اليت حيق مبوجبها للموظفني         ١٩٦٣أبريل  / نيسان ٢٤ املؤرخة

يه أو احملتجز من الدولة املستقبلة، من أجل مناقشته         القنصليني أن يزوروا الشخص املقبوض عل     
  .ومراسلته لترتيب متثيله القضائي، وما إىل ذلك

  ١١املادة     
  :  من االتفاقية١١وفقاً للمادة   -٨٧

على الدولة الطرف اليت يعثر يف إقليم خاضع لواليتـها القـضائية        -١"  
ضية إىل سلطاهتا املختـصة     على املرتكب املفترض جلرمية اختفاء قسري أن حتيل الق        

 ملباشرة الدعوى اجلنائية، إن مل تسلم الشخص املعين أو مل حتله إىل دولة أخرى وفقاً              
  . اللتزاماهتا الدولية، أو مل حتله إىل حمكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها

تتخذ هذه السلطات قرارها يف نفس الظروف اليت تتخـذ فيهـا              -٢  
 لقـانون هـذه     سيمة من جرائم القانون العام، وذلك وفقاً      قراراهتا يف أي جرمية ج    

، ال تكون قواعد    ٩ من املادة    ٢ويف احلاالت املشار إليها يف الفقرة       . الدولة الطرف 
اإلثبات الواجبة التطبيق على املالحقات واإلدانة أقل شدة حبال من األحوال من تلك    

  .املادة املذكورة من ١اليت تطبق يف احلاالت املشار إليها يف الفقرة 
كل شخص مالحق الرتكابه جرمية اختفاء قسري يتمتع بـضمان     -٣  

وكل شخص حياكم الرتكابه جرمية     . معاملته معاملة عادلة يف مجيع مراحل الدعوى      
اختفاء قسري جترى لـه حماكمة عادلة أمام حمكمة خمتصة ومستقلة ونزيهة تنـشأ             

  ". للقانونوفقاً
 القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا على أن يقوم املدعي العام،          من) ١(٤٩٨تنص املادة     -٨٨

أو حمكمة مجهورية أرمينيا، بناء على طلب مقدم مبوجب اإلجراء الذي أرسته السلطة املختصة              
يف الدولة األجنبية، بإجراء مالحقة جنائية ضد مواطين مجهورية أرمينيا أو األشخاص عـدميي              

  . املشتبه يف ارتكاهبم ُجرماً يف إقليم الدولة املقدمة للطلباجلنسية الذين ُرفض تسليمهم و
من القانون اجلنائي جلمهوريـة أرمينيـا،       ) ١(١٥ للمادة   ويف الوقت نفسه، ووفقاً     -٨٩

فاملواطنون األجانب وعدميو اجلنسية الذين ال يقيمون إقامة دائمة يف مجهورية أرمينيا والذين             
ة أرمينيا يتعرضون للمسؤولية مبوجب القانون اجلنـائي        يرتكبون ُجرماً خارج إقليم مجهوري    

  :  مما يليجلمهورية أرمينيا إذا ارتكبوا أياً
اجلرائم املنصوص عليها يف املعاهدات الدولية اليت انضمت إليهـا            -١  

  مجهورية أرمينيا؛ 
اجلرائم اخلطرية أو الشديدة اخلطورة املرتكبة ضد مصاحل مجهورية           -٢  
  . قوق مواطين مجهورية أرمينيا وحرياهتمضد ح أرمينيا أو
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 من القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا، ختتص حماكم أول درجـة           ٤٤ للمادة   ووفقاً  -٩٠
جبميع القضايا اجلنائية، وتغطي بالتايل القضايا املتعلقة باألفعال اإلجرامية اليت تتضمن عناصر            

  . االختفاء القسري
إلجراءات اجلنائية جلمهورية أرمينيا جهة االختصاص       من قانون ا   ١٩٠وحتدد املادة     -٩١

وحتدد هذه املادة اهليئات اليت جتري      . اليت تتوىل التحقيق يف القضايا أثناء فترة التحقيق األويل        
فعلى سبيل املثال،   . التحقيق األويل يف القضايا املتعلقة باجلرائم املنصوص عليها يف مواد معينة          

 من  ٣٩٢ولية يف القضايا املتعلقة باجلرائم املنصوص عليها يف املادة          يتوىل إجراء التحقيقات األ   
حمققون تابعون لدائرة األمن    ) اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية   (القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا     

القومي جلمهورية أرمينيا؛ والتحريات األولية يف القضايا املتعلقة باجلرائم املنصوص عليها يف            
 ٣٠٨، واملـادة  )احلرمان غري املشروع من احلريـة      (١٣٣، واملادة   )االختطاف (١٣١املادة  

وغريها من مواد القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا حمققون تـابعون     ) إساءة استخدام السلطة  (
  . لشرطة مجهورية أرمينيا

 ٥٦ادة  وعند احلديث عن اهليئات اليت حيق هلا إجراء التحقيقات، ينبغي اإلشارة إىل امل              -٩٢
من قانون اإلجراءات اجلنائية جلمهورية أرمينيا الذي ال تقتصر مبوجبه إمكانية إجراء التحقيق             
يف اجلرائم املذكورة أعاله على شرطة مجهورية أرمينيا ودائرة األمن القومي جلمهورية أرمينيا             
 فحسب، وإمنا تشمل أيضاً قادة الوحدات العسكرية، والتـشكيالت العـسكرية، وقـادة            

املؤسسات العسكرية يف القضايا املتعلقة باألعمال املرتكبة داخل حدود وحـدة عـسكرية،             
  . اليت تعزى إىل موظفني عسكريني يؤدون اخلدمة العسكرية لفترة حمددة أو
وفيما يتعلق بكفالة معاملة عادلة يف مجيع مراحل إجراءات احملكمة، املشار إليهـا يف     -٩٣

نبغي اإلشارة إىل مبادئ قانون اإلجراءات اجلنائية جلمهورية أرمينيا          من االتفاقية، ي   ١١املادة  
واليت تنص على أن لكل فرد احلـق يف أن ُتبحـث            ) ١٧املادة  (اليت تكرس احملاكمة العادلة     

قضيته املتعلقة مبصاحله الشخصية وفقاً جلميع مقتضيات العدالة عن طريق حمكمـة مـستقلة              
ووفقاً للمادة نفسها، تكون اهليئة القائمة باملالحقـة        . ولةونزيهة ويف حدود فترة زمنية معق     

اجلنائية ملزمة باختاذ مجيع التدابري اليت ينص عليها قانون اإلجراءات اجلنائية لـضمان حبـث               
ل من عناصر النفي وعناصـر  كامل ونزيه لظروف القضية يف مجيع مراحلها والكشف عن ك         

  .تشددها املتهم أو/املشتبه فيه فف مسؤولية عن تلك العناصر اليت قد خت، فضالًاإلثبات
ميع أمام القانون   ويرسخ قانون اإلجراءات اجلنائية جلمهورية أرمينيا املساواة بني اجل          -٩٤

  . وحيظر التمييز جبميع أشكالهوأمام القضاء 
 من قانون اإلجراءات اجلنائية جلمهورية أرمينيـا علـى احلـق يف             ١٠وتنص املادة     -٩٥

ووفقاً للمادة املذكورة، لكل شخص احلق يف احلصول على         . املساعدة القضائية احلصول على   
وإذا أعرب املشتبه به أو املتهم عن       . املساعدة القضائية وفقاً ألحكام قانون اإلجراءات اجلنائية      

هذه النية أو إذا استدعت ذلك مصلحة العدالة، وكذلك يف القضايا اليت يعترب فيهـا ذلـك                 
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انون اإلجراءات اجلنائية واملعاهدات الدولية اليت انضمت إليهـا مجهوريـة           إجباريا مبوجب ق  
أرمينيا، تكون اهليئة القائمة باإلجراءات اجلنائية ملزمة بكفالة حقه يف احلصول على املساعدة             

واهلدف من كفالة ممارسة احلق يف احلصول على املساعدة القضائية منشود أيضاً من . القضائية
لقانون اليت تنص على احلاالت اليت تكون فيها مشاركة احملامي ملزمة، مبـا يف      من ا  ٦٩املادة  

  . ذلك إعراب املشتبه به أو املتهم عن نيته يف ذلك
 من القانون على افتراض الرباءة، أي أن أي شـخص يـشتبه يف              ١٨وتنص املادة     -٩٦

ألحكام قانون اإلجراءات   ارتكابه جرمية أو يتهم بذلك ُتفترض براءته حىت تثبت إدانته، وفقاً            
  . اجلنائية، بناء على حكم حمكمة يدخل حيز التنفيذ القانوين

 مـن   ٢٥املادة  (كما يفرض قانون اإلجراءات اجلنائية مبادئ التقييم املستقل لألدلة            -٩٧
، اليت ال يكون مبوجبها لـدليل يف اإلجـراءات          )قانون اإلجراءات اجلنائية جلمهورية أرمينيا    

 عن هيئـة التحقيـق واحملقـق     ر الدليل الثابت مسبقاً، ويتعني على القاضي، فضالً       اجلنائية أث 
 منحازاً جتاه األدلة، وأال يقيموا أمهية أكرب أو أقل ألي جـزء             واملدعي العام، أال يتبعوا هنجاً    

  . منها يف مواجهة األجزاء األخرى قبل حبثها يف إطار إجراءات قانونية سليمة

  ١٢املادة     
  :  من االتفاقية١٢ للمادة وفقاً  -٩٨

 ما وقع ضحية اختفاء     تكفل كل دولة طرف ملن يدعي أن شخصاً         -١"  
قسري حق إبالغ السلطات املختصة بالوقائع وتقوم هذه السلطات ببحث االدعاء           

وتتخـذ  .  ونزيهـاً   متعمقاً  وجتري عند اللزوم ودون تأخري حتقيقاً       ونزيهاً  سريعاً حبثاً
قتضاء لضمان محاية الشاكي والشهود وأقـارب الـشخص         تدابري مالئمة عند اال   

 عن املشتركني يف التحقيق، من أي سـوء معاملـة           املختفي واملدافعني عنهم، فضالً   
  . ترهيب بسبب الشكوى املقدمة أو أية شهادة يدىل هبا أو

 ما مىت كانت هناك أسباب معقولة حتمل على االعتقاد بأن شخصاً     -٢  
 من هذه املـادة  ١ جتري السلطات املشار إليها يف الفقرة وقع ضحية اختفاء قسري، 

  .  حىت لو مل تقدم أية شكوى رمسيةحتقيقاً
حترص كل دولة طرف على أن تكون لدى السلطات املشار إليها             -٣  
  : من هذه املادة ما يلي١يف الفقرة 
الصالحيات واملوارد الالزمة إلجناز التحقيق، مبا يف ذلك إمكانيـة         )أ(  

  الع على الوثائق وغريها من املعلومات ذات الصلة بالتحقيق الذي جتريه؛ االط
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سبل الوصول، وعند الضرورة بإذن مسبق من حمكمـة تبـت يف              )ب(  
األمر يف أسرع وقت ممكن، إىل مكان االحتجاز وأي مكان آخر حتمـل أسـباب               

  . معقولة على االعتقاد بأن الشخص املختفي موجود فيه
 طرف التدابري الالزمة ملنع األفعال اليت تعوق سري         تتخذ كل دولة    -٤  

وتتأكد بوجه خاص من أنه ليس بوسع املتهمني بارتكـاب      . التحقيق واملعاقبة عليها  
جرمية االختفاء القسري التأثري على جمرى التحقيق بضغوط أو بتنفيذ أعمال ترهيب            

ـ      أو انتقام متارس على الشاكي أو      ي واملـدافعني   الشهود أو أقارب الشخص املختف
  ". عن املشتركني يف التحقيقعنهم، فضالً

 من قانون اإلجراءات اجلنائية جلمهورية أرمينيا على سلطات احملقق،          ٥٥وتنص املادة     -٩٩
 من املادة املذكورة على أنه بعد قبول القضية ملباشرة اإلجراءات،           ٣وبصفة خاصة، تنص الفقرة     

ق شامل وكامل وحمايد يف القضية، بأن يدير التحقيق         يؤذن للمدعي العام، من أجل إجراء حتقي      
يف القضية بصورة مستقلة، وأن يتخذ القرارات الالزمة، وأن يتخذ إجراءات تتعلق بـالتحقيق              

غريه وفقاً ألحكام هذا القانون، باستثناء احلاالت اليت تنص فيها الئحة اإلجراءات اجلنائيـة               أو
مل احملقق املسؤولية عن التنفيذ القـانوين للتحقيـق         ويتح. على احلصول على إذن من احملكمة     

  .  من املادة نفسها٤وترد سلطات احملقق يف اجلزء . وغريه من إجراءات يف الوقت املناسب
 مـن املـادة     ٢ من القانون سلطات هيئة التحقيق، وينص اجلـزء          ٥٧وحتدد املادة     -١٠٠

 االسـتخباراتية التـشغيلية   املذكورة بصفة خاصة على أن هيئة التحقيـق تتخـذ التـدابري        
 اجلنائية املناسبة للكشف عن اجلرائم واألشخاص الذين ارتكبوها، ومنع اجلرمية           - واإلجرائية

واتقائها؛ وأهنا تقوم قبل إقامة الدعوى اجلنائية مبعاينة مسرح اجلرمية باالسـتناد إىل املـواد               
فحص؛ وتبلغ املـدعي العـام      اجلاري إعدادها، وجتمع عينات لتحليلها، وتكلف اخلرباء بال       

واحملقق على الفور باجلرمية املكتشفة، وتشرع يف التحقيق يف القضية؛ وبعد رفـع الـدعوى               
 تنفذ على الفور    - وألغراض اكتشاف مرتكيب اجلرمية، وحتديد آثار اجلرمية وتتبعها          -اجلنائية  

الربيدية، والتليغرافيـة،  إجراءات التحقيق، أي فرض املعاينة والبحث واملراقبة على املراسالت  
وغريمها من وسائل االتصال، والتنصت على املشتبه به، والقبض عليـه، والتحـري عنـه،               
واستجوابه، واستجواب الضحايا والشهود، وإجراء املواجهة، وتكليف اخلرباء بـالفحص؛          
وحتيل القضية إىل التحقيق يف غضون عشرة أيام من إقامة الدعوى اجلنائية، وتقـوم علـى                

 بعد اكتشاف مرتكب اجلرمية أو إمتام إجراءات التحقيق مباشرة، وكـذلك بعـد              - الفور
  . إخل... إشراك احملقق، 

 من قانون اإلجراءات اجلنائية املتعلق حبماية       ١٢وقد أُدخل تعديل كبري على الفصل         -١٠١
مدتـه   الذي اعت  HO-91-Nاألشخاص من االشتراك يف اإلجراءات اجلنائية من خالل القانون          

 وصار هذا الفصل يـنظم متامـاً  . ٢٠٠٦مايو / أيار٢٥اجلمعية الوطنية جلمهورية أرمينيا يف    
األسباب املسوغة لتوفري احلماية لألشخاص املشتركني يف اإلجراءات اجلنائية، وتدابري الدفاع،           
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وحقوق الشخص املشمول باحلماية وواجباته، واستجواب الشخص املشمول باحلمايـة يف           
  . ، واألسباب املوجبة إلهناء تدابري احلماية وإجراءاتهاحملكمة
من قانون اإلجراءات اجلنائية احلق يف احلمايـة لكـل          ) ١(٩٨وهكذا، تكفل املادة      -١٠٢

شخص يشترك يف إجراءات جنائية قد يقدم معلومات أساسية للكشف عن اجلرمية واكتشاف    
 ممتلكاته أو حقوقـه أو مـصاحله   مرتكبها، وتتعرض للخطر نتيجة لذلك حياته أو صحته أو    

 من املادة   ٣وينص اجلزء   . املشروعة وما يتمتع به أفراد أسرته أو أقرباؤه أو أقرب أقربائه منها           
نفسها على أنه إذا اتضح للهيئة القائمة باإلجراءات اجلنائية أن الشخص املشمول باحلمايـة              

ى طلب خطي مـن ذلـك الـشخص          عل  بناءً حيتاج إىل محاية، فيتعني عليها أن تتخذ قراراً       
  .مببادرة ذاتية منها، بشأن اختاذ تدابري محاية ختضع للتنفيذ الفوري أو

من قانون اإلجراءات اجلنائية جلمهورية أرمينيا، تعترب القضايا        ) ٢(٣٣ للمادة   ووفقاً  -١٠٣
ز فيهـا    من القانون قضايا مقاضاة فردية، جيو      ١٨٣املتعلقة باجلرائم املنصوص عليها يف املادة       

إجراء املالحقة اجلنائية يف حالة توافر دعوى يقدمها مدع، وختضع لإلهناء يف حالة التصاحل مع 
وُيسمح بالتصاحل قبل أن تنتقل هيئة احملكمـة إىل قاعـة           . املشتبه به أو املتهم أو املدعى عليه      

 املنـصوص    املذكورة أعاله، ال تصنف اجلرائم     ١٨٣ووفقاً للمادة   . املداوالت للنطق باحلكم  
 مـن القـانون اجلنـائي       ٣٩٢، و ٣٤٨، و ٣٠٩، و ٣٠٨، و ١٣٣، و ١٣١عليها يف املواد    

  . جلمهورية أرمينيا بني قضايا املقاضاة الفردية
وجيوز أن حتدد املعاهدات الدولية اليت انضمت إليها مجهورية أرمينيا أوجه اخلروج               -١٠٤

  .ادةعلى اإلجراء املنصوص عليه يف اجلزء األول من هذه امل
 من قانون اإلجراءات اجلنائية جلمهورية أرمينيا أسـباب إقامـة           ١٧٦وحتدد املادة     -١٠٥

  : الدعوى اجلنائية
    ١٧٦املادة "

  أسباب إقامة الدعوى اجلنائية 
  :تتمثل أسباب إقامة الدعوى اجلنائية فيما يلي  
بالغات األشخاص الطبيعيني واالعتباريني عن اجلرائم املوجهة إىل          -١  

  ئة التحقيق أو احملقق أو املدعي العام؛هي
  تقارير وسائط اإلعالم املتعلقة باجلرائم؛  -٢  
  بواسطة هيئة التحقيق أو احملقق أو املدعي العام أو احملكمة          -الكشف    -٣  

 عن معلومات عن جرمية وآثـار ماديـة         -أو القاضي يف أثناء ممارستهم لسلطاهتم       
  ".وتبعات للجرمية
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  ١٣املادة     
  : من االتفاقية١٣وفقاً للمادة   -١٠٦

ألغراض التسليم فيما بني الدول األطراف، ال تعترب جرمية االختفاء         -١"  
القسري جرمية سياسية، أو جرمية متصلة جبرمية سياسية، أو جرمية تكمـن وراءهـا      

وبالتايل، ال جيوز هلذا السبب وحده رفض طلب تسليم يـستند إىل            . دوافع سياسية 
  .ةمثل هذه اجلرمي

تعترب جرمية االختفاء القـسري حبكـم القـانون جرميـة مـن               -٢  
املوجبة للتسليم يف كل معاهدة تسليم مربمة بني دول أطراف قبل بدء نفـاذ      اجلرائم

  . هذه االتفاقية
تتعهد الدول األطراف بإدراج جرمية االختفاء القـسري ضـمن            -٣  

  .  فيما بينهاالحقاًاجلرائم املسوغة للتسليم يف كل معاهدة تسليم تربمها 
 بوجود معاهدة   جيوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهوناً         -٤  

أن تعترب هذه االتفاقية، عند تلقيها طلب تسليم من دولة طرف أخرى ال تربطها هبا               
  . معاهدة، مبثابة األساس القانوين للتسليم فيما يتعلق جبرمية االختفاء القسري

 اليت ال يكون التسليم فيما بينها مرهونـاً       تعترف الدول األطراف      -٥  
  . بوجود معاهدة بأن جرمية االختفاء القسري تستوجب تسليم مرتكبيها

خيضع التسليم، يف مجيع احلاالت، للشروط احملددة يف قانون الدولة            -٦  
الطرف املطلوب منها التسليم أو يف معاهدات التسليم السارية مبا فيها، بوجه خاص،             

تعلقة باحلد األدىن للعقوبة املوجبة للتسليم واألسباب الـيت جتيـز للدولـة             الشروط امل 
  . الطرف املطلوب منها التسليم رفض هذا التسليم، أو إخضاعه لبعض الشروط

 على  ليس يف هذه االتفاقية ما ميكن تفسريه على أنه يشكل التزاماً            -٧  
الدولة الطرف اليت يطلب منها التسليم، إذا كان لديها مـن األسـباب الوجيهـة               

جيعلها تعتقد أن الطلب قد قدم بغرض مالحقة الشخص أو معاقبته بسبب نـوع        ما
جنسه أو عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصله اإلثين أو آرائه السياسية، أو انتمائـه إىل                 

 هذا الطلب ستتسبب يف اإلضرار هبذا الـشخص         مجاعة اجتماعية معينة، وأن تلبية    
  ".ألي من هذه األسباب

 من القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا على املسؤولية اجلنائية عـن       ٣٩٢وتنص املادة     -١٠٧
أعمال الطرد، واالحتجاز غري املشروع، واالسترقاق، وفرض عقوبات اإلعـدام اجلماعيـة            

اص الذي ينطوي على اختفـائهم أو تعذيبـهم         واملمنهجة دون حماكمة؛ واختطاف األشخ    
معاملتهم معاملة قاسية، اليت ُترتكب ألسباب تتعلق باالنتماء العرقي أو القومي أو اإلثين،              أو
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وهكذا، ميكـن أيـضاً أن ُترتكـب اجلرميـة          . أو اآلراء السياسية أو معتقدات السكان املدنيني      
رتكاب اجلرائم اليت تشتمل على عناصر االختفاء       وال يكون ا  .  إىل دوافع سياسية   استناداً املذكورة

  .  بآراء الشخص السياسيةالقسري املنصوص عليها يف املواد األخرى من القانون مرتبطاً
 من قانون اإلجراءات اجلنائية جلمهورية أرمينيا املساعدة القانونيـة          ٥٤وحيدد الفصل     -١٠٨
وحيدد الفصل املـذكور إجـراءات تقـدمي        . ةاملسائل اجلنائية مبا يتفق مع املعاهدات الدولي       يف

املساعدة القانونية يف الدعاوى اجلنائية يف العالقات بني الدول، وإجراءات تسليم األشـخاص             
 ارتكبوا جرمية إىل الدولة األجنبية، وإجراءات احتجاز األشخاص لتسليمهم، والسلطات           الذين

تسليم، وإجـراءات الطعـن يف هـذا        املختصة باختاذ قرار بشأن السماح بالتسليم أو رفض ال        
  . إخل القرار،

    ٤٧٨املادة 
  تسليم األشخاص الذين ارتكبوا جرمية إىل الدول األجنبية

جيوز تسليم مواطين الدولة األجنبية الذين يرتكبون جرمية يف إقليم            -١  
مجهورية أرمينيا، وكذلك عدميي اجلنسية الذين لديهم حمل إقامة دائم يف إقليم دولة             

بية إىل الدولة األجنبية املعنية يف احلاالت املنصوص عليها يف املعاهـدات الدوليـة              أجن
السارية اليت أصبحت الدولة ومجهورية أرمينيا طرفاً فيها، ألغراض مباشرة اإلجراءات           
اجلنائية ضدهم يف الدولة األجنبية املعنية أو الشروع يف الدولة األجنبية املعنية يف اختـاذ           

  . هلذا القانونيت بدأ تنفيذها يف إقليم مجهورية أرمينيا وفقاًاإلجراءات ال
 إحالة مجيع الوثائق واملواد األخرى املتعلقة باجلرمية اليت ارتكبها          وجيب أيضاً   

الشخص املسلَّم واملتاحة إلجراءات احملاكم ووكالء النيابة واحملققني وهيئات التحقيق         
 يف الدولة األجنبية املعنية كما هو مبني يف         يف مجهورية أرمينيا إىل السلطات املختصة     

  .املعاهدة الدولية املعنية
ويف حالة عدم وجود بند ينص على إجراء إحالة الوثائق واملواد األخرى يف               

املعاهدة الدولية أو يفرض ذلك اإلجراء، ميكن القيام هبذه اإلحالة مبوجب الترتيـب             
 جلمهورية أرمينيا ونظرياهتا يف الدولة      الذي جرى التوصل إليه بني السلطات املركزية      

األجنبية، أو بني احملكمة أو املدعي العام أو احملقق أو هيئة التحقيق املـسؤولة عـن                
  .االتصال املباشر والسلطة املختصة يف الدولة األجنبية

وحتتفظ احملكمة أو املدعي العام أو احملقق أو هيئة التحقيـق يف مجهوريـة                
  .الوثيقة أو قدمتها بنسخة واحدة من كل وثيقة حمالةأرمينيا اليت أعدت 

 من هذا املادة    ١وجيوز تسليم األشخاص املنصوص عليه يف اجلزء          -٢  
لألغراض املنصوص عليها يف ذلك اجلزء يف خالل الفترة ما بني ارتكـاب الفعـل               
اإلجرامي على أيدي هؤالء األشخاص يف إقليم مجهورية أرمينيا أو بدء اإلجـراءات   
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جلنائية املتعلقة به، وإصدار احلكم ضد الشخص املعين، أو يف خالل فتـرة أخـرى      ا
  .تنص عليها املعاهدة الدولية املعنية اليت انضمت إليها مجهورية أرمينيا

 من القانون املساعدة القانونية يف الدعاوى اجلنائية يف حالـة           ١-٥٤وحيدد الفصل     -١٠٩
  . عدم وجود معاهدات دولية تنظمها

 مـن قـانون     ٤٨٨وترد األسباب اليت تسوغ رفض تلبية طلب التسليم يف املـادة              -١١٠
 من املادة املذكورة الـذي      ٢ من اجلزء    ٢اإلجراءات اجلنائية جلمهورية أرمينيا، وخباصة البند       

ينص على أنه جيوز رفض الوفاء بطلب تسليم شخص ما إذا كان هذا الـشخص املطلـوب         
  .اب سياسية أو عرقية أو دينيةتسليمه سيتعرض لالضطهاد ألسب

وتكون اهليئة املسؤولة عن التسليم من جانب مجهورية أرمينيا هـي وزارة العـدل                -١١١
  . جلمهورية أرمينيا

  ١٤املادة     
  :  من االتفاقية١٤وفقاً للمادة   -١١٢

تتعهد الدول األطراف بأن تقدم كل منها لألخرى أكرب قدر ممكن             -١"  
 يف كل حتقيق أو إجراء جنائي يتصل جبرمية اختفاء قـسري،            من املساعدة القضائية  

يف ذلك ما يتعلق بتقدمي مجيع عناصر اإلثبات املتاحة لديها واليت تكـون الزمـة     مبا
  . ألغراض اإلجراء

ختضع هذه املساعدة القضائية للشروط احملددة يف القانون الداخلي           -٢  
عاهدات السارية املتعلقة باملـساعدة     للدولة الطرف اليت يطلب منها التسليم أو يف امل        

القضائية، مبا يف ذلك، بوجه خاص، األسباب اليت جتيز للدولة الطرف اليت يطلـب              
  ".منها التسليم رفض تقدمي املساعدة القضائية أو إخضاعه لشروط

 من قانون اإلجراءات اجلنائية جلمهورية أرمينيـا عالقـات          ٢-٥٤وينظم الفصل     -١١٣
وُيحدد بصفة خاصة أسـباب االتـصال باهليئـات         . نية مع اهليئات الدولية   املساعدة القانو 

 عن إجراءات االتصال مع اهليئات الدولية وتقـدمي املـساعدة القانونيـة يف              فضالً الدولية،
  .  اجلنائيةىالدعاو
 من قانون اإلجراءات اجلنائية جلمهورية أرمينيا قواعد وشـروط          ٥٤وحيدد الفصل     -١١٤

  .  للمعاهدات الدولية القانونية يف املسائل اجلنائية وفقاًتقدمي املساعدة
 من القانون املذكور اهليئات التنفيذية املعنية باالتصال يف جمـال           ٤٧٥وحتدد املادة     -١١٥

  .املساعدة القانونية
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جترى اتصاالت لتقدمي املساعدة القانونية يف الدعاوى اجلنائية مـن      -١  
  : نضمت إليها مجهورية أرمينياخالل املعاهدات الدولية اليت ا

عن طريق مكتب املدعي العام جلمهورية أرمينيا فيما يتعلق بتنفيذ            )أ(  
التحقيقات املتصلة بسري اخلطوات اإلجرائية يف القضايا قيد االنتظـار يف املرحلـة             

  السابقة للمحاكمة؛
عن طريق وزارة العدل جلمهورية أرمينيا فيمـا يتعلـق بتنفيـذ              )ب(  
ات املتصلة بسري اخلطوات اإلجرائية يف القضايا املنظورة أمام احملاكم، مبا يف            التحقيق

  ذلك تنفيذ األحكام؛
يف احلاالت اليت تنص عليها املعاهدات الدولية اليت انضمت إليهـا             )ج(  

 عـن  -مجهورية أرمينيا، جيوز أيضاً إجراء االتصاالت عن طريق القنوات الدبلوماسية         
لوماسية واملكاتب القنصلية جلمهورية أرمينيا يف الدول األجنبيـة،         طريق املمثليات الدب  

  .اليت تسلمها دون إبطاء إىل السلطات املختصة املنصوص عليها يف هذا اجلزء لتنفيذها
ويف احلاالت اليت يكون فيها التحقيق املتعلـق باختـاذ اخلطـوات              -٢  

قني أو هيئات التحقيق يف مجهورية       من احملاكم أو وكالء النيابة أو احملق       اإلجرائية مقدماً 
أرمينيا، يتعني على هذه اجلهات أن تقدم، مبقتضى املعاهدات الدولية اليت انضمت إليها            

 من  ١مجهورية أرمينيا، التحقيقات املعدة إىل السلطة املختصة املقابلة واملبينة يف اجلزء            
  .بغرض تنفيذهاهذه املادة إلحالتها إىل السلطة املختصة يف الدولة األجنبية 

وبعد أن تنفذ السلطات املختصة يف الدولة األجنبية حتقيق احملاكم أو وكالء              
النيابة أو احملققني أو هيئات التحقيق يف مجهورية أرمينيا، وتقدمه إىل السلطة املختصة      

 من هذه املادة، تقوم هذه األخرية على الفـور بإتاحـة            ١املنصوص عليها يف اجلزء     
 للمحكمة أو وكيل النيابة أو احملقق أو هيئة التحقيق يف مجهورية أرمينيا             نتائج التنفيذ 

  .اليت أعدت االستفسار
  ...  
ويف احلاالت اليت يتعذر فيها تنفيذ حتقيق ورد مبقتضى املعاهـدات             -٥  

الدولية اليت انضمت إليها مجهورية أرمينيا من هيئة خمتصة لدولة أجنبيـة، أو الـيت               
يذ عن املعاهدة الدولية املعنية، ختطر اهليئة املقابلة يف الدولة األجنبية           ينشأ فيها التنف   ال

  .باستحالة تنفيذ االستفسار وأسباهبا كما هو مبني يف هذه املادة
 إحالة مجيع الوثائق واملواد األخرى املتعلقة على أنه جيب أيضاً   ) ١(٤٧٨وتنص املادة     -١١٦

املتاحة إلجراءات احملاكم ووكالء النيابـة واحملققـني        باجلرمية اليت ارتكبها الشخص املسلَّم و     
وهيئات التحقيق يف مجهورية أرمينيا إىل السلطات املختصة يف الدولة األجنبية املعنية كما هو              

  . مبني يف املعاهدة الدولية املقابلة
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لـة يف   وتنظم العالقات القانونية املذكورة أعاله االتفاقيةُ األوروبية للمساعدة املتباد          -١١٧
املسائل اجلنائية، فضالً عن املعاهدات الثنائية املوقعة بني شرطة مجهوريـة أرمينيـا أو وزارة               

 ، وإسـتونيا  ،داخليتها والوكاالت املقابلة يف البلدان التالية اليت تـشمل االحتـاد الروسـي            
 ،وبيالروس ، وبولندا ، وبلغاريا ، وإيطاليا ، وأوكرانيا ، وأوزبكستان ،واإلمارات العربية املتحدة  

 ، وقـربص  ، وطاجيكـستان  ، وجورجيـا  ، واجلمهورية العربيـة الـسورية     ،وتركمانستان
  .  واليونان، ومصر، وليتوانيا، والتفيا، وكازاخستان،وقريغيزستان

  ١٥املادة     
تتعاون الدول األطراف فيما بينها ويقـدم بعـضها         " من االتفاقية،    ١٥وفقاً للمادة     -١١٨

ساعدة ملساعدة ضحايا االختفـاء القـسري وللبحـث عـن           لبعض أقصى ما ميكن من امل     
األشخاص املختفني وحتديد أماكن وجودهم وحتريرهم وكذلك، يف حالة وفاة األشـخاص            

  ".املختفني، إخراج جثثهم وحتديد هويتهم وإعادة رفاهتم
 من قانون اإلجراءات اجلنائية جلمهورية أرمينيا إجراءات االتصال         ٥٤وحيدد الفصل     -١١٩
 بـصفة   ٤٧٤وحتدد املـادة    . قدمي املساعدة القانونية يف الدعاوى اجلنائية للدول األطراف       وت

  . خاصة إجراءات تقدمي املساعدة القانونية املؤقتة يف الدعاوى اجلنائية يف العالقات بني الدول
إجراء عمليات االستجواب والتفتيش والتحريز والبحث وفحـص       -١  

ألخرى املنصوص عليها يف هذا القانون يف إقليم دولـة          اخلرباء واخلطوات اإلجرائية ا   
مـن احملـاكم    ") التحقيق"    بيشار إليه فيما يلي     (أجنبية بناء على تكليف أو طلب       

وكالء النيابة أو احملققني أو هيئات التحقيق يف مجهورية أرمينيا، وكذلك اختـاذ              أو
 مجهورية أرمينيا بنـاء     اخلطوات اإلجرائية املنصوص عليها يف هذا القانون يف إقليم        

يشار إليهم فيما يلي    (على حتقيق أجرته السلطات املختصة أو املسؤولون املختصون         
جيب أن يتم مبا يتفق مع املعاهدات الدولية اليت انضمت إليها ") السلطات املختصة"    ب

  .مجهورية أرمينيا، كما هو مبني يف تلك املعاهدات وهذا القانون
اخلطوات اإلجرائية املنصوص عليها يف هذا القانون       ويف حالة اختاذ      -٢  

يف إقليم مجهورية أرمينيا بناء على حتقيق أجرته السلطات املختصة لدولة أجنبيـة،             
تقوم الدولة أو احملاكم أو وكالء النيابة أو احملققون أو هيئات التحقيـق جبمهوريـة         

 املنـصوص عليهـا يف      أرمينيا بتطبيق معايري هذا القانون مع مراعاة االسـتثناءات        
  .املعاهدات الدولية املقابلة

وجيوز للمحاكم ووكالء النيابة واحملققني وهيئات التحقيـق يف مجهوريـة             
أرمينيا أن يقوموا، حيال الطلبات اليت تقدمها السلطات املختصة يف دولة أجنبيـة،             

يـق قواعـد   ويف أثناء اضطالعها باألنشطة اإلجرائية يف إقليم مجهورية أرمينيا، بتطب         
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تشريعات اإلجراءات اجلنائية للدولة األجنبية املقابلة، حيثما كان تطبيق هذه القواعد           
األخرية منصوصاً عليه يف معاهدة دولية سارية كانت مجهورية أرمينيـا والدولـة             

  .األجنبية طرفني فيها
وُتنفذ حتقيقات السلطات املختصة للدول األجنبية يف إطار احلدود الزمنيـة             

نصوص عليها يف قانون اإلجراءات اجلنائية جلمهورية أرمينيا، ما مل حتدد املعاهدة            امل
  .الدولية املقابلة حدوداً زمنية أخرى

ومتر اتفاقات بشأن املساعدة املتبادلة يف الدعاوى اجلنائية حالياً مبرحلة التخطيط مع              -١٢٠
  . كسيكيةاململكة األردنية اهلامشية، واهلند، والواليات املتحدة امل

  ١٦املادة     
  :  من االتفاقية١٦وفقاً للمادة   -١٢١

ال جيوز ألي دولة طرف أن تطرد أو تبعد أو أن تسلم أي شخص                -١"  
إىل أي دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إىل االعتقاد بـأن هـذا                

  . الشخص سيقع ضحية لالختفاء القسري
تراعي السلطات املختـصة    للتحقق من وجود مثل هذه األسباب،         -٢  

مجيع االعتبارات ذات الصلة، مبا يف ذلك، عند االقتضاء، وجود حاالت ثابتة مـن              
االنتهاك املنهجي اجلسيم أو الصارخ أو اجلماعي حلقوق اإلنسان أو القانون اإلنساين 

  ".الدويل يف الدولة املعنية
رمينيا أن املواطنني األجانـب     من القانون اجلنائي جلمهورية أ    ) ٣)(١٦(وحتدد املادة     -١٢٢

وعدميي اجلنسية املقيمني يف مجهورية أرمينيا الذين ارتكبوا جرمية خارج إقليم مجهورية أرمينيا          
ال جيوز تسليمهم إذا كانت هناك أسباب وجيهة لالعتقاد بأن التسليم قد طُلب مـن أجـل     

 أو جمموعة اجتماعيـة معينـة،       حتقيق أو عقوبة مبعثها االنتماء العرقي أو الديين ملواطن بعينه         
وال جيوز التسليم إىل هذا البلد األجنيب مىت كان هناك خطر شديد     . بسبب الرأي السياسي   أو

  .من أن يتعرض الشخص للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة
    ١٦املادة 

  تسليم األشخاص الذين ارتكبوا جرمية إىل الدول األجنبية
وز تسليم مواطين مجهورية أرمينيا الذين ارتكبوا جرميـة يف          ال جي   -١  

إقليم بلد آخر إىل بلد أجنيب آخر، باستثناء احلاالت املنصوص عليها يف املعاهـدات              
  . الدولية اليت صدقت عليها مجهورية أرمينيا
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 للمعاهدات الدولية اليت انضمت إليها مجهورية أرمينيا، جيوز     ووفقاً  -٢  
ني األجانب وعدميي اجلنسية الذين ارتكبوا جرمية خارج إقليم مجهورية          تسليم املواطن 

أرمينيا واملوجودين يف مجهورية أرمينيا إىل بلد أجنيب خلضوعهم للمساءلة اجلنائيـة            
  .لقضاء العقوبة أو

 من هذه املادة إىل بلد      ٢وال جيوز تسليم األشخاص املبينني يف اجلزء          -٣  
العقوبة  ة لالعتقاد بأن تسليمهم قد طُلب للتحقيق أو       أجنيب مىت ُوجدت أسباب وجيه    

بـسبب   بسبب االنتماء العرقي أو الديين ملواطن بعينه أو جمموعة اجتماعية بعينـها أو    
وال جيوز التسليم إىل هذا البلد األجنيب مىت كان هناك خطر شـديد             . الرأي السياسي 

  .إنسانية أو املهينةمن أن يتعرض الشخص للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة الال
وإذا كانت قوانني الدولة املطاِلبة بتسليم األشخاص الـذين ارتكبـوا           -٤  

جرمية تنص على أن عقوبة هذه اجلرمية هي اإلعدام، جاز رفض تسليم هؤالء األشخاص              
  .ما مل تقدم الدولة املطاِلبة بالتسليم ضمانات كافية بعدم تنفيذ عقوبة اإلعدام

تسليم شخص ارتكب جرمية، جتـرى املالحقـة        ويف حالة رفض      -٥  
  .اجلنائية عن اجلرائم املرتكبة يف إقليم بلد أجنيب وفقاً لتشريعات مجهورية أرمينيا

 من قانون اإلجراءات اجلنائية جلمهورية أرمينيا، يكون مكتـب          ٤٧٥ووفقاً للمادة     -١٢٣
تعلقـة بتنفيـذ اخلطـوات      املدعي العام جلمهورية أرمينيا، فيما يتصل بإجراء التحقيقات امل        

اإلجرائية السابقة للمحاكمات، هو السلطة املختصة بتقدمي املساعدة القانونية يف الـدعاوى            
اجلنائية اليت تنص عليها املعاهدات الدولية اليت انضمت إليها مجهورية أرمينيا، وتكون السلطة             

قيقات املتعلقـة بتنفيـذ     املختصة هي وزارة العدل جلمهورية أرمينيا فيما يتصل بإجراء التح         
  . اخلطوات اإلجرائية يف الدعاوى، مبا يف ذلك األحكام

  ١٧املادة     
  :  من االتفاقية١٧وفقاً للمادة   -١٢٤

  . ال جيوز حبس أحد يف مكان جمهول  -١"  
دون اإلخالل بااللتزامات الدولية األخرى للدولة الطرف يف جمال           -٢  

  : لة طرف، يف إطار تشريعاهتا، القيام مبا يلياحلرمان من احلرية، يتعني على كل دو
  حتديد الشروط اليت جتيز إصدار أوامر احلرمان من احلرية؛   )أ(  
  تعيني السلطات املؤهلة إلصدار أوامر احلرمان من احلرية؛   )ب(  
ضمان عدم إيداع الشخص الذي حيرم من حريته إال يف مكـان              )ج(  

   وخاضع للمراقبة؛ معترف به رمسياً
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ضمان حصول كل شخص حيرم من حريته على إذن لالتـصال             )د(  
 فقـط مبراعـاة     بأسرته أو حماميه أو أي شخص آخر خيتاره، وتلقي زيارهتم، رهناً          

الشروط املنصوص عليها يف القانون، وضمان حصول األجنيب على إذن لالتـصال            
   للقانون الدويل الواجب التطبيق؛ بالسلطات القنصلية لدى بلده وفقاً

ضمان سبل وصول كل سلطة ومؤسسة خمتصة ومؤهلة مبوجـب            )ه(  
  القانون إىل أماكن االحتجاز، وذلك، عند الضرورة، بإذن مسبق من سلطة قضائية؛ 

ضمان حق كل شخص حيرم من حريته، ويف حالة االشـتباه يف              )و(  
وقوع اختفاء قسري، حيث يصبح الشخص احملروم من حريته غري قادر على ممارسة             

احلق بنفسه، حق كل شخص لـه مصلحة مشروعة، كأقارب الشخص احملروم          هذا  
من حريته أو ممثليهم أو حماميهم، يف مجيع الظروف، يف الطعن أمام حمكمة تبـت يف       
أقرب وقت يف مشروعية حرمانه من حريته وتأمر بإخالء سبيله إذا تبني أن حرمانه              

  . من حريته غري مشروع
أو امللفات  / أو أكثر من السجالت و     تضع كل دولة طرف واحدا      -٣  

الرمسية بأمساء األشخاص احملرومني من حريتهم وتستوفيها بأحـدث املعلومـات،           
وتضعها فورا، بناء على الطلب، حتت تصرف أية سلطة قضائية أو أية سلطة أخرى              
أو مؤسسة خمتصة ومؤهلة مبوجب تشريعات الدولة الطرف املعنية أو مبوجـب أي             

وتتضمن هذه املعلومـات  .  فيه ذي صلة تكون الدولة املعنية طرفاً    صك قانوين دويل  
  : على األقل ما يلي

  هوية الشخص احملروم من حريته؛   )أ(  
تاريخ وساعة ومكان حرمان الشخص من حريته والسلطة الـيت            )ب(  

  قامت حبرمانه من حريته؛ 
  رية؛ السلطة اليت قررت حرمانه من احلرية وأسباب احلرمان من احل  )ج(  
  السلطة اليت تراقب احلرمان من احلرية؛   )د(  
مكان احلرمان من احلرية، وتاريخ وسـاعة الـدخول يف مكـان       )ه(  

  احلرمان من احلرية، والسلطة املسؤولة عن احلرمان من احلرية؛ 
  العناصر ذات الصلة باحلالة الصحية للشخص احملروم من احلرية؛   )و(  
حلرمان من احلرية، ظروف وأسباب الوفـاة       يف حالة الوفاة أثناء ا      )ز(  

  واجلهة اليت نقلت إليها رفات املتوىف؛ 
تاريخ وساعة إخالء سبيله أو نقله إىل مكان احتجاز آخر، واملكان   )ح(  

  ".الذي نقل إليه والسلطة املسؤولة عن نقله
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 مـن قـانون     ٦٣ وكذلك املادة    ١٨ و ١٧وينظم املسائل املذكورة أعاله الفصالن        -١٢٥
  . اإلجراءات اجلنائية جلمهورية أرمينيا

 من قانون اإلجراءات ٦٣أما احلقوق وااللتزامات املتعلقة باملشتبه به، فتحددها املادة       -١٢٦
:  منها بصفة خاصة على مـا يلـي        ٢ من اجلزء    ٩اجلنائية جلمهورية أرمينيا اليت ينص البند       

 بواسطة اهلاتف أو أي     -غ املقربني من ذويه     قيام اهليئة اليت جتري املالحقة اجلنائية بإبال       )٩"(
 مبكان االحتفاظ به وأسباب إبقائه قيد االحتجاز، ويف حالة اجملندين،           -وسيلة اتصال أخرى    

ويف .  ساعة من وضعه يف احلجز     ١٢إبالغ قائد الوحدة العسكرية يف خالل فترة ال تتجاوز          
 اهليئة اليت تتوىل اإلجراءات اجلنائية      حالة وضع مواطن أجنيب أو عدمي اجلنسية يف احلجز، تقوم         

 ساعة، وعن طريق القنوات الدبلوماسية، بإبالغ بلد املواطنة مبكان وأسـباب            ٢٤يف خالل   
وضعه يف االحتجاز، وإذا كان عدمي اجلنسية، إبالغ البلد الذي له فيه إقامة دائمـة، وعنـد                 

اطن أجنيب أو شـخص عـدمي       وحيثما كان حيق ملو   . اللزوم، إبالغ أي بلد آخر معين أيضاً      
 - مبوجب املعاهدات الدولية اليت انضمت إليها مجهورية أرمينيا  -اجلنسية موضوع يف احلجز     

أن يتصل مبمثله املعين يف بلد املواطنة أو يف البلد الذي يقيم فيه إقامة دائمة، علـى التـوايل،                   
 من ممثله هذا، يلىب طلـُب       مبمثل آخر خمتص مبثل هذا االتصال، أو حيق له أن يتلقى زيارة            أو

  ."ممارسة هذا احلق املقدم من الشخص املوضوع يف احلجز
 من قانون اإلجراءات اجلنائية جلمهورية أرمينيا أسباب وإجراءات         ١٧وحيدد الفصل     -١٢٧

وحتـدد  . إلقاء القبض، وكذلك املسؤولني الذين هلم صالحية اختاذ قرار بشأن إلقاء القبض           
  : صة، مفهوم إلقاء القبض كما يلي، بصفة خا١٢٨املادة 

يتمثل إلقاء القبض يف وضع شخص ما قيد االحتجاز ملنع ارتكابه             -١  
جرمية، أو ملنع هروبه بعد ارتكاب جرمية، من أجل إحالته إىل هيئة التحقيق أو اهليئة               
اليت تتوىل اإلجراءات، مع إعداد الربوتوكول املناسب وإبالغه به بغرض االحتفاظ به          

  .الحتجاز لفترة قصرية يف األماكن وحتت الظروف اليت حيددها القانونيف ا
  :وال جيوز إلقاء القبض إال على األشخاص التالني  -٢  

شخص مشتبه يف ارتكابه جرمية تعرضه لفرض عقوبة يف           -١  
شكل اخلدمة يف كتيبة تأديبية، أو االحتجاز، أو احلرمان من احلرية لفتـرة             

  حمددة أو السجن املؤبد؛
  .متهم انتهك شروط تدبري التحفظ  -٢  

  :يتم إلقاء القبض  -٣  
   إىل اشتباه مباشر يف ارتكاب جرمية؛استناداً  -١  
  . إىل قرار من هيئة مالحقة جنائيةاستناداً  -٢  
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  : أسباب إلقاء القبض١٢٩وترسي املادة   -١٢٨
جيوز ألي مسؤول يف هيئة حتقيق أو حمقق أو مدع عام أن يلقـي                -١  
  :، مىت توافر واحد من األسباب التاليةلى شخص مشتبه يف ارتكابه جرمية عالقبض

 يف أثناء ارتكابه فعل حيظره      القبض على الشخص متلبساً     -١  
  القانون اجلنائي، أو بعد ارتكابه له مباشرة، أو بعد ارتكابه بوقت؛

تعرف شاهد عيان مباشرة على الشخص املعين بوصـفه           -٢  
   الذي حيظره القانون اجلنائي؛الشخص الذي ارتكب الفعل

العثور على آثار واضحة تؤكد صلة الـشخص املعـين            -٣  
بارتكاب فعل حيظره القانون اجلنائي يف حوزته أو على مالبـسه، أو أي              

  شيء آخر استخدمه، أو كان يف شقته، أو وسيلة النقل اخلاصة به؛
توجد أسباب أخرى لالشتباه عند ارتكـاب جرميـة يف            -٤  

 يف اهلروب من مسرح العمليات، أو يف االختباء من اهليئة اليت         شخص شرع 
تقيم اإلجراءات اجلنائية، أو مل يكن له حمل إقامة دائم، أو كـان يقـيم يف    

  .منطقة أخرى، أو مل يتسن إثبات هويته
وال جيوز أن تتجاوز فترة إلقاء القبض لألسباب املنصوص عليها يف      -٢  

وتوجه التهمة إىل   . عة من حلظة الوضع قيد االحتجاز      سا ٧٢ من هذه املادة     ١اجلزء  
 من هـذه املـادة يف       ١الشخص املقبوض عليه لألسباب املنصوص عليها يف اجلزء         

وال جيوز توجيه هتمة إىل املشتبه به       .  ساعة من حلظة وضعه قيد االحتجاز      ٧٢ خالل
ري متـصل    نتيجة لفرض تدبري حتفظي غ     ةيف خالل الفترة املذكورة إذا أُطلق صراح      

 ساعة من حلظة وضـعه      ٧٢ببقائه يف احلجز أو لعدم فرض تدبري حتفظي يف خالل           
  .االحتجاز قيد

 من القانون األسباب واإلجراءات املوجبة لتطبيق التدابري التحفظية        ١٨وحيدد الفصل     -١٢٩
  ). وخباصة االحتجاز(

ائية جلمهورية أرمينيا    من قانون اإلجراءات اجلن    ١١وباإلضافة إىل ذلك، ترسي املادة        -١٣٠
مبدأ حصانة الشخص اليت يتمتع كل شخص مبوجبها باحلق يف احلريـة واحلـصانة، والـيت         

جيوز مبوجبها احتجاز أحد وبقاؤه يف احلبس ألسباب وإجراءات أخرى غري تلك املنصوص  ال
  . عليها يف هذا القانون

و باسـتمرار االحتجـاز أو       من املادة نفسها، ال يؤذن باالحتجاز أ       ٣ للجزء   ووفقاً  -١٣١
وال جيوز وضع شخص    . إيداع الشخص قسراً يف مؤسسة طبية أو إصالحية إال بقرار حمكمة          

  . ساعة، ما مل يصدر قرار مناسب من احملكمة٧٢يف احلبس ملدة تتجاوز 
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 من املادة نفسها، ُيبلغ كل مقبوض عليه وحمتجز فـوراً بأسـباب             ٤ للجزء   ووفقاً  -١٣٢
حتجازه، وكذلك بالظروف الوقائعية والتوصيف القانوين للجرمية املشتبه يف         القبض عليه أو ا   

  .ارتكابه هلا أو املتهم هبا
 من قانون اإلجراءات اجلنائية جلمهورية أرمينيا كيفية الطعـن يف           ١٥٠وحتدد املادة     -١٣٣

  .  شروط تغيري تدبري التحفظ أو رفعه١٥١تدابري التحفظ، وحتدد املادة 
    ١٥٠املادة 

  الطعن يف تدابري التحفظ
جيوز للمشتبه به أو املتهم وحماميـه أو ممثليـه القـانونيني أو أي                -١  

مشاركني معنيني آخرين يف اإلجراءات أن يطعنوا يف قرار احملقق واهليئة احملققة بشأن             
و تغيريه أمام وكيل النيابة املختص، وجيوز الطعـن يف قـرار            أتطبيق تدبري التحفظ    

  .ام وكيل نيابة أعلى منه درجةوكيل نيابة أم
وجيوز الطعن أمام حمكمة االستئناف يف قرار احملكمة بشأن فرض            -٢  

تدبري التحفظ يف أثناء اإلجراءات السابقة للمحاكمة أو رفضه، أو بشأن متديد فترة             
  .تطبيق االحتجاز كتدبري حتفظي أو رفضه

    ١٥١املادة 
  تغيري تدبري حتفظي ورفعه

 القائمة باإلجراءات اجلنائية، عند االقتضاء، أن تغـري         جيوز للهيئة   -١  
  .تدبري التحفظ

  .وُيرفع تدبري التحفظ عند انتفاء احلاجة إليه  -٢  
وجيوز للمحكمة أن تغري وترفع تدبري التحفظ يف شكل احتجـاز             -٣  

وكفالة تفرضهما احملكمة، وجيوز أيضاً للمدعي العام أن يغـريه ويرفعـه يف أثنـاء           
ويف أثناء اإلجـراءات اجلنائيـة الـسابقة        .  اجلنائية السابقة للمحاكمة   اإلجراءات

للمحاكمة جيوز للمحقق كذلك أن يغري أو يرفع تدبري التحفظ يف شكل الكفالة اليت    
  .تفرضها احملكمة بعد موافقة املدعي العام

وتقوم اجلهة اليت غريت أو رفعت االحتجاز كتدبري حتفظي بإبالغ            -٤  
حتجاز بذلك يف اليوم نفسه، وبإحالة نسخة إليها من القرار املتخذ يف            إدارة مرفق اال  

  .هذا الشأن
وتقوم املنشآت واهليئات العقابية التابعة لوزارة العدل جلمهورية أرمينيا بالتفتيش بانتظـام              -١٣٤

ـ              ا، على وكالء النيابة القائمني بالرقابة، وإدارة السجون التابعة لوزارة العـدل جلمهوريـة أرميني
وجمموعة املراقبني العامني الذين ينفذون الرقابة العامة، واللجنة القائمة املعنية باتفاقيـة مكافحـة              
  . التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واجلهات األخرى
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  ١٨املادة     
  : من االتفاقية١٨وفقاً للمادة   -١٣٥

، تضمن كل دولة طرف ألي شخص       ٢٠ و ١٩ادتني  مع مراعاة امل    -١"  
 مصلحة مشروعة يف احلصول على هذه املعلومة، كأقارب الشخص احملروم           لهيثبت أن   

  : من حريته أو ممثليهم أو حماميهم، إمكانية االطالع على املعلومات التالية على األقل
  السلطة اليت قررت حرمانه من احلرية؛   )أ(  
ان حرمان الشخص من حريته والسلطة الـيت        تاريخ وساعة ومك    )ب(  

  قامت حبرمانه من حريته؛
  السلطة اليت تراقب احلرمان من احلرية؛  )ج(  
مكان وجود الشخص احملروم من حريته، مبا يف ذلك يف حالة نقله              )د(  

  إىل مكان احتجاز آخر، املكان الذي نقل إليه والسلطة املسؤولة عن نقله؛ 
   إخالء سبيله؛ تاريخ وساعة ومكان  )ه(  
  العناصر ذات الصلة باحلالة الصحية للشخص احملروم من احلرية؛  )و(  
يف حالة الوفاة أثناء احلرمان من احلرية، ظروف وأسباب الوفـاة             )ز(  

  واجلهة اليت نقلت إليها رفات املتوىف؛
تتخذ تدابري مالئمة عند االقتضاء لضمان محاية األشخاص املشار           -٢  

 عن األشخاص املشتركني يف التحقيق، من        من هذه املادة، فضالً    ١ة  إليهم يف الفقر  
كل سوء معاملة أو ختويف أو عقاب بسبب البحث عن معلومات عـن شـخص               

  ".حمروم من حريته
من قانون اإلجـراءات اجلنائيـة      ) ٩)(٢(٦٣وتنظم املسائل املذكورة أعاله املادةُ        -١٣٦

 بواسـطة   -ي املالحقة اجلنائية بإبالغ أقاربه املقربني       قيام اهليئة اليت جتر   : "جلمهورية أرمينيا 
 مبكان االحتفاظ به وأسباب إبقائه قيد االحتجاز، ويف         -ة اتصال أخرى    يلاهلاتف أو أي وس   

 ساعة من وضعه يف ١٢حالة اجملندين، إبالغ قائد الوحدة العسكرية يف خالل فترة ال تتجاوز 
 اجلنسية يف احلجز، تقوم اهليئـة الـيت تتـوىل    ويف حالة وضع مواطن أجنيب أو عدمي      . احلجز

 ساعة، وعن طريق القنوات الدبلوماسية، بإبالغ بلد املواطنة         ٢٤اإلجراءات اجلنائية يف خالل     
مبكان وأسباب وضعه يف االحتجاز، وإذا كان عدمي اجلنسية، إبالغ البلد الذي له فيه إقامـة                

وحيثما كـان حيـق ملـواطن أجـنيب         . يضاًدائمة، وعند اللزوم، إبالغ أي بلد آخر معين أ        
 مبوجب املعاهدات الدولية اليت انضمت إليهـا  -شخص عدمي اجلنسية موضوع يف احلجز   أو

 أن يتصل مبمثله املعين يف بلد املواطنة أو يف البلد الذي يقيم فيـه إقامـة                 -مجهورية أرمينيا   
أو حيق له أن يتلقى زيارة مـن        دائمة، على التوايل، أو مبمثل آخر خمتص مبثل هذا االتصال،           
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 كما تنظمها   ".ممثله هذا، يلىب طلب ممارسة هذا احلق املقدم من الشخص املوضوع يف احلجز            
  .  اليت تبني حقوق املتهم والتزاماته٦٥املادة 

    ٦٥املادة 
  حقوق املتهم والتزاماته

وتتوىل اهليئة القائمة بـاإلجراءات     . يتمتع املتهم باحلق يف الدفاع      -١  
اجلنائية هتيئة الفرصة أمام املتهم ملمارسة حقه يف الدفاع باللجوء إىل كافة الوسـائل              

  .اليت ال حيظرها القانون
  :يتمتع املتهم، وفقاً ألحكام هذا القانون، باحلق فيما يلي  -٢  

أن يعرف التهمة املوجهة إليه، وأن حيصل باجملـان مـن             -١  
 نسخة من قرار اعتباره متهماً فـور        القائمة باإلجراءات اجلنائية على    اهليئة
االهتام إليه أو فور وضعه قيد االحتجاز، أو فور إصدار قرار فـرض              توجيه

  تدبري التحفظ؛
أن يتلقى، فور وضعه قيد االحتجاز، من هيئة التحقيـق            -٢  

 ٢احملقق أو املدعي العام إخطاراً خطياً حبقوقه املنصوص عليها يف اجلزء             أو
  ضيحاً هلذه احلقوق؛من هذه املادة وتو

أن يقوم، بعد توجيه االهتام إليه، بتعيني حمام أو بالتنـازل             -٣  
  عن تعيني احملامي ومباشرة الدفاع عن نفسه بنفسه؛

أن يعقد مع حماميه اجتماعاً يتمتع باخلـصوصية والثقـة            -٤  
  أي معوقات أو حدود على عدد االجتماعات ومدهتا؛ وبال

  ...  
اهليئة اليت جتري املالحقـة اجلنائيـة       أن يقوم من خالل       -٩  

بإبالغ أقاربه املقربني مبكان االحتفاظ به قيد االحتجاز وأسبابه، ويف حالة           
 ساعة  ١٢اجملندين، إبالغ قائد الوحدة العسكرية يف خالل فترة ال تتجاوز           

  .من وضعه يف احلجز
لـيت  ويف حالة وضع مواطن أجنيب وعدمي اجلنسية يف احلجز، تقوم اهليئـة ا              

 ساعة، وعن طريق القنـوات الدبلوماسـية،   ٢٤تتوىل اإلجراءات اجلنائية يف خالل  
بإبالغ بلد املواطنة مبكان وأسباب وضعه يف االحتجاز، وإذا كان عدمي اجلنـسية،             

  .إبالغ البلد الذي له فيه إقامة دائمة، وعند اللزوم، إبالغ أي بلد آخر معين أيضاً
 أو شخص عـدمي اجلنـسية موضـوع يف          وحيثما كان حيق ملواطن أجنيب      
 أن يتصل   - مبوجب املعاهدات الدولية اليت انضمت إليها مجهورية أرمينيا          - احلجز
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مبمثله املعين يف بلد املواطنة أو يف البلد الذي يقيم فيه إقامة دائمة، علـى التـوايل،                 
ـ   أو ه هـذا،  مبمثل آخر خمتص مبثل هذا االتصال، أو حيق له أن يتلقى زيارة من ممثل
  .طلب ممارسة هذا احلق املقدم من الشخص املوضوع يف احلجز يلىب

  :ويلتزم املتهم مبا يلي  -٤  
أن ميثل أمام اهليئة القائمة بـاإلجراءات اجلنائيـة بنـاء             -١  

  طلبها؛ على
أن خيضع، عند احتجازه، للتفتيش الذايت بناء على طلب           -٢  

  اهليئة القائمة باإلجراءات اجلنائية؛
  ...  
أن ينصاع لألوامر القانونية الصادرة عن املـدعي العـام            -٥  

  احملقق أو هيئة التحقيق أو القاضي؛ أو
 من قانون اإلجراءات اجلنائية جلمهورية أرمينيا محاية األشخاص         ١٢ويغطي الفصل     -١٣٧

  .املشاركني يف اإلجراءات اجلنائية
    ٩٨املادة 

  ائيةمحاية األشخاص املشتركني يف اإلجراءات اجلن
يتمتع باحلق يف احلماية كلُ شخص يشترك يف إجراءات جنائيـة             -١  

ميكنه أن يديل مبعلومات أساسية للكشف عن اجلرمية واكتشاف الـشخص الـذي             
ارتكب اجلرمية، وتتعرض نتيجة لذلك حياته أو صـحته أو ممتلكاتـه أو حقوقـه               

  . أحد ذويه للخطرمصاحله املشروعة هو أو أسرته أو أحد أقربائه املقربني أو  أو
ويف هذا الفصل، ُيقصد بأحد ذويه الشخص الذي قدم الشخص املـشترك              

  .يف اإلجراءات اجلنائية طلباً خطياً حبمايته إىل اهليئة القائمة باإلجراءات اجلنائية
تتوىل اهليئة القائمة باإلجراءات اجلنائية توفري احلمايـة للـشخص            -٢  

كذلك عضو أسرته أو قريبه املقرب أو أحد ذويـه          املشترك يف اإلجراءات اجلنائية و    
  ).يشار إليهم فيما يلي بالشخص املشمول باحلماية يف هذا الفصل(

وبعد اكتشاف أن الشخص املشمول باحلماية حيتاج إىل محايـة،            -٣  
تقوم اهليئة القائمة باإلجراءات اجلنائية، بناء على طلب خطي من ذلك الـشخص             

  .د قرار بشأن اختاذ إجراء للحماية خيضع للتنفيذ الفوريمببادرة منها، باعتما أو
  ...  
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جيوز ملدير مرفق احلبس بالشرطة أو مرفق االحتجاز أو املؤسـسة             -٧  
 عليـه    مقبوضـاً  اإلصالحية أن حييل إىل اهليئة القائمة باإلجراءات اجلنائية شخصاً        

حه احلماية، بناء    يقضي عقوبته بالسجن على التوايل ملن       أو شخصاً   حمتجزاً شخصاً أو
  . إىل طلب من ذلك الشخصعلى مبادرة منه أو استناداً

    ١-٩٨املادة 
  تدابري احلماية

توجيه حتذير رمسي للشخص الذي من املتوقع أن يستخدم العنف            -١  
  أو يرتكب جرمية أخرى ضد الشخص املشمول باحلماية؛

  محاية بيانات الشخص املشمول باحلماية املتعلقة هبويته؛  -٢  
ضمان تأمني الشخص املشمول باحلماية وصـون حمـل إقامتـه             -٣  

  وممتلكاته األخرى؛
توفري احلماية للشخص املشمول باحلماية بواسطة تـدابري محايـة            -٤  

  شخصية واإلبالغ باخلطر؛
  استخدام الوسائل التقنية للمراقبة والتنصت؛  -٥  
يئة القائمة ضمان أمن الشخص املشمول باحلماية عند مثوله أمام اهل     -٦  

  باإلجراءات اجلنائية؛
تطبيق تدابري التحفظ ضد املشتبه به أو املدعى عليه اليت تـستبعد              -٧  

  إمكانية استخدامه للعنف أو ارتكابه جرمية أخرى ضد الشخص املشمول باحلماية؛
  ...  
  تبديل وثائق حتديد هوية الشخص املشمول باحلماية أو تغيري املظهر؛  -٩  

ضاً توفري احلماية للشخص املطلوب محايته من خالل اإلجراءات والشروط          وميكن أي   -١٣٨
  .املنصوص عليها يف املعاهدات الدولية اليت انضمت إليها مجهورية أرمينيا يف إقليم دولة أجنبية

  ١٩املادة     
  :  من االتفاقية١٩وفقاً للمادة   -١٣٩

انات الطبيـة   ال جيوز استخدام املعلومات الشخصية، مبا فيها البي         -١"  
أو تنقل يف إطار البحث عن شخص خمتـف، أو إتاحتـها            /الوراثية اليت جتمع و    أو

وال خيل ذلك باستخدام تلـك      . ألغراض أخرى غري البحث عن الشخص املختفي      
املعلومات يف إجراءات جنائية تتعلق جبرمية اختفاء قسري وال مبمارسـة احلـق يف              

  . احلصول على تعويض
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ون يف مجع املعلومات الشخصية، مبا فيها البيانـات         ال جيوز أن يك     -٢  
الطبية أو الوراثية، ومعاجلتها واستخدامها واالحتفاظ هبا ما ينتهك أو ما يؤدي إىل             

  ".انتهاك حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وكرامة اإلنسان
حقـوق   من قانون اإلجراءات اجلنائية جلمهورية أرمينيا علـى احتـرام            ٩وتنص املادة     -١٤٠

ومجيع اهليئات واألشخاص   . األشخاص وحرياهتم وكرامتهم كمبدأ من مبادئ اإلجراءات اجلنائية       
  .املشاركني يف اإلجراءات اجلنائية مطالبون باحترام حقوق الشخص وحرياته وكرامته

، ُتجمـع البيانـات     "املتعلق بالبيانات الشخـصية   " لقانون مجهورية أرمينيا     ووفقاً  -١٤١
وُتجمع البيانات الشخصية ألغـراض مـشروعة حمـددة         . هز بطريقة قانونية  الشخصية وُتج 

بوضوح أو معلنة، وال جيوز استخدامها ألغراض أخرى باستثناء احلـاالت الـيت حيـددها               
وُيحظر مجع وجتهيز البيانات الشخصية غري الضرورية لتحقيق اهلدف مـن جتهيـز             . القانون
امت مطلوبة للغرض الذي ُجهزت من أجله، ما مل         وُتخزن البيانات الشخصية ما د    . البيانات

  .ينص القانون على خالف ذلك
األسـباب  " املتعلق بالبيانات الشخصية  " من قانون مجهورية أرمينيا      ٦وحتدد املادة     -١٤٢

  : املسوِّغة لتجهيز البيانات الشخصية، وهي كما يلي
  ُتجهز البيانات الشخصية مبوافقة صاحب البيانات؛   -١  
ون جتهيز البيانات منصوصاً عليه يف التـشريعات، أو يكـون           يك  -٢  

  مستمداً مباشرة من القانون، أو يكون ضرورياً الستيفاء اشتراطات القانون؛ 
  ...  
ُتجهز البيانات الشخصية من أجل محاية أمن الوطن واجلماهري من            -٤  

  . هتديد مباشر
ويف . يز أنواع البيانات الشخصية   وال يفرق القانون القائم بني أسباب وأساليب جته         -١٤٣

 من القانون أن البيانات الشخصية اليت يف حوزة جمهز البيانـات       ١٠الوقت نفسه، تبني املادة     
ويلتزم جمهز البيانات باختاذ التـدابري      . معلومات سرية، باستثناء احلاالت اليت حيددها القانون      

انات الشخصية من الفقـدان العـارض   املناسبة لضمان محاية قواعد البيانات اليت تتضمن البي  
من إدخال البيانات بطريقة غري قانونية يف قواعد البيانات واسـتخدامها بـصورة غـري                أو

وحيدد القانون النظام القانوين جلمع البيانات الشخصية يف أثناء أداء أنشطة هيئات            . مشروعة
يز البيانات املتحصل عليهـا يف      ويف هذا الشأن، ُتنظَّم العالقات املتصلة بتجه      . إنفاذ القوانني 

  . أثناء اإلجراءات اجلنائية يف إطار قانون اإلجراءات اجلنائية جلمهورية أرمينيا
وجيدر باإلشارة أيضاً أن شرطة مجهورية أرمينيا قد عممت مشروع قانون مجهورية              -١٤٤

يز البيانات  ، الذي سيحدد خصوصيات جته    "املتعلق حبماية البيانات الشخصية   "أرمينيا اجلديد   
  . الشخصية احليوية والبيانات الشخصية من الفئة اخلاصة وفقاً للمعايري الدولية

  . أما عن قواعد البيانات الوراثية، فال جتيز القوانني القائمة حاليا تعهد مثل هذه القواعد  -١٤٥
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  ٢٠املادة     
  :  من االتفاقية٢٠وفقاً للمادة   -١٤٦

صول على املعلومات، املنصوص عليـه يف       ال جيوز تقييد احلق يف احل       -١"  
 إال بصفة استثنائية، وذلك فقط يف حالة ما إذا كان شخص ما حتت محايـة     ١٨املادة  

 للمراقبة القضائية، ما دامت احلالة تستدعي       القانون، وكان احلرمان من احلرية خاضعاً     
باحليـاة   ذلك وكان القانون ينص على ذلك، وإذا كان نقل املعلومات يشكل مساساً           

اخلاصة أو بأمن الشخص أو يعرقل حسن سري التحقيق اجلنائي، أو ألي سبب آخـر               
مماثل ينص عليه القانون، ومبا يتفق مع القانون الدويل الواجب التطبيق وأهداف هـذه              

وال جيوز بأي حال من األحوال قبول هذه التقييدات للحق يف احلصول على             . االتفاقية
 ٢ يف املـادة      معرفاً ، إذا كانت تشكل سلوكاً    ١٨ يف املادة    املعلومات املنصوص عليها  

  . ١٧ من املادة ١ للفقرة انتهاكاً أو
مع عدم اإلخالل ببحث مدى شرعية حرمان شخص ما من حريته،             -٢  

 حق الطعـن    ١٨ من املادة    ١تضمن الدولة الطرف لألشخاص املشار إليهم يف الفقرة         
رب وقت على املعلومات املشار إليها يف هذه        القضائي السريع والفعلي للحصول يف أق     

  ".وال جيوز تعليق هذا احلق يف الطعن أو احلد منه يف أي ظرف من الظروف. الفقرة
 من القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا على أن يتحمل املـسؤولية           ١٤٨تنص املادة     -١٤٧

واملواد اليت تتعلـق    اجلنائية كل مسؤول يرفض دون مربر قانوين تزويد أي شخص بالوثائق            
بشكل مباشر حبقوقه ومصاحله املشروعة واجملموعة بالطريقة املقررة، أو يقدم إىل الـشخص             
مقدم الطلب معلومات غري كاملة أو مشوهة عن عمد مىت تسبب ذلك يف إحلـاق ضـرر                 

  . حبقوق الشخص املعين ومصاحله املشروعة
 وتلتزم اهليئة القائمة باإلجراءات اجلنائيـة  .ويتمتع املشتبه به واملتهم باحلق يف الدفاع        -١٤٨

بأن تشرح للمشتبه به واملتهم حقوقهما، وبأن توفر هلما إمكانية فعلية للدفاع عن أنفـسهما               
ويتمتع املشتبه بـه  . ضد التهمة املوجهة إليهما عن طريق كافة التدابري اليت ال حيظرها القانون  

 هتمة سواء بصفتهما الشخصية أو عن طريـق         واملتهم باحلق يف الدفاع عن أنفسهما ضد أي       
  .حمام وممثل قانوين

  ٢١املادة     
تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة لإلفراج عـن         : " من االتفاقية  ٢١وفقاً للمادة     -١٤٩

وتتخذ كـل دولـة     . الشخص احملتجز بطريقة تسمح بالتأكد من أنه مت اإلفراج عنه بالفعل          
ي تكفل لكل شخص عند اإلفراج عنـه سـالمته البدنيـة    طرف كذلك التدابري الالزمة لك    

وقدرته الكاملة على ممارسة حقوقه، دون اإلخالل بااللتزامات اليت قد خيضع هلـا مبوجـب              
  ".القانون الوطين
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 من قانون اإلجراءات اجلنائية جلمهورية أرمينيا على أن         ١١ من املادة    ٥وينص اجلزء     -١٥٠
قضائي، واحملقق، واملدعي العام، ملزمون باإلفراج فوراً عن        احملكمة، وكذلك هيئة التحقيق ال    

وال جيوز لرئيس إدارة مرفق االحتجـاز اسـتقبال   .  غري مشروعأي شخص حمتجز احتجازاً 
، ويكون ملزماً بسرعة اإلفراج عـن أي        تجازه دون قرار من احملكمة    شخص لقضاء مدة اح   

ن قانون اإلجـراءات اجلنائيـة       م ١٤٢ و ١٣٢وتنص املادتان   . شخص تنتهي فترة احتجازه   
جلمهورية أرمينيا على أسباب وإجراءات اإلفراج عن األشخاص املقبوض عليهم واحملتجزين،           

  . عن الكيانات املختصة باإلفراج عنهمفضالً
    ١٣٢املادة 

  إخالء سبيل الشخص املقبوض عليه
 خيلى سبيل الشخص املقبوض عليه، بناء على قرار من اهليئة القائمة            -١  

  :باإلجراءات، يف احلاالت التالية
إذا مل تثبت شبهة ارتكاب الشخص لفعل حيظره القانون           -١
  اجلنائي؛

  إذا مل تكن هناك ضرورة لبقاء الشخص يف االحتجاز؛  -٢
إذا انقضى احلد األقصى ملدة القبض مبوجب هذا القانون،           -٣

  . باحتجاز املتهمومل تتخذ احملكمة قراراً
بيل املشتبه به أيضاً بقرار من رئيس هيئة التحقيـق      وجيوز إخالء س    -٢  

ويقـوم رئـيس إدارة   .  من هذه املادة١ من اجلزء ١يف احلالة اليت ينص عليها البند       
مرفق احلبس التابع للشرطة بإخالء سبيل املشتبه به يف احلالة املنـصوص عليهـا يف               

  . من هذه املادة١ من اجلزء ٣ البند
راحه من القبض عليه ال جيـوز إلقـاء         والشخص الذي ُيطلق س     -٣  

  .القبض عليه ثانيةً بذات الشبهة
    ١٤٢املادة 

  إخالء سبيل املتهم من االحتجاز
خيلى سبيل املتهم من االحتجاز، بناء على قرار تصدره اهليئة املعنية             -١  

  :اليت جتري اإلجراءات اجلنائية، يف احلاالت التالية
  املالحقة اجلنائية املعنية ضده؛إذا انتهت إجراءات القضية أو   -١
إذا وقعت حمكمة عقوبة على الشخص املدان ال عالقة هلا            -٢

  بالسجن أو اخلدمة يف كتيبة إصالحية أو االحتجاز؛
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إذا ثبت للهيئة القائمة باإلجراءات اجلنائية عدم ضـرورة           -٣
  إبقاء الشخص يف االحتجاز؛

كمة عند اختاذ   إذا انقضت فترة االحتجاز اليت حددهتا احمل        -٤
  قرار االحتجاز ومل ُتمدد؛

إذا انقضت الفترة القصوى املنـصوص عليهـا يف هـذا       -٥
  القانون إلبقاء الشخص قيد االحتجاز؛

إذا ُدفعت الكفالة اليت فرضتها احملكمة إلخـالء سـبيل            -٦
  .الشخص من االحتجاز

 من هـذه    ١ من اجلزء    ٦-٤ويف احلاالت اليت تنص عليها البنود         -٢  
 بـإخالء سـبيل     ادة، جيوز أيضاً لرئيس إدارة مرفق االحتجاز أن يصدر قـراراً          امل

  .الشخص من االحتجاز
 من هـذه  ١ من اجلزء ٢ و١ويف احلاالت اليت ينص عليها البندان       -٣  

املادة، تقوم احملكمة بإخالء سبيل الشخص املّربأ أو املدان من االحتجاز مباشرة من             
 من هـذه    ١ من اجلزء    ٦-٤املنصوص عليها يف البنود     ويف احلاالت   . قاعة احملكمة 

املادة، وكذلك عند ورود نسخة من قرار اهليئة القائمة باإلجراءات اجلنائية بـشأن             
رفع االحتجاز كتدبري حتفظي أو تغيريه، يقوم رئيس إدارة مرفق االحتجاز بـإخالء             

  .سبيل املتهم على الفور
از ال جيوز احتجازه ثانيةً     والشخص الذي ُيخلى سبيله من االحتج       -٤  

بذات التهمة ما مل تظهر مالبسات جوهرية جديدة مل تكن تعرفها اهليئـة القائمـة               
  .باإلجراءات وقت إخالء سبيل املتهم من االحتجاز

  ٢٢املادة     
، تتخذ كل دولة طـرف      ٦مع عدم اإلخالل باملادة     " من االتفاقية،    ٢٢وفقاً للمادة     -١٥١

  :ع التصرفات التالية واملعاقبة عليهاالتدابري الالزمة ملن
مـن  ) و(عرقلة أو اعتراض الطعن املشار إليه يف الفقرة الفرعيـة             )أ(  

  ؛ ٢٠ من املادة ٢ والفقرة ١٧ من املادة ٢الفقرة 
اإلخالل بااللتزام بتسجيل كل حالة من حاالت احلرمان من احلرية            )ب(  

أو / و الرمسـي ن التـسجيل    وكذلك تسجيل أية معلومات كان املوظف املسؤول ع       
  امللفات الرمسية على علم بعدم صحتها أو كان عليه أن يكون على علم بعدم صحتها؛ 



CED/C/ARM/1 

GE.14-40304 50 

رفض تقدمي معلومات عن حالة حرمان من احلريـة، أو تقـدمي              )ج(  
معلومات غري صحيحة، يف الوقت الذي تتوفر فيه الشروط القانونية لتقـدمي هـذه              

  ".املعلومات
 من أجل محايـة     -يتمتع كل فرد    : " من دستور مجهورية أرمينيا    ١٨ ووفقاً للمادة   -١٥٢

 باحلق يف سبل انتصاف قضائية فعالة فضالً عن سبل انتصاف قانونية فعالة             -حقوقه وحرياته   
   ".أمام هيئات الدولة األخرى

ئيـة  وتلتزم اهليئة القائمة باإلجراءات اجلنا. ويتمتع املشتبه به واملتهم باحلق يف الدفاع        -١٥٣
بأن تشرح للمشتبه به واملتهم حقوقهما، وبأن توفر هلما إمكانية فعلية للدفاع عن أنفـسهما               

ويتمتع املشتبه بـه  . ضد التهمة املوجهة إليهما عن طريق كافة التدابري اليت ال حيظرها القانون  
واملتهم باحلق يف الدفاع عن نفسيهما ضد أي هتمة سواء بصفتهما الشخصية أو عن طريـق                

  .ام وممثل قانوينحم
.  من مبادئ اإلجراءات اجلنائية جلمهورية أرمينيـا       وتشكل حصانة الشخص واحداً     -١٥٤
وال جيـوز   .  من القانون، يتمتع كل شخص باحلق يف احلريـة واحلـصانة           ١١ للمادة   ووفقاً

احتجاز شخص أو إبقاؤه يف االحتجاز ألسباب أو بوسائل أخرى غري تلك اليت ينص عليها               
وال يؤذن باالحتجاز أو باستمرار االحتجاز أو إيداع الـشخص          . إلجراءات اجلنائية قانون ا 

وال جيوز وضع شخص يف احلبس ملـدة        . قسراً يف مؤسسة طبية أو تعليمية إال بقرار حمكمة        
  . ساعة، ما مل يصدر قرار هبذا الشأن من احملكمة٧٢تتجاوز 
وض عليه وحمتجز فوراً بأسباب     وتؤكد املادة نفسها أنه جيب تبليغ كل شخص مقب          -١٥٥

القبض عليه أو احتجازه، وكذلك بالظروف الوقائعية والتوصيف القانوين للجرمية املشتبه يف            
وتكون احملكمة وكذلك هيئة التحقيق القضائي واحملقق واملدعي العام   . ارتكابه هلا أو املتهم هبا    

وال يؤذن لرئيس إدارة    . ملزمني بسرعة إخالء سبيل أي شخص حمبوس بطريقة غري مشروعة         
مرفق االحتجاز باستقبال شخص لقضاء مدة احتجازه دون أمر حمكمة مناسـب، ويكـون              

  .ملزماً بسرعة اإلفراج عن أي شخص تنتهي فترة احتجازه
.  من القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا على حقـوق املـشتبه بـه         ٦٣وتنص املادة     -١٥٦

  :ق فيما يليوبصفة خاصة، يتمتع املشتبه به باحل
أن يعرف ما هو مشتبه بارتكابه، وأن ُيبلغ مبحتـوى االشـتباه،              -١  

  والوقائع، والتوصيف القانوين للفعل املتهم بارتكابه؛
أن يتلقى مذكرة خطية حبقوقه وشرحاً من هيئة التحقيق أو احملقق             -٢  

  أو املدعي العام فور إلقاء القبض عليه؛
ـ       أن يتلقى من هيئة التحقيق،        -٣   ه بعد إلقاء القبض عليه أو بعد إبالغ

 نسخة من أمر القبض عليـه أو قـرار   - وباجملان اً فور-بقرار فرض تدبري التحفظ     
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فرض تدبري التحفظ الصادر عن هيئة املالحقة اجلنائية، وأن يتلقـى، بعـد إعـداد               
  بروتوكول القبض عليه، نسخة منه؛

احملقـق واملـدعي    أن يطعن يف إجراءات وقرارات هيئة التحقيق و         -٤  
  واحملكمة؛ العام

  ...  
أن يتلقى تعويضاً عن الضرر الناجم بصورة غـري قانونيـة عـن               -٦  

  .إجراءات اهليئة القائمة باإلجراءات اجلنائية، وما إىل ذلك
 باهلاتف أو بوسائل االتصال     -ويتمتع املشتبه به أيضاً باحلق يف إبالغ أقاربه املقربني            -١٥٧

 عن مكان إبقائه يف االحتجاز وأسبابه، -هليئة القائمة باملالحقة القضائية األخرى، من خالل ا
  . ساعة من وضعه يف احلجز مباشرة١٢يف خالل فترة ال تتجاوز 

ويف حالة وضع مواطن أجنيب أو شخص عدمي اجلنسية يف االحتجاز، تقـوم اهليئـة                 -١٥٨
 القنوات الدبلوماسية، بإبالغ     ساعة، ومن خالل   ٢٤القائمة باإلجراءات اجلنائية، يف غضون      

بلد مواطنة هذا الشخص املوضوع يف االحتجاز، وإذا كان عدمي اجلنسية، الدولة اليت له فيها               
 الدولة املعنية األخرى مبكـان وأسـباب إبقائـه          إقامة دائمة، ويف حالة الضرورة ُتبلغ أيضاً      

  .االحتجاز يف
  . من القانون٦٥وميارس املتهم ذات احلقوق مبقتضى املادة   -١٥٩
املتعلق باحتجاز اِألشخاص املقبـوض     " من قانون مجهورية أرمينيا      ٣٢ووفقاً للمادة     -١٦٠

  ": عليهم واحملتجزين
يتمتع أي شخص مقبوض عليه يف مرفق حبس تابع للشرطة، وأي حمتجز            "  

يف مرفق احتجاز باحلق يف أن يبلغ بذلك على الفور شخصاً من اختياره بأي وسيلة               
  .من وسائل االتصالممكنة 

وتلتزم إدارة مرفق احلبس التابع للشرطة بأن تبلغ على الفور الشخص الذي              
اختاره الشخص املقبوض عليه بإيداع الشخص املقبوض عليـه يف مرفـق حـبس              
الشرطة أو نقله من إحدى املؤسسات إىل مؤسسة أخرى، يف حالة استحالة مباشرة             

  .يه يف اجلزء واحد من هذه املادةالشخص املقبوض عليه للحق املنصوص عل
وتلتزم إدارة مرفق االحتجاز بأن تبلغ خطياً شخصاً من اختيار الـشخص              

احملتجز بإيداع الشخص احملتجز يف مرفق االحتجاز أو نقله من إحدى املؤسسات إىل           
مؤسسة أخرى، يف موعد أقصاه ثالثة أيام، يف حالة استحالة مباشـرة الـشخص              

  ".صوص عليه يف اجلزء واحد من هذه املادةاحملتجز للحق املن
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ُيسجل الشخص املقبوض عليه يف     : " من القانون نفسه   ٢٩ من املادة    ٤ووفقاً للجزء     -١٦١
سجالت معدة هلذا الغرض، ويف سجالت فردية فور نقلـه إىل مرفـق الـشرطة للحـبس              

بوض عليه  ويعد لكل شخص مق   . االحتياطي، وفور نقل الشخص احملتجز إىل مرفق االحتجاز       
أو حمتجز ملف شخصي ُتسجل فيه بطريقة إلزامية سنوات وتواريخ دخوله احلبس االحتياطي             

  ".أو االحتجاز وإخالء سبيله
وفيما يتعلق باملسؤولية امللقاة على عاتق املسؤولني، ُتتوخى من أجلهم تدابري تتعلـق          -١٦٢

وبصفة . م سالمة أدائهم لواجباهتم   باألثر اإلداري واجلنائي، خبالف املسؤولية التأديبية عن عد       
 من قانون املخالفات اإلدارية جلمهورية أرمينيا على املسؤولية عـن   ١٨٩خاصة، تنص املادة    

  :علوماتعدم أداء واجب تقدمي امل
يترتب على امتناع مسؤويل الدولة، وهيئـات احلكـم الـذايت احملليـة،             "  

كذلك املنظمات ذات الطابع    ومؤسسات الدولة، واملؤسسات املمولة من احلكومة، و      
 ألحكام القانون فرُض غرامة     احلكومي، بطريقة غري قانونية عن تقدمي املعلومات وفقاً       

  .تتراوح قيمتها بني عشرة أضعاف ومخسني ضعف احلد األدىن احملدد لألجور
ويترتب على تكرار ارتكاب ذلك االنتهاك نفسه يف خالل سنة من فرض              

 فرض غرامة تتراوح قيمتها بني عشرة أضـعاف ومخـسني           عقوبة التدابري اإلدارية  
  ".ضعف احلد األدىن احملدد لألجور

 من القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا على املسؤولية اجلنائية عـن       ٣٤٨وتنص املادة     -١٦٣
  :إلقاء القبض أو االحتجاز بطريقة غري قانونية

ـ    -االحتجاز الثابت عدم مشروعيته       -١"   احلبس ملـدة    ُيعاقَب عليه ب
تتراوح بني شهرين وثالثة أشهر، أو بالسجن ملدة ال تتجاوز سنتني مع احلرمان من              
  .احلق يف تقلد املناصب أو يف املشاركة يف أنشطة معينة ملدة ال تتجاوز ثالثة سنوات

واالحتجاز الثابت عدم مشروعيته أو احلجز يف احلبس الثابت عدم            -٢  
جن ملدة ال تتجاوز أربع سنوات مع احلرمان من احلق           ُيعاقَب عليه بالس   -مشروعيته  

  . يف تقلد مناصب معينة أو يف املشاركة يف أنشطة معينة ملدة ال تتجاوز ثالث سنوات
 من هذه املادة، إذا ترتبـت       ٢ و ١والفعالن املذكوران يف اجلزأين       -٣  

بني ثـالث  عليهما آثار وخيمة بسبب اإلمهال، ُيعاقَب عليهما بالسجن ملدة تتراوح      
ومثاين سنوات مع احلرمان من احلق يف تقلد مناصب معينة أو يف املشاركة يف أنشطة               

  ."معينة ملدة ال تتجاوز ثالث سنوات
وينص القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا على املسؤولية عن عرقلة ممارسـة احملـامي          -١٦٤

 على عرقلته ممارسة احملامي     ، يعاقَب أي مسؤول   ٣٣٢ من املادة    ١فوفقاً للجزء   . لصالحياته
أو احملضر لصالحياته بغرامة تتراوح قيمتها بني مائيت ضعف وأربعمائة ضعف احلـد األدىن               

  .لألجور، أو باحلبس ملدة تتراوح بني شهر واحد وثالثة أشهر
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 من القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا على أن الرفض غري املشروع ١٤٨وتنص املادة   -١٦٥
 مسؤول لتزويد أي شخص بالوثائق واملواد اليت تتعلق بشكل مباشر حبقوقـه             من جانب أي  

ومصاحله املشروعة واجملموعة بالطريقة املقررة، أو تزويد الشخص مبعلومات غري كاملـة أو             
مشوهة عن عمد بأسلوب يتسبب يف إحلاق ضرر حبقوق الشخص املعين ومصاحله املشروعة،             

وُيعاقب على العمل املذكور بغرامة تتراوح      . قوبة جنائية يشكل عمالً يعاقب عليه القانون ع     
  . قيمتها بني مائيت ضعف وأربعمائة ضعف احلد األدىن لألجور

 من القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا علـى        ٣١٤وباإلضافة إىل ذلك، تنص املادة        -١٦٦
ت أو سجالت خاطئة    ُيعاقب على إدخال معلوما   : "املسؤولية عن التزوير الرمسي اليت وفقاً هلا      

بوضوح يف الوثائق الرمسية، أو التزوير، أو الكشط، أو إضافة أرقام أو إدخـال تعـديالت                
أخرى عن طريق أحد املسؤولني ألغراض التربح أو حتقيقاً ملصاحل شخصية أو فئوية أخـرى،    
بفرض غرامة تتراوح قيمتها بني مائيت ضعف ومخسمائة ضعف احلـد األدىن لألجـور، أو               

جن ملدة ال تتجاوز أربع سنوات، مع احلرمان من احلق يف تقلد مراكز معينة أو املشاركة                بالس
  ". ملدة ال تتجاوز ثالث سنواتنةيف أنشطة معي

  ٢٣املادة     
  :  من االتفاقية٢٣وفقاً للمادة   -١٦٧

تعمل كل دولة طرف على أن يشتمل التدريب املقدم للمـوظفني             -١"  
كلفني بإنفاذ القوانني، واملوظفني الطبيني، وموظفي اخلدمة       العسكريني أو املدنيني امل   

املدنية وسواهم من األشخاص الذين ميكن أن يتدخلوا يف حراسـة أو معاملـة أي               
شخص حمروم من حريته، على التثقيف واملعلومات الالزمة بـشأن األحكـام ذات       

  : الصلة املنصوص عليها يف هذه االتفاقية، وذلك من أجل ما يلي
  منع تورط هؤالء املوظفني يف حاالت االختفاء القسري؛   )أ(  
التشديد على أمهية منع االختفاء القسري وإجراء التحقيقـات يف            )ب(  

  هذا اجملال؛ 
ضمان االعتراف بضرورة تسوية حاالت االختفاء القسري علـى           )ج(  

  . وجه السرعة
تعمل كل دولة طرف على حظر إصدار أي أوامر أو تعليمـات              -٢  

وتضمن كل دولة طرف عدم     . فرض االختفاء القسري أو تأذن به أو تشجع عليه        ت
  . معاقبة شخص يرفض االنصياع هلذا األمر

تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة لكي يقوم األشخاص املشار            -٣  
 من هذه املادة والذين لديهم أسباب حتمل على االعتقاد حبدوث           ١إليهم يف الفقرة    
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ري أو بالتدبري الرتكاهبا بإبالغ رؤسائهم عن هذه احلالـة، وعنـد    حالة اختفاء قس  
  ".االقتضاء إبالغ سلطات أو هيئات الرقابة أو الطعن املختصة

وأحكام االتفاقية مدرجة يف التشريعات الوطنية جلمهورية أرمينيا اليت ُتدّرس بانتظام             -١٦٨
  .اذ القواننيئات املعنية بإنفييف الدورات التدريبية املقدمة إىل اهل

على أنـه إذا تلقـى      " املتعلق بالشرطة " من قانون مجهورية أرمينيا      ٣٨وتنص املادة     -١٦٩
أو من مسؤولني آخرين مأذون هلم بـذلك  ) الفوريني أو املباشرين(ضابط شرطة من رؤسائه  

 أوامر أو تعليمات أو أوامر إدارية ثبت أهنا غري قانونية وتتعارض مع القانون، يلتزم ضـابط               
  .الشرطة بأن يسترشد يف عمله مبقتضيات القانون دون غريها، على أن يبلغ رئيسه بذلك

 من القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا على مسؤولية الشخص الذي          ٤٧وتنص املادة     -١٧٠
  .يرتكب جرمية بناء على أمر ثبت أنه غري قانوين

    ٤٧املادة 
  تنفيذ أمر أو أمر تنفيذي

 إيقاُع الضرر باملصاحل اليت حيميها القانون اجلنائي من ال يعترب جرميةً  -١  
جانب شخص تصرف مبوجب أمر أو أمر تنفيذي ملزم له صادر مبوجب اإلجراءات       

 وُيعرَّض للمسؤولية عن التسبب يف مثل هذا الضرر كلُّ شخص أصدر أمراً           . املقررة
  . غري قانوين إدارياًأو أمراً

يف جرمية ألسـباب عامـة كـلُّ     يتعرض للمسؤولية عن التسبب       -٢  
  .شخص يرتكب جرمية عمداً مبوجب أمر أو أمر إداري غري قانوين

عدم تنفيذ أمر أو أمر تنفيذي ثبت أنه غري قـانوين يعفـي مـن                 -٣  
  .املسؤولية اجلنائية

ويتعرض أي شخص للمسؤولية اجلنائية يف حالة عدم اإلبالغ عن جرمية يف طـور                -١٧١
  . من القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا٣٣٥دة  وفقاً للما-اإلعداد 

    ٣٣٥املادة 
  عدم اإلبالغ عن جرمية

ُيعاقب على عدم اإلبالغ عن جرمية خطرية أو شديدة اخلطورة يف             -١  
 بغرامة تتراوح قيمتها بني ثالمثائـة ضـعف         - معروفة معرفة يقينية     -عداد  اإلطور  

ملدة تتراوح بني شهر واحد وثالثة ومخسمائة ضعف احلد األدىن لألجور، أو باحلبس 
  .أشهر، أو بالسجن ملدة ال تتجاوز سنتني

وال يتعرض زوج الشخص الذي ارتكـب اجلرميـة أو أقربـاؤه              -٢  
  .املقربون للمسؤولية اجلنائية عن عدم اإلبالغ عن اجلرمية
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  ٢٤املادة     
  :  من االتفاقية٢٤وفقاً للمادة   -١٧٢

 الشخص املختفي وكل    "الضحية"    صد ب ألغراض هذه االتفاقية، يق     -١"  
  . شخص طبيعي حلق به ضرر مباشر من جراء هذا االختفاء القسري

لكل ضحية احلق يف معرفة احلقيقة عن ظروف االختفاء القسري،            -٢  
وتتخذ كل دولة طرف التـدابري      . وسري التحقيق ونتائجه ومصري الشخص املختفي     

  . املالئمة يف هذا الصدد
ولة طرف التدابري املالئمة للبحث عـن األشـخاص         تتخذ كل د    -٣  

املختفني وحتديد أماكن وجودهم وإخالء سبيلهم، ويف حالة وفاهتم لتحديد أماكن           
  . وجود رفاهتم واحترامها وإعادهتا

تضمن كل دولة طرف، يف نظامها القانوين، لـضحايا االختفـاء         -٤  
  . ريع ومنصف ومالئمالقسري احلق يف جرب الضرر واحلصول على تعويض بشكل س

 من هذه املادة األضرار     ٤يشمل احلق يف اجلرب املشار إليه يف الفقرة           -٥  
  : املادية واملعنوية، وعند االقتضاء، طرائق أخرى للجرب من قبيل

  رد احلقوق؛   )أ(  
  إعادة التأهيل؛   )ب(  
  الترضية، مبا يف ذلك رد االعتبار لكرامة الشخص ومسعته؛   )ج(  
  . ت بعدم التكرارضمانا  )د(  
مع عدم اإلخالل بااللتزام مبواصلة التحقيق إىل أن يتضح مـصري             -٦  

الشخص املختفي، تتخذ كل دولة طرف التدابري املالئمة بشأن الوضـع القـانوين             
لألشخاص املختفني الذين مل يتضح مصريهم وكذلك ألقارهبم، وال سيما يف جماالت  

  . لية وقانون األسرة وحقوق امللكيةمثل الضمان االجتماعي واملسائل املا
تضمن كل دولة طرف احلق يف تشكيل منظمات ورابطات يكون            -٧  

هدفها اإلسهام يف حتديد ظروف حاالت االختفاء القسري، ومـصري األشـخاص            
املختفني، ويف مساعدة ضحايا االختفاء القسري وحرية االشتراك يف هذه املنظمات           

  ".أو الرابطات
 من قانون اإلجراءات اجلنائية جلمهورية أرمينيا على أن الضحية هي     ٥٨دة  وتنص املا   -١٧٣

  أو ماديـاً    معنوياً الشخص الذي سبب له مباشرة فعلٌ حمظور مبوجب القانون اجلنائي ضرراً          
 الشخص الذي قد يلحقه مباشرة ضرٌر معنوي أو مادي      والضحية هي أيضاً  . يف املمتلكات  أو

  .ل فعل حيظره القانون اجلنائيأو يف املمتلكات عندما يكتم
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 وتتوىل هيئة التحقيق أو احملقق أو املدعي العام أو احملكمة اختاذ قرار اعتبار الشخص               -١٧٤
  .ضحية
 من هذا القانون، يكون الوريث القانوين للضحية هو أحد أقربائه           ٨٠ للمادة   ووفقاً  -١٧٥

راءات اجلنائية، حقوق الـضحية     املقربني الذي أعرب عن رغبته يف أن ميارس، يف أثناء اإلج          
وتتوىل هيئـة   . املتوىف أو الضحية الذي فقد القدرة عن التعبري عن إرادته وأن يويف بالتزاماته            

التحقيق أو احملقق أو املدعي العام أو احملكمة اختاذ قرار إعالن أحد األقرباء املقربني للـضحية           
 أو احملكمة باختيار الوريث القانوين للضحية       ويقوم املدعي العام  . وريثاً قانونياً بناء على طلبه    

  .من بني عدة أقرباء مقربني قدموا طلباً يف هذا الشأن
ويشترك الوريث القانوين للضحية يف اإلجراءات اجلنائية بدالً من الضحية، ويتمتـع              -١٧٦

، وغـري   حبقوق الضحية ويتحمل التزاماته، باستثناء احلق يف تقدمي اإلفادات وااللتزام بتقدميها          
  .ذلك من حقوق الضحية والتزاماته غري املنفصلة

 من قانون اإلجراءات اجلنائية جلمهورية أرمينيـا علـى حقـوق            ٥٩وتنص املادة     -١٧٧
الضحية، كما تشري إىل حق الضحية يف االطالع على مواد القضية وكذلك حقه يف احلصول               

  :على التعويض
  :ون، احلق فيما يلييكون للضحية، وفقاً ألحكام هذا القان  -١"  

  االطالع على التهمة املوجهة؛  -١  
  تقدمي اإلفادات؛  -٢  
  تقدمي اإليضاحات؛  -٣  
  تقدمي مواد إلرفاقها بالقضية اجلنائية والتحقيق؛  -٤  
  تقدمي التماسات برد القضاة؛  -٥  
  تقدمي االلتماسات؛  -٦  
االعتراض على اإلجراءات اليت تتخذها اهليئات القائمـة          -٧  

راءات اجلنائية، وطلب تسجيل اعتراضـاته يف بروتوكـول عمليـة           باإلج
  التحقيق، أو اخلطوات اإلجرائية األخرى؛

االطالع على بروتوكوالت عمليات التحقيق وغريها من         -٨  
اخلطوات اإلجرائية اليت اشترك فيها، وإبداء مالحظات بشأن دقة السجالت   

شتراك يف عملية حتقيق أو يف      املدونة يف الربوتوكول واكتماهلا؛ ويف حالة اال      
 يطالـب بـأن     -خطوة إجرائية أخرى، ويف حالة حضور جلسة احملكمة         
سة احملكمة الظروف   ُتسجل يف بروتوكول العملية املذكورة أو يف حماضر جل        

 حتديدها ضروري؛ واالطالع على حماضر جلـسة احملكمـة          اليت يعتقد أن  
  وتقدمي مالحظاته عليها؛
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ام التحقيق األويل، على مجيـع مـواد        االطالع، بعد إمت    -٩  
  القضية، وأخذ نسخ منها، أو استخالص معلومات من القضية بأي قدر؛

  االشتراك يف جلسات حمكمة أول درجة وحمكمة النقض؛  -١٠  
بناء على طلبه، تلقي نسخ باجملان من القرارات املتعلقـة            -١١  

ة الضلوع كمتهم، تلقـي     بانتهاء القضية اجلنائية واملالحقة اجلنائية، ويف حال      
نسخة من قرار اإلدانة أو القرار النهائي، وكذلك نسخة من احلكم أو القرار             

  النهائي الصادر عن احملكمة؛
الطعن يف أنشطة وقرارات هيئة التحقيـق أو احملقـق أو             -١٢  

املدعي العام أو احملكمة، مبا يف ذلك احلكم والقرار النهائي اآلخر الصادرين            
  عن احملكمة؛

التصاحل مع املشتبه به واملتهم يف احلاالت اليت ينص فيهـا             -١٣  
  هذا القانون على ذلك؛

تقدمي معارضات للطعون املقدمة من املشتركني اآلخرين         -١٤  
  يف اإلجراءات ضد احلكم أو ضد أي قرار هنائي آخر يصدر عن احملكمة؛

وفقاً ألحكام القانون، احلصول على تعويض عن الضرر          -١٥  
  اجم عن فعل حيظره القانون اجلنائي؛الن

  استرداد التكاليف املتكبدة يف أثناء اإلجراءات اجلنائية؛  -١٦  
استعادة املمتلكات وأصول وثائقه الرمسية الـيت أخـذهتا           -١٧  

  اهليئة القائمة باإلجراءات اجلنائية كدليل مادي أو ألسباب أخرى؛
  ...". ثل له وإهناء صالحيات متثيله لهتعيني مم  -١٨  

ويباشر الضحية حقوقه ويضطلع بالتزاماته بشخصه أو عن طريق ممثل له، مبا يتفـق                -١٧٨
  . مع طبيعة احلقوق وااللتزامات املقابلة

 من قانون اإلجراءات اجلنائية جلمهورية أرمينيا على حق الشخص          ٦٦وتنص املادة     -١٧٩
  .املربأ يف التعويض

ات اجلنائية جلمهورية أرمينيا حق الـضحية أو        ويرسخ عدد من مواد قانون اإلجراء       -١٨٠
الشخص املربأ الذي خضع لتدابري قسرية غري مشروعة على أيدي اهليئة القائمة بـاإلجراءات              

  : اجلنائية يف احلصول على تعويض عن الضرر املادي الواقع عليه، وبصفة خاصة
    ٢٢املادة "

  إعادة حقوق األشخاص الذين عانوا من أخطاء قضائية
يتمتع الشخص املربأ باحلق يف استعادة حقوقه، مبا يف ذلك جـرب              -١  

  .األضرار املادية اليت سببتها اهليئات القائمة باإلجراءات اجلنائية
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ويتمتع أيضاً أي شخص خضع بطريقة غري مشروعة لتدابري قسرية            -٢  
  .النقديةاختذهتا اهليئة القائمة باإلجراءات اجلنائية باحلق يف التعويض عن اخلسارة 

وتلتزم اهليئات القائمة باإلجراءات اجلنائية بتنفيذ كافة التدابري اليت           -٣  
  ".ينص عليها هذا القانون هبدف إعادة احلقوق إىل الشخص املربأ

كما أن اختاذ تدابري هتدف إىل كفالة التعويض عن الضرر الناجم عن اجلرمية ُيصنف                -١٨١
  .٥٧يف املادة ضمن صالحيات هيئة التحقيق املذكورة 

 على أنه جيب أن ُيشرح للشخص املربأ حقه يف التعويض عن الضرر        ٣٧٣وتنص املادة     -١٨٢
الناجم عن إلقاء القبض عليه بطريقة غري مشروعة، واعتبار الشخص متهما، وتطبيق التـدابري              

  .حلقالتحفظية، والتقدمي غري املشروع إىل احملاكمة، وكذلك اإلجراء املتعلق مبمارسة هذا ا
 من القانون املدين جلمهورية أرمينيا، خيضع الضرر الواقع على          ١٠٥٨ووفقاً للمادة     -١٨٣

  .الشخص أو ممتلكات املواطن للتعويض بالكامل من جانب الشخص املتسبب فيه
 من القانون املدين جلمهورية أرمينيا، تتحمل مجهوريـة أرمينيـا           ١٠٦٤ووفقاً للمادة     -١٨٤

 اجم عن كل من اإلدانة غري املشروعة، أو اعتبـار الـشخص مـسؤوالً             بالكامل التعويض الن  
مسؤولية جنائية، أو فرض االحتجاز السابق للمحاكمة أو التعهد الشخصي كواحد من التدابري             

 كان خطأ مسؤويل هيئات     التحفظية، أو فرض جزاءات إدارية، وذلك وفقاً ألحكام القانون أياً         
  .بق للمحاكمة، أو مكتب املدعي العام، أو احملكمةالتحقيق، أو هيئات التحقيق السا

كما أن القانون املدين جلمهورية أرمينيا ينظم إجراءات وشروط التعويض عن الضرر              -١٨٥
الواقع على األرواح أو الصحة، وكذلك الضرر الالحق بشرف املواطن وكرامته، وإعـادة              

  .حقوقه املنتهكة
املتعلق بتنظيم اجلنـازات وتـشغيل      "ية أرمينيا    من قانون مجهور   ١٣ للمادة   ووفقاً  -١٨٦

، يفترض أن يكون األشخاص الذين ينظمون اجلنازات هـم الـذين            "املدافن وإحراق اجلثث  
ويف احلاالت اليت يرفض فيها     .  على أساس طوعي   -يتحملون املسؤولية عن تنظيم اجلنازات      

اهبم، فإن رئيس اجملتمع احمللي الذي أولو القرىب واألقرباء وغريهم تنظيم اجلنازة، أو يف حالة غي
يقع فيه آخر حمل إلقامة الشخص املتوىف إقامة دائمة حني تويف، يتحمل املسؤولية عن تنظيم               

ويف الوقت نفسه، فإن جنازة املواطنني املتوفني الذين ليس هلم أحد يتحمل املسؤولية             . اجلنازة
أيام من حتديد هوية الشخص املتـوىف       عن تنظيم جنازهتم، ُتنظم يف غضون فترة مدهتا ثالثة          

كما ينص القانون املذكور علـى      . وتسجيل ظروف وفاته من جانب شرطة مجهورية أرمينيا       
تقدمي املساعدة النقدية السترداد جزء من تكاليف تنظيم اجلنازات لعضو األسـرة املـستِحق       

الشخص املتوىف  ) جثة(ووفقاً ألحكام القانون، جيوز إعادة دفن جسد        . لعالوة األسر الفقرية  
بالطرق اليت تفرضها حكومة مجهورية أرمينيا، بناء على إبداء الرغبـة يف ذلـك مـن ذوي            

  . الشخص املتوىف
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وأما عن إنشاء الضحايا لالحتادات املعنية مبسألة االختفاء القسري، فمن الضروري             -١٨٧
كل شـخص احلـق يف    من دستور مجهورية أرمينيا تنص على أن ل    ٢٨اإلشارة إىل أن املادة     

  .تكوين اجلمعيات مع غريه، ويشمل ذلك احلق يف تكوين النقابات التجارية واالنضمام إليها
 للرابطات العامة املذكورة أن تشترك يف عمليـة إعـداد التـشريعات             وجيوز أيضاً   -١٨٨
ـ   " من قانون مجهورية أرمينيا      ٢٧وهكذا، وفقاً للمادة    . الوطنية ، "ةاملتعلق بالنصوص القانوني

يتمتع األشخاص الطبيعيون واالعتباريون باحلق يف أن يعدوا، مببادرة منهم، مشاريع نصوص            
  .قانونية تنظيمية، وأن يقدموها إىل هيئات التشريع املناسبة

  ٢٥املادة     
  :  من االتفاقية٢٥وفقاً للمادة   -١٨٩

تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة لكـي يـشكل االختفـاء              -١"  
  :رمية يف قانوهنا اجلنائيالقسري ج
انتزاع األطفال اخلاضعني الختفاء قسري أو الذين خيـضع أحـد             )أ(  

أبويهم أو ممثلهم القانوين الختفاء قسري، أو األطفال الذين يولدون أثنـاء وجـود     
  أمهاهتم يف األسر نتيجة الختفاء قسري؛ 

قيقيـة  تزوير أو إخفاء أو إتالف املستندات اليت تثبت اهلويـة احل            )ب(  
  . أدناه) أ(لألطفال املشار إليهم يف الفقرة الفرعية 

تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة للبحث عن األطفال املشار            -٢  
 من هذه املادة وحتديد هويتهم وتـسليمهم        ١من الفقرة   ) أ(إليهم يف الفقرة الفرعية     
  . لية الواجبة التطبيق لإلجراءات القانونية واالتفاقات الدوإىل أسرهم األصلية وفقاً

 يف البحث عـن األطفـال       تساعد الدول األطراف بعضها بعضاً      -٣  
 من هذه املـادة وحتديـد هويتـهم    ١من الفقرة   ) أ(املشار إليهم يف الفقرة الفرعية      

  . وحتديد مكان وجودهم
مع مراعاة ضرورة احلفاظ على املصلحة الفضلى لألطفال املـشار            -٤  

 من هذه املادة وعلى حقهم يف احلفاظ على         ١من الفقرة   ) أ(ية  إليهم يف الفقرة الفرع   
هويتهم واستعادهتا، مبا يف ذلك جنسيتهم وروابطهم األسرية املعترف هبا يف القانون،            
جيب أن تتاح يف الدول األطراف اليت تعترف بنظام التبين أو بشكل آخر من أشكال               

راءات التـبين أو القوامـة علـى        القوامة على األطفال إجراءات قانونية ملراجعة إج      
األطفال، وعند االقتضاء، إلغاء أية حالة من حاالت تبين األطفال أو القوامة عليهم             

  . تكون قد نشأت عن حالة اختفاء قسري
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يكون االعتبار األساسي، يف مجيع الظروف، هو مصلحة الطفـل            -٥  
 التمييز احلق يف إبـداء      الفضلى وال سيما فيما يتعلق هبذه املادة، وللطفل القادر على         

رأيه بكل حرية ويؤخذ هذا الرأي يف االعتبار على النحو الواجب مع مراعاة عمره              
  ".ودرجة نضجه

. ١٩٩٢يونيه  / حزيران ١لقد انضمت مجهورية أرمينيا إىل اتفاقية حقوق الطفل يف            -١٩٠
  . ١٩٩٦يف عام " املتعلق حبقوق الطفل"واعُتمد قانون مجهورية أرمينيا 

 من القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا على املسؤولية عن اجلـرائم        ٢٠وينص الفصل     -١٩١
  : املرتكبة ضد مصاحل األسرة والطفل، وخباصة

    ١٦٧املادة 
  طفل ووالديه، أو نقل حضانة الطفلالفصل غري املشروع بني ال

فصل الطفل عن والديه دون موافقتـهما، باسـتثناء احلـاالت             -١  
ا يف القانون، أو نقل حضانته، مىت مل تتوافر عناصر ارتكاب اجلرميـة             املنصوص عليه 

 من هذا القانون، ُيعاقب عليه بغرامـة تتـراوح          ٢-١٣٢املنصوص عليها يف املادة     
قيمتها بني مائة ضعف ومائتني ومخسني ضعف احلد األدىن لألجور، أو بالسجن ملدة  

  .أقصاها مخس سنوات
  : نفسهاوإذا ارُتكبت هذه األعمال  -٢  

  ضد طفلني أو أكثر؛  -١  
  بواسطة جمموعة من األشخاص تصرفوا بالتآمر فيما بينهم؛  -٢  
  باستغالل املنصب الرمسي؛  -٣  
 فُيعاقَب عليها بالسجن ملدة     -بنقل طفل إىل دولة أخرى        -٤  

  .تتراوح بني ثالث ومثاين سنوات
، والـيت    من هذه املادة   ٢ أو   ١واألفعال املنصوص عليها يف اجلزء        -٣  

ارتكبتها جمموعة منظمة، أو اليت ترتبت عليها، بسبب اإلمهال، وفاة طفل أو آثـار              
  .خطرية أخرى، ُيعاقب عليها بالسجن ملدة تتراوح بني مخس وعشر سنوات

    ١٦٨املادة 
  شراء طفل بغرض أخذ الوصاية أو بيع طفل بغرض وضعه يف حضانة الوصي

ع طفل بغـرض وضـعه يف       شراء طفل بغرض أخذ الوصاية أو بي        -١  
  .حضانة الوصي، ُيعاقب عليه بالسجن ملدة تتراوح بني سنتني ومخس سنوات
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  :وإذا ارُتكب الفعل نفسه  -٢  
  باستغالل املنصب الرمسي؛  -١  
  ضد طفلني أو أكثر؛  -٢  
  بتنظيم نقل شخص بعبور حدود دولة مجهورية أرمينيا؛  -٣  
بالـسجن ملـدة     ُيعاقَب عليه    -عن طريق التبين الزائف       -٤  

تتراوح بني أربع ومثاين سنوات، مع أو دون احلرمان من احلـق يف تقلـد               
  .مناصب معينة أو يف املشاركة يف أنشطة معينة ملدة أقصاها ثالث سنوات

 من القانون اجلنائي جلمهورية أرمينيا على املسؤولية عن        ٣٢٥ و ٣٢٤وتنص املادتان     -١٩٢
  .إتالف الوثائق وتزويرها

    ٣٢٤املادة 
  مصادرة الوثائق أو الطوابع أو األختام أو إتالفها بطريقة غري قانونية

ُيعاقب على مصادرة جواز السفر أو بطاقة اهلويـة أو أي وثيقـة               -١  
مهمة أخرى ألحد املواطنني بغرامة تتراوح قيمتها بني مائيت ضعف وأربعمائة ضعف            

 أو بالسجن ملدة ال تتجاوز      احلد األدىن لألجور، أو باحلبس ملدة ال تتجاوز شهرين،        
  .سنة واحدة

وُيعاقب على أعمال مصادرة أو تدمري أو إتالف أو إخفاء الوثائق             -٢  
الرمسية أو الطوابع أو األختام اليت ُترتكب بدوافع االرتـزاق أو حتقيقـاً للمـصاحل               
اخلاصة، بغرامة تتراوح قيمتها بني ثالمثائة ضعف ومخسمائة ضـعف احلـد األدىن             

 أو باحلبس ملدة تتراوح بني شهر واحد وثالثة أشهر، أو بالـسجن ملـدة               لألجور،
  .تتجاوز سنتني ال

    ٣٢٥املادة 
تزوير أو بيع أو استخدام الوثائق أو الطوابع أو األختام أو االستمارات أو لوحـات              

  التسجيل احلكومية لوسائل املواصالت 
 يت متـنح حقوقـاً  تزوير بطاقة هوية أو غريها من الوثائق الرمسية ال      -١  

 أو عن   تعفي من مسؤولية، بغرض استخدامها أو بيعها من جانب املزور شخصياً           أو
طريق شخص آخر، أو بيع هذه الوثائق، أو إعداد أو بيـع األختـام أو الطوابـع                 

االستمارات أو لوحات تسجيل وسائل املواصالت املزورة هلذه األغراض نفسها،           أو
ويرها، ُيعاقب عليه بغرامة تتراوح قيمتها بني مائيت  وكذلك استخدام وثائق واضح تز    

  . ضعف وأربعمائة ضعف احلد األدىن لألجور، أو بالسجن ملدة ال تتجاوز سنتني
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 من هـذه املـادة،      ١ُيعاقب على األفعال املنصوص عليها يف اجلزء          -٢  
ائـة  واليت ترتكبها جمموعة من األشخاص بالتواطؤ، بغرامة تتراوح قيمتها بـني أربعم           

  .ضعف ومثامنائة ضعف احلد األدىن لألجور، أو بالسجن ملدة ال تتجاوز أربع سنوات
 من قانون اإلجراءات املدنية جلمهورية أرمينيـا اإلجـراءات          ١-٢٩ويبني الفصل     -١٩٣

  : منه على ما يلي٥-١٧٣املتعلقة بتبين األطفال، وتنص املادة 
  ".لتبين وفق قواعد نظام التنازعجيري فحص وتسوية القضايا املتعلقة بإلغاء ا"  

        


