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 Ներածություն 
 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 3-րդ հոդվածը մարդուն 

հռչակում է բարձրագույն արժեք: Մարդու անօտարելի արժանապատվությունն իր 

իրավունքների և ազատությունների անքակտելի հիմքն է: Մարդու և քաղաքացու 

հիմնական իրավունքների և ազատությունների հարգումն ու պաշտպանությունը 

հանրային իշխանության պարտականություններն են: 

Արցախի Հանրապետության Մարդու իրավունքների պաշտպանը (այսուհետ՝ 

Պաշտպան) հանրային իշխանության մարմինների համակարգում իր 

սահմանադրական կարգավիճակի և դրանից բխող լիազորությունների ուժով մարդու 

իրավունքների և հիմնական ազատությունների պաշտպանության համակարգի 

ինքնուրույն երաշխավորներից է, որի սահմանադրական և օրենսդրական 

երաշխիքներն ապահովում են անկախության անհրաժեշտ մակարդակ և արդյունավետ 

գործունեություն: 

Պաշտպանը գործում է մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային 

կառույցներին վերաբերվող Փարիզյան սկզբունքներին համապատասխան, որոնք 

դրված են ներպետական օրենսդրական իրավակարգավորումների հիմքում: 

Պաշտպանի 2021 թվականի գործունեության, ինչպես նաև մարդու 

իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության վիճակը ներկայացվում են սույն 

տարեկան հաղորդմամբ, որի մշակումը և ներկայացումը բխում է «Մարդու 

իրավունքների պաշտպանի մասին» օրենքի (այսուհետ նաև՝ Օրենք) 30-րդ հոդվածում 

ամրագրված պահանջից:  

Պաշտպանը տարեկան հաղորդումը ներկայացնում է ոչ միայն Ազգային ժողով, 

այլ նաև պետական իրավասու մարմիններին ու հասարակական 

կազմակերպություններին և հրապարակում զանգվածային լրատվության միջոցներով: 

2021 թվականին Պաշտպանը, իր գործունեությունն իրականացնելիս, 

ղեկավարվել է Սահմանադրությամբ, Օրենքով և միջազգային հանրահայտ 

չափորոշիչներով նախատեսված սկզբունքներով, ներառյալ իրավահավասարության, 
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անկողմնակալության, հրապարակայնության, թափանցիկության սկզբունքները։ 

Հաղորդումը մշակվել է տարբեր քանակական և որակական մեթոդների 

օգտագործմամբ, որոնք հիմնված են տվյալների առաջնային և երկրորդային 

աղբյուրների վրա: Ուսումնասիրություններն ու վերլուծություններ, մասնավորապես, 

արվել են՝ հիմք ընդունելով 2021 թվականի ընթացքում Արցախի Հանրապետության 

Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ մուտքագրված բանավոր և 

գրավոր դիմումները, դրանց քննարկման արդյունքները, Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրության ուսումնասիրությունները, ինչպես նաև մշտադիտարկման կամ 

կանխարգելման լիազորությունների իրականացման ընթացքում Պաշտպանի և նրա 

ներկայացուցիչների կողմից ձեռք բերված տեղեկությունները և բաց աղբյուրների 

(զանգվածային լրատվության միջոցներ, սոցիալական ցանցեր, պետական 

մարմինների և իրավապաշտպան կազմակերպությունների պաշտոնական կայքեր) 

դիտարկման արդյունքները: 

Սույն հաղորդումը բաղկացած է ներածությունից և 14 բաժիններից: 

• 1-ին բաժնում ներկայացվում են Մարդու իրավունքների պաշտպանի 

գործունեության ընդհանուր բնութագիրը և հիմնական ուղղությունները։ 

• 2-րդ բաժնում ամփոփվում են Պաշտպանի քննարկմանը ներկայացված 

դիմումների և բողոքների վիճակագրական տվյալները։ 

• 3-րդ բաժնում առանձին անդրադարձ է կատարվում անձնական 

(քաղաքացիական) և քաղաքական իրավունքների և ազատությունների 

պաշտպանությամբ աշխատակազմ մուտքագրված դիմումների և բողոքների 

ուսումնասիրության և քննարկման արդյունքներին, ինչպես նաև այդ իրավունքների ու 

ազատությունների պաշտպանության վիճակին:  

• 4-րդ բաժինը վերաբերում է սոցիալական և տնտեսական իրավունքների և 

ազատությունների պաշտպանությանը վերաբերող, Պաշտպանի աշխատակազմ 

մուտքագրված դիմումների և բողոքների ուսումնասիրության և քննարկման 

արդյունքներին, ինչպես նաև այդ իրավունքների ու ազատությունների 
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պաշտպանության վիճակին: 3-րդ և 4-րդ բաժիններում ներկայացվում են նաև 

օրենսդրական ու իրավակիրառական խնդիրներ՝ միաժամանակ առաջադրելով 

կոնկրետ առաջարկներ պետական լիազոր մարմիններին: 

• 5-րդ բաժնում ներկայացվում է Պաշտպանի գործունեությունը 

խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը 

նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի կանխարգելման ոլորտում։ 

• 6-րդ բաժնում անդրադարձ է կատարվում հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության վիճակին և այդ 

բնագավառում Պաշտպանի գործունեությանը։  

• 7-րդ բաժնում  ներկայացվում են երեխաների իրավունքների և 

ազատությունների պաշտպանության վիճակը և  այդ բնագավառում Պաշտպանի 

գործունեությունը։ 

• 8-րդ բաժնում ամփոփ անդրադարձ է կատարվում  Պաշտպանի 

գործունեությանը հասարակության խոցելի խմբերին պատկանող անձանց 

իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության բնագավառում։ 

• 9-րդ բաժինը վերաբերում է զինծառայողների և նրանց ընտանիքի 

անդամների իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությանը։ 

• 10-րդ բաժնում ներկայացվում են հանրային ծառայությունների ոլորտում 

սպառողների իրավունքներն ու ազատությունները։ 

• 11-րդ բաժնում անդրադարձ է կատարվում Պաշտպանի գործունեությանը 

օրենսդրության կատարելագործման բնագավառում։ 

• 12-րդ բաժնում ներկայացվում են Ադրբեջանի հանցավոր 

գործողությունների հետևանքով Արցախի ժողովրդի իրավունքների կոպտագույն 

խախտումները, Պաշտպանի հայտարարություններն ու արտահերթ զեկույցները։ 

• 13-րդ բաժինը վերաբերում է Պաշտպանի ներքին և արտաքին 

համագործակցությանը։ 

• 14-րդ բաժնում ներկայացվում է Պաշտպանի գործունեությունը մարդու 
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իրավունքների և ազատությունների հանրային իրազեկման բնագավառում։ 
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Բաժին 1. Մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության  ընդհանուր 
բնութագիրը և հիմնական ուղղությունները  
 

2021 թվականն Արցախի Հանրապետությունում առանձնացել է 

հետպատերազմական ժամանակաշրջանին բնորոշ իրավիճակներով և 

իրադարձություններով, որոնցից բխող խնդիրների լուծումները հասարակական ու 

պետական կյանքի յուրաքանչյուր ոլորտում պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններից պահանջել են առավելագույն ջանքեր ու 

համակարգված աշխատանք: 

Նշված հանգամանքների ուժով որոշակի վերափոխվել է նաև Արցախի 

Հանրապետության Մարդու իրավունքների պաշտպանի (այսուհետ՝ Պաշտպան) 

ինստիտուտի գործունեությունը՝ ներառելով գործունեության և՛ ուղղությունները, և՛ 

ձևերը, և՛ բովանդակությունը: 

Հարկ է նշել, որ այս գործընթացը սկսվել է դեռևս 2020 թվականի սեպտեմբերի 

27-ին Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված 

ռազմական ագրեսիայի օրերից և շարունակվել 2021 թվականին  պատերազմի 

հետևանքներով խախտված իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության և 

նոր խախտումների կանխարգելման ուղղություններով: 

Պաշտպանի ու աշխատակազմի կողմից սանիտարական նորմերը և կանոնները 

հետևողականորեն պահպանելու շնորհիվ 2021 թվականին Արցախի 

Հանրապետությունում կորոնավիրուսային հիվանդության պատճառով սահմանված 

կարանտինը և դրա ընթացքում կիրառվող միջոցառումները ու սահմանափակումները 

չեն ազդել հաստատության բնականոն գործունեության վրա: 

2021 թվականի մարտի 25-ին Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի 

կողմից Պաշտպան է ընտրվել Գեղամ Ստեփանյանը: Մինչ այդ՝ 2021 թվականի 

հունվարից մինչև մարտ, «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» օրենքով 

սահմանված կարգով Պաշտպանի լիազորություննները իրականացրել է Պաշտպանի 

աշխատակազմի դեպարտամենտի ղեկավարը: 
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2021 թվականին Պաշտպանի գործունեությունն ընթացել է հետևյալ հիմնական 

ուղղություններով՝ մարդու իրավունքների և ազատությունների ենթադրյալ 

խախտումների վերաբերյալ բողոքների ուսումնասիրություն և քննարկում, 

խոշտանգումների կանխարգելում, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, երեխաների, 

հասարակության խոցելի խմբերին դասվող անձանց իրավունքների պաշտպանություն, 

օրենսդրության կատարելագործում, Ադրբեջանի հանցավոր գործողությունների 

հետևանքով Արցախի ժողովրդի իրավունքների կոպտագույն խախտումների 

վերաբերյալ փաստահավաք աշխատանք և Պաշտպանի արտահերթ զեկույցների 

պատրաստում, մարդու իրավունքների և ազատությունների հանրային իրազեկում: 

Վերոթվարկյալի շրջանակներում հաջողվել է ապահովել  ներքին և արտաքին 

պատշաճ համագործակցություն, ինչն, անկասկած, արդյունավետ գործունեության 

հիմնական գրավականներից է: 

Մարդու իրավունքների և ազատությունների ենթադրյալ խախտումների 

վերաբերյալ դիմումների և բողոքների ուսումնասիրությունը ու քննարկումը Պաշտպանի 

սահմանադրական կարգավիճակից բխող հիմնական գործառույթներն են, որոնց 

իրականացման կարգը մանրամասնված է «Մարդու իրավունքների պաշտպանի 

մասին» օրենքով: 

Տարվա ընթացքում, օրենքով սահմանված կարգով, Պաշտպանի աշխատակազմ 

է մուտքագրվել 430 դիմում և բողոք: Ինչպես վկայում է այդ դիմումների 

ուսումնասիրության և քննարկման վիճակագրությունը, դրանք հիմնականում առնչվել 

են սոցիալական ապահովության, սեփականության, աշխատանքային, 

տեղեկություններ ստանալու, պատշաճ վարչարարության և այլ իրավունքների 

պաշտպանությանը:  

Նշված դիմումների և բողոքների ուսումնասիրության և քննարկման 

արդյունքները և դրանց վերլուծությունները թույլ են տվել ոչ միայն իրականացնել  

առանձին իրավունքների և ազատությունների պաշտպանություն ու նպաստել 

խախտված իրավունքների վերականգնմանը, այլև վեր հանել մարդու և քաղաքացու 
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իրավունքների և ազատությունների իրացմանը խոչընդոտող օրենսդրական և 

գործնականում առկա բացերն ու խնդիրները՝ իրավասու մարմինների ուշադրությունը 

հրավիրելով դրանց վրա և առաջարկելով լուծումների հնարավոր տարբերակներ: 

2021 թվականին «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» օրենքով 

սահմանված հիմքերով և կարգով Պաշտպանի կողմից  սեփական նախաձեռնությամբ 

կայացվել է քննարկում սկսելու մասին 4 որոշում, որոնց ընթացքի վերաբերյալ 

մանրամասները ներկայացված են սույն հաղորդման համապատասխան բաժիններում: 

«Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» օրենքի 27-րդ հոդվածով 

կարգավորվում են Պաշտպանի լիազորությունները խոշտանգումների և այլ դաժան, 

անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ 

պատժի կանխարգելման ոլորտում: Այդ լիազորությունների իրականացումը 2021 

թվականին ընթացել է օբյեկտիվ հանգամանքներով պայմանավորված որոշակի 

առանձնահատկություններով, որոնք զգալիորեն սահմանափակել են Պաշտպանի 

գործառույթները թե՛ պատիժը կրող դատապարտյալների և կալանավորված անձանց 

անհատական դիմումների և բողոքների քննարկման, թե՛ բնագավառի 

մշտադիտարկման, թե՛ նախորդ տարիների գործունեության արդյունքերով վերհանված 

համակարգային խնդիրների լուծման ուղղությամբ իրավասու պետական մարմինների 

կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունավետության գնահատման հարցերում: 

Չնայած վերոգրյալին, ազատազրկման վայրերում պատիժը կրող 

դատապարտյալների, կալանավորված անձանց, ձերբակալվածների պահման վայրում 

պահվող և հարկադիր բուժման մեջ գտնվող անձանց իրավունքների և 

ազատությունների պաշտպանության անհրաժեշտությամբ պայմանավորված, 

Պաշտպանն իրավասու մարմիններին առաջարկություններ է ներկայացրել 

բնագավառում առկա համակարգային խնդիրների լուծման ուղղությամբ, 

մշտադիտարկման այցեր է կատարել ձերբակալվածների պահման վայրեր և 

հոգեբուժական կազմակերպություն՝ նպատակ ունենալով կանխարգելելու նրանց 

իրավունքները և ազատությունները խախտող վտանգավոր դեպքերը: 



11 
 

Հաշմանդամություն ունեցող անձինք, «Մարդու իրավունքների պաշտպանի 

մասին» օրենքին համապատասխան, գտնվում են Պաշտպանի հատուկ 

պաշտպանության ներքո:  2021 թվականին հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ գրանցվել են նշանակալից 

հաջողություններ հատկապես նրանց դիմումների քննարկման մակարդակում։ Որպես   

արդյունք՝ Պաշտպանի ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ վերականգնվել են 

դիմումատուների խախտված իրավունքները: 

2021 թվականին հատկապես կարևորվել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

իրավունքների պաշտպանության հետ կապված խնդիրները հասարակության և 

պետական մարմինների մշտական ուշադրության տակ պահելու ու համատեղ 

ջանքերով այդ խնդիրների լուծմանն ուղղված կոնկրետ քայլերի ձեռնարկման 

նպատակով Պաշտպանի որոշմամբ Մարդու իրավունքների պաշտպանին առընթեր՝ 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության հարցերով 

խորհրդի ստեղծումը և խորհրդի գործունեությունը: 

Երեխաների իրավունքների պաշտպանության բնագավառում Պաշտպանը, 

օրենքով սահմանված լիազորությունների շրջանակներում, 2021 թվականին 

շարունակել է իրականացնել  բնագավառի մշտադիտարկման աշխատանքներ, 

երեխաների իրավունքների պաշտպանություն՝ անհատական դիմումների և բողոքների 

ուսումնասիրության և քննարկման միջոցով, ինչպես նաև երեխաների 

իրավագիտակցության բարձրացմանը և իրավական կրթությանն ուղղված 

միջոցառումներ։  

Տարվա ընթացքում Ադրբեջանի կողմից Արցախի բնակչության դեմ 

համակարգված ու պարբերաբար իրականացվող  ահաբեկչական գործողություններն ու 

հոգեբանական հարձակումները, քաղաքացիական բնակավայրերի, դպրոցների, 

մանկապարտեզների և  սոցիալական նշանակության այլ օբյեկտների ուղղությամբ 

արձակված կրակոցներն ուղղակիորեն ազդել են նաև երեխաների իրավունքների 

պատշաճ պաշտպանության վրա, ուստի Պաշտպանն իր գործունեության ընթացքում 
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առավելագույնս ձգտել է միջազգային իրավապաշտպան կառույցների և միջազգային 

հանրությանը մշտապես տեղյակ պահել դրանց մասին՝ նշելով, որ դրանց 

առկայությունը խոչընդոտել է երեխայի լավագույն շահի ապահովմանը, իսկ առանձին 

դեպքերում՝ հանգեցրել դրա ոտնահարմանը: 

Յուրաքանչյուր հասարակության մեջ խոցելի խմբերի պաշտպանությունը 

պահանջում է ավելի մեծ ջանքերի և ռեսուրսների ներդրում։ Դրանով առավել 

ամբողջական ու պատկերավոր է արտացոլվում մարդու իրավունքների և 

ազատությունների պաշտպանության վիճակը երկրում: Այս առումով Պաշտպանի 

գործունեության առանձին ուղղություններից է եղել բռնի տեղահանված, 

փախստականի կարգավիճակ ունեցող և տարեց անձանց իրավունքների և 

ազատությունների պաշտպանությունը: 

2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից 

Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական 

գործողությունների հետևանքով Արցախի Հանրապետության 118 համայնք 

ամբողջությամբ, իսկ 2 համայնք մասնակի, կամ ընդհանուր 215 բնակավայր անցել են 

Ադրբեջանի օկուպացիայի տակ: Այդ բնակավայրերից բռնի տեղահանվել է մոտ 41 577 

անձ (10 300 ընտանիք), ինչը պայմանավորել է այդ անձանց` Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ, օրենսդրությամբ և միջազգային իրավական 

ակտերով սահմանված իրավունքների՝ սեփականության, աշխատանքի, կրթության, 

սոցիալական ապահովության, բնակության վայրի ազատ ընտրության և ազգային ու 

միջազգային իրավական պաշտպանության ներքո գտնվող այլ իրավունքների 

զանգվածային և աննախադեպ խախտումները։ Այդ ամենի հետևանքները բռնի 

տեղահանված անձինք կրել են նաև 2021 թվականի ողջ ընթացքում: 

Տեղահանված անձանց իրավունքների պաշտպանության հարցերը Պաշտպանի 

գործունեության առաջնահերթություններից են եղել 2020 թվականի պատերազմի 

օրերին և դրանից հետո ընկած ամբողջ ժամանակահատվածում։ Այդ ուղղությամբ 

գործնական քայլեր են ձեռնարկվել պետական և տեղական ինքնակառավարման 
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մարմինների հետ համագործակցության շրջանակներում՝ առկա խնդիրներին 

համակարգային լուծումներ տալու համար: 

Կատարված աշխատանքների արդյունքները վկայում են, որ չնայած պետության 

կողմից ներդրած ջանքերին՝ բազմաթիվ խնդիրներ շարունակում են մնալ չլուծված, և 

տեղահանված անձինք իրենց կենսագործունեության տարբեր բնագավառներում 

շարունակում են բախվել մեծածավալ դժվարությունների: 

2021 թվականի ընթացքում բնակչության բնակարանային ապահովման 

բնագավառում Արցախի Հանրապետության առջև ծառացած տեղահանմամբ 

պայմանավորված մարտահրավերները Պաշտպանի գնահատմամբ չպետք է 

երկրորդային պլան մղեն փախստականների բնակարանային ապահովման հարցերը, 

և կարևոր է, որ օրենսդրական պարտավորության առկայության պայմաններում 

պետությունը վերջնականապես հստակեցնի բնակարանային պայմանների 

ապահովման իրավաչափ ակնկալիք ունեցող փախստականների սպասելիքների 

բավարարման հնարավորությունները՝ հերթագրված անձանց հատկացնելով 

բնակարաններ: 

Արցախի Հանրապետությունում հանրային ծառայությունների ոլորտում 

կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայություններին առնչվող խնդիրներին 

Պաշտպանը մանրամասն անդրադարձել է  նախորդ տարիների ընթացքում կազմված 

առանձին զեկույցներում և տարեկան հաղորդումներում: Այս բնագավառը մեծապես 

տուժել է 2020 թվականին՝ Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված 

ռազմական ագրեսիայի հետևանքով, և գոյություն ունեցող խնդիրներին գումարվել են 

նորերը, իսկ 2021 թվականի ընթացքում նոր թափ են առել ադրբեջանական զինված 

ուժերի կողմից Արցախի բնակչության բնականոն կյանքի խաթարմանն ուղղված 

հանցավոր արարքները, որոնք իրենց բացասական հետևանքներ են ունեցել հանրային 

ծառայությունների անխափան մատուցման և դրանց որակի վրա, ինչի հետևանքով 

զանգվածաբար ոտնահարվել են բնակչության իրավունքներն ու ազատությունները: 

Պաշտպանը, օրենքով սահմանված լիազորությունների շրջանակում, արձանագրել է 
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բնագավառում առկա խնդիրները և իր գործողություններով աջակցել դրանց լուծմանն 

ուղղված աշխատանքներին: 

Նորմատիվ իրավական ակտերի կատարելագործման հարցում Պաշտպանի 

գործառույթը սահմանված է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, իսկ 

լիազորությունները մանրամասնված են «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» 

օրենքի 28-րդ հոդվածով, որոնք և կանխորոշել են 2021 թվականի ընթացքում նշված 

բնագավառում Պաշտպանի գործունեության հիմնական ձևերը, որոնցից 

յուրաքանչյուրի շրջանակներում Պաշտպանը նպատակ է ունեցել նպաստել մարդու 

իրավունքների լավագույն պաշպանության և կանոնակարգման ենթակա 

իրավահարաբերությունների մարդակենտրոն ուղղվածության ապահովմանը։  

2021 թվականի ընթացքում Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը 

շարունակել է 2020 թվականի աշնանը Արցախի ժողովրդի դեմ սանձազերծված 

ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի հետևանքով անհայտ կորած և գերեվարված 

անձանց վերաբերյալ տվյալների հավաքագրումը, ցուցակների պարբարաբար 

թարմացումները և դրանք՝ Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի 

Հանրապետության պետական մարմիներին և միջազգային կազմակերպություններին 

տրամադրելու ուղղությամբ աշխատանքները։ Միևնույն ժամանակ ակտիվ և 

օպերատիվ աշխատանքներ են տարվել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ 

հայտարարության դրույթների խախտմամբ ադրբեջանական զինված ուժերի 

հանցավոր գործողությունների հետևանքով Արցախի ժողովրդի իրավունքների 

կապտագույն խախտումները փաստագրելու և դրանք միջազգային ատյաններին 

ներկայացնելու ուղղությամբ։ Արձանագրված յուրաքանչյուր դեպքով Պաշտպանը 

հանդես է եկել հրապարակային հայտարարություններով, ներկայացրել դեպքերի 

մանրամասներն ու նամակներով դիմել միջազգային կազմակերպություններին, մարդու 

իրավունքների պաշտպանության առաջնային մանդատ ունեցող կառույցներին և 

իրավապաշտպան կազմակերպություններին։ 
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Արցախի Հանրապետության պետական և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների հետ համագործակցությունը Պաշտպանը դիտարկում է որպես 

օրենսդրությամբ օմբուդսմանի ինստիտուտին վերապահված գործառույթների ու 

խնդիրների իրականացման կարևորագույն պայման և միջոց:  

2021 թվականին Արցախի Հանրապետության առջև ծառացած 

մարտահրավերները պայմանավորել են այդ համագործակցության հիմնական 

առանձնահատկությունները, որոնց հաշվառմամբ իրականացվել է մարդու 

իրավունքների և ազատությունների առավելագույն պաշտպանություն և բազմաթիվ ու 

տարաբնույթ խնդիրների լուծմանն ուղղված համակարգված աշխատանք: 

Համագործակցությունն իրականացվել  է Պաշտպանի գործունեության բոլոր 

ուղղություններով՝ մարդու իրավունքների և ազատությունների պահպանում, 

խախտված իրավունքների և ազատությունների վերականգնում, իրավունքներին ու 

ազատություններին առնչվող նորմատիվ իրավական ակտերի կատարելագործում, և այլ 

եղանակներով: 

 Առանձնակի նշանակություն է տրվել Պաշտպանի և Հայաստանի 

Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի միջև համագործակցությանը, 

որը հիմնականում իրականացվել է դիմումների փոխանակման, հանդիպումների, 

համատեղ հայտարարությունների միջոցով: 

Արդյունավետ համագործակցություն է ձևավորվել Պաշտպանի և Հայաստանի 

Հանրապետության մի շարք պետական մարմինների միջև, այդ թվում` Ազգային 

ժողովի, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության, Պաշտպանության 

նախարարության, Արտաքին գործերի նախարարության, Քննչական կոմիտեի և 

պետական կառավարման այլ մարմինների հետ: 

Պաշտպանի գործունեության կարևորագույն ուղղություններից է 

համագործակցությունը Սփյուռքի և միջազգային կառույցների հետ, այդ թվում` ՀՅԴ 

Հայ դատի հանձնախմբերի և գրասենյակների, «Ճշմարտության և արդարության 

կենտրոնի», «Հայ իրավաբանների միության», Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի 
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Լեռնային Ղարաբաղի առաքելության, Եվրոպական օմբուդսմանի ինստիտուտի և մի 

շարք այլ կառույցների հետ:  

Համագործակցության առանցքում էր միջազգային հանրությանը և ամբողջ 

աշխարհին ներկայացնել Ադրբեջանի կողմից Արցախի խաղաղ բնակչության դեմ 

վարվող հայատյաց քաղաքականությունը:  Այս համատեքստում Պաշտպանը հեռավար 

կերպով մասնակցել է տարբեր միջազգային կազմակերպությունների կողմից 

կազմակերպված հանդիպումներին և քննարկումներին, հասցեական նամակներ է 

ուղարկել իր միջազգային  գործընկերներին, հանդես  եկել տեսաուղերձներով:  

Ակտիվ համագործակցություն է ձևավորվել նաև Մարդու իրավունքների 

պաշտպանի և Արցախում, Հայաստանում ու միջազգային հարթակում գործունեություն 

ծավալող մի շարք հասարակական կազմակերպությունների միջև` քննարկումների ու 

համատեղ միջոցառումների միջոցով:  

 Պաշտպանի գործունեության, մարդու իրավունքների և ազատությունների 

պաշտպանության մեխանիզմների վերաբերյալ հանրային իրազեկվածության պատշաճ 

մակարդակ ձևավորելուն նպաստելը նույնպես եղել է Պաշտպանի ուշադրության 

կենտրոնում: Իրազեկման միջոցառումների շրջանակներում կյանքի են կոչվել նաև 

հանրային իրազեկմանն ուղղված մի շարք նախագծեր, մասնավորապես 

հրապարակվել են իրազեկող տեսանյութեր հաշմանդամություն ձեռք բերելու հիմքերի, 

վարչական ակտի բողոքարկման կարգի, հաշվառման կարգի, որոշակի ժամկետով 

աշխատանքային պայմանագիր կնքելու և այլնի վերաբերյալ: 

2021 թվականին Պաշտպանի աշխատակազմը հրապարակել է մոտ 150 մամուլի 

հաղորդագրություններ, որոնք լայն տարածում են ստացել ինչպես Արցախի և 

Հայատանի Հանրապետությունների, այնպես էլ միջազգային զանգվածային 

լրատվության միջոցներով:  

Ընթացիկ տարում Պաշտպանը հրապարակել է «Արցախի Հանրապետության 

երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրենսդրության և իրավիճակի մասին» և 

«Արցախի (Լեռնային Ղարաբաղի) հայկական մշակութային ժառանգությունը. 
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Ադրբեջանի կողմից իրականացված վանդալիզմի դեպքերը և հայկական 

հուշարձաններին սպառնացող ոչնչացման վտանգը» արտահերթ, «Ադրբեջանի կողմից 

գերեվարված հայ զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց` կեղծ 

մեղադրանքների վրա հիմնված հետապնդումների և դատավարությունների 

վերաբերյալ» միջանկյալ զեկույցները, ինչպես նաև հրապարակվել է «Ադրբեջանական 

զինված ուժերի կողմից Արցախի քաղաքացիական անձանց սպանության դեպքերի 

վերաբերյալ» միջանկյալ զեկույցի թարմացված տարբերակը:   

Պաշտպանի գործունեության յուրաքանչյուր բնագավառում Պաշտպանին 

վերապահված լիազորությունների իրականացումն ապահովվել է Պաշտպանի 

աշխատակազմի պետական ծառայողների կողմից: 2021 թվականը՝ որպես Արցախի 

Հանրապետության համար բազմաթիվ ու տարաբնույթ մարտահրավերներով լի 

հետպատերազմական ծանր ժամանակաշրջան, Պաշտպանի աշխատակազմի 

պետական ծառայողների մոտ ձևավորել է դժվար իրավիճակներում հայտնված և 

աջակցության կարիք ունեցող մարդկանց իրական օգնության տրամադրման, նրանց 

խախտված իրավունքների և ազատությունների վերականգնման և դրանց հետագա 

խախտումների կանխարգելման անհրաժեշտության բարձր գիտակցում, որից 

անմիջականորեն կախված է եղել Պաշտպանի գործունեության որակը և 

արդյունավետությունը:  
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Բաժին 2. Պաշտպանի քննարկմանը ներկայացված դիմումների և 
բողոքների ամփոփ վիճակագրությունը 

 

2021 թվականին Պաշտպանի աշխատակազմ է մուտքագրվել 430 դիմում՝ 510 

դիմումատուներից: 

 

Պատկեր 1. Դիմումների և դիմումատուների ընդհանուր թիվը 

 

 

«Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» օրենքի 16-րդ հոդվածը 

հնարավորություն է տալիս Պաշտպանին դիմել ինչպես գրավոր, այնպես էլ բանավոր, 

որը Պաշտպանի կամ նրա ներկայացուցչի կողմից ենթակա է գրավոր ձևակերպման: 

Նշված դիմումներից 41%-ը ներկայացվել է գրավոր, իսկ 59%-ը՝ բանավոր: Բանավոր 
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դիմումները ստացվել են հեռախոսազանգերի, Մարդու իրավունքների աշխատակազմի 

նստավայրում և դրսում՝  ընդունելություններ կատարելու միջոցով:  

 

Պատկեր 2. Դիմումի ձևը 

 

 

2021 թվականի ընթացքում դիմումների թվաքանակի հարաբերական 

մեծամասնությունը ստացվել է հեռախոսազանգի միջոցով (36%): Մեծ է նաև 

գրասենյակում ընդունելության (28%), փոստի (19%) և դրսում ընդունելության միջոցով 

ստացված (10%) դիմումների քանակը:  
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Պաշտպանը և նրա ներկայացուցիչները իրականացրել են մոտ 1075 

ընդունելություն։ Պաշտպանի աշխատակազմը ստացել 1000-ից ավելի 

հեռախոսազանգ: 

 

Պատկեր 3. Ստացման եղանակը 

 

 

2021 թվականին աշխատակազմ մուտքագրված 430 դիմումների 93%-ը 

ներկայացվել է անձամբ, 2%-ը՝ ներկայացուցչի միջոցով, 1%-ը՝ մերձավոր ազգականի և 

1%-ը՝ հասարակական կազմակերպության կողմից:  Հայաստանի Հանրապետության 

մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից Պաշտպանի քննարկմանն է փոխանցվել 
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դիմումների ընդհանուր քանակի 2%-ը, իսկ 1%-ի դեպքում Պաշտպանը սեփական 

նախաձեռնությամբ քննարկման ընթացակարգ է սկսել: 

 

Պատկեր 4. Դիմում ներկայացնողը 

 

 

Հաշվետու տարում դիմումների 89%-ը աշխատակազմը ստացել է Արցախի 

Հանրապետության բնակիչներից, 10%-ը՝ Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող, 

իսկ 1%-ը՝ այլ երկրներում բնակվող անձանցից: 
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Պատկեր 5. Պետությունը 

 

 

Պաշտպանին դիմումներ են հասցեագրվել Արցախի Հանրապետության բոլոր 

վարչատարածքային միավորներից: Ինչպես նախորդ տարվա ընթացքում, այնպես էլ 

2021 թվականին մայրաքաղաք Ստեփանակերտից ստացված դիմումները գերակշիռ 

մաս են կազմել (60%): Ստեփանակերտին հաջորդել են Արցախի Հանրապետության 

Քաշաթաղի (12%), Ասկերանի (10%), Մարտունու (5,5%), Մարտակերտի (5%), Հադրութի 

(4%),  Շուշիի (3%) և Շահումյանի (0,5%) շրջանները:  
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Պատկեր 6. Վարչատարածքային միավոր 

 

 

Աշխատակազմ մուտքագրված դիմումների 27%-ը ներկայցվել են Արցախի 

Հանրապետության սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարության, 13%-ը՝ 

Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարության, 9%-ը՝ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության 

նախարարության, 8%-ը՝ Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի 

նախարարության ոստիկանության, 4%-ը՝ Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարություն, 4%-ը՝ Արցախի Հանրապետության 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի, 4%-ը՝ Արցախի Հանրապետության 

քաղաքաշինության նախարարության դեմ։  
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Պատկեր 7. Պետական մարմինը, որի դեմ ներկայացվել է դիմումը 

 

 

Պատկերում ներկայացված «Այլ մարմիններ»-ի մեջ ներառվել են մյուս բոլոր 

պետական մարմինները (31%), որոնց դեմ ներկայացված դիմումները քիչ տոկոսային 

հարաբերակցություն են կազմել: 

Դիմումների զգալի մասը առնչվել է սոցիալական ապահովության (48%), 

սեփականության (13%), աշխատանքային (10%), պատշաճ վարչարարության (5%), 

տեղեկություններ ստանալու (4%), ազատ տեղաշարժվելու և քաղաքացիության (3%), 

արդար դատաքննության (2%), առողջության պահպանման (2%), կրթության (1%) 

իրավունքներին և ազատություններին:  
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Պատկեր 8. Իրավունքի տեսակը 

 

 

Մուտքագրված դիմումների 60%-ը առնչվել է հասարակության խոցելի խմբերի 

իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությանը, որոնք վերաբերել են բռնի 

տեղահանված անձանց (40%), զինծառայողների (10%), հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց (6%), փախստականների (2%),  երեխաների (1%) և տարեց անձանց (1%)  

իրավունքներին: 
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Պատկեր 9. Խոցելի խմբերը 

 

 

 «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» օրենքի 21-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 

համաձայն՝ բողոքը չի քննարկվում, իսկ բողոքի կապակցությամբ սկսված քննարկումը 

դադարեցվում է  այն դեպքում, երբ դրանում բարձրացված նույն հարցով դիմում է 

ներկայացվել դատարան, կամ առկա է նույն հարցի վերաբերյալ դատարանի 

վերջնական դատական ակտ: Նշված դեպքերը 2021 թվականի ընթացքում կազմել են 

Պաշտպանին հասցեագրված 430 դիմումների 2,5%-ը: 
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Պատկեր 10. Արդյո՞ք նույն հարցով դիմում է ներկայացվել դատարան 
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Բաժին 3. Անձնական (քաղաքացիական) և քաղաքական իրավունքների և 
ազատությունների պաշտպանություն 
 

3.1. Արդար դատաքննության իրավունք 

Պետությունը որպես ժողովրդավարական և իրավական բնորոշվում է իրավունքի 

և օրենքի գերակայության սկզբունքներով, ինչպես  նաև մարդու և քաղաքացու 

իրավունքների և ազատությունների ապահովմամբ: 

Սահմանադրության «Արդար դատաքննության իրավունքը» վերտառությամբ 63-

րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանվում է, որ յուրաքանչյուր ոք ունի անկախ և անաչառ 

դատարանի կողմից իր գործի արդարացի, հրապարակային ու ողջամիտ ժամկետում 

քննության իրավունք: 

Արդար դատաքննության իրավունքը ենթադրում է ինչպես դատարան դիմելու 

հնարավորություն, այնպես էլ գործի արդարացի, հրապարակային և ողջամիտ 

ժամկետում քննության իրավունք, ինչը նշանակում է, որ գործը հրապարակայնության 

սկզբունքի պահպանմամբ քննելու պահանջ ներկայացնելու հնարավորությունն արդար 

դատաքննության իրավունքի կարևոր բաղադրատարր է: «…այդ իրավունքի իրացման 

նվազագույն և կարևոր երաշխիքներն են՝  հրապարակային 

դատաքննությունը (մասնավորապես գործը քննող դատարանի, քննության առարկա 

գործի, քննության վայրի, ժամանակի, դատաքննության կարգի և այլնի մասին 

հրապարակային տեղեկությունները), ինչպես նաև դատական ակտի պարտադիր 

հրապարակումը» (ՍԴՈ-1020): 

Այդ իրավունքը երաշխավորված է նաև Մարդու իրավունքների և հիմնարար 

ազատությունների պաշտպանության կոնվենցիայով: Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածը 

նշում է. «Յուրաքանչյուր ոք ունի իրավունք, որպեսզի իր գործն արդարացիորեն, 

հրապարակայնորեն և խելամիտ ժամկետներում քննվի օրենքով հիմնված անկախ և 

անաչառ դատարանի կողմից, որը որոշում կկայացնի կա՛մ իր քաղաքացիական 

բնույթի իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ վեճերի, կա՛մ իր դեմ 

ուղղված քրեական մեղադրանքի հիմնավորվածության վերաբերյալ...»։ Կոնվենցիան 
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նշանակություն է տալիս այն հանգամանքին, որ արդարադատությունը չպետք է 

իրականացվի այնպիսի ընդհատումներով, որոնք կարող են վարկաբեկել դրա 

արդյունավետությունն ու ճշմարտացիությունը: 

Հարկ է ընդգծել, որ Պաշտպանի կողմից արդար դատաքննության իրավունքի 

պաշտպանության սահմանները կանխորոշված են «Մարդու իրավունքների 

պաշտպանի մասին» օրենքի դրույթներով, որոնց համաձայն՝ անթույլատրելի է 

Պաշտպանի դիմումների քննությունը այն հարցերով,  որոնցով դիմում է ներկայացվել 

դատարան, կամ  առկա է նույն հարցի վերաբերյալ դատարանի վերջնական 

դատական ակտ։  

Այդուհանդերձ, չխախտելով նշված օրենսդրական պահանջները, Պաշտպանին 

ուղղված դիմումների վերլուծությունը թույլ է տալիս հստակ նշել, որ 2021 թվականի 

ընթացքում շարունակել է խնդրահարույց մնալ դատական նիստերի նշանակման 

ձգձգումների հարցը:  

Ողջամիտ ժամկետի խախտման հիմնական պատճառներից են 

դատարանների ծանրաբեռնվածությունը, ապացույցներ հետազոտելու 

անհրաժեշտությունը և վերջինից բխող՝ փորձաքննության մարմինների 

ծանրաբեռնվածությունը: Խնդիր է նաև այն, որ ողջամիտ ժամկետում գործի 

քննության իրավունքի խախտման վերականգնման պատշաճ կառուցակարգեր չեն 

գործում: Նման մեխանիզմների օրենսդրորեն ամրագրումը և պրակտիկայում 

պատշաճ կիրառումը նվազագույնի կհասցնեն դատարանների կողմից ողջամիտ 

ժամկետում գործի քննության իրավունքի խախտումները: 

Նախորդ տարիների գործունեության և իրավունքների պաշտպանության 

վիճակի մասին տարեկան հաղորդումներում1 ևս նշված հարցը բարձրաձայնվել է 

Պաշտպանի կողմից և առաջարկվել իրավիճակի բարելավման ու արդար 

                                        
1 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական կայք, ««ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի 
2019թ. գործունեության, ինչպես նաև մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին» 
տարեկան հաղորդում», հղումը՝ https://artsakhombuds.am/hy/document/692, (մուտքը՝ 30 մարտի, 2022թ.): 

 

https://artsakhombuds.am/hy/document/692
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դատաքննության իրավունքի, մասնավորապես, ողջամիտ ժամկետների 

երաշխավորումն ապահովող անհրաժեշտ կառուցակարգերի վերաբերյալ հնարավոր 

լուծումներ։  

2021 թվականի ընթացքում Պաշտպանն արդար դատաքննությանն առնչվող 8 

դիմում է ստացել։ Դրանց  մի մասը վերաբերել է դատարանների վարույթներում 

քննվող  գործերի անհիմն ձգձգմանը, ողջամիտ ժամկետում գործի քննությունը 

չապահովելու արդյունքում անձանց իրավունքների ապահովմանն առնչվող հարցերին։  

Եղել են  դեպքեր, երբ դիմումատուները, համաձայն չլինելով դատական ակտին, դիմել 

են Պաշտպանին՝ խորհրդատվություն ստանալու համար: 

• Քաղաքացին, դիմելով Պաշտպանին, հայտնել է, որ համապատասխան վարչական 

գործով մի շարք դատավորներ թույլ են տվել դատավարական և նյութական 

իրավունքի նորմերի այնպիսի ակնհայտ ու կոպիտ խախտումներ, որոնք վտանգել և 

(կամ) կասկածի տակ են առել դատավորի անկախությունը և անաչառությունը կամ 

ողջամիտ անկողմնակալ դիտորդի մոտ կողմնակալ կամ խտրական վարքագծի 

տպավորություն են ստեղծել, հանգեցրել են դատավորի բարձր պաշտոնի 

հեղինակազրկման, դատական համակարգի նկատմամբ վստահության նվազման: 

Դիմումատուն դիմումի եզրափակիչ մասում խնդրել է միջոցներ ձեռնարկել իր 

սեփականության իրավունքի խախտումները վերացնելու համար:  

Պաշտպանի աշխատակազմի կողմից ուսումնասիրվել են ներկայացված դիմումի 

հանգամանքները, դիմումին կից ներկայացված փաստաթղթերը, դրանք համադրվել 

են գործող իրավակարգավորումների հետ, ինչի արդյունքում Պաշտպանն 

արձանագրել է, որ դիմումատուի՝ սեփականության իրավունքի խախտումները 

վերացնելու պահանջի մասով առկա է դատարանի վերջնական դատական ակտ, որը 

«Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» օրենքի 21-րդ հոդվածի 3-րդ մասում 

ամրագրված՝ բողոքը չքննարկելու հիմք է: 

• Մեկ այլ գործով դիմումատուն հայտնել է, որ իր խախտված աշխատանքային 

իրավունքների  պաշտպանության նպատակով դիմել է Արցախի Հանրապետության 
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ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան, միաժամանակ 

միջնորդություններ է ներկայացրել  համապատասխանաբար հայցի ապահովման 

միջոց կիրառելու և ապացույց պահանջելու մասին: Դիմումատուի միջնորդությունը՝ 

հայցի ապահովման միջոց կիրառելու մասին, մերժվել է, իսկ երկրորդ 

միջնորդությունը չի քննարկվել: Դիմումատուի պնդմամբ՝ իր ներկայացրած 

միջնորդությունը հանիրավի է մերժվել, ինչպես  նաև  չեն պահպանվել տվյալ տեսակի 

որոշում կայացնելու համար սահմանված դատավարական ժամկետները: 

Դիմումատուն որոշումը բողոքարկելու օրենսդրական հնարավորություն չունի, 

սակայն համոզված է, որ  արդեն իսկ խախտվել  են իր իրավունքները և խնդրել է 

միջոցներ  ձեռնարկել  արդար դատաքննության իր իրավունքի իրացման 

կապակցությամբ: 

Արդար դատաքննության իրավունքի ենթադրյալ խախտման մասին սույն գործին ևս 

Պաշտպանն իրավասու չի եղել միջամտելու՝ դատական վարույթին կամ 

դատավորների լիազորությունների իրականացմանը կոնկրետ գործով Պաշտպանի 

միջամտության արգելքի պատճառով։ 

 

Բոլոր այն դեպքերում, երբ քաղաքացին, դիմելով Պաշտպանին, հայցում է 

միջամտություն այն պարագայում, երբ դրանում բարձրացված նույն հարցով դիմում է 

ներկայացվել դատարան, առկա է նույն հարցի վերաբերյալ դատարանի վերջնական 

դատական ակտ, նրան պարզաբանվում  է օրենսդրական այն իրավադրույթների 

էությունն ու տրամաբանությունը, որոնց ուժով քաղաքացու ներկայացրած փաստերը՝ 

արդար դատաքննության իր իրավունքի ենթադրյալ խախտման մասին, չեն կարող 

դառնալ Պաշտպանի ուսումնասիրության և քննարկման առարկա, այդուհանդերձ 

առաջարկվում է դիտարկման նպատակով  ներկա լինել դռնբաց դատական նիստերին: 

Մնացած այն դեպքերում, երբ քաղաքացին Պաշտպանին  դիմում է  վերը 

հիշատակված իրավունքի ենթադրյալ խախտման մասին, որը պայմանավորված է 

օրենսդրական իրավակարգավորումներին անտեղյակ լինելու հանգամանքով,  ապա 
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Պաշտպանի կամ նրա աշխատակազմի կողմից տրամադրվում է իրավաբանական 

խորհրդատվություն: 

 

• Վարչական դատավարության օրենսգրքի 117.2-րդ և 118.3-րդ հոդվածներով 

սահմանված կարգավորումների ուժով անձի դատական պաշտպանության և արդար 

դատաքննության իրավունքների հնարավոր ոտնահարումների մասին Պաշտպանի 

դիրքորոշումն է հայցել փաստաբանական կազմակերպությունը ներկայացնող 

փաստաբանը: 

Վերոնշյալ հոդվածների վերլուծությունից Պաշտպանն արձանագրել է, որ վարչական 

դատավարության օրենսգիրքը չի նախատեսում որոշակի հիմքերի առկայությամբ, 

մասնավորապես, եթե գործի նախորդ դատական քննության ընթացքում թույլ են տրվել 

նյութական կամ դատավարական իրավունքի այնպիսի հիմնարար խախտումներ, 

որոնց արդյունքում ընդունված դատական ակտը խաթարում է արդարադատության 

բուն էությունը,  օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերի բողոքարկում, և 

արդարադատության բուն էությունը խաթարող հիմնարար խախտմամբ կայացված 

դատական ակտի բողոքարկում հնարավոր է միայն մինչև ակտի օրինական ուժի մեջ 

մտնելը՝ բացառությամբ եթե ներկայացված է համապատասխան ժամկետի 

բացթողումը հարգելի համարելու վերաբերյալ միջնորդություն, և դատարանն այն 

բավարարել է։ Պաշտպանն ընդգծել է, որ բաց թողնված ժամկետի վերականգմանը 

վերաբերող դրույթներն անհրաժեշտ է ենթարկել օրենսդրական համալիր 

կարգավորումների կամ ձևավորել համապատասխան իրավակիրառ պրակտիկա՝ 

հաշվի առնելով ՀՀ Սահմանադրական դատարանի ՍԴՈ-1052, ՍԴՈ-1249 և ՍԴԹ-1254 

որոշումներում արտահայտած հստակ իրավական դիրքորոշումները:  

 Դատական ակտերի բողոքարկման ինստիտուտն այն հիմնական և էական 

իրավական երաշխիքն է, որի միջոցով ապահովվում է ստորադաս դատարանի կողմից 

արդար դատաքննության իրավունքի հիմնական բաղադրատարրերի, մասնավորապես 

Սահմանադրությամբ և Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 
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պաշտպանության մասին կոնվենցիայի 6–րդ հոդվածի 1–ին մասով նախատեսված 

դատավարական երաշխիքների պահպանումը։ Բոլոր այն դեպքերում, երբ առաջին 

ատյանի դատարանը չի պահպանել հիշյալ դատավարական երաշխիքները, 

քաղաքացին, չունենալով վերաքննության իրավունք, ըստ էության զրկվում է իր գործի 

արդար դատաքննության իրավունքն արդյունավետ իրացնելու հնարավորությունից և 

արդար դատաքննության իրավունքի խախտման դեմ պաշտպանության արդյունավետ 

միջոցից։   

 Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն այդ կապակցությամբ հանգել է 

այն մտքին, որ վերջնական որոշումը կարող է կասկածի տակ դրվել միայն այն 

դեպքում, երբ դա անհրաժեշտ է՝ էական և պարտադիր բնույթի հանգամանքներից 

ելնելով, ինչպես, օրինակ, դատական սխալը (Ryabykh-ն ընդդեմ Ռուսաստանի, §52): 

Քննարկվող հարցի վերաբերյալ Պաշտպանը կարևոր է համարել գրությամբ 

ներկայացված իրավահամեմատական վերլուծության արդյունքում պարզված այն 

հանգամանքը, որ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի և Քրեական 

դատավարության օրենսգրքի համարժեք իրավակարգավորումները ժամկետային որևէ 

սահմանափակում չեն նախատեսում արդարադատության բուն էությունը խաթարող 

նյութական կամ դատավարական իրավունքի հիմնարար խախտումներով կայացված 

օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերի բողոքարկման բացառիկ դեպքերի 

համար՝ ելնելով  Սահմանադրության 61-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված՝ 

իրավունքների և ազատությունների արդյունավետ դատական պաշտպանության 

իրավունքի իրականացման համար անհրաժեշտ կառուցակարգեր սահմանելու 

նկատառումներից: Ըստ այդմ, արդյունավետ դատական պաշտպանության իրավունքի 

բովանդակության վերլուծությունը վերոնշյալ իրավահամեմատական վերլուծության 

համատեքստում թույլ է տալիս եզրակացնելու, որ առկա չէ որևէ օբյեկտիվ հիմք՝ 

պնդելու, որ Վարչական դատավարության օրենսգրքում դիտարկվող հոդվածներով 

արդարադատության բուն էությունը խաթարող նյութական կամ դատավարական 

իրավունքի հիմնարար խախտումներով կայացված օրինական ուժի մեջ մտած 
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դատական ակտերի բողոքարկման վերաբերյալ դրույթների բացակայությունը 

պայմանավորված է մի կողմից՝ վարչական, մյուս կողմից՝ քաղաքացիական և քրեական 

դատավարությունների առանձնահատկություններով:  

      Վերոգրյալը հատկապես կարևորվել է քրեական դատավարական, 

քաղաքացիական դատավարական և վարչական դատավարական միասնական 

քաղաքականության շրջանակներում դատական ակտերի վերաբերյալ բողոք 

ներկայացնելու նախապայմանների մասով համարժեքության ապահովման 

տեսանկյունից:  

Պաշտպանի դիրքորոշման համաձայն՝ Վարչական դատավարության օրենսգրքով 

պետք է նախատեսվի արդարադատության բուն էությունը խաթարող նյութական 

կամ դատավարական իրավունքի հիմնարար խախտումներով կայացված 

օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերի բողոքարկման բացառիկ դեպքերի 

հնարավորություն՝ գործնականում կանխարգելելու և բացառելու 

Սահմանադրությամբ և Եվրոպական կոնվենցիայով սահմանված արդյունավետ 

դատական պաշտպանության և արդար դատաքննության իրավունքների 

խախտումները: 

 

Պաշտպանն արձանագրում է, որ կալանավորման վերաբերյալ 

միջնորդությունների ներկայացման և դատարանի կողմից բավարարման դեպքերը 

մեծ թիվ են կազմում: 2021 թվականին նախաքննության մարմինների կողմից 

ներկայացվել է մեղադրյալի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց 

ընտրելու մասին 72 միջնորդություն, որոնցից բավարարվել է 63-ը: Խնդիրն ունի 

ինչպես օրենսդրական, այնպես էլ իրավակիրառական հիմք: 

Անժխտելի է այն, որ խափանման միջոցների համակարգում կալանավորումն 

ամենախիստն է, որն առավելագույնս է սահմանափակում մարդու իրավունքները: 

Քրեական դատավարության օրենսգրքի 148-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 

կալանավորումն օրենքով նախատեսված տեղերում և պայմաններում անձին կալանքի 



35 
 

տակ պահելն է: Իսկ 146-րդ հոդվածը սահմանում է կալանավորման հիմքերը՝ 

կալանավորումը մեղադրյալի նկատմամբ կարող է կիրառվել միայն այնպիսի 

հանցագործության համար, որի համար նախատեսվող ազատազրկման ձևով պատժի 

առավելագույն ժամկետը մեկ տարուց ավելի է, կամ բավարար հիմքեր կան 

ենթադրելու, որ մեղադրյալը կարող է՝ 

1) թաքնվել քրեական վարույթն իրականացնող մարմնից, 

2) խոչընդոտել մինչդատական վարույթում կամ դատարանում գործի 

քննությունը՝ քրեական դատավարությանը մասնակցող անձանց վրա անօրինական 

ազդեցություն գործադրելու, գործի համար նշանակություն ունեցող նյութերը թաքցնելու 

կամ կեղծելու, քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի կանչով առանց հարգելի 

պատճառների չներկայանալու կամ այլ ճանապարհով, 

3) կատարել քրեական օրենքով չթույլատրված արարք, 

4) խուսափել քրեական պատասխանատվությունից և նշանակված պատիժը 

կրելուց, 

5) խոչընդոտել դատարանի դատավճռի կատարումը:  

Այսպես, ինչպես արդեն նշվեց, կալանավորումը բոլոր խափանման միջոցներից 

ամենաշատն է սահմանափակում մարդու հիմնական իրավունքները և 

ազատությունները, գլխավորապես մարդու ազատության և անձեռմխելիության 

հիմնական իրավունքը: Հետևաբար՝ կալանավորումը որպես խափանման միջոց 

կիրառելը պետք է ընտրվի բացառիկ դեպքերում: Ուստի՝ յուրաքանչյուր դեպքում 

քրեական հետապնդում իրականացնող մարմինները կալանավորումը որպես 

խափանման միջոց կիրառելուց առաջ պարտավոր են քննարկման առարկա դարձնել 

անձին ազատությունից զրկելու հետ չկապված կամ նրա ազատությունը հնարավորինս 

քիչ սահմանափակող խափանման միջոց կիրառելու նպատակահարմարության հարցը: 

Նման մոտեցումը բխում է Եվրոպական դատարանի նախադեպային 

իրավաբանությունից: Դատարանի կողմից կալանքի որոշումներն անվավեր են 
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ճանաչվել այն դեպքում, երբ ներպետական դատարանները պատշաճ կերպով չեն 

քննարկել ազատությունից զրկելու այլընտրանքները: 

Եվրոպական կոնվենցիայից բխող նախադեպային իրավունքն առանձնացրել է 

երաշխավորությամբ ազատման մերժման համար ընդունելի չորս հիմքեր՝ 

ա) մեղադրյալի դատավարությանը չներկայանալու վտանգը, 

բ)ազատման դեպքում մեղադրյալի կողմից արդարադատության իրականացումը 

խոչընդոտող գործողությունների ձեռնարկման վտանգը, 

 գ) նոր հանցանքներ իրականացնելու վտանգը,  

դ) հասարակական կարգի խախտման վտանգը: 

Կալանավորման վերաբերյալ միջնորդությունների բավարարման բարձր 

ցուցանիշները որոշակիորեն պայմանավորված են նաև օրենքի մակարդակում 

այլընտրանքային միջոցների կիրառության ճկուն կառուցակարգերի բացակայությամբ: 

Այսպես՝ գործող քրեադատավարական կարգավորումների համաձայն՝ գրավը կարող է 

կիրառվել իբրև կալանքին այլընտրանք, այսինքն՝ գրավը կարող է կիրառվել միայն այն 

դեպքում, երբ դատարանը բավարարում է անձին կալանավորելու վերաբերյալ 

միջնորդությունը: 2021 թվականին կալանավորումը որպես խափանման միջոց 

ընտրելու 63 դեպքերից միայն 6-ի պարագայում կալանքը փոխարինվել է գրավով: 

Հարկ է ընդգծել, որ մինչդատական վարույթում կալանավորում կիրառելու հարցը 

քննարկվում է նախքան գրավի հարցը քննելը, և եթե դատարանը գալիս է այն 

եզրակացության, որ այն անհրաժեշտ է, գրավի նշանակումն անտրամաբանական է 

դառնում: Գործնականում գրավը կալանավորման այլընտրանքի իր գործառույթը չի 

իրականացնում: 

Հետևաբար՝ նոր խափանման միջոցների սահմանումը, ինչպես նաև գրավը 

որպես ինքնուրույն խափանման միջոց նախատեսելը, կնպաստի իրավակիրառ 

պրակտիկայում անհիմն կամ հարկադրված կալանավորումների բացառմանը: 

Մեկ այլ օրենսդրական խնդիր է կալանավորման վերաբերյալ 

միջնորդությունները դռնփակ դատական նիստում քննության առնելու վերաբերյալ 
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դրույթը (Քրեական դատավարության օրենսգրքի 294-րդ հոդված): Կալանավորման 

կիրառման և դրա ժամկետի երկարացման վերաբերյալ գործերի դատական 

քննությունը պետք է տեղի ունենա ոչ թե դռնփակ, այլ դռնբաց ռեժիմով, ինչը 

կապահովի կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ 

գործերի դատական քննության հրապարակայնությունը: 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 63-րդ հոդվածով և 

Եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածով երաշխավորված արդար դատաքննության 

իրավունքի ուսումնասիրությունից հետևում է այն պահանջը, որ գործի քննությունը 

պետք է իրականացվի դռնբաց, քանի դեռ չի հիմնավորվել դռնփակ ռեժիմով գործը 

քննելու անհրաժեշտությունը: Ավելին, հարկ է ընդգծել, որ Եվրոպական դատարանի 

իրավական դիրքորոշումների համաձայն՝ գործի նյութերում գաղտնի տեղեկությունների 

սոսկ առկայությունն ինքնաբերաբար չի ենթադրում, որ դատաքննությունը պետք է 

փակ լինի հանրության համար' այդպիսով հաշվի չառնելով բաց դատաքննության 

ապահովման և ազգային անվտանգության մասով նկատառումների միջև 

հավասարակշռությունը: Ըստ Եվրոպական դատարանի՝ հանրության ներկայությունը 

քրեական գործով դատաքննության ընթացքում չթույլատրելուց առաջ դատարանները 

պետք է բացահայտեն հատուկ փաստեր, որ դատաքննությունը փակելն անհրաժեշտ է 

պետության գերակա շահը պաշտպանելու համար, և պետք է սահմանափակեն 

գաղտնիությունն այնքանով, որքանով որ անհրաժեշտ է այդպիսի շահը պահպանելու 

համար: 

Պաշտպանն ընդգծում է, որ դատական համակարգում առկա կառավարման ու 

ընթացակարգային մի շարք խնդիրների կարգավորման, դատարանների 

գործունեության թափանցիկության բարձրացման նպատակով պետք է Արցախի 

Հանրապետությունում ներդնել դատական տեղեկատվական առցանց համակարգ, 

ինչպիսին վաղուց առկա է Հայաստանի Հանրապետությունում: 

Տվյալ համակարգը պետք է ներառի հետևյալ հնարավորությունները' 

• դատական գործերի որոնում, 
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• դատական նիստերի ժամանակացույցի դիտում,  

• նմանատիպ գործերի որոնում,  

• առցանց վճարումների կատարում,  

• դիմումների առցանց ուղարկում և այլն: 

 

3.2. Պատշաճ վարչարարության իրավունք 

Պատշաճ վարչարարության սահմանադրական իրավունքն առանցքային 

նշանակություն ունի վարչաիրավական հարաբերությունների կարգավորման համար։ 

Այն ամրագրված է Սահմանադրության 50-րդ հոդվածում, համաձայն որի՝ 

յուրաքանչյուր ոք ունի վարչական մարմինների կողմից իրեն առնչվող գործերի 

անաչառ, արդարացի և ողջամիտ ժամկետում քննության ապահովման իրավունք:  

2021 թվականի ընթացքում պատշաճ վարչարարության իրավունքի 

պաշտպանությամբ Պաշտպանին են դիմել երկու տասնյակից ավելի անգամ: 

Դիմումները  հիմնականում վերաբերել են քաղաքացիների դիմումների հիման վրա 

վարչական վարույթի հարուցման պահանջի պահպանմանը, վարչական վարույթի 

իրականացման օրենքով սահմանված ժամկետներին, վարչական ակտերին օրենքով 

ներկայացվող պահանջներին: 

Չնայած Պաշտպանի՝ նախորդ տարիների գործունեության և մարդու 

իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին 

հաղորդումներում արձանագրվել են պատշաճ վարչարարության իրավունքի 

իրացման հիշյալ ընթացակարգային նորմերի խախտումների դեպքերը և այդ 

խախտումները վերացնելու ու հետագայում բացառելու անհրաժեշտությունը, 2021 

թվականի ընթացքում Պաշտպանի աշխատակազմը շարունակել է ստանալ նույն 

խնդիրների վերաբերյալ դիմումներ: 

2021 թվականի ընթացքում Պաշտպանն, ի գիտություն պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների և պաշտոնատար անձանց, հայտարարություններ է 

տարածել պատշաճ վարչարարություն իրականացնելու և անձանց իրավունքների  
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իրացման խոչընդոտների վերացման ու այդ ոլորտում համապատասխան 

սուբյեկտների՝ օրենսդրությանը համապատասխան գործելու պարտականության 

մասին, սակայն պետք է փաստել, որ պետական և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների և պաշտոնատար անձանց կողմից պատշաճ վարչարարության 

իրավունքի խախտումների դեպքերի նվազում չի գրանցվում: 

 

• Պաշտպանին հասցեագրած դիմումով քաղաքացին հայտնել է, որ դիմել է 

Ստեփանակերտի քաղաքապետին, որպեսզի վերջինս չթույլատրի մեկ այլ քաղաքացու՝ 

իրեն պատկանող նույն շենքի բակում գտնվող շինությունն օգտագործել որպես 

խորովածանոց, քանի որ իր ամուսնու մայրն ունի շնչառական ուղիների հետ կապված 

խրոնիկ հիվանդություն, հնարավոր չի լինի տան պատուհանները բաց պահել և այլն: 

Դիմումի կապակցությամբ նույն օրը վարչական վարույթ է հարուցվել: Քաղաքացու 

պնդմամբ՝ վարույթի առնչությամբ ընդունված որևէ որոշման մասին ինքը չի ծանուցվել 

մինչև այն պահը, երբ ստացել է իր դիմումը մերժելու մասին ծանուցում: Այդ ընթացքում 

համապատասխան որոշմամբ երրորդ քաղաքացուն թույլատրվել է սեփականության 

իրավունքով իրեն պատկանող առևտրի սրահը վերակառուցել և օգտագործել որպես 

խորովածանոց։ Քաղաքացին հայտնել է նաև, որ նույն հարցի կապակցությամբ իր 

ամուսինը դիմում-բողոք է ներկայացրել Ստեփանակերտի քաղաքապետին, ինչի 

կապակցությամբ վարչական վարույթ չի հարուցվել: 

Բողոքի քննարկման ընթացքում Ստեփանակերտի քաղաքապետարանից ի 

պատասխան տեղեկացրել են, որ դիմումի հիման վրա հարուցված վարույթն օրենքով 

սահմանված ժամկետներում չի իրականացվել Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի 

համապատասխան բաժնի գերծանրաբեռնված ռեժիմով պայմանավորված:  

Դիմումի քննարկման ընթացքում Պաշտպանն անհրաժեշտ է համարել առանձին 

ուշադրություն դարձնել քաղաքացու դիմումում արտահայտած պահանջի 

բովանդակությանը, այն է՝ չթույլատրել մեկ այլ քաղաքացու սեփականության 

իրավունքով պատկանող առևտրի սրահը որպես խորովածանոց օգտագործել:  
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Համաձայն «Վարչարարության և վարչական վարույթի հիմունքների մասին» 

օրենքի 19-րդ հոդվածի՝ վարչական վարույթը վարչական մարմնի` վարչական ակտ 

ընդունելուն ուղղված գործունեությունն է: Համաձայն օրենքի 53-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի՝ վարչական ակտն արտաքին ներգործություն ունեցող այն որոշումը, 

կարգադրությունը, հրամանը կամ այլ անհատական իրավական ակտն է, որը 

վարչական մարմինն ընդունել է հանրային իրավունքի բնագավառում կոնկրետ գործի 

կարգավորման նպատակով և ուղղված է անձանց համար իրավունքներ ու 

պարտականություններ սահմանելուն, փոփոխելուն, վերացնելուն կամ ճանաչելուն: 

Դիմումատուն  օրենքի իմաստով տվյալ վարչական վարույթի մասնակից էր՝ երրորդ 

անձ: Օրենքի 21-րդ հոդվածի համաձայն՝ երրորդ անձինք այն անձինք են, որոնց 

իրավունքները կամ օրինական շահերը կարող են շոշափվել վարույթի արդյունքում 

ընդունվելիք վարչական ակտով: Վարույթի մասնակիցները վարչական վարույթում 

ներգրավվում են իրենց դիմումի համաձայն կամ վարչական մարմնի 

նախաձեռնությամբ: Ուստի քաղաքացու դիմումում նեկայացված պահանջները հաշվի 

առնելով՝ վարչական մարմինը, օրենքին համապատասխան, սեփական 

նախաձեռնությամբ պետք է ներգրավեր որպես վարչական վարույթի մասնակից՝ 

երրորդ անձ:  

Քննության առնելով դիմումատուի ամուսնու դիմումի ներկայացման փաստը՝ 

արձանագրել է, որ դիմումը դրանում առկա պահանջի մասով իրենից ներկայացնում է 

օրենքի 4-րդ բաժնով սահմանված բողոքարկման վարույթի հիմք: Համաձայն օրենքի 

69-րդ հոդվածի՝ անձինք իրենց իրավունքները պաշտպանելու նպատակով իրավունք 

ունեն բողոքարկելու վարչական ակտերը, վարչական մարմնի գործողությունը կամ 

անգործությունը: Բողոք բերելու համար անհրաժեշտ է, որ առկա լինի բողոք բերողի 

իրավունքների խախտում, կամ դիմողի կարծիքով դա այդպես լինի: Դիմումը 

բավարարում է բողոքին ներկայացվող՝ օրենքի 72-րդ հոդվածով սահմանված 

պահանջներին: Ըստ այդմ, վարչարարության՝ օրենքով սահմանված սկզբունքներին 

համապատասխան՝ դիմումը պետք է ընկալվեր որպես վարչական ակտի դեմ բերված 
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բողոք, ուստի վարչական մարմինը պարտավոր էր, ղեկավարվելով օրենքի 73-րդ 

հոդվածի 1-ին մասով, հարուցել բողոքարկման վարույթ և այդ մասին ծանուցել 

դիմումատուին: 

Պաշտպանը դիմել է Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության 

նախարարին՝ խորովածանոցի կառուցման վերաբերյալ փորձագիտական 

եզրակացություն ստանալու համար: Նշված հարցմանը ներկայացված պատասխան 

գրությամբ պարզվել է, որ Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության 

նախարարության աշխատակազմի քաղաքաշինական պետական տեսչության 

մասնագետի կողմից ուսումնասիրվել է վերոնշյալ օբյեկտը և արձանագրվել, որ այն 

կառուցվել է քաղաքաշինական նորմերին և կանոններին համապատասխան: 

Պաշտպանն արձանագրել է, որ վարչական մարմնի կողմից թույլ են տրվել օրենքի 

մի շարք հոդվածների խախտումներ, մասնավորապես, քաղաքացու դիմումի հիման 

վրա հարուցված վարույթի շրջանակներում խախտվել են օրենքի 46-րդ հոդվածով 

սահմանված՝ վարչական վարույթի ժամկետին վերաբերող պահանջները, օրենքի 21-րդ 

հոդվածով սահմանված՝ հարուցված վարչական վարույթի շրջանակներում իր 

իրավունքները և օրինական շահերը շոշափող ընդունվելիք վարչական ակտով 

պայմանավորված իր կողմից ներկայացրած դիմումի հիման վրա վարչական մարմնի 

նախաձեռնությամբ վարչական վարույթի մասնակից՝ երրորդ անձ լինելու իրավունքը, 

օրենքի 73-րդ հոդվածով սահմանված՝ բողոքը վարչական մարմնում մուտքագրելու օրը 

բողոքի հիման վրա վարչական վարույթ հարուցելու պահանջը, որոնց արդյունքներում 

խախտվել է դիմումատուների՝ Սահմանադրության 50-րդ հոդվածով սահմանված 

պատշաճ վարչարարության իրավունքը, որի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք ունի 

վարչական մարմինների կողմից իրեն առնչվող գործերի անաչառ, արդարացի և 

ողջամիտ ժամկետում քննության իրավունք: 

• Մեկ այլ դեպքում անձը դիմել է Պաշտպանին և հայտնել, որ դիմել է Արցախի 

Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության զինվորական կոմիսարին, իր 

վերաբերյալ որոշ հարցերով պարզաբանումներ ստանալու նպատակով, սակայն 



42 
 

պատասխան չի ստացել: Դիմումատուն նշել է, որ լիազոր մարմնի կողմից խախտվել են 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության (այսուհետ՝ Սահմանադրություն) 53-

րդ հոդվածով վերապահված՝ համապատասխան հանրագիր ներկայացնելու և 

ողջամիտ ժամկետում պատշաճ պատասխան ստանալու իր սահմանադրական 

իրավունքը: Դիմումատուն խնդրել է Պաշտպանի միջամտությունը՝ իր խախտված 

իրավունքները վերականգնելու հարցում: 

Դիմումի քննության արդյունքներով Պաշտպանը արձանագրել է, որ դիմումատուի 

դիմումի կապակցությամբ զինվորական կոմիսարիատի գործողությունները հանգեցրել 

են Սահմանադրության 50-րդ և 51-րդ հոդվածներով սահմանված՝ 

համապատասխանաբար պատշաճ վարչարարության և տեղեկություններ ստանալու 

իրավունքների խախտումներին: Դիմումատուի զինվորական կոմիսարիատ 

ներկայացրած դիմումը՝ զինվորական կոմիսարիատի կանչով չներկայացած անձանց 

ցուցակից հանելու պահանջի մասով, զինվորական կոմիսարիատի համար պետք է 

հիմք հանդիսանար վարչական վարույթ հարուցելու և օրենքով սահմանված կարգով և 

ժամկետներում իրականացնելու համար:  

Իսկ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի կողմից Արցախի 

Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների 

ավարտից հետո քաղաքացուն զինվորական կոմիսարիատի կանչով չներկայացածների 

ցուցակում ընդգրկվելու պատճառները և օրենսդրական հիմնավորումները ստանալու 

զինվորական կոմիսարիատին ներկայացված  հարցումը օրենքով սահմանված կարգով 

չի ընթացքավորվել և օրենքով սահմանված ժամկետներում դիմումատուին չի տրվել 

պատասխան: Նշված փաստերով և առկա օրենսդրական կարգավորումների 

վերլուծությամբ հիմնավորվել է դիմումատուի՝ Սահմանադրության 50-րդ և 51-րդ 

հոդվածներով ամրագրված իրավունքների խախտումների առկայությունը: Պաշտպանը 

խախտման առկայությունը հավաստող գրությամբ տեղեկացրել է պետական լիազոր 

մարմնին՝ ներկայացնելով խախտված իրավունքների վերականգնման վերաբերյալ 

առաջարկություններ։ 
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Յուրաքանչյուր անձի պատշաճ վարչարարության և տեղեկություններ 

ստանալու իրավունքների ապահովման, վարչարարության ոլորտի բարելավման, 

թափանցիկության ապահովման, օրենսդրական ժամկետների պահպանման, 

ինչպես նաև որակյալ սպասարկման ապահովման նպատակով Պաշտպանն 

առաջարկում է հետևյալ հնարավոր լուծումները՝ 

1) Բոլոր մարմիններում իրականացնել վարչարարության գործընթացներում 

ընդգրկված հանրային ծառայողների պատշաճ վերապատրաստումներ իրենց 

պարտականությունների կատարման ընթացակարգերի ու սպասարկման 

հմտությունների վերաբերյալ, 

2) Կառավարման ոլորտի անկախ փորձագետների ընդգրկմամբ 

իրականացնել վարչարարական բոլոր գործընթացների ուսումնասիրություն և 

վերլուծություն, որի հիման վրա բարեփոխել համակարգն այնպես, որ առավելագույնս 

արագացվեն գործընթացները և ծառայությունները մատուցվեն «մեկ կանգառ, մեկ 

պատուհան» սկզբունքով։ 

3) Պետական և տեղական ինքնակառավարման բոլոր մարմիններում 

տեղադրել «Mulberry» էլեկտրոնային փաստաթղթաշարժի համակարգ, ինչը 

հնարավորություն կտա ոչ միայն կարգավորել ներքին ու արտաքին 

փաստաթղթաշարժն ու ժամկետները, այլ նաև մեխանիզմներ կապահովի 

քաղաքացիների համար փաստաթղթաշարժի թափանցիկության երաշխավորման 

համար: Օրինակ, ի լրումն «Mulberry 2» էլեկտրոնային փաստաթղթաշարժի համակարգ 

տեղադրելուն, Հանրապետությունում առաջինը Պաշտպանի աշխատակազմում 

ներդրվել են դիմումի մուտքագրման մասին դիմումատուին հեռախոսային 

հաղորդագրություն-ծանուցում ուղարկելու և պաշտոնական կայքում դիմումի ընթացքին 

հետևելու գործիքները: 

4) Թվայնացնել պետության կողմից մատուցվող բոլոր հնարավոր 

ծառայությունները և ստեղծել այնպիսի առցանց հարթակ, որի միջոցով 

քաղաքացիները հնարավորություն կունենան կենտրոնացված կերպով օգտվելու 
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պետական բոլոր մարմինների ծառայություններից, ներառյալ դիմումի ուղարկում, 

դիմումի ընթացքին հետևում, ծանուցումների, պատասխանների, տեղեկանքների, 

վկայականների, թույլտվությունների, լիցենզիաների և այլ հնարավոր փաստաթղթերի 

ստացում, վճարումների կատարում և այլն։ 

5) Բարեփոխել «Տեղեկատվության ազատության մասին» ԼՂՀ օրենքը, 

ընդունել դրանից բխող բոլոր ենթաօրենսդրական ակտերը և ապահովել 

պատասխանատու պաշտոնատար անձանց պատշաճ պատրաստվածությունն 

օրենսդրական պահանջները պահպանելու հարցում: 

 

3.3. Տեղեկություններ ստանալու իրավունք 
 Տեղեկություն ստանալու իրավունքը մարդու հիմնարար իրավունքներից է: 

Յուրաքանչյուր ոք ունի իր կարծիքն ազատ արտահայտելու իրավունք: Այս իրավունքը 

ներառում է սեփական կարծիք ունենալու, ինչպես նաև առանց պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների միջամտության և անկախ պետական սահմաններից` 

տեղեկատվության որևէ միջոցով տեղեկություններ ու գաղափարներ փնտրելու, 

ստանալու և տարածելու ազատությունը: Մամուլի, ռադիոյի, հեռուստատեսության և 

տեղեկատվական այլ միջոցների ազատությունը երաշխավորվում է: Պետությունը 

երաշխավորում է տեղեկատվական, կրթական, մշակութային և ժամանցային բնույթի 

հաղորդումների բազմազանություն առաջարկող անկախ հանրային 

հեռուստատեսության և ռադիոյի գործունեությունը (Սահմանադրության 42-րդ հոդվածի 

1-ին և 2-րդ մասեր):  

Սահմանադրության 51-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք ունի պետական 

և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնատար անձանց 

գործունեության մասին տեղեկություններ ստանալու և փաստաթղթերին ծանոթանալու 

իրավունք: Տեղեկություններ ստանալու իրավունքը կարող է սահմանափակվել միայն 

օրենքով` հանրային շահերի կամ այլոց հիմնական իրավունքների և ազատությունների 

պաշտպանության նպատակով: Տեղեկություններ ստանալու կարգը, ինչպես նաև 

տեղեկությունները թաքցնելու կամ դրանց տրամադրումն անհիմն մերժելու համար 
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պաշտոնատար անձանց պատասխանատվության հիմքերը սահմանվում են օրենքով: 

Տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի 6-րդ հոդվածի համաձայն՝ 

յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի ծանոթանալու իր փնտրած տեղեկությանը և (կամ) 

դա ստանալու նպատակով օրենքով սահմանված կարգով հարցմամբ դիմելու 

տեղեկատվություն տնօրինողին և ստանալու այդ տեղեկությունը: Ընդ որում, անձն ունի 

ոչ միայն տվյալ տեղեկությանը ծանոթանալու իրավունք, այլև տվյալ փաստաթղթում 

առկա տեղեկությունը կամ փաստաթղթի պատճենը ստանալու իրավունք: 

Պաշտպանն արձանագրում է, որ նշված իրավունքի իրացման շրջանակներում 

առնչվել է, ոչ թե օրենսդրական կարգավորումներում առկա խնդիրների, բացերի, 

այլ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պաշտոնատար 

անձանց կողմից օրենսդրական կարգավորումներով չառաջնորդվելու կամ օրենքի 

պահանջները ոչ լրիվ և պատշաճ կատարելու դեպքերի: 

Հաշվետու տարում Պաշտպանը ստացել է ոլորտին առնչվող  17 դիմում, որոնք 

հիմնականում վերաբերել են քաղաքացիների դիմումներին գրավոր պատասխան 

տալու օրենսդրական ժամկետները չպահպանելու, պետական և տեղական 

մարմինների կողմից քաղաքացիների՝ տեղեկություններ ստանալու վերաբերյալ 

դիմումները չընդունելու, պաշտոնատար անձանց կողմից տեղեկություններ հայցող 

քաղաքացիների նկատմամբ ոչ պատշաճ վերաբերմունքի դրսևորումների դեպքերին: 

Պաշտպանին ուղղված մի շարք դիմումներ վերաբերում էին տեղեկություն 

հայցողին տեղեկություններ տրամադրելու օրենքով չնախատեսված մերժման 

դեպքերին: Պաշտպանի կողմից համապատասխան պետական մարմիններից և 

պաշտոնատար անձանցից պարզաբանումներ պահանջելուց հետո միայն 

տեղեկությունները տրամադրվել են:  

 

•  Լրագրողը, դիմելով Պաշտպանին, հայտնել է, որ 2021 թվականի հունիսի 6-ին 

հարցում է ուղարկել Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարին: 

Ուղարկելուց հետո նախարարության մամուլի քարտուղարը հաստատել է, որ հարցումը 
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ստացել են, սակայն լրագրողը հարցման պատասխան չի ստացել: Բողոքի քննարկման 

ընթացքում Պաշտպանի կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում 

դիմումատուին տրամադրվել է հարցմամբ հայցվող տեղեկությունը, և բողոքում 

բարձրացված հարցը ստացել է դրական լուծում: 

• Մեկ այլ գործով ևս լրատվական գործակալության ներկայացուցիչը, դիմելով 

Պաշտպանին, հայտնել է, որ 2021 թվականի հունիսի 24-ին տեղեկություն ստանալու 

հարցում է ուղարկել Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության 

նախարարություն՝ նախարարին խնդրելով տրամադրել վերջին 3.5 տարում այն հինգ 

խոշոր ընկերությունների ցանկը, որոնք շինարարական աշխատանքներ են 

իրականացրել Արցախում, ինչպես նաև նրանց կատարած ու կատարվելիք 

աշխատանքների ծավալը և ըստ պայմանագրերի՝ նրանց հատկացված ու 

հատկացվելիք գումարները: Դիմումատուն հայտնել է, որ պատասխան չի ստացել, 

ինչպես նաև չի տեղեկացվել պատասխան ներկայացնելու ժամկետների վերաբերյալ: 

Դիմումատուն հղում է կատարել «Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենքի 9-րդ 

հոդվածին, համաձայն որի՝ քաղաքացիների տեղեկություն ստանալու գրավոր 

հարցմանը պատասխան տրվում է այն ստանալուց հետո 5-օրյա ժամկետում՝ 

բացառությամբ լրացուցիչ աշխատանք պահանջող տեղեկատվության (30-օրյա 

ժամկետ): Հարցումը կատարվել է 2021 թվականի հունիսի 24-ին, լրացուցիչ 

աշխատանքի մասին դիմումատուին չեն հայտնել: Խնդրում է պաշտպանել իր 

իրավունքները:  

Պաշտպանը հարցում է ուղարկվել Արցախի Հանրապետության 

քաղաքաշինության նախարարություն՝ բողոքում նշված հանգամանքների վերաբերյալ 

պարզաբանումներ ստանալու անհրաժեշտությամբ պայմանավորված: Արցախի 

Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությունից հայտնել են, որ վերջին 3.5 

տարում Արցախի Հանրապետությունում շինարարական աշխատանքներ 

իրականացրած կազմակերպությունների մասին տեղեկությունները լրագրողին 

տրամադրել են Պաշտպանի կողմից հարցում իրականացնելու օրը։ Նույն օրը, հարցի 
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լուծված լինելու վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու հանգամանքով 

պայմանավորված, Պաշտպանի աշխատակազմը կապ է հաստատել դիմումատուի հետ 

և պարզել, որ վերջինս ստացել է պահանջված տեղեկատվությունը: Այդուհանդերձ, 

դիմումատուն իր դժգոհությունն է հայտնել ուշացումով և ոչ լիարժեք տեղեկատվության 

տրամադրման կապակցությամբ:  

«Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

համաձայն՝ յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի ծանոթանալու իր փնտրած 

տեղեկությանը և (կամ) դա ստանալու նպատակով օրենքով սահմանված կարգով 

հարցմամբ դիմելու տեղեկատվություն տնօրինողին և ստանալու այդ տեղեկությունը: 

Տեղեկատվության տրամադրումը մերժվում է նույն օրենքի 8-րդ հոդվածով սահմանված 

դեպքերում: Նույն օրենքի 9-րդ հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն՝ գրավոր հարցման 

պատասխանը տրվում է հետևյալ ժամկետներում. 1) եթե գրավոր հարցման մեջ նշված 

տեղեկությունը հրապարակված չէ, ապա դրա պատճենը դիմողին է տրվում հարցումն 

ստանալուց հետո՝ 5-օրյա ժամկետում. 2) եթե գրավոր հարցման մեջ նշված 

տեղեկությունը հրապարակված է, ապա տվյալ հրապարակման միջոցի, վայրի և 

ժամկետի մասին տեղեկությունը դիմողին է տրվում հարցումն ստանալուց հետո՝ 5-օրյա 

ժամկետում. 3) եթե գրավոր հարցման մեջ նշված տեղեկությունը տրամադրելու համար 

անհրաժեշտ է կատարել լրացուցիչ աշխատանք, ապա այդ տեղեկությունը դիմողին է 

տրվում դիմումն ստանալուց հետո՝ 30-օրյա ժամկետում, որի մասին հարցումն 

ստանալուց հետո՝ 5-օրյա ժամկետում, գրավոր տեղեկացվում է դիմողին՝ նշելով 

հետաձգման պատճառները և տեղեկությունը տրամադրելու վերջնական ժամկետը: 

Տվյալ պարագայում ակնհայտ է, որ տեղեկատվության տիրապետողը, այս դեպքում՝ 

Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությունը, 

«Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենքով սահմանված ժամկետներում 

հայցվող տեղեկատվությունը չի տրամադրել, այնուամենայնիվ, դիմումատուն 

ուշացումով ստացել է դիմումում նշված տեղեկատվությունը:  
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Բողոքի քննարկման ընթացքում բողոքում բարձրացված հարցի լուծումից զատ՝ 

Պաշտպանը, «Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենքով սահմանված 

տեղեկությունների տրամադրման պայմանները, տեղեկատվության ազատության 

ապահովման ոլորտում տեղեկատվություն տնօրինողների պարտականությունները 

Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից անշեղորեն 

կատարելու անհրաժեշտությամբ պայմանավորված, նմանատիպ խախտումները 

վերացնելու պահանջով գրություն է ուղարկել Արցախի Հանրապետության 

քաղաքաշինության նախարարություն:  

• Քաղաքացին, դիմելով Պաշտպանին, հայտնել է, որ 2021 թվականի հունիսի 11-

ին Ստեփանակերտի քաղաքապետից տեղեկություններ է հայցել համայնքի վարչական 

տարածքում «խորհրդավոր բանալու» տեսքով քանդակի տեղադրման և 

ապամոնտաժման վերաբերյալ: Անցել են ամիսներ, սակայն ինքը որևէ պատասխան չի 

ստացել: Խնդրել է իր դիմումին չպատասխանելու համատեքստում դիտարկել 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի անգործությունը և ձեռնարկել օրենքով 

սահմանված քայլեր՝ իր իրավունքների պաշտպանության համար:  

2021 թվականի դեկտեմբերի 13-ին բողոքի ուսումնասիրության արդյունքում 

Պաշտպանը որոշում է կայացրել բողոքը քննարկման ընդունելու վերաբերյալ: Նույն 

օրը, բողոքում նշված հանգամանքների վերաբերյալ պարզաբանումներ ստանալու 

նպատակով, Պաշտպանը հարցում է ուղարկել Ստեփանակերտի քաղաքապետին, 

որին ի պատասխան ներկայացված գրությունից  պարզվել է, որ տեղեկատվություն 

տիրապետողը՝ Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը 

«Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենքով սահմանված ժամկետներում 

հայցվող տեղեկությունը չի տրամադրել քաղաքացուն: Պաշտպանի կողմից 

ձեռնարկված գործողությունների արդյունքում քաղաքացին ստացել է այն, այսինքն՝ 

վերականգնվել է նրա՝ Սահմանադրւթյան 51-րդ հոդվածով ամրագրված 

տեղեկություններ ստանալու խախտված իրավունքը:  
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 Որպես անձի պահանջած տեղեկությունները չտրամադրելու պատճառ 

պետական մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք հիմնականում մատնանշում  են 

իրենց ծանրաբեռնվածությունը, մինչդեռ օրենսդրությամբ նախատեսված  են 

համապատասխան ընթացակարգեր և ժամկետներ։ Տվյալ դեպքում եթե գրավոր 

հարցման մեջ նշված տեղեկությունը տրամադրելու համար անհրաժեշտ է կատարել 

լրացուցիչ աշխատանք, ապա այդ տեղեկությունը դիմողին է տրվում դիմումն 

ստանալուց հետո՝ 30-օրյա ժամկետում, որի մասին հարցումն ստանալուց հետո՝ 5-

օրյա ժամկետում, գրավոր տեղեկացվում է դիմողին՝ նշելով հետաձգման 

պատճառները և տեղեկությունը տրամադրելու վերջնական ժամկետը: 

Պաշտպանը, ի գիտություն պետական և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների և պաշտոնատար անձանց, հրապարակավ հայտարարություններ է 

տարածել անձանց՝ տեղեկություններ ստանալու իրավունքի իրացման խոչընդոտների 

վերացման և այդ ոլորտում համապատասխան սուբյեկտների՝ օրենսդրությանը 

համապատասխան գործելու պարտականության մասին:  

 

3.4. Ազատ տեղաշարժվելու և քաղաքացիության իրավունքներ 

Սահմանադրության 40-րդ հոդվածի համաձայն՝  Արցախի Հանրապետության 

տարածքում օրինական հիմքերով գտնվող յուրաքանչյուր ոք ունի ազատ 

տեղաշարժվելու և բնակավայր ընտրելու իրավունք: Ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը 

կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով` պետական անվտանգության, 

հանցագործությունների կանխման կամ բացահայտման, հասարակական կարգի, 

առողջության և բարոյականության կամ այլոց հիմնական իրավունքների և 

ազատությունների պաշտպանության նպատակով: Քաղաքացու` Արցախի 

Հանրապետություն մուտք գործելու իրավունքը սահմանափակման ենթակա չէ: 

Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի 13-րդ հոդվածով 

պետություններին հանձնարարվում է իրենց քաղաքացիներին իրավունք վերապահել՝ 

ազատորեն ընտրելու անհրաժեշտ և հարմարավետ բնակավայր, պետության 
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տարածքում ազատորեն տեղաշարժվել և ունենալ պետությունից դուրս գալու և 

վերադառնալու հնարավորություն: 

2021 թվականի ընթացքում Աշխատակազմը ստացել է ոլորտին առնչվող 13 

դիմում: Բողոքները հիմնականում վերաբերել են քաղաքացիության, անձնագիր 

ստանալու, ինչպես նաև հաշվառման և hաշվառումից հանելու հետ կապված 

հարաբերություններին։ 

Քաղաքացիության և անձնագիր ստանալու վերաբերյալ դիմումների դեպքում 

սերտ համագործակցություն է իրականացվել Արցախի Հանրապետության ներքին 

գործերի նախարարության ոստիկանության անձնագրերի և վիզաների վարչության 

հետ, որի շրջանակներում դիմումներում ներկայացվող հարցերի հիմնական մասը 

լուծում է ստացել, իսկ մի շարք դեպքերում քաղաքացիներին տրամադրվել է 

անհրաժեշտ խորհրդատվություն: 

 

• Դիմումատուն Պաշտպանին հասցեագրած դիմումով հայտնել է, որ 2021 

թվականի հունվար ամսին դիմել է զորակոչային և զորահավաքային համալրման 

ծառայության թիվ 4 տարածքային ստորաբաժանում՝ որդուն Հայաստանի 

Հանրապետությունում հաշվառելու նպատակով: Հավելել է, որ դիմում ներկայացնելուց 

հետո իրավասու պետական մարմիններից արձագանք չի ստացել:   Քաղաքացին 

հայտնել է, որ նույնաբովանդակ դիմում է ներկայացրել Հայաստանի 

Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության 

համապատասխան անձնագրային բաժանմունք, որի կապակցությամբ 2021 թվականի 

փետրվարի 8-ին ստացել է իր դիմումը մերժելու մասին որոշում այն հիմնավորմամբ, որ 

որդին հաշվառված է Արցախի Հանրապետության համապատասխան համայնքում: 

Այնուհետև՝ 2021 թվականի փետրվարի 23-ին, դիմում է ներկայացրել Արցախի 

Հանրապետության զինվորական կոմիսարիատ՝ որդուն  Արցախի 

Հանրապետությունում հաշվառումից հանելու նպատակով, սակայն մինչ Պաշտպանին 

բողոք հասցեագրելու օրը պատասխան չի ստացել:  
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Դիմումի քննարկման ընթացքում Պաշտպանի աշխատակազմի կողմից 

ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում բարձրացված հարցը ստացել է դրական 

լուծում, որի կապակցությամբ դիմումի քննարկումը դադարեցվել է: 

•  Մեկ այլ գործով, կոլեկտիվ դիմումով քաղաքացիները՝  հաշվառված Արցախի 

Հանրապետության Շուշիի շրջանի Շուշի համայնքում, հայտնել են, որ փաստացի 

բնակվում են Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ 

համայնքում, և որ իրենց հաշվառման վայրի պատճառով դժվարություններ են 

առաջանում կապված աշխատանքի, սովորելու և այլ հարցերի հետ: Դիմել են Արցախի 

Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության անձնագրային 

և վիզաների վարչություն՝ հաշվառումից հանելու համար, սակայն իրենց անհայտ 

պատճառով մերժել են: Նշել են նաև, որ այլ քաղաքացիներից պարզել են, որ 

վերջիններս ևս բախվել են նմանատիպ խնդրի` հիսուն տարեկանը չլրացած արական 

սեռի ներկայացուցիչ լինելու հիմնավորմամբ: Դիմելով Պաշտպանին` քաղաքացիները 

օգնություն են հայցել ներկայիս հաշվառման վայրից հանվելու և Հայաստանի 

Հանրապետությունում հաշվառվելու կապակցությամբ:  

Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների հաշվառման և հաշվառումից 

հանելու ընթացակարգը իրականացվում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշմամբ՝ հաստատված Արցախի Հանրապետության անձնագրային 

համակարգի կանոնադրությամբ սահմանված կարգով, որի 26-րդ կետի համաձայն՝ 

Արցախի Հանրապետության բնակչության ըստ բնակության վայրի հաշվառումն 

իրականացվում է Արցախի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և 

վիզաների վարչության ու տարածքային անձնագրային ծառայությունների կողմից 

(այսուհետ` տեղական ռեգիստր), որոնք մշակում ու համակարգում են բնակչության 

անհատական հաշվառման տվյալները: Կանոնադրության 32-րդ հոդվածի համաձայն՝ 

բնակիչը հանվում է հաշվառումից` 1) սեփականատիրոջ կամ 

համասեփականատերերից մեկի դիմումի կամ դատարանի վճռի հիման վրա. (...) 

Պաշտպանի՝ վերոգրյալ խնդրի կարգավորմանն ուղղված գործողությունների 
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արդյունքում քաղաքացիներին հաշվառումից հանելու գործընթացում խոչընդոտները 

վերացել են:   

•  Դիմումատուն հայտնել է, որ դիմել է Հայաստանի Հանրապետության 

ոստիկանության համապատասխան անձնագրային և վիզաների վարչություն, 

Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան համայնքում հաշվառվելու համար։ 

Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության համապատասխան անձնագրային և 

վիզաների վարչությունից դիմումը ուղղարկվել է Արցախի Հանրապետություն,  

արդյունքում այն մերժվել է։ Կատարվել են հարցումներ ու ներկայացվել են 

առաջարկություներ, որի արդյունքում բարձրացված հարցը ստացել է դրական լուծում, 

ինչի կապակցությամբ էլ բողոքի քննարկումը դադարեցվել է: 

 

Պաշտպանի աշխատակազմի ուսումնասիրությունները վկայում են, որ 

Արցախի Հանրապետության տարածքների  բռնազավթման հետևանքով 

գործնականում այդ տարածքներում քաղաքացիների հաշվառման և հաշվառումից 

հանելու հիմքերը և ընթացակարգերը փոփոխությունների են ենթարկվել, 

այնուամենայնիվ իրավաստեղծ բնագավառում ոլորտը կարգավորող իրավական 

ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ չեն կատարվել, ինչի հետևանքով 

պետական լիազոր մարմինների գործունեության հայեցողական սահմանները 

ընդլայնվել են։ 

 Բնագավառին առնչվող դիմումների ուսումնասիրության  և քննարկման 

արդյունքում  քաղաքացիների բարձրացրած հարցերին լուծում տալու հետ 

միաժամանակ բացահայտվել  են, որ դրանց առաջացման պատճառներից են նաև մի 

կողմից՝ քաղաքացիների՝ իրենց իրավունքի իրացման օրենսդրական 

ընթացակարգերին չտիրապետելը, մյուս կողմից՝ ոլորտի իրավասու պետական 

մարմինների և պաշտոնատար անձանց վարքագիծը՝ քաղաքացիների դիմումները 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով քննարկելու հարցում, եթե այդ դիմումները չեն  

ներկայացվել օրենսդրության պահանջներին համապատասխան կամ  թերություններով 
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են։ Պաշտպանը գտնում է, որ պետական մարմինները թերություններով 

ներկայացված դիմների պարագայում պարտավոր են առաջնորդվել  

վարչարարության և վարչական վարույթի հիմունքներով՝ մատնանշելով այդ 

թերությունները և դրանց վերացնելու համար ժամկետները։ 

 

 3.5. Ընտրական իրավունք և հավաքների ազատություն 
 Հավաքների ազատությունը ժողովրդական հասարակությունում անձի 

իրավական կարգավիճակի հիմնարար տարրերից է: Դրա պաշտպանության 

ապահովումը ժողովրդի և իշխանությունների միջև երկխոսության, բազմակարծիք 

հասարակության  պահպանման կարևորագույն երաշխիք է: Հավաքների ազատության 

սոցիալական նշանակությունն ավելի լայն առումով այն է, որ նրա պատշաճ իրացումն 

ու պաշտպանությունը հնարավորություն է տալիս պետությանը և հասարակությանը 

ժամանակին կանխելու  լայնածավալ սոցիալական բախումները: 

Սահմանադրության 44-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք ունի խաղաղ, 

առանց զենքի հավաքներին ազատորեն մասնակցելու և դրանք կազմակերպելու 

իրավունք: Հավաքների ազատությունը կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով` 

պետական անվտանգության, հանցագործությունների կանխման, հասարակական 

կարգի պաշտպանության, առողջության և բարոյականության կամ այլոց հիմնական 

իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության նպատակով: Հավաքների 

ազատության իրականացման և պաշտպանության պայմաններն ու կարգը սահմանվում 

են օրենքով: 

Նշված իրավունքը քաղաքացիներին տրված հնարավորությունն է՝ 

հրապարակայնորեն արտահայտելու իրենց կարծիքը պետության գործունեության 

նկատմամբ: Այն սերտորեն փոխկապակցված է մարդու կարծիքի արտահայտման 

ազատության հետ և հանդիսանում է դրա արտահայտման ձև:         

2018 թվականի հունիսի 28-ին Արցախի Հանրապետությունում ընդունվել  է 

Հավաքների ազատության մասին  օրենքը, որի նպատակը Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրության 44-րդ հոդվածով և միջազգային 
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պայմանագրերով սահմանված հավաքների ազատության՝ հավաք կազմակերպելու և 

հավաքին մասնակցելու իրավունքի ապահովումն է։  

2021 թվականը Արցախի Հանրապետության համար հասարակական կյանքի 

տարբեր բնագավառներում բնորոշվել է սոցիալական բարձր կոնֆլիկտայնությամբ, 

ինչը մեծ մասամբ պայմանավորված էր 2020 թվականի պատերազմական 

գործողությունների հետևանքով, ինչպես նաև կորոնավիրուսային համավարակի լայն 

տարածմամբ: 

  Պաշտպանը և աշխատակազմի ներկայացուցիչները շարունակել են 

իրականացնել տարվա ընթացքում հանրապետությունում տեղի ունեցած  խաղաղ 

հավաքների դիտարկում: Ընդ որում, դիտարկման առարկա էին ոչ միայն պետական 

իրավասու մարմինների գործողությունները, այլ նաև հավաքների կազմակերպիչների և 

մասնակիցների կողմից օրենքով սահմանված հավաք կազմակերպելու և անցկացնելու  

կարգի պահպանումը՝ նրանց իրավունքների հետագա հնարավոր խախտումները 

կանխարգելու նկատառումներով: 

Ինչպես և նախորդ տարիներին, Պաշտպանն արձանագրում է, որ 

օրենսդրական առկա կարգավորումները բավարար են հավաքների ազատության 

լիարժեք և պատշաճ իրացման համար, և գործնականում առաջացող 

խնդրահարույց դեպքերը բոլոր օղակներում իրենց իրավունքների և 

պարտականությունների մասին իրազեկվածության ցածր մակարդակի հետևանք 

են:  

Միևնույն ժամանակ պետք է արձանագրել, որ անհրաժեշտ են լրացուցիչ 

աշխատանքներ իրավապահ մարմինների ծառայողների և տեղական ինքնակառա-

վարման մարմինների հետ նրանց կողմից հավաքների ազատության իրացման 

օրենսդրական կարգավորումների և երաշխիքների լիակատար տիրապետման 

համար, իսկ հավաքների կազմակերպիչների և մասնակիցների շրջանում 

իրավագիտակցության ձևավորման, օրենսդրությամբ թույլատրելիի սահմանների 

իմացության հարցում անելիք ունի քաղաքացիական հասարակությունը: 
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Ընտրական իրավունքը անձի կարևորագույն քաղաքական իրավունքներից է, 

որը պատկանում է միայն տվյալ պետության քաղաքացիներին՝ բացառությամբ 

օրենքով սահմանված դեպքերի: 

Ընտրական իրավունքի իրացման միջոցով անձը հնարավորություն է ստանում 

ընտրելու և ընտրվելու, ինչպես նաև անմիջականորեն կամ ընտրված ներկայացուցչի 

միջոցով հանրային կառավարմանը մասնակցելու: Ընտրական իրավունքն իր 

արտացոլումն է գտել թե՛ ներպետական, թե՛ միջազգային մի շարք փաստաթղթերում, 

ինչպիսիք են Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը (հոդված 21), 

Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագիրը 

(հոդված 25) և այլն: 

Սահմանադրության 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասում ամրագրված է, որ ժողովուրդն իր 

իշխանությունն իրականացնում է ազատ ընտրությունների, հանրաքվեների, ինչպես 

նաև Սահմանադրությամբ և օրենքներով նախատեսված պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնատար անձանց միջոցով: 

Ընտրություններին և հանրաքվեին մասնակցելու իրավունքը սահմանված է 

Սահմանադրության 48-րդ հոդվածով։  

Արցախի Հանրապետությունում հայտարարված ռազմական դրության 

պայմաններում սահմանադրական նորմերին համապատասխան ընտրական 

իրավունքի իրացման սահմանափակումները սահմանվել են Արցախի 

Հանրապետության նախագահի 2021 թվականի փետրվարի 17-ի ՆՀ-1151-Ն 

հրամանագրով:   

Հրամանագրի համաձայն՝ Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 93-րդ 

հոդվածի 10-րդ կետին համապատասխան՝ հիմք ընդունելով «Ռազմական դրության 

իրավական ռեժիմի մասին» օրենքի 7-րդ հոդվածը և ելնելով 2020 թվականի 

սեպտեմբերի 27-ին հակառակորդի սանձազերծած պատերազմի հետևանքով 

ստեղծված իրավիճակից՝  որոշվել է մինչև 2022 թվականի մարտի 1-ը Արցախի 
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Հանրապետության համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

ընտրություններ չանցկացնել:  

2021 թվականի հուլիսի 22-ին հրամանագրում կատարված փոփոխություններով 

սահմանվել է, որ մինչև 2022 թվականի մարտի 1-ը ընտրություն չեն անցկացվելու 

միայն Արցախի Հանրապետության վերահսկողությունից դուրս մնացած 

համայնքներում: 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի օգոստոսի 2-ի N 

900-Ն որոշմամբ Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Խաչմաչ, 

Ծաղկաշատ համայնքներում, Մարտակերտի շրջանի Նոր Ղազանչի, Մարտունու 

շրջանի Հերհեր համայնքում տեղական ինքնակառավարման մարմինների նոր 

հերթական ընտրությունների օր է նշանակվել 2021 թվականի հոկտեմբերի 10-ը: 

Արցախի Հանրապետության Կառավարության 2021 թվականի հոկտեմբերի 20-ի 

N 1125-Ն  որոշմամբ Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Մարտունի 

քաղաքային և Գիշի գյուղական համայնքներում տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների նոր հերթական ընտրությունների օր է նշանակվել 2021 թվականի 

դեկտեմբերի 10-ը:  

Կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների մասին 

Պաշտպանը հանդես է եկել հայտարարությամբ և ընդգծել, որ դրանք վերահաստատել 

են Արցախի ժողովրդի հավատարմությունը սեփական ճակատագիրը տնօրինելու 

ժողովրդավարական ճանապարհին: 

Ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման ընթացքում ընտրական 

իրավունքների ենթադրյալ խախտումների վերաբերյալ Պաշտպանը բողոքներ չի 

ստացել:  

Ընտրական իրավունքների իրացման և ընտրական օրենսդրության պահպանման 

տեսանկյունից չափազանց կարևոր է ընտրությունները լուսաբանող լրատվամիջոցների 

ներկայացրած տեղեկատվությունը և դիտորդական կազմակերպությունների 

գնահատականները։ Ընտրությունները լուսաբանել են 27 լրագրողներ, իսկ դրանց 
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ընթացքը վերահսկել են մի շարք դիտորդական կազմակերպությունների 17 

ներկայացուցիչներ, որոնց ներկայացրած ամփոփումները արձանագրում են, որ 

ընտրությունները, ընդհանուր առմամբ, ընթացել են սահուն, առանց խոչընդոտների՝ 

Ընտրական օրենսգրքի նորմերին և միջազգային ստանդարտներին 

համապատասխան։ 

 

3.6.  Անձնական իրավունքների պաշտպանությունն իրավապահ մարմինների 

գործունեության բնագավառում 

Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը և  հանցավորության դեմ պայքարն 

իրավապահ մարմինների գործունեության անկյունաքարերից են:  

Առանձնակի կարևորելով մարդու իրավունքների և ազատությունների 

պաշտպանությունն իրավապահ մարմինների  գործունեության բնագավառում՝ 

Պաշտպանը 2021 թվականին մշտադիտարկման աշխատանքների, ինչպես  նաև 

իրավապահ մարմինների գործողությունների և անգործության վերաբերյալ 

Պաշտպանին հասցեագրված դիմումների ուսումնասիրման և քննարկման միջոցով 

ապահովել է ահրաժեշտ ներգրավվածություն այդ բնագավառում, ինչը թույլ է տվել վեր 

հանել առկա խնդիրները և բարձրաձայնել դրանց մասին: 

Պաշտպանին հասցեագրված գրավոր և բանավոր դիմումներն ու ահազանգերը, 

ուսումնասիրությունները, ոստիկանության բաժիններ կամ իրավապահ համակարգի այլ 

ստորաբաժանումներ կատարած մշտադիտարկման այցերը ցույց են տալիս, որ 

գործնականում դիտարկվող առանձին դրսևորումների արդյունքում իրավապահ 

մարմինների գործունեությունը մի շարք առումներով խնդրահարույց է։ 

Դրական տեղաշարժերը, որոնք դիտարկվել են Պաշտպանի կողմից, չունեն 

ինստիտուցիոնալ հիմք, բազում հարցեր անարդարացիորեն թողնված են 

իրավակիրառողի բարեխղճությանը կամ իրավիճակային լուծումներին, առկա են 

օրենսդրական բացեր, դեռ շարունակում են գործել «ավանդույթներ», որոնք 

դառնում են մարդու իրավունքների խախտումների պատճառ:  
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Իրավապահ մարմինների գործունեության բնորոշ արատարվոր երևույթներից 

անհրաժեշտ է առանձնացնել հանցագործությունների վերաբերյալ ֆիզիկական 

անձանց հաղորդումները չքննարկելու և հաղորդումն ընդունող մարմնի հայեցողական 

արձագանքման գործելաոճը: 

Պաշտպանի աշխատակազմ 2021 թվականին  բողոքներ են ստացվել այն 

մասին, որ ոստիկանության ծառայողների կողմից հանցագործության մասին 

հաղորդումները քննարկելիս ոչ բոլոր դեպքերում է կայացվել Քրեական 

դատավարության օրենսգրքով կայացման ենթակա որոշումներից որևէ մեկը: 

Հատկապես նման իրավիճակներ արձանագրվել են ընտանիքում բռնության 

ենթարկված անձանց կողմից ներկայացված հաղորդումների ստացման դեպքում, երբ 

իրավապահ մարմինների կողմից դեպքը բնորոշվել է որպես «ներընտանեկան» և 

նրանց գործունեության տիրույթից դուրս: 

Այս կապակցությամբ Պաշտպանն արձանագրում է, որ հաղորդումների 

քննարկման և լուծման դատավարական ընթացակարգի նախաձեռնումը 

պայմանավորված է ոչ թե հանցագործության մասին ներկայացված տեղեկության 

բնույթի կամ հավաստիության գնահատման արդյունքներով, այլ հիմնված է 

նախնական ստուգման արդյունքների, այսինքն` այն եզրահանգման վրա, որ 

ներկայացված հաղորդման մեջ առկա են տվյալներ, որոնք կարող են որևէ կերպ 

առնչվել քրեական օրենքով արգելված արարքին: 

Համակարգի խնդիրներից շարունակվում է մնալ մարդուն ազատությունից 

զրկելու մեխանիզմի անթույլատրելի սխալներով գործելը,  բերման ենթարկելը 

իրավունքների կոպիտ խախտումներով: 

 

• Նշված հարաբերությունների վերաբերյալ անձը Պաշտպանին հասցեագրած դիմումով 

հայտնել է, որ Արցախի Հանրապետության ոստիկանության շրջանային բաժնի 

ծառայողները Արցախի Հանրապետության համայնքից իրեն տարել են 

ոստիկանության վարչական շենք և սպառնալիքների ու ճնշումների տակ ստիպել իրեն 
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ստորագրել իր կողմից ենթադրաբար կատարված հանցագործությունների վերաբերյալ 

բացատրություն: Այդ ընթացքում ոստիկանության ծառայողները մերժել են իր հետ 

կատարվող քննչական գործողություններին պաշտպան ներգրավելու պահանջը: 

Ոստիկանները մերժել են վերադարձնել իր անձնագիրը, որը վերցրել էին 2021 

թվականի նոյեմբերի 20-ին: «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» օրենքով 

սահմանված կարգով  դիմումատուի համաձայնությամբ  Պաշտպանի որոշմամբ 

դիմումը փոխանցվել է Արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազություն, իսկ 

Պաշտպանի միջամտությամբ՝ դիմումատուի  անձնագիրը վերադարձվել է: 

Ներկայացված հաղորդման քննարկման արդյունքում 2021 թվականի նոյեմբերի 24-ին 

Արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազության հատուկ քննչական բաժնում 

Քրեական օրենսգրքի 323-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հանցագործության 

հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ և կատարվում է նախաքննություն: 

Սահմանադրության 32-րդ հոդվածում ամրագրված է, որ յուրաքանչյուր ոք ունի 

բնակարանի անձեռնմխելիության իրավունք: Բնակարանի անձեռնմխելիության 

իրավունքը կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով` պետական անվտանգության, 

երկրի տնտեսական բարեկեցության, հանցագործությունների կանխման կամ 

բացահայտման, հասարակական կարգի, առողջության և բարոյականության կամ այլոց 

հիմնական իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության նպատակով: 

Բնակարանը կարող է խուզարկվել միայն դատարանի որոշմամբ` օրենքով սահմանված 

դեպքերում և կարգով: Օրենքով կարող են սահմանվել դատարանի որոշմամբ 

բնակարանի անձեռնմխելիության իրավունքի սահմանափակման այլ դեպքեր: 

Նույն օրենսգրքի 236-րդ հոդվածի համաձայն՝ քննիչը, բավարար հիմքեր 

ունենալով ենթադրելու, որ որևէ շենքում կամ այլ տեղ կամ որևէ անձի մոտ գտնվում են 

հանցագործության գործիքներ, հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված առարկաներ ու 

արժեքներ, ինչպես նաև այլ առարկաներ և փաստաթղթեր, որոնք կարող են 

նշանակություն ունենալ գործի համար, խուզարկություն է կատարում՝ դրանք գտնելու և 

վերցնելու համար: Խուզարկություն կարող է կատարվել նաև հետախուզվող անձանց, 
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հանցագործություն կատարելու մեջ կասկածվող անձանց, ինչպես նաև դիակները 

հայտնաբերելու համար: Բնակարանի խուզարկությունը կատարվում է միայն 

դատարանի որոշմամբ: 

Վերոնշյալ սահմանադրական, կոնվենցիոն, ինչպես  նաև  օրենսդրական 

իրավադրույթները վկայում են բնակարանի անձեռնմխելիության իրավունքի կարևոր 

նշանակության ու հատուկ պաշտպանության անհրաժեշտության մասին:  

 

• Քաղաքացին, դիմելով Պաշտպանին, հայտնել է, որ  ոստիկանության ծառայողներն 

ապօրինի մուտք  են գործել իր բնակարան: Խնդրել է Պաշտպանի միջամտությունը: 

Պաշտպանի աշխատակազմի ներկայացուցիչը անմիջապես ներկայացել  է 

ոստիկանության շրջանային բաժին, որտեղ ծանոթացել է դեպքի հանգամանքներին։ 

Այս համատեքստում հիմնական մտահոգությունը վերաբերում է կոնկրետ տարածքը 

արհեստականորեն դեպքի վայր դիտարկելուն և, ըստ այդմ, այնտեղ, առանց 

դատարանի որոշման, քողարկված եղանակով խուզարկություն իրականացնելուն: 

Քրեական հետապնդման մարմինների կողմից դեպքի վայրի զննության 

ներքո խուզարկության իրականացումը անընդունելի է և վտանգում է ոչ միայն 

մարդու իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները, այլև ուղիղ հարված է 

հասցնում այդ քննչական գործողության արդյունքում ձեռքբերված ապացույցների 

թույլատրելիությանը: 

Պաշտպանին ուղղված ևս մի քանի դիմումներով հաստատվել է  այն միտումը, որ 

հանրության շրջանում դեռևս առկա է անվստահություն իրավապահ մարմինների 

գործունեության  օրինականության նկատմամբ, որը, ըստ էության, կարգավորման 

ավելի մեծ ջանքեր է պահանջում: 

 

• Քաղաքացին Պաշտպանին հայտնել է, որ իրենց բնակելի շենքի անմիջական 

հարևանությամբ գտնվող շինությունում, որտեղ տեղակայված էր կենցաղային 

ապրանքների և շինանյութի խանութ, տեղի էր ունեցել վթար, որի արդյունքում իրենց 
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շենքը, ինչպես նաև իրենց փողոցի այլ բնակելի շենքեր և խանութներ միաժամանակ 

հոսանքազրկվել էին, ժամանակավորապես դադարեցվել էր նաև 

գազամատակարարումը, և հայտնաբերվել են վթարային հոսանքազրկման արդյունքում 

կենցաղային տեխնիկայի և այլ տեխնիկական սարքավորումների անսարքություններ: 

«Արցախէներգո» ընկերությունը հաշվառել է վնասված սարքավորումները, այնուհետև 

դեպքին հաջորդող օրերին ուղարկել է համապատասխան վարպետներ` Ընկերության 

հաշվին անսարքությունները վերացնելու համար: Սակայն բոլոր այն տեխնիկական 

սարքերը, որոնք չի հաջողվել վերանորոգել, այդպես էլ մնացել են անսարքին: Դեպքը 

տեղի ունենալուց հետո՝ ավելի քան 1 ամիս անց, Արցախի Հանրապետության 

ոստիկանության կողմից ուշացումով կատարվել է տուժած բնակիչների բողոքների 

հավաքագրում, որոնք այնուհետև փոխանցվել են Արցախի Հանրապետության 

քննչական կոմիտե (այսուհետ՝ Քննչական կոմիտե): Քննչական կոմիտեից հայտնել են, 

որ նշված գործի վարույթը կասեցվել է: Դիմումատուն, դիմելով Պաշտպանին, խնդրել է 

վերոնշյալ խնդիրը ուսումնասիրել և օժանդակել խնդրի լուծմանը: Սույն գործով 

Պաշտպանն արձանագրել է, որ բացակայում է դիմումատուի իրավունքների 

խախտման փաստը, քանի որ վերոնշված փաստի վերաբերյալ Քննչական կոմիտեում 

հարուցվել և քննվում է քրեական գործ, նշանակվել է դատաշինարարատեխնիկական և 

դատաէլեկտրատեխնիկական համալիր փորձաքննություն։ 

• Մեկ այլ գործով դիմումատուն Պաշտպանի ուշադրությունն է հրավիրել զորամասի 

տարածքում իր որդու դիակի հայտնաբերման առթիվ իրավասու մարմինների կողմից 

քրեական գործով նախաքննությունը օրենքին անհամապատասխան իրականացնելուն: 

Վերոգրյալի կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի 

զինվորական քննչական գլխավոր վարչության կայազորային քննչական վարչությունից 

ստացված պարզաբանումներից պարզվել է, որ հարուցված է քրեական գործ՝ Քրեական 

օրենսգրքի 360.1-րդ հոդվածի 1-ին մասով և 235-րդ հոդվածի 1-ին մասով 

նախատեսված հանցագործությունների հատկանիշներով, և իրականացվում է 

նախաքննությունը:  
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Մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության բնագավառում 

իրավապահ մարմինների առանձին օղակների հետ համագործակցության  

մանրամասները ներկայացված են սույն հաղորդման Պաշտպանի 

համագործակցությունը Արցախի Հանրապետության պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների հետ բաժնում: 
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Բաժին 4. Սոցիալական և տնտեսական իրավունքների և ազատությունների 

պաշտպանություն 

 

4.1. Սեփականության իրավունք 

Սեփականության իրավունքը՝ որպես ժողովրդավարական, սոցիալական և 

իրավական պետության պայմաններում անձի իրավունքների ու ազատությունների 

երաշխավորման բնութագրիչ, միաժամանակ նաև որպես մասնավոր և հանրային 

իրավահարաբերությունների կարգավորման կառուցակարգ, ունի 

սահմանադրաիրավական կարևոր նշանակություն: Այն կազմում է յուրաքանչյուր 

հասարակարգի հիմքը և միջազգային իրավական ամրագրում է ստացել Մարդու 

իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում (հոդված 17-րդ), Մարդու իրավունքների և 

հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիայի թիվ 

1 արձանագրությունում, որի 1-ին հոդվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ֆիզիկական կամ 

իրավաբանական անձ ունի իր գույքից անարգել օգտվելու իրավունք: Ոչ ոքի չի կարելի 

զրկել իր գույքից՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա կատարվում է ի շահ 

հանրության և այն պայմաններով, որոնք նախատեսված են օրենքով ու միջազգային 

իրավունքի ընդհանուր սկզբունքներով: Միաժամանակ, հիշյալ արձանագրության 1-ին 

հոդվածի 2-րդ մասն արտոնում է օրենքով նախատեսել այնպիսի 

իրավակարգավորումներ, որպիսիք պայմանավորված են հանրային շահերով կամ 

անհրաժեշտ են հարկերի, տուրքերի կամ տուգանքների վճարումն ապահովելու 

համար։  

Վերոհիշյալ իրավադրույթները ելակետային նշանակություն ունեն ներպետական 

իրավական համակարգում սեփականության իրավունքի օրենսդրական 

կանոնակարգման համար:  

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 10-րդ հոդվածի համաձայն` 

Արցախի Հանրապետությունում ճանաչվում և հավասարապես պաշտպանվում են 

սեփականության բոլոր ձևերը: Սահմանադրության 60-րդ հոդվածի 1-ին, 3-րդ, 4-րդ, 5-
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րդ և 6-րդ մասերում ամրագրված իրավադրույթների համաձայն` յուրաքանչյուր ոք ունի 

օրինական հիմքով ձեռք բերած սեփականությունն իր հայեցողությամբ տիրապետելու, 

օգտագործելու և տնօրինելու իրավունք, այդ իրավունքը կարող է սահմանափակվել 

միայն օրենքով՝ հանրության շահերի կամ այլոց հիմնական իրավունքների ու 

ազատությունների պաշտպանության նպատակով, ոչ ոք չի կարող զրկվել 

սեփականությունից՝ բացառությամբ դատական կարգով՝ օրենքով սահմանված 

դեպքերի։ Հանրության գերակա շահերի ապահովման նպատակով սեփականության 

օտարումն իրականացվում է օրենքով սահմանված բացառիկ դեպքերում և կարգով՝ 

միայն նախնական և համարժեք փոխհատուցմամբ:  

Հարկ է նշել, որ Եվրոպական կոնվենցիայի թիվ 1 արձանագրության 1-ին 

հոդվածով նախատեսված՝ գույքից անարգել օգտվելու իրավունքի նկատմամբ 

միջամտության թույլատրելի սահմանների վերաբերյալ Մարդու իրավունքների 

եվրոպական դատարանի կողմից ձևավորված կայուն նախադեպային իրավունքի 

համաձայն՝ գույքից անարգել օգտվելու միջամտությունը կարող է թույլատրելի 

համարվել հետևյալ պայմանների միաժամանակյա առկայության դեպքում՝ 

1. միջամտությունը նախատեսված է օրենքով. 

2. միջամտությունը բխում է հանրային շահից,  

3. միջամտությունը բավարարում է համաչափության պահանջները: 

Արցախի Հանրապետությունում սեփականության իրավունքի պաշտպանության 

վիճակի մշտադիտարկման ընթացքում Պաշտպանի կողմից հատուկ 

ուսումնասիրության առարկա են եղել «Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի 

մասին» օրենքում 2021 թվականի հունիսի 29-ի ՀՕ-75-Ն օրենքով լրացված և 

փոփոխված կարգավորումները: Մասնավորապես, կատարված 

ուսումնասիրությունների հիման վրա Պաշտպանն արձանագրել է, որ, ըստ էության, 

լինելով ռեկվիզիցիայի ինստիտուտի դրսևորում՝ օրենքով սահմանված 

կարգավորումները պետք է բխեն Սահմանադրությամբ և Քաղաքացիական 

օրենսգրքով՝ որպես գույքային հարաբերությունները կարգավորող համակարգված 
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ակտի, սահմանված ընդհանուր և ելակետային դրույթներից, չպետք է նախատեսեն 

այդ դրույթներից տարբերվող՝  օրենքով չնախատեսված հատուկ կարգավորումներ: 

Պատշպանը հատուկ ընդգծել է, որ Սահմանադրության 60-րդ հոդվածով և 

Քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված դրույթների պահպանմամբ, 

համաձայն որոնց գույքի օտարումը կատարվում է օրենքով սահմանված կագով և 

պայմաններում, գույքի օգտագործման դիմաց տրվող վճարի հետ կապված 

հարաբերությունները՝ որպես գույքի օտարման գործընթացի էական տարր, պետք 

է կարգավորվեն օրենքով: Վերոգրյալից բացի՝ անհրաժեշտ է, որ սահմանված 

իրավակարգավորումները համապատասխանեն իրավական որոշակիության 

սկզբունքին, ինչը ենթադրում է անձի սեփականության իրավունքին միջամտելու 

վերաբերյալ նրա պատշաճ և հիմնավոր տեղեկացվածություն և տարբեր շահերի 

համադրման համատեքստում իր իրավունքների արդյունավետ դատական 

պաշտպանության հնարավորություն: 

Պաշտպանն իր գործունեության, ինչպես նաև մարդու  իրավունքների և 

ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին նախորդ տարիների 

հաղորդումներում անդրադարձել է Արցախի Հանրապետության կողմից 

վերաբնակեցման պայմանագրի շրջանակներում բնակելի տները 10 տարուց ավելի 

տիրապետող անձանց սեփականության իրավունքի վերջնական գրանցման հարցին՝ 

նշելով, որ պետք է հստակեցվեն մոտեցումներն ու ընթացակարգերը և 

նախաձեռնողականություն դրսևորվի սեփականության իրավաչափ ակնկալիք ունեցող 

անձանց իրավունքների գրանցման հարցում: 

 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի 

կողմից սանձազերծած պատերազմի հետևանքով վերաբնակեցված բնակավայրերի 

մեծամասնությունը բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից: Ստեղծված իրավիճակում 

քաղաքացիները զրկվել են ոչ միայն իրենց կողմից փաստացի  տիրապետվող 

գույքից, այլև այդ գույքի նկատմամբ իրենց սեփականության իրավունքը գրանցելու 

և սեփականության վկայական ունենալու իրավաչափ ակնկալիքներից ու 
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փաստացի հնարավորությունից: 

Վերոգրյալի կապակցությամբ Պաշտպանի աշխատակազմ է մուտքագրվել 4  

դիմում: 

• Քաղաքացին, դիմելով Պաշտպանին հայտնել է, որ  1999 թվականից 

Վրաստանի Հանրապետության Ախալցխա քաղաքից ինքը և իր ընտանիքի 

անդամները տեղափոխվել ու բնակություն են հաստատել Արցախի Հանրապետության 

Մարտունու շրջանի Ջիվանի համայնքում: Նույն թվականին իրենց, վերաբնակիչների 

բնավորման պայմանագրի համաձայն, տրվել է բնակելի տուն և հողամաս, որը 5 

տարին լրանալուն պես պետք է դառնար իրենց սեփականությունը: Նշված ժամկետը 

լրանալուց հետո բազմաթիվ անգամներ դիմել է՝ սեփականության իրավունք ձեռք 

բերելու նպատակով, սակայն հարցը չի լուծվել: Արցախի Հանրապետության 

Կառավարության 2020 թվականի մարտի 12-ի N 157-Ա որոշման համաձայն՝ բնակելի 

տունը նվիրատվության պայմանագրով պետք էր դառնար իրենց սեփականությունը: 

Նվիրատվության պայմանագրի կնքման ընթացքի վերաբերյալ տեղեկություններ 

ստանալու համար բազմիցս դիմել է Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի 

վարչակազմ, Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի 

հարցերի նախարարություն, սակայն ապարդյուն: 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից 

սանձազերծված պատերազմի պատճառով գործընթացը կասեցվել է: Իսկ 

պատերազմից հետո իրավասու մարմինները առաջարկել  են հարցը լուծել դատական 

կարգով:   

Վերոգրյալ հանգմանքների վերաբերյալ Պաշտպանը հարցումներ է կատարել 

իրավասու մարմիններին՝ մասնավորապես պարազաբանումներ պահանջելով 

օրենսդությամբ սահմանված ժամկետում և կարգով վերաբնակեցված քաղաքացու 

իրավունքները չգրանցելու պատճառների վերաբերյալ, որոնց կապակցությամբ 

Պաշտպանին լիազոր մարմնի կողմից մանրամասն պատասխան չի տրվել:  

Ուսումնասիրելով գործի հանգամանքները՝ ակնհայտ էր, որ Պաշտպանի կողմից 

տարիներ շարունակ բարձրաձայնվող խնդիրը հանգեցրել է քաղաքացու իրավունքների 
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խախտմանը, որոնց վերականգնումը օբյեկտիվ պատճառներով Քաղաքացիական 

օրենսգրքի տառին համապատասխան այլևս հնարավոր չէր: 

 

Ներկայումս էլ Արցախի Հանրապետության մի շարք համայնքների բնակիչներ՝ 

մասնավորապես Մարտակերտի շրջանի Նոր Ղազանչի և Շահումյանի շրջանի 

Չարեքտար համայնքներից, շարունակում են առնչվել վերոնշված խնդրի հետ, որի 

մասին բնակիչները բարձրաձայնել են Պաշտպանի հետ հանդիպումների ժամանակ:  

Ուստի պետության կողմից վերաբնակեցման պայմանագրերով սահմանված 

պարտականությունների պատշաճ կատարումը ոչ միայն իրավաբանորեն 

պարտադիր է, այլև կենսական նշանակություն ունի քաղաքացիների իրավունքների 

ապահովման համար: 

2021 թվականի ընթացքում Արցախի Հանրապետության բնակչությունը 

շարունակել է կրել 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության 

դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների պատճառով իրենց 

սեփականության իրավունքի զանգվածային խախտումների ծանր հետևանքները: 

Նշված հետևանքների վերացման ուղղությամբ պետական սոցիալական 

քաղաքականության շրջանակներում իրականացվել են որոշակի միջոցառումներ, 

որոնցից պետք է առանձնացնել Արցախի Հանրապետության Կառավարության 2021 

թվականի հունիսի 3-ի « 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի 

Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների 

հետևանքով նյութական վնաս կրած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց 

պետական ֆինանսական աջակցության միջոցառման իրականացման կարգը 

հաստատելու մասին» N 579-Ն  որոշման ընդունումը:  

Որոշման գործողության ընթացքում ի հայտ են եկել դրանով սահմանված 

իրավակարգավորումների բացերը և թերությունները, որոնք հետագա 

փոփոխություններով և լրացումներով, այդ թվում, Պաշտպանի կատարած 

առաջարկությունների հիման վրա որոշակիորեն վերացվել են: 
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2021 թվականի ընթացքում Պաշտպանը ստացել է ոլորտին առնչվող 56 դիմում: 

 

• Քաղաքացին, դիմելով Պաշտպանին, հայտնել է, որ 2020 թվականի 

սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի Հանրապետության 

կողմից սանձազերծված պատերազմական գործողությունների ժամանակ իրեն 

պատկանող ավտոմեքենան զինկոմիսարիատի պահանջով տրամադրել է Արցախի 

Հանրապետության ոստիկանության ծառայողներին: Պատերազմի ժամանակ 

վերոնշված ավտոմեքենան հակառակորդի կողմից ոչնչացվել է, սակայն ինքն առ այսօր 

չի կարողանում դրա դիմաց փոխհատուցում ստանալ:  

Բողոքի քննարկման շրջանակներում վերոնշյալ իրավահարաբերությունների 

նկատմամբ կիրառելի օրենսդրության ուսումնասիրության արդյունքներով Պաշտպանն 

Արցախի Հանրապետության պետական նախարարին ուղղված գրությամբ հատուկ 

արձանագրել է, որ դիմումում ներկայացված հանգամանքների և գործող 

իրավակարգավորումների համատեքստում առկա է քաղաքացու՝ օրենքով 

երաշխավորված իրավունքների իրացման հնարավորությունների ապահովմանն 

ուղղված  խնդիր (մանրամասները` ներկայացված են սույն հաղոդրման «Պաշտպանի 

գործունեությունը օրենսդրության կատարելագործման բնագավառում» բաժնում):  

Արցախի Հանրապետության Կառավարության կողմից 2021 թվականի 

դեկտեմբերի 15-ին ընդունված N 1365-Ն որոշմամբ՝ Արցախի Հանրապետության 

Կառավարության 2021 թվականի N 579-Ն որոշման մեջ կատարվել են 

փոփոխություններ և լրացումներ, որոնց համաձայն՝ ուժը կորցրած են ճանաչվել 

որոշման հավելվածի 2-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերը, որոնցով նախատեսված 

կարգավորումները, ըստ էության, քաղաքացու իրավունքների իրացման համար 

խոչընդոտներ էին ստեղծում: 

Պաշտպանը հարցում է ուղարկել Արցախի Հանրապետության կադաստրի և 

պետական գույքի կառավարման կոմիտե՝ փորձելով պարզել՝ արդյոք քաղաքացուն 

նյութական վնասներ կրած անձանց հերթացուցակում ընդգրկե՞լ են, թե՞ ոչ։ Ի 
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պատասխան հայտնել են, որ քաղաքացին Արցախի Հանրապետության 

Կառավարության 2021 թվականի հունիսի 3-ի «2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին 

Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական 

գործողությունների հետևանքով նյութական վնաս կրած ֆիզիկական և 

իրավաբանական անձանց պետական ֆինանսական աջակցության միջոցառման 

իրականացման կարգը հաստատելու մասին» N 579-Ն որոշմամբ հաստատված 

պետական ֆինանսական աջակցության միջոցառման շահառու է և նրա դիմում-հայտի 

համաձայն ստեղծված թիվ 3/015 անհատական գործն ընթացքավորված է: Նկատի 

ունենալով, որ բողոքի քննարկման ընթացքում բարձրացված հարցը ստացել է դրական 

լուծում, դիմումատուի բողոքի քննարկումը դադարեցվել է: 

 

Պաշտպանին ուղղված բողոքներում շարունակել են մեծ կշիռ ունենալ  

պատերազմի ժամանակ ավերածությունների հետևանքով անշարժ գույքին 

պատճառված վնասի հատուցման, զինծառայողների բնակարանային ապահովմանը, 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից շինարարության թույլտվության, 

կառուցապատման կամ վարձակալության իրավունքով հողատարածքների 

տրամադրման հետ կապված հարցերը: 

2021 թվականին Պաշտպանը շարունակել է դիմումներ ստանալ, որոնցում 

քաղաքացիները բարձրաձայնում էին բնակարանային հերթացուցակների 

անճշտությունների և դրանց վարման ընթացակարգերի վերաբերյալ։ Թեև այս 

ոլորտում կառավարության կողմից ընդունվել են մի շարք իրավական ակտեր և 

ձևավորվել է առանձին մարմին՝ Բնակարանային հարցերի կոմիտե, սակայն պետք 

է արձանագրենք, որ ոլորտը բավարար չափով դեռևս կանոնակարգված չէ, ինչը 

կամայականությունների և կոռուպցիոն ռիսկերի վտանգ է ստեղծում․ արդյունքում 

ոչ միայն խնդիրներ են առաջանում հերթագրման արդար չափանիշների 

կիրառման առումով, այլ նաև խախտվում են քաղաքացիների բնակարանային 

հերթի համարները, իսկ որոշ դեպքերում քաղաքացիները դուրս են մնում 
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հերթացուցակներից՝ խախտելով նրանց սեփականության իրավունքի իրավաչափ 

ակնկալիքը: 

Մի շարք դեպքերում դիմումները վերաբերել են սեփականության իրավունքով 

պատկանող գույքի նկատմամբ քաղաքացիների միջև ծագած վեճերին, որոնք, 

«Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» օրենքին համապատասխան, 

Պաշտպանի քննությանը ենթակա չեն։  

 

4.2. Սոցիալական ապահովության իրավունք 

Սահմանադրության 1-ին հոդվածի 1-ին մասի  համաձայն՝ Արցախի 

Հանրապետությունն ինքնիշխան, ժողովրդավարական, իրավական, սոցիալական 

պետություն է: Սահմանադրության 82-րդ հոդվածը երաշխավորում է յուրաքանչյուր 

անձի սոցիալական ապահովության իրավունքը․ յուրաքանչյուր ոք մայրության, 

բազմազավակության, հիվանդության, հաշմանդամության, աշխատավայրում դժբախտ 

պատահարների, խնամքի կարիք ունենալու, կերակրողին կորցնելու, ծերության, 

գործազրկության, աշխատանքը կորցնելու և այլ դեպքերում ունի սոցիալական 

ապահովության իրավունք: 

2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի 

Հանրապետության կողմից սանձազերծված պատերազմի հետևանքները սոցիալական 

լարվածություն են առաջացրել հասարակության կենսագործունեության բոլոր 

ոլորտներում: Այդ լարվածությունը մեղմացնելու նպատակով պետության կողմից 

ձեռնարկված միջոցառումները որոշակիորեն ազդել են իրավիճակի վրա, բայց 

իրենց բնույթով ու առանձնահատկություններով պայմանավորված՝ չեն հանգեցրել 

ոլորտում առկա խնդրիների համակարգային լուծումների: Մասնավորապես, 

պետության սոցիալական քաղաքականության շրջանակներում իրականացվող 

սոցիալական աջակցության տարբեր միջոցառումները, որպես կանոն, 

ապամոտիվացնող բնույթ ունեն և առանձին խնդիրներին իրավիճակային 

լուծումներ տվող ժամանակավոր միջոց են: Այս առումով Պաշտպանն անհրաժեշտ 
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է համարում անցում կատարել անձանց կարողությունների զարգացման, 

կատարելագործման և իրացման հնարավորություններին աջակցության 

շարունակական տրամադրմանը, տրամադրվող նպաստները և այլ դրամական 

աջակցությունները փոխարինել իրավունքների և կարողությունների իրացման 

համար անհրաժեշտ և բավարար պայմանների ստեղծմամբ: 

Վերոգրյալ հանգամանքների ուժով նաև գրանցվել է սոցիալական ապահովության 

իրավունքի պաշտպանությամբ Պաշտպանին ուղղված դիմումների քանակական աճ՝   

206 դիմում: 

Պաշտպանին հասցեագրված բողոքներում բարձրաձայնվել են ոլորտում առկա 

թե՛ գործնական և թե՛ օրենսդրական խնդիրներ, որոնց հիման վրա վերհանվել են այս 

իրավունքների իրացման ոլորտում առկա համակարգային խնդիրներ:  

Դիմումները հիմնականում առնչվել են 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին 

Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական 

գործողությունների հետևանքով առաջացած իրավիճակում պետական աջակցության 

ծրագրերի շրջանակներում շահառուների ցուցակում ընդգրկելուն, պատերազմի 

հետևանքով վնասված բնակարանների և բնակելի տների վերանորոգման, 

աշխարհազորայիններին տրամադրվող դրամական հատուցման, բազմազավակ 

ընտանիքի համար բնակարան կամ բնակելի տուն գնելու կամ բնակելի տուն 

կառուցելու, զինվորական հաշմանդամության կենսաթոշակների  և մի շարք այլ 

հարցերի: 

Պաշտպանին հասցեագրված բողոքների ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ 

քաղաքացիների՝ պետական աջակցության սոցիալական ծրագրերի շահառուների 

ցուցակում ընդգրկվելու դիմումների մերժումը պայմանավորված է եղել շահառու 

հանդիսանալու համար անհրաժեշտ նախապայմաններին չբավարարելու 

հանգամանքով, այդուհանդերձ մեծ թիվ են կազմել նաև այնպիսի դիմումներ, 

որոնք չեն ընդունվել տեխնիկական անճշտությունների, մասնավորապես անվան, 
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ազգանվան սխալ մուտքագրման, ծրագրի շահագործման համակարգի ոչ 

հավաստի տվյալների շրջանառման և  այլ պատճառներով:  

Հարկ է նշել, որ սոցիալական աջակցության միջոցառումների հետ կապված 

նմանատիպ խնդիրները Պաշտպանի միջամտությամբ կարգավորվել են, և 

քաղաքացիները օգտվել են իրենց հասանելիք դրամական աջակցությունից:  

Սոցիալական ապահովության իրավունքի պաշտպանության հարցերով 

Պաշտպանի աշխատակազմն ակտիվ համագործակցել է պետական լիազոր 

մարմինների, դրանց համապատասխան կառուցվածքային և առանձնացված 

ստորաբաժանումների հետ ինչպես Արցախի Հանրապետությունում, այնպես էլ 

Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչը նպաստել է խնդիրների համակողմանի 

ուսումնասիրությանը և դրական արդյունքների քանակական աճին: 

 

•  Քաղաքացին հայտնել է, որ հաշվառված էր Շուշի քաղաքում և մինչև 2019 

թվականի սեպտեմբեր ամիսը փաստացի բնակվել է վերոնշյալ հասցեում: 2019 

թվականին 2 տարի ժամկետով,  Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության 

նախարարի հրամանի համաձայն, ուսումնառության է անցել Ռուսաստանի 

Դաշնությունում: Մասնակցել է 2020 թվականի Արցախի Հանրապետության դեմ 

Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմին: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 

դիմումատուն 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին նախորդող վերջին 3 ամիսներին 

փաստացի չի բնակվել քաղաք Շուշիում՝ չի ընդգրկվել Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2020 թվականի նոյեմբերի 27-ի N 1891-Լ որոշմամբ սահմանված 

սոցիալական աջակցության միջոցառման շահառուների ցանկում: 

Իրավասու պետական մարմինների հետ համագործակցության արդյունքներով 

դիմումատուի դիմումը և դիմումի մերժման հիմք հանդիսացող հանգամանքները կրկին 

քննության առարկա են դարձել, որի հիման վրա դիմումատուն ընդգրկվել է 

սոցիալական աջակցության միջոցառման շահառուների ցուցակում և ստացել 

դրամական օժանդակությունը: 
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•  Արցախի Հանրապետության Հադրութի շրջանի Հադրութ քաղաքից 

տեղահանված քաղաքացին, դիմելով Հայաստանի Հանրապետության մարդու 

իրավունքների պաշտպանին, հայտնել է, որ զոհված զինծառայողի կին է, ամուսինը 

զոհվել է 2020 թվականի հոկտեմբերի 31-ի մարտական գործողությունների ընթացքում: 

Ամուսինն Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով հետմահու 

պարգևատրվել է «Մարտական խաչ» 1-ին աստիճանի շքանշանով: Ըստ դիմումատուի՝ 

ընտանիքի անդամներին տրամադրվող դրամական օգնությունից օգտվելու 

նպատակով դիմել է Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն, 

Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի 

նախարարություն, սակայն նրան պատասխանել են, որ անհրաժեշտ է դիմել 

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարություն, քանի որ հաշվառված են Հայաստանի Հանրապետությունում: 

Դիմումատուի պնդմամբ՝ Արցախի Հանրապետության սոցիալական զարգացման և 

միգրացիայի նախարարության կողմից սոցիալական աջակցություն ստանալու 

խնդրանքը մերժելուց հետո դիմել է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի նախարարություն, որտեղ նույնպես մերժել են նրա դիմումը և 

առաջարկել դիմել Արցախի Հանրապետության սոցիալական  զարգացման և 

միգրացիայի նախարարություն, քանի որ «Մարտական խաչ» 1-ին աստիճանի 

շքանշանով պարգևտրվել է Արցախի Հանրապետության Նախագահի կողմից: 

Դիմումատուն խնդրել է Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների 

պաշտպանի միջամտությունը 2020 թվականի Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված 

պատերազմի ժամանակ հետմահու «Մարտական խաչ» 1-ին աստիճանի շքանշանով 

պարգևտրված անձի ընտանիքի անդամներին տրամադրվող դրամական օգնություն 

ստանալու հարցում: Քաղաքացու դիմումը Հայաստանի Հանրապետության մարդու 

իրավունքների պաշտպանի կողմից փոխանցվել է Արցախի Հանրապետության մարդու 

իրավունքների պաշտպանին:  
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Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի 

մարտի 6-ի «Միանվագ դրամական օգնության մասին» թիվ 133-Ն որոշման համաձայն՝ 

դրամական օգնության իրավունք ունեն Արցախի Հանրապետությունում հաշվառված՝ 

Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ, ինչպես նաև ծառայողական 

կամ պաշտոնեական պարտականությունները կատարելիս զոհված (մահացած)՝ 

հետմահու «Մարտական խաչ» 1-ին և (կամ) 2-րդ աստիճանի շքանշանով 

պարգևատրված անձանց ընտանիքների անդամները: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի մարտի 6-ի « 

Հայաստանի Հանրապետության   պաշտպանության ժամանակ, ինչպես նաև 

ծառայողական կամ պաշտոնեական պարտականությունները կատարելիս զոհված և 

հետմահու «Հայաստանի ազգային հերոս» Հայաստանի Հանրապետության  

բարձրագույն կոչում ստացած կամ «Մարտական խաչ» շքանշանով պարգևատրված 

անձի ընտանիքին ամենամյա պարգևավճարի նշանակման և վճարման կարգը 

հաստատելու մասին» թիվ 302-Ն որոշման համաձայն՝ պարգևավճարի իրավունք ունեն 

Հայաստանի Հանրապետության բնակչության պետական ռեգիստրում` Հայաստանի 

Հանրապետությունում բնակության վայրի հասցեում հաշվառված` Հայաստանի 

Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ, ինչպես նաև ծառայողական կամ 

պաշտոնեական պարտականությունները կատարելիս զոհված և հետմահու 

«Հայաստանի ազգային հերոս» Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն կոչում 

ստացած կամ Մարտական խաչ շքանշանով պարգևատրված անձի (այսուհետ՝ 

զոհված) ընտանիքի անդամները: 

Ուսումնասիրելով ըստ դիմումի ներկայացված հանգամանքները և դրանք 

համադրելով գործող իրավակարգավորումների հետ՝ Պաշտպանը գրությամբ Արցախի 

Հանրապետության, սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարին 

առաջարկել է ուսումնասիրել բարձրացված հարցը և համապատասխան կարգավորող 

իրավական ակտում կատարել փոփոխություն՝ սահմանելով միանվագ դրամական 

օգնություն ստանալու հնարավորություն նաև Արցախի Հանրապետության Նախագահի 
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կողմից պարգևատրված անձի՝ Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառում ունեցող 

ընտանիքի անդամների համար:  

Ի պատասխան որի՝ հայտնել են, որ Արցախի Հանրապետության սոցիալական 

զարգացման  և միգրացիայի նախարարության կողմից մշակվում է ԼՂՀ 

կառավարության 2009 թվականի մարտի 6-ի «Միանվագ դրամական օգնության 

մասին» N 133-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ նախատեսող որոշման 

նախագիծ, որի ընդունման դեպքում հիշարժան օրերի (մայիսի 9-ի, սեպտեմբերի 2-ի և 

դեկտեմբերի 10-ի) կապակցությամբ տրվող միանվագ դրամական օգնության իրավունք 

կվերապահվեն նաև Արցախի Հանրապետության Նախագահի կողմից «Մարտական 

Խաչ» 1-ին կամ 2-րդ աստիճանի շքանշանով հետմահու պարգևատրված անձի 

ընտանիքի՝ Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառված անդամներին: 

Պաշտպանն արձանագրում է, որ վերոնշյալ խնդիրը դեռևս լուծում չի ստացել, 

պետական իրավասու մարմնի կողմից համապատասխան նախագիծ Պաշտպանին չի 

ուղարկվել և Արցախի Հանրապետության Կառավարության կողմից չի ընդունվել: 

 

Պաշտպանին հասցեագրված դիմումներում մեծ թիվ են կազմել նաև  2020 

թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված 

պատերազմական գործողությունների հետևանքով դժվար կացության մեջ հայտնված 

ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց վարկային պարտավորությունների 

կատարմանն ուղղված պետական ֆինանսական աջակցության ծրագրի 

իրականացման շրջանակներում պետական իրավասու մարմինների 

գործողությունները: Այդ դիմումների ուսումնասիրության և քննարկման արդյունքներով 

Արցախի Հանրապետության Կառավարության 2021 թվականի մարտի 17-ի N 222-Ն 

որոշամբ սահմանված իրավակարգավորումների վերաբերյալ Պաշտպանի 

առաջարկությունները ներկայացված են «Պաշտպանի գործունեությունը նորմատիվ 

իրավական ակտերի կատարելագործման բնագավառում»  բաժնում: 
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Անժխտելի փաստ է, որ սոցիալական ապահովության իրավունքների 

պաշտպանությամբ Պաշտպանին 2021 թվականին առավելապես դիմել են 2020 

թվականի պատերազմական գործողությունների և բռնի տեղահանման բացասական 

հետևանքները կրած քաղաքացիները: Բայց հարկ է նշել նաև, որ անցած տարիներից 

բնակչության սոցիալական ապահովության բնագավառում առկա խնդիրները մեծ 

մասամբ չեն լուծվել, ինչի հետևանքով Պաշտպանի աջակցությունն են հայցել 

բազմազավակ ընտանիքներ, արցախյան առաջին պատերազմի զոհերի ընտանիքներ և 

հասարակության խոցելի խմբերին պատկանող այլ անձինք՝ հաշմանդամություն 

ունեցող անձինք, երեխաների իրավունքների պաշտպանությամբ նրանց ծնողներ, 

կենսաթոշակառուներ և այլն:  

 

• Ստեփանակերտ քաղաքի բնակչուհին Պաշտպանին հասցեագրված դիմումով 

հայտնել է, որ բազմազավակ ընտանիքի մայր է, ունի 6 երեխա, սակայն բնակվում է 

մեկ սենյականոց բնակարանում՝ վարձակալական հիմունքներով: Ավագ որդին՝ որպես 

պարտադիր ժամկետային զինծառայող, ծառայություն է անցնում Արցախի 

Հանրապետության պաշտպանության բանակում։ Դիմումատուի պնդմամբ, որպես, 

հինգ և ավելի անչափահաս երեխաների ծնող, բնակարան ստանալու հարցով դիմել է 

համապատասխան պետական մարմիններին, որոնք հայտնել են, որ հարցը իր լուծումը 

կստանա, բայց անորոշ ժամանակահատվածում: Քաղաքացին, դիմելով Պաշտպանին, 

խնդրել է նրա միջամտությունը պետական համապատասխան ծրագրերի 

շրջանակներում իր ընտանիքին բնակարանով ապահովելու հարցում: Պաշտպանի 

աշխատակազմի կողմից կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, 

որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Կառավարության 2019 թվականի ապրիլի 

17-ի N 279-Ն որոշման 2-րդ կետով սահմանված է, որ Արցախի Հանրապետության 

պետական բյուջեի միջոցների հաշվին հինգ և ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող 

ընտանիքի համար գնվում է բնակարան կամ բնակելի տուն, կամ կառուցվում է 

բնակելի տուն: Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Կառավարության 2010 
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թվականի ապրիլի 16-ի  N 194-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով քաղաքացու կողմից 

դիմում ներկայացնելու և Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և 

միգրացիայի հարցերի նախարարության կողմից այն ամփոփելու արդյունքում 

քաղաքացին և նրա ամուսինն ընդգրկվել են Արցախի Հանրապետության 

Կառավարության 2018 թվականի օգոստոսի 1-ի N 626-Ա որոշմամբ հաստատված 

ցուցակում: Որոշմամբ հաստատված կարգի 10-րդ կետի համաձայն՝ բնակարանը կամ 

բնակելի տունը գնվում կամ բնակելի տունը կառուցվում է ընտանիքի համար 

բնակարան կամ բնակելի տուն գնելու կամ բնակելի տուն կառուցելու մասին Արցախի 

Հանրապետության Կառավարության որոշման ընդունման պահից երեք տարվա 

ընթացքում: Դիմումում նշված քաղաքացու անչափահաս երեխաների չափահաս 

դառնալու և ընտանիքում անչափահաս երեխաների թվի կրճատման արդյունքում նրա 

դիմումը մերժելու վերաբերյալ դիմումատուի մտահոգությունները Պաշտպանի կողմից 

փարատվել են գործող իրավակարգավորումներին հղմամբ՝ կարգի 6-րդ կետի 

համաձայն՝ բնակարան կամ բնակելի տուն գնվում կամ բնակելի տուն կառուցվում է, 

եթե գործակալություն դիմում ներկայացնելու պահին ընտանիքում առկա են հինգ և 

ավելի անչափահաս երեխաներ: Լիազոր մարմինների հետ քննարկումների 

արդյունքներով արձանագրվել է, որ, չնայած 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին 

Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված 

պատերազմական գործողությունների և հայտարարված ռազմական դրության 

պայմաններում պետական մարմինների բնականոն գործունեությունը խաթարվել է, 

երկրում ծավալված շինարարական աշխատանքները ռազմական գործողությունների 

ընթացքում կասեցվել են, ինչպես նաև հետպատերազմյան ժամանակաշրջանում 

Արցախի Հանրապետության առջև ծառացած մարտահրավերները բազմապատկվել են, 

քաղաքացու՝ օրենսդությամբ երաշխավորված բնակարանային ապահովման 

իրավունքի իրացման պետության ստանձնած պարտականությունը պետք է անշեղորեն 

կատարվի: 
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• Քաղաքացին, դիմելով Պաշտպանին, հայտնել է, որ ինքը  որդու հետ միասին 

բնակվում է Ստեփանակերտ քաղաքում: Արցախյան առաջին պատերազմի զոհված 

ազատամարտիկի այրի է, արցախյան առաջին պատերազմից հետո առայսօր բազմիցս 

դիմել է պատկան մարմիններին՝ իր բնակարանային պայմանները բարելավելու 

նպատակով, սակայն միշտ ստացել է նույնաբովանդակ պատասխաններ այն մասին, 

որ ընդգրկված է հերթացուցակում: Դիմումատուի պնդմամբ՝ 2020 թվականի երկրորդ 

կեսին նշված հարցով դիմել է Արցախի Հանրապետության Նախագահին: Արդյունքում 

տրվել է բնակարանային պայմանների բարելավման գործընթացի սկիզբը: Սակայն 

2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի 

Հանրապետության կողմից սանձազերծված պատերազմական գործողությունների 

հետևանքով հարցը կրկին մնացել է չլուծված: Պաշտպանի աշխատակազմի կողմից 

կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ դիմումում 

ներկայացված փաստերը համապատասխանում են իրականությանը: Պաշտպանի 

կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում վերոնշված գործընթացը կրկին 

ընթացքավորվել է, և դիմումատուի հարցը դրական լուծում է ստացել: 

 

Պաշտպանին ուղղված մի շարք դիմումներ վերաբերել են պետական և տեղական 

մարմինների կողմից 2020  թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության 

դեմ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմական գործողությունների 

ավերածությունների հետևանքով վնասված բնակարանների և բնակելի տների 

վերանորոգման աշխատանքների իրականացման գործընթացին, մասնավորապես 

հերթացուցակների կազմման, վնասների գնահատման հարաբերություններին: 

Նշված դիմումների ուսումնասիրության և քննարկման շրջանակներում 

կատարված աշխատանքները և պետական մարմինների հետ քննարկումները ցույց են 

տվել, որ 2020  թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ 

Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով 

վնասված բնակարանների և բնակելի տների վերանորոգման աշխատանքների 
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գործընթացի իրականացումը նորմատիվ իրավական ակտով պատշաճ 

կանոնակարգված չէ, սահմանված չէ, թե ովքեր կարող են լինել շահառու, ինչ 

մեխանիզմով է կազմակերպվում վնասների գնահատման գործընթացը, ինչպես  է 

հաստատվում պատճառահետևանքային կապը վնասների և պատերազմական 

գործողությունների միջև։  

Վերոգրյալի հիման վրա Պաշտպանն անհրաժեշտ է համարում ընդունել 

համապատասխան նորմատիվ իրավական ակտ, որով համապարփակ կկարգավորվեն 

վերոգրյալ հարաբերությունները, մասնավորապես հաստատել 2020  թվականի 

սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի կողմից 

սանձազերծված պատերազմական գործողությունների ավերածությունների 

հետևանքով վնասված բնակելի տների և բնակարանների վերանորոգման 

իրականացման կարգ, սահմանել տվյալ ծրագրի իրականացման համար 

պատասխանատու մարմնի իրավասությունները, ծրագրի նպատակները, 

իրականացման ընթացակարգերը (դիմումների ընդունում, հաշվառում, 

հերթացուցակների կազմում, առաջնահերթություններ, վնասների գնահատման 

մեխանիզմ, բուն վերանորոգման աշխատանքների կազմակերպում, կատարված 

աշխատանքների վերաբերյալ գրավոր ակտի կազմում, բողոքների  քննարկում և 

լուծում), ամրագրել ծրագրի շահառու հանդիսանալու համար անհրաժեշտ 

պայմանները: 

 Սույն հաղորդման առանձին բաժիններում՝ հասարակության խոցելի խմբերի, 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց, զինծառայողների, երեխաների իրավունքների 

պաշտպանության բաժիններում ներկայացված են սոցիալական ապահովության 

իրավունքի պաշտպանությանը առնչվող այլ մանրամասներ:  

 

4.3. Աշխատանքի ընտրության ազատություն և աշխատանքային իրավունքներ 

Որպես մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունք և ազատություն՝ Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրության 57-րդ հոդվածով ամրագրված են աշխատանքի 
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ընտրության ազատությունը և աշխատանքային իրավունքները, համաձայն որոնց` 

յուրաքանչյուր ոք ունի աշխատանքի ազատ ընտրության իրավունք: Յուրաքանչյուր 

աշխատող ունի աշխատանքից անհիմն ազատվելու դեպքում պաշտպանության 

իրավունք: Սահմանադրական ամրագրում ունեն նաև մայրության հետ կապված 

պատճառներով աշխատանքից ազատելու, մինչև 16 տարեկան երեխաներին մշտական 

աշխատանքի ընդունելու  և պարտադիր կամ հարկադիր աշխատանքի արգելքները և 

հիմնարար նշանակություն ունեցող այլ դրույթներ: Աշխատանքի ընտրության 

ազատության և աշխատանքային իրավունքների հետ կապված այլ մանրամասները 

սահմանվում են Աշխատանքային օրենսգրքով: 

2021 թվականին Արցախի Հանրապետությունում աշխատանքային 

իրավահարաբերությունները, պայմանավորված պատերազմի հետևանքների և 

կորոնավիրուսային համավարակի ազդեցություններով, առանձնացել են 

սոցիալական լարվածությամբ և աշխատող-գործատու հարաբերություններում 

կոնֆլիկտայնության բարձր աստիճանով, որոնց մասին վկայում են Պաշտպանին 

ուղղված դիմումների բովանդակությունը և դրանց քննարկման արդյունքները: Այդ 

դիմումներում արտահայտվել են հասարակական տրամադրությունները, և 

աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ դիմումների 

թվաքանակի աճը պայմանավորվում է հենց վերոնշյալ հանգամանքներով: 

Պատերազմական գործողությունների և ներքին տեղահանման բացասական 

հետևանքների նվազեցման նպատակով պետության կողմից ձեռնարկվել են առանձին 

միջոցառումներ, որոնց շարքում հարկ է առանձնացնել Արցախի Հանրապետության 

Կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 26-ի «Արցախի Հանրապետության 

վերահսկողությունից դուրս մնացած տարածքներում պետական կառավարման 

մարմինների և պետական կազմակերպությունների աշխատողների վարձատրության 

գործընթացի կանոնակարգման մասին» N 149-Ն որոշման ընդունումը: Որոշման 

գործողության ընթացքում տեղ են գտել որոշման կիրարկման հետ կապված 

խնդրահարույց դեպքեր, որոնց կապակցությամբ Պաշտպանը «Մարդու իրավունքների 
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պաշտպանի մասին» օրենքով սահմանված կարգով սեփական նախաձեռնությամբ 

քննարկումներ է սկսել: 

Նշված քննարկումներից առաջինի շրջանակներում արձանագրվել է, որ 

աշխատողները պետական կազմակերպությունում աշխատանքից ազատվելու 

մասին դիմումներ ներկայացրել են այն դեպքում, երբ, լինելով ներքին 

տեղահանված անձինք և չունենալով Արցախի Հանրապետությունում մշտական 

բնակության վայր, ներքին տեղահանման հետևանքերի մեղմացմանն ուղղված 

պետական քաղաքականության շրջանակներում և վերոգրյալ որոշման 

համատեքստում, կարող էին չանել դա: Հաշվի առնելով այդ անձանց 

դիրքորոշումները քննարկման հետագա ընթացքի վերաբերյալ՝ կայացվել է որոշում 

սեփական նախաձեռնությամբ սկսված քննարկումը դադարեցնելու մասին:  

Պաշտպանն իր գործունեության առանձին բնագավառներում լիազորությունների 

իրականացման շրջանակներում տեղեկություններ է ստացել համատեղությամբ 

աշխատող մի խումբ անձանց կազմակերպությունից աշխատանքից ազատելու 

վերաբերյալ: Նշված տեղեկության իսկությունը ստուգելու նպատակով ձեռք բերված 

տեղեկությունների համաձայն՝ 2021 թվականի հունվար ամսին կազմակերպությունում 

համատեղությամբ աշխատող տասնմեկ քաղաքացիներ, ազատվել են աշխատանքից և 

նրանց տրվել է վերջնահաշվարկ: Վերոգրյալի վերաբերյալ ևս սեփական 

նախաձեռնությամբ քննարկում է սկսվել, որի շրջանակներում ձեռք բերված բավարար 

տեղեկությունների հիման վրա մարդու իրավունքների և ազատությունների խախտման 

առկայության մասին որոշում է կայացվել։ 

Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի փետրվարի 26-ի N 149-Ն որոշման 

մեջ մի քանի անգամ կատարվել են փոփոխություններ և լրացումներ, որոնցից որոշման 

1-ին կետի 2-րդ ենթակետի նոր խմբագրություն նախատեսող փոփոխությունը, որի 

համաձայն՝  հիմնական աշխատավայրում պարապուրդում գտնվելու աշխատանքային 

օրերի համար՝ համամասնորեն հաշվարկված աշխատավարձի հիսուն տոկոսի չափով, 

բայց ոչ պակաս «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» օրենքով 
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սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձից և ոչ ավել 149 200 ՀՀ դրամից, 

ներկայումս Պաշտպանի աշխատակազմի առանձին ուսումնասիրությունների առարկա 

է: 

2021 թվականին Պաշտպանը ստացել է գործատու-աշխատող 

փոխհարաբերություններին առնչվող մի շարք բանավոր դիմումներ, որոնք 

բացառապես պայմանավորված էին կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման 

կանխարգելման նպատակով ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերի 

իրավակարգավորումների հետ: Մասնավորապես հասարակության շրջանում 

բարձրացվել էր բողոքի ալիք՝ Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարի 2021 թվականի նոյեմբերի 24-ի «Արցախի Հանրապետությունում 

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) տարածման կանխարգելման 

նպատակով կիրառվող ՍԿ N 3.1.2 -001-21 սանիտարական կանոները հաստատելու 

մասին» N 271–Ն հրամանի կիրարկման հետ կապված, որի ընթացքը կարգավորվել է 

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի 2021 թվականի  

դեկտեմբերի 23-ի որոշման ընդունմամբ: 

2021 թվականի ընթացքում Մարդու իրավունքների պաշտպանն ստացել է 

աշխատանքային իրավունքներին առնչվող  43 դիմում: 

Դիմումների մեծ մասը ավանդաբար շարունակվել է առնչվել աշխատանքից 

ազատման հետ կապված հարցերին: Դիմումատուները հատկապես բողոքել են 

աշխատանքային պայմանագրի լուծման հիմքերից և իրենց անհամաձայնությունը 

հայտնել դրանց վերաբերյալ: Ստորև ներկայացվում են այդ 

իրավահարաբերությունների վերաբերյալ մի քանի բողոքների քննարկման վերաբերյալ 

տեղեկություններ: 

 

• Անձը, դիմելով Պաշտպանին, հայտնել է, որ  2020 թվականի սեպտեմբերի 24-ին 

ընդունվել է աշխատանքի Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և 

միգրացիայի հարցերի նախարարության աշխատակազմում։ Սեպտեմբերի 27-ին 
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սկսված՝ պատերազմի պայմաններում ստիպված էր ընտանիքի անդամների հետ, այդ 

թվում՝ հաշմանդություն ունեցող, մեկնել Հայաստանի Հանրապետություն։ Քաղաքացու 

պնդմամբ՝ նույն օրը իրեն ազատել են աշխատանքից, որի մասին ինքը տեղեկացել է 

նոյեմբերի 26-ին։  

Բողոքում ներկայացված հանգամանքների, ինչպես նաև բողոքի քննարկման 

ընթացքում առաջացած հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ստանալու 

նպատակով Պաշտպանը համապատասխան գրություններով դիմել է Արցախի 

Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի 

նախարարություն, որոնց ի պատասխան ներկայացված գրություններով պարզվել է, որ 

քաղաքացու հետ կնքված աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու համար հիմք 

հանդիսացող անհատական իրավական ակտը ընդունվել է՝ հիմք ընդունելով 

Աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ և 6-րդ կետերը:         

Ուսումնասիրելով գործի հանգամանքները և դրանք համադրելով գործող 

իրավակարգավորումների հետ՝ Պաշտպանն արձանագրել է, որ Աշխատանքային 

օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը սահմանում է, որ գործատուն 

իրավունք ունի աշխատողի հետ լուծելու անորոշ ժամկետով կնքված աշխատանքային 

պայմանագիրը, ինչպես նաև որոշակի ժամկետով կնքված աշխատանքային 

պայմանագիրը նախքան դրա գործողության ժամկետի լրանալը` աշխատողի` 

զբաղեցրած պաշտոնին կամ կատարած աշխատանքին չհամապատասխանելու 

դեպքում: Աշխատանքային օրենսգրքի 120-րդ հոդվածը մանրամասնում է տվյալ 

հիմքով աշխատանքային պայմանագրի լուծման դեպքերը: Վերոնշյալ հոդվածով 

սահմանված կարգավորումներից բխում է, որ աշխատողի մասնագիտական 

ունակությունների համապատասխանությունը զբաղեցրած պաշտոնին կամ կատարվող 

աշխատանքին գնահատում է գործատուն, սակայն օրենքը հստակ չի սահմանում 

գնահատման ընթացակարգերը, որոնցով առաջնորդվելով՝ գործատուն պետք է գործի: 

Այդ կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության Վճռաբեկ դատարանը թիվ 

ԱՎԴ1/0367/02/08 գործով սահմանել է, որ աշխատողի մասնագիտական 
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ունակությունների տեսանկյունից զբաղեցրած պաշտոնին կամ կատարած 

աշխատանքին ներկայացվող պահանջները պետք է սահմանվեն աշխատանքային 

պայմանագրով, հետևաբար, գործատուն աշխատողի նշված որակների գնահատման 

հարցում անսահմանափակ և հայեցողությամբ գործելու լիազորությամբ օժտված չէ, այլ 

սահմանափակված է աշխատանքային պայմանագրով աշխատողի որակավորմանը, 

աշխատանքի պայմանների նկարագրմանը ներկայացվող պահանջներով, ինչպես նաև 

վերջինիս իրավունքներով: Դիմումատուի հետ կնքված ժամկետային աշխատանքային 

պայմանագրի 1-ին կետի համաձայն՝ պայմանագրային աշխատողը ապահովում է 

նշված պաշտոնի անձնագրով սահմանված պահանջների ճշգրիտ և ժամանակին 

կատարումը: Բողոքի վերաբերյալ պարզաբանումներ ստանալու նպատակով 

նախարարություն կատարված հարցմամբ հայտնի է դարձել, որ աշխատանքից 

ազատելու համար հիմք հանդիսացած  աշխատանքը դիմումատուն չի կատարել, այլ 

այն հաստատել է աշխատողի անմիջական վերադաս պաշտոնատար անձը, որը նման 

լիազորությամբ օժտված է իր պաշտոնի անձնագրով, քանի որ դիմումատուն ակտիվ 

պատերազմական գործողությունների պայմաններում չէր հասցրել ավարտին հասցնել 

այն: 

Աշխատանքային օրենսգրքի 220-րդ հոդվածի համաձայն՝ աշխատանքային 

կարգապահության խախտում է համարվում աշխատողի մեղքով աշխատանքային 

պարտականությունները չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելը: Ընդ որում, 

աշխատանքային կարգապահության խախտում չի համարվում տարերային աղետների, 

տեխնոլոգիական վթարների, համաճարակների, դժբախտ պատահարների, հրդեհների 

և արտակարգ բնույթ կրող այլ դեպքերի կանխարգելման կամ դրանց հետևանքների 

անհապաղ վերացման ժամանակահատվածում այդ դեպքերով պայմանավորված՝ 

աշխատողի աշխատանքի չներկայանալը կամ ոչ լրիվ աշխատանքային օրով 

աշխատանքի ներկայանալը: Վերոնշյալ հանգամանքները վկայում են, որ դիմումատուի 

կողմից իր աշխատանքային պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարման մեջ 

բացակայում է նրա մեղքը, և, ըստ էության, աշխատանքային կարգապահության 
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խախտում ևս տեղի չի ունեցել: Վերոգրյալից բխում է նաև գործատուի կողմից 

աշխատողի մեղքի բացակայության և իր կամքից անկախ հանգամանքներում 

աշխատանքային պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարման պարագայում 

զբաղեցրած պաշտոնին կամ կատարած աշխատանքին չհամապատասխանելը 

գնահատելու հնարավորության բացակայությունը:  

Աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետը սահմանում է, 

որ գործատուն իրավունք ունի աշխատողի հետ լուծելու անորոշ ժամկետով կնքված 

աշխատանքային պայմանագիրը, ինչպես նաև որոշակի ժամկետով կնքված 

աշխատանքային պայմանագիրը նախքան դրա գործողության ժամկետի լրանալը` 

աշխատողի նկատմամբ վստահությունը կորցնելու դեպքում: Տվյալ հիմքով 

աշխատանքային պայմանագրի լուծման մանրամասները սահմանված են 

Աշխատանքային օրենսգրքի 122-րդ հոդվածում, որով սահմանված կարգավորումներից 

պարզ է դառնում, որ Աշխատանքային օրենսգրքի 122-րդ հոդվածի որևէ կետ 

դիմումատուի աշխատանքային գործունեությանը վերագրելի չէ, հետևաբար 

աշխատանքից ազատելու մասին անհատական իրավական ակտում հոդվածին հղում 

կատարելը՝ ոչ իրավաչափ: 

Բացի վերոգրյալից, դիմումատուն իր հետ կնքված աշխատանքային 

պայմանագիրը լուծելու մասին գրավոր չի ծանուցվել, ինչը վկայել է գործատուի կողմից 

Աշխատանքային օրենսգրքի 115-րդ հոդվածի խախտման մասին: 

Հիմք ընդունելով  Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ սահմանված 

աշխատանքի ընտության ազատությունը, Հայաստանի Հանրապետության 

Սահմանադրական դատարանի 2010 թվականի հուլիսի 7-ի ՍԴՈ-902 որոշմամբ 

արձանագրված մեկնաբանություններն առ այն, որ աշխատանքի ընտրության 

ազատությունը, որպես սոցիալական ազատություն, ներառում է, ի թիվս այլոց, 

աշխատանք փնտրելու իրավունքը, որի բովանդակությունից բխում է նաև արդեն ձեռք 

բերած աշխատանքից կամայականորեն չզրկվելու իրավունքը, Պաշտպանն 

արձանագրել է, որ դիմումատուի նկատմամբ աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու 
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կապակցությամբ ընդունվել է ոչ իրավաչափ հրաման, որի արդյունքում խախտվել են 

դիմումատուի Սահմանադրությամբ և միջազգային իրավական ակտերով սահմանված 

աշխատանքային իրավունքները: Պաշտպանը լիազոր մարմնին առաջարկել է 

միջոցներ ձեռնարկել քաղաքացու խախտված իրավունքները վերականգնելու 

ուղղությամբ։ 

• Մեկ այլ դիմումի համաձայն՝ քաղաքացին հայտնել է, որ աշխատանքի է 

ընդունվել Արցախի Հանրապետության համայնքներից մեկի աշխատակազմում, երկու 

ամիս փորձաշրջանով: Փորձաշրջանը, առանց իրեն տեղեկացնելու, երկարաձգվել է ևս 

երկու ամսով: 2021 թվականի հոկտեմբերի 1-ին՝ ֆիզարձակուրդի թերթիկ 

ներկայացնելիս, տեղեկացել է, որ ինքն այլևս չի աշխատում: Նշել է, որ աշխատանքից 

ազատման վերաբերյալ դիմում չի ներկայացրել, աշխատանքից չի բացակայել: 

Քաղաքացին, դիմելով Պաշտպանին, խնդրել է վերականգնել իր աշխատանքային 

իրավունքները: Բողոքում ներկայացված հանգամանքների, ինչպես նաև բողոքի 

քննարկման ընթացքում առաջացած հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ 

ստանալու նպատակով Պաշտպանի կողմից ձեռնարկված միջոցառումների 

արդյունքում ձեռք բերված տեղեկությունների հիման վրա, վերը թվարկված 

փաստական հանգամանքների ուսումնասիրության շրջանակներում Աշխատանքային 

օրենսգրքի կիրառելի նորմերը դիտարկելով համակարգային մոտեցման 

շրջանակներում, արձանագրվել է,  որ փորձաշրջանի ավարտն ինքնին չի կարող 

հանդիսանալ աշխատանքային պայմանագրի լուծման հիմք, եթե պահպանված չեն այդ 

հիմքով աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու օրենսդրությամբ սահմանված կարգը, 

և աշխատանքից ազատելու վերաբերյալ քննարկվող կարգադրությունն ընդունվել է 

աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված կարգի խախտմամբ, ինչպես նաև 

պահպանված չէ անհատական իրավական ակտի հիմքի պարտադիր առկայության 

պահանջը: Պաշտպանն առանձին ուշադրության է արժանացրել դիմումատուի 

հղիության հանգամանքին, քանի որ աշխատանքային օրենսդրությամբ հղի կանանց 

համար սահմանված են լրացուցիչ երաշխիքներ: Այսպես, Աշխատանքային օրենսգրքի 
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114-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2.1-ին կետի համաձայն՝ աշխատանքային պայմանագրի 

լուծումը գործատուի նախաձեռնությամբ արգելվում է հղի կանանց հետ` հղիության 

մասին գործատուին տեղեկանք ներկայացնելու օրվանից մինչև հղիության և 

ծննդաբերության արձակուրդի ավարտման օրվանից հետո մեկ ամիսը լրանալը: 

Գործում առկա փաստաթղթերից պարզ է դառնում, որ համայնքի ղեկավարը 

տեղեկացված է եղել դիմումատուի հղիության մասին, ուստի դիմումատուին 

աշխատանքից ազատելով՝ թույլ է տվել Աշխատանքային օրենսգրքի վերոնշյալ դրույթի 

խախտում: Հետազոտելով դիմումի քննության առարկա հանդիսացող պայմանագիրը, 

համայնքի ղեկավարի՝ աշխատանքի ընդունելու մասին և աշխատանքից ազատելու 

մասին կարգադրությունները, հիմք ընդունելով կատարված վերլուծությունները՝ 

Պաշտպանն արձանագրել է, որ համայնքի ղեկավարի կողմից դիմումատուին 

աշխատանքից ազատելու հրամանը չի համապատասխանում աշխատանքային 

օրենսդրությամբ սահմանված նորմերին, ինչի հետևանքով խախտվել է վերջինիս՝ 

Սահմանադրության 57-րդ հոդվածով սահմանված՝ աշխատանքի ազատ ընտրության 

իրավունքը, որից բխում է նաև արդեն իսկ ձեռք բերած աշխատանքից 

կամայականորեն չզրկվելու իրավունքը (ՍԴՈ-902), ուստի այն ենթակա է անվավեր 

ճանաչման: 

• Անձինք Պաշտպանին հասցեագրված դիմումով հայտնել են, որ ավելի քան չորս 

ամիս է Արցախի Հանրապետության Անվտանգության խորհրդի գրասենյակի մի քանի 

տասնյակ նախկին աշխատակիցներ քաղաքական որոշման արդյունքում շարունակում 

են մնալ առանց աշխատանքի: Ըստ դիմումատուների, զբաղեցրած պաշտոններից 

ազատման հիմք է հանդիսացել Աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 2-րդ կետը: Դիմումատուները նշել են, որ հետևողականորեն շրջանցվել է 

Աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, բայց Աշխատանքային 

օրենսգրքի 115-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և 129-րդ հոդվածով սահմանված կարգով 

գրասենյակի աշխատակիցներին վճարվել է համապատասխան ծանուցման 

յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար տուգանք և արձակման նպաստ: Ըստ 
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դիմումատուների՝ գործատուի նախաձեռնությամբ գրասենյակի աշխատակիցների 

աշխատանքային պայմանագրի լուծման որոշմամբ զանգվածաբար խախտվել են 

իրենց՝ Սահմանադրությամբ և օրենքներով, ինչպես նաև միջազգային 

փաստաթղթերով ամրագրված իրավունքներն ու ազատությունները: Դիմումատուները, 

դիմելով Պաշտպանին, խնդրել են օրենքով սահմանված կարգով ուսումնասիրել 

բողոքը:  

Դիմումում շարադրված հանգամանքներից, ինչպես նաև Պաշտպանի կողմից 

կատարված հարցմանն ի պատասխան ստացված գրությամբ հաստատվել է, որ 

1) դիմումատուների հետ աշխատանքային հարաբերությունները դադարել են 

աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով սահմանված 

հիմքով գործատուի նախաձեռնությամբ աշխատանքային պայմանագրերը լուծելու 

հետևանքով, այն է՝ արտադրության ծավալների և (կամ) տնտեսական և (կամ) 

տեխնոլոգիական և (կամ) աշխատանքի կազմակերպման պայմանների փոփոխում և 

(կամ) արտադրական անհրաժեշտությամբ պայմանավորված` աշխատողների քանակի 

և (կամ) հաստիքների կրճատում, 2020 թվականի դեկտեմբերի 7-ին:  

2) վերոնշյալ հիմքով դիմումատուների հետ աշխատանքային պայմանագրերի 

լուծմանը նախորդել է 2020 թվականի դեկտեմբերի 5-ին ընդունված և նույն թվականի 

դեկտեմբերի 7-ին ուժի մեջ մտած Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2020 

թվականի դեկտեմբերի 5-ի «Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2020 թվականի 

հուլիսի 4-ի ՆՀ-79-Ն հրամանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՆՀ-822-Ն 

հրամանագիրը, որով նոր խմբագրությամբ են շարադրվել Անվտանգության խորհրդի 

գրասենյակի կանոնադրությունը և կառուցվածքը, ինչի արդյունքում Անվտանգության 

խորհրդի գրասենյակի կառուցվածքում որոշ ստորաբաժանումներ կրճատվել են: 

3) Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2020 թվականի հուլիսի 4-ի ՆՀ-79-Ն 

հրամանագրում 2021 թվականի հունվարի 18-ին կատարվել է փոփոխություն, ընդունվել 

է Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2021 թվականի հունվարի 18-ի «Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի 2020 թվականի հուլիսի 4-ի ՆՀ-79-Ն հրամանագրում 
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փոփոխություն կատարելու մասին» ՆՀ-197-Ն հրամանագիրը, որն ուժի մեջ է մտել 2021 

թվականի հունվարի 25-ին:  

Բողոքի բազմակողմանի ուսումնասիրության ապահովման տեսանկյունից 

Պաշտպանն անհրաժեշտ է համարել անդրադառնալ Անվտանգության խորհրդի 

գրասենյակի կառուցվածքի վերը նշված փոփոխություններին առանձին-առանձին՝ 

հաշվի առնելով նաև դիմումատուների զբաղեցրած պաշտոնները նախքան 

կառուցվածքի առաջին փոփոխությունը: 

Վերը շարադրված փաստական հանգամանքների նկատմամբ իրավական 

գնահատական տալիս հաշվի է առնվել Հայաստանի Հանրապետության 

Սահմանադրական դատարանի դիրքորոշումները Աշխատանքային օրենսգրքի 

քննարկվող հոդվածի՝ գործնականում կիրառության վերաբերյալ: Պաշտպանն 

արձանագրել է, որ կառուցվածքային միավորի կամ պաշտոնի անվանման 

փոփոխությունը, որի դեպքում ստեղծվող պաշտոնի կամ կառուցվածքային միավորի 

գործառույթները կամ ամբողջությամբ կամ առավելապես մնում են նույնը, 

աշխատողների համար անհավասար պայմաններ են ստեղծում գործատուի հետ 

հարաբերություններում՝ նպաստավոր պայմաններ ստեղծելով իրավունքների 

խախտման կամ չարաշահման համար։ Այս նկատառումներից ելնելով՝ Հայաստանի 

Հանրապետության Սահմանադրական դատարանը հստակեցրել է, որ յուրաքանչյուր 

կոնկրետ դեպքում իրավակիրառողից պահանջվում է քննության առարկա դարձնել և 

ուսումնասիրել ազատման հիմքում ընկած տնտեսական, տեխնոլոգիական և 

կազմակերպչական պատճառները՝ գնահատելով, թե արդյո՞ք տվյալ պատճառները 

գործատուի կողմից արհեստականորեն չեն ստեղծվում: Վերլուծելով Անվտանգության 

խորհրդի գրասենյակի սկզբնական և 2020 թվականի դեկտեմբեր ամսում փոփոխված 

կառուցվածքները, հաշվի առնելով 2021 թվականի հունվար ամսում կառուցվածքում 

կատարված փոփոխությունը՝ ակնհայտ է դառնում, որ դրանք առնվազն վերոթվարկյալ 

դիմումատուների զբաղեցրած պաշտոնների մասով նույնական են՝ չնայած դրանց 

շարադրանքում տարբեր ձևակերպումների կիրառությանը: Նշված կառուցվածքային 
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միավորների կամ պաշտոնների կրճատման տնտեսական, տեխնոլոգիական կամ 

կազմակերպչական բնույթի որևէ օբյեկտիվ պատճառներ առկա չեն եղել, ավելին, 

գործատուն խնդիր ուներ գրասենյակի գործառույթների և խնդիրների իրականացման 

շարունակականությունը ապահովելու, ինչի մասին վկայում են կառուցվածքում 

համանման ստորաբաժանումների նախատեսումը, իսկ հետագայում նաև 

կառուցվածքի ընդլայնումը: 

Այսպիսով՝  նկատի ունենալով 1) կառուցվածքում կատարված փոփոխություններով 

համանման, իսկ որոշ դեպքերում նաև միևնույն անվանումներով և միևնույն 

գործառույթներ ենթադրող կառուցվածքային ստորաբաժանումների նախատեսումը, 2) 

որոշակի ժամանակ՝ մոտ 1,5 ամիս անց, կառուցվածքի զգալի ընդլայնումը, այդ թվում 

նախկինում կրճատված ստորաբաժանումների վերստին ստեղծումը, 3) աշխատանքից 

ազատված աշխատողներին առկա աշխատատեղեր չառաջարկելը՝ Պաշտպանը 

եզրահանգել է, որ դիմումատուներին աշխատանքից ազատելու պատճառները 

ստեղծվել են արհեստականորեն, հետևաբար գործատուի կողմից խախտվել 

Աշխատանքային օրենսգրքի 37-րդ հոդվածը, համաձայն որի՝ աշխատանքային 

իրավունքների չարաշահումն արգելվում է, և գործատուները, աշխատողները և նրանց 

ներկայացուցիչներն իրենց իրավունքներն իրականացնելիս և պարտականությունները 

կատարելիս պարտավոր են պահպանել օրենքը, գործել բարեխիղճ և ողջամիտ:  

Միաժամանակ Աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 3-րդ մասին 

համապատասխան՝ սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ կետերով 

նախատեսված հիմքերով աշխատանքային պայմանագիրը գործատուն կարող է լուծել, 

եթե իր մոտ առկա հնարավորությունների սահմաններում աշխատողին առաջարկել է 

նրա մասնագիտական պատրաստվածությանը, որակավորմանը, առողջական 

վիճակին համապատասխան այլ աշխատանք, իսկ աշխատողը հրաժարվել է 

առաջարկված աշխատանքից: Գործատուի մոտ համապատասխան 

հնարավորությունների բացակայության դեպքում պայմանագիրը լուծվում է առանց 

աշխատողին այլ աշխատանք առաջարկելու: Ըստ էության, նշված նորմը պետք է 
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երաշխիք հանդիսանա Աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ 

կետով սահմանված հիմքով աշխատանքից ազատված անձանց համար, որի 

պատճառը տվյալ դեպքում օբյեկտիվ անհրաժեշտությունն է, այլ ոչ թե աշխատողի 

մասնագիտական պատրաստվածությունը կամ որակավորումը, ուստի իրավաչափ է 

գործատուի՝ աշխատողին մասնագիտական պատրաստվածությանը, որակավորմանը, 

առողջական վիճակին համապատասխան այլ աշխատանք առաջարկելու օրենսդրորեն 

սահմանված պարտականությունը:  

Օրենսգրքի վերոնշյալ հոդվածը նպատակ է հետապնդում պաշտպանության տակ 

առնելու աշխատողներին այն բոլոր դեպքերում, երբ արտադրության ծավալների, 

տնտեսական, տեխնոլոգիական և աշխատանքի կազմակերպման պայմանների 

փոփոխման, ինչպես նաև արտադրական անհրաժեշտությամբ պայմանավորված` 

աշխատողների թվաքանակի կրճատման դեպքում համապատասխան աշխատողի 

կողմից զբաղեցրած պաշտոնի փոխարեն նույն գործատուի մոտ դեռևս առկա է (կամ 

առաջանում է) նախկինում կատարած աշխատանքին համարժեք որակավորում և 

մասնագիտական պատրաստվածություն պահանջող այլ աշխատանք:  

Համեմատական մեթոդի կիրառմամբ ակնհայտ է դառնում, որ գործատուն ունեցել 

է համապատասխան հնարավորություն դիմումատուներին այլ աշխատանք 

առաջարկելու՝ հաշվի առնելով այնպիսի կարևոր հանգամանք, ինչպիսին է 

դիմումատուների նախկինում զբաղեցրած պաշտոնը, կատարած աշխատանքը: 

  Հաշվի առնելով բողոքի փաստական հանգամանքները, դրանց շուրջ 

Պաշտպանի կողմից տրված իրավական գնահատականները, ինչպես նաև 

Անվտանգության խորհրդի կողմից առանձին փաստական հանգամանքների 

վերաբերյալ պահանջված տեղեկությունները չտրամադրելու փաստը, Պաշտպանը 

արձանագրել է, որ գործատուի՝ ձևական առումով օրինական համարվող 

գործողությունների արդյունքներով խախտվել է Աշխատանքային օրենսգրքի 3-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետով սահմանված՝ աշխատանքային հարաբերությունների 

կայունության սկզբունքը, Աշխատանքային օրենսգրքի 37-րդ հոդվածը, ինչի 
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հետևանքով խախտվել է դիմումատուների՝ Սահմանադրության 57-րդ հոդվածով 

սահմանված՝ աշխատանքի ազատ ընտրության իրավունքը, որից բխում է նաև արդեն 

իսկ ձեռք բերած աշխատանքից կամայականորեն չզրկվելու իրավունքը (ՍԴՈ-902 

որոշում):  

Հատկանշական է, որ Պաշտպանի կողմից սույն բողոքի քննարկման 

արդունքներով դիմումատուների իրավունքների և ազատությունների խախտման 

առկայության մասին որոշում կայացնելուց հետո Պաշտպանի աշխատակազմ են 

մուտքագրվել գրություններ Արցախի Հանրապետության Նախագահի 

աշխատակազմից և Անվտանգության խորհրդի գրասենյակից, առանձին 

նկատառումներ ներկայացնելով և անհամաձայնություն հայտնելով որոշման 

վերաբերյալ: Սակայն, հաշվի առնելով այդ նկատառումների բովանդակային կողմը և 

այն հանգամանքը, որ դիմումատուների նույն հարցով դիմել են Արցախի 

Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան, 

Պաշտպանը զերծ է մնացել այդ նկատառումներին իրավունքի շրջանակներում 

գնահատական տալու գործողություններից: 

 

Աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության մասով Պաշտպանին ուղղված 

մի քանի դիմումներ առնչվել են աշխատանքի դիմաց վարձատրության 

հարաբերություններին: 

• Այսպես, քաղաքացին հայտնել է, որ 2020 թվականի օգոստոսի 27-ին մասնակցել է 

Մաղավուզի Մ. Դանիելյանի անվան միջնակարգ դպրոցում ուսուցչի թափուր տեղի 

համար հայտարարված մրցույթին և հաղթահարել անցումային շեմը: 2020 թվականի 

սեպտեմբերի 1-ից մինչ օրս աշխատում է դպրոցում: Այլ վայր աշխատանքի ուղեգրվող 

մանկավարժին տրամադրվող հավելավճար ստանալու համար անհրաժեշտ 

փաստաթղթերը 2020 թվականի սեպտեմբերի 4-ին առձեռն հանձնել է Արցախի 

Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախկին փոխնախարարին: 

Վերջինս, սակայն, դիմումին ընթացք չի տվել և այն կից փաստաթղթերով չի 
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ներկայացրել նախարարին, ինչի հետևանքով քաղաքացուն 2020 թվականի 

սեպտեմբեր, դեկտեմբեր և 2021 թվականի հունվար, փետրվար և մարտ ամիսների 

համար պետական լիազոր մարմնի ղեկավարի կողմից չի տրամադրվել Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հուլիսի 30-ի 

«Մանկավարժին այլ վայր աշխատանքի ուղեգրելու մասին» N 466-Ն որոշմամբ 

նախատեսված ֆինանսական աջակցության տրամադրման համար հիմք հանդիսացող 

ուղեգիրը: Դիմումատուն խնդրել է Պաշտպանի միջամտությունը չվճարված 

հավելավճարի գումարը ստանալու հարցում:  

Վերոգրյալի կապակցությամբ Պաշտպանը գրությամբ հարցում է կատարել 

Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարին, ի պատասխան որի հայտնել են, որ դիմումատուի ներկայացրած 

փաստերը համապատասխանում են իրականությանը, սակայն վերջինիս դիմումը 

սահմանված ժամկետում չի ընթացքավորվել: 

Ուսումնասիրելով քաղաքացու դիմումը, կից փաստաթղթերը և դրանց վերաբերյալ 

պետական լիազոր մարմնի տված պարզաբանումները, դրանք համադրելով գործող 

իրավակարգավորումների հետ՝ Պաշտպանն արձանագրել է, որ խախտվել են 

դիմումատուի իրավունքները հետևյալ հիմնավորումներով. 

1. «Հանրակրթության մասին» օրենքի 35-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն՝ 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կողմից այլ վայր 

ուղեգրվող մանկավարժական աշխատողների համար սահմանվում է հավելյալ 

աշխատավարձ, որի չափը և վճարման կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարությունը:  

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի 

հուլիսի 30-ի «Մանկավարժին այլ վայր աշխատանքի ուղեգրելու մասին» N 466-Ն 

որոշմամբ կարգավորվում են նախարարության կողմից մանկավարժին այլ վայր 

(Արցախի Հանրապետության տարածքում) աշխատանքի ուղեգրելու և պետական 
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բյուջեի միջոցների հաշվին նրանց աշխատավարձին հավելավճար և բնակարանի 

վարձակալության վճարի փոխհատուցում տալու հետ կապված հարաբերությունները: 

Ընդունման պահից ի վեր որոշման մեջ 2009, 2012 և 2021 թվականներին կատարվել են 

լրացումներ և փոփոխություններ, ուստի անհրաժեշտ է անդրադառնալ դիմումատուի 

կողմից դիմելու պահին գործող որոշման համապատասխան խմբագրությամբ 

նախատեսված կարգավորումներին (առանց 2021 թվականի մարտի 4-ին կատարված 

փոփոխությունների): Այսպես, որոշմամբ հաստատված կարգի 10-րդ կետի համաձայն՝ 

ուսուցչի թափուր տեղի մրցույթի արդյունքներով հաղթող ճանաչված և տվյալ 

ուսումնական հաստատությունում աշխատանքի ընդունված մանկավարժի կողմից 

հնգօրյա ժամկետում անհրաժեշտ փաստաթղթերը նախարարություն ներկայացնելուց 

հետո նախարարի կողմից եռօրյա ժամկետում տվյալ մանկավարժին պետք է տրվի 

ուղեգիր:  

3. Նույն կարգի 7-րդ կետը սահմանում է, որ այլ վայր աշխատանքի ուղեգրվող 

մանկավարժին յուրաքանչյուր ամիս տրվում է հավելավճար՝ տվյալ ուսումնական 

տարվա տարիֆիկացիոն ցուցակով սահմանված ծանրաբեռնվածության 

համապատասխան ամսական աշխատավարձի 50 տոկոսի չափով: Մանկավարժին 

տրվող հավելավճարը սահմանվում է ոչ ավելի, քան նրա մանկավարժական 

ծանրաբեռնվածության 1.5 դրույքաչափի նկատմամբ: 

Ելնելով վերոգրյալից և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ պետական լիազոր 

մարմնի կողմից խախտվել են այլ վայր աշխատանքի ուղեգրվող մանկավարժին 

ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու պայմանները, ինչի արդյունքում 

դիմումատուին չի տրամադրվել որոշմամբ նախատեսված հավելավճարը, Պաշտպանը 

որոշում է կայացրել դիմումատուի իրավունքների խախտման առկայության մասին՝ 

առաջարկելով Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և 

սպորտի նախարարությանը վերացնել դիմումատուի՝ օրենքով երաշխավորված այլ 

վայր ուղեգրվելու դեպքում հավելավճար ստանալու իրավունքը՝ վճարելով 2020 

թվականի սեպտեմբեր, դեկտեմբեր և 2021 թվականի հունվար, փետրվար և մարտ 
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ամիսների համար հավելավճար: Գնահատելի է, որ Պաշտպանի կողմից ներկայացված 

առաջարկի հիման վրա, նախարարության կողմից իրականացվել են գործողություններ 

քաղաքացու խախտված իրավունքները վերականգնելու համար։ 

• Մեկ  այլ դեպքում քաղաքացին, դիմելով Պաշտպանին հայտնել է, որ 2021 թվականի 

մարտ ամսից չի ստանում պետական ծառայողների վճարվող եռամսյակային 

պարգևավճարները, սակայն գտնում է, որ պետք  է  ստանար: Լիազոր մարմնից 

տեղեկություններ ստանալով՝ դիմումատուին պարզաբանվել է, որ պարգևավճարների 

չտրամադրումը գործատուի պատճառաբանված որոշման արդյունքում է  կայացվել՝ 

կատարված աշխատանքի գնահատման համատեքստում: Այդուհանդերձ, կատարելով 

տվյալ իրավահարաբերությունները կանոնակարգող նորմերի լրացուցիչ 

ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ՝ Պաշտպանն արձանագրել է, որ 

բարձրացված հարցի հստակ իրավակարգավորումները բացակայում են, որի 

արդյունքում գործատուի հայեցողության սահմանները զգալիորեն  ընդարձակվում են: 

 

 Պաշտպանի աշխատակազմ մուտքագրվել են դիմումներ նաև աշխատանքային 

հարաբերությունները օրենսդրության պահանջներին համապատասխան ձևակերպելու 

դրույթների չպահպանման դեպքերի վերաբերյալ:  

• Դիմելով Պաշտպանին՝ քաղաքացին հայտնել է, որ  մասնակցել է ուսումնական 

հաստատությունում ուսուցչի  թափուր տեղի համար կազմակերպված մրցույթին և 

ճանաչվել  հաղթող: Սակայն դպրոցի տնօրենը ձգձգում է աշխատանքային 

պայմանագիր կնքելու գործընթացը: Պաշտպանը կիրառելի իրավական ակտերով 

սահմանված մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակցի հետ աշխատանքային 

պայմանագիր կնքելու իմպերատիվ պահանջների հաշվառմամբ  քննարկումներ է 

ունեցել համապատասխան դպրոցի տնօրենի հետ, որի արդյունքում քաղաքացու հետ 

կնքվել  է աշխատանքային պայմանագիր: 
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Ամփոփելով սույն ոլորտին առնչվող դիմումների բնույթը, քննարկման 

արդյունքում հանգած հետևությունները՝ կարելի է եզրակացնել, որ 

աշխատանքային իրավունքների խախտումները մեծ մասամբ արձանագրվել են 

գործատուների կողմից օրենսդրության սխալ կիրառման հետևանքով: Ընդ որում, 

նկատվել է միտում, երբ գործատուներն աշխատանքից ազատելու անհատական 

իրավական ակտի ոչ իրավաչափության փաստն ընդունելուց հետո շարունակում են 

միջոցներ չձեռնարկել դրանց հետևանքով առաջացած խախտումները վերացնելու 

ուղղությամբ: Տվյալ իրավիճակն աշխատողների համար առաջացնում է լրացուցիչ 

ջանքեր գործադրելու անհրաժեշտություն՝ խախտված իրավունքների 

վերականգնման նպատակով: Գործատուները շատ դեպքերում աշխատողների հետ 

միջանձնային տարաձայնությունների, աշխատողների վարքագծի՝ սեփական 

պատկերացումներին հակասելու դրդումներով որոշումներ են կայացնում՝ փորձելով 

դրանց ձևական կողմը տեղավորել աշխատանքային օրենսդրության 

շրջանակներում, ինչն ինքնին առաջ  է բերում իրավական պետության և 

քաղաքացիական հասարակության համար անցանկալի հետևանքներ: 

Աշխատանքային իրավահարաբերություններում օգտակար ազդեցություն կարող  

է ունենալ նաև արհեստակցական միությունը՝ որպես աշխատողների 

իրավապաշտպան կառույց, որը, սակայն, փաստացի ակտիվություն չի ցուցաբերում:  

Արցախի Հանրապետությունում ոչ բոլոր կազմակերպություններում են գործում 

արհեստակցական միություններ: Արհեստակցական միությունների հիմնադրման 

կարգը, նրանց գործունեության նպատակները, սկզբունքները և հարաբերությունները 

պետական մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, 

իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հետ հարաբերությունները կարգավորվում են 

ինչպես աշխատանքային օրենսգրքով, այնպես  էլ «Արհեստակցական միությունների  

մասին» օրենքով, որի 15-րդ հոդվածով հստակ սահմանված են աշխատանքային 

իրավահարաբերությունների կարգավորմանը միտված նպատակներ: Դրանց 

գործնականում կիրառման պարագայում արհեստակցական միությունների 
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աշխատանքային իրավահարաբերություններում ներգրավվածության առկայության 

դեպքում աշխատանքային իրավունքների երկուստեք իրացումը կերաշխավորվի ևս մի 

մակարդակում: 

 

4.4. Կրթության իրավունք 

Ըստ Սահմանադրության 38-րդ հոդվածի՝ յուրաքանչյուր ոք ունի կրթության 

իրավունք: Պարտադիր կրթության ծրագրերը և տևողությունը սահմանվում են 

օրենքով: Պետական ուսումնական հաստատություններում միջնակարգ կրթությունն 

անվճար է: Յուրաքանչյուր ոք օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով ունի 

մրցութային հիմունքներով պետական բարձրագույն և այլ մասնագիտական կրթական 

հաստատություններում անվճար կրթություն ստանալու իրավունք: Բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունները օրենքով սահմանված շրջանակներում ունեն 

ինքնակառավարման իրավունք՝ ներառյալ ակադեմիական և հետազոտությունների 

ազատությունը: Կարևոր իրավադրույթ է ամրագրված Սահմանադրության 85-րդ 

հոդվածի 14-րդ կետում, որտեղ պետության քաղաքականության հիմնական 

նպատակներից մեկն է ճանաչվում անվճար բարձրագույն և այլ մասնագիտական 

կրթության զարգացումը:  

Կրթության իրավունքն ամրագրված է նաև Արցախի Հանրապետության կողմից 

վավերացված Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում, ինչպես նաև 

Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին 

կոնվենցիայում: 

Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի 26-րդ հոդվածը ամրագրում է 

կրթության իրավունքի երեք կարևոր դրույթներ, որոնք վերաբերում են կրթության 

իրավունքի հանրամատչելիությանը, կրթության նպատակներին և ծնողների 

իրավունքին՝ ընտրելու իրենց երեխայի համար կրթության տեսակը: Երաշխավորելով 

կրթության իրավունքը բոլորի համար՝ Հռչակագիրը միաժամանակ սահմանում է, որ 

կրթության առնվազն տարրական և հանրակրթական փուլերն անվճար են, իսկ 
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տարրական կրթությունը պարտադիր է: Տեխնիկական և մասնագիտական կրթությունը 

պետք է լինի հանրամատչելի, իսկ բարձրագույն կրթությունը՝ ընդունակություններին 

համապատասխան հավասարապես մատչելի բոլորի համար (հոդված 26, մաս 1-ին):  

2021 թվականին կրթության իրավունքի իրացման վրա իր հետքն է թողել 

կորոնավիրուսային համավարակը: Ուսումնական հաստատությունները ստիպված 

անցել են ուսումնական գործընթացի կազմակերպման հեռավար ռեժիմի, ինչը ի հայտ է 

բերել բազմաթիվ խնդիրներ՝ ուսուցման մեթոդիկայի բացակայություն, սոցիալական 

անհավասարություն, կրթության որակի վատթարացում: Նշված խնդիրներն, ինչպես 

նաև հեռավար ուսուցում ստացող աշակերտների ծնողների ակնհայտ 

դժգոհություններն իրենց արտացոլումն են ստացել Պաշտպանին ուղղված 

դիմումներում, որոնց վելուծությունը ցույց է տալիս հեռավար ուսուցման 

կազմակերպման հարաբերություններում ամենակարևոր խնդիրները դրա 

մատչելիության և որակի ապահովումն է:  

Համավարակային իրադրությամբ պայմանավորված այս գործընթացը 

հասարակության մեջ դժգոհությունների և մեծածավալ քննարկումների առիթ է 

հանդիսացել:  

Ծնողները նշում էին, որ հատկապես բազմազավակ ընտանիքներում երեխաների 

մասնակցությունը հեռավար ուսուցման գործընթացին գրեթե անհնար է ապահովել 

ընտանիքում երեխաների քանակին համապատասխան անհրաժեշտ սարքերի՝ 

հեռախոսների, պլանշետների կամ համակարգիչների բացակայության պատճառով, 

ինչի հետևանքով երեխաները իրենց վրա զգացել են սոցիալական անհավասարության  

բացասական դրսևորումներ: Բացի դրանից, ծնողները պնդում էին, որ հեռավար 

ուսուցումը բացասական է ազդել նաև երեխաների ֆիզիկական և հոգեբանական 

առողջության վրա, և հասակակիցների հետ շփումների բացակայությունը ընկճախտի 

լրացուցիչ աղբյուր է:  

Հեռավար ուսուցման գործընթացի կազմակերպման վրա իր ազդեցությունն է 

թողել 2021 թվականին Արցախի Հանրապետության առանձին համայնքներում, իսկ 
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հանրապետության ողջ տարածքում՝ ադրբեջանական կողմի գործողությունների 

հետևանքով, համացանցային կապի հասանելիության անբավավար մակարդակը: 

Նշված գործոնը իր անմիջական ազդեցությունն է թողել հեռավար ուսուցման որակի և 

արդյունավետության վրա, ինչը ևս հասարակության մեջ մտահոգությունների տեղիք է 

տվել: 

2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ 

Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից սանձազերծված պատերազմի հետևանքների 

վերացումը, մանավանդ վնասված  դպրոցների վերականգնման և դասապրոցեսների 

նորմալ կազմակերպման համար դեռևս շարունակում է մնալ չլուծված: Արցախի 

Հանրապետության սահմանային համայնքներում կրթության իրավունքի իրացմանը 

խոչընդոտել է նաև թշնամու ագրեսիվ վարքագիծը: Որոշ ուսումնական 

հաստատություններում ակնհայտ սպառնալիքների ազդեցության ներքո, մարդու 

ֆիզիկական անվտանգության անմիջական վտանգի առկայության պայմաններում, 

ուսումնական գործընթացը ընդհատվում էր: Պաշտպանի ուշադրության կենտրոնից  

դուրս  չեն մնացել պատերազմի հետևանքով վնասված դպրոցների վերանորոգման 

հարցերը, որոնք առանձին-առանձին քննարկման առարկա են հանդիսացել 

կատարված այցերի և դիտարկումների ժամանակ: Մասնավորապես Արցախի 

Հանրապետության  Շահումյանի շրջանի Չարեքտար համայնք կատարած այցի 

ժամանակ Պաշտպանն արձանագրել և կառավարության և տարածքային 

կառավարման մարմինների ուշադրության է հրավիրել առկա խնդիրներին՝ ակնկալելով 

անհապաղ ու առարկայական միջոցառումներ: Նշված համայնքում երեխաները զրկված 

են կրության իրավունքից՝ դպրոցի բացակայության պատճառով: 

Համայնքապետարանի շենքը դպրոցի վերակառուցելու աշխատանքները, որը 

նախատեսված է ավարտին հասցնելու 2022 թվականի հունվարին, ընթանում էին շատ 

դանդաղ, որի հետևանքով գյուղում բնակվող 6 դպրոցահասակ երեխաներ զրկված են 

կրթության իրավունքի իրացման հնարավորությունից: Պետք է արձանագրել, որ 

մատնանշված խնդիրները առայսօր էլ շարունակում են մնալ չլուծված, մինչդեռ 
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իրավասու պետական մարմինները ստանձնել  էին պարտականություն՝ 

համապատասխան ողջամիտ ժամկետներում դրանք ընթացքավորելու և երեխաների 

ընդհատված կրթության իրավունքը վերականգնելու հարցում:  

Կրթության իրավունքի պաշտպանության վիճակի մասին Պաշտպանի 

մշտադիտարկման գործունեության առանձին մանրամասներ ներկայացված են սույն 

հաղորդման Երեխաների իրավունքների պաշտպանություն բաժնում: 

Կրթության իրավունքի իրացման դժվարությունների հետ շարունակում են 

բախվել կրթության առանձնահատուկ պայմանններ կարիք ունեցող և 

հաշմանդամություն ունեցող երեխաների, որոնք ներկայացված են Հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանություն բաժնում: 

2021 թվականի ընթացքում կրթության իրավունքի ոլորտում Պաշտպանին 

ուղղված դիմումները հիմնականում վերաբերում էին նախադպրոցական կրթության 

համակարգին, բարձագույն ուսումնական հաստատություններում առկա և հեռակա 

ուսման համակարգերում կրթության վճարովի ու անվճար հիմունքներին, ինչպես  նաև 

պետական և մասնավոր հատվածում բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություններում պետական բյուջեից ուսման վարձի փոխհատուցումներին: 

Ամփոփելով վերոգրյալը՝ կարելի է փաստել, որ պատերազմի հետևանքները, 

որոնք խոչընդոտել են կրթության իրավունքի իրացմանը, ամբողջությամբ 

հաղթահարված չեն, այնուամենայնիվ պետության վարած քաղաքականության 

արդյունքում որոշ խնդիրներ հանգուցալուծվել  են:  

 

4.5. Առողջության պահպանման իրավունք 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 84-րդ հոդվածի համաձայն՝ 

յուրաքանչյուր ոք, օրենքին համապատասխան, ունի առողջության պահպանման 

իրավունք: Օրենքը սահմանում է անվճար հիմնական բժշկական ծառայությունների 

ցանկը և մատուցման կարգը: Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային ոլորտներում 

պետության քաղաքականության հիմնական նպատակներից, ի թիվս այլնի, Արցախի 
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Հանրապետության Սահմանադրության 85-րդ հոդվածով ճանաչվել են բնակչության 

առողջության պահպանման և բարելավման ծրագրերի իրականացումը, արդյունավետ 

և մատչելի բժշկական սպասարկման պայմանների ստեղծումը: 

Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի 25-րդ հոդվածը սահմանում է, 

որ յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի այնպիսի կենսամակարդակի, ներառյալ սնունդը, 

հագուստը, բնակարանը, բժշկական խնամքը և սոցիալական անհրաժեշտ 

սպասարկումը, որն անհրաժեշտ է իր և իր ընտանիքի առողջությունն ու 

բարեկեցությունը պահպանելու համար (...), «Տնտեսական, սոցիալական և 

մշակութային իրավունքների մասին» միջազգային դաշնագրի 12-րդ հոդվածի 1-ին 

մասում նշվում է, որ յուրաքանչյուր ոք ունի ֆիզիկական և հոգեկան առողջապահության 

առավելագույնս հասանելի ծառայություներից օգտվելու իրավունք: 

Սույն իրավունքը խիստ կենսական համարելով՝ ՄԱԿ-ը իր համակարգում 

ստեղծեց Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը: 

Կազմակերպությունը պատասխանատու է առողջապահության գլոբալ խնդիրներում 

ուղղորդելու, առողջապահության ոլորտում գիտական հետազոտությունների 

գերակայություններ սահմանելու, ստանդարտներ և նորմեր մշակելու, 

քաղաքականության ապացուցողական տարբերակներ կիրառելու, երկրներին 

մասնագիտական օժանդակություն ցուցաբերելու, ինչպես նաև առողջության 

միտումների մոնիթորինգն ու գնահատումն իրականացնելու համար: 

Կազմակերպության առաքելությունը մեկն է՝ բոլոր մարդկանց համար առողջության 

հնարավոր ամենաբարձր մակարդակի ապահովում: 

Մարդու առողջության պահպանման սահմանադրական իրավունքի 

իրականացումն ապահովող բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպական, 

իրավական, տնտեսական և ֆինանսական հիմունքները սահմանված  են 

«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքով:  

2021 թվականին Արցախի Հանրապետությունում հանրության առողջապահական 

իրավունքների պատշաճ իրացման տեսանակյունից առկա էին երկու հիմնական 
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մարտահրավերներ՝ 2020 թվականի պատերազմը և դրա հետևանքով հանրության 

շրջանում առողջության ընդհանուր իրավիճակի վատթարացումն ու կորոնավիրուսային 

համավարակը: 

Նշված հանգամանքների բացասական ազեցությունը նվազեցնելու և անդառնալի 

հետևանքները բացառելու նպատակով առողջապահական համակարգը վերափոխվել 

է: Պետության կողմից ձեռնարկված միջոցառումները մեծ մասամբ միտված են եղել 

մատչելի առողջապահական համակարգ ունենալուն, սակայն մասնագետների 

պակասի և բժշկական օգնության և սպասարկման որակի հետ կապված խնդիրները 

շարունակել են մնալ չլուծված: 

Առողջության պահպանման իրավունքի պաշտպանության համար 

Պաշտպանին հասցեգրված բողոքների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Արցախի 

Հանրապետությունում առողջության պահպանման իրավունքի իրացման հետ 

կապված խնդիրների քաղաքացիները բախվում են ոչ թե օրենսդրական թերի 

կարգավորումների կամ պետական մարմինների ու պաշտոնատար անձանց ոչ 

իրավաչափ գործողությունների կամ անգործության պատճառներով, այլ որոշ 

ուղղություններում բժշկական անձնակազմի բացակայության և առողջության 

պահպանման իրավունքի իրացման օրենսդրական երաշխիքների վերաբերյալ 

իրազեկվածության ցածր մակարդակի հետևանքով:  

Պաշտպանը ստացել է 2021 թվականին ոլորտին առնչվող 9 դիմում, որոնք 

հիմնականում վերաբերել են դեղորայքային ապահովման, հոգեբուժական օգնության 

իրականացման հարաբերություններին, առանձին բժշկական վիրահատությունների 

անցկացման պարագայում ֆինանսական փոխհատուցման տրամադրման 

ժամկետների ուշացումներին, կրկնակի փորձաքննությանը, զինվորական 

ծառայողների առողջության պահպանությանը: 

Զինծառայողների առողջության պահպանման իրավունքի պաշտպանության 

վերաբերյալ Պաշտպանին ուղղված դիմումներին անդրադարձ է կատարվել 
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«Զինծառայողների և նրանց ընտանիքի անդամների իրավունքների և 

ազատությունների պաշտպանություն» բաժնում: 

Կորոնավիրուսային համավարակի տարածման կանխարգելմանն ուղղված 

պետական միջոցառումների շրջանակներում ընդունվել են ոլորտի կանոնակարգմանն 

ուղղված իրավական մի շարք ակտեր, իրականացվել են գործնականում դրանց 

իրագործմանն ուղղված քայլեր: Համավարակի լայն տարածման 

ժամանակահատվածում՝ հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին, իրականացվել են 

կանխարգելիչ և իրազեկման աշխատանքներ: 

«Բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման 

մասին» և «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին» 

օրենքներում կատարված լրացումներով և փոփոխություններով իրավական 

հնարավորություն է ստեղծվել համապետական կարանտին հայտարարելու համար: 

Արցախի Հանրապետությունում կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման 

կանխարգելման նպատակով  պայմանավորված Հանրապետությունում սահմանվել են 

կարանտին և  դրանից բխող սահմանափակումներ: Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարի կողմից հաստատվել է «Արցախի 

Հանրապետությունում կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) տարածման 

կանխարգելման նպատակով կիրառվող ՍԿ N 3.1.2 -001-21 սանիտարական կանոնները 

հաստատելու մասին» հրաման, որով սահմանվել են հանրային իշխանության 

մարմինների աշխատանքի կազմակերպման, փակ արտադրական տարածքում 

տնտեսական գործունեություն ծավալելու, ուսումնական հաստատություններում 

ուսումնական գործընթացը կազմակերպելու ընթացքում, առևտրի իրականացման 

վայրերում, հանրային սննդի օբյեկտների գործունեության ոլորտում,  բժշկական 

օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում, 

նախադպրոցական կրթության ոլորտի կազմակերպություններում կիրառվող, 

ուղևորատար տրանսպորտի գործունեության ոլորտում կիրառվող, մշակութային  և այլ 

ոլորտներում  կիրառվող սանիտարական կանոնները: Այնուամենայնիվ 
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արձանագրվել է, որ սահմանված կանոնների պահպանման նկատմամբ 

իրականացվել է ոչ պատշաճ վերահսկողություն, ինչը պայմանավորված էր մի 

կողմից՝ վերահսկողություն իրականացնող պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների ոչ համակարգային գործողություններով, մյուս 

կողմից՝ հանրության շրջանում հիվանդության տարածման և կանխարգելման 

միջոցառումների վերաբերյալ ոչ պատշաճ իրազեկվածությամբ ու քաղաքացիական 

ցածր պատասխանատվությամբ։ 

Նշված սանիտարական կանոնները, հատկապես հրամանի N 8 հավելվածի 5-րդ 

կետով սահմանված պահանջը, համաձայն որի աշխատողները աշխատավայր 

ներկայանալիս յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ ներկայացնում էին կորոնավիրուսային 

հիվանդության ախտորոշման պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի 

հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող առավելագույնը 96 ժամ 

վաղեմության սերտիֆիկատ սահմանված  բացառություններով, հասարակության մեջ 

ոչ միանշանակ ընկալումների տեղիք է տվել, ինչը հիմք է հանդիսացել իրավունքների 

ենթադրյալ խախտումների վերաբերյալ Պաշտպանի աշխատակազմ բանավոր և 

գրավոր դիմումներ մուտքագրման:  

Չնայած նշված դիմումներում բարձրաձայնվել է նշված պահանջի ապահովման 

համար քաղաքացիների կողմից կրվող լրացուցիչ ու անհամաչափ ֆինանսական բեռը, 

դիմումատուներն ակնհայտորեն դեմ էին նաև պատվաստվելուն: 

Հաշվի առնելով, որ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական 

դատարանում նշված ժամանակահատվածում քննարկվում էր նույնաբովանդակ 

իրավակարգավորումների համապատասխանությունը Սահմանադրությանը, 

քաղաքացիներին յուրաքանչյուր դեպքում տրվել են պարզաբանումներ և անհրաժեշտ 

խորհրդատվություն: 

Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2021 թվականի 

դեկտեմբերի 29-ի «Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2021 

թվականի նոյեմբերի 24-ի N 271 -Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» 
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N 311 հրամանի համաձայն՝ հրամանով հաստատված NN 1-23 հավելվածներում՝ «14 

օրը» բառերը փոխարինվել են «30 օրը» բառերով, իսկ «ՊՇՌ հետազոտությունն 

իրականացնում է աշխատողն՝ իր հաշվին» նախադասությունը հանվել է, ինչը, ըստ 

էության, կատարվել է նաև՝ հիմք ընդունելով գործող կարգավորումների վերաբերյալ 

հասարակության տրամադրությունները, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության 

Սահմանադրական դատարանի 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի ՍԴՈ-1621 որոշումը:  

Հրամանում կատարված փոփոխությունների արդյունքում ՊՇՌ հետազոտության 

բացասական արդյունքը հավաստող սերտիֆիկատ ներկայացնելու ժամկետը ավելի 

քան 2 անգամ երկարաձգվել է, ինչն իր հերթին առնվազն երկու անգամ թեթևացրել է 

աշխատողների՝ ՊՇՌ հետազոտության անցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական 

բեռը:  

2021 թվականին Ստեփանակերտի Վերածննդի հրապարակում հացադուլ 

հայտարարած քաղաքացիների առողջական վիճակը եղել է Պաշտպանի ուշադրության 

կենտրոնում: Քաղաքացիների հավաստիացմամբ՝ նրանք առողջական խնդիրներ 

չունեին և ինքնազգացողության վատթարացման նշաններ չկային: Հացադուլի օրերին 

բժիշկները ևս այցելել էին նրանց: Պաշտպանը քննարկել է արևահարումից 

խուսափելու համար հացադուլի անցկացման վայրը փոխելու նպատակահարմարության 

հարցը, ինչպես նաև ներկայացված պահանջները Պաշտպանի միջնորդությամբ 

իշխանություններին փոխանցելու  հնարավորությունը։  

  



106 
 

Բաժին 5. Պաշտպանի գործունեությունը խոշտանգումների և այլ դաժան, 
անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի 
կամ պատժի կանխարգելման ոլորտում 

 

«Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» օրենքի 27-րդ հոդվածով 

կարգավորվում են Պաշտպանի լիազորությունները խոշտանգումների և այլ դաժան, 

անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ 

պատժի կանխարգելման ոլորտում: Նշված կարգավորումների հիմքում դրված է 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 26-րդ հոդվածով ամրագրված՝ 

խոշտանգման, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի 

արգելքի պահպանման անհրաժեշտությունը և Պաշտպանի առանձնահատուկ 

դերակատարությունն այդ հարցում: 

Պաշտպանի նախորդ տարիների գործունեության տարեկան հաղորդումներում 

բարձրաձայնվել է «Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ 

արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի դեմ» ՄԱԿ-ի 1984 

թվականի կոնվենցիան և կոնվենցիայի կամընտիր արձանագրությունը վավերացնելու 

անհրաժեշտության մասին: Այդ կապակցությամբ 2019 թվականին համապատասխան 

առաջարկ է ներկայացվել Արցախի Հանրապետության Կառավարություն, որի հիման 

վրա Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից 

նախաձեռնվել էր կոնվենցիային միանալու և իմպլեմենտացման անհրաժեշտ 

աշխատանքների իրականացման գործընթացը: Նշված գործընթացի շրջանակներում 

Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանը 2020 թվականի մարտի 27-ին 

ընդունված որոշմամբ հաստատել է, որ  կոնվենցիայում ամրագրված 

պարտավորությունները համապատասխանում են Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրությանը: Ըստ էության, գործընթացը կասեցվել է 2020 թվականի 

սեպտեմբերի 27-ից Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված ռազմական 

ագրեսիայի պատճառով, և մինչ օրս համապատասխան օրինագծերը խորհրդարանի 

կողմից չեն ընդունվել:  
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Այս ընթացքում Պաշտպանի կողմից բազմիցս շեշտվել է կոնվենցիային և 

կոնվենցիայի կամընտիր արձանագրությանը միանալու կարևորությունը, ինչը նաև 

ենթադրում է կանխարգելման ազգային մեխանիզմի կարգավիճակի շրջանակներում 

կոնվենցիայով նախատեսված համագործակցություն իրավասու միջազգային 

կառույցների հետ: 

Չնայած վերոգրյալ հանգամանքին՝ առկա օրենսդրական կարգավորումները 

հնարավորություն են տալիս իրականացնելու թե՛ բնագավառի մշտադիտարկում,  թե՛ 

կանխարգելիչ գործողություններ, թե՛ կոնկրետ բողոքներով խախտված իրավունքների 

պաշտպանություն: 

 

Ազատազրկման վայրեր: 2021 թվականի առանձնահատկությունները, 

պայմանավորված 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի հետևանքներով, իրենց 

ազդեցությունն են ունեցել ազատազրկման վայրերում գտնվող անձանց իրավունքների 

և ազատությունների պաշտպանության և բնագավառի մշտադիտարկման ուղղությամբ 

Պաշտպանի գործունեության վրա: 

Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության 

քրեակատարողական  վարչության Շուշիի քրեակատարողական հիմնարկում պատիժը 

կրող դատապարտյալները և կալանավորված անձինք տեղափոխվել են Հայաստանի 

Հանրապետություն և շարունակել պատիժը կրել կամ կալանքի տակ գտնվել 

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 

քրեակատարողական ծառայության քրեակատարողական հիմնարկներում: Վերոնշյալ 

հանգամանքի ուժով Հայաստանի Հանրապետության Մարդու իրավունքների 

պաշտպանի կողմից օրենքով սահմանված՝ կանխարգելման ազգային մեխանիզմի 

կարգավիճակի շրջանակներում իրականացվել է նշված անձանց իրավունքների և 

ազատությունների լիարժեք և ամբողջական  պաշտպանություն, ինչի կապակցությամբ 

Պաշտպանի գործառույթները զգալիորեն սահմանափակվել են թե՛ պատիժը կրող 

դատապարտյալների և կալանավորված անձանց անհատական դիմումների և 
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բողոքնների քննարկման, թե՛ բնագավառի մշտադիտարկման, թե՛ նախորդ տարիների 

գործունեության արդյուքներով վերհանված համակարգային խնդիրների լուծման 

ուղղությամբ իրավասու պետական մարմինների կողմից ձեռնարկած միջոցառումների 

արդյունավետության գնահատման հարցերում: 

Այնուամենայնիվ, անհնար է անտեսել այս իրավիճակից բխող այն 

հանգամանքները, որոնք հանգեցրել են դատապարտյալների և կալանավորված 

անձանց իրավունքների խախտումների կամ լուրջ խոչընդոտներ են առաջացրել այդ 

իրավունքների իրացման ընթացքում:  

Առաջին հերթին անհրաժեշտ է անդրադառնալ այն դժվարություններին, որոնք 

առաջանում են դատապարտյալների՝ քրեակատարողական օրենսդրությամբ 

սահմանված արտաքին աշխարհի հետ հաղորդակցվելու և կապ պահպանելու 

իրավունքի լիարժեք իրագործման հարցում: 

Քրեակատարողական օրենսգիրքը սահմանում է, որ դատապարտյալն իրավունք 

ունի արտաքին աշխարհի հետ հաղորդակցվելու, այդ թվում՝ վարելու 

նամակագրություն, ունենալու տեսակցություններ, օգտվելու հեռախոսակապից, 

գրականությունից և հնարավոր լրատվական միջոցներից: Դատապարտյալն իրավունք 

ունի ամսական առնվազն երկու կարճատև տեսակցության:  

Ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարության քրեակատարողական ծառայության քրեակատարողական 

հիմնարկներում պատիժը կրելու հանգամանքը լրացուցիչ ֆինանսական բեռ է 

առաջացնում օրենքով մերձավոր ազգականների հետ թույլատրվող 

տեսակցությունների կազմակերպման հարաբերություններում, որն առկա չէր կամ 

ծավալներով տարբերվում էր մինչպատերազմյան ժամանակաշրջանում առկա 

պայմաններից: 

Վերոգրյալ նույն հանգամանքով պայմանավորված՝ անխուսափելիորեն 

խոչընդոտվում է դատապարտյալների և կալանավորված անձանց 

իրավաբանական օգնություն ստանալու սահմանադրական իրավունքը և 
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հատկապես օրենսդրությամբ պաշտպանական կողմի համար սահմանված 

իրավունքների իրացումը, ինչն, անշուշտ, բացասական ազդեցություն է ունենում 

պաշտպանության արդունավետության վրա: 

Այսպես՝ Քրեակատարողական օրենսգիրքը սահմանում է, որ  դատապարտյալին 

տրամադրվում են տեսակցություններ Պաշտպանի հետ՝ առանց քանակի և 

տևողության սահմանափակման:  

Դատապարտյալն իրավունք ունի նաև իր իրավունքների և ազատությունների 

խախտման վերաբերյալ դիմումներով, բողոքներով, ինչպես անձամբ, այնպես էլ 

պաշտպանի միջոցով դիմելու օրենքով նախատեսված մարմիններին և պաշտոնատար 

անձանց: 

Բացի վերոգրյալից՝ քրեակատարողական և քրեադատավարական 

օրենսդրությամբ ամրագրված այլ իրավունքները ևս կոչված են երաշխավորելու 

իրավաբանական օգնություն ստանալու իրավունքի արդյունավետ իրացումը: 

Պաշտպանի կողմից Փաստաբանների պալատի նախագահին և Հանրային 

պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարին ուղղված հարցումներից, ինչպես նաև առանձին 

փաստաբանների հետ հանդիպումներից պազվել է, որ, չնայած նրանց կողմից 

ձեռնարկվում են անհրաժեշտ միջոցառումներ իրավապաշտպան գործունեության վրա 

իրավիճակով պայմանավորված հանգամանքների ազդեցությունը նվազեցնելու 

ուղղությամբ, որոշ դեպքերում ֆինանսական լրացուցիչ միջոցներ ներգրավելու 

անհրաժեշտությունը և լրացուցիչ ծանրաբեռնվածությունը ժամանակի առումով 

լրջորեն ազդում են գործի ընթացքի վրա: 

2021 թվականին Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարության «Գորիս» քրեակատարողական հիմնարկում ազատությունից զրկելու 

հետ կապված պատիժ է կրել Արցախի Հանրապետության դատարանի դատավճռով 

դատապարտված 8 անձ: 

2021 թվականի ընթացքում Պաշտպանն անդրադարձել է Արցախի 

Հանրապետությունում պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու կամ 
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պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու օրենսդրությամբ 

սահմանված ընթացակարգի իրականացման առանձնահատկություններին: 

Մասնավորապես արձանագրվել է, որ Արցախի Հանրապետությունում գործողության 

մեջ դրված Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքով 

սահմանված պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու կամ պատժի 

չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու կարգը համակարգային 

տարբերությունների պատճառով չի կարող ապահովել վերոնշյալ 

հարաբերությունների արդարացի և օբյեկտիվ ընթացքը, ինչի հետևանքով 

խաթարվում է նշված ինստիտուտի բուն էությունն ու նշանակությունը: 

Մասնավորապես Քրեակատարողական օրենսգրքով սահմանված 

կարգավորումների համաձայն՝ պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ 

ազատելու կամ պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու 

նպատակով դատապարտյալն օրենքով սահմանված ժամկետում իրավունք ունի 

գրավոր դիմում ներկայացնելու պատիժը կատարող հիմնարկի վարչակազմին: Նշված 

դիմումի հիման վրա Քրեակատարողական ծառայությունը և պրոբացիայի 

ծառայությունը կազմում և ներկայացնում են Քրեական օրենսգրքով նախատեսված 

հանգամանքների վերաբերյալ զեկույցներ: 

Օրենսգիրքը հաջորդիվ մանրամասն կարգավորում է նշված երկու մարմինների 

կողմից կազմված զեկույցներով պայմանավորված (դրական, դրական և բացասական, 

բացասական) դիմումի քննարկման հետագա ընթացքը: 

Ակնհայտ է, որ նշված կարգի առանձին պահանջներ, մասնավորապես 

պրոբացիայի ծառայության կողմից զեկույց կազմելու և ներկայացնելու պահանջը, 

համակարգի կառուցվածքային առանձնահատկությունների ուժով չեն ապահովվում, և 

դատապարտյալի պատշաճ վարքագիծն ու նրա կողմից նոր հանցագործություն 

կատարելու հավանականությունը գնահատվում է քրեակատարողական վարչության 

կողմից:  
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Ընդ որում, քննարկվող հարցին առկա միակողմանի մոտեցումն ունի իր 

խնդրաhարույց հետևանքները՝ 

1) առկա պայմաններում, երբ դատապարտյալները պատիժը կրում են 

Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական հիմնարկներում, 

քրեակատարողական վարչության կողմից դատապարտյալի պատշաճ վարքագիծը և 

նրա կողմից նոր հանցագործություն կատարելու հավանականությունը գնահատելիս, 

Քրեական օրենսգրքով նախատեսված պատժի կրման ընթացքում առանձին 

հանգամանքների գնահատումը չի կարող լինել օբյեկտիվ և բազմակողմանի, այլ 

կունենա միջնորդավորված բնույթ, 

2) մյուս կողմից՝ վերոգրյալ հարցերին քրեակատարողական հիմնարկը 

գնահատական տալու հնարավորություն չունի, քանի որ տվյալ հիմնարկում 

դատապարտյալը կրել է պատժի ընդամենը մի մասը, 

3) այնուհետև՝ պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու 

կամ պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու հարցը 

դատարան է ներկայացվում, փաստորեն միայն քրեակատարողական վարչության 

կողմից կազմվող և ներկայացվող զեկույցի հիման վրա: Բացի նրանից, որ նշված 

ընթացակարգը միակողմանի մոտեցում է ենթադրում, ակնհայտ է նաև, որ 

բացասական զեկույցի դեպքում հարցը դատարան չի ներկայացվում: Ընդ որում, նշված 

հանգամանքը Պաշտպանը դիտարկում է որպես դատապարտյալների օրենքով 

երաշխավորված իրավունքների իրացման խոչընդոտ: Այսպես, Քրեական օրենսգիրքը 

սահմանում է, որ  պատիժ կրող անձը դատարանի կողմից կարող է պատիժը կրելուց 

պայմանական վաղաժամկետ ազատվել, եթե դատարանն օրենսգրքով նախատեսված 

հանգամանքների վերաբերյալ քրեակատարողական մարմնի զեկույցի քննարկման 

արդյունքում հանգում է հետևության, որ ուղղվելու համար դատապարտյալը 

նշանակված պատժի մնացած մասը կրելու կարիք չունի: Նշվածից ուղղակիորեն 

բխում է, որ անկախ զեկույցի բովանդակությունից, հարցի վերաբերյալ որոշում 

կայացնում է դատարանը: Հետևաբար անընդունելի է բացասական զեկույցի 
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հիմնավորմամբ հարցի քննարկումը մինչև դատարան «չհասցնելը» նույնիսկ այն 

դեպքում, երբ օրենսդրությամբ նախատեսված է հարցը դատարան չներկայացնելու 

մասին որոշման բողոքարկման ընթացակարգ: 

Վերոգրյալի համատեքստում Պաշտպանը պնդում է, որ պատիժը կրելուց 

պայմանական վաղաժամկետ ազատելու կամ պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ 

պատժատեսակով փոխարինելու օրենքով սահմանված կարգը չի ապահովում 

դատապարտյալների իրավունքների անխոչընդոտ իրացում  մի քանի տեսանկյունից՝ 

1) համակարգային առկա տարբերությունները հնարավորություն չեն տալիս 

հարցի քննարկումն իրականացնելու օրենքով սահմանված կարգով՝  դրա էությանը և 

նշանակությանը համապատասխան, 

2) բացասական զեկույցի պարագայում հարցի քննարկումը դատարան 

չներկայացնելը դատապարտյալների իրավունքները խախտող վտանգավոր վիճակ է 

ստեղծում, 

3) 1-ին կետով նշված հանգամանքի ուժով Արցախի Հանրապետությունում 

գործողության մեջ դրված Հայաստանի Հանրապետության Քրեակատարողական 

օրենսգրքի 115-րդ հոդվածով սահմանված կարգով առաջնորդվելու 

անհնարինության պայմաններում քննարկվող հարաբերությունների 

իրավակարգավորումների բացակայությունը կարող է հանգեցնել լիազոր մարմնի 

հայեցողական գործողությունների: 

Նկատի առնելով վերոգրյալը՝ Պաշտպանը իրավասու մարմիններին առաջարկել է 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2007 թվականի դեկտեմբերի 26-ի 

«Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգիրքը  Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետությունում գործողության մեջ դնելու մասին» ՀՕ-117 օրենքով, 

ի թիվս սահմանված այլ առանձնահատկությունների, սահմանել օրենսգրքի 115-րդ 

հոդվածի կիրարկման առանձնահատկությունները՝  Պաշտպանի թվարկած 

դիտարկումների հաշվառմամբ: 
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2021 թվականին պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու 

խնդրանքով դիմել է 3 դատապարտյալ, որոնցից երկուսի դիմումը բավարարվել է, 

մեկինը՝ մերժվել: Պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու 

միջնորդություններ չեն ներկայացվել: 

 

Ձերբակալված անձանց պահման վայրեր: Խոշտանգումների և այլ դաժան, 

անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ 

պատժի կանխարգելման ոլորտում օրենսդրությամբ սահմանված լիազորությունների 

շրջանակներում Պաշտպանն իր կանխարգելիչ և իրավապաշտպան գործառույթներն 

իրականացնում է նաև ձերբակալվածների պահման վայրերում: 

  Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության 

համակարգում ներկայումս գործում են թվով 4 ձերբակալվածների պահման վայրեր՝ 

ոստիկանության Ասկերանի, Մարտունու, Մարտակերտի շրջանային բաժինների 

կազմում և Ստեփանակերտի քաղաքային վարչության կազմում: Բացի այդ՝ 

Ստեփանակերտի ռազմական ոստիկանության բաժնում և Արցախի Հանրապետության 

ազգային անվտանգության ծառայության համակարգում գործում են ձերբակալվածների 

պահման ևս մեկական վայրեր: 

2021 թվականի առաջին կիսամյակում Պաշտպանի աշխատակազմի 

ներկայացուցիչները 3 անգամ այց են կատարել Ստեփանակերտի քաղաքային 

վարչության կազմում գործող ՁՊՎ և 1 անգամ Ասկերանի շրջանային բաժնի կազմում 

գործող ՁՊՎ:  

Երկրորդ կիսամյակում Պաշտպանի գլխավորած աշխատանքային խումբը 

մեկական անգամ այցելել է ոստիկանության Ասկերանի, Մարտունու և Մարտակերտի 

շրջանային բաժինների կազմում գործող ՁՊՎ-ներ: 

 Իրականացված մշտադիտարկման այցերի ընթացքում կարևորվել են օրենքով և 

ՁՊՎ-ների ներքին կանոնագրքերով ձերբակալված անձանց վերապահված 

իրավունքների իրացման համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովման վիճակը, 
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նրանց պահման պայմանները, օրենսդրությամբ սահմանված առանձին պահանջների 

պահպանումը: Առկա իրավիճակին համակողմանի տիրապետելու անհրաժեշտությամբ 

պայմանավորված՝ Պաշտպանը և նրա ներկայացուցիչներն առանձնազրույցներ են 

ունեցել ձերբակալված անձանց հետ: 

Կատարված այցերի ժամանակ արձանագրվել է, որ ոստիկանության 

համակարգում գործող ՁՊՎ-երում չեն պահպանվում Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2019 թվականի հուլիսի 17-ի «Արցախի Հանրապետությունում 

ոստիկանության համակարգում գործող ձերբակալվածներին պահելու վայրերի ներքին 

կանոնակարգը հաստատելու մասին»  N 583-Ն որոշմամբ հաստատված պահանջները: 

Մանավորապես մենախցերը ապահովված չեն՝  

1. սեղանով և աթոռով, 

2. սանիտարական հանգույցով, 

3. խմելու ջրի ծորակով, 

4. կենցաղային իրերի դարակով, 

5. ռադիոընդունիչով, 

6. աղբամանով, 

7. ՁՊՎ-ում պահվող անձինք ապահովված չեն տաք ջրով և լոգանք 

ընդունելու հնարավորությամբ: 

Ոստիկանության բոլոր շրջանային բաժինների համակարգում գործող ՁՊՎ-երի 

մենախցերում բավարար մակարդակով ապահովված չեն հիգիենայի պայմանները: 

Ոստիկանության Մարտունու և Ասկերանի ՁՊՎ-ների մենախցերում մահճակալների 

փոխարեն ամբողջ խցի լայնությամբ տեղադրված են մահճակալին փոխարինող փայտե 

տախտակներով կառուցված հարմարանքներ: 

 «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» օրենքը և Արցախի 

Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի հուլիսի 17-ի N «Արցախի 

Հանրապետությունում ոստիկանության համակարգում գործող ձեռբակալվածներին 

պահելու վայրերի ներքին կանոնակարգը հաստատելու մասին» 583-Ն որոշումը հստակ 
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սահմանում են, որ ձերբակալված անձն ապահովվում է առողջության և ուժերի 

պահպանման համար բավարար անվճար սննդով, որի նվազագույն չափաբաժինները 

սահմանում է Արցախի Հանրապետության Կառավարությունը: Սննդի որակը և 

սննդարարությունը սահմանված նվազագույն չափաբաժիններից պակասեցնելը, այդ 

թվում որպես տույժի միջոց, արգելվում է: Մշտադիտարկումները ցույց են տվել, որ որոշ 

դեպքերում չեն պահպանվում վերոնշյալ իրավական ակտերով սահմանված 

կանոնները։ 

Կատարված այցերի ժամանակ ՁՊՎ-երում ծառայողների հետ շփումներից 

պարզվել է, որ նրանց մեծամասնությունը չի տիրապետում ոլորտում գործող 

իրավական ակտերին, տեղեկացված չեն ինչպես ձերբակալվածների, այնպես էլ իրենց 

իրավունքների մասին:  

 Տեղի ունեցած հնարավոր խոշտանգման, ինչպես նաև անմարդակային 

վերաբերմունքի դեպքեր բացահայտելու նպատակով Պաշտպանի աշխատակազմի 

ներկայացուցիչներն առանձնազրույցներ են ունեցել այցերի ժամանակ ՁՊՎ-ում 

պահվող անձանց հետ՝ միաժամանակ, վերջիններիս համաձայնությամբ, արտաքին 

զննման ենթարկելով նրանց մարմինները: Հատկանշական է, որ ինչպես 

ոստիկանության Ստեփանակերտի քաղաքային վարչության, այնպես էլ ոստկանության 

Ասկերանի շրջանային բաժնի  ՁՊՎ-ներում պահվող անձինք դրական են 

արտահայտվել ոստիկանության ծառայողների վերաբերմունքի վերաբերյալ: 

Առանձնակի ուշադրության է արժանի ոստիկանության Մարտունու, 

Մարտակերտի, Ասկերանի շրջանային բաժինների կազմում գործող ՁՊՎ-ների 

վիճակը, որոնցում պահպանված չեն ձերբակալված անձանց իրավունքների 

պատշաճ ապահովման համար անհրաժեշտ պայմաններ, մասնավորապես, 

օդափոխության, անկողնային պարագաների, սննդի կազմակերպման 

բնագավառում: 
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Հոգեբուժական կազմակերպություն: Անձի հոգեկան առողջությունը նրա 

հոգեբանական բարեկեցության վիճակն է, որում վերջինս կարողանում է իրացնել իր 

անձնային ներուժը, արդյունավետորեն աշխատելով՝ լիարժեք մասնակցություն և 

ներդրում ունենալ հասարակական կյանքում։ Հոգեկան խանգարումներ ունեցող 

անձանց իրավական պաշտպանվածությունը և սոցիալ-կենցաղային պայմանները 

նրանց նորմալ կենսագործունեության անհրաժեշտ բաղադրիչներն են: 

Կենսագործունեության անբավարար պայմանները կարող են բացասական 

ազդեցություն ունենալ ինչպես անձի առողջական, այնպես էլ հոգեկան վիճակի վրա: 

Ուստի հոգեկան առողջության վերականգնումն ու պաշտպանությունը պետք է լինեն 

պետության հատուկ ուշադրության կենտրոնում: 

Խոշտանգումների կանխարգելման բնագավառում օրենսդրությամբ սահմանված 

լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև հոգեկան առողջության հետ 

խնդիրներ ունեցող անձանց իրավունքների արդյունավետ պաշտպանություն 

իրականացնելու նպատակով 2021 թվականին շարունակվել են հոգեբուժական 

կազմակերպությունում պահվող անձանց իրավունքների մշտադիտարկումները, 

իրավիճակի գնահատման և  իրավունքների պաշտպանության միջոցառումները: 

Պաշտպանն աշխատակազմի ներկայացուցիչների հետ չհայտարարված 3 այց է 

կատարել «Հոգեթմրաբանական դիսպանսեր» փակ բաժնետիրական ընկերություն:  

Նշված այցերի ընթացքում մշտադիտարկման առարկա էին օրենքով և 

մշտադիտարկումների կատարման ուղեցույցերով կազմակերպությանը ներկայացվող 

պահանջների պահպանումը: 

 Պաշտպանը   նախևառաջ արձանագրել է, որ կազմակերպության շենքային 

պայմանների ոչ պատշաճ վիճակի վերաբերյալ նախորդ տարիներին 

բարձրաձայնված խնդիրների մեծ մասը լուծում չի ստացել, ինչի հետևանքով չեն 
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վերացել կազմակերպությունում գտնվող անձանց իրավունքների իրացման 

խոչընդոտները: 2 

Մասնավորապես օրենսդրությամբ սահմանված է, որ ընդհանուր հսկողության 

հոգեբուժական բաժանմունքի  հիմնական խնդիրն է հոգեբուժական և 

հոգեթերապևտիկ օգնության ու ծառայությունների հիվանդանոցային ձևով 

իրականացումը, և բաժանմունք հոսպիտալացման հիմք են անձի հոգեկան 

խանգարման առկայությունը և բժիշկ-հոգեբույժի ստացիոնար հետազոտության կամ 

բուժման մասին եզրակացությունը, ինչպես նաև սահմանված 

դեպքերում հոգեբուժական փորձաքննություն իրականացնելու անհրաժեշտությունը: 

Հատուկ տիպի հոգեբուժական բաժանմունքում դատարանի որոշմամբ հարկադիր 

բուժման նպատակով գտնվում է այն անձը, որը հոգեկան վիճակով վտանգավոր է իր և 

այլ անձանց համար և պահանջում է մշտական հսկողություն և բուժում, և բաժանմունք 

հոսպիտալացման հիմք է բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցների 

կիրառման՝  հոգեբուժական կազմակերպություններում հարկադիր բուժման մասին 

դատական ակտը: 

Փաստորեն առկա իրավիճակում հանրության համար վտանգավոր 

արարք  կատարած անձինք բուժում ստանում են հոգեկան խանգարումներ ունեցող 

անձանց հետ համատեղ, ինչը միանշանակ խնդրահարույց է վերջիններիս 

անվտանգության ապահովման տեսանկյունից: 

Կազմակերպությունում առանձնացված են միայն արական և իգական սեռի 

անձանց բաժանմունքները, ինչպես նաև առանձին են բուժում ստանում հոգեկան 

խանգարումներ ունեցող զինծառայողները: 

Վերոգրյալի հիման վրա Պաշտպանը արձանագրել է, որ կազմակերպությունում 

անձանց արդյունավետ բուժում ապահովելու և բռնության դեպքերի  բացառման 

                                        
2․Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական կայք, ««ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի 
2019թ. գործունեության, ինչպես նաև մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին» 
տարեկան հաղորդում», հղումը՝ https://artsakhombuds.am/hy/document/692 , (մուտքը՝ 30 մարտի, 2022թ.): 

 

https://artsakhombuds.am/hy/document/692
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նպատակով անձանց անջատ պահելու առանցքային հիմքը նախևառաջ պետք է 

լինի կազմակերպություն հոսպիտալացման հիմքը, ինչը բխում է նաև 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգավորումներից: 

Մշտադիտարկման այցերի ընթացքում Պաշտպանը և աշխատակազմի 

ներկայացուցիչներն առանձնակի ուշադրություն են դարձրել կազմակերպությունում 

սննդի կազմակերպման հետ կապված հարցերին: 

Հիմք ընդունելով առկա օրենսդրական կարգավորումները, մասնավորապես 

«Հոգեբուժական օգնության մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով 

սահմանված դրույթը, որի համաձայն՝ Արցախի Հանրապետության Կառավարությունը 

սահմանում է հոգեբուժական կազմակերպությունում պահվող անձանց սննդի օրական 

միջին չափաբաժինները, հանդերձանքի չափաբաժինները և դրանց շահագործման 

ժամկետները, անկողնային ու հիգիենիկ պարագաների չափաբաժինները և դրանց 

շահագործման ժամկետները, Պաշտպանը արձանագրել է, որ նշված օրենքի 

ընդունումից՝ 2011 թվականից առայսօր Արցախի Հանրապետության 

Կառավարության կողմից չի ընդունվել օրենքով նախատեսված 

ենթաօրենսդրական ակտ, և կազմակերպությունում պահվող անձանց բնականոն 

կենսագործունեության համար անչափ կարևոր վերոնշյալ հարաբերությունները 

օրենքի պահանջներին համապատասխան համապարփակ կարգավորում չեն 

ստացել: 

Տվյալ պարագայում իրավաչափորեն հարց է ծագում՝ ինչ իրավական ակտով է 

առաջնորդվում «Հոգեթմրաբանական դիսպանսեր» փակ բաժնետիրական 

ընկերությունը կազմակերպությունում պահվող անձանց սննդի օրական միջին 

չափաբաժինների, հանդերձանքի չափաբաժինների և դրանց շահագործման 

ժամկետների, անկողնային ու հիգիենիկ պարագաների չափաբաժինների և դրանց 

շահագործման ժամկետների որոշման հարաբերություններում, ինչի վերաբերյալ 

Պաշտպանը հարցում է կատարել լիազոր մարմին՝ պարզաբանումներ խնդրելով նաև 
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օրենքի պահանջների չկատարման և օրենքով նախատեսված ենթաօրենսդրական 

ակտի չընդունման պատճառների մասին: 

Սննդի կազմակերպման այլ հարցերին անդրադառնալիս հարկ է նշել, որ 

մշտադիտարկման այցերի ընթացքում ժամկետանց ապրանքներ չեն հայտնաբերվել, 

խոհանոցային պայմանները համապատասխանում են սահմանված չափորոշիչներին, 

սպասքը բարվոք վիճակում է: 

Շենքային պայմանների ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ խիստ 

անհրաժեշտություն կա վերանորոգելու հատկապես կազմակերպության 

սանհանգույցը և բաղնիքը: Պաշտպանը իրավասու մարմիններին ներկայացրել է 

նշված խնդիրը և տեղեկացել, որ  այն առաջիկայում պիտի լուծում ստանա: 

Շրջայցերի ընթացքում հատուկ ուշադրություն է դարձվել  կազմակերպությունում 

գտնվող անձանց նկատմամբ ցուցաբերվող վերաբերմունքին, հոսպիտալացման 

ընթացակարգերին և ներհիվանդանոցային ռեժիմին, ինչպես նաև խիստ կարևորվել է 

բուժանձնակազմի կողմից ֆիզիկական զսպման միջոցների և հանդարտեցման 

բժշկական մեթոդների կիրառման դեպքերի արձանագրումը: 

Անդրադառնալով կազմակերպությունում գտնվող անձանց՝ օրենքով ամրագրված 

իրավունքներին՝ Պաշտպանը գտնում է, որ որոշ դեպքերում այդ իրավունքների 

իրացման համար օրենքով սահմանված կառուցակարգերը չեն երաշխավորում 

իրավունքների պատշաճ իրացումը:  

«Հոգեբուժական օգնության մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 8-րդ կետի 

համաձայն՝ հոգեբուժական կազմակերպությունում բուժվող հոգեկան խանգարումներ 

ունեցող անձինք իրավունք ունեն ստանալու իրավաբանական օգնություն: Օրենքի 

հավելվածի 5-րդ բաժնում կարգավորվում է իրավական հարցերով օժանդակության 

տրամադրման ընթացակարգը, որը մասնավորապես սահմանում է, որ հոգեբուժական 

կազմակերպությունում գտնվող հոգեկան խանգարմամբ տառապող յուրաքանչյուր անձ 

իրավունք ունի ստանալու իրավական հարցերով օժանդակություն՝ հիվանդանոցում իր 

գտնվելու և բուժման հետ կապված հարցերի վերաբերյալ: Իրավական հարցերով 
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օժանդակությունը ֆինանսավորում է հոգեբուժական կազմակերպությունը՝ պետության 

երաշխավորած պետական պատվերի շրջանակներում այլ ծախսերով նախատեսված 

գումարների հաշվին: Հոգեբուժական կազմակերպությունում գտնվող հոգեկան 

խանգարումով տառապող անձին իրավական օգնություն ցույց տալու համար 

հրավիրված իրավաբանը չպետք է լինի տվյալ հոգեբուժական կազմակերպության 

աշխատակից: Իրավաբանի կամ իրավական ծառայություններ մատուցող 

կազմակերպության հետ հոգեբուժական կազմակերպությունը կնքում է 

ծառայությունների մատուցման պայմանագիր: 

Վերոնշյալ իրավադրույթների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ՝ 

1) հոգեբուժական կազմակերպությունում բուժվող հոգեկան խանգարումներ 

ունեցող անձինք իրավունք ունեն ստանալու իրավաբանական օգնություն, 

2) օգնությունը տրամադրվում է հիվանդանոցում իր գտնվելու և բուժման 

հետ կապված հարցերի վերաբերյալ, 

3) իրավաբանի կամ իրավական ծառայություններ մատուցող 

կազմակերպության հետ հոգեբուժական կազմակերպությունը կնքում է 

ծառայությունների մատուցման պայմանագիր, 

4) իրավական հարցերով օժանդակությունը ֆինանսավորում է 

հոգեբուժական կազմակերպությունը: 

Նշված վերլուծությունը վկայում է, որ օրենքով գործող ընթացակարգին 

համապատասխան ցուցաբերվող իրավական օգնության անկողմնակալությունը և 

անաչառությունը նույն ընթացակարգի մի շարք առանցքային կետերի ուժով 

գործնականում խնդրահարույց է:  

Ուստի Պաշտպանն արձանագրել է, որ անհրաժեշտ է օրենսդրորեն սահմանել 

հոգեբուժական կազմակերպությունում բուժվող հոգեկան խանգարումներ ունեցող 

անձանց իրավաբանական օգնություն ստանալու իրավունքի առավել արդյունավետ 

իրականացման մեխանիզմներ, ինչի կապակցությամբ Պաշտպանի 
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աշխատակազմի կողմից մշակվում է համապատասխան օրինագծերի փաթեթ, որը 

ներկայացվելու է համապատասխան պետական մարմնին: 

Կատարվող այցերի շրջանակներում արձանագրվել է նաև այցելությունների 

կազմակերպման և այցելուների հետ հանդիպումների՝ օրենքով սահմանված կարգի 

պահպանման անհնարինությունը:  

Տնօրինության կողմից բարձրաձայնվել են հոգեկան խանգարումներ ունեցող 

անձանց կողմից իրենց հաշմանդամության կենսաթոշակը ստանալու հետ կապված մի 

շարք խնդիրներ, որոնք Պաշտպանի միջամտությամբ դրական լուծում են ստացել: 

Հոգեկան խանգարումներ ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության 

հարցը եղել և մնում է Պաշտպանի գործունության առանցքային ուղղություններից մեկը: 

Նախորդ տարիների ընթացքում արձանագրված խնդիրների գերակշիռ մասը 

շարունակում է մնալ չլուծված: 2021 թվականին այդ խնդիրներին գումարվել են 

պատերազմի հետևանքով առաջացած խնդիրները, ուստի ոլորտի խորը և 

համապարփակ ուսումնասիրությունը, համակարգային և հասցեական 

բարեփոխումները պետք է լինեն իրավասու պետական մարմինների գործունության 

անբաժան մասը: 
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Բաժին 6. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների և 

ազատությունների պաշտպանություն 

 

Ամբողջ աշխարհում հաշմանդամություն ունեցող անձինք համարվում են 

հասարակության ամենախոցելի խմբերից մեկը։ Հաշմանդամությունն անձանց 

առողջական խնդիրների ու միջավայրային արգելքների փոխազդեցության հետևանք է, 

որը խոչընդոտում է նրանց՝ մյուսների հետ հավասար հիմունքներով հասարակական 

կյանքին լիարժեք ու արդյունավետ մասնակցությունը։  

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությունն 

իրականացվում է ինչպես օրենսդրական, այնպես էլ ենթաօրենսդրական տարբեր 

իրավական ակտերի միջոցով, որոնց հիմքում դրված են Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրությամբ ամրագրված մի շարք ելակետային ու հիմնարար դրույթներ: 

Մասնավորապես Սահմանադրությամբ արգելվում է հաշմանդամությամբ 

պայմանավորված խտրականությունը, հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար 

երաշխավորվում է սոցիալական ապահովության իրավունքը, և որպես պետության 

քաղաքականության հիմնական նպատակ սահմանվում է հաշմանդամության 

կանխարգելման, բուժման, առողջության վերականգնման ծրագրերի իրականացումը և 

հասարակական կյանքին նրանց մասնակցությունը: 

Արցախի Հանրապետությունում հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

սոցիալական պաշտպանության հետ կապված հարցերը կարգավորվում են «ԼՂՀ-ում 

հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» 1997 թվականին ընդունված 

օրենքով: 

Օրենքը սահմանում է հանրապետությունում հաշմանդամություն ունեցող անձանց  

սոցիալական պաշտպանության իրավական, տնտեսական ու կազմակերպական 

հիմունքները, հաշմանդամներին մյուս քաղաքացիների հետ համահավասար 

հնարավորություններ ապահովելու նպատակով նրանց իրավունքների և 
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ընդունակությունների իրացման համար առավել բարենպաստ պայմանների և 

արտոնությունների տրամադրման պետական քաղաքականության հիմնադրույթները: 

Հաշմանդամություն ունեցող անձինք ունեն Սահմանադրությամբ և օրենքներով 

սահմանված նույն իրավունքները, ազատությունները և պարտականությունները, 

ինչպես այլ անձինք: 

Չնայած այդ օրենքով հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար սահմանված 

են բժշկական և մասնագիտական վերականգնմանը, կրթությանը, աշխատանքային 

իրավունքներին, սոցիալական և ենթակառուցվածքի մատչելիությանը, բնակարանային 

ապահովմանը և նրանց կենսագործունեության առանձին բնագավառներին վերաբերող 

իրավակարգավորումներ, Պաշտպանի կողմից բազմիցս բարձրաձայնվել է 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերաբերյալ օրենսդրական թերի 

կարգավորումների, գործնականում ֆիզիկական միջավայրի 

անհարմարությունների, հասարակությունում կարծրատիպերի մասին և  

հաշմանդամության բժշկական մոդելի պատճառով հաշմանդամություն ունեցող 

անձինք հաճախ չեն դիտվում որպես իրավունքի ինքնուրույն սուբյեկտ, 

հասարակության լիիրավ անդամ և առօրյա կյանքում բազմիցս հանդիպում են 

խոչընդոտների իրենց իրավունքների ինքնուրույն իրացման, սոցիալական 

ներառման և անկախ կյանք վարելու հարցերում: 

Ավելին, Արցախի Հանրապետությունում երեխաների իրավունքների 

պաշտպանության օրենսդրության և իրավիճակի մասին Պաշտպանի կողմից 

հրապարակված արտահերթ զեկույցում ծավալուն անդրադարձ է կատարվել 

հաշմանդամություն ունեցող երեխաների իրավունքներին և պետության 

պարտավորություններին, ներկայացվել է հաշմանդամություն ունեցող երեխաների 

իրավունքների պաշտպանության պրակտիկան, և իրավասու պետական մարմիններին 

առաջարկվել է քննարկումներ ծավալել վերոնշյալի շուրջ: 

Չնայած առկա օրենսդրական կարգավորումներին՝ Պաշտպանին հասցեագրված 

դիմումների և բողոքների ուսումնասիրության, ինչպես նաև Պաշտպանի 
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աշխատակազմի ներկայացուցիչների կողմից պարբերաբար իրականացվող 

մշտադիտարկման այցերի շրջանակներում արձանագրվում են հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց իրավունքների իրացման խոչընդոտներ, որոնք կապված են 

փոխադրամիջոցների մատչելիության, տեղեկությունների և հաղորդակցության 

մատչելիության, մշակութային կյանքին, հանգստին, ժամանցային ու սպորտային 

միջոցառումներին մասնակցության, կրթության իրավունքի իրացման, 

առողջապահական ծառայությունների մատչելիության, աշխատանքային 

իրավունքների և զբաղվածության ապահվման, քաղաքական իրավունքների 

իրացման և բժշկասոցիալական փորձաքննության հանձնաժողովների կողմից 

հաշմանդամության խմբերի սահմանման ընթացքում ծագող հարաբերությունների 

հետ: 

Օրենսդրության համաձայն՝ հաշմանդամ է այն անձը, որը, առողջության 

խաթարմամբ պայմանավորված, կենսագործունեության սահմանափակումների 

հետևանքով ունի սոցիալական պաշտպանության անհրաժեշտություն: Այս սահմանման 

մեջ արտացոլված է հաշմանդամության բժշկական մոդելը, ինչը պետք է մերժվի 

պետության և հասարակության կողմից: Պաշտպանը բազմիցս անդրադարձել է այդ 

հիմնախնդրին՝ առաջարկելով անցում կատարել հաշմանդամության սոցիալական 

մոդելին, և հաշմանդամություն ունեցող անձին բնորոշել որպես անձ, ով ունի 

ֆիզիկական, հոգեկան, մտավոր կամ զգայական ոլորտների երկարաժամկետ կամ 

կայուն սահմանափակումներ, որոնք միջավայրային տարբեր արգելքների հետ 

փոխազդեցության արդյունքում խոչընդոտում են հասարակական կյանքին նրա` 

մյուսների հետ հավասար հիմունքներով, լիարժեք ու արդյունավետ մասնակցությունը,  

և շեշտը դնել ոչ թե անձի առողջական խնդիրների, այլ միջավայրային առկա 

արգելքների վրա, որոնց պատճառով մարդը չի կարողանում իրացնել իր իրավունքները 

մյուսներին հավասար հիմունքներով: 

2020 թվականին տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների ընթացքում 

հատկապես սահմանափակ շարժողականությամբ, հոգեկան և այլ խնդիրներով 
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պայմանավորված հաշմանդամություն ունեցող անձինք ի վիճակի չեն եղել հեռանալու 

իրենց բնակության վայրերից, ինչի հետևանքով հաշմանդամություն ունեցող 13 խաղաղ 

բնակիչ սպանվել է հրազենային, հրթիռային հարվածներից կամ հրետակոծությունից: 

Սպանված քաղաքացիական անձանցից ոմանց մարմինների վրա դատաբժշկական 

փորձաքննության արդյունքում հայտնաբերվել են խոշտանգման մասին վկայող 

բացահայտ հետքեր, իսկ 3 խաղաղ բնակիչ համարվում է անհայտ կորած: 

Հաշմանդամություն ունեցող անձինք ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից 

ենթարկվել են նպատակաուղղված բռնության հենց հաշմանդամություն ունենալու 

պատճառով: 

Անհրաժեշտ է առանձին անդրադառնալ հաշմանդամություն ունեցող 

տեղահանված քաղաքացիների խնդիրներին, որոնք ունեն նույն խնդիրները, որպիսիք 

ունեն մնացած տեղահանված անձինք, սակայն սոցիալական և միջավայրային 

խոչընդոտների պատճառով այդ խնդիրները նրանց վրա ունեն այլ ազդեցություն: 

Ինչպես Պաշտպանի աշխատակազմն է արձանագրել, որոշ դեպքերում այդ խնդիրները 

համապատասխան կառույցների կողմից բաց են թողնվում կամ նույնիսկ ոչ 

դիտավորյալ ստեղծվում են նրանց կողմից:  

Հաշմանդամություն ունեցող տեղահանված անձինք որոշակի 

տեղեկություններ, հումանիտար օգնություն և ծառայություններ ստանալիս, 

ներառյալ՝ կրթության, աշխատանքի տեղավորման, բժշկական սպասարկման և 

սոցիալական պաշտպանության հետ կապված, բախվել են ֆիզիկական 

միջավայրի, սոցիալական և այլ խնդիրների, որոնք խաթարել են իրենց 

իրավունքների լիարժեք իրականացումը, այլ անձանց հետ հավասար 

հիմունքներով և առանց խտրականության հասարակական կյանքում 

մասնակցությունը: 

Հաշմանդամություն ունեցող տեղահանված անձանց որոշ խմբերի, 

մասնավորապես հոգեսոցիալական և մտավոր հաշմանդամություն ունեցող անձանց, 

ընտանիքի անդամների հետ բաժանված կամ որբացած հաշմանդամ երեխաների, 



126 
 

ծանր տրավմատիկ իրադարձություններ վերապրած անձանց համար ներքին 

տեղահանումը ունեցել է ավելի սուր ազդեցություն, նրանք ենթարկվել են մեկուսացման 

և հայտնվել անօգնական վիճակում: Հաշմանդամություն ունեցող տեղահանված տարեց 

անձինք առավել հաճախ են բախվել օգնություն և պաշտպանություն ստանալու հետ 

կապված խնդիրների: Ստեղծված հումանիտար ճգնաժամը հատկապես ուժեղ 

հոգեբանական ազդեցություն է ունեցել տարեց հաշմանդամների վրա և վատթարացրել 

նրանց հոգեկան առողջությունը և առկա կոգնիտիվ խանգարումները: 

 Հաշմանդամություն ունեցող տեղահանված անձանց հասարակական կյանքի մեջ 

ինտեգրելու ամենակարևոր երաշխիքներից մեկը պետք է լինի զբաղվածության խնդրի 

լուծումը, որը կնպաստի ոչ միայն նրանց կարիքները հոգալուն, այլև հասարակությանը 

կպարտադրի հաշմանդամություն ունեցող անձանց դիտել որպես հասարակության 

լիարժեք անդամներ: 

Գործող օրենսդրությամբ սահմանվում են հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց զբաղվածության կազմակերպման մի շարք երաշխիքներ, սակայն 

հաշմանդամություն ունեցող անձինք, բռնի տեղահանվելով, հայտնվել են ավելի 

խոցելի վիճակի մեջ և ունեն այդ, ինչպես նաև լրացուցիչ այլ երաշխիքները ոչ 

միայն օրենսդրորեն ամրագրելու, այլ դրանք գործածելու կարիք: 

2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի 

հետևանքով ռազմական գործողություններին մասնակցելու արդյունքում Արցախից 

հաշմանդամություն են ձեռք բերել թվով 166 անձ: Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

թվաքանակի աճը պայմանավորել է նրանց կարիքների գնահատման, խնամքի 

ծառայությունների, սոցիալական աջակցության, հասարակության մեջ ինտեգրվելու 

խնդիրներին հրատապ և արագ արձագանքման ապահովման անհրաժեշտություն։  

Հատկանշական է նաև այն հանգամանքը, որ ոլորտի խնդիրների 

բարձրաձայնումը Պաշտպանի ամենամյա տարեկան հաղորդումներում չեն 

հանգեցրել իրավիճակի էական փոփոխությունների և անհրաժեշտություն է 
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առաջացել առկա խնդիրներին մոտենալ նոր ձևաչափով՝ ապահովելով նաև 

հասարակական կազմակերպությունների ներկայացվածությունը այդ հարցում: 

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության հետ 

կապված խնդիրները հասարակության և պետական մարմինների մշտական 

ուշադրության տակ պահելու ու համատեղ ջանքերով այդ խնդիրների լուծմանն 

ուղղված կոնկրետ քայլերի ձեռնարկման նպատակով հաշվետու տարում Պաշտպանի 

2021 թվականի նոյեմբերի 19-ի N Ո/012-21 որոշմամբ ստեղծվել է Մարդու 

իրավունքների պաշտպանին առընթեր հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

իրավունքների պաշտպանության հարցերով խորհուրդ, սահմանվել է խորհրդի 

կազմավորման և գործունեության կարգն ու անհատական կազմը: 

Խորհուրդը ստեղծվել է՝ նպաստելու Պաշտպանին հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց իրավունքների պաշտպանության ոլորտում գործունեություն իրականացնող 

քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ համագործակցության 

բարձրացմանը և նպաստելու հաշմանդամության ոլորտում մարդու իրավունքների 

վիճակի անընդհատ բարելավմանը, ներառյալ՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

իրավունքների պաշտպանության արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված 

հետազոտությունների, ուսումնասիրությունների կամ վերլուծությունների 

իրականացմանը, համակարգային խնդիրների վերհանմանը և դրանց հիման վրա 

Պաշտպանին առաջարկներ ներկայացնելուն:  

Խորհուրդը նպատակ ունի նաև կանխարգելելու հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց իրավունքների հնարավոր խախտումները, իրավասու պետական մարմինների 

և հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ միջոցառումներ 

իրականացնելու և մասսայականացնելու նրանց իրավունքների պաշտպանության 

դրական փորձը: 

2021 թվականի դեկտեմբերի 3-ին հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

միջազգային օրվա կապակցությամբ Պաշտպանի նախագահությամբ տեղի է ունեցել 

Պաշտպանին առընթեր հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների 
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պաշտպանության հարցերով խորհրդի անդրանիկ նիստը: Խորհրդի անդամ 

հանդիսացող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն ու անկախ 

փորձագետները ներկայացրել են հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների 

պաշտպանության հետ կապված խնդիրներ, այդ թվում՝ սոցիալական ներառման, 

կրթության իրավունքի, զբաղվածության ապահովման, ֆիզիկական միջավայրի 

մատչելիության հետ կապված և մի շարք այլ հարցեր:  

Խորհրդի աշխատանքների արդունքում վերհանվել են ոլորտում առկա այնպիսի 

խնդիրներ, ինչպիսիք են քաղաքացիական անձանց շրջանում հաշմանդամության 

նվազագույն կենսաթոշակի չափերի բարձրացումը, օժանդակ սարքավորումների 

տրամադրումը, պալիատիվ խնամքի համար անհրաժեշտ պայմանների 

ապահովումը, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 

երեխաների  համար մատչելի միջավայրի ապահովումը։ 

2021 թվականի դեկտեմբերի 15-ին տեղի է ունեցել Արցախի և Հայաստանի 

մարդու իրավունքների պաշտպաններին առընթեր հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց իրավունքների պաշտպանության հարցերով խորհուրդների համատեղ 

առցանց նիստը։ Նիստի ընթացքում քննարկվել են հետպատերազմյան իրավիճակում 

հաշմանադամություն ունեցող անձանց իրավունքների իրացման բնագավառում 

առաջացած խնդիրները։  

«Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» օրենքով Պաշտպանին 

վերապահված  լիազորությունների շրջանակներում  2021 թվականի ընթացքում 

աշխատակազմի ներկայացուցիչները պարբերաբար ներկա են գտնվել  Արցախի 

Հանրապետության սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարության 

աշխատակազմի բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության 

բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովի նիստերին: Հարկ է նշել, որ 

հետպատերազմական փուլում՝ մինչև բժշկասոցիալական փորձաքննության 

գործակալության ստեղծումը, 2020 թվականի դեկտեմբերից 1-ից մինչև 2021 թվականի 

ապրիլի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում, որպես ժամանակավոր լուծում, 
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բժշկասոցիալական փորձաքննությունները իրականացվում էին Հայաստանի 

Հանրապետության  Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքում բժշկասոցիալական 

փորձաքննության Գորիսի հանձնաժողովի կողմից: Հաշվի առնելով բժշկասոցիալական 

փորձաքննությունների անցկացումը Արցախի Հանրապետության տարածքից դուրս՝ 

Արցախի Հանրապետության սոցիալական զարգացման և միգրացիայի 

նախարարության կողմից հատկացվում էին անվճար տրանսպորտային միջոցներ՝ 

անձանց Գորիս քաղաք տեղափոխելու նպատակով:  

Միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

իրավունքների իրացման հետ կապված խնդիրները հիմնականում առաջանում են  

անձի համապատասխան կարգավիճակ ստանալուց հետո, քանի որ նախքան 

կարգավիճակի տրամադրումը՝ վերջինիս հասանելի չեն պետական աջակցության 

շրջանակներում տրամադրվող սոցիալ-տնտեսական և առողջապահական 

ծառայությունները։ Վիրավորում ունեցող կամ հաշմանդամություն ստացած անձը շատ 

դեպքերում ընտանիքի միակ կամ հիմնական կերակրողն է, իսկ նման պարագայում 

արդեն ընտանիքը բախվում է լրացուցիչ սոցիալական խնդիրների հետ։ 

Միաժամանակ, անձին հաշմանդամ ճանաչելու գործընթացը, ըստ սահմանված 

ընթացակարգերի, կարող է տևել ամիսներ։ Ուստի Պաշտպանն անհրաժեշտ է 

համարել արագացնել հաշմանդամության խմբերի տրամադրման գործընթացի 

ժամկետները, այդպիսով ավելի վաղ հասանելի դարձնել անձին պետական 

աջակցության շրջանակներում տրամադրվող սոցիալական և առողջապահական 

ծառայություններն ու արտոնությունները։ Դրա հետ կապված արձանագրվել է, որ 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների իրացման համար հավասար 

հնարավորություններ ստեղծելու ուղղությամբ Արցախի Հանրապետությունում 

բավարար քայլեր չեն ձեռնարկվում, դրա փոխարեն եղած ռեսուրսների 

սահմաններում իրականացվում են սոցիալական ծրագրեր և տրվում 

արտոնություններ: Չնայած դրանք որոշ չափով լուծում են սոցիալական խնդիրներ, 

սակայն մյուս կողմից ապամոտիվացնում են զարգանալու, հասարակական 
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կյանքին ակտիվ մասնակցելու և այլ հարցերում: Այս առումով առանձնակի 

նշանակություն ունի հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքային 

իրավունքների պատշաճ իրացման և զբաղվածության ապահովումը: 

Պաշտպանի առանձնակի ուշադրության ներքո են գտնվել նաև 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ որևէ տեսակի վատ վերաբերմունքի 

անթույլատրելիության հետ կապված հարցերը։ Այդ նպատակով Պաշտպանը և 

աշխատակազմի ներկայացուցիչները մշտադիտարկման այցեր են իրականացրել 

հոգեբուժական կազմակերպություն և տեղում ծանոթացել հոգեկան խանգարումներով 

պայմանավորված հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ ցուցաբերվող 

վերաբերմունքին, առանձնազրույցներ ունեցել նրանց և կազմակերպության 

բուժանձնակազմի հետ:  

Պաշտպանի գնահատմամբ շարունակել է խնդրահարույց մնալ բազմիցս 

բարձրաձայնված ֆիզիկական միջավայրի մատչելիության հարցը: 

Մշտադիտարկման այցերի ընթացքում արձանագրվել են սահմանված 

չափանիշներին անհամապատասխանության դեպքեր, որոնք խոչընդոտ են 

հանդիսացել հաշմանդամություն ունեցող անձանց կողմից իրենց իրավունքների 

պատշաճ իրացման համար։  

Հարկ է արձանագրել, որ դեռևս 2020 թվականի մարտի 20-ին Պաշտպանի 

կողմից հրապարակված «Ֆիզիկական միջավայրի մատչելիության իրավիճակի և 

հիմնախնդիրների վերաբերյալ» արտահերթ զեկույցի3 պատրաստման համար 

հավաքագրված տեղեկությունների ուսումնասիրության արդյունքները վկայել են այն 

մասին, որ առկա են բազմաթիվ խնդիրներ և մտահոգություններ հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց համար մյուսների հետ հավասար հիմունքներով հասարակական 

նպատակային նշանակության շենքերից և շինություններից օգտվելու հարցում:  

2021 թվականի ընթացքում Պաշտպանի աշխատակազմը հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ ստացել է թվով 25  

                                        
3 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական կայքէջ, հղումը՝ 
https://artsakhombuds.am/hy/document/694 (մուտքը՝ 17 նոյեմբերի, 2021թ․):   

https://artsakhombuds.am/hy/document/694
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դիմում։ Դիմումները վերաբերել են հիմնականում սոցիալական ապահովության, 

աշխատանքային և առողջության պահպանման իրավունքներին, ինչպես նաև 

հաշմանդամության խմբի սահմանմանը: 

 

•  Քաղաքացին Պաշտպանին ուղղված դիմումով հայտնել է, որ անօթևան մնացած 

բնակչի վարկային պարտավորությունների մարման ծրագրով հայտ է ներկայացրել 

Արցախի ներդրումային հիմնադրամ, սակայն մերժում է ստացել՝ 

պատճառաբանությամբ, որ ինքը պատերազմի ժամանակ խուսափել է զինվորական 

ծառայությունից: Քաղաքացին հայտնել է, որ մասնակցել է 2016 թվականի ապրիլյան 

պատերազմին, ինչի հետևանքով ստացել է սրտային ծանր հիվանդություն և 

բժշկասոցիալական փորձաքննության արդյունքում 2017 թվականի դեկտեմբերին 

ճանաչվել է 3-րդ խմբի հաշմանդամ, որը օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

սահմանվել է մինչև 2022 թվականի  ապրիլի 1-ը: Վերոգրյալ փաստական 

հանգամանքների և տվյալ իրավահարաբերությունների մասնակիցների օրենսդրորեն 

ամրագրված իրավունքների ու պարտականությունների ուսումնասիրության և 

վերլուծության արդյունքներով պարզվել է, որ օրենսդրությամբ բժշկասոցիալական 

փորձաքննական հանձնաժողովները յուրաքանչյուր ամսվան հաջորդող յոթ 

աշխատանքային օրվա ընթացքում համապատասխան զինվորական կոմիսարիատ են 

ուղարկում տեղեկություններ նախորդ ամսվա ընթացքում՝ ա. հաշմանդամության խումբ 

տրված զինապարտ քաղաքացիների վերաբերյալ՝ նշելով քաղաքացու անունը, 

հայրանունը, ազգանունը, ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը, բնակության վայրի 

հաշվառման հասցեն, հաշմանդամության խումբը (սահմանված կենսագործունեության 

սահմանափակման հիմքով ինքնասպասարկաման ապահովման ունակության 

աստիճանը), տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը և ժամկետը: Ելնելով տվյալ 

իրավակարգավորումներից՝ Պաշտպանի կողմից գրություն է ուղարկվել Արցախի 

Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի 

նախարարություն՝ պարզելու՝ արդյոք քաղաքացու վերաբերյալ բժշկասոցիալական 
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փորձաքննության եզրակացությունները ուղարկվել են զինվորական կոմիսարիատ, թե 

ոչ, ինչին ի պատասխան՝ հայտնել են, որ փաստաթղթերը չեն պահպանվել և հստակ 

պատասխան տալ չեն կարող: Այնուհետև Պաշտպանի կողմից գրություն է ուղարկվել 

Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն՝ պարզելու՝ արդյոք 

զինվորական կոմիսարիատում առկա են քաղաքացու բժշկասոցիալական 

փորձաքննության վերաբերյալ փաստաթղթերը, և միաժամանակ տեղեկանալու՝ ինչ 

հանգամանքներում է քաղաքացին հայտնվել զորահավաքային զորակոչից խուսափած 

անձանց ցուցակում: Պաշտպանի գործողությունների արդյունքում արձանագրվել է, որ 

քաղաքացին ընդգրկվել է զորահավաքային զորակոչից խուսափած անձանց ցուցակում 

համապատասխան մարմնի կողմից օրենսդրությամբ սահմանված 

պարտականությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հետևանքով և 

շեշտվել, որ նրա տվյալները պետք է հեռացվեն ցուցակից: Բողոքի քննարկման 

արդյունքում հարցը դրական լուծում է ստացել: 

•  Մի շարք դեպքերում քաղաքացիները Պաշտպանին են դիմել, երբ 

հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի նշանակման հարաբերություններում 

բախվել են խնդիրների: Այսպես՝ քաղաքացին Պաշտպանին հասցեագրված դիմումով 

հայտնել է, որ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին զորահավաքային զորակոչով 

համալրել է Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի շարքերը և 

մասնակցել պատերազմական գործողություններին: Ստանալով ականապայթյունային 

վիրավորում՝ տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետության զինվորական հոսպիտալ 

և 7 օր ժամկետով ազատվել ծառայողական պարտականությունների կատարումից: 

2020 թվականի հոկտեմբերի 20-ին վերադարձել է Արցախ, ընդգրկվել աշխարհազորի 

կազմում և մինչև 2020 թվականի նոյեմբերի 30-ը շարունակել ծառայությունը: 

Դիմումատուն տեղեկացրել է, որ 2021 թվականի հունիսի 28-ին Հայաստանի 

Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 

բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովի որոշմամբ իրեն նշանակվել է 3-

րդ խմբի հաշմանդամություն: Դիմել է Արցախի Հանրապետության պաշտպանության 
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նախարարություն հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակ ստանալու 

նպատակով, սակայն դիմումը մերժվել է, քանի որ զորամասի հրամանատարի 

հրամանով իրեն 2020 թվականի նոյեմբերի 6-ին համարել են մարտական 

գործողությունների շրջանը ինքնակամ լքած և հանել անձնակազմի ցուցակներից: 

Դիմումատուն խնդրել է Պաշտպանի միջամտությունը՝ իր կողմից բարձրացված 

հարցին դրական լուծում ստանալու համար:  

Պաշտպանի կողմից օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում 

ուսումնասիրվել է բողոքը։ Դրանում ներկայացված հանգամանքների, ինչպես նաև 

բողոքի քննարկման ընթացքում առաջացած հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ 

ստանալու նպատակով Պաշտպանը կոնկրետ հարցադրումներով դիմել է Արցախի 

Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն: Ձեռնարկված 

միջոցառումների արդյունքներով քաղաքացուն նշանակվել է հաշմանդամության 

զինվորական կենսաթոշակ:  

•  Պաշտպանին ուղղված մեկ այլ բողոքի քննարկման շրջանակներում ևս 

քաղաքացուն նշանակվել է զինվորական հաշմանդամության կենսաթոշակ և վճարվել 

զինվորական հաշմանդամության ամբողջ ժամանակահատվածի համար:  

 

 Պաշտպանին ուղղված դիմումների ուսումնասիրությունը վկայում է, որ 2020 

թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված 

պատերազմական գործողությունների հետևանքով քաղաքացիական անձանց շրջանում 

հաշմանդամություն ձեռք բերած անձինք սահմանված սոցիալական աջակցության 

ծրագրերից օգտվելիս բախվել են մի շարք խնդիրների՝ կապված նրանց կարգավիճակի 

հետ, որոնք մեծ մասամբ պայմանավորված էին զինվորական կոմիսարիատների և 

սոցիալական ապահովության բնագավառում լիազոր մարմինների չհամաձայնեցված 

գործողությունների հետ: Մասնավորապես գրանցվել են դեպքեր, երբ, 

պայմանավորված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի 

դեկտեմբերի 27-ի N 2082-Լ որոշմամբ սահմանված սոցիալական աջակցության 
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միջոցառումից օգտվելու համար սահմանված ժամկետներում անհրաժեշտ 

փաստաթղթերը չներկայացնելու հանգամանքով, ունենալով տարբեր խմբերի 

հաշմանդամություն, անձինք զրկվել են աջակցությունից օգտվելու հնարավորությունից։ 

Ուսումնասիրելով ներկայացված դեպքերը՝ Պաշտպանի աշխատակազմը պարզել է, որ 

փաստաթղթերը ժամանակին չներկայացնելու հանգամանքը տվյալ դեպքերում 

պայմանավորված էր կա՛մ քաղաքացիների ստացած վիրավորումների բուժման 

ժամկետների երկարաձգմամբ և, դրանով պայմանավորված, մինչև 2021 թվականի 

մայիսի 1-ը հաշմանդամության ձեռք բերման և փաստաթղթեր ներկայացնելու 

օբյեկտիվ անհնարինությամբ, կա՛մ քաղաքացիների կամքից անկախ այլ 

հանգամանքներով: Միաժամանակ պարզվել է, որ մի քանի քաղաքացիներ, չունենալով 

զինծառայողի կարգավիճակ, օգտվել են Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 8-ի N 148-L որոշմամբ հաստատված 

սոցիալական աջակցությունից: Վերոգրյալի կապակցությամբ Պաշտպանը 

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին 

ուղղված գրությամբ հրավիրել է նրա ուշադրությունը բարձրացված խնդրին և 

միաժամանակ հայցել աջակցություն՝ ապահովելու քաղաքացիների՝ նշված 

սոցիալական աջակցության միջոցառումից օգտվելու հնարավորությունը: Գրության 

հիման վրա համագործակցությունն այս ուղղությամբ շարունակվում է՝ դրական ելքով 

խնդրի լուծման իրական միտմամբ:  

 

2021 թվականի ընթացքում Պաշտպանը կարևորել է նաև հաշմանդամություն 

ունեցող երեխաների իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված միջոցառումները, 

հատկապես վերջիններիս կողմից կրթության իրավունքի իրացման բնագավառում:  

Գործող օրենսդրության համաձայն՝ պետությունը հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց համար երաշխավորում է կրթության և մասնագիտական ուսուցման 

իրավունքը։ Թեև հանրապետությունում 2010 թվականին օրենսդրությամբ 

կատարված փոփոփոխություններով ներդրվել է ներառական կրթությունը, սակայն 
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այն լիարժեքորեն չի իրականացվում, առ այսօր ոլորտում առկա են գործնական և 

օրեսնդրական լուրջ խնդիրներ, որոնք պայմանավորված են գլխավորապես 

մասնագիտական կարողությունների զգալի պակասով, նյութատեխնիկական 

պայմանների սղությամբ, կարգավորող օրենսդրության թերություններով և 

հասարակության կարծրատիպերով: 

 «Հանրակրթության մասին» օրենքի 4-րդ հոդվածի 2․1-ին մասի համաձայն՝ 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը համընդհանուր ներառական կրթությունը 

հռչակում է որպես յուրաքանչյուր երեխայի կրթության իրավունքի ապահովման 

երաշխիք։ Ներառական կրթության արդյունավետ իրականացման   գրավականը 

հանդիսանում է երեխայի կրթության առանձնահատուկ պայմաններ սահմանելու 

կարիքի ճիշտ և անկողմնակալ գնահատումը։ Վերջինիս իրականացումը պահանջում է 

արհեստավարժ բազմամասնագիտական խմբեր՝ համապատասխան որակավորում  

ունեցող մասնագետներով։ 

Կրթության համակարգի պետական մարմինները սոցիալական ապահովության և 

առողջապահության մարմինների հետ համատեղ հաշմանդամություն ունեցող անձի 

վերականգնման անհատական ծրագրին համապատասխան ապահովում են 

հաշմանդամություն ունեցող երեխաների միջնակարգ կրթություն ստանալու համար 

անհրաժեշտ պայմանների ստեղծումը: 

Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրման 

գործողությունների պլանի համաձայն՝ ուսումնական հաստատություններում պետք 

է հատկացվեին  ուսուցչի օգնականի հաստիքներ։ Ըստ պետական լիազոր մարմնի 

տված պարզաբանումների՝ բազմիցս այս հարցի  մասին բարձրաձայնվել է, 

սակայն մինչ օրս խնդիրը լուծում չի ստացել։ 

Ներպետական օրեսդրության համաձայն կրթության առանձնահատուկ 

պայմանների կարիք ունեցող (այսուհետ՝ ԿԱՊԿՈւ) երեխաների զարգացման 

առանձնահատկություններին համապատասխան՝ պետությունը պարտավորվում է 

համալրելու  ուսումնական հաստատությունները անհրաժեշտ սարքավորումներով, 
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ինչպես նաև դիդակտիկ նյութերով, որոնք կնպաստեն ԿԱՊԿՈւ երեխաների 

ճանաչողական մտածելակերպի զարգացմանը։ Սակայն պետք է արձանագրել, որ 

պետական բյուջեով անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ չեն հատկացվում ոչ 

հաստիքների ավելացման, ոչ էլ անհրաժեշտ սարքավորումների ապահովման 

նպատակով։ 

Ի տարբերություն ուսումնական հաստատությունների՝ սահմանափակ են 

նախադպրոցական հաստատություն հաճախելու հնարավորությունները 

հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար: Փաստացի որևէ նախադպրոցական 

ուսումնական հաստատությունում ներառական կրթություն չի իրականացվում, ինչը 

խոչընդոտ է հաշմանդամություն ունեցող երեխաների վաղ հասակում կրթության 

իրավունքի արդյունավետ իրացման համար:  

Ուստի Պաշտպանը առաջարկել է օրենսդրորեն նախատեսել հաշմանդամություն 

ունեցող և/կամ ԿԱՊԿՈՒ երեխաների նախադպրոցական ուսումնական 

հաստատությունում ներառական կրթության ընդգրկման և կազմակերպման հստակ 

մեխանիզմներ:  

2021 թվականի նոյեմբերին Պաշտպանի աշխատակազմը նախաձեռնել էր 

հաշմանդամություն ունեցող  անձանց իրավունքների վերաբերյալ տեղեկատվական 

արշավ: 

Տեղեկատվական արշավը իրենից ենթադրում էր միջոցառումների ամբողջական 

համալիր, որոնք ուղղված են եղել հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների 

պաշտպանությանը, ինչպես նաև նրանց շրջանակներում իրավունքների լուսաբանմանը 

և իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանը: 

Արշավի նպատակն էր հասարակության ուշադրությունը հրավիրել սահմանափակ 

կարողություններ ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության խնդիրներին, 

քանի որ ակնհայտ է, որ հաշմանդամություն ունեցող անձինք բնակչության 

ամենախոցելի խմբերից են, և ապահովել վերջիններիս իրավունքը ունենալ լիարժեք և 

բնականոն կյանք: 
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Նշված տեղեկատվական արշավի շրջանակներում Պաշտպանի աշխատակազմի 

և «Հեռանկար» հասարակական կազմակերպության համագործակցությամբ 

պատրաստված տեսանյութերով անդրադարձ է կատարվել կյանքի տարբեր 

հանգամանքներում հաշմանդամություն ստացած և դրանով պայմանավորված 

դժվարություններն ու մարտահրավերները հաղթահարած անձանց։ Պաշտպանի 

պաշտոնական և ֆեյսբուքյան կայքէջերով  պարբերաբար հրապարակվել են իրազեկող 

տեսանյութեր, որոնք ուղղված էին նպաստելու հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

վերաբերյալ հասարակության մեջ գոյություն ունեցող կարծրատիպերի վերացմանը, 

ինչպես նաև իրազեկվածության  մակարդակի բարձրացմանը։ 

Ինչպես նախորդ տարիների հաղորդման ներկայացման ժամանակ, այնպես էլ 

հիմա, Պաշտպանը պնդում է, որ կարևոր է, որ Արցախի Հանրապետությունը  

վավերացնի նաև «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» 

ՄԱԿ-ի կոնվենցիան, ինչը լրացուցիչ իրավական հիմքեր կստեղծի առկա 

հիմնախնդիրների լուծման համար: Կոնվենցիան ամրագրում է նաև 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատչելիության իրավունքը, որը մեծ 

դերակատարում ունի այլ իրավունքների պատճաշ իրացման հարցում: 
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Բաժին 7. Երեխաների իրավունքների և ազատությունների 

պաշտպանություն 

 

Ժամանակակից աշխարհում երեխաների իրավունքների պաշտպանությունը 

համարվում է արդի հասարակության կարևորագույն հիմնախնդիրներից մեկը։  

ՄԱԿ-ի՝ «Երեխայի իրավունքների մասին» միջազգային կոնվենցիայի, ինչպես նաև 

Արցախի Հանրապետության ներպետական օրենսդրության համաձայն՝ երեխա է 

համարվում 18 տարին չլրացած ֆիզիկական անձը: 

Արցախի Հանրապետությունում երեխաների իրավունքների բնագավառում 

գործող օրենսդրությունը կարգավորում է հասարակական կյանքի տարբեր 

ոլորտներում նրանց կենսագործունեության իրավական երաշխիքները, դրանց 

արդյունավետ իրականացումը և պաշտպանությունը։ Պետությունը և 

համապատասխան պետական մարմինները օրենքով սահմանված կարգով  

իրականացնում են երեխայի պաշտպանությունը ցանկացած տեսակի բռնությունից, 

շահագործումից, հանցավոր գործունեության մեջ ներգրավվելուց, այդ թվում՝ 

թմրանյութերի օգտագործումից, դրանց արտադրության կամ առևտրի մեջ 

ներգրավվելուց, մուրացկանությունից, անառակությունից, մոլի խաղերից և նրանց 

իրավունքների, օրինական շահերի այլ ոտնահարումից։ 

«Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» օրենքի 29-րդ հոդվածով 

սահմանված են Պաշտպանի լիազորությունները երեխաների իրավունքների 

պաշտպանության ոլորտում, համաձայն որի՝ 

Պաշտպանն իրավասու է՝  

1) իրականացնել պարբերական, ինչպես նաև ըստ անհրաժեշտության անարգել 

այցեր երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններ, 

ինչպես նաև հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ: Պաշտպանը 

պարտավոր չէ նախապես տեղեկացնել այցերի ժամանակի և նպատակի մասին.  

2) հանդես գալ երեխայի իրավունքներին առնչվող հրապարակային զեկույցներով.  
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3) իրավասու մարմիններ ներկայացնել երեխաների իրավունքներին վերաբերող 

իրավական ակտերի կամ դրանց նախագծերի կամ պրակտիկայի կատարելագործման 

վերաբերյալ առաջարկություններ.  

4) իրականացնելու սույն օրենքով սահմանված այլ լիազորություններ: 

 Երեխաների իրավունքների պաշտպանության բնագավառում Պաշտպանը 

օրենքով սահմանված լիազորությունների շրջանակներում 2021 թվականին շարունակել 

է իրականացնել  բնագավառի մշտադիտարկման աշխատանքներ, երեխաների 

իրավունքների պաշտպանություն անհատական դիմումների և բողոքների 

ուսումնասիրություն և քննարկում, ինչպես նաև երեխաների իրավագիտակցության 

բարձրացմանը և իրավական կրթությանն ուղղված միջոցառումներ: 

 2021 թվականին «Վորլդ Վիժն Հայաստան» կազմակերպության աջակցությամբ 

իրականացված հետազոտության արդյունքներով հրապարակվել է «Արցախի 

Հանրապետությունում երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրենսդրության և 

իրավիճակի մասին» Պաշտպանի արտահերթ զեկույցը։4 Հետազոտությունն 

իրականացվել է Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիայով նախատեսված 

իրավունքների և Արցախի Հանրապետության օրենսդրության և պրակտիկայի 

համապատասխանելիության, դրանց կարգավորվածության համատեքստում: 

Զեկույցում ներկայացվել են երեխայի տարբեր իրավունքների վերաբերյալ 170 

առաջարկություն, որոնց վերաբերյալ Պաշտպանն իրավակիրառ և իրավաստեղծ 

մարմիններին առաջարկել է քննարկումներ կազմակերպել՝ դրանք կյանքի կոչելու 

օպտիմալ ձևաչափեր գտնելու համար: Զեկույցում ներկայացված խնդիրները 

վերաբերում են ինչպես երեխայի իրավունքների պատշաճ պաշտպանության համար 

անհրաժեշտ օրենսդրության կատարելագործմանը, այնպես էլ առկա իրավական 

նորմերի կիրառման ընթացքում առաջացող խնդիրների վերացմանը։ 

                                        
4 տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական կայք, «Արցախի Հանրապետությունում երեխաների 
իրավունքների պաշտպանության օրենսդրության և իրավիճակի մասին» արտահերթ զեկույց, 20 օգոստոսի, 2021 թ.,  
հղումը՝ https://bit.ly/3vOMC8o (մուտքը՝ 08 մարտի, 2022թ.): 

https://bit.ly/3vOMC8o


140 
 

 2021 թվականին Արցախի Հանրապետության առջև ծառացած 

մարտահրավերները կանխորոշել են երեխաների իրավունքների պաշտպանության 

բնագավառում հիմնական խնդիրները և դրանց բնույթը: 

Պաշտպանն իր գործունեության ընթացքում առավելագույնս ձգտել է վերհանել 

դրանք, որոնց առկայությունը խոչընդոտել է երեխայի լավագույն շահի ապահովումը, 

իսկ առանձին դեպքերում՝ հանգեցրել դրա ոտնահարմանը: 

 Գործունեության արդյունքները և Պաշտպանի ու աշխատակազմի կատարած 

ուսումնասիրությունները վկայում են, որ երեխաների իրավական պաշտպանվածության 

և օրենսդրական երաշխիքների գործնական իրագործման խոչընդոտներ առավելապես 

առաջանում են սոցիալական ապահովման բնագավառում, ինչը հատկապես ավելի 

վառ է արտահայտվել 2020 թվականի աշնանը Արցախի Հանրապետության դեմ 

սանձազերծված ռազմական ագրեսիայի հետևանքով՝ ներքին տեղահանման 

պատճառով: 

Ակնհայտ է, որ զինված հակամարտությունների ժամանակ երեխաները 

հանդիսանում են ամենախոցելի խումբը: 2021 թվականի ընթացքում Ադրբեջանի 

կողմից Արցախի բնակչության դեմ համակարգված ու պարբերաբար իրականացվող  

ահաբեկչական գործողություններն ու հոգեբանական հարձակումները, 

քաղաքացիական բնակավայրերի, դպրոցների, մանկապարտեզների և  սոցիալական 

նշանակության այլ օբյեկտների ուղղությամբ արձակված կրակոցներն ուղղակիորեն 

ազդել են նաև երեխաների իրավունքների պատշաճ պաշտպանության վրա։ Կարևոր է 

արձանագրել, որ դրանց հետևանքով  երեխաները ստանում են հոգեբանական 

տրավմաներ։ Միևնույն ժամանակ 2020 թվականի ադրբեջանա-թուրքական 

ագրեսիայի հետևանքով տեղահանված երեխաների հետտրավմատիկ արձագանքները 

ևս շարունակում են առկա մնալ՝ կախված մի շարք հանգամանքներից։ Երեխայի 

կյանքի որակի և նրա իրավունքների իրացման վրա բացասական ազդեցություն են 

ունենում մի շարք գործոններ՝  համակերպվել հարազատի կորստյան վշտի հետ, նոր 

միջավայրի անվտանգությանը, հիմնարար պահանջմունքների բավարարման 



141 
 

հնարավորություններին ու միջավայրին։ Հետպատերազմյան ժամանակաշրջանում 

երեխաների մոտ դեռևս հաղթահարված չեն հոգեբանական տրավմաները և 

ցանկացած բարձր ձայնից, մթությունից նրանց մոտ կրկին վախի զգացողություն է 

առաջանում, իսկ որոշ սահմանային դարձած համայնքներում երեխաները  դպրոց են 

հաճախում միայն ծնողների ուղեկցությամբ։ 

Ուշադրության կենտրոնում պահելով առանց ծնողական խնամքի մնացած 

երեխաների իրավունքների պատշաճ իրացումը՝ 2021 թվականին Պաշտպանը այցելել է 

«ՍՕՍ մանկական գյուղ Կոտայք» և հանդիպել պատերազմական գործողությունների 

ընթացքում Արցախից տեղահանված և այնտեղ ապաստանած Ստեփանակերտի և 

Բերձորի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշեօթիկ հաստատությունների 

սաների հետ: Պաշտպանը ծանոթացել է երեխաների իրավունքների պաշտպանության 

իրավիճակին և խնամքի ընդհանուր պայմաններին: Ակներև էր, որ պատերազմի և 

տարհանման հետևանքով երեխաներն առավել խոցելի են դարձել, ուստի կարևորվել է 

նրանց հանդեպ ցուցաբերվող բարձրորակ կրթական, հոգեբանական, սոցիալական, 

առողջապահական աջակցությունը՝ բոլոր հնարավոր հոգեբանական հետևանքներից 

զերծ պահելու համար։  

Ստեփանակերտի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ 

հաստատության շենքային պայմանների բարելավման աշխատանքների ավարտից 

հետո սաները հնարավորություն ունեցան վերադառնալ հարազատ քաղաք: 

2021 թվականին Պաշտպանի գլխավորությամբ աշխատակազմի  

ներկայացուցիչները պարբերաբար այցեր են կատարել (այդ թվում՝ չհայտարարված) 

հաստատություն։ Ուսումնասիրվել են սանիտարահիգիենիկ և կոմունալ պայմանները, 

երեխաների խնամքի կազմակերպման, սննդի տրամադրման հետ կապված հարցերը, 

ինչպես նաև վերջիններիս՝ հաստատությունում գտնվելու հիմք  հանդիսացող 

փաստաթղթերը, դրանց համապատասխանությունը գործող  

իրավակարգավորումներին։ Այցերի ընթացքում հատուկ ուշադրություն է դարձվել 

երեխայի կրթության իրավունքին, անդրադարձ կատարվել գիշերօթիկ  
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հաստատությունում գտնվող և չափահասության տարիքի հասած անձանց 

բնակարանային ապահովման խնդրին:  

Հասարակության մեջ երեխաներն ամենածանր հարվածն են ստանում, երբ 

հայտնվում են աղքատության մեջ, քանի որ աղքատությունը խոչընդոտում է նրանց 

ֆիզիկական և մտավոր զարգացումը կյանքի առաջին իսկ փուլերից։ Ուստի  

աղքատությունն ու անհավասարությունների վերացումը պետության զարգացմանն 

ուղղված ջանքերի հիմնական բաղադրիչը պետք է լինեն։ Սոցիալական 

ապահովությունը երեխաների իրավունքներում հանդիսանում է այդ ջանքերի մի մասը 

և միտված է աջակցելու երեխաներին ու նրանց խնամքով զբաղվող անձանց՝ 

երեխաների տարիքին և կարիքներին համապատասխան զարգացում ապահովելու 

համար։  

2021 թվականի ընթացքում պետության կողմից պատերազմի հետևանքների 

մեղմացմանն ուղղված սոցիալական աջակցության ծրագրերի թիրախ էին նաև 

երեխաները: Նշված միջոցառումները որոշակիորեն թեթևացրել են բնակչության, 

հատկապես ներքին տեղահանված անձանց հոգսերը, սակայն դրանց կիրարկման 

ընթացքում պարբերաբար ծագում էին դրանցից օգտվելու խնդիրներ, որոնց լուծման 

ուղղությամբ Պաշտպանը ևս կոնկետ աշխատանքներ է կատարել: 

 

• Քաղաքացին Պաշտպանին ուղղված դիմումով հայտնել է, որ իր դուստրը չի 

օգտվել Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ի «Արցախի 

Հանրապետությունում հաշվառված և հաշվառման կամ փաստացի բնակման հասցեում 

գտնվող բնակելի անշարժ գույքը Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից 2020 

թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված 

պատերազմի պատճառած ավերածությունների հետևանքով կամ այլ պատճառներով 

կորցրած քաղաքացիների աջակցության միջոցառումը հաստատելու մասին» N 2021-Լ 

որոշման շրջանակներում տրամադրվող աջակցությունից (միանվագ դրամական 

օգնություն 250 000 ՀՀ դրամի չափով)` ազգանվան հետ կապված տառասխալների 
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պատճառով: Խնդրել է Պաշտպանի միջամտությունը բարձրացված խնդրի լուծման 

հարցում: Իրավասու մարմնի հետ քննարկումների արդյունքում երեխան վերը նշված 

որոշման շրջանակներում ընդգրկվել է միջոցառման շահառուների ցանկում և ստացել 

ֆինանսական աջակցությունը: 

 

Երեխայի սոցիալական ապահովության բնագավառին առնչվող այլ 

իրավահարաբերությունների մասով ևս դիմումներ են մուտքագրվել Պաշտպանի 

աշխատակազմ: 

• Քաղաքացին, դիմելով Պաշտպանին, հայտնել է որ ամուսնալուծված է և ունի երկու 

երեխա։ Դիմել է Արցախի Հանրապետության սոցիալական զարգացման և 

միգրացիայի նախարարություն՝ ալիմենտ ստացող երեխաների համար նախատեսված 

նպաստը ստանալու նպատակով, սակայն վերջինիս  դիմումը  մերժվել է այն 

պատճառաբանությամբ, որ երեխաները չունեն Արցախի Հանրապետության 

քաղաքացիություն։ Լիազոր մարմնին պարզաբանվել են գործող 

իրավակարգավորումները, որի արդյունքում Պաշտպանի միջամտությամբ հարցը 

դրական լուծում է ստացել։ 

• Քաղաքացին Պաշտպանին հասցեագրված դիմումով հայտնել է, որ դիմել է իրավասու 

մարմին՝ իրեն՝ որպես մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամող անձի, նպաստ 

նշանակելու համար, սակայն մերժում է ստացել: Լիազոր մարմնից պահանջվել են 

պարզաբանումներ, որոնցից ակնհայտ էր, որ քաղաքացուց պահանջում են նպաստ 

նշանակելու համար օրենսդրությամբ չնախատեսված փաստաթղթեր: Իրականացված 

աշխատանքների շնորհիվ քաղաքացու հարցը դրական լուծում է ստացել՝ 

քաղաքացուն նշանակվել է մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ: 

  

Երեխաների իրավունքների պաշտպանության բնագավառում Պաշտպանի 

գործունեության, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության համայնքներ կատարած 

այցերի ընթացքում պարզվել է, որ օգնության և աջակցության կարիք ունեն 
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հատկապես համայնքներում բնակվող երեխաները թե՛ սոցիալական, թե՛ 

անվտանգության ապահովման տեսակյունից: 

Պաշտպանի գլխավորած աշխատանքային խմբի՝ Արցախի Հանրապետության 

Շահումյանի շրջանի Չարեքտար համայնք կատարված իրավունքների 

պաշտպանության իրավիճակի մշտադիտարկման այցի շրջանակներում արձանագրվել 

են համայնքում բնակվող երեխաների իրավունքներին առնչվող խնդիրներ: Համայնքի 

տներից մեկում բնակվող 8 անչափահաս երեխաները, այդ թվում մանկահասակ 

երեխաներ, բնակվում են միայնակ մոր հետ։ Նրանց բնակարան կատարած այցի 

պահին 5 մանկահասակ երեխաները գտնվում էին առանց ծնողական հսկողության: 

Երեխաների տեղեկացմամբ՝ մայրն այդ պահին գտնվում էր Արցախի 

Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Մարտակերտ քաղաքում: Պաշտպանն 

արձանագրել է, որ համայնքում լրջորեն արտահայտված անվտանգության խնդրի 

առկայության պայմաններում, երբ հարակից բարձունքների վրա տեղակայված են 

ադրբեջանական զինված ուժերի հենակետեր, որոնք անմիջական սպառնալիք են 

ստեղծում համայնքի բնակչության համար, առանց ծնողական հսկողության 

անչափահաս երեխաների տեղաշարժը չի բխում երեխայի լավագույն շահերից:  

Պաշտպանի միջնորդությամբ Արցախի Հանրապետության սոցիալական 

զարգացման և միգրացիայի հարցերի նախարարության «Սոցիալական շտապ 

օգնության կենտրոն» ոչ կառավարչական հիմնարկի սոցիալական աշխատողների 

կողմից այց է կատարվել Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Չարեքտար 

համայնք։ Տեղում ծանոթանալով ընտանիքի սոցիալ-կենցաղային պայմաններին՝ 

բազմազավակ ընտանիքին հատկացվել են ձմեռային վերարկուներ, սննդամթերք, 

հիգիենայի պարագաներ, ինչպես նաև լվացքի մեքենա, հեռուստացույց և սառնարան: 

2021 թվականն ուներ իր առանձնահատկությունները երեխաների կրթության 

իրավունքի պատշաճ իրացման հնարավորությունների հարցում ևս:  

Յուրաքանչյուր երեխա ունի կրթություն ստանալու և ուսումնական 

հաստատություն ընտրելու իրավունք: 
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Պետական համապատասխան մարմինները պետք է ստեղծեն անհրաժեշտ 

պայմաններ երեխայի անհատականության դրսևորման, տաղանդի, մտավոր և 

ֆիզիկական ունակությունների զարգացման համար՝ հիմնելով հանրակրթական, 

մասնագիտական դպրոցներ, մարզական, տեխնիկական և մշակութային 

ստեղծագործական մանկական կենտրոններ և այլն:  

Պետությունը կրթության և ուսուցման բնագավառում իր ստանձնած ցանկացած 

գործառույթ իրականացնելիս հարգում է ծնողների՝ զավակների համար իրենց 

կրոնական ու փիլիսոփայական համոզմունքներին համապատասխան կրթություն և 

ուսուցում ապահովելու իրավունքը։ 

Կրթության նպատակներին հասնելը ժամանակատար է և պահանջում է 

ռեսուրսների կենտրոնացում, սակայն պետությունը պետք է առաջնահերթ պլանավորի 

հասնել նվազագույն չափորոշիչներին՝ անվճար, պարտադիր տարրական կրթություն 

ունենալուն, և հասանելի դարձնի կրթության իրավունքը յուրաքանչյուր երեխայի 

համար։ Կառավարության կողմից նախատեսված կրթական նպատակներին հասնելու 

ծրագրերը պետք է լինեն անհետաձգելի՝ դրանցում ներառելով այլ շահագրգիռ 

կողմերի։  

Նոր կորոնավիրուսային համավարակի (COVID-19) տարածումը մեծ 

մարտահրավեր էր յուրաքանչյուր երեխայի կրթության պատշաճ կազմակերպման 

համար ինչպես առկա, այնպես էլ հեռավար եղանակով: Կորոնավիրուսի տարածման 

հետևանքով Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և 

սպորտի նախարարի կողմից 2021 թվականի հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին 

ընդունվել են հրամաններ, որոնք, համաճարակային իրավիճակով պայմանավորված, 

դադարեցրել են նախադպրոցական և հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների գործունեությունը, որոշ դեպքերում նաև անցում կատարել 

հեռավար ուսուցման եղանակի․ սրանով իսկ սահմանափակվել է երեխաների 

կրթության իրավունքի բնականոն իրացումը։ Կրթությունն առկա եղանակով 

կազմակերպելիս ի հայտ են եկել հանրակրթական ուսումնական 
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հաստատություններում սանիտարահիգիենիկ պայմանների պահպանմամբ երեխաների 

կրթությունը պատշաճ կազմակերպելու, հակահամաճարակային կանոնների հետ 

կապված  բազմաթիվ խնդիրներ: Հեռավար եղանակով արդյունավետ ուսուցում 

կազմակերպելու հետ կապված արձանագրվել են մի շարք խնդրահարույց հարցեր, 

մասնավորապես երեխաներին անհրաժեշտ հեռահաղորդակցության միջոցների 

բացակայություն (օրինակ՝ համակարգիչ, պլանշետ կամ հեռախոս), թույլ համացանց ու 

համապատասխան ծավալով ինտերնետային կապի հասանելիության բացակայություն, 

շարժական ինտերնետի գների անհասանելիություն ազգաբնակչության՝ 

մասնավորապես տեղահանված բնակչության համար, էլեկտրաէներգիայի 

մատակարարման հաճախակի անջանտումներ։ Հեռավար ուսուցումը հավելյալ 

խնդիրներ է առաջ բերել հատկապես տեղահանված և ժամանակավոր բնակության 

կենտրոնացված վայրերում (հյուրանոցներ, հյուրատներ, հանրակացարաններ) ապրող 

երեխաների համար, մանավանդ երբ ընտանիքում կան մեկից ավելի դպրոցահասակ 

երեխաներ։ 

Բացի վերոգրյալից՝ 2021-2022 ուսումնական տարվա սկզբին արդեն ակնհայտ էր, 

որ ուսումնական հաստատությունները գերծանրաբեռնված են, ինչի կապակցությամբ 

Պաշտպանի աշխատակազմ գրանցվել են մի շարք դիմումներ: Մասնավորապես 

Պաշտպանին է դիմել Ստեփանակերտ քաղաքի բնակիչը, նշելով որ իր 

նախադրոցական տարիքի հասած երեխային չեն ընդունում ուսումնական 

հաստատության նախադպրոցական խումբ, քանի որ խմբերը համալրված են, ու այլևս 

տեղ չկա: Պաշտպանը, կարևորելով նախադպրոցական կրթության նշանակությունը և 

այն ընդունելով որպես վաղ հասակում երեխայի կրթության իրավունքի իրացման 

առանձին օղակ, միջոցներ է ձեռնարկել քաղաքացու խնդրին լուծում տալու համար, 

ինչի արդյունքում երեխան ընդգրկվել է նախադպրոցական խումբ: 

Գերծանրաբեռնված դասարաններով ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը 

ազդում է երեխաների մատուցվող նյութի ընկալման, երեխաներին անհատական 

մոտեցում ցուցաբերելու և նրանց անհատական զարգացման, կրթական իրավունքի 
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պատշաճ իրացման համար անհրաժեշտ այլ գործոնների վրա։ Այս խնդիրը առավել 

արտահայտված է մայրաքաղաք Ստեփանակերտի նախադպրոցական և 

հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում։ Ուստի և խիստ անհրաժեշտ է 

պետության կողմից ուսումնական հաստատությունների համար նոր շենքերի 

տրամադրումը։ 

Պաշտպանի աշխատակազմի ներկայացուցիչները 2021 թվականի ընթացքում 

հանդիպումներ են ունեցել Ստեփանակերտ քաղաքի Ա. Ղուլյանի անվան թիվ 2 

միջնակարգ դպրոցում ժամանակավոր գործող Շուշիի Խ. Աբովյանի անվան 

միջնակարգ դպրոցի և Ստեփանակերտ քաղաքի Ա. Գրիբոյեդովի անվան 

թիվ 3 միջնակարգ դպրոցում ժամանակավոր գործող Հադրութի Մ. Մանվելյանի 

անվան դպրոցի տնօրինության, ինչպես նաև ուսուցչական անձնակազմերի հետ։ 

Կարևորելով բոլոր իրավիճակներում երեխաների կրթության և ուսուցիչների 

աշխատանքային իրավունքները՝  աշխատակազմի ներկայացուցիչները ներկայացրել 

են այդ ոլորտում Պաշտպանի լիազորությունները։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել 

են ուսումնական գործընթացի, մասնավորապես շենքային պայմանների, 

դասապրոցեսների հերթափոխի և այլ խնդիրներին վերաբերող հարցեր։  

Պաշտպանի աշխատակազմի ներկայացուցիչները հանդիպումներ են ունեցել նաև 

Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Քռասնի, Խնածախ և Այգեստան 

համայնքների դպրոցների երեխաների և ուսուցչական անձնակազմերի հետ։ Այցերի 

ընթացքում ներկայացվել են երեխաների հիմնական իրավունքները, հատուկ 

անդրադարձ է կատարվել երեխայի կրթության իրավունքին, այնուհետև 

հարցուպատասխանի ձևաչափով տեղի են ունեցել քննարկումներ դրանց 

բովանդակության, ինչպես նաև գործնականում իրագործման վերաբերյալ:     

Պաշտպանի աշխատակազմի ներկայացուցիչները մշտադիտարկման այց են 

կատարել  Մարտունի քաղաքի Նելսոն Ստեփանյանի անվան թիվ 1 և Մեսրոպ 

Մաշտոցի անվան թիվ 2 հիմնական դպրոցներ և հանդիպել դպրոցների 

տնօրինության, ինչպես նաև ուսուցչական անձնակազմերի և աշակերտների հետ։ 
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Հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են ուսուցիչների աշխատանքային 

իրավունքների և երեխաների կրթական իրավունքների իրացման համար անհրաժեշտ 

պայմանների՝ մասնավորապես շենքային պայմանների, դպրոցներում  

սանիտարահիգիենիկ իրավիճակի, դասապրոցեսների հետ կապված հարցեր։ 

Արձանագրված խնդիրները պաշտպանը հասցեագրել է լիազոր պետական 

մարմիններին՝ առաջարկներ ներկայացնելով դրանց կարգավորման ուղղությամբ։ 

2021 թվականին Պաշտպանը և աշխատակազմի ներկայացուցիչները այցելել են 

նաև Ստեփանակերտ քաղաքում գործող Հադրութի «Դիզակ» և Շուշիի պետական  

մանկապարտեզ։ Այցի ընթացքում հատուկ անդրադարձ է կատարվել երեխաների 

խնամքի, առողջության պահպանման, սննդին առնչվող և մի շարք այլ հարցերի, 

ինչպես նաև անձնակազմի՝ երեխաների հանդեպ ցուցաբերվող անհատական 

վերաբերմունքին։ Հադրութի «Դիզակ» մանկապարտեզի տնօրինության կողմից 

բարձրաձայնվել են մի շարք հարցեր, կապված խաղահրապարակի բացակայության, 

խաղալիքների և հետաքրքրաշարժ խաղերի սակավության հետ: Սփյուքյան 

կազմակերպությունների կողմից մանկապարտեզին տրամադրվել են խաղալիքներ և 

հետաքրքրաշարժ խաղեր: 

Պաշտպանն ուշադրության ներքո է պահել նաև հաշմանդամություն ունեցող 

երեխաների կրթության իրավունքի իրացման հարցը, անդրադառնալով՝ ներառական 

կրթության հիմնախնդիրներին (մանրամասները՝ «Հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց իրավունքների և ազատությունների պաշտպանություն» բաժնում): 

Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվա 

կապակցությամբ Պաշտպանն աշխատակազմի մի խումբ աշխատակիցների հետ այց է 

կատարել Ստեփանակերտի Քերոլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոն` 

շնորհավորելու երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը և 

ծանոթանալու կենտրոնի պայմաններին:  
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 Պաշտպանը երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ 

հանդես է եկել տեսաուղերձով5, որում անդրադարձել է երեխաների իրավունքների վրա 

2020 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանի կողմից Արցախի ժողովրդի դեմ 

սանձազերծված պատերազմի ունեցած բացասական հետևանքներին։ Պատերազմի  

ողջ ընթացքում Արցախի երեխաները գրեթե զրկված էին կրթության, ինչպես նաև 

ֆիզիկական, մտավոր և հոգևոր լիարժեք զարգացման համար անհրաժեշտ 

կենսապայմանների իրավունքներից: Պաշտպանը հույս է հայտնել, որ միջազգային 

հանրության և մասնավորապես երեխաների իրավունքների պաշտպանությամբ 

զբաղվող  շահագրգիռ կազմակերպությունները կկանգնեն Արցախի երեխաների 

կողքին՝ պաշտպանելու նրանց իրավունքները։ 

Պաշտպանը հանդիպում է ունեցել նաև «Առաքելություն Հայաստան» 

բարեգործական հասարակական կազմակերպության Արցախի մասնաճյուղի կողմից 

Արցախի Պատարա համայնքի տարածքում կազմակերպված ամառային ճամբարի 

երեխաների հետ։ Նա կարևորել է վերջիններիս կողմից հնչեցված կարծիքներն ու 

մոտեցումները տարբեր խնդիրների շուրջ և նշել, որ դրանք պետք է հաշվի առնվեն 

բոլոր ոլորտներում երեխաների շահերն ու իրավունքները պաշտպանելու հարցում։ 

  

                                        
5 ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական յութուբյան ալիք, հղումը՝ 
https://www.youtube.com/watch?v=jEPs6IeDAeo   (մուտքը՝ 18 մարտի, 2022թ. ): 

https://www.youtube.com/watch?v=jEPs6IeDAeo


150 
 

Բաժին 8. Պաշտպանի գործունեությունը հասարակության խոցելի խմբերին 

պատկանող անձանց իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության 

բնագավառում 

 

8․1 Բռնի տեղահանված անձինք  

2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից 

Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական 

գործողությունների հետևանքով Արցախի Հանրապետության 118 համայնք 

ամբողջությամբ, իսկ 2 համայնք՝ մասնակի, կամ ընդհանուր 215 բնակավայր անցել են 

Ադրբեջանի օկուպացիայի տակ: Այդ բնակավայրերից բռնի տեղահանվել է մոտ 41 577 

անձ (10 300 ընտանիք), ինչը պայմանավորել է այդ անձանց` Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ, օրենսդրությամբ և միջազգային իրավական 

ակտերով սահմանված իրավունքների՝ սեփականության, աշխատանքային, կրթության, 

սոցիալական ապահովության, բնակության վայրի ազատ ընտրության և ազգային ու 

միջազգային իրավական պաշտպանության ներքո գտնվող այլ իրավունքների 

զանգվածային և աննախադեպ խախտումների, որոնց հետևանքները բռնի 

տեղահանված անձինք կրել են նաև 2021 թվականի ողջ ընթացքում: 

Տեղահանված անձանց իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության 

հարցերը Պաշտպանի գործունեության առաջնահերթություններից են եղել 2020 

թվականի պատերազմի օրերին և դրանից հետո ընկած ամբողջ 

ժամանակահատվածում և այդ ուղղությամբ գործնական քայլեր են ձեռնարկվել 

պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համագործակցության 

շրջանակներում առկա խնդիրներին համակարգային լուծումներ տալու համար: 

Պաշտպանը, բացի տեղահանված անձանցից ստացված դիմումների 

քննարկումներից, իրականացրել է նրանց իրավունքների պատշաճ իրացմանն ուղղված 

մշտադիտարկման աշխատանքներ, որոնց ընթացքում ի հայտ եկած խնդիրները  

բարձրաձայնել է հնարավոր բոլոր միջոցներով: 
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 Կատարված աշխատանքների արդյունքները վկայում են, որ, չնայած պետության 

կողմից ներդրած ջանքերին, բազմաթիվ խնդիրներ շարունակում են մնալ չլուծված և 

տեղահանված անձինք իրենց կենսագործունեության տարբեր բնագավառներում 

շարունակում են բախվել մեծածավալ դժվարությունների: 

 44-օրյա պատերազմի հետևանքով տասնյակ հազարավոր անձինք զրկվել են 

սեփականության իրավունքից ու իրենց պատկանող գույքը սեփական հայեցողությամբ 

տիրապետելու, օգտագործելու և տնօրինելու հնարավորությունից: 

Իրենց գույքն Ադրբեջանի վերահսկողության տակ թողնելով` տեղահանված 

անձանց մի մասը ստիպված բնակվել է վարձակալական հիմունքներով: Սոցիալական 

աջակցության ծրագրով պետությունը պարտավորվել է կառավարության 

համապատասխան որոշմամբ սահմանված չափով փոխհատուցել 2020 թվականի 

սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված 

պատերազմական գործողությունների հետևանքով անօթևան մնացած և (կամ) 

սոցիալական սուղ պայմաններում հայտնված անձանց համար կացարանների 

վարձակալության վճարները: Հարկ է նշել, որ ծրագրով սահմանված 

վարձավճարների չափը սահմանելիս հաշվի չեն առնվել առկա շուկայական գները։ 

Մյուս կողմից, նկատի ունենալով այս հանգամանքը և Արցախում վարձու 

բնակարանների մեծ պահանջարկը, վարձատուները իրենց բնակարանները կամ 

բնակելի տները տրամադրել են դրանց պայմաններին անհամեմատ բարձր 

վարձավճարներով, ինչը հասարակության մեջ մեծ դժգոհությունների ալիք էր 

առաջացրել: Տեղին է նշել, որ այդ դժգոհություններն արդարացված էին, և ըստ 

էության, պետական և համայնքային մարմիններին այդպես էլ չի հաջողվել 

արդյունքի հասնել գնագոյացման հարաբերություններում: Տեղահանված անձանց 

համար դժվարություններ էին առաջանում հատկապես  կացարանների 

վարձավճարների փոխհատուցման ուշացումների դեպքերի հետ կապված: 
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Տեղահանված անձանց մյուս մասը, մշտական կացարանով ապահովված չլինելով, 

ժամանակավոր, անվճար հիմունքներով բնակություն է հաստատել տարբեր 

հյուրանոցներում և հյուրատներում:  

2021 թվականի ընթացքում Պաշտպանի գլխավորությամբ աշխատակազմի 

ներկայացուցիչներն այցեր են իրականացրել «Կաշտան», «Լոտոս», «Կակադու», 

«Նաիրի», «Մենուա», «Նացիոնալ Արցախ», «Սոֆիա» հյուրանոցներ, 

«Ստեփանակերտի տուն-ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն, 

Արցախի պետական համալսարանի հանրակացարան, որոնք տեղահանված անձանց 

ժամանակավոր, պետական ֆինանսավորմամբ ապահովել են կացարաններով: 

Նշված այցերի ընթացքում համատեղվել են Պաշտպանի մշտադիտարկման և 

քաղաքացիների բողոքների քննարկման գործառույթները, ինչն ապահովել է 

տեղահանված անձանց իրավունքների արդյունավետ պաշտպանության պայմաններ: 

Մասնավորապես մշտադիտարկման առարկա էին կացարաններում  սննդի, 

խնամքի կազմակերպման առանձնահատկությունները, կացարանների 

սեփականատերերի վերաբերմունքը տեղահանված անձանց նկատմամբ: 

Արձանագրված կարևորագույն խնդիրը մինչ այսօր շարունակում է մնալ 

կացարանների գերբնակեցվածությունը, ինչից բխում են անձանց բնականոն 

կենսագործունեության ապահովման հիմնական խոչընդոտները: Կացարանների 

առանձին սենյակներում անձինք չունեն անձնական տարածություն, ինչը 

դժվարացնում է կենսական տարրական պահանջների բավարարումը, իսկ բուն 

կացարանի գերբնակեցվածությունը սննդի և խնամքի կազմակերպման 

հարաբերություններում հաճախ հանգեցնում է միջանձնային 

տարաձայնությունների կամ նույնիսկ ընտանիքների միջև վեճերի: 

Իրավիճակին լիարժեք տիրապետելու նպատակով կացարանների բնակիչների 

հետ առանձնազրույցների միջոցով Պաշտպանը և աշխատակազմի աշխատակիցները 

տեղեկություններ են հավաքագրել նրանց խնդիրների վերաբերյալ: Պարզվել է, որ 
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նրանց հուզող առաջնային հարցը շարունակում է մնալ բնակարանային ապահովման  

խնդիրը: 

Տարվա ընթացքում Պաշտպանն այցեր է իրականացրել մի քանի տասնյակ 

համայնքներ, որտեղ բնակություն են հաստատել պատերազմի հետևանքով 

տեղահանված անձինք։ Հանդիպումների  ընթացքում անձինք հնարավորություն են 

ստացել ներկայացնելու իրենց բողոքները, որոնք օրենքով սահմանված կարգով և 

ժամկետներում քննարկվել են Պաշտպանի կողմից, իսկ անձանց սոցիալական, 

աշխատանքային  և այլ իրավունքների իրացման ընթացքում ծագող խնդիրների 

լուծման վերաբերյալ առաջարկներ են ներկայացվել պետական լիազոր մարմիններին։ 

Համայնքային այցերի ընթացքում արձանագրվել է, որ համայնքներում բնակություն 

հաստատած տեղահանված անձինք պատշաճ չափով իրազեկված չեն իրենց 

սոցիալական վիճակի բարելավմանն ուղղված պետական աջակցության 

ծրագրերից: 

Տեղահանված տարեց անձանց դիտարկելով որպես առավել խոցելի, զգայուն ու 

անօգնական՝ Պաշտպանն այցելել է նաև միայնակ տարեցների իրավունքների 

պաշտպանությամբ զբաղվող «Հանգանակ» հասարակական կազմակերպության 

գրասենյակ և հանդիպել պատերազմի հետևանքով տեղահանված միայնակ 

տարեցների հետ: Հանդիպման ընթացքում հատուկ ընդգծվել է մեծահասակների 

կյանքի որակի բարելավման ուղղությամբ կազմակերպության կողմից իրականացվող 

աջակցության ծրագրերի, ինչպես նաև տարեցների նկատմամբ ցուցաբերվող 

հոգատար վերաբերմունքի կարևորությունը: 

Հետպատերազմական ժամանակաշրջանում տեղահանված անձանց 

առողջության պահպանման իրավունքի իրացման վիճակի մասին Պաշտպանի 

աշխատակազմի ուսումնասիրությունները վկայում են, որ բռնի տեղահանումը 

էականորեն ազդել է անձանց՝ հատկապես քրոնիկ հիվանդություններով 

տառապողների առողջական վիճակի վրա: Առանձնակի բացասական ազդեցություն են 

շարունակաբար ունեցել կենցաղային և սոցիալական առկա խնդիրները: 
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Զուգահեռաբար սկսել են գործարկվել տեղահանված անձանց առողջապահության 

ոլորտում արտոնություններ տրամադրելու մասին մի շարք ծրագրեր: Միևնույն 

ժամանակ կարելի է արձանագրել, որ նշված բնագավառում պետական 

քաղաքականությունը և պետական մարմինների գործունեությունը զգալիորեն 

թեթևացրել է առողջության պահպանման իրավունքի իրացման ընթացքում անձանց 

ֆինանսական դժվարությունները: Մասնավորապես, սահմանվել է, որ բժշկական 

օգնությունն և սպասարկումն Արցախի Հանրապետությունում իրականացվում է 

պետության կողմից երաշխավորված անվճար հիմունքներով: Այն վիրահատական 

միջամտությունների և հետազոտությունների իրականացման համար, որոնք Արցախի 

Հանրապետության բժշկական կազմակերպություններում չեն իրականացվում, անձինք 

առողջապահության նախարարի կողմից ուղեգրվում են Հայաստանի 

Հանրապետության համապատասխան բուժհիմնարկներ՝ պետական պատվերի 

շրջանակներում բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու համար: Ամբուլատոր-

պոլիկլինիկական բուժհիմնարկների միջոցով կենտրոնացված կարգով ձեռք բերված 

դեղերը տրամադրվում են անվճար: Այնուամենայնիվ, տարբեր համայնքներում և 

տեղահանված անձանց ժամանակավոր բնակության վայրերում իրականացված 

մշտադիտարկումները ցույց են տվել, որ առողջապահության ոլորտում 

գործարկված ծրագրերի վերաբերյալ տեղահանված անձանց շրջանում իրազեկման 

աշխատանքների խիստ անհրաժեշտություն կա։ 

2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ 

սանձազերծված պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանը,  խախտելով միջազգային 

իրավունքի նորմերը, հրթիռահրետանային հարվածների դիտավորյալ թիրախ է 

դարձրել շուրջ 170 բնակավայր, ներառյալ դպրոցներն ու մանկապարտեզները։ 71 

դպրոց և 14 մանկապարտեզ, այդ թվում՝ Ստեփանակերտի թիվ 4 և թիվ 10 դպրոցները, 

կրել են նյութական վնասներ Ադրբեջանի զինված ուժերի հրետակոծություններից, 

հրթիռային և օդային հարվածներից։ 
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Նախքան պատերազմը Արցախի Հանրապետության յոթ շրջաններում և 

մայրաքաղաք Ստեփանակերտում գործում էին պետական ու մասնավոր թվով 243 

դպրոց, 53 մանկապարտեզ, 11 արվեստի դպրոց, 9 մարզադպրոց և 7 մանկական 

ստեղծագործական կենտրոն, որից 125 դպրոց, 18 մանկապարտեզ, 4 արվեստի դպրոց, 

4 մարզադպրոց և 3 մանկական ստեղծագործական կենտրոն գտնվում էին Ադրբեջանի 

օկուպացիայի տակ անցած տարածքներում: 

Ադրբեջանի զինված հարձակման հետևանքով դպրոցների 6 538 ուսուցիչներից 2 

612-ը զրկվել են աշխատանքից, իսկ 24 206 աշակերտներից 6 819-ը՝ հարազատ 

միջավայրում կրթություն ստանալու իրավունքից, իսկ շուրջ 4 036 երեխա՝ հարազատ 

միջավայրում նախադպրոցական կրթություն ստանալու հնարավորությունից։  

Հետպատերազմյան ժամանակահատվածում տեղահանված համայնքների բոլոր 

աշակերտները 2020-2021 ուսումնական տարին առանց խոչընդոտների եզրափակել են 

Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության  հանրակրթական 

ուսումնական հաստատություններում։ Երկրում կորոնավիրուսային հիվանդությամբ 

վարակվելու հաստատված դեպքերի զգալի աճով պայմանավորված՝ ուսումնական 

գործընթացը կազմակերպվել է նաև առցանց եղանակով։ 

Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած մի շարք համայնքների ուսումնական 

հաստատություններ 2021 թվականին սկսել են գործել Ստեփանակերտ քաղաքում, 

մասնավորապես Շուշիի «Եզնիկ Մոզյան» արհեստագործական ուսումնարանը, Շուշիի 

տեխնոլոգիական համալսարանը, «Շուշիի մանկապատանեկան ստեղծագործական 

կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը, Շուշիի Խ. Աբովյանի անվան միջնակարգ դպրոցը, Շուշիի Արսեն 

Խաչատրյանի անվան պետական հումանիտար քոլեջը, «Հադրութի արվեստի 

դպրոցը», Դանիել Ղազարյանի անվան մասնագիտացված երաժշտական դպրոցը, 

«Հադրութի մանկապատանեկան դպրոց» ՊՈԱԿ-ը, Շուշիի «Արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ-

ը։ 

Կարևորելով տեղահանված երեխաների իրավունքների պատշաճ իրացման 

անհրաժեշտությունը՝ 2021 թվականին Պաշտպանի ներկայացուցիչները պարբերաբար 
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այցելել են Ստեփանակերտ քաղաքում վերաբացված Հադրութի «Դիզակ» 

մանկապարտեզ և Ստեփանակերտի Ա. Գրիբոյեդովի անվան թիվ 3 միջնակարգ 

դպրոցում ժամանակավոր գործող Հադրութի Մ. Մանվելյանի անվան ու Ա. Ղուլյանի 

անվան թիվ 2 միջնակարգ դպրոցում ժամանակավոր գործող Շուշիի Խ. Աբովյանի 

անվան միջնակարգ դպրոցներ, հանդիպել տնօրենների, ուսուցիչների և աշակերտների 

հետ: 

Հանդիպման ժամանակ արձանագրվել են դժգոհություններ՝ կապված 

դասագրքերի և ուսումնական ձեռնարկների սակավության, դասապրոցեսների 

հերթափոխի, ազատ դասասենյակների սակավության պատճառով 

նախադպրոցական խմբերի բացակայության, դպրոցին առանձին շենք 

չհատկացնելու, ինչպես նաև ուսուցիչների դասաժամերի կրճատման հետ, ինչի 

արդյունքում կրճատվել է նաև նրանց աշխատավարձը: 

Պաշտպանն այցելել է նաև «ՍՕՍ մանկական գյուղ Կոտայք» կազմակերպություն 

և հանդիպել պատերազմական գործողությունների ընթացքում Արցախից Հայաստանի 

Հանրապետություն տեղափոխված Ստեփանակերտի և Բերձորի երեխաների խնամքի 

և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատությունների սաներին: 

Տեղահանված երեխաների իրավունքների պաշտպանության վիճակին 

ծանոթանալու նպատակով մանկապարտեզներ և դպրոցներ կատարած այցերի, 

ինչպես նաև Արցախից Հայաստանի Հանրապետություն տարհանված 

Ստեփանակերտի և Բերձորի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ 

հաստատությունների սաների հետ Պաշտպանի հանդիպման մասին մանրամասն  

ներկայացված է «Երեխաների իրավունքների և ազատությունների պաշտպանություն» 

բաժնում: 

Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրի առկա 

համակարգում սովորող տեղահանված ուսանողների ուսման վճարի դիմաց տրվում է 

լրիվ փոխհատուցում, սակայն մագիստրատուրայի կրթական ծրագրում ընդգրկված 

տեղահանված անձանց համար նման արտոնություն սահմանված չէ, ինչը 
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խնդրահարույց է տեղահանված անձանց սոցիալական առկա ծանր վիճակի 

պայմաններում, հատկապես այն դեպքում, երբ ուսանողը մագիստրատուրայի 

կրթական ծրագրում ընդգրկվել է նախքան տեղահանումը: 

Արցախի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված 

պատերազմի հետևանքով Արցախի Հանրապետության բռնի տեղահանված անձինք 

կորցրել են ոչ միայն իրենց գույքը, այլև աշխատանքն ու ապրուստի միջոցները, ինչը 

վատթարացրել է նրանց սոցիալական վիճակը և հասցրել ճգնաժամային մակարդակի: 

Առաջ են եկել զբաղվածության ու գործազրկության լուրջ խնդիրներ, որոնք անհապաղ 

լուծում էին պահանջում: 

 Պաշտպանի աշխատակազմ մուտքագրված բողոքների վերլուծությունները, 

կատարված մշտադիտարկման արդյունքները և տեղահանված անձանց հետ 

առանձնազրույցները ցույց են տալիս, որ պետության կողմից իրականացվող 

սոցիալական աջակցության միջոցառումներն էականորեն ազդել են տեղահանված 

անձանց կողմից իրենց աշխատանքային իրավունքների իրացման կենսական 

անհրաժեշտության գիտակցման վրա: Այդ միջոցառումները, լինելով կենցաղային և 

սոցիալական խնդիրները կարճաժամկետ լուծելու միջոցներ, չեն կարող 

դիտարկվել որպես տեղահանված անձանց ապրուստը հոգալու միջոց և այս 

առումով անհրաժեշտ է, որ պետական մարմինների կողմից ապահովվի 

անհրաժեշտ գործիքակազմ՝ տեղահանված անձանց գործազրկության խնդիրներին 

լուծում տալու համար:  

Հատկանշական է, որ Պաշտպանի աշխատակազմ աշխատանքային 

իրավունքների պաշտպանության հարցերով դիմել են միայն բռնազավթված 

տարածքների ուսումնական հաստատություններում աշխատող ուսուցիչները: 

Արցախի վերահսկողությունից դուրս մնացած տարածքներում պետական 

կառավարման մարմինների և պետական կազմակերպությունների աշխատողների 

վարձատրության հետ կապված հարցերը կանոնակարգելու անհրաժեշտությամբ 

պայմանավորված՝ Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատած կարգի 
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համաձայն՝ Արցախի Հանրապետության վերահսկողությունից դուրս մնացած 

տարածքներում պետական կառավարման մարմինների, պետական 

կազմակերպությունների աշխատողներին տվյալ ամսում վճարվել է փաստացի 

աշխատած օրերի համար աշխատավարձ՝ համաձայն հաստատված 

հաստիքացուցակի, իսկ պարապուրդում գտնվելու աշխատանքային օրերի համար՝  

համամասնորեն հաշվարկված աշխատավարձի հիսուն տոկոսի չափով, բայց ոչ 

պակաս «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» օրենքով սահմանված 

նվազագույն ամսական աշխատավարձից:  

Վերոնշյալ հարաբերությունների՝ որոշմամբ սահմանված կարգի խախտմամբ 

իրականացման վերաբերյալ Պաշտպանին են դիմել Արցախի Հանրապետության 

Մարտակերտի և Շահումյանի շրջանների առանձին համայնքների պետական 

կազմակերպությունների աշխատողներ: Նշված դիմումների ուսումնասիրության և 

քննարկման արդյունքներով պարզվել է, որ այդ կազմակերպություններում չեն 

ապահովվել որոշման պահանջների կատարումը: Պաշտպանի միջամտությամբ 

անձանց խախտված իրավունքները վերականգնվել են: 

Հետպատերազմյան ժամականակաշրջանում տեղահանված անձինք 

աշխատանքային իրավահարաբերությունների մեջ մտնելիս բախվել են տարաբնույթ 

խնդիրների: Տեղահանված անձանց զգալի մասը բռնազավթված տարածքներում են 

թողել աշխատանքի ընդունվելու համար օրենսդությամբ պահանջվող 

փաստաթղթերը՝ անձը հաստատող փաստաթղթերը, հանրային ծառայությունների 

համարանիշը, մասնագիտական որակավորումը հավաստող վկայական և (կամ) այլ 

փաստաթղթեր, աշխատանքային գրքույկները: Օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով այդ փաստաթղթերի վերականգնումը բավականին ժամանակատար 

գործընթաց է, և տեղահանված անձինք այդ ուղղությամբ ծախսել են զգալի 

ռեսուրսներ:  
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Բռնի տեղահանումը կենսաթոշակային տարիքի հասած անձանց համար 

կենսաթոշակ նշանակելու հարաբերություններում աշխատանքային ստաժի 

հաշվարկման հետ կապված խոչընդոտներ է ստեղծել: 

Պաշտպանին  ուղղված դիմումների հիման վրա կարելի է պնդել, որ  բազմաթիվ 

տեղահանված անձինք բախվել են խնդիրների, քանի որ աշխատանքային ստաժը 

հաստատող հիմնական փաստաթուղթը՝ աշխատանքային գրքույկը, մնացել է 

բռնազավթված տարածքներում։ Արդյունքում, օրենսդրական կարգավորումներին 

համապատասխան, տեղահանված անձինք հիմնականում ստիպված են եղել խնդիրը 

լուծելու նպատակով դիմել դատարան, ինչը նրանց համար առաջացրել է լրացուցիչ  

դատական քաշքշուկներ։ 

Որպես խնդրի լուծման այլընտրանքային տարբերակ՝ Արցախի Հանրապետության 

սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 2-ի 

«1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթված և 2020 

թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված 

պատերազմական գործողությունների հետևանքով Արցախի Հանրապետության 

վերահսկողությունից ժամանակավոր դուրս մնացած բնակավայրերում աշխատած 

անձանց աշխատանքային ստաժը սահմանող հանձնաժողով ստեղծելու, 

հանձնաժողովի անհատական կազմը և աշխատակարգը հաստատելու մասին» N 109-

Ն հրամանով ստեղծվել է 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի 

Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների 

հետևանքով Արցախի Հանրապետության վերահսկողությունից ժամանակավոր դուրս 

մնացած բնակավայրերում աշխատած անձանց աշխատանքային ստաժը սահմանող 

հանձնաժողով:  

2020 թվականին Արցախի Հանրապետության վերահսկողությունից  դուրս 

մնացած համայնքների բնակիչներն իրենց մշտական բնակության վայրը փոխել  են  

հարկադրված, և խախտվել է նրանց ազատ տեղաշարժի և բնակության վայրի 

ազատ ընտրության իրավունքը: Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետության 
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տարածքների բռնազավթման հետևանքով 2021 թվականի ընթացքում առաջացել է 

այդ տարածքներում հաշվառման հետ կապված ընթացակարգերը սահմանված 

կարգով իրականացնելու անհնարինություն: 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների հաշվառման և հաշվառումից 

հանելու ընթացակարգը իրականացվում է անձնագրային համակարգի 

կանոնադրության համաձայն: Մասնավորապես, սահանված է, որ Արցախի 

Հանրապետությունում 16 տարին չլրացած բնակչի բնակության վայր կամ կացարան է 

համարվում այն վայրը, որտեղ հաշվառված են նրա ծնողները (ծնողը):  

Ստեղծված իրադրության պայմաններում վերը նշված իրավադրույթի իմաստով 

սահմանված ընթացակարգի շրջանակներում հնարավոր չէ  16 տարին չլրացած բնակչի 

բնակության վայր կամ կացարան համարել այն վայրը, որտեղ հաշվառված են նրա 

ծնողները՝ այն հանգամանքով պայմանավորված, որ հաշվառման վայր հանդիսացող 

համայնքը Արցախի Հանրապետության իրավազորության տակ չէ: Այնուամենայնիվ, 

նշված ոլորտում պրակտիկայի համապարփակ ուսումնասիրությունը վկայում է, որ ոչ 

միայն 16 տարին չլրացած, այլ մինչև 18 տարեկան բնակիչները շարունակում են 

հաշվառվել իրենց ծնողների բնակության վայրում կամ կացարանում, չնայած 

հաշվառման վայր հանդիսացող համայնքը Արցախի Հանրապետության 

իրավազորության տակ չէ: 

Պաշտպանի աշխատակազմի ուսումնասիրությունները վկայում են, որ 

Արցախի Հանրապետության տարածքների բռնազավթման հետևանքով 

գործնականում այդ տարածքներում քաղաքացիների հաշվառման և հաշվառումից 

հանելու հիմքերը և ընթացակարգերը փոփոխությունների են ենթարկվել, 

այնուամենայնիվ իրավաստեղծ բնագավառում ոլորտը կարգավորող իրավական 

ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ չեն կատարվել, ինչի հետևանքով 

պետական լիազոր մարմինների գործունեության հայեցողական սահմանները 

ընդլայնվել են։ 
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2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից 

Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմի հետևանքների 

հաղթահարումը՝ հատկապես սոցիալ-տնտեսական բնագավառում, առաջ է բերել 

լրջագույն մարտահրավերներ, ընդ որում, դրանք պահանջում էին և շարունակում  են 

պահանջել համակարգային լուծումներ, արագություն, յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում 

յուրահատուկ մոտեցում: Պետության  քաղաքականության հիմնական նպատակ 

ճանաչված և սոցիալական, տնտեսական և մշակութային ոլորտներում օրենսդրական 

երաշխիք համարվող սոցիալական ապահովության իրավունքի պահպանության ու 

պաշտպանության տրամաբանությունից ելնելով և ստեղծված իրավիճակից նյութապես 

տուժված անձանց օժանդակելու անհրաժեշտությամբ պայմանավորված՝ Հայաստանի 

Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության Կառավարությունները ընդունել են 

մի շարք որոշումներ, որոնցով հաստատվել և կյանքի են կոչվել սոցիալական 

աջակցության տարբեր միջոցառումներ, որոնք, սակայն, հաճախ եղել են 

իրավիճակային և ոչ համակարգային լուծումներ: 

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2020 թվականի նոյեմբերի 21-ի 

2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից Արցախի 

Հանրապետության դեմ սկսված պատերազմական գործողությունների հետևանքով 

Ադրբեջանի Հանրապետության վերահսկողության տակ անցած համայնքներում 

հաշվառված կամ փաստացի բնակված քաղաքացիների աջակցության միջոցառումը 

հաստատելու մասին N 1820-Լ որոշմամբ իրականացվող միջոցառման նպատակն էր 

սոցիալական աջակցություն տրամադրել Ադրբեջանի կողմից 2020 թվականի 

սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված պատերազմի հետևանքով տեղահանված և 

փաստացի Հայաստանի Հանրապետությունում կամ Արցախում գտնվող Արցախի 

քաղաքացիներին, որոնք ունեն որոշման հավելվածին կից ցանկում ներառված 

Արցախի համայնքի հաշվառում և մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը առնվազն 

վերջին 3 ամիսը փաստացի բնակվել են այնտեղ: 
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Միջոցառումից կարող էին օգտվել նաև այն քաղաքացիները, ովքեր Արցախի 

Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարությունից ստացված 

տեղեկատվության համաձայն՝ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի դրությամբ առնվազն 

վերջին 3 ամիսներին փաստացի բնակվել են (անկախ Արցախի Հանրապետության 

բնակավայրի հասցեով հաշվառված լինելու հանգամանքից) որոշման հավելվածին կից 

ցանկում նշված (Ադրբեջանի Հանրապետության վերահսկողության տակ անցած) 

համայնքներում։ 

Որոշման հավելվածին կից ցանկում ներառված Արցախի համայնքներում 

հաշվառման և հավելվածի 1-ին կետում նշված՝ առնվազն վերջին 3 ամսվա փաստացի 

բնակվելու հանգամանքը հավաստվում է Արցախի կառավարության կողմից: 

Որոշման կատարման շրջանակներում քաղաքացիները բախվել են և՛ 

տեխնիկական բնույթ կրող, և՛ օրենսդրական բնույթի, և՛ պետական իրավասու 

մարմինների ոչ իրավաչափ գործողությունների հետևանքով առաջացած խնդիրների։ 

Մասնավորապես որոշակի խնդիրներ է հարուցել Որոշման հավելվածին կից 

ցանկում ներառված Արցախի համայնքներում հաշվառման և հավելվածի 1-ին կետում 

նշված՝ առնվազն վերջին 3 ամսվա փաստացի բնակվելու հանգամանքը հավաստվում է 

Արցախի Կառավարության կողմից դրույթը: Գրանցվել են դեպքեր, երբ 

քաղաքացիները, փաստացի բնակվելով որոշման հավելվածին կից ցանկում ներառված 

Արցախի համայնքներում, հաշվառված չէին այդտեղ և լիազոր մարմնից չեն ստացել 

փաստացի բնակվելու հանգամանքը հավաստող տեղեկանք: Որոշ դեպքերում, 

առնչվելով ակնհայտ ոչ իրավաչափ գործելաոճի, Պաշտպանի և իրավասու 

մարմինների փոխհամագործակցության արդյունքում քաղաքացին ներառվել է 

շահառուների ցուցակում, իսկ որոշ դեպքերում, պահանջվող փաստի հաստատումը 

Պաշտպանի լիազորությունների շրջանակից դուրս լինելու հանգամանքով 

պայմանավորված, քաղաքացուն ներկայացվել են դատական կարգով 

իրավունքների պաշտպանության հնարավորությունները: 
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Գործնականում խնդիրներ են առաջացրել նաև միջոցառման շահառուների 

վճարման ցուցակներում ներառվելու համար նախատեսված վերջնաժամկետները:  

Որոշմամբ նախատեսված է, որ նշված միջոցառման շրջանակներում վճարման 

ցուցակ ներառելու համար Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածների նախարարությունը 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի դրությամբ 

առնվազն 3 ամիս Ադրբեջանի Հանրապետության վերահսկողության տակ անցած 

համայնքներում փաստացի բնակված անձանց տվյալները սահմանված ժամկետում 

ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական 

հարցերի նախարարությանը: Բազմաթիվ դիմումների ուսումնասիրության 

արդյունքներով արձանագրվել է, որ դիմումատուների տվյալները չեն ներառվել 

վճարման ցուցակներում այն պատճառով, որ Արցախի Հանրապետության 

տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից 

դրանք ներկայացվել են սահմանված ժամկետից ուշ։ 

Արցախի Հանրապետության իրավասու մարմինների հետ փոխգործակցության 

արդյունքներով Պաշտպանի կողմից ևս առաջարկվել է երկարաձգել  որոշման 

շրջանակներում աջակցության տրամադրման ժամկետները։  

Հաշվի առնելով ի հայտ եկած խնդիրները և դրանց լուծումների առաջարկները՝ 

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունը վերոնշյալ որոշման մեջ կատարել 

է փոփոխություններ. սկզբնապես  նախանշված վերջնաժամկետի երկարաձգում, 

շահառու հանդիսանալու համար հաշվառված լինելու և փաստացի բնակվելու 

պարտադիր նախապայմանի փոխարեն բավարար էր նաև փաստացի բնակվելու 

փաստը: 

Արդյունքում դիմումատուների մեծ մասը կարողացել է ստանալ նշված 

միջոցառման շրջանակներում տրամադրվող աջակցությունը:  

Համանման խնդիրներ էին ծագում նաև Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ի N 2021-Լ որոշմամբ սահմանված 

աջակցության միջոցառման կատարման ընթացքում: 
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Պաշտպանին ուղղված դիմումների վերլուծությունը վկայում է նաև, որ որոշ 

քաղաքացիներ ընդհանրապես տեղեկացված չէին գոյություն ունեցող ծրագրերից, 

մյուսները չգիտեին դիմելու եղանակների, ժամկետների մասին, մինչդեռ 

հանդիսանում էին ծրագրի իրական շահառուներ: 

Ներքին տեղահանված անձինք օգտվել են նաև Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2021 թվականի  փետրվարի 12-ի Արցախի Հանրապետությունում 

հաշվառված կամ փաստացի բնակված քաղաքացիներին 4 ամիս ժամկետով ամսական 

դրամական օգնություն տրամադրելու միջոցառումը հաստատելու մասին N 186-Լ 

որոշմամբ հաստատված միջոցառումից: Միջոցառման նպատակն էր սոցիալական 

աջակցություն տրամադրել 2021 թվականի փետրվարի 10-ի դրությամբ Արցախի 

Հանրապետությունում հաշվառված կամ որոշման հավելվածի 2-րդ կետում նշված՝ 

փաստացի բնակված քաղաքացիներին՝ Ադրբեջանի կողմից 2020 թվականի 

սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված պատերազմի տնտեսական և սոցիալական 

հետևանքները մեղմելու համար։  

Սոցիալական աջակցությունը տրամադրվել է ամենամսյա դրամական օգնության 

ձևով՝ ոչ ավել, քան 4 ամսվա համար՝ սկսած 2021 թվականի մարտ ամսից: Դրամական 

օգնության ամսական չափը կազմել է 68 000 ՀՀ դրամ։ Միջոցառման շահառու են 

հանդիսացել Արցախի Հանրապետությունում հաշվառված կամ փաստացի բնակված 

քաղաքացիները, բացառությամբ 18-63 տարեկան արական սեռի այն անձանց, որոնք  

չունեին հաշմանդամության խումբ։ 

Նշված միջոցառման շրջանակներում դրամական օգնություն ստանալու 

իրավունքի իրացման հետ կապված արձանագրվել են հետևյալ խոչընդոտները՝ 

պետական ռեգիստրի տվյալների անհամապատասխանություն, փաստաթղթերի 

ներկայացման ժամկետային սահմանափակումներ, ՍԷԿՏ համակարգում առկա 

թերություններ, ինչպես նաև տեխնիկական բնույթ կրող այլ թերություններ: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի հոկտեմբերի 

18-ի N 1709-Լ որոշմամբ հաստատվել է պատերազմի հետևանքով Արցախի 
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Հանրապետությունից տեղահանված կամ Արցախի Հանրապետությունում բնակելի 

անշարժ գույքը կորցրած քաղաքացիներին 6 ամիս ժամկետով ամսական դրամական 

օգնություն տրամադրելու միջոցառումը։  

Սույն միջոցառման՝ տվյալ ամսվա շահառուներ են փաստացի բնակված 

քաղաքացիները, որոնք այդ ամսվա 1-ի դրությամբ գտնվում էին Հայաստանի 

Հանրապետությունում կամ Արցախի Հանրապետությունում։ Տվյալ ամսվա դրամական 

օգնության ամսական չափը կազմում է այդ ամսվա 1-ի դրությամբ՝ 

1) երեխաների, 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար՝ 

50 000 դրամ՝ 2021 թվականի սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր և դեկտեմբեր 

ամիսների համար, և 40 000 դրամ՝ 2022 թվականի հունվար և փետրվար ամիսների 

համար. 

2) այլ շահառուների համար՝ 25 000 դրամ՝ 2021 թվականի սեպտեմբեր, 

հոկտեմբեր, նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսների համար, և 20 000 դրամ՝ 2022 

թվականի հունվար և փետրվար ամիսների համար: 

Պատերազմական գործողությունների ծանր հետևանքների նվազեցման 

նպատակով պետության կողմից ձեռնարկված միջոցառումներից հարկ է հիշատակել 

նաև Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի հունիսի 3-ի N 579-

Ն որոշումը, որով կարգավորվում են 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի 

Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների 

հետևանքով նյութական վնաս կրած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց 

պետական ֆինանսական աջակցության տրամադրման հետ կապված 

հարաբերությունները: 

Սույն ծրագրի մասով հիմնական խնդիրը կապված էր շահառուների կողմից 

դեպքերի մեծամասնությունում սեփականության իրավունքի վկայականը 

ներկայացնելու պահանջի ապահովման անհնարինությամբ, ինչի հետևանքով 

որոշման մեջ կատարված համապատասխան փոփոխությունների արդյունքում 

ընդլայնվել է իրավահաստատող փաստաթղթերի ցանկը: 
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Բռնի տեղահանված անձինք ներառվել են  վարկային պարտավորությունների 

կատարմանն ուղղված պետական ֆինանսական աջակցության ծրագրի շահառուների 

առաջնահերթություն կազմող խմբի մեջ: 

Վերոգրյալ ծրագրերի կատարման ընթացքում իրավունքների և ազատությունների 

ենթադրյալ խախտումների վերաբերյալ Պաշտպանին ուղղված դիմումները 

ներկայացված են սույն հաղորդման «Սոցիալական և տնտեսական իրավունքների և 

ազատություններ» բաժնում: 

Սոցիալական աջակցության միջոցառումներ սահմանող իրավական ակտերով 

սահմանված իրավակարգավորումների վերաբերյալ Պաշտպանի առաջարկները 

ներկայացված են «Պաշտպանի գործունեությունը օրենսդրության կատարելագործման 

բնագավառում» բաժնում: 

Չնայած բռնի տեղահանված անձանց սոցիալական վիճակի մեղմացմանն 

ուղղված վերոգրյալ պետական աջակցության միջոցառումների մշակմանը և 

իրականացմանը, ինչպես նշվել էր վերը, առաջնային է մնում նրանց բնակարանային 

ապահովման հարցը: 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի հուլիսի 2-ի N 705-

Ն որոշմամբ սահմանվել է, որ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի 

Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների 

հետևանքով զոհված (մահացած) և անհայտ բացակայող ճանաչված անձանց 

ընտանիքների, առաջին խմբի անժամկետ զինվորական հաշմանդամ ճանաչված և 

(կամ) անօթևան մնացած անձանց բնակարանային ապահովման ծրագիրը նպատակ 

ունի երեք տարվա ընթացքում լուծել 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի 

Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների 

հետևանքով զոհված (մահացած) և անհայտ բացակայող ճանաչված անձանց 

ընտանիքների, ինչպես նաև առաջին խմբի անժամկետ զինվորական հաշմանդամ 

ճանաչված և (կամ) անօթևան մնացած անձանց բնակարանային ապահովման խնդիրը` 
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նպաստելով Արցախի Հանրապետությունում նրանց հետագա բնականոն կեցությանն ու 

գործունեությանը: 

Ծրագրի իրականացման լիազոր մարմին է սահմանվել Արցախի 

Հանրապետության բնակարանային հարցերի կոմիտեն, որն իրականացրել է 

բնակարանային ֆոնդի ձևավորման, բնակարանային ապահովության 

քաղաքականության մշակումն ու բնակարանային ոլորտում պետական աջակցության 

ծրագրերի համակարգումը։  

Ծրագրի իրականացման կարգը սահմանվել է Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 1394-Ն որոշմամբ, որով 

սահմանված պայմաններով բնակարանային ապահովման իրավունք ունեցող են նաև 

պատերազմական գործողությունների հետևանքով Արցախի Հանրապետության 

բռնազավթված համայնքներում, այդ թվում` Մարտունու շրջանի Ճարտար քաղաքային 

համայնքի և Թաղավարդ գյուղական համայնքի բռնազավթված հատվածներում և 

Քաշաթաղի շրջանի Բերձոր, Քարեգահ և Ներքին Սուս համայնքներում 2020 թվականի 

սեպտեմբերի 27-ի դրությամբ` 

ա. հաշվառված և առնվազն վերջին երեք ամիսներին փաստացի բնակված՝ 

բնակարանային ապահովման կարիք ունեցող անձը և նրա ընտանիքը, 

բ. առնվազն վերջին երեք տարիներին սեփականության իրավունքով իրեն 

պատկանող բնակտարածքում փաստացի բնակված՝ բնակարանային ապահովման 

կարիք ունեցող անձը և նրա ընտանիքը: 

Ընդ որում, կարգի համաձայն՝ Շուշի և Հադրութ քաղաքներում սեփականության 

իրավունքով (նաև հիփոթեքային վարկավորմամբ ձեռք բերված և առուվաճառքի 

պայմանագրով սահմանված՝ բնակտարածքի ձեռքբերման գնի 50 տոկոսից ավելին 

2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի դրությամբ վճարած) իրենց պատկանող 

բնակտարածքներում բնակված` ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված 

շահառուները ընդգրկվում են Ստեփանակերտ քաղաքի բնակարանային հաշվառման 

հերթացուցակներում, իսկ «բ» պարբերությունում նշված անձինք բնակարանային 
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հաշվառման են վերցվում իրենց նախընտրած շրջանային հաշվառման 

հերթացուցակներում: 

Բռնի տեղահանված անձանց բնակտարածքը տրամադրվում է մինչև 

բռնազավթված տարածքներում նրանց մշտական բնակության վայրեր վերադառնալը, 

իսկ դրա անհնարինության  դեպքում՝ բնակտարածքը տրամադրվում  է անհատույց 

օգտագործման իրավունքով՝ բնակտարածքի նկատմամբ իրավունքի պետական 

գրանցման ամսաթվից մինչև 2030 թվականի սեպտեմբերի 27-ն ընկած ժամկետով: 

Կարգի համաձայն՝ բռնի տեղահանված անձանց տրամադրվում է մինչև 2 000 000 ՀՀ 

դրամ ընդհանուր արժեքով կենցաղային տեխնիկա և գույք` լիազոր մարմնի կողմից 

դրանց նկատմամբ կարիքի գնահատման արդյունքում: 

Սույն որոշման նախագծման փուլում Պաշտպանը ներկայացրել է գրավոր 

առաջարկներ, ինչպես նաև բանավոր քննարկումներ է ունեցել նախագծով 

առաջարկվող կարգավորումների վերաբերյալ, որոնք մեծ մասամբ հիմնված էին 

Պաշտպանին ուղղված բողոքների ուսումնասիրության և քննարկման արդյունքների 

վերլուծությունների և Պաշտպանի մշտադիտարկման աշխատանքների արդյունքների 

վրա: 

Պաշտպանն իր ուշադրության ներքո է պահել նաև Հայաստանի 

Հանրապետությունում գտնվող բռնի տեղահանված արցախցիների իրավունքների և 

ազատությունների պաշտպանությունը, որը նաև իրականացվում էր Հայաստանի 

Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից: Հայաստանի 

Հանրապետությունում Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչի, 

Հայաստանի Հանրապետության Մարդու իրավունքների Պաշտպանի, Հայաստանի 

Հանրապետության Ազգային ժողովի Մարդու իրավունքների պաշտպանության և 

հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամների, 44-օրյա պատերազմի 

հետևանքով բռնի տեղահանված և Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստանած 

արցախցիների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող մի շարք հասարակական 

կազմակերպությունների ներկայացուցիչների և իրավապաշտպան 
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կազմակերպությունների ղեկավարների հետ համագործակցության արդյունքներով վեր 

հանվել են նրանց խնդիրները: Արձանագրվել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում 

բնակություն հաստատած բռնի տեղահանված անձինք զրկված են Արցախի 

Հանրապետության կառավարության կողմից իրականացվող մի շարք սոցիալական 

աջակցության միջոցառումներից օգտվելու հնարավորությունից, և համանման 

ծրագրերի իրականացումը Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության կողմից 

զգալիորեն կթեթևացներ նրանց ծանր սոցիալական դրությունը: Մասնավորապես 

խոսքը բնակարանների կամ բնակելի տների վարձակալության վարձավճարների  և 

կոմունալ վճարումների փոխհատուցման օրենսդրական կառուցակարգերի մասին էր: 

Կարևորելով մարդու՝ իր իրավունքների և պարտականությունների մասին 

բավարար իրազեկման մակարդակ ունենալու հանգամանքը՝ Պաշտպանի 

աշխատակազմը 2021 թվականի ընթացքում հրապարակել է պատերազմի հետևանքով 

տուժած, այդ թվում՝ տեղահանված անձանց, պետական աջակցության 

միջոցառումների մասին ամփոփ տեղեկագիր։ Տեղեկագրում պարզեցված եղանակով 

ներկայացվել են աջակցության թվով 10 միջոցառումների տրամադրման կարգն ու 

պայմանները։6 

 

8․2 Փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձինք 

Իրենց կարգավիճակի առանձնահատկություններով պայմանավորված՝ 

փախստականները դասվում են հասարակության խոցելի խմբերի շարքին: Նրանք, 

որոշ գործոններով պայմանավորված, հետապնդումների զոհ դառնալու հիմնավոր 

երկյուղի պատճառով գտնվում են իրենց քաղաքացիական պատկանելության 

պետությունից և վերջինիս հոգածությունից դուրս, ուստի կարիք ունեն հատուկ 

վերաբերմունքի ու պաշտպանության: 

                                        
6 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական կայք, «Տեղեկագիր` 2020 թվականի պատերազմի 
հետեւանքով տուժած անձանց պետական աջակցության միջոցառումների մասին», 08 հունիսի, 2022թ., հղումը՝ 
https://artsakhombuds.am/hy/document/841 (մուտքը՝ 30 մարտի 2022թ.): 

https://artsakhombuds.am/hy/document/841
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Արցախի Հանրապետությունը, լինելով սոցիալական պետություն, հանձն է առել 

փախստականների իրավունքների պաշտպանության պարտականությունը՝ 

սահմանելով փախստականի կարգավիճակ տալու և մերժելու հիմքերը, փախստականի 

կարգավիճակ ստացած անձանց իրավունքները և պարտականությունները, 

փախստականի կարգավիճակի դադարեցման, օտարերկրյա քաղաքացուն կամ 

քաղաքացիություն չունեցող անձին ժամանակավոր ապաստան տալու, 

փախստականների կողմից Արցախի Հանրապետության քաղաքացիության 

ձեռքբերման վերաբերյալ իրավական նորմերը:  

Փախստականների իրավունքները կարգավորող հիմնական իրավական ակտերն 

են՝ «Փախստականների մասին» օրենքը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 21-ի «1988-1992 թվականներին 

Ադրբեջանից բռնագաղթված և ԼՂՀ քաղաքացիություն ստացած անձանց իրավական 

և սոցիալ-տնտեսական երաշխիքների մասին» N 521, Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հուլիսի 14-ի «Պետական ծրագրի 

շրջանակներում Արցախի Հանրապետությունում վարձակալական հիմունքներով 

բնակվող փախստականի հաշվառման վկայական ստացած ընտանիքներին 

ֆինանսական աջակցության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N 381-Ն 

որոշումները և մի շարք այլ ենթաօրենսդրական իրավական ակտեր: 

2003 թվականի նոյեմբերի 26-ի «Փախստականների մասին» ՀՕ-80 օրենքի 

համաձայն՝ փախստական է համարվում Արցախի Հանրապետության քաղաքացի 

չհանդիսացող այն անձը, որը ռասայական, ազգային, կրոնական, որոշակի 

սոցիալական խմբի պատկանելության կամ քաղաքական  համոզմունքների համար 

հետապնդումների զոհ դառնալու հիմնավոր երկյուղի  պատճառով գտնվում է իր 

քաղաքացիական պատկանելության պետությունից դուրս և չի կարող կամ չի կամենում 

վերադառնալ այդ պետություն, կամ եթե անձը միաժամանակ մի քանի պետության 

քաղաքացի է, սակայն երկյուղ ունի, որ չի կարող օգտվել այդ պետություններից որևէ 

մեկի պաշտպանությունից:  
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Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Կառավարության 2005 թվականի 

փետրվարի 28-ի «Արցախի Հանրապետության փախստականի հաշվառման վկայական 

ստացած անձանց սահմանված արտոնությունների տրամադրման կարգը հաստատելու 

մասին» N 101 որոշմամբ հաստատված  կարգի իմաստով փաստացի փախստական են 

համարվում այն քաղաքացիները, որոնք ծնվել են մինչև 1993 թվականը և 1988-1992 

թվականներին բռնի տեղահանվել են իրենց հայրենի բնակավայրից, որոնք  գտնվում 

են Ադրբեջանի Հանրապետության գերիշխանության ներքո, և Արցախի 

Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարության կողմից ստացել են փախստականի հաշվառման վկայական: 

 Փախստականների իրավունքների պաշտպանության վիճակի Պաշտպանի 

մշտադիտարկման աշխատանքները ցույց են տալիս, որ առաջին հերթին ապահովված 

չեն նրանց բնակարանային իրավունքները: Հատկապես իրավիճակը սրվել է 

փախստական այն անձանց դեպքում, որոնք 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին 

Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական 

գործողությունների հետևանքով բռնի տեղահանվել են: Կրկնակի տեղահանումը, 

բացի սոցիալական խնդիրներից, նրանց մոտ առաջացրել է ծանր հոգեբանական 

վիճակ: 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի 

փետրվարի 28-ի «Արցախի Հանրապետության փախստականի հաշվառման վկայական 

ստացած անձանց սահմանված արտոնությունների տրամադրման կարգը հաստատելու 

մասին»  N 101 որոշմամբ հաստատված կարգի համաձայն՝ պետությունը 

պարտավորվում է փախստական ընտանիքին ապահովել անհատական տնով կամ 

բնակարանով: 

 Սակայն պետք է արձանագրել, որ շուրջ երեսուն տարիների ընթացքում 

փախստականների դեռ զգալի հատված ունի  բնակարանային ապահովման կարիք:  

2021 թվականի ընթացքում բնակչության բնակարանային ապահովման 

բնագավառում Արցախի Հանրապետության առջև ծառացած տեղահանմամբ 
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պայմանավորված մարտահրավերները չպետք է երկրորդային պլան մղեն 

փախստականների բնակարանային ապահովման հարցերը, և կարևոր է, որ 

օրենսդրական պարտավորության առկայության պայմաններում պետությունը 

վերջնականապես հստակեցնի բնակարանային պայմանների ապահովման 

իրավաչափ ակնկալիք ունեցող փախստականների սպասելիքների բավարարման 

հնարավորությունները՝ հերթագրված անձանց հատկացնելով բնակարաններ: 

Ներկայումս Արցախի Հանրապետությունում փախստականի հաշվառման 

վկայական ստացած անձանց և նրանց ընտանիքների անդամների համար  

օրենսդրությամբ նախատեսված են հետևյալ արտոնությունները՝ 

1. Փախստականների ընտանիքների համար բնակելի տներ գնելու կամ 

բնակելի տներ կառուցելու և (կամ) վերանորոգելու նպատակով պետական 

ֆինանսական աջակցության տրամադրում, որն արտահայտվում է պետական բյուջեի 

միջոցների հաշվին հիփոթեքային վարկի տոկոսագումարի սուբսիդավորմամբ և (կամ) 

հիփոթեքային վարկի կանխավճարի մասնակի տրամադրմամբ: 

2. Բնակելի տարածության վարձակալության դիմաց ֆինանսական 

աջակցության տրամադրում, որից կարող են օգտվել այն փախստական ընտանիքները, 

որոնց նկատմամբ բնակարանային պայմանների բարելավման նպատակով պետական 

աջակցություն չի ցուցաբերվել, բնակվում են վարձակալական հիմունքներով և 

ֆինանսական աջակցության տրամադրման օրվա դրությամբ վերջին 10 տարիների 

ընթացքում սեփականության իրավունքով պատկանող բնակելի տարածություն չեն 

օտարել: Բնակելի տարածության վարձակալության դիմաց ֆինանսական 

աջակցություն տրամադրվում է Արցախի Հանրապետության սոցիալական զարգացման 

և միգրացիայի նախարարության կողմից յուրաքանչյուր ամիս, և չի կարող գերազանցել 

50 000 ՀՀ դրամը:  

2021 թվականի ընթացքում Պաշտպանը հանդիպումներ է ունեցել 

փախստականների հետ, որոնց ընթացքում արձանագրվել է, որ գործնականում 

փախստականները բախվել են նաև հիփոթեքային վարկավորմամբ բնակարանային 
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պայմանների բարելավման համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման կարգի 

հետ կապված խնդիրների:  Ֆինանսական աջակցության տրամադրման համար 

անհրաժեշտ պայմանը կայուն եկամուտն է: Փախստականների աշխատավարձի 

վերաբերյալ տեղեկանքներ ներկայացնելու պահանջները երբեմն իրական խոչընդոտ 

են դառնում, քանի որ ավագ սերնդի ներկայացուցիչների մի մասի մոտ դեռևս առկա են 

լեզվական դժվարություններ՝ կապված հայերենին բավարար տիրապետելու հետ, ինչն 

աշխատաշուկայում հանգեցրել  է նրանց իրավունքների իրացման ու պաշտպանության 

խնդիրների:  

Հանրապետությունում հիփոթեքային վարկերի հասանելիության բացակայության 

պայմաններում փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձինք զրկվել են նաև 

նախկինում կառավարության կողմից հաստատված արտոնյալ վարկավորման 

հնարավորությունից, ուստի առավել կարևոր է դառնում նրանց բնակարանային 

հարցերի հրատապ կարգավորումը։ 

Չնայած Արցախի Հանրապետությունում բնակվող փախստականի կարգավիճակ 

ունեցող անձինք օրենսդրությամբ սահմանված կարգով մեծ մասամբ ձեռք են  բերել 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացիություն, և նրանց վրա տարածվում են 

Սահմանադրությամբ երաշխավորվող մարդու հիմնական իրավունքներն ու 

ազատությունները, որոնցից օգտվում են մնացած քաղաքացիները, այդ հանգամանքը 

առանձին արտոնություններ սահմանող օրենսդրությամբ չի դիտարկվում որպես նրանց 

կարգավիճակը փոփոխող հանգամանք։ Ուստի հարկ է արձանագրել, որ 

փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձանց կարիքների իրական գնահատման 

ու աջակցության հասցեական ծրագրերի ներդրման խիստ անհրաժեշտություն կա։  

2021 թվականի ընթացքում Պաշտպանը փախստականների իրավունքների 

պաշտպանության հարցերով ստացել է 5 դիմում: Դիմումները վերաբերել են 

հիմնականում սեփականության և սոցիալական ապահովության հարցերին: 

2021 թվականին փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձանցից Պաշտպանի 

աշխատակազմ մուտքագրված մյուս դիմումների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 
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դրանցում բարձրացված խնդիրները բնորոշ են հանրապետության բնակչության զգալի 

հատվածին, այսինքն՝ պայմանավորված չէին փախստականի կարգավիճակ ունենալու 

հանգամանքով: 

 

8․3 Տարեց անձինք  

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 83-րդ հոդվածի համաձայն՝ 

յուրաքանչյուր կարիքավոր և տարեց մարդ, օրենքին համապատասխան, ունի 

արժանապատիվ ապրելու իրավունք: 

Պետության քաղաքականության հիմնական նպատակներից պետք է լինի 

տարեցների համար արժանավայել ծերության, սոցիալական պաշտպանության, 

առողջության պահպանման ապահովումը, ինչը կնպաստի տարեց անձանց կյանքի 

որակի բարձրացմանը, որի համար անհրաժեշտ են բարենպաստ ու բավարար 

պայմաններ: 

«Սոցիալական աջակցության մասին» օրենքի համաձայն՝ տարեց է համարվում 

ծերության սոցիալական կենսաթոշակի տարիքի հասած՝ 65 տարին լրացած անձը: 

2021 թվականի ընթացքում Պաշտպանի գլխավորությամբ աշխատակազմի 

ներկայացուցիչները պարբերաբար հանդիպումներ են ունեցել տեղահանված տարեց 

անձանց հետ՝ ծանոթանալու վերջիններիս իրավունքների պաշտպանության վիճակին: 

Մշտադիտարկման այց է կատարվել նաև Արցախի Հանրապետության սոցիալական 

զարգացման և միգրացիայի նախարարության ենթակայությամբ գործող  

«Ստեփանակերտի տուն-ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն: 

Հարկ է նշել, որ 2020 թվականի սեպտեմբերի  27-ին Ադրբեջանի կողմից Արցախի 

Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմի ժամանակ տուն-ինտերնատի 

խնամյալները, անվտանգության նկատառումներից ելնելով, տեղափոխվել են 

Հայաստանի Հանրապետություն: Ներկայումս շենքը ծառայում է բռնի տեղահանված 

անձանց համար որպես ժամանակավոր կացարան, ինչի պատճառով անհնար է 

դարձել տուն-ինտերնատի խնամյալների վերադարձը Արցախ։ Հաշվետու 
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ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության տարբեր 

հաստատություններում գտնվող՝ Ստեփանակերտի տուն-ինտերնատի խնամյալների 

իրավունքների պաշտպանությունը ՄԻՊ հաստատության կողմից իրականացվել է 

Հայաստանի Հանրապետության  գործընկեր կառույցի աջակցությամբ։ 

Տուն-ինտերնատի՝ ըստ նպատակի օգտագործման անհնարինությամբ 

պայմանավորված՝ պատշաճ կերպով ապահովված չեն ծեր և հաշմանդամություն 

ունեցող  քաղաքացիներին խնամքի տրամադրման համար մինչև 44-օրյա պատերազմը 

գործող հնարավորությունները։ Այս առումով պետության կողմից պետք է ձեռնարկվեն 

միջոցներ՝ հնարավորինս կարճ ժամկետներում տուն-ինտերնատի աշխատանքների 

վերականգնման և տարեցներին անհրաժեշտ խնամքի ծառայությունների մատուցման 

համար։ 

Տուն-ինտերնատի հետ կապված հիմնական համակարգային խնդիրը 

շարունակում է մնալ հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամումը 

տուն-ինտերնատում, ինչը երբեմն լրացուցիչ դժվարություններ ու ռիսկեր է 

առաջացնում մնացած խնամյալների և անձնակազմի համար: Այդ պատճառով կարևոր 

է, որ հիմնվի այդ խմբի մարդկանց շուրջօրյա ու ցերեկային խնամքի կենտրոն և նրանց 

խնամքը կազմակերպվի այնտեղ: 

Խոսելով տարեց անձանց իրավունքների մասին՝ անհրաժեշտ է անդրադառնալ 

նաև նրանց առողջության պահպանման իրավունքին: Արցախի Հանրապետությունը, 

հանդիսանալով սոցիալական պետություն, նշված ոլորտում սահմանել է որոշակի 

արտոնություններ՝ պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնություն 

և սպասարկում ստանալու իրավունք ունեցող` բնակչության առանձին (հատուկ) 

խմբերի ցանկում ներառելով 63 տարին լրացած և ավելի բարձր տարիքի անձանց, իսկ 

անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով դեղեր ձեռք բերելու իրավունք ունեցող 

բնակչության առանձին (հատուկ) խմբերի ցանկում՝ միայնակ չաշխատող 

կենսաթոշակառուներին: Շատ դեպքերում, սակայն, տարեցները արտոնությունների 

մասին իրազեկվածության ցածր մակարդակի ունենալու  պատճառով չեն կարողանում 
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օգտվել իրենց արժանավայել ծերության ապահովման համար նախատեսված 

պետական աջակցության սոցիալական միջոցառումներից: Նման պայմաններում 

Պաշտպանը առաջարկում է մշակել տարեց անձանց իրազեկվածության մակարդակի 

բարձրացմանն ուղղված հստակ մեխանիզմներ, այլապես ստացվում է այնպես, որ 

պետության կողմից սահմանված հնարավորություններից շահառուները չեն 

կարողանում օգտվել։ 

Առողջության պահպանման իրավունքի պաշտպանության համատեքստում 

կարևոր է նշել, որ նոր կորոնավիրուսային հիվանդությունը չի նահանջել նաև 2021 

թվականի ընթացքում: Covid-19-ով վարակվողների թվի զգալի աճ է արձանագրվել, 

մասնավորապես, 2021 թվականի սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին: Վիրուսը 

հատկապես վտանգավոր էր տարեց անձանց համար, որոնք գտնվում են նոր 

կորոնավիրուսի խոցելի խմբում: Կանխատեսելով նշված ռիսկը՝ Արցախի 

Հանրապետության Կառավարությունը, հիվանդության տարածումը կանխելու 

նպատակով,  2021 թվականի նոյեմբերի 23-ին ընդունել է «ԱՀ կառավարության 

որոշումը կորոնավիրուսային հիվանդությամբ (COVID-19) պայմանավորված կարանտին 

սահմանելու և ԱՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 23-ի 2021 թվականի 

հոկտեմբերի 12-Ի N 1096-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1271-Ն 

որոշումը, որով Արցախի Հանրապետության ամբողջ տարածքում՝ 2021 թվականի 

նոյեմբերի 24-ի ժամը 17:00-ից սահմանվել է կարանտին, ինչպես նաև նախատեսվել են 

կարանտինի ընթացքում կիրառվող միջոցառումները և սահմանափակումները:  

Հաջորդ հիմնախնդիրը տարիքային հիմքով խտրականության դրսևորումներն են, 

որոնք տեղի են ունենում գլխավորապես աշխատանքային 

իրավահարաբերություններում: Մասնավորապես տարբեր բնագավառներում երբեմն 

արձանագրվում են կենսաթոշակային տարիքը լրանալու հիմքով աշխատանքային 

պայմանագրերի ոչ իրավաչափ լուծման դեպքեր: Այդ առումով Պաշտպանը պնդում է, 

որ պետական մարմինները պետք է զերծ մնան առանց աշխատանքային 
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պայմանագրերի համապատասխան հիմքերի աշխատանքային պայմանագրերի 

լուծման անընդունելի ու ապօրինի դեպքերից: 

Տարեցների իրավունքների իրացման առաջնային խնդիրը շարունակել է մնալ 

նվազագույն կենսաթոշակի ցածր չափը:  2021 թվականի դրությամբ հիմնական 

կենսաթոշակի չափը կազմում էր 18.000 ՀՀ դրամ, իսկ  նվազագույն կենսաթոշակի 

չափը՝ 26.500 ՀՀ դրամ: Ողջունելի է այդ ոլորտում 2022 թվականին  պետության 

կողմից վարած քաղաքականությունը, որն ուղղված էր կենսաթոշակների չափերի 

բարձրացմանը, սակայն պետք է արձանագրել, որ անգամ բարձրացված 

կենսաթոշակները բավարար չեն կենցաղային հարցերը պատշաճ կերպով լուծելու 

համար։ 

2021 թվականին տարեցների իրավունքների վերաբերյալ Մարդու իրավունքների 

պաշտպանին հասցեագրված դիմումները վերաբերել են հիմնականում կենսաթոշակի 

իրավունքի իրացմանը, կենսաթոշակային տարիքը լրանալու հիմքով աշխատանքային 

իրավահարաբերություններին, ինչպես նաև սոցիալական ապահովության իրավունքի 

իրացման հետ կապված այլ հարցերին: 

Օրինակ՝ անձը դիմել է Պաշտպանին՝ դեղորայք ստանալու խնդրանքով։ 

Պաշտպանի միջամտությամբ Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարության կողմից պարզաբանումներ են տրվել քաղաքացուն, ինչից հետո  

վերջինիս հատկացվել է դեղորայք։ 

Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի աշխատակիցների կողմից 

Արցախի պետական համալսարանի հանրակացարան կատարած մշտադիտարկման 

այցի ընթացքում Արցախի Հանրապետության Հադրութի շրջանի Հադրութ քաղաքից 

տեղահանված անձը, որը միաժամանակ նաև զոհված զինծառայողի մայր է, հայտնել է, 

որ բնակվում է հանրակացարանի 5-րդ հարկում: Լինելով տարեց կին և ունենալով 

առողջական խնդիրներ՝ դժվարանում էր բարձրանալ 5-րդ հարկ: Պաշտպանի 

միջամտությամբ՝ Արցախի Հանրապետության Հադրութի շրջանի վարչակազմ 

կատարված հարցման  արդյունքում,  տարեց կնոջ պահանջը կապված 
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հանրակացարանի 5֊րդ հարկից ավելի ցածր հարկ տեղափոխելու հետ, բավարարվել 

է: 

 

Տարեց անձանց իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված գործունեության 

ընթացքում Պաշտպանը փորձել է ուշադրության կենտրոնում մշտապես պահել 

Արցախի Հանրապետության համայնքներում բնակվող տարեց անձանց իրավունքների 

պատշաճ իրացումը: Արցախի Հանրապետության համայնքներ կատարված այցերի 

ընթացքում տարեց անձինք ներկայացրել են իրենց խնդիրները և հուզող հարցերը, 

իրավաբանական աջակցություն ստացել Պաշտպանից և աշխատակազմի 

ներկայացուցիչներից: 

Հաշվետու տարում Պաշտպանը հանդիպել է նաև միայնակ տարեցների 

իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող «Հանգանակ» հասարակական 

կազմակերպության ներկայացուցիչների և շահառու հանդիսացող միայնակ 

տարեցների հետ։ Արձանագրվել են խնդիրներ, որոնք վերաբերում էին տարեցների 

բնակության պայմաններին, պետության կողմից տրվող աջակցություներից օգտվելու 

հնարավորություններին, տարեցների այլ կարիքներին։ Տարեց անձանց  կողմից 

բարձրաձայնվել է ջեռուցման շրջանում վառելանյութի հատկացման հարցը, որի 

առնչությամբ Պաշտպանը դիմել է Լեռնային Ղարաբաղում Կարմիր խաչի միջազգային 

կոմիտեի առաքելությանը, արդյունքում տարեցներին հատկացվել է վառելանյութ ձեռք 

բերելու համար անհրաժեշտ դրամական միջոցներ։ 

Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Ավդուռ և Մյուրիշեն համայնքներ 

կատարված այցի ընթացքում պարզվել է, որ համայնքների կենսաթոշակառուները 

բախվել են կենսաթոշակ վճարող կազմակերպության կողմից կենսաթոշակները 

վճարելու հետ կապված խնդիրների, և կենսաթոշակ ստանալը դժվարամատչելի էր 

դարձել տարեցների համար՝ իրենց տարիքային առանձնահատկություններով 

պայմանավորված: Բարձրացված խնդրի վերաբերյալ Պաշտպանը քննարկումներ է 

ունեցել լիազոր մարմնի հետ, որոնց արդյունքներով այն դրական լուծում է ստացել: 
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Բաժին 9. Զինծառայողների և նրանց ընտանիքի անդամների իրավունքների 

և ազատությունների պաշտպանություն 

2021 թվականին Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված ռազմական 

ագրեսիայից հետո և հայտարարված ռազմական դրության ու Արցախի 

Հանրապետության անվտանգությանն սպառնացող անմիջական վտանգների 

մշտական առկայության պայմաններում Արցախի Հանրապետությունում հատուկ 

ընդգծված է եղել զինծառայողների իրավունքների պաշտպանության 

անհրաժեշտությունը: Նշված անհրաժեշտությամբ պայմանավորված՝ Պաշտպանի՝ 

օրենքով վերապահված իրավասության շրջանակներում գործունեության ինքնուրույն 

ուղղություն են եղել մարդու և քաղաքացու իրավունքների և ազատությունների 

պաշտպանությունը զինված ուժերում, զինծառայողների իրավունքներին և 

ազատություններին առնչվող նորմատիվ իրավական ակտերի կատարելագործմանն 

ուղղված աշխատանքները: 

«Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքի 3-

րդ հոդվածի համաձայն՝ զինծառայող են համարվում Արցախի Հանրապետության 

զինված ուժերում և այլ զորքերում օրենքներով սահմանված կարգով զինվորական 

ծառայություն անցնող անձինք: Վերոնշյալ օրենքի շրջանակներում զինծառայողներ են 

համարվում Արցախի Հանրապետության պաշտպանության, ոստիկանության, ազգային 

անվտանգության, հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում 

համապատասխան ծառայության մեջ գտնվող անձինք, ինչպես նաև 

զինծառայողներին հավասարեցված անձինք: Ըստ այդմ, նշված կարգավորումների 

ուժով անհրաժեշտ էր ապահովել նաև զինծառայողներին հավասարեցված 

անձանց, ինչպես նաև զինծառայողների ընտանիքների անդամների իրավունքների 

պատշաճ պաշտպանություն: 

Պաշտպանի ուսումնասիրության առարկա էին «Զինվորական ծառայության և 

զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքի 72-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով 
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սահմանված հիմքով անձանց զինածառայողներին հավասարեցված ճանաչելու 

օրենսդրական և ենթաօրենսդրական կարգավորումները: 

Օրենքի 72-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն՝ զինծառայողներին 

հավասարեցված անձինք են Արցախի Հանրապետության պաշտպանության 

մարտական գործողությունների մասնակցի կարգավիճակ ունեցող անձինք, որոնց վրա 

տարածվում են սույն օրենքի 64-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասի, 65-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասի, 66-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 67-69-րդ հոդվածների և 71-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

դրույթները: 

Նույն հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ Արցախի Հանրապետության 

պաշտպանությանը մասնակցած անձանց մարտական գործողությունների մասնակցի 

կարգավիճակ է տրվում Արցախի Հանրապետության Կառավարության սահմանած 

կարգով և հանրապետական հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա՝ Արցախի 

Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հրամանով: Հանրապետական 

հանձնաժողովն իրականացնում է նաև Արցախի Հանրապետության Կառավարության 

որոշմամբ սահմանված այլ լիազորություններ: 

Ենթաօրենսդրական մակարդակում այս օրենսդրական նորմերի պատշաճ 

կենսագործումը կարևորվում է հատկապես նրանով, որ նեղ իմաստով վերաբերում է 

նշված անձանց սոցիալական ապահովության օրենսդրական երաշխիքներին, իսկ լայն 

առումով ուղղակիորեն ազդում է հասարակությունում սոցիալական հավասարության և 

արդարության սկզբունքների ապահովմանը: 

Վերոգրյալ նորմերին համապատասխան՝ ընդունվել է Արցախի 

Հանրապետության 2021 թվականի մարտի 12-ի «Արցախի Հանրապետության 

պաշտպանությանը մասնակցած անձանց մարտական գործողությունների մասնակցի 

կարգավիճակ տալու կարգը սահմանելու և հանրապետական հանձնաժողով ստեղծելու 

մասին» N 214-Ն որոշումը, որն ընդունման պահից գործող խմբագրությամբ 

նախատեսում էր, որ մարտական գործողությունների մասնակից են համարվում 

զինվորական ծառայության մեջ չգտնվող ու մարտական գործողություններին 
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մասնակցելու նպատակով կամավորագրված և մարտական գործողություններին 

մասնակցող կամ մասնակցած այն անձինք, որոնց կյանքին կամ առողջությանը վնաս է 

պատճառվել Արցախի Հանրապետության պաշտպանության մարտական 

գործողություններին մասնակցելու հետևանքով: Կյանքին պատճառված վնաս է 

համարվում անձի զոհվելը (մահանալը) կամ անհայտ կորելը: Առողջությանը 

պատճառված վնաս է համարվում ստացած վնասվածքի կամ խեղման հետևանքով 

զինծառայողի աշխատունակության կորուստը: 

Արցախի Հանրապետության պաշտպանությանը մասնակցած անձանց 

մարտական գործողությունների մասնակցի բնորոշման նման մոտեցումը Պաշտպանի 

կողմից գնահատվել է անընդունելի այն հիմնավորմամբ, որ այն ենթադրում է 

չհիմնավորված և մարդու իրավունքները և ազատությունները խախտող վտանգավոր 

սահմանափակում: Այսինքն մարտական գործողությունների մասնակից համարելով այն 

անձանց, որոնց կյանքին կամ առողջությանը վնաս է պատճառվել Արցախի 

Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողություններին մասնակցելու 

հետևանքով՝ խախտվում են մարտական գործողությունների այն մասնակիցների 

օրենքով երաշխավորված իրավունքները, որոնց կյանքին կամ առողջությանը Արցախի 

Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողություններին մասնակցելու 

հետևանքով վնաս չի պատճառվել: Բացի դրանից, վերոնշված անձանց շրջանակն 

«Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ 

զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման 

մասին» օրենքի գործողության ընթացքում արդեն իսկ որոշվում էր, ուստի այս 

համատեքստում անհասկանալի էր կազմավորված հանձնաժողովի գործառույթների 

տրամաբանությունը: 

Նշված ժամանակահատվածում Պաշտպանն առանց կյանքին կամ 

առողջությանը պատճառված վնասի հետևանքի Արցախի Հանրապետության 

պաշտպանության մարտական գործողություններին մասնակցած անձանցից ստացել է 

բազմաթիվ դիմումներ և ահազանգեր, որոնցում բարձրաձայնված էր վերոգրյալ 
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կարգավորումների հիմքով Արցախի Հանրապետության պաշտպանության մարտական 

գործողություններին մասնակցի կարգավիճակ տալու մասին դիմումների մերժման 

դեպքերը: 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի օգոստոսի 24-ի N 

936-Ն որոշմամբ որոշման մեջ կատարված փոփոխություններով և լրացումներով 

սահմանվել է մարտական գործողությունների մասնակցի նոր բնորոշում, որի 

համաձայն՝ մարտական գործողությունների մասնակից են համարվում զինվորական 

ծառայության մեջ չգտնվող, 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի 10-ը 

ներառյալ՝ 

ա. մարտական գործողություններին մասնակցելու նպատակով կամավորագրված 

և մարտական գործողություններին ոչ պակաս, քան 20 օր մասնակցած անձինք, 

ինչպես նաև այն անձինք, որոնց կյանքին կամ առողջությանը վնաս է պատճառվել 

մարտական գործողություններին մասնակցելու հետևանքով՝ անկախ մարտական 

գործողություններին մասնակցելու ժամկետից, 

բ. մարտական կամ այլ հատուկ առաջադրանքների կատարման նպատակով 

մարտական գործողությունների գոտի մեկից ավելի անգամ գործուղված անձինք, 

գ. մարտական գործողությունների գոտի նյութատեխնիկական միջոցների և 

(կամ) սպառազինության և (կամ) սննդամթերքի մատակարարման աշխատանքներում 

մեկից ավելի անգամ ներգրավված անձինք, 

դ. մարտական գործողությունների գոտու և (կամ) ռազմավարական 

նշանակության ենթակառուցվածքների վերականգնման աշխատանքներում մեկից 

ավելի անգամ ներգրավված անձինք, 

ե. այն անձինք, որոնց կյանքին կամ առողջությանը վնաս է պատճառվել սույն 

ենթակետի «բ», «գ» և «դ» պարբերություններով նախատեսված գործողությունների 

իրականացման հետևանքով: 

 Վերոգրյալ հարաբերությունների համատեքստում Պաշտպանը դիտարկել է ևս 

մի խնդրահարույց պրատիկա։ Խոսքը 2021 թվականին Արցախի Հանրապետության 
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սոցիալական քաղաքականության շրջանակներում իրականացվող սոցիալական կամ 

ֆինանսական աջակցություն ենթադրող միջոցառումներում զորահավաքային 

զորակոչով չներկայացած Արցախի Հանրապետության պահեստազորային ֆիզիկական 

անձանց կամ նրանց ամուսինների կամ համատեղությամբ բնակվող ծնողների համար 

սահմանված սահմանափակումների մասին է, որոնց ուժով նշված անձինք չէին կարող 

համարվել այդ միջոցառումների շահառու: Նշված սահմանափակումները 

խնդրահարույց էին մի քանի տեսանկյունից, ինչի մասին վկայել են և Պաշտպանի 

ուսումնասիրությունները, և Պաշտպանին ուղղված դիմումների վերլուծությունները:  

Նախ Պաշտպանն ընդգծել է, որ զորահավաքային զորակոչով չներկայացած 

ֆիզիկական անձանց հակաիրավական արարքներին պետք է գնահատական տրվի 

օրենքի շրջանակներում, անձնական պատասխանատվության սկզբունքի 

պահպանմամբ:  

Այնուհետև, անձանց կողմից ենթադրյալ հանցագործության  կատարումը 

չպիտի իրավական հետևանքներ առաջացնի նրանց ամուսինների կամ 

համատեղությամբ բնակվող ծնողների կամ այլ անձանց համար, առավել ևս դրանք 

չպետք է հիմք հանդիսանան պետության սոցիալական քաղաքականության 

շրջանակներում տարբերակված մոտեցումների՝ Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրությամբ հռչակված իրավական և սոցիալական պետության հիմնարար 

սկզբունքների հետ անհամատեղելի դրսևորումների համար՝ խաթարելով 

սոցիալական արդարությունը: 

Վերոգրյալի վերաբերյալ այդ թվում նաև Պաշտպանի կողմից կատարված 

առաջարկությունների հիման վրա Արցախի Հանրապետության կառավարության 

համապատասխան որոշումներում կատարվել են փոփոխություններ և հանվել են այդ 

սահմանափակումները: 

• Քաղաքացին Պաշտպանին ուղղված դիմումով հայտնել է, որ պարտավորությունների 

մարման ծրագրով հայտ է ներկայացրել Արցախի ներդրումային հիմնադրամ, սակայն 

մերժում է ստացել՝ պատճառաբանությամբ, որ ինքը պատերազմի ժամանակ խուսափել 
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է զինվորական ծառայությունից: Քաղաքացին հայտնել է, որ մասնակցել է 2016 

թվականի ապրիլյան պատերազմին, ինչի հետևանքով ստացել է սրտային ծանր 

հիվանդություն և բժշկասոցիալական փորձաքննության արդյունքում 2017 թվականի 

դեկտեմբերին ճանաչվել է 3-րդ խմբի հաշմանդամ, որը օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով սահմանվել է մինչև 2022 թվականի ապրիլի 1-ը: Վերոգրյալ փաստական 

հանգամանքների և տվյալ իրավահարաբերությունների մասնակիցների օրենսդրորեն 

ամրագրված իրավունքների  ու պարտականությունների ուսումնասիրության  և 

վերլուծության արդյունքներով պարզվել է, որ օրենսդրությամբ բժշկասոցիալական 

փորձաքննական հանձնաժողովները յուրաքանչյուր ամսվան հաջորդող յոթ 

աշխատանքային օրվա ընթացքում համապատասխան զինվորական կոմիսարիատ են 

ուղարկում տեղեկություններ նախորդ ամսվա ընթացքում՝ ա. հաշմանդամության խումբ 

տրված զինապարտ քաղաքացիների վերաբերյալ՝ նշելով քաղաքացու անունը, 

հայրանունը, ազգանունը, ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը, բնակության վայրի 

հաշվառման հասցեն, հաշմանդամության խումբը (սահմանված կենսագործունեության 

սահմանափակման հիմքով ինքնասպասարկաման ապահովման ունակության 

աստիճանը), տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը և ժամկետը: Ելնելով տվյալ 

իրավակարգավորումներից՝ Պաշտպանի կողմից գրություն է ուղարկվել Արցախի 

Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի 

նախարարություն, պարզելու՝ արդյո՞ք քաղաքացու վերաբերյալ բժշկասոցիալական 

փորձաքննության եզրակացությունները ուղարկվել են զինվորական կոմիսարիատ, թե 

ոչ, ինչին ի պատասխան՝ հայտնել են, որ փաստաթղթերը չեն պահպանվել և հստակ 

պատասխան տալ չեն կարող: Այնուհետև Պաշտպանի կողմից գրություն է ուղարկել 

Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն՝ պարզելու՝ արդյո՞ք 

զինվորական կոմիսարիատում առկա են քաղաքացու բժշկասոցիալական 

փորձաքննության վերաբերյալ փաստաթղթերը, և միաժամանակ տեղեկանալու՝ ի՞նչ 

հանգամանքներում է քաղաքացին հայտնվել զորահավաքային զորակոչից խուսափած 

անձանց ցուցակում: Պաշտպանի գործողությունների արդյունքում արձանագրվել է, որ 
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քաղաքացին ընդգրկվել է զորահավաքային զորակոչից խուսափած անձանց ցուցակում 

համապատասխան մարմնի կողմից օրենսդրությամբ սահմանված 

պարտականությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հետևանքով։ 

Պաշտպանի կողմից տրված պարզաբանումների արդյունքում լիազոր մարմնի կողմից 

քաղաքացու տվյալները հեռացվել են ցուցակից, բարձացված խնդիրը ստացել է 

դրական լուծում։ 

 

Քննարկվող հարաբերությունների հետ ուղղակիորեն կապված են պետական 

լիազոր մարմնի կողմից 2020 թվականին Արցախի Հանրապետության դեմ 

ադրբեջանական ագրեսիայով պայմանավորված զորահավաք հայտարարելու 

ժամանակ զորահավաքային զորակոչի ենթակա քաղաքացիներին ոչ պատշաճ 

ծանուցման հետևանքով արձանագրված խնդիրները: 

 «Զորահավաքային նախապատրաստության և զորահավաքի մասին» օրենքի 7-

րդ հոդվածի համաձայն՝  պետական լիազոր մարմինները պարտավոր են 

զորահավաքային զորակոչի ենթակա քաղաքացիներին ժամանակին և սահմանված 

կարգով ծանուցել զորահավաքի մասին: Իսկ 10-րդ հոդվածի համաձայն՝ 

քաղաքացիները պարտավոր են ներկայանալ զինվորական կոմիսարիատների կանչով, 

կատարել ստացած  զորահավաքային կարգադրագրերի, զինվորական 

կոմիսարիատների ծանուցագրերի և կարգադրությունների պահանջները, իսկ 

զորահավաք հայտարարվելու դեպքում՝ նաև զինվորական կոմիսարիատների 

ծանուցագրերում և կարգադրություններում, զորահավաքային կարգադրագրերում 

նշված ժամկետներում ներկայանալ հավաքակայան:  

Սակայն պետք է նշել, որ օրենսդրորեն սահմանված չեն ծանուցման կարգն ու 

պայմանները, այսինքն՝ պարզ չէ, թե զորահավաք հայտարարվելու դեպքում 

քաղաքացուն ծանուցված համարելու համար հստակ ի՞նչ գործողություններ պետք է 

իրականացվեն պետական լիազոր մարմնի կողմից: Սակայն 10-րդ հոդվածից ակնհայտ 

է, որ զորահավաքային զորակոչի ենթակա քաղաքացիները 
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զորահավաք հայտարարվելու դեպքում օրենքով սահմանված իրենց լիազորությունները 

պարտավոր են ի կատար ածել ծանուցումն ստանալուց հետո:  

Ծանուցման խնդիրների կապակցությամբ Պաշտպանը ստացել է դիմում այն 

մասին, որ քաղաքացին զորահավաքային զորակոչի չի ներկայացել  զորահավաքային 

զորակոչի վերաբերյալ ծանուցում չստանալու պատճառով, ինչի հետևանքով համարվել 

է զորահավաքային զորակոչից խուսափած անձ և ընդգրկվել պետական լիազոր 

մարմնի կողմից կազմված խուսափած անձանց ցուցակներում: 

Արդյունքում՝ պետական լիազոր մարմնի կողմից  զորահավաքային զորակոչի 

ենթակա քաղաքացիներին ոչ պատշաճ ծանուցելու և պետական մարմինների 

համակարգում կազմված և շրջանառվող «զորահավաքային զորակոչով խուսափած 

անձանց ցուցակում» ընդգրկվելու հետևանքով քաղաքացին, ինչպես նաև նրանց 

ընտանիքի անդամները զրկվել են սոցիալական ապահովության օրենսդրական 

երաշխիքներից: 

Ինչպես նախորդ տարիների ընթացքում, այնպես էլ 2021 թվականին 

Պաշտպանին շարունակվել են հասցեագրվել զինծառայողների բնակարանային 

ապահովման հետ կապված խնդիրներին վերաբերող մեծ թվով բողոքներ: Այս առումով 

պետք է արձանագրել, որ Արցախի Հանրապետության զինված ուժերում 

զինծառայողների սոցիալական ապահովության հիմնական խնդիրներից է 

զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների բնակարանային 

ապահովության իրավունքի իրացումը: Չնայած «Զինվորական ծառայության և 

զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքի 65-րդ հոդվածը, ինչպես նաև Արցախի 

Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունների մի շարք 

որոշումերով սահմանված նորմերը կարգավորում են բնակարանային պայմանների 

բարելավման կարիք ունեցող զինծառայողների բնակարանային ապահովության հետ 

կապված իրավահարաբերությունները և ընթացակարգերը, Պաշտպանն արձանագրել 

է, որ դեռևս արցախյան առաջին պատերազմից հետո բնակարանային պայմանների 

բարելավման կարիք ունեցող և հաշվառված զինծառայողների բնակարանային 
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ապահովման հարցը մնում է չլուծված և հետպատերազմական ժամանակաշրջանում 

ավելի է սրվել: 

Պաշտպանի կողմից արձանագրվել է զինվորական ծառայության վայրից 30 

կիլոմետր հեռավորության վրա վարձակալած բնակարանում հաշվառված լինելու 

պատճառաբանությամբ զինծառայողին վարձակալած բնակարանի դիմաց դրամական 

փոխհատուցում չտրամադրելու պրակտիկա: 

«Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքի 65-

րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ պայմանագրային զինծառայողները ծառայության 

վայրում բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունենալու դեպքում 

ապահովվում են ծառայողական բնակարաններով: Ծառայության վայրում 

բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք է համարվում ծառայության վայրի 

վարչական տարածքից առնվազն 30 կիլոմետր հեռավորությամբ սեփականության 

իրավունքով բնակելի տարածություն կամ նույն հեռավորությամբ մշտական 

(փաստացի) հաշվառման վայր չունենալը: Ծառայության վայրում ծառայողական 

բնակարանով չապահովվելու դեպքում այլ բնակելի տարածություն վարձակալելու 

դիմաց պայմանագրային զինծառայողներին վճարվում է դրամական փոխհատուցում` 

Արցախի Հանրապետության Կառավարության սահմանած կարգով և չափերով: 

Այս կապակցությամբ պետք է նկատի ունենալ, որ զինծառայողին դրամական 

փոխհատուցում տրամադրվում է բնակարան վարձակալելու նպատակով, իսկ օրենքի 

վերը նշված սահմանափակման տրամաբանությունից բխում է, որ փոխհատուցում չի 

տրամադրվում, եթե զինծառայողն ունի մշտական (փաստացի) հաշվառման վայր և 

այնտեղ չի բնակվում վարձակալությամբ: Հետևաբար, եթե զինծառայողը չունի 

սեփականության իրավունքով բնակելի տարածություն, ունի մշտական (փաստացի) 

հաշվառման վայր, սակայն այնտեղ բնակվում է վարձակալությամբ, ապա նրան պետք 

է  տրամադրվի ծառայողական բնակարան կամ բնակելի տարածություն վարձակալելու 

դիմաց դրամական փոխհատուցում: 
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Պաշտպանի մշտադիտարկման գործառույթների իրականացման 

շրջանակներում ի հայտ են եկել զինծառայողների դրամական ապահովության 

հարաբերություններին առնչվող խնդիրներ, մասնավորապես մարտական 

հերթապահություն չիրականացնող զինվորական բուժանձնակազմի վարձատրությունը, 

որն էականորեն տարբերվում է մարտական հերթապահություն իրականացնող 

բուժանձնակազմի վարձատրության չափից: Այդ տարբերության հիմքում դրված 

հանգամանքների համաչափության հաշվառմամբ, այդուհանդերձ, Պաշտպանն 

արձանագրել է, որ այն հանգեցնում է զինվորական հոսպիտալներում բժիշկների 

քանակի նվազմանը և ուղղակիորեն ազդում է զինծառայողների առողջության 

պահպանման իրավունքի իրացման վրա: Բացի այդ, նշված հարաբերություններում 

անհրաժեշտ է շեշտը դնել ոչ միայն մարտական հերթապահության իրականացման 

հանգամանքին, այլև պետք է հաշվի առնել նաև նշված երկու օղակներում 

իրականացվող բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակները ու դրանց 

իրականացման ծավալները: Պաշտպանը պետական իրավասու մարմինների 

ուշադրությունը հրավիրվել է նշված խնդիրներին: 

2021 թվականին զինծառայողների սոցիալական ապահովության իրավունքների 

պաշտպանությամբ Պաշտպանին ուղղված դիմումներում զգալի տեղ ունեն 

կենսաթոշակային ապահովման հարաբերություններին վերաբերող դիմումները: 

• Քաղաքացին Պաշտպանին հասցեագրված դիմումով հայտնել է, որ 2020 թվականի 

սեպտեմբերի 27-ին զինվորական կոմիսարիատի կանչով ներկայացել է 

զինկոմիսարիատ: Իրեն կցագրել են զորամասին որպես վարորդ: Պատերազմի 

ժամանակ ավիահարվածի հետևանքով ստացել է բեկորային վիրավորումներ և 

հետագա բուժման նպատակով նույն օրը տեղափոխվել Ստեփանակերտի զինվորական 

հոսպիտալ: Փորձաքննության է ենթարկվել Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, 

սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարության աշխատակազմի 

բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության բժշկասոցիալական 

փորձաքննական հանձնաժողովի կողմից, ինչի արդյունքում սահմանվել է 3-րդ խմբի 
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հաշմանդամություն: Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության 

նախարարության կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողովի կողմից տրված 

եզրակացությամբ հաստատվել է, որ վնասվածքը ստացել է հակառակորդի հետ շփման 

գծում հակառակորդի նախահարձակ գործողության հետևանքով: Բացի այդ, 

եզրակացության մեջ նշվել է, որ հիվանդությունը ձեռք է բերվել զինվորական 

ծառայության ընթացքում: Դիմումատուն վերոնշյալ փաստաթղթերը ներակայացրել է 

Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն՝ հաշմանդամության 

զինվորական կենսաթոշակ ստանալու նպատակով, սակայն իրեն մերժել են՝ 

պատճառաբանելով, որ ինքը զորամասում նշանակվել է բանվորի պաշտոնում և 

վիրավորում ստանալու պահին զինծառայող չի հանդիսացել:  

Կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ «Զինվորական 

ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

1-ին կետի համաձայն՝ պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչված կամ 

զորահավաքային զորակոչի կամ պահեստազորային զինվորական ծառայության 

կանչված քաղաքացիների համար՝ զինվորական ծառայության սկիզբ է համարվում՝ 

ծառայության վայր մեկնելու նպատակով զինվորական կոմիսարիատ ներկայանալու 

օրը:  

«Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասը 

սահմանում է, որ զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունի Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակիցը: 

Նույն օրենքի 20-րդ հոդվածի 1-ին մասը սահմանում է, որ հաշմանդամության 

զինվորական կենսաթոշակ նշանակվում է բժշկասոցիալական փորձաքննություն 

իրականացնող իրավասու պետական մարմնի կողմից հաշմանդամ ճանաչված 

զինծառայողին, եթե իրավասու պետական մարմինը զինվորական ծառայության 

ընթացքում կամ զինվորական ծառայությունից սահմանված կարգով արձակվելուց 

հետո` հինգ տարվա ընթացքում, սահմանել (որոշել) է զինվորական ծառայության հետ 

հաշմանդամության (հիվանդության, խեղման, վնասվածքի) պատճառական կապ:  
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 Պաշտպանի կողմից ձեռնարկված գործողությունների և տրված 

պարզաբանումների արդյունքում քաղաքացու վերաբերյալ զորացրման օրվա 

դրությամբ նշանակվել է զինվորական հաշմանդամության կենսաթոշակ, և վերջինս 

զինվորական հաշմանդամության աբողջ ժամանակահատվածի համար ստացել է 

կենսաթոշակը:  

• Մեկ այլ դեպքում քաղաքացին Պաշտպանին հասցեագրված դիմումով հայտնել է, որ 

2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին զորահավաքային զորակոչով համալրել է Արցախի 

Հանրապետության պաշտպանության բանակի շարքերը և մասնակցել 

պատերազմական գործողություններին: Ստանալով ականապայթյունային վիրավորում՝ 

տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետության զինվորական հոսպիտալ և 7 օր 

ժամկետով ազատվել ծառայողական պարտականությունների կատարումից: 2020 

թվականի հոկտեմբերի 20-ին վերադարձել է Արցախ, ընդգրկվել աշխարհազորի 

կազմում և մինչև 2020 թվականի նոյեմբերի 30-ը շարունակել ծառայությունը: 

Դիմումատուն տեղեկացրել է, որ 2021 թվականի հունիսի 28-ին Հայաստանի 

Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 

բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովի որոշմամբ իրեն նշանակվել է 3-

րդ խմբի հաշմանդամություն: Դիմել է Արցախի Հանրապետության պաշտպանության 

նախարարություն հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակ ստանալու 

նպատակով, սակայն դիմումը մերժվել է, քանի որ զորամասի հրամանատարի 

հրամանով, իրեն 2020 թվականի նոյեմբերի 6-ին համարել են մարտական 

գործողությունների շրջանը ինքնակամ լքած և հանել անձնակազմի ցուցակներից:  

Բողոքում ներկայացված հանգամանքների, ինչպես նաև բողոքի քննարկման 

ընթացքում առաջացած հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ստանալու 

նպատակով Պաշտպանը կոնկրետ հարցադրումներով դիմել է Արցախի 

Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն: Ձեռնարկված 

միջոցառումների արդյունքներով քաղաքացուն նշանակվել է հաշմանդամության 

զինվորական կենսաթոշակ:  
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Պաշտպանը ստացել է նաև զոհված զինծառայողների ընտանիքների 

անդամների սոցիալական ապահովության իրավունքին առնչվող այլ դիմումներ: 

• Քաղաքացին, դիմելով Պաշտպանին, հայտնել է, որ հանդիսանում է 2020թ. 

Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմի 

ժամանակ որպես շարքային մոբիլիզացված, այնուհետև՝ մարտական 

գործողությունների ընթացքում լեյտենանտի կոչում ստացած,  զոհված զինծառայողի 

ծնող: Օրենքով նախատեսված հատուցման գումարը ստանալու համար դիմել է 

պետական լիազոր մարմնին, ինչի արդյունքում սպայական կազմի համար 

նախատեսված հատուցման ենթակա գումարի փոխարեն նշանակվել է շարքային 

կազմի համար հատուցման ենթակա գումարը: Վերոգրյալի կապակցությամբ 

Պաշտպանի աշխատակազմը քննարկումներ է կազմակերպել Արցախի 

Հանրապետության պաշտպանության նախարարության և Հայաստանի 

Հանրապետության պաշտպանության նախարարության համապատասխան 

ստորաբաժանումների պատասխանատուների հետ: Պետական լիազոր մարմինները՝ 

իրենց տված բանավոր պարզաբանումներով հայտնել են, որ զոհված  լեյտենանտի 

ընտանիքին տրամադրվել է շարքային կազմի զինծառայողի համար նախատեսված 

դրամական գումարը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վերջինս 

պահեստազորային պատրաստության շրջանակներում իրականացվող 

միջոցառումներին ներգրավվել է որպես շարքային, այնուհետև՝ մարտական 

գործողությունների ընթացքում ստացել լեյտենանտի կոչում: Մինչդեռ ակնհայտ է, որ 

կիրառելի նորմի պահանջները տարածվում են պայմանագրային կամ զորահավաքային 

կամ պարտադիր զինվորական ծառայության կամ պահեստազորային 

պատրաստության շրջանակներում իրականացվող միջոցառումներին ներգրավված 

ընդհանուր սպայական կազմի վրա առանց որևէ տարբերակման, թե որ փուլում է 

ձեռքբերվել սպայական զինվորական կոչումը: Պաշտպանի աշխատակազմի կողմից 

պետական լիազոր մարմնին «Արցախի Հանրապետության պաշտպանության 
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ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների 

հատուցման մասին» օրենքի վիճարկելի իրավանորմի մեկնաբանման արդյունքում 

հարցը դրական լուծում է ստացել, և զոհված լեյտենանտի ընտանիքին հատկացվել է 

օրենքով նախատեսված սպայական կազմին հատկացվող դրամական գումարը: 

Հաշվետու տարում Պաշտպանի ուշադրությանն են ներկայացվել նաև Արցախի 

Հանրապետության պաշտպանության բանակում կառուցվածքային 

վերակազմակերպումների հետևանքով զինծառայողների իրավունքների ենթադրյալ 

խախտումների վերաբերյալ հարցեր, որոնց ուղղությամբ Պաշտպանի աշխատակազմը 

2022 թվականին իրականացնելու է համակարգային ուսումնասիրություն՝ առկա 

բացերը վերհանելու և դրանց լուծման վերաբերյալ լիազոր մարմնին առաջարկներ 

ներկայացնելու նպատակով։ 

2021 թվականի ընթացքում Պաշտպանի աշխատակազմը ստացել է նաև 

պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցնելուն առնչվող բողոքներ, 

որոնք  մեծապես կապված են եղել քաղաքացիների առողջական վիճակը և 

ծառայության համար պիտանիության աստիճանը որոշելու նպատակով բժշկական 

հետազոտությունների ու փորձաքննությունների  իրականացման 

հարաբերություններին, որոնց կապակցության դիմումատուների պարզաբանվել է 

գործող օրենսդրությունը և տրվել անհրաժեշտ իրավաբանական խորհրդատվություն: 

Պաշտպանի համար մտահոգիչ են 2021 թվականին զինված ուժերում 

զինծառայողների  ինքնասպանությունների դեպքերը: Նման դեպքերը բացառելու 

ուղղությամբ տարվող անհրաժեշտ աշխատանքները հատկապես կարևորվում են 

հետպատերազմական ժամանակաշրջանում, և պետք է առաջնահերթ իրականացվի 

անձնակազմի բարոյահոգեբանական վիճակի բազմակողմանի ուսումնասիրություն՝ 

յուրաքանչյուր զինծառայողի անհատական հոգեբանական պատկերի կազմամբ, 

հոգեբանական առանձնահատկությունների և ռիսկերի հաշվառմամբ: 
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Բաժին 10. Հանրային ծառայությունների ոլորտում սպառողների 

իրավունքներ և ազատություններ 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 85-րդ հոդվածով հռչակվում է, 

որ պետությունը պաշտպանում է սպառողների շահերը, իրականացնում օրենքով 

նախատեսված միջոցառումներ՝ ապրանքների, ծառայությունների և աշխատանքների 

որակի վերահսկողության ուղղությամբ:  

Պաշտպանի սահամանադրական կարգավիճակը կանխորոշում և օրենքով 

կարգավորմանն է վերապահում նրա լիազորությունների շրջանակը 

կազմակերպությունների կողմից մարդու իրավունքների և ազատությունների 

պահպանման, խախտված իրավունքների և ազատությունների վերականգնման 

հարաբերություններում:   

Սահմանադրական նշված դրույթների հիման վրա «Մարդու իրավունքների 

պաշտպանի մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածը սահմանում է, որ Պաշտպանը բողոքի 

առկայության դեպքում կամ սեփական նախաձեռնությամբ քննարկում է հանրային 

ծառայության ոլորտում գործող կազմակերպությունների կողմից մարդու իրավունքների 

և ազատությունների խախտման վերաբերյալ հարցերը, եթե տեղեկություն կա մարդու 

իրավունքների կամ ազատությունների զանգվածային խախտումների մասին, կամ դա 

ունի հանրային նշանակություն կամ կապված է այնպիսի անձանց շահերի 

պաշտպանության անհրաժեշտության հետ, որոնք չեն կարող ինքնուրույն օգտագործել 

իրենց իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության իրավական միջոցները: 

Արցախի Հանրապետությունում հանրային ծառայությունների ոլորտում 

կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայություններին առնչվող խնդիրներին 

Պաշտպանը մանրամասն անդրադարձ է կատարել նախորդ տարիների ընթացքում 

կազմված առանձին զեկույցներում և տարեկան հաղորդումներում:7 Այս բնագավառը 

                                        
7 Տե՛ս ԱՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական կայք, ««ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի 
2019թ. գործունեության, ինչպես նաև մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին» 
տարեկան հաղորդում», 31 մարտի, 2020թ., հղումը՝ https://artsakhombuds.am/hy/document/692 (մուտքը՝ 30 մարտի, 
2022թ.): 
 

https://artsakhombuds.am/hy/document/692
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մեծապես տուժել է 2020 թվականին Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված 

ռազմական ագրեսիայի հետևանքով, և գոյություն ունեցող խնդիրներին գումարվել են 

նորերը, իսկ 2021 թվականի ընթացքում նոր թափ են առել ադրբեջանական զինված 

ուժերի կողմից Արցախի բնակչության բնականոն կյանքի խաթարմանն ուղղված 

հանցավոր արարքները, որոնք իրենց բացասական հետևանքներ են ունենում 

հանրային ծառայությունների անխափան մատուցման և դրանց որակի վրա: 

 

10. 1. Ջրամատակարարում 

 Ջուրը մարդկանց գոյատևման անհրաժեշտ ռեսուրս է: Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրության 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ 

ընդերքը և ջրային ռեսուրսները պետության բացառիկ սեփականությունն են: 

Ջրի իրավունքը երաշխավորված է միջազգային իրավական մի շարք 

փաստաթղթերով: Միավորված ազգերի կազմակերպությունը ջրի և սանիտացիայի 

իրավունքը հռչակել է համաշխարհային կայուն զարգացման նպատակ՝ հաշվի առնելով 

ջրի հիմնարար, անփոխարինելի նշանակությունը մարդու զարգացման ու կյանքի 

կազմակերպման համար: 

Այս իրավունքը ներառում է մարդու խմելու, կենցաղային օգտագործման, 

ներառյալ ոռոգման, հիգիենայի և այլնի համար բավարար ու չընդմիջվող ջուր 

ունենալու իրավունքը: Ընդ որում, պետք է լինի ջրից օգտվելու անվտանգ 

հնարավորություն ու լիարժեք հասանելիություն: Ջրից օգտվելու իրավունքն ունի 

բացառիկ արժեք և այդ իրավունքից է ամիջականորեն կախված մարդու կյանքի, 

առողջության պահպանման իրավունքը: 

ՄԱԿ-ի սպառողների պաշտպանության 2016 թվականի ուղեցույցի 72-րդ կետում 

սահմանվում է ջրամատակարարման ոլորտում անդամ պետությունների՝ 

պարտավորությունը խմելու ջրի մատակարարման և սանիտարական տասնամյակի 

նպատակների և խնդիրների համատեքստում մշակել, իրականացնել և ամրապնդել 

խմելու ջրի մատակարարման, բաշխման և որակի բարելավման ազգային 
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քաղաքականությունը: Ընդ որում,  նշվում է, որ հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել 

ծառայությունների մատուցման մակարդակի, որակի և տեխնոլոգիայի բարձրացմանը, 

կարգավորող վերահսկողության իրականացմանը, ինչպես նաև սպառողների 

իրազեկման և ծրագրերին հասարակության մասնակցության կարևորությանը8: 

Ջրային օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի համաձայն՝  Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը համապատասխան պետական կառավարման մարմինների միջոցով 

ապահովում է ջրերի պահպանությունը, պաշտպանությունը վնասակար 

ազդեցությունից, օգտագործումը հանրության շահերի համար՝ հանուն բոլոր անձանց 

անվտանգության: 

2021 թվականի ընթացքում Պաշտպանի կողմից արձանագրվել են 

ջրամատակարարման հետ կապված խնդիրներ, որոնք հիմնականում առկա են եղել 

նաև նախորդ տարիներին և արտահայտվել են Պաշտպանի տարեկան 

հաղորդումներում։  

1) Հանրապետության համայնքների մի մասում արդեն գործում է շուրջօրյա 

ջրամատակարարում, սակայն դեռևս համայնքների հիմնական մասի բնակիչները 

զրկված են շուրջօրյա խմելու ջրից օգտվելու հնարավորությունից: Խիստ կարևոր է 

պետության կողմից ռազմավարական ծրագրի մշակումը բոլոր համայնքները շուրջօրյա 

ջրամատակարարմամբ ապահովելու համար: 

Ջրամատակարարման ոլորտում առկա խնդիրների մի մասը պայմանավորված է 

կառավարման համակարգի թերություններով ու բացերով: Նախ՝ ներկայումս 

համակարգը գործում է ապակենտրոնացվածության ու շատ դեպքերում ցածր 

կազմակերպվածության պայմաններում։ Համայնքներում ջրամատակարարումն 

իրականացվում է առանց պատասխանատու կազմակերպությունների, ինչը, 

բնականաբար, բացասականորեն է ազդում ջրամատակարարման որակի և 

ենթակառուցվածքների պահպանման վրա: Կառավարման լուրջ խնդիրներ կան նաև 

                                        
8Տե՛ս United Nations Conference on Trade and Development, “Guidelines for Consumer Protection,” New York and 
Geneva, 2016, https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditccplpmisc2016d1_en.pdf (մուտքը՝ 25 մարտի, 2020թ.): 
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պետական լիազոր մարմնի օղակում, ինչի վկայությունն այն է, որ ջրային համակարգի 

պաշարների ու խնդիրների պատշաճ ուսումնասիրություն ու հաշվառում առայսօր չի 

կատարվել: Բացի դրանից՝ պետական լիազոր մարմիններն ու կազմակերպություններն 

ունեն նյութատեխնիկական ու մասնագիտական կարողությունների լրջագույն 

սղություն: Կառավարման խնդիրներն առավել արտահայտվում են հատկապես 

ճգնաժամային պայմաններում, ինչպես տեղի ունեցավ 2021 թվականին օգոստոս 

ամսին։ Արցախի Հանրապետության տարածքում, այդ թվում մայրաքաղաք 

Ստեփանակերտում,  արձանագրվել են ջրամատակարարման լուրջ և տևական 

խափանումներ, որոնք մեծ մասամբ պայմանավորված էին երաշտով և օդի 

աննախադեպ բարձր ջերմաստիճանով, իսկ որոշ համայնքների դեպքերում նաև 

Արցախում հումանիտար աղետ առաջացնելուն միտված ադրբեջանական կողմի 

գործողություններով: 

Շուրջ մեկ ամիս Արցախի Հանրապետության բնակչության մի մասը, այդ թվում 

մայրաքաղաքի բնակիչները, զրկված են եղել շուրջօրյա և շարունակական 

ջրամատակարարումից: Բնակիչներին ջուրը կամ լրիվությամբ անհասանելի էր կամ 

հասանելի էր օրվա որոշ ժամերին: 

Պաշտպանն արձանագրել է, որ իրավասու մարմինների կողմից ձեռնարկվել են 

միջոցառումներ՝ խնդրին իրավիճակային լուծումներ տալու համար, մասնավորապես 

«Ջրմուղ կոյուղի» փակ բաժնետիրական ընկերության հետ համատեղ Արցախի 

Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների 

պետական ծառայությունում ստեղծվել էր աշխատանքային խումբ, որը զբաղվում էր 

ջրամատակարարման ապահովման աշխատանքներով՝ բնակչությանը ջրատարներով 

և հրշեջ մեքենաներով խմելու ջուր մատակարարելով։ Ստեփանակերտի ջրազուրկ 

թաղամասերի բնակիչներին խմելու ջրով ապահովելու գործին աջակցում էր նաև 

Լեռնային Ղարաբաղում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի առաքելությունը: 

Առաքելության աջակցությամբ՝ «Ջրմուղ-կոյուղի» փակ բաժնետիրական ընկերության 
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կողմից ջրով լցված բաքեր են տեղադրվել ջրազուրկ թաղամասերի բնակելի շենքերի 

բակերում: 

Նշված լուծումները, սակայն, ինչպես նշվեց, իրավիճակային բնույթ են կրում, իսկ 

բնակչության իրավունքների զանգվածային խախտումներին հանգեցնող նման 

իրադրությունների կանխարգելման կամ խախտված իրավունքների վերականգնման 

ուղղությամբ անհրաժեշտ է մշակել և գործարկել համակարգային լուծումներ: 

 Վստահաբար, առկա ջրային պաշարների ու ենթակառուցվածքների 

արդյունավետ կառավարման դեպքում երաշտների ժամանակ հնարավոր կլինի 

զգալիորեն խուսափել ջրամատակարարման խափանումներից և բնակչության 

բավարար կենսամակարդակի իրավունքի զանգվածային խախտումներից: 

Ջրամատակարարման խափանումների և դրա հետևանքով Արցախի 

Հանրապետությունում ստեղծված հումանիտար իրավիճակի վերաբերյալ Պաշտպանը 

ուղերձներ է հղել միջազգային իրավասու ատյաններ՝ հնարավոր եղանակներով 

միջազգային հանրությանը և արտաքին աշխարհին իրազեկելու Արցախի բնակչության 

ոտնահարված իրավունքների մասին: Մասնավորապես  2021 թվականի օգոստոսի 20-

ին Պաշտպանն Արցախի Հանրապետության պետական նախարար Արտակ 

Բեգլարյանի և արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանի մասնակցությամբ 

Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ թագավորության 

խորհրդարանի Լորդերի պալատի անդամ բարոնուհի Քերոլայն Քոքսի և 

Մարդասիրական օգնության բարեգործական կազմակերպության (HART-Humanitarian 

Aid Relief Trust) անդամների հետ առցանց քննարկման ժամանակ մանրամասն 

ներկայացրել է Արցախի հումանիտար վիճակը և դրանից բխող խնդիրների լուծման 

խոչընդոտները:9 ԱՄՆ Հայ իրավաբանների միության մարդու իրավունքների կոմիտեի 

                                        
9 ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական կայքէջ, «Տեղի է ունեցել առցանց քննարկում Միացյալ 
Թագավորության Լորդերի պալատի անդամ բարոնուհի Քերոլայն Քոքսի հետ», 23 օգոստոսի, 2021թ., հղումը՝  
https://artsakhombuds.am/hy/news/573, (մուտքը՝ 21 մարտի, 2022թ.): 

https://artsakhombuds.am/hy/news/573
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համանախագահներ Գարո Ղազարյանի ու Գառնիկ Քերքոնյանի հետ10 տեղի ունեցած 

առցանց քննարկման ժամանակ ևս Պաշտպանն անդրադարձել է վերոգրյալ խնդրին: 

Արցախի Հանրապետության համայնքներում ջրամատակարարման ոչ բավարար 

մակարդակը հանգեցնում է մարդկանց բնականոն կենսագործունեության համար 

տարրական պայմանների բացակայության և օրենսդրությամբ երաշխավորված 

իրավունքների իրացման փաստացի անհնարինության, որոնց պաշտպանության 

հարցով Պաշտպանին է դիմել Արցախի Հանրապեության Մարտակերտի շրջանի 

համայնքի բնակիչը, նշելով, որ ինքը և իր ընտանիքը զրկված են ջրային ռեսուրսների 

օգտագործման հասանելիությունից:  

Քաղաքացին 2-րդ կարգի հաշմանդամություն ուներ և 3 անչափահաս երեխաների 

հայր է: Դիմել է գյուղապետարան՝ վարչակազմի ղեկավարությանը, որոնք ոչ մի միջոց 

չեն ձեռնարկել։ Հայտնել է, որ տարաբնույթ կարիքները բավարարում են անձրևաջրերի 

օգտագործմամբ: Դիմելով Պաշտպանին՝ խնդրել է միջոցներ ձեռնարկել հարցին լուծում 

տալու համար: Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 83-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի համաձայն՝ յուրաքանչյուր կարիքավոր և տարեց մարդ, օրենքին 

համապատասխան, ունի արժանապատիվ ապրելու իրավունք: «Մարդու իրավունքների 

պաշտպանի մասին» օրենքի 29.1-ին հոդվածով սահմանված են Պաշտպանի 

լիազորությունները հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների 

պաշտպանության հարցում: Հիմք ընդունելով Սահմանադրությամբ և օրենքներով 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերող 

դրույթները՝ Պաշտպանն անհրաժեշտ է համարել ձեռնարկել խնդրի լուծմանն ուղղված 

անհրաժեշտ միջոցառումներ, որոնց արդյունում 2021 թվականի օգոստոսի 20-ից 

քաղաքացուն պատկանող տան ջրամատակարարումը վերականգնվել է:  

 Մեկ այլ կարևոր խնդիր է խմելու ջրի որակի ապահովումը՝ և՛ օրենսդրական, և՛ 

գործնական առումներով: Ըստ Պաշտպանի աշխատակազմի ստացած տվյալների՝ 

                                        
10 «Frotlines» ֆեյսբուքյան էջ, հղումը՝ https://www.facebook.com/frontlinesartsakh/posts/311485727395894 , (մուտքը՝ 21 
մարտի, 2022թ.)  

https://www.facebook.com/frontlinesartsakh/posts/311485727395894
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միայն Ստեփանակերտի ջրամատակարարման համակարգում են որոշ չափով 

կիրառվում ջրի զտման և վարակազերծման քիչ թե շատ արդյունավետ մեխանիզմներ:  

ԼՂՀ ջրային օրենսգրքի 66-րդ հոդվածը սահմանում է, որ ջրային ռեսուրսների 

կառավարման և պահպանության մարմինը համապատասխան շահագրգիռ պետական 

կառավարման մարմինների հետ համատեղ մշակում է ջրերի որակի ստանդարտների 

նախագծերը: Ջրերի որակի ստանդարտները ներառվում են ջրի ազգային ծրագրում և 

պետք է համապատասխանեն սահմանված դասակարգման համակարգին: 

Ջրերի որակի ստանդարտները կարող են տատանվել՝ կախված տեղանքի 

առանձնահատկություններից: Օրենսդրությամբ սահմանված կարգով դրանք կարող են 

սահմանվել յուրաքանչյուր ջրավազանային կառավարման տարածքի համար: Կարող 

են սահմանվել նաև ջրի օգտագործման վրա հիմնված ստանդարտներ, ներառյալ՝ 

գյուղատնտեսական, արդյունաբերական և կենցաղային: Ջրային ռեսուրսների 

կառավարման և պահպանության մարմինը տարեկան առնվազն երկու անգամ 

վերահսկման միջոցով ապահովում է ջրերի փաստացի որակի 

համապատասխանությունն օգտագործման համար սահմանված ստանդարտներին: 

Ջրերի ստանդարտներն ուղենիշ են ծառայում բոլոր հավանական աղտոտող նյութերի 

ընդունելի սահմանների վերաբերյալ և պարունակում են ցուցանիշներ՝ ըստ տարիների 

դրանք նվազեցնելու ուղղությամբ: 

Օրենսգրքի 67-րդ հոդվածի համաձայն՝ ջրերի ստանդարտները խախտելու 

դեպքում ջրօգտագործումը համարվում է անօրինական, և դրա նկատմամբ կիրառվում 

է օրենսդրությամբ նախատեսված պատասխանատվություն, իսկ 70-րդ հոդվածը 

սահմանում է, որ բնակչության՝ խմելու, առողջապահական, կոմունալ և կենցաղային 

սպասարկման կարիքների համար հատկացվող ջուրը պետք է համապատասխանի 

խմելու ջրի ստանդարտներին: 

Խմելու ջրի մատակարարը պարտավոր է ապահովել խմելու ջրի որակի 

համապատասխանությունն օրենքով սահմանված ստանդարտներին: 

Առողջապահության ոլորտի պետական լիազորված մարմինն օրենսդրությամբ 
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սահմանված կարգով հսկողություն է սահմանում բնակչությանը մատակարարվող 

խմելու ջրի՝ ստանդարտներին համապատասխանության նկատմամբ: Խմելու ջրի 

մատակարարման համակարգերը դասվում են կենսաապահովման կարևորագույն 

ջրային համակարգերի շարքին: 

Խմելու ջրի ստանդարտներին համապատասխանող ջրային ռեսուրսը կարող է 

օգտագործվել որպես բնակչության՝ խմելու, առողջապահական, կոմունալ և 

կենցաղային սպասարկման կարիքների համար ջրային աղբյուր, եթե կառավարության 

սահմանած կարգին համապատասխան հնարավոր է այդտեղ ապահովել 

սանիտարական գոտիներ և հատուկ պահպանման տեղամասեր: 

Պաշտպանն արձանագրում է, որ հանրապետությունում մեծ մասամբ 

բացակայում են ջրերի ստանդարտների մշակումը, պահպանումը և հսկողությունը 

կարգավորող օրենսդրական դաշտն ու ինստիտուցիոնալ մեխանիզմները, որոնք 

ուղիղ առումով վտանգներ են առաջացնում հանրության առողջության 

պահպանման իրավունքի հետ կապված: Խիստ կարևոր է, որ ջրային պաշարների 

ու ենթակառուցվածքների կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը 

զուգահեռ՝ պետությունն ամբողջովին ձևավորի ջրի պատշաճ որակի ապահովման 

օրենսդրական կարգավորումները և դրանց կիրառման գործնական պայմաններն 

ու մեխանիզմները: 

3) Ջրամատակարարման ծառայությունների տնտեսապես հասանելիության և 

համակարգի արդյունավետ կառավարման հետ անմիջականորեն կապված է 

ջրամատակարարման դադարեցմամբ առաջացող խնդիրը: Այժմ պրակտիկան 

այնպիսին է, որ երբ սպառողն ուշացնում է սպառած ջրի վճարի մուծումը, մատակարար 

կազմակերպությունը դադարեցնում է ջրամատակարարումը տվյալ սպառողին, ինչը 

հանգեցնում է կենսական իրավունքի խախտման: Նույնիսկ այդ դեպքերում 

պետությունը պետք է երաշխավորի յուրաքանչյուր անձի հասանելիությունը 

նվազագույն չափաքանակով ջրի՝ խմելու, ճաշ պատրաստելու և անձնական 

հիգիենայի ապահովման համար՝ անկախ նրա անվճարունակ լինելու 
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հանգամանքից: Ուստի անհրաժեշտ է վերանայել կոմունալ ծառայությունների դիմաց 

վճարումների ուշացման դեպքում այդ ծառայությունների մատուցման դադարեցման 

պրակտիկան և օրենսդրական համապատասխան կարգավորումները՝ տույժի այդ 

տեսակի այլընտրանքային, համաչափ ու իրավաչափ տարբերակ մշակելու միջոցով, 

ինչը կբարելավի մարդկանց բավարար կենսամակարդակի իրավունքի իրացման 

աստիճանը:  

4) Պատշաճ ուշադրության է արժանի նաև նախատեսվող ջրանջատումների 

մասին պատշաճ իրազեկումը։ Թեև այս հարցի առնչությամբ հաշվետու տարվա 

ընթացքում Պաշտպանի հաստատություն ահազանգեր չեն ստացվել, սակայն 

Պաշտպանի կողմից ոլորտի մշտադիտարկումը ցույց է տվել, որ եղել են դեպքեր, 

որ ջրամատակարարման պլանային անջատումներն ուղղեկցվել են ոչ պատշաճ 

ծանուցմամբ։ 

Պաշտպանը կարևորում է, որ ջրամատակարարման և մյուս բոլոր հանրային 

ծառայությունների սպառողների ծանուցման մեխանիզմները կատարելագործվեն ու 

դառնան հնարավորինս հասցեական, որպեսզի առավելագույնս երաշխավորվի 

պատշաճ ծանուցումը սպառողներին: 

 

10.2. Էլեկտրաէներգամատակարարում և գազամատակարարում 

Էլեկտրաէներգամատակարարման և գազամատակարարման ոլորտը հանրային 

ծառայությունների ոլորտում առաջնային ծառայություններից է: Դրանք համարվում են 

անձի առօրյա կյանքի նվազագույն պահանջմունքները բավարարելու միջոց: 

«Էներգետիկայի մասին» օրենքով Արցախի Հանրապետության էներգետիկայի 

բնագավառը հանրային ծառայություններ մատուցելու համար էլեկտրական և ջերմային 

էներգիայի արտադրության (ներառյալ` դրանց համակցված արտադրության), 

էլեկտրական, ջերմային էներգիայի և բնական գազի հաղորդման (փոխադրման), 

բաշխման ու մատակարարման, էլեկտրաէներգետիկական և բնական գազի ոլորտների 

համակարգերի օպերատորի, էլեկտրական էներգիայի և բնական գազի ներկրման և 
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արտահանման գործունեության մեջ ներգրավված տնտեսավարող սուբյեկտների 

(անկախ դրանց սեփականության ձևից), այդ գործունեությունների իրականացման 

համար անհրաժեշտ գույքի և էներգետիկական շուկային ծառայություններ մատուցող 

կառույցների համախումբն է։ 

Օրենքի 5-րդ հոդվածը սահմանում է. «Էներգետիկայի բնագավառում պետական 

քաղաքականության հիմնական սկզբունքներից են՝ (...). բ) էներգետիկայի բնագավառի 

գործունեության կարգավորումը. (...). դ) սպառողների և էներգետիկայի բնագավառի 

տնտեսավարող սուբյեկտների իրավունքների պաշտպանության ապահովումը և 

շահերի հավասարակշռումը. (...). ը) էներգետիկայի բնագավառի անվտանգության 

ապահովումը. (...). ժգ)  խոցելի սպառողների շահերի պաշտպանությունը»: 

Մատակարարող կազմակերպության կողմից ընթացիկ վերանորոգման, 

ծառահատման, շինմոնտաժման աշխատանքներ իրականացնելու, պլանային   

աշխատանքներ կատարելու նպատակով, վթարներից խուսափելու համար բնակիչ, 

հանրային բաժանորդներն ու հիմնարկ ձեռնարկությունները հոսանքազրկվում էին նաև 

մինչպատերազմյան ժամանակաշրջանում։ Սակայն  2020 թվականին Ադրբեջանի 

զինված ուժերի կողմից հասցված ռազմաօդային և հրետանային հարձակումները 

հանգեցրել են նաև Արցախի բնակչությանը էլեկտրաէներգիայով սնուցող 

ենթակայանների վնասմանը, որի պատճառով 2021 թվականի ընթացքում 

քաղաքային և գյուղական բնակավայրերը պարբերաբար հոսանքազրկվել են, ինչը 

հանգեցրել է կենսական կարևորության իրավունքների խախտումների։ 

Գործադիր իշխանության կողմից եղել են հայտարարություններ, որ 

էլեկտրաէներգիայի առկա ռեսուրսները սահմանափակ են՝ բնակչությանը պատշաճ 

մակարդակով ծառայություններ մատուցելու համար։ Պաշտպանն արձանագրում է, որ 

պետության կողմից պետք է ձեռնարկվեն հնարավոր բոլոր միջոցները առկա 

ռեսուրսների ավելացման և էներգիայի այլընտրանքային աղբուրների ներդրման 

ուղղությամբ՝ նպատակ ունենալով հաղթահարելու պատերազմի հետևանքով ոլորտում 

առաջացած մարտահրավերները։  



204 
 

Ըստ գործող օրենսդրության՝ էլեկտրաէներգիայի մատակարարն իրավունք ունի 

դադարեցնել սպառողին ծառայության մատուցումը՝ սպառված էլեկտրաէներգիայի 

դիմաց Էլեկտրական էներգիայի մատակարարման և օգտագործման կանոններով և 

պայմանագրով սահմանված ժամկետներում և կարգով վճարումներ չկատարելու 

դեպքում, ինչը հանգեցնում է կենսական իրավունքի խախտման: Պաշտպանն 

առաջարկում է վերանայել մատակարարի կողմից էլեկտրամատակարարումը 

լրիվությամբ դադարեցնելը՝ որպես մատուցված ծառայության համար վճարում 

կատարելուն ուղղված պարտավորեցնող պահանջ, և առաջարկում, որ նույնիսկ այդ 

դեպքերում պետությունը երաշխավորի, օրինակ, որպես առօրյա կյանքի նվազագույն 

պահանջմունքները բավարարելու միջոց, նվազեցնել մատակարարվող 

էլեկտրաէներգիայի հզորությունը կամ մատակարարել օրական սահմանափակ 

ժամանակահատվածով: 

Էլեկտրաէներգամատակարարման բնագավառում Պաշտպանն արձանագրում է 

էլեկտրաէներգիայի մատակարարման պլանային անջատումների վերաբերյալ 

սպառողներին նախապես ծանուցումների կազմակերպման և իրականացման 

աշխատանքների պատշաճ մակարդակ: Կատարված ուսումնասիրությունները վկայել 

են, որ առանց նախապես ծանուցման՝  էլեկտրաէներգիայի մատակարարման 

դադարեցման դեպքեր հիմնականում արձանագրվել են վթարային անջատումների 

պարագայում:  

Գազամատակարարման ոլորտում առաջնահերթություն ունի սպառողների 

անվտանգության երաշխավորումը, որի հետ կապված պետք է նշել, որ 2021 թվականին 

Արցախում արձանագրվել են բնակիչների շմոլ գազից թունավորման 188 դեպք, 

որոնցից 2-ը՝ մահվան ելքով:  

Հաշվի առնելով բնական գազից թունավորվածության դեպքերի 

վիճակագրությունը՝ Պաշտպանը խստիվ կարևորում է, որ պետական լիազոր 

մարմինները և ծառայություններ մատուցող ընկերությունը հնարավորինս կարճ 

ժամանակահատվածում առավելագույնը կատարեն սպառողների անվտանգության 
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ապահովման ուղղությամբ. 1) հնարավորինս սեղմ ժամկետում ավարտել բոլոր 

գազասպառողների մոտ անվտանգության սարքեր տեղադրելու գործընթացը՝ 

ֆինանսական բեռը հնարավորինս չգցելով սպառողների վրա: Այդ առումով առկա 

արդյունքները դեռևս բավարար չեն, և պետական լիազոր մարմինների ու 

ընկերության կողմից պետք է բացառվեն իրավական ու տեխնիկական բոլոր 

խոչընդոտները գործընթացի արագ և սահուն իրականացման համար: 2) 

խստացնել վերահսկողությունը նորակառույց շենքերի նախագծման և 

շինարարության փուլերում՝ բացառելով հետագայում անվտանգությունը 

խոչընդոտող ծխատար ուղիների խնդիրները: Այդ առումով պետք է բոլոր 

նորակառույց շենքերի նախագծման աշխատանքներում ընդգրկված լինեն նաև 

գազամատակարարման անվտանգության մասնագետներ՝ համագործակցելով 

ծառայություններ մատուցող ընկերության հետ: 

Պաշտպանը կարևորում է, որ գազամատակարարման և մյուս բոլոր հանրային 

ծառայությունների սպառողների ծանուցման մեխանիզմները կատարելագործվեն ու 

դառնան հնարավորինս հասցեական, որպեսզի առավելագույնս երաշխավորվի 

պատշաճ ծանուցումը սպառողներին: Օրինակ՝ կարելի է կիրառել հասցեական 

հեռախոսային հաղորդագրությունների ուղարկման մեխանիզմը: 

Էներգամատակարարման և գազամատակարարման բանգավառում 

ամենակարևոր խնդիրը շարունակում է լինել համակարգերի առանձին տարրերի 

տեղաբաշխմամբ պայմանավորված ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից 

դրանց խոցելիության բարձր աստիճանը: 

 

10.3. Հեռահաղորդակցություն 

2021 թվականի ընթացքում Հանրապետության ողջ տարածքում 

հեռահաղորդակցությունը, ներառյալ՝ հեռախոսային կապը և համացանցը ժամանակ 

առ ժամանակ աշխատել են խափանումներով։  
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Ծառայություն մատուցող ընկերության կողմից հաճախ են տարածվել 

հայտարարություններ մալուխի վնասման պատճառով վերականգնողական կամ ցանցի 

արդիականացման պլանային աշխատանքների անցկացման մասին, որոնց 

հետևանքով Արցախի ողջ տարածքում կապի ծառայությունը ընդհատվել է։  

2021 թվականին ֆիքսված և շարժական համացանցը, միջազգային և դեպի 

արտասահման զանգերը աշխատում էին խափանումներով, իսկ որոշ համայնքներում 

բնակչությունը ամբողջությամբ զրկված էր կապի հասանելիությունից։  

Պաշտպանի աշխատակազմը հաշվետու տարում ստացել է նաև Ադրբեջանի 

կողմից Արցախի Հանրապետության ամբողջ տարածքում հեռահաղորդակցության 

միջոցների, մասնավորապես բջջային կապի ու համացանցի խլացման վերաբերյալ 

բազմաթիվ ահազանգեր: Պաշտպանի աշխատակազմի կողմից իրականացված 

ուսումնասիրությունների և ստացված պարզաբանումների համաձայն՝  

հեռահաղորդակցության հասանելիությունն Արցախի տարածքում միտումնավոր 

խլացվում էր ադրբեջանցիների կողմից: Ակնհայտ է, որ նման միջոցներով Ադրբեջանը 

միտումնավոր խոչընդոտում է Արցախում հասարակության տեղեկացված լինելու և 

հեռահաղորդակցության ազատության իրավունքի  իրացումը։ Ադրբեջանը 

տեխնիկական միջոցներ օգտագործելու եղանակով խոչընդոտել է նաև Արցախի 

տարածքում գործող ռադիոկապի բնականոն գործունեությունը, որը անմիջական 

սպառնալիք էր անձի տեղեկացված լինելու  իրավունքի  իրացման համար: 

 

10.4. Հանրային տրանսպորտ 

Պետության բնականոն զարգացման ապահովման գործում մեծ նշանակություն 

ունի հանրային տրանսպորտի արդյունավետ աշխատանքը: Արդյունավետությանը 

հնարավոր է հասնել հանրային տրանսպորտի աշխատանքի, դրա կարգավորման 

հիմքում ընկած իրավական պահանջների, պետության բնակիչների կարիքների 

համապատասխանության դեպքում։ 
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Ստեփանակերտի բնակիչները հանրային տրանսպորտի ոլորտում մեծ մասամբ 

առնչվել են հանրային ավտոբուսների կանոնավոր փոխադրումներին վերաբերվող 

հիմնախնդիրների, մասնավորապես հանրային ավտոբուսների 

գերծանրաբեռնվածությանը, ուղևորափոխադրումների ռեժիմների խախտմանը, 

ավտոբուսների թվաքանակի քչությանը, վճարման գործող կարգի անհարմարությանը 

և այլն: 

2020 թվականի Արցախի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի կողմից 

սանձազերծված պատերազմի հետևանքներով պայմանավորված՝ մայրաքաղաք 

Ստեփանակերտի բնակչությունը ավելացել է, ինչը հանգեցրել է մայրաքաղաքում 

հանրային տրանսպորտի ծանրաբեռնվածությանը: Շահագործվող ավտոբուսները և 

միկրոավտոբուսները բավարար չեն ուղևորների ներկա հոսքին, դրանով 

պայմանավորված աշխատում են գրեթե միշտ ծանրաբեռնված, ուղևորների մեծ մասը 

երթևեկել է կանգնած: Մինչդեռ «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին»  օրենքի 14-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասի երկրորդ պարբերությունով ամրագրված է, որ լրիվ զբաղեցված 

նստատեղերով երթևեկելու դեպքում ուղևորի նստեցման նպատակով միկրոավտոբուսի 

կանգառումն արգելվում է: Նստատեղերը լրիվ զբաղված լինելու դեպքում երթուղու 

սահմանված կանգառներում միկրոավտոբուսի կանգառումն իրականացվում է ըստ 

ուղեսրահում գտնվող ուղևորների պահանջի: 

Քաղաքացիները բազմիցս արտահայտել են դժգոհություններ Ստեփանակերտի 

հասարակական տրանսպորտի, հատկապես՝ ավտոբուսների ու միկրոավտոբուսների 

ոչ պատշաճ աշխատանքի վերաբերյալ։ 

Ընթացիկ տարում ներկայացվել են բողոքներ Ստեփանակերտ քաղաքի 

ծայրամասային փողոցները սպասարկող հասարակական տրանսպորտի ոչ պատշաճ 

սպասարկման վերաբերյալ: Մասնավորապես դիմումատուները նշել են, որ 

ավտոբուսները և միկրոավտոբուսները ժամանում են անկանոն ռեժիմով:  Անգամ 

ձմռան եղանակային պայմաններում եղել են դեպքեր, որ սպասել են 30 րոպե: Լիազոր 

մարմնից տեղեկացրել են, որ ուշացումները կապված են խցանումների հետ: 
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Ոլորտում արձանագրված մյուս խնդիրը կապված է ուղևորափոխադրումների 

կազմակերպման կանոնների խախտման հետ: 

ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 15-ի «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության տարածքում ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային 

տրանսպորտով ուղևորափոխադրումների կազմակերպման կարգը հաստատելու 

մասին» N 275 որոշման 18-րդ կետը սահմանում է, որ վարորդը պետք է ավտոբուսն 

ընթացքի մեջ դնի ուղևորների նստեցումն ու իջեցումն ավարտելուց և դռները փակելուց 

հետո, հայտարարի կանգառները, իսկ երթուղու ուղեգծի փոփոխության դեպքում դրա 

մասին տեղյակ պահի յուրաքանչյուր կանգառում: Դիտարկումների արդյունքում 

արձանագրվել է, որ շատ դեպքերում վարորդներն ավտոբուսն ընթացքի մեջ են դնում 

մինչև ուղևորների նստեցումը, այսինքն՝ ավտոբուսն բարձրանալու պահին: 

Վարորդների կողմից շատ հաճախ խախտվում են նաև կանգառները նախապես 

հայտարարելու կանոնները: 

Պետք է արձանագրել, որ դիտարկված տրանսպորտային միջոցների մեծ մասում 

առկա էր դռների ու պատուհանների բացվել-փակվելու հետ կապված դժվարություններ։ 

2021 թվականին կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում հանրային 

տրանսպորտը իր աշխատանքը շարունակել է արդեն նոր կանոններով։ Բնակչության 

առողջության պահպանման և առողջական վիճակը վատթարացնելուց խուսափելու 

նպատակով սահմանվել է, որ ուղևորը հանրային տրանսպորտ մուտք գործելու 

ժամանակ պետք է կրի դիմակ, ձեռքերն ախտահանելու համար էլ օգտվի մեքենայում 

տեղադրված ախտահանիչ նյութերից: 

Ուղևորներից բացի՝ պաշտպանիչ դիմակներ պետք է կրեն նաև վարորդները: 

Նշված կանոնները, սակայն պահպանվում էին Արցախի Հանրապետության ամբողջ 

տարածքում կորոնավիրուսային հիվանդությամբ պայմանավորված կարանտին 

սահմանելու սկզբնական ժամանակահատվածում միայն: 

Հաշվետու տարում հանրային տրանսպորտային միջոցներում հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովման խնդիրը 
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շարունակում է մնալ չլուծված: Հանրային տրանսպորտի հարմարեցումը չափազանց 

կարևոր է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, քանի որ այն նպաստում է 

նրանց իրավունքների ինքնուրույն իրացմանը, իսկ դրանց բացակայությունը՝ 

հանգեցնում այլ իրավունքների իրացման խոչընդոտների: 

Արձանագրենք, որ Արցախի Հանրապետության ողջ տարածքում 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքների համար հարմարեցված 

հասարակական տրանսպորտային միջոցներ ընդհանրապես չկան: Ավելին, 

խնդրահարույց է այն, որ 2021 թվականի ընթացքում, ինչպես նախորդ տարիներին,  

տրանսպորտային միջոցները հաշմանդամություն ունեցող և սակավաշարժ մարդկանց 

կարիքներին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ պետական լիազոր մարմնի 

կողմից որևէ աշխատանք չի իրականացվել: 

Այսպիսով՝ հանրային տրանսպորտի աշխատանքը արդյունավետ, հասանելի 

ու մատչելի դարձնելու նպատակով Պաշտպանն առաջարկում է՝ 

• համապատասխանեցնել երթուղում տրանսպորտային միջոցների քանակը 

ուղևորահոսքերին, 

• միջոցներ ձեռնարկել հանրապետության ողջ տարածքում հասարակական 

տրանսպորտի որակի բարելավման և պատշաճ սպասարկումն ապահովելու 

ուղղությամբ, 

• ներդնել երթուղային նոր գծեր և տեղադրել ավտոբուսների կանգառներ այն 

բնակավայրերում, որտեղ վերջինս նախատեսված չէր՝ ճանապարհների անսարքության 

և ասֆալտապատ չլինելու պատճառաբանությամբ, 

• շրջանառվող հնամաշ միկրոավտոբուսները փոխարինել նորերով, 

• ներդնել հանրային տրանսպորտում ուղեվարձի նախապես վճարման 

համակարգ, 

• ուղևորների նախընտրած երթուղու տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժին 

ու ժամանակացույցին հետևելու նպատակով կանգառներում տեղադրել էլեկտրոնային 

քարտեզներ ու ինքնաշխատ կերպով թարմացվող չվացուցակներ, 



210 
 

• ավելացնել Ստեփանակերտ քաղաքի ծայրամասային փողոցները սպասարկող 

հանրային ավտոբուսների թվաքանակը,  

• ներդնել հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող անձանց համար մատչելի 

տրանսպորտային միջոցներ, 

• կորոնավիրուսային հիվանդությամբ պայմանավորված՝ կարանտին սահմանել 

ամբողջ ժամանակահատվածում, հանրային տրանսպորտում, ապահովել 

սանիտարահիգիենիկ կանոնների պահպանումը, այդ թվում՝ սրահներում պատշաճ 

օդափոխությունը: 

 

10.5. Աղբահանություն 

Աղբահանությունն առնչվում է մարդու մի շարք իրավունքների՝ առաջնահերթորեն 

առողջության պահպանման իրավունքի հետ: Հանրապետության աղբահանության 

բնագավառում բազմաթիվ հիմնախնդիրներ կան, որոնցից կարելի է առանձնացնել 

հետևյալները՝  

Ձևավորված մեխանիզմներ ու ենթակառուցվածքներ չեն գործում աղբի 

ծավալների կրճատման և վերամշակման համար: Դրա հետևանքով արագ տեմպերով 

աճում են աղբավայրերի ծավալներն ու քանակները: 

Պաշտպանն առաջարկում է պետական լիազոր մարմիններին նախաձեռնել կամ 

խրախուսել մասնավոր հատվածին սկզբնական փուլում տեսակավորել աղբը և գոնե 

հեշտ վերամշակվող աղբի տեսակները ենթարկել վերամշակման: Կարելի է խրախուսել 

նաև աղբի կոնկրետ տեսակների երկրորդային օգտագործումը տարբեր 

նպատակներով: Իսկ ավելի երկարաժամկետ հատվածում պետությունը պարտավոր է 

ողջամիտ և արդյունավետ լուծումներ գտնել տարեցտարի ավելացող աղբի 

վերամշակման կամ աղբավայրերի մաքրման ուղղությամբ: 

Աղբահանության ծառայություն մատուցող կազմակերպությունները Արցախի մի 

շարք համայնքներում փաստացի չեն գործում: Որոշակի արդյունավետությամբ գործում 

է Ստեփանակերտի «Սանմաքրում» ՀՈԱԿ-ը, իսկ բոլոր շրջաններում վարչակազմերի 
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կողմից հիմնվել և կառավարվում են համապատասխան կոմունալ ու 

ենթակառուցվածքային ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններ, սակայն 

դրանց կառավարման և նյութատեխնիկական խնդիրների պատճառով արդյունավետ 

աղբահանություն չի իրականացվում հատկապես գյուղական համայնքներում:  

Անհրաժեշտ է, որ կառավարությունը տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

հետ համատեղ կառավարման լուրջ բարեփոխում իրականացնի աղբահանության 

բնագավառում, որի մեջ կներառվեն օրենսդրական ու ենթաօրենսդրական դաշտի 

բարելավումը, ծառայություն մատուցող ընկերությունների նյութատեխնիկական և 

մասնագիտական կարողությունների զարգացումը, աղբահանության ու 

բնապահպանական օրինակելի վարքագծի խթանումը բնակչության մոտ և՛ կրթական 

ու քարոզչական, և՛ տուգանքների ու իրավաչափ այլ կոշտ միջոցների կիրառմամբ: 

Պաշտպանը կարևորում է, որ քննարկվեն նաև աղբահանություն իրականացնող 

ընկերությունների մասնավորեցման նպատակահարմարությունն ու 

հնարավորությունները՝ հաշվի առնելով այդպիսի ծառայությունների մասնավոր 

կառավարման արդյունավետությունը պետական կառավարման համեմատ: 

Համատարած են խնդիրներն աղբամանների բացակայության, տեղակայման 

վայրերի, սանիտարահիգիենիկ պայմանների պահպանման և այլ առնչվող հարցերում:  

Հատկապես այն հատվածներում, որտեղ բնակելի տարածքներին շատ մոտ են 

տեղադրված աղբամանները, հաստատված չափորոշիչներին չհամապատասխանող 

աղբամանները լրացուցիչ վտանգներ են ստեղծում հարակից տարածքներում բնակվող 

անձանց առողջության պահպանման իրավունքի համար: Անհրաժեշտ է, որ պատկան 

մարմինները լրջորեն զբաղվեն աղբամաններից ծագող վտանգների չեզոքացման 

ուղղությամբ՝ օրենսդրությամբ նախատեսված բոլոր հնարավոր մեթոդների 

կիրառմամբ: 

Հանրապետության ողջ տարածքում զգալի խնդիրներ են ստեղծում թափառող 

կենդանիները (շներ, կատուներ, շնագայլեր), ինչը մեծ վտանգ է ներկայացնում 

բնակիչների կյանքի և առողջության համար: Մասնագետների պնդմամբ՝ 
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բնակավայրերում աղբի ավելացումը բարենպաստ պայմաններ է ապահովել նշված 

կենդանիների ակտիվության համար:  

Կարևոր է բարձրացված հարցի հրատապ կարգավորումը, որովհետև թափառող 

կենդանիները սովորաբար սնունդ են որոնում աղբամաններում, բնակվում են 

մարդկանց բնակավայրերի մոտ, ինչի հետևանքով դառնում են հիվանդությունների 

տարածման և մարդկանց անվտանգության համար սպառնալիքների աղբյուր:  
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Բաժին 11. Պաշտպանի գործունեությունը օրենսդրության 

կատարելագործման բնագավառում 

 

Մարդու և քաղաքացու իրավունքներին ու ազատություններին առնչվող 

իրավական ակտերի նախագծումն ու ընդունումն իրենց առանցքային տեղն ունեն 

Արցախի Հանրապետության իրավաստեղծ մարմինների 2021 թվականի  

գործունեության մեջ։ Ընդունված օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտերի 

գերակշիռ մասն այս կամ այն կերպ անդրադառնում են իրավունքներին ու 

ազատություններին, դրանց իրագործման մեխանիզմներին ու երաշխիքներին։ 

 Նորմատիվ իրավական ակտերի կատարելագործման հարցում Պաշտպանի 

գործառույթը սահմանված է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, իսկ 

լիազորությունները մանրամասնված են «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» 

օրենքի 28-րդ հոդվածով, որոնք և կանխորոշել են 2021 թվականի ընթացքում նշված 

բնագավառում Պաշտպանի գործունեության հիմնական ձևերը՝ 

• մինչև մարդու իրավունքներին և ազատություններին վերաբերող նորմատիվ 

իրավական ակտերի նախագծերի ընդունումը դրանց վերաբերյալ իրավասու 

մարմին գրավոր կարծիք կամ առաջարկություններ ներկայացնելը, 

• մարդու իրավունքներին և ազատություններին առնչվող գործող 

օրենսդրության վերաբերյալ կարծիք կամ առաջարկություններ 

ներկայացնելը: 

Նշված ձևերից յուրաքանչյուրի շրջանակներում Պաշտպանը նպատակ է ունեցել 

նպաստելու մարդու իրավունքների լավագույն պաշպանության և կանոնակարգման 

ենթակա իրավահարաբերությունների մարդակենտրոն ուղղվածության ապահովմանը։  

 Հարկ է ընդգծել, որ նորմատիվ իրավական ակտերի կատարելագործման 

բնագավառում օրենսդրությամբ Պաշտպանին վերապահված լիազորությունների 

իրականացման ընթացքում գործնականում առաջանում են խոչընդոտներ, որոնք 

հիմնականում պայմանավորված են իրավական ակտերի նախագծման փուլում դրանց 
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հանրային քննարկումներին ներկայացվող պահանջների ոչ պատշաճ կատարմամբ։ 

Այդ կապակցությամբ Պաշտպանը նախորդ տարիներին բարձրաձայնել է հանրային 

քննարկումների կազմակերպման և անցկացման «Նորմատիվ իրավական ակտերի 

մասին» օրենքով և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի 

ապրիլի 16-ի N 272-Ն որոշմամբ սահմանված կարգին հետևելու անհրաժեշտության 

մասին, ինչը նաև իրավաստեղծ գործունեությանը քաղաքացիական հասարակության 

մասնակցության կարևորագույն երաշխիքներից է։ 

  Այնուհետև Պաշտպանն օրենսդրական և ենթաօրենսդրական նորմատիվ 

իրավական ակտեր ընդունելու իրավասություն ունեցող մարմիններին գրավոր դիմել է՝ 

առաջարկելով մինչև մարդու իրավունքներին և ազատություններին վերաբերող 

նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունումը՝ դրանց, ինչպես նաև նախքան 

կառավարություն ներկայացնելը մարդու իրավունքներին և ազատություններին 

վերաբերող օրենքների նախագծերը թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով 

տրամադրել Պաշտպանի աշխատակազմին։  

 Այնուամենայնիվ, առկա իրավիճակը վկայում է, որ մարդու իրավունքներին ու 

ազատություններին առնչվող նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերին 

ծանոթանալու և կարծիք կամ առաջարկություններ ներկայացնելու համար Պաշտպանի 

աշխատակազմի պետական ծառայողները ստիպված են լինում յուրաքանչյուր դեպքում  

նախագծեր մշակող մարմիններից պահանջել դրանք այն դեպքում, երբ 

օրենսդրությամբ հստակ նախատեսված է, որ հրապարակայնության, մատչելիության, 

թափանցիկության և հանրային հաշվետվողականության սկզբունքների պահպանմամբ 

նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերը պարտադիր պետք է հրապարակվեն 

դրանք ընդունող կամ մշակող մարմինների պաշտոնական ինտերնետային կայքում։ 

 Նկատի ունենալով, որ 2021 թվականի ընթացքում Պաշտպանի ընդհանուր 

գործունեության մեջ գերակշիռ տեղ ունի 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի 

Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված ռազմական ագրեսիայի 

հետևանքով իրենց մշտական բնակության վայրերից տեղահանված բնակչության 
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իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությունը, օրենսդրության 

կատարելագործման բնագավառում ևս առանձնակի ուշադրության են արժանացել 

հենց տեղահանված անձանց իրավունքներին և ազատություններին առնչվող 

նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերը։ 

 Պաշտպանի մշտական ուշադրության ներքո էր հատկապես անօթևան մնացած 

տեղահանված անձանց բնակարանային ապահովման իրավահարաբերությունների 

կանոնակարգումը։  

Մասնավորապես Արցախի Հանրապետության Կառավարության 2021 թվականի 

մարտի 4-ի «2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ 

սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով անօթևան մնացած 

և (կամ) սոցիալական սուղ պայմաններում հայտնված անձանց համար կացարանների 

վարձակալության ու անհատույց օգտագործման տրամադրման կարգը հաստատելու 

մասին» N 193-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ նախատեսող Արցախի 

Հանրապետության Կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ գրավոր 

առաջարկվել է նախագծով  նախատեսել որոշմամբ նախանշված հանգամանքները 

հավաստող անհրաժեշտ փաստաթղթերի սպառիչ ցանկ, գործնականում իրավասու 

մարմինների կողմից քաղաքացիներից որոշման շահառու հանդիսանալու 

հանգամանքը հավաստող փաստաթղթեր ներկայացնելու լրացուցիչ պահանջների 

դեպքերը բացառելու նպատակով։ Ընդ որում, խոսքը վերաբերում էր ֆինանսական 

ծանր կացության մեջ հայտնված անձանց ընտանիքների համար՝ ընտանիքի 

անդամների ընդհանուր եկամուտների վերաբերյալ տեղեկություններ, իսկ Արցախի 

Հանրապետության վերահսկողությունից դուրս մնացած բնակավայրերում մշտապես 

բնակվող և անօթևան մնացած քաղաքացիների համար՝ տվյալ բնակավայրերում 

հաշվառում չունենալու պարագայում բնակվելու հանգամանքը հավաստող 

տեղեկություններին:  

 Վերոգրյալից բացի՝ առաջարկվել էր հստակություն ապահովել որոշման 

դրույթների՝ մի կողմից և մյուս կողմից՝ որոշման հավելվածներով սահմանված գույքի 
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անհատույց օգտագործման պայմանագրի ձևում փոխատուի իրավունքների ու 

փոխառուի պարտականությունների միջև։ 

 Տեղահանված անձանց բնակարանային ապահովմանը վերաբերող մեկ այլ 

ենթաօրենսդրական ակտի նախագծի՝ «2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի 

Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների 

հետևանքով զոհված (մահացած) և անհայտ բացակայող ճանաչված անձանց 

ընտանիքների, առաջին խմբի անժամկետ հաշմանդամ ճանաչված և (կամ) անօթևան 

մնացած անձանց բնակարանային ապահովման ծրագրի իրականացման կարգը 

հաստատելու և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 

21-ի N 343-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագծի ուսումնասիրության արդյունքներով գրավոր 

առաջարկություններ և դիտարկումներ են ներկայացվել նախագծով առաջարկվող 

կարգավորումների վերաբերյալ։ Այդ առաջարկությունների կապակցությամբ 

նախագիծը մշակող մարմինների հետ կատարվել են նաև բանավոր քննարկումներ, և 

դրանք մեծ մասամբ արտացոլվել են արդեն իսկ ընդունված որոշման մեջ։  

  Պաշտպանը «Տեղահանված քաղաքացու մահվան դեպքում թաղման նպաստ 

սահմանելու և թաղման նպաստի նշանակման ու վճարման կարգը հաստատելու 

մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ 

գրավոր առաջարկել է որոշմամբ թաղման նպաստ սահմանել և նշանակել ոչ միայն 

2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված 

պատերազմական գործողությունների հետևանքով Արցախի Հանրապետության 

վերահսկողությունից ժամանակավոր դուրս մնացած բնակավայրերում հաշվառված, 

այլև հաշվառում չունեցող, բայց փաստացի բնակված քաղաքացու մահվան դեպքում 

նրա հուղարկավորությունը կատարած անձին։ Նշված առաջարկի հիմքում ընկած էր 

այն հիմնադրույթը, որ տեղահանված անձի կարգավիճակ Արցախի Հանրապետության 

քաղաքացիները փաստացի ունեն անկախ Արցախի Հանրապետության 

վերահսկողությունից ժամանակավոր դուրս մնացած բնակավայրերում հաշվառված 
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լինելու հանգամանքից, եթե փաստացի բնակվել են այդ բնակավայրերում: Բացի 

նշվածից՝ Արցախի Հանրապետության և Հայատանի Հանրապետության 

Կառավարությունների կողմից մշակված և գործող մյուս սոցիալական 

աջակցությունների միջոցառումների ծրագրերով շահառուների շրջանակը մեծ մասամբ 

ընդգրկում է նաև վերոնշյալ՝ այդ բնակավայրերում հաշվառում չունեցող, բայց 

փաստացի բնակվող անձանց: Պաշտպանը նշել է, որ Արցախի Հանրապետության դեմ 

սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով Արցախի 

Հանրապետության վերահսկողությունից ժամանակավոր դուրս մնացած 

բնակավայրերում հաշվառված լինելու կամ չլինելու հանգամանքը տեղահանված 

անձանց համար չպետք է խոչընդոտ հանդիսանա որոշակի սոցիալական 

աջակցության միջոցառումների ծրագրերից կամ արտոնություններից օգտվելու համար, 

եթե այդ անձինք փաստացի բնակվել են Արցախի Հանրապետության 

վերահսկողությունից ժամանակավոր դուրս մնացած բնակավայրերում:  

  Մարդու իրավունքներին և ազատություններին առնչվող գործող օրենսդրության 

ուսումնասիրությունը Պաշտպանի աշխատակազմի կարևորագույն գործառույթներից է։ 

Ուսումնասիրություններն իրականացվում են մշտապես, ինչի արդյունքներով վեր 

հանվում են առկա օրենսդրական բացերը, կամ գործող իրավակարգավորումների 

վերաբերյալ մշակվում են առաջարկություններ։ 

 Միաժամանակ տեղին է նշել, որ գործող օրենսդրության վերաբերյալ 

առաջարկությունների մեծ մասը մշակվում են Պաշտպանին հասցեագրված բողոքների 

ուսումնասիրությունների և քննարկման ընթացքում վերհանված օրենսդրական 

խնդրահարույց կարգավորումների վերաբերյալ, և այս համատեքստում նման միտումը 

իրավունքների և ազատությունների խախտումների հնարավոր հետագա դեպքերը 

բացառելու արդյունավետ միջոց է։ 

 2021 թվականի ընթացքում՝ հատկապես առաջին եռամսյակում, Պաշտպանն 

Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմի հետևանքով անհայտ 

կորած անձանց հարազատներից ստացել է դիմումներ՝ կապված քաղաքացուն անհայտ 
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բացակայող կամ մահացած ճանաչելու գործերի վարույթների մասով գանձվող 

պետական տուրքի վճարումից ազատելու և քաղաքացուն անհայտ բացակայող կամ 

մահացած ճանաչելու վերաբերյալ գործ հարուցելու մասին դիմողի հաշվին մամուլում 

հաղորդագրություն հրապարակելու վճարից ազատելու հետ։ Այդ դիմումների 

քննարկման շրջանակներում Պաշտպանն առաջարկություն է ներկայացրել Արցախի 

Հանրապետության արդարադատության նախարարություն՝ նշելով «Պետական տուրքի 

մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու և դիմողներին ադրբեջանական 

ագրեսիայի հետևանքով քաղաքացուն անհայտ բացակայող կամ մահացած ճանաչելու 

գործերի վարույթների մասով գանձվող պետական տուրքի վճարումից ազատելու 

անհրաժեշտությունը: Միաժամանակ առաջարկվել է փոփոխություն (լրացում) կատարել 

Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 168-րդ հոդվածում, և դիմողներին 

ազատել ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով քաղաքացուն անհայտ բացակայող 

կամ մահացած ճանաչելու վերաբերյալ գործ հարուցելու մասին դիմողի հաշվին 

մամուլում հաղորդագրություն հրապարակելու համար գանձվող վճարից:  

 Արցախի Հանրպետության կառավարության 2021 թվականի մարտի 17-ի «2020 

թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված 

պատերազմական գործողությունների հետևանքով դժվար կացության մեջ հայտնված 

ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց վարկային պարտավորությունների 

կատարմանն ուղղված պետական ֆինանսական աջակցության ծրագիրը հաստատելու 

մասին» N 222-Ն որոշման շրջանակներում իրավասու պետական մարմինների կողմից 

քաղաքացիների իրավունքների և ազատությունների ենթադրյալ խախտումների 

վերաբերյալ Պաշտպանին ուղղված մեծաքանակ բողոքների առկայությունը 

պայմանավորել է Պաշտպանի աշխատակազմի կողմից վերորգրյալ որոշմամբ 

նախատեսված առանձին կարգավորումների վերաբերյալ օրենսդրական 

առաջարկների մշակման անհրաժեշտություն։ Բողոքների համար հատկապես հիմք են 

հանդիսացել որոշմամբ հաստատված հավելվածի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ա» և 

«բ» պարբերություններով սահմանված կարգավորումներին համապատասխան 
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պետական մարմինների գործողությունները։ Վերոնշյալի վերաբերյալ Պաշտպանը 

ներկայացրել է իր գնահատականը և առաջարկել ծրագրի շահառուների համար 

նախատեսված սահմանափակումները հանել, քանի որ զորահավաքային զորակոչով 

չներկայացած չափահաս քաղաքացիների հակաիրավական արարքներին պետք է 

գնահատական տրվի օրենքի շրջանակներում, անձնական պատասխանատվության 

սկզբունքի պահպանմամբ, այդ արարքները չպիտի իրավական հետևանքներ 

առաջացնեն նրանց ամուսինների կամ համատեղությամբ բնակվող ծնողների կամ այլ 

անձանց համար, առավել ևս դրանք չպետք է հիմք հանդիսանան պետության 

սոցիալական քաղաքականության շրջանակներում տարբերակված մոտեցումների՝ 

Սահմանադրությամբ հռչակված իրավական և սոցիալական պետության հիմնարար 

սկզբունքների հետ անհամատեղելի դրսևորումների համար՝ խաթարելով սոցիալական 

արդարությունը: 

Նույն որոշմամբ՝ սահմանված իրավակարգավորումների ուսումնասիրության 

առարկա է հանդիսացել որոշմամբ հաստատված ծրագրի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետի 

«ա» պարբերությամբ ամրագրված այն դրույթը, համաձայն որի՝ շահառուն բնորոշվում 

է որպես «ֆիզիկական անձ (կամ նրա ամուսին կամ նրա ժառանգ), որը 2020 թվականի 

սեպտեմբերի 27-ի դրությամբ հաշվառված և փաստացի բնակվում էր կամ, որը 

փաստացի բնակվում էր, և որի աշխատանքի վայրը գտնվում էր Արցախի 

Հանրապետությունում, ...»: Նշված դրույթով շահառու ֆիզիկական անձանց (կամ նրա 

ամուսնու կամ նրա ժառանգի) համար ներկայացվում է երկու պահանջ՝ 1) Արցախի 

Հանրապետությունում 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի դրությամբ հաշվառված 

լինելու և փաստացի բնակվելու, կամ 2) Արցախի Հանրապետությունում փաստացի 

բնակվելու և աշխատանքի վայր ունենալու: Վերոգրյալի ուսումնասիրության 

արդյունքում պարզվել է, որ որոշմամբ ծրագրի շահառուներին առաջադրվող այդ 

պահանջները պետության սոցիալական քաղաքականության համատեքստում 

քաղաքացիների որոշակի խմբի համար խնդրահարույց են: Այսպես՝ 2020 թվականի 

սեպտեմբերի 27-ից Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ 
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սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով Արցախի 

Հանրապետության վերահսկողությունից դուրս մնացած տարածքների բնակիչները 

փաստացի ունեն ներքին տեղահանված անձի կարգավիճակ, և նրանց ծանր ու 

աղետալի սոցիալական վիճակի բարելավմանն ուղղված պետական միջոցառումների 

շրջանակներում տեղահանված անձանց առավելապես ներկայացվել է երկու պահանջ՝ 

Արցախի Հանրապետության վերահսկողությունից դուրս մնացած տարածքներում 

հաշվառված լինելու, իսկ հաշվառում չունենալու պարագայում՝ փաստացի բնակվելու: 

Այսինքն՝ վերոնշյալ տարածքներում հաշվառված չլինելու հանգամանքն ինքնին չի 

դիտարկվել որպես սոցիալական աջակցությունից օգտվելու խոչընդոտ, և 

տեղահանված անձանց՝ այդ տարածքներում փաստացի բնակվելու պարագայում 

հնարավորություն է տրվել հանդիսանալու սոցիալական աջակցության միջոցառումների 

շահառու: Մինչդեռ որոշմամբ հաստատված ծրագրի 2-րդ կետի 1-ի ենթակետի «ա» 

պարբերությամբ ամրագրված դրույթները՝ «կամ ով փաստացի բնակվում էր և ում 

աշխատանքի վայրը գտնվում էր Արցախի Հանրապետությունում» պահանջի մասով 

խոչընդոտներ են ստեղծում մասնավորապես այն տեղահանված քաղաքացիների 

համար, որոնք, չունենալով հաշվառում Արցախի Հանրապետության 

վերահսկողությունից դուրս մնացած տարածքներում, փաստացի բնակվել են այդ 

տարածքներում և օգտվել Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի 

Հանրապետության Կառավարությունների կողմից իրականացված սոցիալական 

աջակցության միջոցառումներից, սակայն չեն ունեցել աշխատանք այդ տարածքներում 

(ինչն առավել իրական է Արցախի Հանրապետության վերահսկողությունից դուրս 

մնացած գյուղական համայնքների բնակիչների համար) այն դեպքում, երբ ծրագրի 

հիմնական թիրախ, ըստ ամենայնի, պետք է լինեն առաջին հերթին հենց 

տեղահանված քաղաքացիները: Վերոգրյալի հիման վրա առաջարկվել է որոշման մեջ 

կատարել փոփոխություններ, որոշմամբ հաստատված ծրագրի 2-րդ կետի 1-ի 

ենթակետի «ա» պարբերությամբ նախատեսված «և ում աշխատանքի վայրը գտնվում 

էր Արցախի Հանրապետությունում» պահանջի մասով բացառություն նախատեսել 
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Արցախի Հանրապետության վերահսկողությունից դուրս մնացած տարածքներում 

փաստացի բնակված անձանց համար: 

 Նշված առաջարկը Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի կողմից 

գնահատվել է որպես ռիսկային ու ոչ նպատակահարմար, նկատի ունենալով, որ 

աշխատանք (եկամտի ձևավորման աղբյուր) ունենալն է համարվում նաև այն որոշիչ 

պայմանը, որի հիման վրա բանկը վարկառուին գնահատում է որպես վճարունակ և 

տրամադրում վարկ: 

 Վերոգրյալ փաստարկների վերաբերյալ Պաշտպանի աշխատակազմը 

շարունակում է իր ուսումնասիրությունները, քանի որ բանկերի և վարկային 

կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող սպառողական վարկերի առանձին 

վարկատեսակներ, այնուամենայնիվ, ունեն իրենց առանձնահատկությունները՝ 

կապված եկամտի ձևավորման աղբյուրի հետ։ 

 Պատերազմի հետևանքների վերացմանն ուղղված օրենսդրությամբ սահմանված 

իրավակարգավորումների ուսումնասիրությունների արդյունքներով Պաշտպանի 

կողմից արձանագրվել է, որ առկա է քաղաքացիների՝ օրենքով երաշխավորված 

իրավունքների իրացման հնարավորությունների ապահովման խնդիր: Այսպես՝ 

«Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասը 

սահմանում է՝ ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք, որոնց գույքն ու այլ միջոցներն 

օգտագործվել են ռազմական դրության հետևանքների վերացման նպատակով, 

իրավունք ունեն ստանալու համարժեք փոխհատուցում՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարության սահմանած կարգով: Բացի այդ՝ «Ռազմական դրության իրավական 

ռեժիմի մասին» օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» 2021 

թվականի հունիսի 29-ի ՀՕ-75-Ն օրենքով «Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի 

մասին» օրենքում լրացված 8.1-ին հոդվածով կարգավորվում են ռազմական դրության 

իրավական ռեժիմի ընթացքում ռազմական դրությամբ պայմանավորված ֆիզիկական 

և իրավաբանական անձանց պատկանող գույքի օգտագործման պայմաններն ու 

ընթացակարգը: Նույն հոդվածի 17-րդ մասի համաձայն՝ գույքն օգտագործելու դեպքում 
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գույքի օրինական տիրապետողին, Արցախի Հանրապետության Կառավարության 

սահմանած կարգով, ժամկետներում և չափով տրվում է վճար: Գույքը վերադարձնելու 

անհնարինության դեպքում դրա օրինական տիրապետողի դիմումի հիման վրա տրվում 

է համարժեք փոխհատուցում` Արցախի Հանրապետության Կառավարության 

սահմանած կարգով, ժամկետներում և չափով: Ակնhայտ էր նաև, որ Արցախի 

Հանրապետության Կառավարության 2021 թվականի N 579-Ն որոշմամբ 

նախատեսված պետական ֆինանսական աջակցության միջոցառումը չի կարող 

հանդիսանալ որպես «Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին» օրենքի 15-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց 

փոխհատուցում ստանալու իրավունքի իրացման կառուցակարգ: Վերոնշվածի հիման 

վրա Պաշտպանը առաջարկել է քննարկման առարկա դարձնել ռազմական դրության 

հետևանքների վերացման նպատակով ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց 

օգտագործված գույքի ու այլ միջոցների համարժեք փոխհատուցման հարցը։ 

 Առաձնակի ուշադրության են արժանի քաղաքացու դիմումի հիման վրա 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Կառավարության՝ 2007 թվականի 

դեկտեմբերի 25-ի «Նորաստեղծ ընտանիքների համար ամուսնության նպաստ 

սահմանելու մասին» N 724 որոշմամբ սահմանված կարգավորումների վերաբերյալ 

Պաշտպանի կատարած առաջարկությունները։ Քաղաքացու դիմումի քննարկման 

ընթացքում պարզվել է, որ անհրաժեշտ է ուսումնասիրություն իրականացնել 

ներպետական օրենսդրության՝ տվյալ բնագավառում խտրականության անուղղակի 

կամ քողարկված դրսևորումները բացահայտելու ուղղությամբ: Մասնավորապես 

խնդրահարույց էր այն, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Կառավարության՝ 

2007 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Նորաստեղծ ընտանիքների համար ամուսնության 

նպաստ սահմանելու մասին» N 724 որոշումը Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրության համաձայն ամուսնության գրանցման դեպքում նորաստեղծ ընտանիքի 

համար սահմանում է ամուսնության միանվագ նպաստ, որը հատկացվում է Արցախի 

Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին` ամուսիններից 
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յուրաքանչյուրին 150 000 ՀՀ դրամի չափով: Որոշմամբ հաստատված Կարգի 2-րդ 

կետի համաձայն՝ ամուսնության գրանցման դեպքում ամուսնության միանվագ 

նպաստի իրավունք ունեն 40 տարին չլրացած` ա) Արցախի Հանրապետությունում 

հաշվառված այն անձը, որի ամուսնությունը գրանցվել է Արցախի Հանրապետության 

քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմնում, բ) Արցախի 

Հանրապետության զինված ուժերում և այլ զորքերում պայմանագրային զինվորական 

ծառայություն անցնող այն անձը (անկախ հաշվառման վայրից), որը ամուսնացել է 

Արցախի Հանրապետությունում հաշվառված անձի հետ և ամուսնությունը գրանցվել է 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման 

մարմնում: Նշված կարգավորումների վերաբերյալ լրացուցիչ պարզաբանումներ 

ստանալու նպատակով Պաշտպանը գրավոր հարցմամբ դիմել է ոլորտում 

քաղաքականություն մշակող և իրականացնող պետական լիազոր մարմնին՝ Արցախի 

Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի 

նախարարությանը, որին ի պատասխան՝ նախարարությունը հայտնել է, որ որոշմամբ 

ամրագրված տարիքային սահմանափակումը պայմանավորված է շինծու (ֆիկտիվ) 

ամուսնությունները բացառելու և Արցախում ծնելիության խթանումն ապահովելու 

անհրաժեշտությամբ՝ հաշվի առնելով տղամարդկանց և կանանց վերարտադրողական 

լավագույն տարիքը: Անդրադառնալով որոշմամբ ամուսնության նպաստ ստանալու 

իրավունք ունեցող անձանց համար առկա տարիքային սահմանափակումների 

վերաբերյալ նախարարության կողմից տրված հիմնավորումներին՝ Պաշտպանն 

արձանագրել է, որ՝ 1) «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 

համաձայն՝ նորմատիվ իրավական ակտը կարող է պարունակել նախաբան, որը 

սահմանում է իրավական ակտի ընդունման նպատակներն ու պատճառները: Ըստ 

այդմ, որոշման նախաբանում շարադրվածից ակնհայտորեն բխում է, որ որոշման 

ընդունման նպատակը Արցախի Հանրապետությունում ամուսնությունները խրախուսելը 

և նորաստեղծ ընտանիքներին պետական աջակցություն ցուցաբերելն է և ոչ թե 

ծնելիության խթանումը և ապահովումը, 2) «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» 
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օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ նորմատիվ իրավական ակտի 

կարգավորումը չպետք է դուրս գա իր առարկայի շրջանակներից: Արցախի 

Հանրապետությունում ծնելիության և բազմազավակության խթանման նպատակով 

ընդունվել և գործում է Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի 

ապրիլի 17-ի «Պետական նպաստների, ծնելիության և բազմազավակության խթանման 

միջոցառումների և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Կառավարության 2009 

թվականի հունվարի 20-Ի N 15-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 273-Ն 

որոշումը, որը մանրամասն կարգավորում է տվյալ ոլորտում ծագող 

հարաբերությունները, 3) համաձայն Առողջապահության համաշխարհային 

կազմակերպության կողմից սահմանված չափանիշների՝ կանանց վերարտադրողական 

տարիքը 15-49 տարեկանն է: Բացի այդ՝ Արցախի Հանրապետության Կառավարության 

2021 թվականի հունիսի 14-ի «Պետության կողմից երաշխավորված անվճար պայմանով 

վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ բժշկական 

օգնության և սպասարկման կարգն ու շահառուներին ներկայացվող պահանջները 

սահմանելու մասին» N 617-Ն որոշմամբ սահմանված N 1 hավելվածի 6-րդ կետի 

համաձայն, ի թիվս այլ պայմանների՝ պետության կողմից երաշխավորված անվճար 

պայմանով վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաներից օգտվելու 

իրավունք ունեցող ամուսիններից կինը պետք է լինի 20-42 (ներառյալ) տարեկան: 

Հետևաբար, անընդունելի է համարվել վերարտադրողական լավագույն տարիքը 

վկայակոչելը համարել որպես ամուսնության նպաստ ստանալու համար առկա 

տարիքային սահմանափակման հիմք, առավել ևս, ինչպես նշվել է, որոշման նպատակը 

ամուսնությունները խրախուսելը և նորաստեղծ ընտանիքներին պետական 

աջակցություն ցուցաբերելն է և ոչ թե ծնելիության խթանումը, 4) ամուսնության նպաստ 

ստանալու համար նախատեսված տարիքային սահմանափակումը որպես շինծու 

ամուսնությունների բացառման մեխանիզմ դիտարկելը հիմնավորված և արդարացված 

չէ: Անթույլատրելի է շինծու ամուսնությունների գրանցման երևույթն ուղղակիորեն 

կապել ամուսնացողների տարիքի հետ: Ավելին, որոշմամբ սահմանված այն դրույթը, 
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համաձայն որի՝ անձին նպաստ է հատկացվում միայն մեկ անգամ, ինքնին շինծու 

ամուսնությունները կանխարգելող կամ բացառող հանգամանք է: Սահմանադրության 

29-րդ հոդվածի համաձայն՝ խտրականությունը՝ կախված սեռից, ռասայից, մաշկի 

գույնից, էթնիկ կամ սոցիալական ծագումից, գենետիկական հատկանիշներից, լեզվից, 

կրոնից, աշխարհայացքից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, ազգային 

փոքրամասնությանը պատկանելությունից, գույքային վիճակից, ծնունդից, 

հաշմանդամությունից, տարիքից, անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ 

հանգամանքներից, արգելվում է: Խտրականության դասական սահմանումը բխում է 

Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքից՝ խտրականությունը էապես 

նման իրավիճակում գտնվող անձանց նկատմամբ տարբեր վերաբերմունքի դրսևորում 

է՝ առանց որևէ օբյեկտիվ հիմքերի և որևէ ողջամիտ բացատրության (Վիրաբյանն 

ընդդեմ Հայաստանի (թիվ 40094/05, 02.10.2012թ.)։ Պաշտպանն արձանագրել է, որ 

որոշմամբ նախատեսված տարիքային սահմանափակումը չի կարող դիտարկվել որպես 

արդարացի տարբերակված մոտեցում, քանի որ այն չունի իրավաչափ նպատակ, 

իրական, որոշիչ և համաչափ որևէ հանգամանք չկա դրա հիմքում և կիրառվում է 

հավասար հնարավորություններ ունեցող անձանց նկատմամբ, ուստի ակնհայտ է 

խտրական մոտեցման փաստը: Այս համատեքստում հիշատակվել է նաև Հայաստանի 

Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի դիրքորոշումը խտրականության և 

տարբերակված մոտեցման հարաբերակցության վերաբերյալ, ըստ որի՝ 

Սահմանադրական դատարանը խտրականության արգելման սկզբունքի 

շրջանակներում թույլատրելի է համարում օբյեկտիվ հիմքով և իրավաչափ նպատակով 

պայմանավորված ցանկացած տարբերակված մոտեցում։ Խտրականության արգելման 

սկզբունքը չի նշանակում, որ միևնույն կատեգորիայի անձանց շրջանակում ցանկացած 

տարբերակված մոտեցում կարող է վերածվել խտրականության։ Խտրականության 

սկզբունքի խախտում է հանդիսանում այն տարբերակված մոտեցումը, որը զուրկ է 

օբյեկտիվ հիմքից և իրավաչափ նպատակից։ Նշվածի հիման վրա կառավարությունն 

առաջարկվել է հանել որոշմամբ նախատեսված տարիքային սահմանափակումը և 
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քննարկման առարկա դարձնել առաջարկվող փոփոխությունը նախատեսող՝ անձանց 

իրավական վիճակը բարելավող իրավական ակտի գործողությանը: 

 2021 թվականի ընթացքում պատերազմի հետևանքների վերացմանը և 

արցախահայության ընդհանուր վիճակի բարելավմանն ուղղված սոցիալական 

աջակցության մի շարք միջոցառումներ սահմանվել են Հայաստանի Հանրապետության 

Կառավարության որոշումներով, ուստի Հայաստանի Հանրապետության ներպետական 

օրենսդրությունը ևս Պաշտպանի աշխատակազմի կողմից օրենսդրության 

կատարելագործման բնագավառում իրականացվող ուսումնասիրությունների առարկա  

է եղել։ Այդ ուսումնասիրությունների արդյունքներով մշակվել են մի խումբ 

առաջարկություններ, որոնք մեծ մասամբ առնչվում էին պատերազմի հետևանքով 

հաշմանդամության խումբ ունեցող անձանց իրավունքներին և հատկացվող դրամական 

աջակցությունների տրամադրման կառուցակարգերին։  

 Օրինակ՝ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2021 թվականի 

փետրվարի 18-ի «Արցախի Հանրապետությունում հաշվառված կամ փաստացի 

բնակված քաղաքացիներին 4 ամիս ժամկետով ամսական դրամական օգնություն 

տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին» N 218-L որոշմամբ սահմանված՝ տվյալ 

ամսվա 1-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում կամ Արցախի 

Հանրապետությունում գտնվելու պահանջը չբավարարելու հիմքով որոշմամբ 

նախատեսված ամսական դրամական օգնության տրամադրման մերժման մասով 

Պաշտպանն առաջարկել է հաշվի առնել, որ որոշման շահառուները Հայաստանի 

Հանրապետության կամ Արցախի Հանրապետության տարածքից նշված 

ժամանակահատվածում կարող են բացակայել իրենցից չկախված հանգամանքների 

ուժով կամ օբյեկտիվ պատճառներով (բուժում, կրթություն, գործուղում և այլն) և նշել, որ 

ամսական դրամական օգնություն ստանալու համար նախատեսված՝ տվյալ ամսվա 1-ի 

դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում կամ Արցախի Հանրապետությունում 

գտնվելու պահանջը զուրկ է օբյեկտիվ և որոշիչ հիմքից և որպես այդպիսին չպետք է 

խոչընդոտ հանդիսանա որոշմամբ սահմանված միջոցառման շահառու հանդիսանալու 
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համար։ Ընդգծվել է վերոնշյալ որոշման մեջ համապատասխան փոփոխություններ 

կատարելու անհրաժեշտությունը՝ նախատեսելով նաև նախկինում տվյալ հիմքով 

մերժված դիմումները վերանայելու հնարավորություն։ 

 Պաշտպանի կողմից հատուկ ուսումնասիրության առարկա է եղել «Ռազմական 

դրության իրավական ռեժիմի մասին» օրենքում 2021 թվականի հունիսի 29-ի ՀՕ-75-Ն 

օրենքով լրացված և փոփոխված կարգավորումները: Մասնավորապես, կատարված 

ուսումնասիրությունների հիման վրա Պաշտպանն արձանագրել է, որ, ըստ էության, 

լինելով ռեկվիզիցիայի ինստիտուտի դրսևորում, օրենքով սահմանված 

կարգավորումները պետք է բխեն Սահմանադրությամբ և Քաղաքացիական 

օրենսգրքով՝ որպես գույքային հարաբերությունները կարգավորող համակարգված 

ակտի, սահմանված ընդհանուր և ելակետային դրույթներից, չպետք է նախատեսեն այդ 

դրույթներից տարբերվող՝  օրենքով չնախատեսված հատուկ կարգավորումներ: 

Պատշպանը հատուկ ընդգծել է, որ Սահմանադրության 60-րդ հոդվածով և 

Քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված դրույթների պահպանմամբ, համաձայն՝ 

որոնց գույքի օտարումը կատարվում է օրենքով սահմանված կագով և պայմաններում, 

գույքի օգտագործման դիմաց տրվող վճարի հետ կապված հարաբերությունները՝ 

որպես գույքի օտարման գործընթացի էական տարր, պետք է կարգավորվեն օրենքով: 

Վերոգրյալից բացի անհրաժեշտ է, որպեսզի սահմանված իրավակարգավորումները 

համապատասխանեն իրավական որոշակիության սկզբունքին, ինչը ենթադրում է անձի 

սեփականության իրավունքին միջամտելու վերաբերյալ նրա պատշաճ և հիմնավոր 

տեղեկացվածություն և տարբեր շահերի համադրման համատեքստում իր 

իրավունքների արդյունավետ դատական պաշտպանության հնարավորություն: 

 «Քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 2021 թվականի 

հունիսի 29-ի ՀՕ-76-Ն օրենքի ուսումնասիրության արդյունքում Պաշտպանն 

անհրաժեշտ է համարել որպես օրենքով լրացված հոդվածներով նախատեսված 

հանցագործությունների հատուկ սուբյեկտ նախատեսել պաշտոնատար անձանց, ինչն 

ուղղակիորեն բխում է «Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին» օրենքի 16-րդ 
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հոդվածի 2-րդ մասով ամրագրված պահանջից, համաձայն որի՝ 

ռազմական դրության իրավական ռեժիմի պահանջները խախտած ֆիզիկական անձինք 

և պաշտոնատար անձինք պատասխանատվություն են կրում օրենքով սահմանված 

կարգով: 

Ընդհանուր առմամբ, 2021 թվականին նորմատիվ իրավական ակտերի 

նախագծերի և գործող օրենսդրության վերաբերյալ իրավաստեղծ և իրավակիրառ 

մարմիններին ներկայացվել է մոտ 28 առաջարկություն և կարծիք: 

 Մարդու և քաղաքացու իրավունքներին և ազատություններին առնչվող 

օրենսդրությունը, անկասկած, հետագա կատարելագործման կարիք ունի ինչպես 

օրենսդրական բացերի կարգավորման, այնպես էլ առկա կարգավորումների որակի 

բարձրացման անհրաժեշտության տեսանկյունից։ 

 Պաշտպանը շարունակելու է քաղաքացիների իրավունքների օրենսդրական 

երաշխիքների ամրագրմանն ուղղված աշխատանքները այս բնագավառում։ 

Պաշտպանի կողմից կատարված մի շարք առաջարկներ դեռևս քննարկման փուլում են 

գտնվում։ 
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Բաժին 12. Ադրբեջանի հանցավոր գործողությունների հետևանքով Արցախի 

ժողովրդի իրավունքների կոպտագույն խախտումները, Պաշտպանի 

հայտարարություններն ու արտահերթ զեկույցները 

 

2021 թվականի ընթացքում Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը 

շարունակել է 2020 թվականի աշնանը Արցախի ժողովրդի դեմ սանձազերծված 

ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի հետևանքով անհայտ կորած և գերեվարված 

անձանց վերաբերյալ տվյալների հավաքագրումը, ցուցակների պարբարաբար 

թարմացումները և դրանք՝ Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի 

Հանրապետության պետական մարմիներին և միջազգային կազմակերպություններին 

տրամադրելու ուղղությամբ աշխատանքները։ Միևնույն ժամանակ ակտիվ և 

օպերատիվ աշխատանքներ են տարվել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ 

հայտարարության դրույթների խախտմամբ ադրբեջանական զինված ուժերի 

հանցավոր գործողությունների հետևանքով Արցախի ժողովրդի իրավունքների 

կապտագույն խախտումները փաստագրելու և դրանք միջազգային ատյաններին 

ներկայացնելու ուղղությամբ։ Արձանագրված յուրաքանչյուր դեպքով Պաշտպանը 

հանդես է եկել հրապարակային հայտարարություններով, ներկայացրել դեպքերի 

մանրամասներն ու նամակներով դիմել միջազգային կազմակերպություններին, մարդու 

իրավունքների պաշտպանության առաջնային մանդատ ունեցող կառույցներին և 

իրավապաշտպան կազմակերպություններին։ 

2020թ. նոյեմբեր ամսից սկսած Ստեփանակերտ քաղաքի, Ասկերանի, 

Մարտունու, Մարտակերտի և Շուշիի շրջանների գյուղերի հարևանությամբ 

տեղակայված ադրբեջանական դիրքերից պարբերաբար տարբեր տրամաչափի 

հրաձգային զինատեսակներից կրակոցներ են արձակվում մոտակա հայկական խաղաղ 

բնակավայրերի ուղղությամբ կամ օդ, որի հետևանքով հաճախ գնդակները թափվում 

են բնակարանների տանիքներին կամ բակերում, խոցում բնակելի տների և այլ 

շինությունների պատերը, պատուհանները։ Եռակողմ հայտարարությունից հետո 
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Ադրբեջանը պարբերաբար խախտում է «Հայտարարության» 1-ին կետում նշված` 

«կրակի ու ռազմական գործողությունների լիակատար դադարեցման» պայմանը, որի 

հետևանքով սպանվում են մարդիկ, խախտվում և ճնշվում են մարդու գոյության ու 

ապրելու համար անհրաժեշտ պարզագույն իրավունքներ: 

Սրան զուգահեռ՝ ադրբեջանական կողմը տարբեր մոթոդների կիրառմամբ 

շարունակել է ոտնձգություններն Արցախի քաղաքացիների հոգեբանական 

անձեռնմխելիության դեմ՝ նպատակ հետապնդելով  վախի և հուսահատության 

մթնոլորտ ձևավորելու խաղաղ բնակչության շրջանում և ստիպելու մարդկանց լքել 

իրենց բնակավայրերը։ 

Ադրբեջանական զինված ուժերի գործողությունների հետևանքով մի շարք 

համայնքներում դադարեցվել են գյուղատնտեսական աշխատանքները, սրանով իսկ 

բնակչությունը զրկվել է արժանապատիվ աշխատանքով սեփական ապրուստի միջոցը 

հայթայթելու հնարավորությունից։  

Արցախի Հանրապետության տարածքում տարբեր ինտենսիվությամբ նկատվել է 

կապի և հեռահաղորդակցության միջոցների խափանումներ։ Իրականացված 

ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ Արցախի տարածքում կապի 

հասանելիությունը խլացվում է Շուշիի մերձակայքում տեղադրված հատուկ 

խլացուցիչների միջոցով։ 

2020թ. նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունից հետո մինչև 2022 

թվականի հունվարի 1-ն ընկած ժամանակահատվածը Արցախի Հանրապետության՝ 44-

օրյա պատերազմի հետևանքով շփման գծի հարևանությամբ հայտված 

քաղաքացիական բնակավայրերի հարակից հատվածներում տեղակայված 

ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Արցախի ժողովրդի իրավունքների 

նկատմամբ կատարվել է 69 հանցագործություն, որոնց կապակցությամբ, ըստ ԱՀ 

գլխավոր դատախազությունից ստացված տեղեկության, հարուցվել է ընդհանուր 54 

քրեական գործ: 
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Ընդհանուր առմամբ արձանագրվել է սպանության 5 հանցավոր դեպք 

(քաղաքացիական անձանց սպանության` 3 դեպք), սպանության փորձի՝ 28 (որից 19-ը` 

ուղղված զինվորականների դեմ), ահաբեկչական գործողության՝ 1, հրազենի 

գործադրմամբ գույքի ոչնչացման՝ 16 (որից 10-ը` ռազմական գույքի ոչնչացում կամ 

վնասում), գույքի ոչնչացման ու վնասման փորձի՝ 5, գողության՝ 3, կողոպուտի՝ 2, 

գերեզմանները ոչնչացնելու՝ 3, խոշտանգման՝ 4, սպանության սպառնալիք տալու և 

մարդու առևանգման՝ 1-ական դեպքեր: 

Սպանվել է 3 քաղաքացիական անձ և 10 զինվորական, սպանության փորձի 

ենթարկվել 77-ը (50 զինվորական), տարբեր աստիճանի հրազենային վիրավորում է 

ստացել 37 անձ (28 զինվորական), ֆիզիկական բռնության է ենթարկվել 8-ը, 

սպանության սպառնալիքի` 2-ը: 

Արցախցիների սեփականության իրավունքի դեմ ուղղված հանցավոր 

ոտնձգությունների հետևանքով հափշտակությամբ (գաղտնի և բացահայտ) 

ֆիզիկական անձանց պատճառվել է 17.710.000 դրամի գույքային վնաս (հափշտակվել 

են խոշոր եղջերավոր անասուններ և մեկ տրանսպորտային միջոց): 

Գույքի դիտավորյալ ոչնչացմանը կամ վնասմանն ուղղված հանցավոր 

դիտավորության իրագործման հետևանքով խոցվել կամ թիրախավորվել են 9 բնակելի 

տուն, 3 գյուղատնտեսական տեխնիկա, 9 տրանսպորտային միջոց (7-ը` ռազմական), 

շինարարական 2 տեխնիկա, հրկիզվել են 3 այգի ու ցանքատարածք, հրազենի 

գործադրմամբ հեռահար թիրախավորվել է խոշոր եղջերավոր անասունների 1 

խմբաքանակ, պատճառվել առանձնապես խոշոր չափերի գույքային վնաս: 
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«Ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Արցախի քաղաքացիական 

անձանց սպանության դեպքերի վերաբերյալ» միջանկյալ զեկույց 

 

Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը հրապարակել է 

ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Արցախի քաղաքացիական անձանց 

սպանության դեպքերի վերաբերյալ զեկույցի թարմացված տարբերակը11։  

Զեկույցում ամփոփվել են 2020թ. սեպտեմբերի 27-ից մինչև 2021թ․ սեպտեմբերի 

27-ը  ընկած ժամանակահատվածում Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի 

աշխատակազմի փաստահավաք աշխատանքների արդյունքում հավաքագրված 

տվյալները Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Արցախի քաղաքացիական 

բնակավայրերի թիրախավորման և ներխուժման հետևանքով զոհված 

քաղաքացիական անձանց վերաբերյալ։  Ներկայացվել են միայն անառարկելի 

հիմքերով ապացուցված դեպքերը։ Յուրաքանչյուր քաղաքացիական զոհի սպանության 

հանգամանքների վերաբերյալ զեկույցում ներկայացված է հակիրճ նկարագրություն։  

Մինչև 2021թ․ սեպտեմբերի 27-ը հավաքագրված տվյալներով պարզվել է 

Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից սպանված 80 քաղաքացիական անձանց 

ինքնությունը։ 42 քաղաքացիական անձինք սպանվել են ադրբեջանական զինված 

ուժերի հեռահար հարվածների՝ ներառյալ՝ հրթիռակոծության, հրետակոծության, 

ռմբակոծության, դիվերսիոն խմբերի հրազենային կրակոցների հետևանքով, իսկ 38 

քաղաքացիական անձինք սպանվել են ադրբեջանական գերության կամ առնվազն 

վերահսկողության ներքո՝ ֆիզիկական բռնության, դանակահարության, գլխատման, 

հրազենային մերձակա կրակոցի և այլ անմիջական միջոցների կիրառմամբ: 80 

քաղաքացիական զոհերից 68-ը տղամարդիկ են, 12-ը կանայք։ 52 քաղաքացիական 

անձ սպանվել է բնակության վայրում, 15-ը` հասարակական վայրում, 11-ը` 

                                        
11 Միջանկյալ զեկույց «Ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից արցախի քաղաքացիական անձանց 
սպանության դեպքերի վերաբերյալ» (թարմացված առ 27 սեպտեմբերի 2021թ.), 
https://artsakhombuds.am/hy/document/785?fbclid=IwAR2B8AalxfRMQmfU1o-t9Z48LfWmh9ZzDGHQZH5-
JZfeMtWuKsdTljM8Pdg 
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աշխատանքի վայրում, 1 հոգի` ադրբեջանական բանտում։ Քաղաքացիական զոհերի 

թվում մեծամասնություն են կազմում 63 և ավելի տարիք ունեցող անձինք։ 

Մարդու իրավունքների պաշտպանն արձանագրել է նաև 163 քաղաքացիական 

անձի վիրավորման դեպք, որի զգալի մասը տեղի է ունեցել այլ անձանց մահվան 

հանգեցրած հարվածների հետևանքով: Ադրբեջանական օկուպացիայի տակ 

հայտնված տարածքներից երկու տասնյակ քաղաքացիական անձանց ճակատագիրը 

դեռևս մնում է անհայտ։ 

Զեկույցը պատրաստվել է փակ և հրապարակային տարբերակով։ Փակ 

զեկույցում ավելացված են բազմաթիվ լուսանկարներ՝ ներկայացնելով զոհերին մահից 

առաջ ու հետո: Հրապարակային զեկույցը պատրաստվել է առանց լուսանկարների՝ 

հաշվի առնելով դրանցում առկա դաժան ու զգայուն պատկերները:   

Պաշտանի կողմից հրապարակված զեկույցը որպես պաշտոնական 

փաստաթուղթ տարածվել է Միացյալ ազգերի կազմակերպությունում (ՄԱԿ)։ 

 

«Հայկական մշակութային ժառանգությունը Արցախում (Լեռնային 

Ղարաբաղում)․ վանդալիզիմի դեպքեր և ոչնչացման վտանգ Ադրբեջանի կողմից» 

արտահերթ զեկույց 

 

Հաշվետու տարում Պաշտպանի աշխատակազմի կողմից մշտադիտարկվել է 

Արցախի Հանրապետության՝ Ադրբեջանի օկուպացիայի տակ հայտնված 

տարածքներում հայկական մշակութային ժառանգության իրավիճակը։ 

Մշտադիտարկման համար հիմնականում հիմք են ծառայել բաց աղբյուրներում տեղ 

գտած հրապարակումները։ 

Մշակութային արժեքների պաշտպանությունն ուղղակիորեն կապված է մարդու 

մշակութային, կրոնական իրավունքների հետ, ուստի և մարդու իրավունքների 

միջազգային փաստաթղթերով և մարդասիրական իրավունքի նորմերով գտնվում է 

պաշտպանության տակ։ Մասնավորապես «Զինված հակամարտությունների ժամանակ 
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մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին» 1954թ. Հաագայի կոնվենցիան 

սահմանում է մշակութային արժեքների թիրախավորման, ոչնչացման և վանդալիզի 

ենթարկելու արգելքը և ընդգծում է, որ մշակութային արժեքներին հասցված վնասը 

հավասարապես վերաբերում է ողջ մարդկությանը: 

2020 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանի կողմից Թուրքիայի և միջազգային 

վարձկանների մասնակցությամբ Արցախի դեմ սանձազերծված ագրեսիվ պատերազմի 

ընթացքում և դրանից հետո ադրբեջանական իշխանությունները հետևողականորեն 

իրականացրել են Արցախի՝ ադրբեջանական վերահսկողության տակ հայտված 

տարածքներում պատմամշակութային ժառանգությունը ոչնչացնելու և այդ 

տարածքներից հայկական հետքը վերացնելու քաղաքականություն։ Հայկական 

պատմամշակութային արժեքների դեմ իրականացվող անհանդուրժողականությունն ու 

թշնամանքը Ադրբեջանի կողմից պետական մակարդակով հովանավորվող հայատյաց 

քաղաքականության դրսևորում է և դրա անմիջական հետևանք։ 

Պատերազմի ընթացքում թիրախային և ոչ խտրական հարվածներ են հասցվել 

ոչ միայն Արցախի գրեթե բոլոր քաղաքացիական բնակավայրերին, այլև այդ 

բնակավայրերում տեղակայված հայկական պատմամշակութային հուշարձաններին։ 

Պատերազմից հետո արձանագրվել են բազմաթիվ եկեղեցիների, վանքերի, 

հուշարձանների, գերեզմանատների ու մշակութային կոթողների հիմնովին ոչնչացման 

և պղծման դեպքեր։  
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2021 թվականի հունվարին Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի 

աշխատակազմը մշակույթի ոլորտի արցախյան փորձագետների հետ կազմել է 

զեկույց12, որում ներկայացվել են ադրբեջանական ագրեսիայի ընթացքում պատմության 

և մշակույթի կոթողների դեմ ուղղված ռազմական ակտերը, որոնք արգելված են 

միջազգային իրավունքի նորմերով, մասնավորապես Զինված բախումների ժամանակ 

մշակութային արժեքների 

պաշտպանության մասին 1954 թ. 

Հաագայի կոնվենցիայով։  

Արցախի Հանրապետության 

դեմ ռազմական ագրեսիայի 

հետևանքով Ադրբեջանի 

վերահսկողության տակ են մնացել 

մեծամասամբ հայոց պատմության և 

մշակույթի առնվազն 1456 նշանավոր 

անշարժ հուշարձաններ, այդ թվում՝ 

161 վանքեր և եկեղեցիներ, 591 

խաչքարեր, Տիգրանակերտի, 

Ազոխի, Նոր Կարմիրավանի, 

Միրիկի, Կերենի հնավայրերն ու 

բազմաթիվ բերդեր, ամրոցներ, 

սրբավայրեր և այլ հուշարձաններ: 

Ադրբեջանի վերահսկողության տակ 

են անցել նաև 8 պետական թանգարաններ՝ 19311 ցուցանմուշներով, ինչպես նաև 

Շուշիի գորգերի ու Հայկական դրամի մասնավոր թանգարանները: 

                                        
12 Տե՛ս Մարդու իրավունքների պաշտպանի արտահերթ զեկույց «Հայկական մշակութային ժառանգությունը 
Արցախում (Լեռնային Ղարաբաղում)․ վանդալիզիմ դեպքեր ու Ադրբեջանի կողմից ոչնչացման վտանգ», 26 
հունվար, 2021, 
https://artsakhombuds.am/hy/document/792?fbclid=IwAR2OLF29sfuueZGBWYDkuu3O7Xzlw206G4kgFC1agP
r546xbHOhDWa8MK9s 
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Զեկույցում անառարկելի ապացույցներ են ներկայացվել 2020թ․ հոկտեմբերի 8-

ին Ադրբեջանի կողմից երկու անգամ Շուշիի Ղազանչեցոց Սուրբ Ամենափրկիչ 

եկեղեցու թիրախավորման վերաբերյալ։ Տեղակայված լինելով քաղաքի կենտրոնական 

հատվածում` տաճարն ամբողջությամբ դուրս էր ցանկացած ենթադրելի ռազմական 

թիրախների շրջանակից, ավելին` հարձակումների պահին այն որպես ապաստարան 

էր հանդիսանում Շուշիի քաղաքացիական բնակչության համար։ Տաճարի վրա 

հարձակումների հաջորդ օրը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն հանդես է եկել հայտարարությամբ՝ 

դատապարտելով տաճարի թիրախավորումը, սակայն հասցեական չմեղադրելով 

Ադրբեջանին, այլ կողմերին կոչ անելով հավատարիմ մնալ Հաագայի կոնվենցիայի 

դրույթներին։  

Ղազանչեցոց եկեղեցու վրա ադրբեջանական հարձակումների վերաբերյալ 

հեղինակավոր Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը 

դեկտեմբերի 16-ին հրապարակել է զեկույց, որում ընդգծել է, որ տաճարի 

թիրախավորումն առերևույթ ռազմական հանցագործություն է՝ շեշտադրելով նաև, որ 

կազմակերպությունը տաճարի՝ ռազմական նպատակով օգտագործման վերաբերյալ 

որևէ փաստ չի արձանագրել։  

Հայկական հոգևոր-մշակութային կարևորագույն կոթողի՝ Սուրբ Ամենափրկիչ 

եկեղեցու պղծման և նրա պատմությունը խեղաթյուրելու նոր գործողություններ են 

ձեռնարկվել ադրբեջանական իշխանությունների կողմից հրադադարի մասին 

հայտարարության ընդունումից հետո։ Սոցիալական ցանցերում տարածված 

տեսանյութերից տեսանելի է, որ եկեղեցու պատերին ադրբեջաներենով տարբեր 

գրություններ են արվել, իսկ տաճարի խորհրդանիշ հրեշտակների արձանները 

ոչնչացվել են այն բանից հետո, երբ ադրբեջանական զորքերը մտել են Շուշի։ Տաճարի 

պատմությունը խեղաթյուրելու և նրա հայկականությունը կասկածի տակ դնելու 

նպատակով ադրբեջանական իշխանություններն այն «հռչակել» են ռուսական 
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ուղղափառ եկեղեցի, հեռացրել եկեղեցու գմբեթը և նախաձեռնել այսպես կոչված 

«վերականգնման և վերակառուցման աշխատանքներ»։ Այնինչ, ըստ «Զինված 

բախումների ժամանակ մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին» 1954 

թվականի Հաագայի կոնվենցիայի լրացուցիչ՝ 1999 թվականի երկրորդ 

արձանագրության՝ արգելվում է  մշակութային արժեքի ցանկացած վերափոխումը, 

ինչպես նաև դրա օգտագործման ձևի փոփոխությունը, որոնք նպատակ ունեն 

թաքցնելու կամ ոչնչացնելու մշակութային, պատմական կամ գիտական 

վկայությունները: 

Զեկույցում անդրադարձ է կատարվել նաև Ադրբեջանի կողմից Արցախի 

հայկական մշակութային ժառանգության վերաբերյալ ապատեղեկատվության 

միտումնավոր տարածման և մշակութային կոթողները «ալբանիզացնելու» 

քաղաքականությանը, ինչը ևս ոչնչացման սպառնալիքի տակ է դնում Արցախի 

տարածքում հայկական մշակութային ժառանգությունը: 

ՄԻՊ զեկույցը նպատակ էր հետապնդում ապացույցներ ներկայացնելու 

Ադրբեջանի կողմից մշակութային ժառանգության պահպանության միջազգային 

օրենսդրության կոպտագույն խախտումների վերաբերյալ և ահազանգելու միջազգային 

կառույցներին առ այն, որ ադրբեջանական վերահսկողության տակ հայտնված 

հայկական պատմամշակութային արժեքները գտնվում են ոչնչացման ուղիղ և 

անառարկելի սպառնալիքի տակ։ Հարցի կարևորության մասին մի շարք զեկույցներ և 

տեղեկանքներ են կազմվել նաև հայկական սփյուռքի կազմակերպությունների և Մայր 

Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի կողմից, որոնք հասցեագրվել են մի շարք միջազգային 

մարմինների, այդ թվում ՄԱԿ-ի մշակութային իրավունքների հարցով հատուկ 

զեկուցողին, ՄԱԿ-ի կրոնական իրավունքների հարցերով հատուկ զեկուցողին13։ 

                                        
13Տե՛ս  Armenian Bar Assosiation, https://armenianbar.org/category/artsakh/ 

https://armenianbar.org/category/artsakh/
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Հարցի վրա միջազգային կազմակերպությունների ուշադրությունը գրավելու 

համար Մշակույթի միջազգային օրվա առթիվ ապրիլի 15-ին Պաշտպանը Ամարասի 

վանական համալիրից ուղերձ է հղել միջազգային հանրությանը14։ 

Ընդհանուր առմամբ, եթե գնահատելու լինենք հարցի վերաբերյալ միջազգային 

հանրությաւն իրազեկվածության մակարդակը, ապա կարող ենք պնդել, որ առնվազն 

մշակութային ժառանգության պաշտպանության ոլորտում առաջնային մանդատ 

ունեցող կազմակերպությունները պատշաճ կերպով իրազեկված են և ինչ-որ 

ձևաչափերով արձագանքել են հրատապ միջոցներ ձեռնարկելու կոչերին։ Դեռևս 2020 

թվականին նոյեմբերին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն պատրաստակամություն էր հայտնել Լեռնային 

Ղարաբաղ ուղարկելու փորձագիտական խումբ՝ տեղում մշակութային արժեքների 

գույքագրում իրականացնելու և դրանց հետագա պաշտպանությունը ապահովելու 

համար15։ Միջազգային այս հեղինակավոր կառույցն իր առաջարկը վերահաստատել է 

2020 թվականի դեկտեմբերին՝ միաժամանակ հայտարարելով, որ ադրբեջանական 

կողմը առաջարկին որևէ պատասխան չի տվել16։ 

Միջազգային մակարդակում այս կարևորագույն հարցին ադրադարձել է նաև 

ՄԱԿ-ի Արդարադատության միջազգային դատարանը «Ռասայական խտրականության 

բոլոր ձևերի վերացման մասին» միջազգային կոնվենցիայի շրջանակներում քննվող 

«Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի» դատական գործի շրջանակներում հրատապ 

միջոցներ կիրառելու վերաբերյալ որոշմամբ։ Դատարանն Ադրբեջանին 

պարտավորեցրել է․ «Ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները՝ կանխելու և պատժելու 

վանդալիզմի ու պղծման գործողությունները՝ ուղղված հայկական մշակութային 

                                        
14 Տե՛ս Մարդու իրավունքների պաշտպանի ուղերձը միջազգային հանրությանը, 
https://www.facebook.com/ArtsakhOmbuds/videos/3868213336620048 
15 Տե՛ս Nagorno-Karabakh: Reaffirming the obligation to protect cultural goods, UNESCO proposes sending a mission 
to the field to all parties, 20.11.2020, https://en.unesco.org/news/nagorno-karabakh-reaffirming-obligation-protect-
cultural-goods-unesco-proposes-sending-mission 
16 Տե՛ս UNESCO is awaiting Azerbaijan’s Response regarding Nagorno-Karabakh mission, 21.12.2020, 
https://en.unesco.org/news/unesco-awaiting-azerbaijans-response-regarding-nagorno-karabakh-
mission?fbclid=IwAR3IQZbbHi-9QPx-xrirscs0r_RXIKxAthpse-0wlqbEr8tUPSt1r7d1owo 

https://www.facebook.com/ArtsakhOmbuds/videos/3868213336620048
https://en.unesco.org/news/nagorno-karabakh-reaffirming-obligation-protect-cultural-goods-unesco-proposes-sending-mission
https://en.unesco.org/news/nagorno-karabakh-reaffirming-obligation-protect-cultural-goods-unesco-proposes-sending-mission
https://en.unesco.org/news/unesco-awaiting-azerbaijans-response-regarding-nagorno-karabakh-mission?fbclid=IwAR3IQZbbHi-9QPx-xrirscs0r_RXIKxAthpse-0wlqbEr8tUPSt1r7d1owo
https://en.unesco.org/news/unesco-awaiting-azerbaijans-response-regarding-nagorno-karabakh-mission?fbclid=IwAR3IQZbbHi-9QPx-xrirscs0r_RXIKxAthpse-0wlqbEr8tUPSt1r7d1owo
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ժառանգության, ներառյալ՝ եկեղեցիների և այլ պաշտամունքի վայրերի, 

հուշարձանների, տեսարժան վայրերի, գերեզմանատների և արտեֆակտերի դեմ»17: 

Սակայն պետք է արձանագրել, որ անգամ միջազգային դատական ատյանի 

կողմից կայացված նման որոշման առկայության պարագայում էլ ադրբեջանական 

կողմը շարունակում է առաջ տանել հայկական հուշարձանները և դրանց 

պատմությունը աղավաղելու և խեղաթյուրելու գործընթացը։  

Հոգևոր-մշակութային արժեքների պահպանության և միջազգային 

օրենսդրությամբ ամրագրված կրոնական իրավունքների պաշտպանության 

տեսանկյունից խիստ կարևոր է այդ արժեքների հասանելիության ապահովումը 

արժեքները կրող ժողովուրդի համար, ինչը Ադրբեջանի կողմից վարվող 

անհանդուրժողական քաղաքականության պարագայում, ուղղակի անհնար է։ Թեև 

Եռակողմ հայտարարության ընդունումից հետո Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի 

և Ադրբեջանի նախագահի միջև բանավոր պայմանավորվածությամբ հնավարություն 

էր ստեղծվել Դադիվանքի եկեղեցի հայ ուխտավորների պարբերական այցերի համար 

և մի քանի ամիս շարունակ իրականացվել են նման այցեր, սակայն 2021 թվականի 

մայիսից ադրբեջանական կողմը արգելել է հայ ուխտավորների այցերը Դադիվանք։ 

Այսօր միայն Հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորներն են հոգևոր ծառայություն 

իրականացնում վանքում։ 

Ստեղծված իրավիճակում, երբ հայկական կողմը գործնականում չունի 

օկուպացված տարածքներում հայկական պատմամշակութային ժառանգության 

իրավիճակի հստակ և առարկայական մշտադիտարկում իրականացնելու և դրանց դեմ 

ուղղված վանդալիզմի դրսևորումները կանխարգելելու լծակներ ու մեխանիզմներ, 

հարցը միջազգային կազմակերպությունների տիրույթում է՝ ապացուցելու, որ 

մշակութային արժեքների պաշտպանության համար ձևավորված ողջ միջազգային 

                                        
17 ՀՀ ԱԳՆ հայտարարությունը ՄԱԿ-ի Արդարադատության միջազգային դատարանի կողմից 
հրապարակված որոշումների վերաբերյալ, 08.12.2021, https://www.mfa.am/hy/interviews-articles-and-
comments/2021/12/08/CERD_decision/11225 
 

https://www.mfa.am/hy/interviews-articles-and-comments/2021/12/08/CERD_decision/11225
https://www.mfa.am/hy/interviews-articles-and-comments/2021/12/08/CERD_decision/11225
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օրենսդրությունը ունի պրակտիկ նշանակություն և չի կրում զուտ հռչակագրային 

բնույթ։ 

 

«Ադրբեջանի կողմից գերեվարված հայ զինծառայողների և քաղաքացիական 

անձանց՝ կեղծ մեղադրանքների վրա հիմնված հետապնդումների և 

դատավարությունների վերաբերյալ» արտահերթ զեկույց 

2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունից հետո ավելի քան 

մեկ տարի անց Ադրբեջանը շարունակում է խախտել միջազգային մարդասիրական 

իրավունքը՝ թաքցնելով Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների և 

քաղաքացիական գերեվարված անձանց իրական թիվը, ինչպես նաև քրեական գործեր 

հարուցելով մարտական գործողությունների ընթացքում և զինադադարից հետո 

գերեվարված հայ քաղաքացիական անձանց և զինծառայողների նկատմամբ։ 

Սոցցանցերում տասնյակ տեսանյութեր և ֆոտոնյութեր են շրջանառվել, որոնք ցույց են 

տալիս գերեվարված անձանց նկատմամբ բռնի, անմարդկային և 

արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքը: Ադրբեջանական զինուժի 

կողմից իրականացված ռազմական հանցագործություններին անդրադարձել է ՄԱԿ-ի 

Մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատար Միշել Բաչելետը, որը լուրջ 

մտահոգություն է հայտնել ի հայտ եկած տեսանյութերի վերաբերյալ, որոնք, ըստ 

երևույթին, ցույց են տալիս ռազմական հանցագործությունների իրականացումը: 

Հայ զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց նկատմամբ քրեական 

գործերի հարուցումը հանդիսանում է Ռազմագերիների նկատմամբ վերաբերմունքի 

Ժնևի կոնվենցիայի(III) և Պատերազմի ժամանակ քաղաքացիական անձանց 

պաշտպանության վերաբերյալ Ժնևի կոնվենցիայի (IV) էական խախտում։ 

Նոյեմբերի 23-ին Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը 

հրապարակել է զեկույց «Ադրբեջանի կողմից գերեվարված հայ զինծառայողների և 
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քաղաքացիական անձանց՝ կեղծ մեղադրանքների վրա հիմնված հետապնդումների և 

դատավարությունների վերաբերյալ»18։ 

Զեկույցում ներկայացվել են տվյալներ հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական 

գերեվարված անձանց նկատմամբ կազմակերպված շինծու և անօրինական 

դատավարությունների վերաբերյալ։ 

Կազմակերպված 45 ապօրինի, անհիմն ու շինծու դատավարությունների 

հետևանքով 3 անձ (մեկը քաղաքացիական) դատապարտվել է 20 տարվա, 2 անձ՝ 

(քաղաքացիական) 15 տարվա, 36 անձ՝ 6 տարվա, 2 անձ՝ 4 տարվա ազատազրկման։ 2 

հայ ռազմագերիների նկատմամբ շինծու քրեական գործերի նյութերն էին գտնվում 

Գյանջայի ծանր հանցագործությունների դատարանում։ 

Իրականացվող ապօրինի դատավարությունների ենթարկված հայ 

ռազմագերիներից 5-ը 2021թ․ հոկտեմբերի 19-ին հայրենադարձվել են։ Զեկույցի 

հրապարակման պահին Ադրբեջանում անհիմն մեղադրանքներով դատապարտված են 

եղել 40 հայ ռազմագերիներ և քաղաքացիական անձինք։ 

Պաշտպանի զեկույցը 2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ին որպես պաշտոնական 

փաստաթուղթ տարածվել է Միավորված ազգերի կազմակերպությունում (ՄԱԿ)։ 

  

                                        
18 Տե՛ Մարդու իրավունքների պաշտպանի արտահերթ զեկույցը «Ադրբեջանի կողմից գերեվարված հայ 
զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց՝ կեղծ մեղադրանքների վրա հիմնված հետապնդումների և 
դատավարությունների վերաբերյալ», 23.11.2021, https://artsakhombuds.am/hy/document/879 
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Բաժին 13. Պաշտպանի ներքին և արտաքին համագործակցությունը 

 

13.1. Համագործակցությունը Արցախի Հանրապետության պետական և 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ 

Հանրային իշխանության մարմինների հետ համագործակցությունը Պաշտպանը 

դիտարկում է որպես օրենսդրությամբ օմբուդսմանի ինստիտուտին վերապահված 

գործառույթների ու խնդիրների իրականացման կարևորագույն պայման և միջոց:  

Համագործակցությունն իրականացվում է Պաշտպանի գործունեության բոլոր 

ուղղություններով՝ մարդու իրավունքների և ազատությունների պահպանում, 

խախտված իրավունքների և ազատությունների վերականգնում, իրավունքներին ու 

ազատություններին առնչվող նորմատիվ իրավական ակտերի կատարելագործում, և 

տարբեր եղանակներով: 

Համագործակցության հիմնական եղանակներն են՝ քաղաքացիների դիմումների և 

բողոքների ուսումնասիրության և իրավունքների և ազատությունների 

պաշտպանության կոնկրետ հարցերի լուծման շրջանակներում փոխադարձ օգնության 

ցուցաբերում, իրավաստեղծ բնագավառում առաջարկների ներկայացում, մարդու 

իրավունքների և ազատությունների ապահվմանն ուղղված միջոցառումների 

ձեռնարկման վերաբերյալ առաջարկություններ և դիրքորոշումներ, քաղաքացիների 

համատեղ անհատական ընդունելություններ, համատեղ այցեր, պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչների հետ աշխատանքային 

հանդիպումներ, տեղեկությունների փոխանակում, խորհրդակցություններ և այլն: 

 Հանրային իշխանության մարմինների հետ համագործակցությունը հիմնված է 

ինչպես գործող օրենսդրությամբ նախատեսված կարգավորումների, այնպես էլ մարդու 

իրավունքների և ազատությունների երաշխիքների ամրապնդման հարցում խնդիրների 

և նպատակների ընդհանրության վրա: 

 Արցախի Հանրապետության Սահմանդրության 157-րդ հոդվածի 3-րդ մասը 

ամրագրում է պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու 
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պաշտոնատար անձանց պարտավորությունն օրենքով սահմանված կարգով Մարդու 

իրավունքների պաշտպանին տրամադրել անհրաժեշտ փաստաթղթեր, 

տեղեկություններ և պարզաբանումներ, ինչպես նաև աջակցել նրա աշխատանքներին: 

Սահմանադրական այս դրույթների հիման վրա «Մարդու իրավունքների 

պաշտպանի մասին» օրենքով մանրամասնված է պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնատար անձանց վերոնշյալ 

պարտավորության բովանդակությունը, իսկ օրենսդրությամբ պաշտպանի պահանջած 

նյութերը, փաստաթղթերը, տեղեկությունները կամ պարզաբանումները օրենքով 

սահմանված ժամկետներում չտրամադրելու դեպքում նախատեսված է վարչական 

պատասխանատվություն: 

Ընդհանուր առմամբ, առկա օրենսդրական կարգավորումները ապահովում են 

Պաշտպանի և հանրային իշխանության մարմինների արդյունավետ և որակյալ 

համագործակցություն: Այնումենայնիվ հարկ է նշել, որ արձանագրվում են դեպքեր, երբ 

պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները չեն հետևում 

օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներին, ինչի հիմքում դրված և Պաշտպանին 

ներկայացրած հանգամանքները մեծամասամբ չեն կարող դիտարկվել որպես 

օբյեկտիվ: 

Պաշտպանի և հանրային իշխանության մարմինների համագործակցության 

կարևորագույն ուղղությունը քաղաքացիների դիմումների և բողոքների 

ուսումնասիրության և քննարկման, իրավունքների և ազատությունների 

պաշտպանության կոնկրետ հարցերի լուծման շրջանակներում իրականացվող 

փոխգործակցությունն է: Այս ուղղությամբ 2021 թվականի ընթացքում Պաշտպանի 

կողմից պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին է ուղղվել 

հարյուրավոր գրություններ՝ անհրաժեշտ նյութերի, փաստաթղթերի, տեղեկությունների 

և կոնկրետ հարցադրումների շուրջ պարզաբանումների տրամադրման հարցումներով, 

ինչպես նաև առանձին հարցերին իրենց իրավասության շրջանակներում լուծում տալու 

առաջարկներով: 
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Գրավոր հարցումներից բացի՝ համագործակցությունն այս ուղղությամբ ընթացել է 

նաև իրավասու մարմիններ այցելելու, հանդիպումներ և քննարկումեր կազմակերպելու 

և անցկացնելու տեսքով:  

Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ քաղաքացիների դիմումների և բողոքների 

ուսումնասիրության և քննարկման, իրավունքների և ազատությունների 

պաշտպանության կոնկրետ հարցերի լուծման շրջանակներում Պաշտպանը 

հիմնականում համագործակցել է գործադիր իշխանության մարմինների և դրանց 

պաշտոնատար անձանց հետ, ինչը լիովին տրամաբանական է, քանի որ նշված 

դեպքերում քննության առարկա են հանդիսանում առավելապես իրավակիրառ 

մարմինների՝ Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և օրենքներով 

ամրագրված մարդու իրավունքների և ազատությունների ենթադրաբար խախտող 

գործողությունները կամ անգործությունը: 

2021 թվականի դեկտեմբերի 21-ին «Մոր և մանկան առողջության պահպանման 

կենտրոն» ՓԲԸ աշխատողների կողմից ներկայացված դիմումում բարձրացված 

պահանջների շուրջ դիմումատուների հետ երկխոսելու նպատակով Պաշտպանն 

Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի և առողջապահության 

նախարարի հետ հանդիպել է նրանց հետ, որի ընթացքում լրացուցիչ պարզաբանվել է 

համավարակի լայն տարածման հետևանքով կիրառվող սահմանափակումների բնույթն 

ու անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև մանրամասն անդրադարձ է կատարվել 

դիմումատուների իրավունքներին և նրանց հուզող խնդիրներին:  

2021 թվականի դեկտեմբերի 22-ին Պաշտպանի գլխավորած աշխատանքային 

խմբի կողմից ԱՀ Շահումյանի շրջանի Չարեքտար համայնք կատարած իրավունքների 

պաշտպանության իրավիճակի մշտադիտարկման այցի արդյունքներով իրավասու 

պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին են ուղղվել համայնքի 

բնակչության խնդիրներին լուծում տալու առաջարկներ: Արդյունքում սոցիալական 

աշխատողներն այցելել են համայնք, տեղում ծանոթացել խնդիրներին, տրամադրել 



245 
 

անհրաժեշտ օգնություն և կազմել արձանագրություններ՝ համապատասխան ծրագրերի 

շրջանակներում աջակցելու նպատակով: 

 Օրենսդիր մարմնի՝ Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի հետ 

Պաշտպանի համագործակցությունն առավելապես հարել է օրենսդրական 

կարգավորումների շուրջ կարծիքների, դիրքորոշումների փոխանակմանը և 

օրենսդրության կատարելագործման բնագավառում Պաշտպանի գործունեությանը, 

ինչպես նաև վերաբերել է քաղաքացիների կողմից բարձրացված համակարգային 

հիմնախնդիրների լուծման ուղղությունների շուրջ քննարկումներին: 

2021 թվականի ընթացքում Պաշտպանն արդյունավետ համագործակցել է 

Արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազության հետ: Ընդհանուր առմամբ, 

Պաշտպանի աշխատակազմի և Արցախի Հանրապետության գլխավոր 

դատախազության միջև փաստաթղթաշրջանառությունը ցույց է տալիս, որ շրջանառվել 

են ավելի քան մեկ տասնյակ գրություններ: Պաշտպանի կողմից Արցախի 

Հանրապետության գլխավոր դատախազին փոխանցված 5 գրությունների հիման վրա 

հարուցվել են քրեական գործեր, որոնցից 3-ը Պաշտպանի կողմից սեփական 

նախաձեռնությամբ քննարկում սկսելու մասին, 2-ը՝ բողոքը իրավասու մարմնի 

քննարկմանը փոխանցելու մասին որոշումներ էին:  

Պաշտպանի կողմից Արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազություն 

փոխանցված մեկ այլ գրության շրջանակներում պետության գույքային շահերի 

պաշտպանության՝ Սահմանադրությամբ դատախազությանը վերապահված 

լիազորությունների շրջանակներում, առաջարկվել է քննարկման առարկա դարձնել 

Պաշտպանի գործունեության ընթացքում բացահայտված առանձին հանգամանքներ: 

Նշված փոխգործակցության արդյունքում Արցախի Հանրապետության 

դատախազության կողմից պետությանը գույքային վնաս պատճառելու դեպքի առթիվ 

օրենքով սահմանված կարգով առաջարկ է ներկայացվել իրավասու մարմին: 
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Բացի վերոգրյալից՝ կատարվել են նաև տեղեկությունների փոխանակումներ և 

կոնկրետ դիմումի քննարկման շրջանակներում առաջացած հարցերի վերաբերյալ 

հարցումներ: 

Արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազության հետ 

համագործակցությունը չի սահմանափակվել գրավոր փաստաթղթաշրջանառությամբ: 

Համայնքային բնակչության իրավունքների պաշտպանության անհրաժեշտությամբ 

պայմանավորված՝ Պաշտպանն Արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազի 

հետ այցելել է մի շարք համայնքներ, իրականացվել է քաղաքացիների համատեղ 

ընդունելություն, անհրաժեշտ աշխատանքներ տարել տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների հետ: 

2021 թվականին Պաշտպանի և աշխատակազմի աշխատանքային խմբերի 

կողմից Արցախի Հանրապետության համայնքներ իրականացված այցերի 

շրջանակներում ձևավորվել է Պաշտպանի և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների համագործակցության նոր մակարդակ: Համայնքային բնակչության 

իրավունքների լավագույն պաշտպանություն իրականացնելու նպատակով տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների հետ համատեղ անց են կացվել քաղաքացիների 

ընդունելություններ, ինչը հնարավորություն է տվել ավելի հստակ հասկանալ առկա 

խնդիրները, աշխատանքներ տանել ինչպես բնակչության, այնպես էլ տեղական 

մարմինների հետ: 

Նշանակալի արդյունքներ են արձանագրվել իրավաստեղծ բնագավառում 

իրավասու մարմինների համագործակցության արդյունքներով: 2021 թվականին 

Պաշտպանի կողմից ներկայացվել են մեկ տասնյակից ավելի առաջարկություններ և 

դիտարկումներ, որոնք մեծ մասամբ իրենց արտացոլումն են գտել ընթացիկ 

օրենսդրության մեջ: Նշված ուղղությամբ համագործակցության մանրամասները և 

արդյունքներն ամփոփված են սույն հաղորդման «Պաշտպանի գործունեությունը 

օրենսդրության կատարելագործման բնագավառում» բաժնում: 
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2021 թվականին Պաշտպանի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն կատարած 

աշխատանքային այցերի շրջանակներում, հանդիպումներ են տեղի ունեցել 

Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի Հանրապետության մշտական 

ներկայացուցչի հետ, որի ընթացքում  քննարկվել են Հայաստանի 

Հանրապետությունում գտնվող Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների 

սոցիալական ապահովության իրավունքի, տեղահանված անձանց կարգավիճակի, 

Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 

կողմից իրականացվող ծրագրերով սահմանված աջակցությունների, ինչպես նաև այլ 

իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Կազմակերպվել և 

անցկացվել է համատեղ հանդիպում 44-օրյա պատերազմի հետևանքով բռնի 

տեղահանված և Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստանած արցախցիների 

իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող մի շարք հասարակական 

կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ 

2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ 

սանձազերծված ռազմական ագրեսիայի հետևանքների վերաբերյալ Պաշտպանի 

կողմից նախաձեռնած փաստահավաք աշխատանքները պայմանավորել են պետական 

և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համագործակցության նոր 

հարթակ:  

Պաշտպանի դիտարկումները և 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի 

Հանրապետության նկատմամբ սանձազերծված պատերազմի հետևանքով 

գերեվարված կամ անհետ կորած և կենսաթոշակի իրավունք ունեցող քաղաքացիների 

հարազատների դիմումների ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ նրանք 

փաստացի զրկված են կենսաթոշակառու գերեվարված կամ անհետ կորած անձի 

կենսաթոշակ ստանալու իրավունքի իրացման հնարավորությունից, քանի որ 

շահառուները դեռևս չունեն որևէ իրավական կարգավիճակ: Խնդրի մասին 

բարձրաձայնել են նաև տարբեր իրավապաշտպաններ: 
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Հաշվի առնելով, որ կենսաթոշակառու գերեվարված կամ անհետ կորած 

քաղաքացիները իրենց կամքով չպայմանավորված հանգամանքներում զրկվել են 

իրենց իրավունքները իրացնելու իրավաբանորեն ապահոված հնարավորությունից 

Պաշտպանն իրավասու մարմնին առաջարկել է նախքան կենսաթոշակառու 

գերեվարված կամ անհետ կորած քաղաքացիներին որևէ իրավական կարգավիճակ 

տալը, որպես միջանկյալ լուծում նրանց ընտանիքի անդամների համար սահմանել 

իրավական հնարավորություն՝ օրենքով սահմանված կենսաթոշակը ստանալու համար, 

և պատրաստակամություն է հայտնել  աջակցելու բարձրացված խնդրի 

կարգավորմանը: Նշված առաջարկի հիման վրա Արցախի Հանրապետության 

աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարության կողմից 

մշակվել է ընթացակարգ, որը սահմանել է աշխատանքային կամ սոցիալական 

կենսաթոշակի իրավունք ունեցող՝ անհայտ կորած անձի կենսաթոշակը մինչև նրան 

դատական կարգով անհայտ բացակայող ճանաչելը նրա հարազատի կողմից 

ստանալու հնարավորություն: Նշված կարգով 2021 թվականին  անհայտ կորած 

համարվող 5 անձի հարազատներ, որոնց թվում կային նաև տեղահանված անձինք, 

ստացել են նշված կենսաթոշակները: 

Այս ուղղությամբ, ինչպես նաև օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում՝ 

բնակարանային ապահովության և նյութական վնասի համար պետական 

ֆինանսական աջակցության տրամադրման հարաբերություններում, Պաշտպանը 2021 

թվականին շարունակել է 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից Արցախի 

Հանրապետության դեմ ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով անհայտ կորած 

համարվող անձանց և քաղաքացիական անձանց շրջանում զոհերի հարազատներին 

համապատասխան տեղեկանքների տրամադրման գործընթացը: Ընդհանուր առմամբ 

տրամադրվել է 14 անհայտ կորած անձանց և  քաղաքացիական անձանց շրջանում 44 

զոհված անձանց կարգավիճակը հավաստող տեղեկանքներ: 

2021 թվականին Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի, 

նախարարություններին, Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովին և Ազգային 



249 
 

ժողովի մարմիններին է ուղարկվել Արցախի Հանրապետության Մարդու իրավունքների 

պաշտպանի աշխատակազմի կողմից կազմված «Արցախի Հանրապետությունում 

երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրենսդրության և իրավիճակի մասին» 

արտահերթ զեկույցը՝ հայտնելով հետազոտության արդյունքներով ներկայացված 

առաջարկությունների վերաբերյալ քննարկումներ անցկացնելու 

պատրաստակամություն: 

Վերջին տարիներին ձեռք է բերվել Պաշտպանի ինստիտուտի և հանրային 

իշխանության մարմինների միջև համագործակցության բարձր մակարդակ, և 

տարեցտարի այն շարունակում է աճել: 2021 թվականին Արցախի Հանրապետության 

առջև ծառացած մարտահրավերները պայմանավորել են այդ համագործակցության 

հիմնական առանձնահատկությունները, որոնց հաշվառմամբ իրականացվել է մարդու 

իրավունքների և ազատությունների առավելագույն պաշտպանություն ու տարաբնույթ 

խնդիրների լուծմանն ուղղված համակարգված աշխատանք: 

Առաջիկա տարիներին նշված համագործակցությունը խորացնելու և որակական 

առումով բարելավելու ուղղությամբ իրականացվելու են աշխատանքներ, 

մասնավորապես շեշտը դրվելու է Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի և 

Ազգային ժողովի հանձնաժողովների հետ փոխգործակցության ընդլայնմանը: 

 

13.2. Համագործակցությունը Հայաստանի Հանրապետության մարդու 

իրավունքների պաշտպանի և պետական կառավարման այլ մարմինների 

հետ 

• Մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատության գործունեության մեջ կարևոր 

տեղ է զբաղեցնում Արցախի Հանրապետության  և  Հայաստանի Հանրապետության  

Մարդու իրավունքների պաշտպանների միջև ձևավորված համագործակցությունը: 

Հաշվետու տարում այն իրականացվել է դիմումների փոխանակման, հանդիպումների, 

համատեղ հայտարարության միջոցով:  
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• Արցախի և Հայաստանի Հանրապետությունների մարդու իրավունքների 

պաշտպաններն ընդունել են «Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտության 

հումանիտար հետևանքները» զեկույցի նախապատրաստման շրջանակներում 

Հայաստան ժամանած ԵԽԽՎ Միգրացիայի, փախստականների և տեղահանված 

անձանց հանձնաժողովի նշանակված զեկուցող Պոլ Գավանին և ԵԽԽՎ Միգրացիայի 

հանձնաժողովի քարտուղարության ղեկավար Մարկ Նեվիլին:19 Պաշտպանը կարևորել 

է ԵԽ նախաձեռնությունը և Արցախ այցելելու անհրաժեշտությունը` նշելով, որ չնայած 

Ադրբեջանի` Արցախն արտաքին աշխարհից մեկուսացնելու քաղաքականությանը՝ 

միջազգային հանրությունը պետք է նկատի ունենա, որ տարածքի քաղաքական 

կարգավիճակը չի կարող ազդեցություն ունենալ մարդու իրավունքների վրա: 

Պաշտպանները մանրամասն անդրադարձել են 2020 թվականի պատերազմի 

ընթացքում ադրբեջանական զինված ուժերի պատերազմական 

հանցագործություններին, ադրբեջանական իշխանության բարձրագույն մարմինների 

կողմից շարունակվող հայատյացության ու թշնամանքի քաղաքականությանը, 

Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների վերադարձի հրատապությանը, պատերազմից 

հետո Արցախում ստեղծված հումանիտար իրավիճակին, ինչպես նաև 

ադրբեջանական վերահսկողության տակ հայտնված վայրերում հայկական 

մշակութային ու կրոնական ժառանգության ոչնչացման քաղաքականությանը` 

ներկայացնելով կոնկրետ օրինակներ: 

• Դեկտեմբերին տեղի է ունեցել Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի 

Հանրապետության ՄԻՊ հաստատություններին առընթեր հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց իրավունքների պաշտպանության հարցերով խորհուրդների առցանց նիստը, 

որի ընթացքում քննարկվել են ոլորտում առկա խնդիրները:20 Մասնակիցները 

                                        
19 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական կայք, «Արցախի և Հայաստանի Մարդու 
իրավունքների պաշտպանները ԵԽԽՎ զեկուցողին են ներկայացրել ադրբեջանական պատերազմական 
հանցագործությունների և հայատյաց քաղաքականության ապացույցներ», հղումը` 
https://artsakhombuds.am/hy/news/529 25 մայիսի, 2021 (մուտքը` 10 մարտի, 2022թ.): 
20 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական յութուբյան ալիք, «Հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց իրավունքների պաշտպանության հետ կապված առցանց քննարկում», 16 դեկտեմբերի 2021թ., հղումը` 

https://artsakhombuds.am/hy/news/529
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մասնավորապես անդրադարձել են հետպատերազմյան ժամանակահատվածում 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության հետ կապված 

խնդիրներին, հանդես եկել ելույթներով:  

• Արցախի Հանրապետության և  Հայաստանի Հանրապետության մարդու 

իրավունքների պաշտպանները հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ 

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2021 թվականի դեկտեմբերի 24-ի 

առցանց ասուլիսի ընթացքում Արցախի բնակչությանն ուղղված  մոտեցումների 

վերաբերյալ:21 Մարդու իրավունքների պաշտպանները նշել են, որ Հայաստանի 

վարչապետի ասուլիսի ընթացքում հնչած մոտեցումները հիմնովին հակասում են 

Արցախի հայերի կյանքի, անվտանգ ապրելու և մյուս կենսական, մարդկային 

գոյության համար անհրաժեշտ բնական իրավունքներին ու պարարտ հող են ստեղծում 

ադրբեջանական խախտումների համար: Այդ մոտեցումները ազգային ինքնորոշման 

բնական իրավունքը վտանգում են հիմնովին: 

• 2021 թվականի սեպտեմբերին Պաշտպանը որպես խոսնակ մասնակցել է Մայր Աթոռ 

Սուրբ Էջմիածնի Արցախի հոգևոր-մշակութային ժառանգության հարցերով 

գրասենյակի կողմից կազմակերպված «Միջազգային կրոնական ազատություն և 

խաղաղություն» խորագրով համաժողովին22 և ներկայացրել Ադրբեջանի կողմից 

Արցախի հայկական մշակութային ժառանգության նկատմամբ իրականացրած 

վանդալիզմի, Արցախի բնակչության կրոնական ազատությունների և իրավունքների 

խախտման դեպքերը: 

                                                                                                                                    
https://www.youtube.com/watch?v=I1RpauhPaUA&list=PLBbo3o3kGlBbiggWyCxgJrWnThIe-
FtQH&index=39&ab_channel=ArtsakhOmbudsman (մուտքը` 11 մարտի, 2022թ.): 

21 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական կայք, «Հայաստանի վարչապետի վերջին ասուլիսի 
գնահատականները խիստ վտանգավոր են Արցախի հայերի կենսական իրավունքների համար և խոչընդոտում են 
ադրբեջանական ցեղասպան քաղաքականությունից պաշտպանությունը», հղումը` 
https://artsakhombuds.am/hy/news/615 26 սեպտեմբերի, 2021թ. (մուտքը` 11 մարտի, 2022թ.): 
 
22 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական յութուբյան ալիք, Առավոտ, «Ադրբեջանը 
հիմնահատակ ավերում է հայկական գերեզմանատները. Արցախի ՄԻՊ», 10 սեպտեմբերի, 2021թ., հղումը` 
https://www.youtube.com/watch?v=xSXo2wsycdk&list=PLBbo3o3kGlBbiggWyCxgJrWnThIe-
FtQH&index=39&ab_channel=AravotDaily (մուտքը` 11 մարտի, 2022թ.): 

https://www.youtube.com/watch?v=I1RpauhPaUA&list=PLBbo3o3kGlBbiggWyCxgJrWnThIe-FtQH&index=39&ab_channel=ArtsakhOmbudsman
https://www.youtube.com/watch?v=I1RpauhPaUA&list=PLBbo3o3kGlBbiggWyCxgJrWnThIe-FtQH&index=39&ab_channel=ArtsakhOmbudsman
https://artsakhombuds.am/hy/news/615
https://www.youtube.com/watch?v=xSXo2wsycdk&list=PLBbo3o3kGlBbiggWyCxgJrWnThIe-FtQH&index=39&ab_channel=AravotDaily
https://www.youtube.com/watch?v=xSXo2wsycdk&list=PLBbo3o3kGlBbiggWyCxgJrWnThIe-FtQH&index=39&ab_channel=AravotDaily
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• Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի հետ համագործակցության 

շրջանակներում Մարդու իրավունքների պաշտպանը մասնակցել է  Հայաստանի 

Հանրապետության  ԱԺ Մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային 

հարցերի մշտական հանձնաժողովում կազմակերպված աշխատանքային 

քննարկմանը:23 24 Հանդիպմանը քննարկվել են 2020թ. սեպտեմբերի 27-ից Արցախի 

Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի ընթացքում և 

հետպատերազմյան շրջանում Արցախում մարդու իրավունքների պաշտպանության 

խնդիրները, ՀՀ ԱԺ մշտական հանձնաժողովի, ՀՀ ՄԻՊ-ի, Սփյուռքի և միջազգային 

կառույցների համագործակցությանը վերաբերող հարցերը: 

• Հաշվետու ժամանակահատվածում Պաշտպանն ակտիվ համագործակցել է  

Հայաստանի Հանրապետության  աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարության հետ, որը հիմնականում դրսևորվում էր 2020 թվականի 

պատերազմից հետո տուժած անձանց տրամադրվող պետական աջակցության 

ծրագրերի շրջանակներում դիմումների և տեղեկությունների փոխանակման միջոցով: 

• Համագործակցության արդյունավետության տեսանկյունից կարևոր էր համատեղ 

աշխատանքները  Հայաստանի Հանրապետության  մի շարք այլ պետական 

մարմինների հետ, մասնավորապես Պաշտպանության նախարարության, Արտաքին 

գործերի նախարարության, Արդարադատության նախարարության դատական 

ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության, Քննչական կոմիտեի, Ոստիկանության 

անձնագրային և վիզաների վարչության հետ:  

• Ադրբեջանում պահվող ռազմագերիների և քաղաքացիական գերեվարված անձանց 

իրավունքների պաշտպանության գործընթացում առանցքային է աշխատանքը Մարդու 

                                        
23 ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական կայք, «ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ 
Ստեփանյանը մասնակցել է ՀՀ Ազգային ժողովում կազմակերպված աշխատանքային քննարկմանը», հղումը` 
https://artsakhombuds.am/hy/news/580 10 սեպտեմբերի, 2021թ. (մուտքը` 11 մարտի, 2022թ.): 
 
24 ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական յութուբյան ալիք, Yerevan Today, «Արցախում ջրի խնդրի 
հարցում կա նար ադրբեջանական գործոն. Գեղամ Ստեփանյան»,  9 սեպտեմբերի, 2021 թ.,  հղումը` 
https://www.youtube.com/watch?v=JiWadSs0BEc&list=PLBbo3o3kGlBbiggWyCxgJrWnThIe-
FtQH&index=37&ab_channel=YerevanToday (մուտքը` 11 մարտի, 2022թ.): 
 

https://artsakhombuds.am/hy/news/580
https://www.youtube.com/watch?v=JiWadSs0BEc&list=PLBbo3o3kGlBbiggWyCxgJrWnThIe-FtQH&index=37&ab_channel=YerevanToday
https://www.youtube.com/watch?v=JiWadSs0BEc&list=PLBbo3o3kGlBbiggWyCxgJrWnThIe-FtQH&index=37&ab_channel=YerevanToday
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իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի Հանրապետության 

ներկայացուցչի հետ: 2021 թվականի մարտին Մարդու իրավունքների պաշտպանի 

գրասենյակում ընդունել են Եղիշե Կիրակոսյանի գլխավորած պատվիրակությանը:25 

Հանդիպման ընթացքում երկուստեք ընդգծվել է երկու կառույցների միջև 2020 

թվականի պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո արդյունավետ 

համագործակցության կարևորությունը, որը հնարավորություն է տվել Արցախի 

ժողովրդի իրավունքների խախտումների վերաբերյալ բարձրաձայնել միջազգային 

հարթակներում, մասնավորապես Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում: 

 

13.3. Համագործակցությունը Սփյուռքի և միջազգային կառույցների հետ 
 

Պաշտպանի գործունեության կարևորագույն ուղղություններից է 

համագործակցությունը Սփյուռքի և միջազգային մի շարք կառույցների հետ: Հաշվետու 

տարում համագործակցության առանցքում շարունակել է մնալ 2020 թվականի Արցախի 

ժողովրդի դեմ սանձազերծված  ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի ընթացքում և 

դրանից հետո Ադրբեջանի կողմից իրականացվող ռազմական հանցագործությունները 

և պատերազմի հետևանքով Արցախում շարունակվող հումանիտար ճգնաժամային 

իրավիճակի պատշաճ ներկայացումը միջազգային հանրությանը: Պաշտպանը, 

արձանագրված փաստերով, միջազգային տարբեր կառույցներին ուղղված նամակների 

և հանդիպումների միջոցով ներկայացրել է Արցախի խաղաղ բնակչության դեմ 

Ադրբեջանի կողմից շարունակաբար տարվող էթնիկ զտման քաղաքականությունը` 

ուղղորդված ահաբեկչական և ցեղասպանական գործողություններով: 

• 2021 թվականին Մարդու իրավունքների պաշտպանը Հայ իրավաբանների միության 

(Armenian Bar Association) նախաձեռնությամբ հանդիպում-քննարկում է ունեցել 

կազմակերպության անդամների, Կալիֆոռնիայի համալսարանի (Լոս Անջելես), Լոյոլա 

                                        
25 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական կայք, «ՄԻՊ գրասենյակում ընդունել են Եղիշե 
Կիրակոսյանի գլխավորած պատվիրակությանը», հղումը` https://artsakhombuds.am/hy/news/499  13 մարտի, 2021թ. 
(մուտքը` 11 մարտի, 2022թ.): 
 

https://artsakhombuds.am/hy/news/499
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իրավաբանական դպրոցի իրավունքի և ցեղասպանության կենտրոնի, ԱՄՆ Հարավ-

արևմտյան իրավաբանական դպրոցի, Հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարանի 

մարդու իրավունքների կլինիկայի ներկայացուցիչների հետ:26 Պաշտպանը 

ներկայացրել է ադրբեջանաթուրքական ագրեսիայի ընթացքում Արցախի ժողովրդի 

իրավունքների խախտումների արձանագրման նպատակով 2020 թվականի 

սեպտեմբերի 27-ից մեկնարկած փաստահավաք առաքելության ընթացքը, ինչպես նաև 

հետպատերազմյան շրջանում Մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատության 

կողմից իրականացված աշխատանքները: 

• Մարդու իրավունքների պաշտպանը մասնակցել է ՀՅԴ Հայ դատի հանձնախմբերի և 

գրասենյակների Ստեփանակերտում կայացած խորհրդաժողովին, որի ժամանակ 

ներկայացրել է 2020 թվականի ադրբեջանաթուրքական ագրեսիայի ընթացքում և 

դրանից հետո ՄԻՊ հաստատության իրականացրած փաստահավաք աշխատանքները 

և ընդգծել ՀՅԴ Հայ դատի հանձնախմբերի և գրասենյակների կարևորագույն դերը 

ադրբեջանական հանցագործությունների վերաբերյալ տարբեր երկրների ղեկավար 

շրջանակներին, միջազգային կառույցներին և իրավապաշտպան համայնքին 

իրազեկելու լայնածավալ աշխատանքների հարցում:27 

• Մարդու իրավունքների պաշտպանի և «Ճշմարտության և արդարության կենտրոն» 

(CFTJ) կազմակերպության միջև ձևավորված համագործակցության շրջանակներում 

Պաշտպանը հանդիպել է փաստահավաք առաքելություն իրականացնող խմբի 

անդամների` ԱրՊՀ իրավաբանական բաժնի ուսանողների հետ, որոնք 2020 թվականի 

արցախյան պատերազմից հետո` պատերազմական հանցագործությունների 

հետևանքով տուժած անձանց ցուցմունքները պահպանելու նպատակով հավաքագրում 

են ապացույցներ և փաստագրում ադրբեջանական հանցագործությունները: 

                                        
26 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական կայք, «Պաշտպանը հանդիպում-քննարկում է ունեցել 
Հայ իրավաբանների միության անդամների և ամերիկյան համալսարանների ներկայացուցիչների հետ», հղումը` 
https://artsakhombuds.am/hy/news/516  08 ապրիլի, 2021թ. (մուտքը` 14 մարտի, 2022թ.): 
 
27 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական կայք, «ՄԻՊ-ը ողջունում է Եվրոպական օմբուդսմանի 
ինստիտուտի գլխավոր քարտուղար Ժոզեֆ Սիգելեի հայտարարությունը», հղումը` 
https://artsakhombuds.am/hy/news/518 06 դեկտեմբերի, 2021թ. (մուտքը` 16 մարտի, 2022թ.): 
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• Պաշտպանը շարունակել է համագործակցությունը Կարմիր խաչի միջազգային 

կոմիտեի Լեռնային Ղարաբաղի առաքելության հետ հանդիպումների, ՄԻՊ 

աշխատակազմում անցկացվող միջազգային մարդասիրական իրավունքի 

դասընթացների միջոցով, ինչպես նաև ԿԽՄԿ առաքելության կողմից Արցախի 

տեղահանված միայնակ տարեցներին հումանիտար օգնություն տրամադրելու 

շրջանակներում: 

• Որպես Եվրոպական օմբուդսմանի ինստիտուտի (European Ombudsman Institute) 

անդամ՝ Պաշտպանը ողջունել է ինստիտուտի գլխավոր քարտուղար Ժոզեֆ Սիգելեի` 

Ադրբեջանում պահվող հայկական կողմի գերիներին` զինծառայողներին ու 

քաղաքացիական անձանց անհապաղ ազատ արձակելու վերաբերյալ 

հայտարարությունը և միջազգային կազմակերպություններին և իրավապաշտպան 

կառույցներին կոչ արել ևս դատապարտել Ադրբեջանի կողմից միջազգայնորեն 

ստանձնած պարտավորությունների չկատարումը և հայ գերիների վերադարձի շուրջ 

արհեստական խոչընդոտների հարուցումը:28 

• Մարդու իրավունքների պաշտպանը մասնակցել է Կալիֆոռնիայի համալսարանի (Լոս 

Անջելես) իրավունքի դպրոցի «Փրոմիս» մարդու իրավունքների ինստիտուտի կողմից 

կազմակերպած առցանց քննարկմանը, որում անդրադարձել է հայ ռազմագերիներին և 

քաղաքացիական գերեվարված անձանց Ադրբեջանում ապօրինաբար պահելու, նրանց 

նկատմամբ շարունակական վատ վերաբերմունքի, գերիների` հայրենիք 

վերադարձնելու գործընթացը Ադրբեջանի կողմից քաղաքական նպատակներով 

շահարկելու թեմաներին:29 

• Պաշտպանը բանախոսությամբ հանդես է եկել Եվրոպական խորհրդարանում Արցախի 

հետ բարեկամության խմբի կողմից կազմակերպված «Իրավիճակը Լեռնային 

                                        
28 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական կայք, «ՄԻՊ-ը ողջունում է Եվրոպական օմբուդսմանի 
ինստիտուտի գլխավոր քարտուղար Ժոզեֆ Սիգելեի հայտարարությունը», հղումը` 
https://artsakhombuds.am/hy/news/518 26 փետրվարի, 2021թ. (մուտքը` 14 մարտի, 2022թ.): 
 
29 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական կայք, «Մարդու իրավունքների պաշտպանը 
մասնակցել է Կալիֆոռնիայի համալսարանի (Լոս Անջելես) կողմից կազմակերպված առցանց քննարկմանը», հղումը` 
https://artsakhombuds.am/hy/news/511 19 ապրիլի, 2021թ. (մուտքը` 14 մարտի, 2022թ.): 
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Ղարաբաղում. ռազմագերիներ և հայ բնակչությանը սպառնացող վտանգները» 

թեմայով առցանց համաժողովին:30  

• Մարդու իրավունքների պաշտպանը՝ որպես հատուկ բանախոս, մասնակցել է ՄԱԿ-ի 

Մարդու իրավունքների խորհրդի 47-րդ նստաշրջանի և Տնտեսական ու սոցիալական 

խորհրդի հումանիտար հարցերի բաժնի աշխատանքներին զուգահեռ կազմակերպված 

«Մարդասիրական օգնություն, միջազգային պատժամիջոցներ և զինված 

հակամարտություններ» թեմայով առցանց քննարկմանը, որը կազմակերպվել է 

«Խաղաղության, զարգացման և մարդու իրավունքների ՄԱԱԹ հիմնադրամի» 

նախաձեռնությամբ:31 Պաշտպանն անդրադարձել է 2020 թվականի աշնանը 

ադրբեջանաթուրքական ագրեսիայի ընթացքում ադրբեջանական զինված ուժերի 

կողմից կատարված ռազմական հանցագործություններին և միջազգային 

մարդասիրական իրավունքի խախտումներին, ինչպես նաև ներկայացրել ռազմական 

ագրեսիայի հետևանքով Արցախում ստեղծված հումանիտար իրավիճակը: 

• Պաշտպանը մասնակցել է Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ 

Թագավորության խորհրդարանի Լորդերի պալատի անդամ բարոնուհի Քերոլայն 

Քոքսի և Մարդասիրական օգնության բարեգործական կազմակերպության (HART – 

Humanitarian Aid Relief Trust) անդամների հետ առցանց քննարկմանը:32 Առցանց 

հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել ադրբեջանաթուրքական 

ագրեսիայի հետևանքով Արցախում ստեղծված հումանիտար իրավիճակին և Արցախի 

կառավարության ու միջազգային կազմակերպությունների կողմից իրականացված 

հումանիտար միջոցառումներին, Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության 

                                        
30 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական կայք, «Պաշտպանը մասնակցել է Եվրոպական 
խորհրդարանի պատգամավորների կողմից կազմակերպված առցանց համաժողովին», հղումը` 
https://artsakhombuds.am/hy/news/515 11 մայիսի, 2021թ. (մուտքը` 14 մարտի, 2022թ.): 
 
31 տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական կայք, «Մարդու իրավունքների պաշտպանը 
մասնակցել է ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների խորհրդի աշխատանքներին զուգահեռ կազմակերպված առցանց 
քննարկմանը», հղումը` https://artsakhombuds.am/hy/news/549 25 հունիսի, 2021թ. (մուտքը` 14 մարտի, 2022թ.): 
32 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական կայք, «Տեղի է ունեցել առցանց քննարկում Միացյալ 
Թագավորության Լորդերի պալատի անդամ բարոնուհի Քերոլայն Քոքսի հետ», հղումը` 
https://artsakhombuds.am/hy/news/573 23 օգոստոսի, 2021թ. (մուտքը` 14 մարտի, 2022թ.): 
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իրավիճակին, ինչպես նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո ադրբեջանա-

ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ աշխատանքների 

վերականգմանը: 

• Միավորված ազգերի կազմակերպությունում (ՄԱԿ) որպես պաշտոնական 

փաստաթուղթ տարածել է Մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից պատրաստված 

«Ադրբեջանի կողմից գերեվարված հայ զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց` 

կեղծ մեղադրանքների վրա հիմնված հետապնդումների և դատավարությունների 

վերաբերյալ» զեկույցը:33 

• Սեպտեմբերին Պաշտպանը հանդիպել է L’Oeuvre d’Orient կազմակերպության 

ներկայացուցիչներին, որոնց ներկայացրել է 2020 թվականի ադրբեջանա-թուրքական 

ագրեսիայի ժամանակ հայկական հոգևոր-մշակութային ժառանգության դեմ 

իրագործված վանդալիզմի դրսևորումները և պատերազմից հետո արձանագրված 

դեպքերը (մանրամասները` «Պաշտպանի համագործակցությունը քաղաքացիական 

հասարակության հաստատությունների հետ» ենթաբաժնում):  

• Մարդու իրավունքների պաշտպանը հանդիպել է «Santé Arménie» առողջապահական 

նախաձեռնության ներկայացուցիչների հետ, որոնք պատերազմի օրերին բժշկական 

օգնություն են ցուցաբերել տուժած անձանց և շարունակում են ծրագրեր իրականացնել՝ 

նպաստելով Արցախում և Հայաստանում առողջապահական համակարգի 

զարգացմանը:34 

• Մշակույթի միջազգային օրվա առթիվ Մարդու իրավունքների պաշտպանը Ամարասի 

վանական համալիրից ուղերձ է հղել միջազգային հանրությանը, որում 

մասնավորապես անդրադարձել է 2020 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանի կողմից 

Արցախի ժողովրդի դեմ սանձազերծված պատերազմի հետևանքով ԱՀ 

                                        
33 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական կայք, «ՄԱԿ-ում որպես պաշտոնական փաստաթուղթ 
տարածվել է Արցախի Հանրապետության Մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցը», հղումը` 
https://artsakhombuds.am/hy/news/610 28 դեկտեմբերի, 2021թ. (մուտքը` 16 մարտի, 2022թ.): 
 
34 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական կայք, «Պաշտպանը հանդիպել է «Santé Arménie» 
առողջապահական նախաձեռնության ներկայացուցիչների հետ», հղումը` https://artsakhombuds.am/hy/news/597 01 
նոյեմբերի, 2021թ. (մուտքը` 16 մարտի, 2022թ.): 

https://artsakhombuds.am/hy/news/610
https://artsakhombuds.am/hy/news/597
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վերահսկողությունից դուրս մնացած մշակութային կոթողների նկատմամբ Ադրբեջանի 

բարբարոսական վերաբերմունքին:35 Պաշտպանը նշել է, որ նրանք վանդալիզմի են 

ենթարկում, պղծում, անարգում և ոչնչացնում հայկական եկեղեցիները, խաչքարերը, 

հուշարձանները, գերեզմանատները և սրբավայրերը` դիմելով միջազգային 

հանրությանը, բոլոր շահագրգիռ կազմակերպություններին և անձանց, որոնք 

պայքարում են մշակութային արժեքների պահպանության համար, անտարբեր չմնալ 

հայկական մշակույթի դեմ կատարված հանցագործությունների նկատմամբ:  

• Արցախի Հանրապետության հռչակման տարեդարձի կապակցությամբ Պաշտպանը 

ուղերձով դիմել է միջազգային հանրությանը` նշելով, որ Արցախի անկախության 

հիմքում ընկած են մարդու իրավունքների հինգ կարևորագույն արժեքները` 

ազատություն, մարդու իրավունքների պաշտպանություն, արժանապատվություն, 

խտրականության բացառում, խաղաղություն, և Լեռնային Ղարաբաղի 

հակամարտությունը պետք է դիտարկվի մարդու իրավունքների տեսանկյունից:36 

• Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվա առթիվ Պաշտպանը 

երեխաների մասնակցությամբ տեսաուղերձով դիմել է միջազգային հանրությանը:37 

Անդրադառնալով երեխաների վրա արտացոլված պատերազմի ծանր հետևեանքներին` 

Պաշտպանը կոչ է արել բոլոր միջազգային իրավասու կառույցներին, որ երեխաների 

իրավունքները պետք է լինեն պաշտպանված` անկախ նրանից, թե որտեղ են նրանք 

ապրում: 

                                        
35 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական յութուբյան ալիք, ‘’Artsakh Ombudsman Gegham 
Stepanyan’s Call on the preservation of Armenian Cultural Heritage,’’ 15 ապրիլի, 2021թ., հղումը` 
https://www.youtube.com/watch?v=76jBT4hccdw&list=PLBbo3o3kGlBaOxKCpSCLRxqvPQIna82eR&index=2&ab_channel=A
rtsakhOmbudsman (մուտքը` 15 մարտի, 2022թ.): 

 
36 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական յութուբյան ալիք, A1 Plus, «Արցախի անկախության 
նշանակությունը. Գեղամ Ստեփանյան», 02 սեպտեմբերի, 2021թ., հղումը, 
https://www.youtube.com/watch?v=MoxOBlAUdKc&list=PLBbo3o3kGlBZBl19-
dWriGIWIPP0wTsIi&ab_channel=ArmenianPublicTV (մուտքը` 22  մարտի, 2022թ.): 
 
37 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական ֆեյսբուքյան էջ, հղումը` https://fb.watch/bVfeMwUoeD/ 
(մուտքը` 22  մարտի, 2022թ.):  

https://www.youtube.com/watch?v=76jBT4hccdw&list=PLBbo3o3kGlBaOxKCpSCLRxqvPQIna82eR&index=2&ab_channel=ArtsakhOmbudsman
https://www.youtube.com/watch?v=76jBT4hccdw&list=PLBbo3o3kGlBaOxKCpSCLRxqvPQIna82eR&index=2&ab_channel=ArtsakhOmbudsman
https://www.youtube.com/watch?v=MoxOBlAUdKc&list=PLBbo3o3kGlBZBl19-dWriGIWIPP0wTsIi&ab_channel=ArmenianPublicTV
https://www.youtube.com/watch?v=MoxOBlAUdKc&list=PLBbo3o3kGlBZBl19-dWriGIWIPP0wTsIi&ab_channel=ArmenianPublicTV
https://fb.watch/bVfeMwUoeD/
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• Մարդու իրավունքների պաշտպանը համագործակցության շրջանակներում նամակ է 

ուղարկել Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դունյա 

Միյատովիչին, որում անդրադարձել է Ադրբեջանի ռազմական 

հանցագործություններին, ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի հետևանքով Արցախում 

առաջացած հումանիտար ճգնաժամի իրավիճակին:38 Նամակներ են հղվել նաև 

միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններին, որում 

Պաշտպանը մասնավորապես անդրադարձել է Արցախի դեմ ադրբեջանա-թուրքական 

ագրեսիայի ընթացքում Պաշտպանի կողմից իրականացված փաստահավաք 

աշխատանքների արդյունքներին և հետպատերազմյան իրավիճակում Արցախում 

առաջացած հումանիտար և մարդու իրավունքների պաշտպանությանն առնչվող 

հիմնախնդիրներին:39 Նա կոչ է արել միջազգային գործընկերներին ակտիվ և գործուն 

քայլեր ձեռնարկել համատեղ ջանքերով ստեղծված հումանիտար դժվարին վիճակը 

մեղմելու ուղղությամբ և համագործակցության շրջանակներում այցեր իրականացնել 

Արցախ` տեղում իրավիճակը գնահատելու և Արցախի ժողովրդին աջակցելու համար: 

 

13․4. Պաշտպանի համագործակցությունը քաղաքացիական հասարակության 
հաստատությունների հետ 

Հաշվետու տարում Մարդու իրավունքների պաշտպանը շարունակել է 

համագործակցել Արցախում և Հայաստանում գործունեություն ծավալող, ինչպես նաև 

միջազգային մի շարք հասարակական կազմակերպությունների հետ` քննարկումների ու 

համատեղ միջոցառումների միջոցով: 

                                        
38 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական կայք, «Պաշտպանը նամակ է ուղարկել Եվրոպայի 
խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարին», հղումը` https://artsakhombuds.am/hy/news/523 18 մայիսի, 2021թ. 
(մուտքը` 14 մարտի, 2022թ.): 
39 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական կայք, «Պաշտպանը նամակ է հղել մի շարք 
հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունների», հղումը` https://artsakhombuds.am/hy/news/521 13 մայիսի, 
2021թ. (մուտքը` 17 մարտի, 2022թ.): 

https://artsakhombuds.am/hy/news/523
https://artsakhombuds.am/hy/news/521
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• Պաշտպանը առցանց հանդիպում է ունեցել «Վերադարձ դեպի Քաշաթաղ» 

հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ:40 Կարևորելով 

կազմակերպության ներկայացուցիչների աշխատանքը Քաշաթաղի շրջանի 

բնակիչներին հասարակության մեջ ինտեգրելու, նրանց համար հավասար 

հնարավորություններ ապահովելու, սոցիալական պաշտպանություն իրականացնելու 

գործում` Պաշտպանն իր պատրաստակամությունն է հայտնել գործուն միջոցներ 

ձեռնարկել բարձրացված խնդիրների լուծման ուղղությամբ: 

• Բռնի անհետացումների միջազգային օրվա կապակցությամբ Պաշտպանը այցելել է 

«ԱՀ անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միություն» հասարակական 

կազմակերպության գրասենյակ և քննարկել կազմակերպության և մարդու 

իրավունքների հաստատության միջև համագործակցության վերաբերյալ մի շարք 

հարցեր:41 

• Զոհված և անհայտ կորած զինծառայողների հարազատների իրավունքների 

պաշտպանության նպատակով արդյունավետ համագործակցություն է ձևավորվել 

«Արցախյան 3-րդ պատերազմում զոհված և անհայտ կորած զինծառայողների 

հարազատների միություն» ՀԿ-ի հետ: 

• Պաշտպանն ընդունել է Արվեստի պատմության և արվեստի սոցիոլոգիայի դոկտոր 

Ալեն Նավարա-Նավասարդյանին և Լիոնի Կաթոլիկ համալսարանի հայագիտության 

ամբիոնի վարիչ, փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր Մաքսիմ Եվադյանին:42 

Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են ադրբեջանական օկուպացիայի տակ գտնվող 

տարածքներում հայկական մշակութային ժառանգության պահպանման վերաբերյալ 

                                        
40 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական կայք, «Պաշտպանը առցանց հանդիպում է ունեցել 
«Վերադարձ դեպի Քաշաթաղ» ՀԿ-ի հետ», հղումը` https://artsakhombuds.am/hy/news/517 07 մայիսի, 2021թ. (մուտքը` 17 
մարտի, 2022թ.): 
 
41 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական կայք, «Պաշտպանն այցելել է «Անհայտ կորած 
ազատամարտիկների հարազատների» միության գրասենյակ», հղումը` https://artsakhombuds.am/hy/news/577 30 
օգոստոսի, 2021թ. (մուտքը` 17 մարտի, 2022թ.): 
 
42 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական կայք, «Պաշտպանը քննարկել է հայկական 
մշակութային ժառանգության պահպանման վերաբերյալ հարցեր», հղումը` https://artsakhombuds.am/hy/news/550 25 
հունիսի, 2021թ. (մուտքը` 17 մարտի, 2022թ.): 
 

https://artsakhombuds.am/hy/news/517
https://artsakhombuds.am/hy/news/577
https://artsakhombuds.am/hy/news/550
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միջազգային իրազեկվածության բարձրացման և մշակութային արժեքների 

պահպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունների և անհատների ջանքերը 

համակարգելու ուղղությամբ աշխատանքները: 

• Պաշտպանը Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի Հանրապետության 

մշտական ներկայացուցչությունում հանդիպել է 44-օրյա պատերազմի հետևանքով 

բռնի տեղահանված և Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստանած 

արցախցիների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող մի շարք հասարակական 

կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ:43 

• Հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օրը Մարդու իրավունքների 

պաշտպանի նախագահությամբ տեղի է ունեցել Պաշտպանին առընթեր 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության հարցերով 

խորհրդի անդրանիկ նիստը, որի կազմում ընդգրկված են հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց իրավունքների պաշտպանության բնագավառում փորձ ունեցող 

հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ և անկախ 

փորձագետներ:44 Խորհրդի ստեղծման առաջնային նպատակն է հասարակության և 

պետական մարմինների կողմից մշտական ուշադրության տակ պահել 

հաշմանդամների իրավունքների պաշտպանության հետ կապված խնդիրները և 

համատեղ ջանքերով նպաստել դրանց լուծմանն ուղղված կոնկրետ քայլերի 

ձեռնարկմանը: 

• Մարդու իրավունքների պաշտպանի և «Հեռանկար» հասարակական 

կազմակերպության միջև համագործակցության շրջանակներում հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց միջազգային օրվան ընդառաջ պատրաստվել են հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց մասնակցությամբ տեսանյութեր: 

                                        
43 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական կայք, «Մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ 
Ստեփանյանը Երևան քաղաքում հանդիպել է հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ», 
հղումը` https://artsakhombuds.am/hy/news/581 10 սեպտեմբերի, 2021թ. (մուտքը` 17 մարտի, 2022թ.): 
 
44 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական կայք, «Կայացել է Պաշտպանին առընթեր 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության հարցերով խորհրդի առաջին նիստը», 
հղումը` https://artsakhombuds.am/hy/news/603 03 դեկտեմբերի, 2021թ. (մուտքը` 17 մարտի, 2022թ.): 
 

https://artsakhombuds.am/hy/news/581
https://artsakhombuds.am/hy/news/603
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•  «ԱՅԱ» նախաձեռնության և ՄԻՊ հաստատության միջև ձևավորված 

համագործակցության շրջանակներում դեկտեմբերին մեկնարկել է «Մարդու 

իրավունքներ և անվտանգություն» խորագրով երկօրյա դասընթացների շարքը` 

նվիրված Արցախի Հանրապետության անկախության հանրաքվեի և 

սահմանադրության, ինչպես նաև մարդու իրավունքների միջազգային օրվան:45 

Միջոցառմանը մասնակցում էին Արցախում գործող բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների` Արցախի պետական համալսարանի, «Մեսրոպ Մաշտոց», 

Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» և Շուշիի տեխնոլոգիաական 

համալսարանների ուսանողները:  

 

 

 

  

                                        
45 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական կայք, «Մարդու իրավունքների միջազգային օրվա 
առթիվ ՄԻՊ աշխատակազմը կազմակերպել է երկօրյա դասընթացներ», հղումը` https://artsakhombuds.am/hy/news/608 
10 դեկտեմբերի, 2021թ. (մուտքը` 17 մարտի, 2022թ.): 

https://artsakhombuds.am/hy/news/608
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Բաժին 14. Պաշտպանի գործունեությունը մարդու իրավունքների և 
ազատությունների հանրային իրազեկման բնագավառում 
 

Հաշվետու ժամանակահատվածում Մարդու իրավունքների պաշտպանի 

աշխատակազմը հրապարակել է մոտ 150 մամուլի հաղորդագրություններ, որոնք լայն 

տարածում են գտել Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության, 

ինչպես նաև միջազգային զանգվածային լրատվության միջոցներում: Պաշտպանի 

աշխատակազմի կողմից իրականացվել են հանրային իրազեկումն ապահովող մի շարք 

միջոցառումներ, որոնք մասնավորապես ուղղված էին պատշաճ կերպով ներկայացնելու 

Ադրբեջանի կողմից Արցախի խաղաղ բնակչության դեմ իրականացվող մարդու 

իրավունքների կոպիտ խախտումները փաստող դեպքերը: 

Պաշտպանը շարունակել է իրականացնել մասնավորապես միջազգային 

հանրության շրջանում իրազեկման բարձրացմանն ուղղված աշխատանքներ տարբեր 

մեթոդներով, այդ թվում` արտահերթ զեկույցների, մի շարք հայտարարությունների և 

ուղերձների, իրազեկող տեսանյութերի, տարբեր ձևաչափերով իրականացված 

հարցազրույցների միջոցով: 

• Մարդու իրավունքների պաշտպանը հրապարակել է «Պատերազմի հետևանքով 

տուժած անձանց պետական աջակցության միջոցառումների մասին» տեղեկագիր, 

որում պարզեցված եղանակով ներկայացված են աջակցության միջոցառումների 

տրամադրման կարգն ու պայմանները:46 

• Հրապարակվել է «Արցախի Հանրապետության երեխաների իրավունքների 

պաշտպանության օրենսդրության և իրավիճակի մասին» արտահերթ զեկույց, որը 

կազմվել է «Վորլդ Վիժն Հայաստան» կազմակերպության աջակցությամբ 

իրականացված հետազոտության արդյունքներով:47 Այս ոլորտում հետազոտություններն 

                                        
46 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական կայք, «Մարդու իրավունքների պաշտպանը 
հրապարակել է պատերազմի հետևանքով տուժած անձանց պետական աջակցության միջոցառումների մասին 
տեղեկագիր», հղումը` https://artsakhombuds.am/hy/news/545 08 հունիսի, 2021թ. (մուտքը` 18 մարտի, 2022թ.): 
47 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական կայք, «Հրապարակվել է «Արցախի Հանրապետության 
երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրենսդրության և իրավիճակի մասին» Պաշտպանի արտահերթ 
զեկույցը», հղումը` https://artsakhombuds.am/hy/news/571 20 օգոստոսի, 2021թ. (մուտքը` 21 մարտի, 2022թ.): 

https://artsakhombuds.am/hy/news/545
https://artsakhombuds.am/hy/news/571
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առաջինն է Արցախի Հանրապետությունում, որի նպատակն էր խորությամբ 

ուսումնասիրել և ներկայացնել ԱՀ-ում երեխաների իրավունքների ու հիմնարար 

ազատությունների պաշտպանության համար առկա օրենսդրությունն ու իրավիճակը: 

• Հրապարակվել է «Ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Արցախի քաղաքացիական 

անձանց սպանության դեպքերի վերաբերյալ»  զեկույցի թարմացված տարբերակ, որում 

ամփոփվել են 2020թ. սեպտեմբերի 27-ից մինչև 2021թ. սեպտեմբերի 27-ն ընկած 

ժամանակահատվածում Արցախի Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի 

փաստահավաք աշխատանքների արդյունքում հավաքագրված տվյալները Ադրբեջանի 

զինված ուժերի կողմից Արցախի քաղաքացիական բնակավայրերի թիրախավորման և 

ներխուժման հետևանքով զոհված քաղաքացիական անձանց վերաբերյալ:48 

• Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը հրապարակել է զեկույց 

«Ադրբեջանի կողմից գերեվարված հայ զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց` 

կեղծ մեղադրանքների վրա հիմնված հետապնդումների և դատավարությունների 

վերաբերյալ»:49 

• Հրապարակվել է «Արցախի (Լեռնային Ղարաբաղի) հայկական մշակութային 

ժառանգությունը. Ադրբեջանի կողմից իրականացված վանդալիզմի դեպքերը և 

հայկական հուշարձաններին սպառնացող վտանգը» արտահերթ զեկույցը:50 

• Պաշտպանը հայտարարություններով հանդես է եկել Արցախի Հանրապետության 

ամբողջ տարածքում Ադրբեջանի կողմից հեռահաղորդակցության միջոցների, 

                                                                                                                                    
 
48 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական կայք, «Հրապարակվել է քաղաքացիական անձանց 
սպանության դեպքերի վերաբերյալ զեկույցի թարմացված տարբերակը` դեպքերի հակիրճ նկարագրություններով», 
հղումը` https://artsakhombuds.am/hy/news/590 28 սեպտեմբերի, 2021թ. (մուտքը` 21 մարտի, 2022թ.): 
 
49Տե՛ս  ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական կայք, «Մարդու իրավունքների պաշտպանը 
հրապարակել է զեկույց հայ ռազմագերիների նկատմամբ ադրբեջանական ապօրինի հետապնդումների և 
դատավարությունների վերաբերյալ», հղումը` https://artsakhombuds.am/hy/news/599 24 նոյեմբերի, 2021թ. (մուտքը` 21 
մարտի, 2022թ.): 
 
50Տե՛ս  ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական կայք, ''Ad Hoc Public Report on the Armenian Cultural 
Heritage in Artsakh (Nagorno Karabakh): Cases of Vandalism and at Risk of Destruction by Azerbaijan,'' հղումը` 
https://artsakhombuds.am/hy/document/792, 26 հունվարի, 2021թ., (մուտքը` 21 մարտի, 2022թ.): 

https://artsakhombuds.am/hy/news/590
https://artsakhombuds.am/hy/news/599
https://artsakhombuds.am/hy/document/792
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մասնավորապես բջջային կապի ու համացանցի պարբերաբար խլացման դեպքերի 

վերաբերյալ հայտարարություններով:51 52  

• Մշակույթի միջազգային օրվա առթիվ Ամարասի վանական համալիրից Պաշտպանը 

տեսաուղերձ է հղել միջազգային շահագրգիռ կազմակերպություններին հստակ քայլեր 

ձեռնարկել Արցախի ժողովրդի մշակութային իրավունքները պաշտպանելու համար:53 

• Մարդու իրավունքների պաշտպանը հրապարակել է Ադրբեջանի օկուպացիայի տակ 

հայտնված տարածքներում հայկական մշակութային ժառանգությունը ոչնչացնելու և 

խեղաթյուրելու վերաբերյալ իրազեկող տեսանյութ, որում վիճակագրական տվյալներով 

ներկայացված են Արցախի վերահսկողությունից դուրս մնացած վանքերի և 

հուշարձանների քանակը և դրանց ոչնչացման վտանգը:54 

• Պաշտպանը տեսաուղերձներով միջազգային հանրությանն է դիմել Արցախի 

Հանրապետության հռչակման տարեդարձի, Երեխաների իրավունքների 

պաշտպանության միջազգային օրվա առթիվ։ 

• Հանրային իրազեկման միջոցառումների շրջանակներում Պաշտպանի աշխատակազմը 

հրապարակել է իրազեկող տեսանյութեր 2020թ. պատերազմական գործողությունների 

հետևանքով վիրավորում (վնասվածք) ստացած` ամբուլատոր պայմաններում 

բժշկական օգնություն և սպասարկում ստացած Արցախում հաշվառված անձանց 

համար միանվագ դրամական օգնություն սահմանելու և դրամական օգնություն 

                                        
51 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական կայք, «ՄԻՊ աշխատակազմի կողմից հավաքագրված 
փաստերը վկայում են, որ բջջային կապի և համացանցի հասանելիությունը Արցախի տարածքում խլացվում է 
ադրբեջանցիների կողմից», հղումը` https://artsakhombuds.am/hy/news/576 27 օգոստոսի, 2021թ. (մուտքը` 21 մարտի, 
2022թ.): 
 
52 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական կայք, «Բջջային կապի և համացանցի 
հասանելիությունը Արցախի տարածքում հերթական անգամ խլացվում է Ադրբեջանի կողմից», հղումը` 
https://artsakhombuds.am/hy/news/601 01 դեկտեմբերի, 2021թ. (մուտքը` 21 մարտի, 2022թ.): 
 
53 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական ֆեյսբուքյան էջ, «Պաշտպանը դիմել է միջազգային 
կառույցներին` քայլեր ձեռնարկելու Արցախի տարածքում հայկական դարավոր մշակույթը փրկելու համար», 15 
ապրիլի, 2021թ. հղումը, https://fb.watch/bVfcTImu6i/  (մուտքը` 22  մարտի, 2022թ.): 
 
54 Տե՛սԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական յութուբյան ալիք, ‘’Armenian Cultural Heritage in 
Artsakh: Cases of Vandalism and at Risk of Distruction by Azerbaijan,’’ 29 ապրիլի, 2021թ., հղումը` 
https://www.youtube.com/watch?v=svye6QWm624&list=PLBbo3o3kGlBaOxKCpSCLRxqvPQIna82eR&index=2&ab_channel=Arts
akhOmbudsman (մուտքը` 22  մարտի, 2022թ.): 
 

https://artsakhombuds.am/hy/news/576
https://artsakhombuds.am/hy/news/601
https://fb.watch/bVfcTImu6i/
https://www.youtube.com/watch?v=svye6QWm624&list=PLBbo3o3kGlBaOxKCpSCLRxqvPQIna82eR&index=2&ab_channel=ArtsakhOmbudsman
https://www.youtube.com/watch?v=svye6QWm624&list=PLBbo3o3kGlBaOxKCpSCLRxqvPQIna82eR&index=2&ab_channel=ArtsakhOmbudsman
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նշանակելու ու վճարելու կարգի,55 Արցախի Հանրապետությունում անձնագիր 

ստանալու և փոխանակելու կարգի,56 վարչական ակտի բողոքարկման կարգի,57 

հաշվառման կարգի,58 աշխատանքային իրավունքների,59 անձին հաշմանդամ 

ճանաչելու կարգի60 վերաբերյալ իրազեկող տեսանյութեր: 

• ՄԻՊ հաստատության և «Հեռանկար» հասարակական կազմակերպության միջև 

համագործակցության շրջանակներում Պաշտպանի ֆեյսբուքյան էջում մեկնարկել է 

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օրվան նվիրված իրազեկման 

արշավ, որում տեսանյութերի61 62 63 64 65 66 միջոցով հաշմանդամություն ստացած 

                                        
55 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական ֆեյսբուքյան էջ, «2020թ. սեպտեմբերի 27-ին Արցախի 
Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով վիրավորում 
(վնասվածք) ստացած` ամբուլատոր պայմաններում բժշկական օգնություն և սպասարկում ստացած Արցախում 
հաշվառված անձանց համար միանվագ դրամական օգնություն սահմանելու և դրամական օգնություն նշանակելու ու 
վճարելու կարգը», 04 օգոստոսի 2021թ., հղումը` https://fb.watch/c1kgjMjImB/ (մուտքը` 22  մարտի, 2022թ.): 
 
56 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական ֆեյսբուքյան էջ, «Արցախի Հանրապետությունում 
անձնագիր ստանալու և փոխանակելու կարգը», 09 օգոստոսի, 2021թ., հղումը` https://fb.watch/c1kjV5HzOO/ (մուտքը` 
22  մարտի, 2022թ.): 
 
57 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական ֆեյսբուքյան էջ, «Իրազեկող տեսանյութ. վարչական 
ակտի բողոքարկման կարգը», 16 օգոստոսի, 2021թ., հղումը` https://fb.watch/c1knb0ES59/ (մուտքը` 22  մարտի, 
2022թ.): 
 
58 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական ֆեյսբուքյան էջ, «Իրազեկող տեսանյութ. հաշվառման 
կարգի վերաբերյալ», 20 սեպտեմբերի, 2021թ., հղումը` https://fb.watch/c1kp5zyVGf/ (մուտքը` 22  մարտի, 2022թ.): 
 
59 ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական ֆեյսբուքյան էջ, «Իրազեկող տեսանյութ որոշակի 
ժամկետով աշխատանքային պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ», 23 նոյեմբերի, 2021թ., հղումը` 
https://fb.watch/c1ktjZp6Lw/ (մուտքը` 22  մարտի, 2022թ.): 
 
60 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական ֆեյսբուքյան էջ, «Իրազեկող տեսանյութ 
հաշմանդամության կարգավիճակ ստանալու վերաբերյալ», 06 դեկտեմբերի, 2021թ., հղումը` https://fb.watch/c1kv76fp-
H/ (մուտքը` 22  մարտի, 2022թ.): 
 
61 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական ֆեյսբուքյան էջ, «Իրազեկման արշավ», 25 նոյեմբերի, 
2021թ., հղումը` https://fb.watch/c1kBklD_Fj/ (մուտքը` 22  մարտի, 2022թ.):  
62 ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական ֆեյսբուքյան էջ, հղումը` https://fb.watch/c1kIISR3hr/ (մուտքը` 
22  մարտի, 2022թ.):  
 
63 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական ֆեյսբուքյան էջ, ««Իրազեկման արշավի»-ի 3-րդ 
տեսանյութում երաժիշտ Մարատ Հարությունյանն է», 29 նոյեմբերի, 2021թ., հղումը` https://fb.watch/c1kNmoAOPU/ 
(մուտքը` 22  մարտի, 2022թ.):  
 
64 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական ֆեյսբուքյան էջ, ««Իրազեկման արշավի»-ի հերթական 
տեսանյութում «Արցախյան պատերազմի վիրավորների միություն» ՀԿ նախագահ Դավիթ Բաբայանն է», 01 
դեկտեմբերի, 2021թ., հղումը` https://fb.watch/c1kQC7M8Ai/ (մուտքը` 22  մարտի, 2022թ.):  
 

https://fb.watch/c1kgjMjImB/
https://fb.watch/c1kjV5HzOO/
https://fb.watch/c1knb0ES59/
https://fb.watch/c1kp5zyVGf/
https://fb.watch/c1ktjZp6Lw/
https://fb.watch/c1kv76fp-H/
https://fb.watch/c1kv76fp-H/
https://fb.watch/c1kBklD_Fj/
https://fb.watch/c1kIISR3hr/
https://fb.watch/c1kNmoAOPU/
https://fb.watch/c1kQC7M8Ai/
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անձինք անդրադարձել են իրենց հաշմանդամությամբ պայմանավորված 

դժվարություններին ու դրանք հաղթահարելու միջոցներին: 

Հաշվետու տարում Պաշտպանը տարբեր ձևաչափերով հանրային 

հաղորդակցություն է իրականացրել հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով և էլեկտրոնային 

մամուլով: Մասնավորապես Պաշտպանը մի շարք հարցազրույցներ է տվել Արցախի 

հանրային հեռուստատեսության «Օր լրատվական»,67 68 «Օր կիրակի»,69 «Օրակարգ»,70 

«ՀեռուստաLIVE»,71 72 «Կարևորի մասին»,73 «Դարձ /հոգու և ինքնության/»74 

                                                                                                                                    
65 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական ֆեյսբուքյան էջ, ««Իրազեկման արշավի»-ի հերթական 
տեսանյութում ԱՀ պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանն է», 02 դեկտեմբերի, 2021թ., հղումը` 
https://fb.watch/c1kTmDgRuj/ (մուտքը` 22  մարտի, 2022թ.):  
 
66 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական ֆեյսբուքյան էջ, «Հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց միջազգային օրվան նվիրված «Իրազեկման արշավի»-ի շրջանակներում վերջին տեսանյութում աուտիզմի 
համախտանիշ ունեցող Գրիգորի Պետրոսյանն է»,  03 դեկտեմբերի, 2021թ., հղումը` https://fb.watch/c1kVNDMvdd/ 
(մուտքը` 22  մարտի, 2022թ.):  
 
67 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական յութուբյան ալիք, Արցախի հանրային 
հեռուստատեսություն, «Օր լրատվական», «Թշնամին կրակել է քաղաքացիական անձանց վրա», 8 նոյեմբերի, 
2021թ., հղումը` https://www.youtube.com/watch?v=ECobPlfo-Jc&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=4  
(մուտքը` 24  մարտի, 2022թ.): 
 
 68Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական յութուբյան ալիք, Արցախի հանրային 
հեռուստատեսություն, «Օր լրատվական», «Վիգեն Էուլջեքյանը գերեվարվել է որպես քաղաքացիական անձ. ԱՀ 
ՄԻՊ», 15 հունիսի, 2021թ., հղումը` 
https://www.youtube.com/watch?v=Zbd6aqCgpSA&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=16 (մուտքը` 24  
մարտի, 2022թ.): 
 
69 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական յութուբյան ալիք, Արցախի հանրային 
հեռուստատեսություն, «Օր կիրակի», «Հարցազրույց Արցախի ՄԻՊ Գեղամ Ստեփանյանի հետ», 04 ապրիլի, 2021թ., 
հղումը` 
https://www.youtube.com/watch?v=y5hYCivHtjk&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=24&ab_channel=
ARTSAKHTVNEWS%D5%95%D5%90%D4%BC%D6%80%D5%A1%D5%BF%D5%BE%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6 
(մուտքը` 24  մարտի, 2022թ.): 
 
70 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական յութուբյան ալիք, Արցախի հանրային 
հեռուստատեսություն, «Օրակարգ», 17 սեպտեմբերի, 2021թ., հղումը` 
https://www.youtube.com/watch?v=WfNaUFt5jKc&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=9 (մուտքը` 24  
մարտի, 2022թ.): 
 
71 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական յութուբյան ալիք, Արցախի հանրային 
հեռուստատեսություն, «ՀեռուստաLIVE», «Տաղավարի հյուր Գեղամ Ստեփանյան», 19 հոկտեմբերի, 2021թ., հղումը` 
https://www.youtube.com/watch?v=HukLyx6j7qk&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=6 (մուտքը` 24  
մարտի, 2022թ.): 
 
72 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական յութուբյան ալիք, Արցախի հանրային 
հեռուստատեսություն, «ՀեռուստաLIVE», «Տաղավարի հյուր Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ 
Ստեփանյան», 30 ապրիլի, 2021թ., հղումը` 

https://fb.watch/c1kTmDgRuj/
https://fb.watch/c1kVNDMvdd/
https://www.youtube.com/watch?v=ECobPlfo-Jc&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Zbd6aqCgpSA&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=y5hYCivHtjk&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=24&ab_channel=ARTSAKHTVNEWS%D5%95%D5%90%D4%BC%D6%80%D5%A1%D5%BF%D5%BE%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6
https://www.youtube.com/watch?v=y5hYCivHtjk&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=24&ab_channel=ARTSAKHTVNEWS%D5%95%D5%90%D4%BC%D6%80%D5%A1%D5%BF%D5%BE%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6
https://www.youtube.com/watch?v=WfNaUFt5jKc&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=HukLyx6j7qk&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=6
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հաղորդաշարերին, Արցախի հանրային ռադիոյի «Սոցհարթակ»,75 76 77 78 79 

«Հայացք»,80 հաղորդաշարերին, «Շանթ» հեռուստաընկերության «Հեռանկար» 

հաղորդաշարին,81 82 «LiveNews» հեռուստաընկերության «Մենք» հաղորդաշարին,83 

                                                                                                                                    
https://www.youtube.com/watch?v=q0aQObGAwBs&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=21&ab_channel
=ArtsakhPublicTV (մուտքը` 24  մարտի, 2022թ.): 
 
73 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական յութուբյան ալիք, Արցախի հանրային 
հեռուստատեսություն, «Կարևորի մասին», 21 հունիսի, 2021թ., հղումը` https://www.youtube.com/watch?v=UEPh-
WlFTP0&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=15&ab_channel=ArtsakhPublicTV  (մուտքը` 24  մարտի, 
2022թ.): 
 
74Տե՛ս  ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական յութուբյան ալիք, Արցախի հանրային 
հեռուստատեսություն, «Դարձ /հոգու և ինքնության/», 24 ապրիլի, 2021թ., հղումը` 
https://www.youtube.com/watch?v=VkphELeXC6c&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=22 (մուտքը` 24  
մարտի, 2022թ.): 
 
75 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական յութուբյան ալիք, Արցախի հանրային ռադիո, 
«Սոցհարթակ», «Մանե Թանդիլյան, Գեղամ Ստեփանյան», 9 մայիսի, 2021թ., հղումը` 
https://www.youtube.com/watch?v=7jjRv-wwzNw&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=20 (մուտքը` 24  
մարտի, 2022թ.): 
 
76 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական յութուբյան ալիք, Արցախի հանրային ռադիո, 
«Սոցհարթակ», «Հունիսի 1-ին Պաշտպանը հյուրընկալվել է «Սոցհարթակ» հաղորդաշարին»,  հղումը` 
https://www.youtube.com/watch?v=KhUZNPdfMk8&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=17&ab_channel
=ArtsakhOmbudsman (մուտքը` 24  մարտի, 2022թ.): 
 
77 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական յութուբյան ալիք, Արցախի հանրային ռադիո, 
«Սոցհարթակ», «Սոցհարթակ հաղորդաշարը հյուրընկալել է ՄԻՊ Գեղամ Ստեփանյանին», 01 հոկտեմբերի, 2021թ., 
հղումը` 
https://www.youtube.com/watch?v=RIig7iL7Ev8&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=7&ab_channel=Art
sakhOmbudsman (մուտքը` 24  մարտի, 2022թ.): 
 
 
78 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական յութուբյան ալիք, Արցախի հանրային ռադիո, 
«Սոցհարթակ», «Գեղամ Ստեփանյանը հյուրընկալվել է «Սոցհարթակ» հաղորդաշարին», 02 դեկտեմբերի, 2021թ., 
հղումը` https://www.youtube.com/watch?v=H80Ze9UI-
QM&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=3&ab_channel=ArtsakhOmbudsman (մուտքը` 24  մարտի, 
2022թ.): 
 
79 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական յութուբյան ալիք, Արցախի հանրային ռադիո, 
«Սոցհարթակ», «Գ. Ստեփանյանը` հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության 
հարցերով խորհրդի մասին», 28 դեկտեմբերի, 2021թ., հղումը` 
https://www.youtube.com/watch?v=Oq_U1KT1zSg&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=2 (մուտքը` 24  
մարտի, 2022թ.): 
 
80 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական յութուբյան ալիք, Արցախի հանրային ռադիո, 
«Հայացք», 01 հունիսի, 2021թ., հղումը` 
https://www.youtube.com/watch?v=sZLpoauUPtc&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=19&ab_channel=
ArtsakhPublicRadio (մուտքը` 24  մարտի, 2022թ.): 
 
81 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական յութուբյան ալիք, Շանթ, «Հեռանկար», 31 մարտի, 
2021թ., հղումը` 

https://www.youtube.com/watch?v=q0aQObGAwBs&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=21&ab_channel=ArtsakhPublicTV
https://www.youtube.com/watch?v=q0aQObGAwBs&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=21&ab_channel=ArtsakhPublicTV
https://www.youtube.com/watch?v=UEPh-WlFTP0&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=15&ab_channel=ArtsakhPublicTV
https://www.youtube.com/watch?v=UEPh-WlFTP0&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=15&ab_channel=ArtsakhPublicTV
https://www.youtube.com/watch?v=VkphELeXC6c&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=7jjRv-wwzNw&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=KhUZNPdfMk8&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=17&ab_channel=ArtsakhOmbudsman
https://www.youtube.com/watch?v=KhUZNPdfMk8&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=17&ab_channel=ArtsakhOmbudsman
https://www.youtube.com/watch?v=RIig7iL7Ev8&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=7&ab_channel=ArtsakhOmbudsman
https://www.youtube.com/watch?v=RIig7iL7Ev8&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=7&ab_channel=ArtsakhOmbudsman
https://www.youtube.com/watch?v=H80Ze9UI-QM&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=3&ab_channel=ArtsakhOmbudsman
https://www.youtube.com/watch?v=H80Ze9UI-QM&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=3&ab_channel=ArtsakhOmbudsman
https://www.youtube.com/watch?v=Oq_U1KT1zSg&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=sZLpoauUPtc&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=19&ab_channel=ArtsakhPublicRadio
https://www.youtube.com/watch?v=sZLpoauUPtc&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=19&ab_channel=ArtsakhPublicRadio
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«Ազատություն» ռադիոկայանին,84 «Ռուսարմ ինֆո»,85 «Հետք»,86 «Armenia Today»,87 

«Yerevan Today»,88 «Aravot Daily»89 լրատվականներին, «Le Courrier d’Erevan»90 

                                                                                                                                    
https://www.youtube.com/watch?v=ocHJ608xoXw&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=25 (մուտքը` 24  
մարտի, 2022թ.): 
 
82Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական յութուբյան ալիք, Շանթ, «Հեռանկար», 08 
սեպտեմբերի, 2021թ., հղումը` 
https://www.youtube.com/watch?v=IAz3NZapnHM&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=11&ab_channel
=HorizonShantTV (մուտքը` 24  մարտի, 2022թ.): 
 
83 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական յութուբյան ալիք, Live News, «Մենք», «Ադրբեջանը 
հրահրում է և´ էթնիկ, և´ կրոնական ատելություն», 21 հոկտեմբերի, 2021թ., հղումը` 
https://www.youtube.com/watch?v=PVByyX3W_Hc&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=5&ab_channel
=LiveNews (մուտքը` 24  մարտի, 2022թ.): 
 
84 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական յութուբյան ալիք, Ազատություն, «Պատերազմի 
հետևանքով զոհվել է 77 քաղաքացիական անձ. Արցախի ՄԻՊ», 29 մարտի, 2021թ., հղումը` 
https://www.youtube.com/watch?v=y-
GgDXVJku8&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=26&ab_channel=%D4%B1%D5%A6%D5%A1%D5%
BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6 (մուտքը` 24  մարտի, 2022թ.): 
 
 
85 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական յութուբյան ալիք, Rusarm Info, «Ադրբեջանցիների 
տարօրինակ զանգերը Արցախ. Странные звонки азербайджанцев в Арцах», 30 հունիսի, 2021թ., հղումը` 
https://www.youtube.com/watch?v=mQI5H2g0qvM&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=14&ab_channel
=RusarmInfo (մուտքը` 24  մարտի, 2022թ.): 
 
86 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական յութուբյան ալիք, HetqTV, «Միջազգային ճնշումը 
պետք է ավելի ուժեղ, շոշափելի ու կիրառական լինի», 21 ապրիլի, 2021թ., հղումը` 
https://www.youtube.com/watch?v=5EE4WNOozrI&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=23&ab_channel
=HetqTV (մուտքը` 24  մարտի, 2022թ.): 
 
 
87 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական յութուբյան ալիք, Armenia Today, «Խաղաղության 
պայմանագրի համար Ադրբեջանը պետք է ճանաչի արցախահայերի իրավունքները. Արցախի ՄԻՊ», 06 օգոստոսի, 
2021թ., հղումը` 
https://www.youtube.com/watch?v=SBmfq4dFkR4&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=13 (մուտքը` 24  
մարտի, 2022թ.): 
 
88 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական յութուբյան ալիք, Yerevan Today, «Արցախում ջրի 
խնդրի հարցում կա նաև ադրբեջանական գործոն. Գեղամ Ստեփանյան», 09 սեպտեմբերի, 2021թ., հղումը` 
https://www.youtube.com/watch?v=JiWadSs0BEc&list=PLBbo3o3kGlBbiggWyCxgJrWnThIe-
FtQH&index=38&ab_channel=YerevanToday (մուտքը` 24  մարտի, 2022թ.): 
 
89Տե՛ս  ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական յութուբյան ալիք, Aravot Daily, «Ադրբեջանը 
հիմնահատակ ավերում է հայկական գերեզմանատները. Արցախի ՄԻՊ», 10 սեպտեմբերի, 2021թ., հղումը` 
https://www.youtube.com/watch?v=xSXo2wsycdk&list=PLBbo3o3kGlBbiggWyCxgJrWnThIe-FtQH&index=39 (մուտքը` 24  
մարտի, 2022թ.): 
 
90 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական կայք, «Գեղամ Ստեփանյանը «Le Courrier d’Erevan»-
ին է ներկայացրել Արցախի հետպատերազմյան իրողությունները», հղումը` https://artsakhombuds.am/hy/news/640 10 
սեպտեմբերի, 2021թ. (մուտքը` 24 մարտի, 2022թ.): 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ocHJ608xoXw&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=IAz3NZapnHM&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=11&ab_channel=HorizonShantTV
https://www.youtube.com/watch?v=IAz3NZapnHM&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=11&ab_channel=HorizonShantTV
https://www.youtube.com/watch?v=PVByyX3W_Hc&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=5&ab_channel=LiveNews
https://www.youtube.com/watch?v=PVByyX3W_Hc&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=5&ab_channel=LiveNews
https://www.youtube.com/watch?v=y-GgDXVJku8&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=26&ab_channel=%D4%B1%D5%A6%D5%A1%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://www.youtube.com/watch?v=y-GgDXVJku8&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=26&ab_channel=%D4%B1%D5%A6%D5%A1%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://www.youtube.com/watch?v=y-GgDXVJku8&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=26&ab_channel=%D4%B1%D5%A6%D5%A1%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://www.youtube.com/watch?v=mQI5H2g0qvM&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=14&ab_channel=RusarmInfo
https://www.youtube.com/watch?v=mQI5H2g0qvM&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=14&ab_channel=RusarmInfo
https://www.youtube.com/watch?v=5EE4WNOozrI&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=23&ab_channel=HetqTV
https://www.youtube.com/watch?v=5EE4WNOozrI&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=23&ab_channel=HetqTV
https://www.youtube.com/watch?v=SBmfq4dFkR4&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=JiWadSs0BEc&list=PLBbo3o3kGlBbiggWyCxgJrWnThIe-FtQH&index=38&ab_channel=YerevanToday
https://www.youtube.com/watch?v=JiWadSs0BEc&list=PLBbo3o3kGlBbiggWyCxgJrWnThIe-FtQH&index=38&ab_channel=YerevanToday
https://www.youtube.com/watch?v=xSXo2wsycdk&list=PLBbo3o3kGlBbiggWyCxgJrWnThIe-FtQH&index=39
https://artsakhombuds.am/hy/news/640
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թերթին, ֆրանսիական «Antenne Radio Arm» ռադիոկայանին,91 գերմանական «WELT» 

ազգային օրաթերթին, իսպանական «Diario Armenia»92 թերթին: 

                                        
91 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական յութուբյան ալիք, Antenne Radio Arménie, “Défenseur 
des droits des l’Homme de l’Artsakh, Gegham Stepanyan,” 20 օգոստոսի 2021թ., հղումը` 
https://www.youtube.com/watch?v=fOW9vFllapw&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=12&ab_channel=
AntenneRadioArm%C3%A9nie (մուտքը` 24  մարտի, 2022թ.): 
 
92 Տե՛ս ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական կայք, «Գեղամ Ստեփանյանը «Diario Armenia»-ին է 
ներկայացրել հետպատերազմյան իրավիճակն Արցախում», հղումը` https://artsakhombuds.am/hy/news/621 26 
սեպտեմբերի, 2021թ. (մուտքը` 24 մարտի, 2022թ.): 

https://www.youtube.com/watch?v=fOW9vFllapw&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=12&ab_channel=AntenneRadioArm%C3%A9nie
https://www.youtube.com/watch?v=fOW9vFllapw&list=PLBbo3o3kGlBbLYE2GZF6K7O5LOwKJWgHb&index=12&ab_channel=AntenneRadioArm%C3%A9nie
https://artsakhombuds.am/hy/news/621
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