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Փոփոխություն դպրոցի տնօրենի հավաստագրման ընթացակարգերում՝ հարցազրույցի 

փուլն ու պարտադիր վերապատրաստման պահանջը հանվում են. Նախագիծ 

 

 
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացրել 

հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու 

քննության կազմակերպման, անցկացման, ինչպես նաև հանձնաժողովի ձևավորման կարգերում 

փոփոխություն կատարելու մասին նախագծերը: 

Առաջարկվում է նոր խմբագրությամբ շարադրել ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2010 թ. մայիսի 18-

ի N 395-Ն և 396-Ն հրամանները և հավելվածները: Իրավական ակտի փոփոխության անհրաժեշտությունը 

պայմանավորված է 2022 թ. փետրվարին «Հանրակրթության մասին» օրենքում կատարված 

փոփոխություններով և լրացումներով: Նշված օրենսդրական փոփոխությամբ հանրակրթական 

ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու հավակնություն ունեցող 

անձանց քննության անցկացման, տնօրենի ղեկավարման իրավունքի՝ հավաստագրի դադարեցման 

գործընթացների վերաբերյալ մի շարք բարեփոխումներ են ամրագրվել: 

Ներկայում գործող կարգով պետական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի 

(հավաստագրի) համար կարող է դիմել միայն վերապատրաստում անցած  անձը, որն ունի բարձրագույն 

կրթություն և վերջին 10 տարվա ընթացքում մանկավարժական, գիտամանկավարժական աշխատանքի և 

կրթության կառավարման ոլորտի առնվազն յոթ տարվա ընդհանուր աշխատանքային ստաժ: 

Հանրային քննարկման դրված նախագծերի համաձայն՝ հավաստագրի ձեռքբերման համար 

վերապատրաստման պարտադիր պահանջը հանվել է: Նախատեսվում է փոփոխություն իրականացնել նաև 

քննության անցկացման գործընթացում՝ սահմանելով միայն թեստավորման փուլ. հարցազրույցի փուլը 

հանվել է: Արդյունքում՝ պարզեցվել են հանձնաժողովի ձևավորման պահանջները՝ խուսափելով ավելորդ 

ծանրաբեռնվածությունից և ռեսուրսների ոչ արդյունավետ բաշխումից: 

Այս բարեփոխումների արդյունքում տնօրենի թեկնածուի համար հավաստագրման գործընթացն 

անհրաժեշտ է դառնում միայն առաջին անգամ դիմող հավակնորդների համար: Նախատեսվող մեկ այլ 

փոփոխությամբ՝ գործող տնօրենները զարգացման ծրագրի կատարողականի արդյունքով կարող են 

համարվել ատեստավորված, որը հիմք կհանդիսանա, որ տնօրենի հետ կնքված աշխատանքային 

պայմանագիրը երկարաձգվի ևս 5 տարով: 

Ընդունվելու դեպքում նոր կարգերն ուժի մեջ են մտնելու 2023 թվականի հունվարից: Շահագրգիռ 

կառույցներն ու անձինք նախագծերի վերաբերյալ իրենց դիտողություններն ու առաջարկները կարող են 

ներկայացնել մինչև նոյեմբերի 6-ը: 

ՀՀ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ 

ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Մեղադրյալի հայտնի չլինելու հիմքով բանակում հրթիռների վրայից գողության գործը 

կասեցվել  է. Գլխավոր դատախազություն 
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«Պատերազմի ժամանակ դեպքերի առնչվեցինք, որ պարզվեց, որ ասենք ահասարսուռ անուններով 

հրթիռներից կարող ա պլատաներ են հանել, որի մեջ ոսկի կա», - օրերս Հակակոռուպցիոն 

կոմիտեում հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը։ 

Մեղադրյալի հայտնի չլինելու հիմքով բանակում հրթիռների վրայից գողության գործը կասեցվել է, 

վարչապետ Փաշինյանի անցած շաբաթվա հայտարարությունից հետո «Ազատության» հարցմանն ի 

պատասխան տեղեկացրել են Գլխավոր դատախազությունից։ 

Հրթիռներից ոսկյա դետալների հափշտակության քրեական գործը, ըստ դատախազության 

հարուցվել է դեռ 2019-ի օգոստոսին։ Իր խոսքում, սակայն, Փաշինյանը ներկայացնում էր այնպես, 

որ այդ խնդրին բախվել են 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում. - «Գործիքը վերցրած 

գնում են օգտագործելու, հետո պարզվում ա էդ գործիքի կաղապարը կա, մեջի ամբողջ 

պարունակությունը հանված ա և հայտնի չի ով ա հանել... Բայց դա չի էականը։ Փաստն էն ա, որ էդ 

գործիքով էլ հնարավոր չի լինում էդ խնդիրը լուծել»։ 

Վարչապետ Փաշինյանի իշխանությունը շուրջ մեկ տարի ժամանակ ուներ խնդիրը կարգավորելու 

համար, բայց նա դարձյալ մանիպուլացնելով փաստերը փորձում է նոր մեղավորներ կարգել, 

կարծում է այս գործը ուսումնասիրած ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը. - 

«Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը պարզաբանումներով ասեց՝ Նիկոլ 

Փաշինյանը սը-տա-խոս է։ անպատասխանատու, ուղղակի սեփական խոսքի արժեքը չիմացող 

պահվածք է։ Առաջին դեպքը չէ, երկրորդ դեպքը չէ Փաշինյանի դեպքում։ Դատախազության 

պաշտոնական պարզաբանումը վկայում է, որ Փաշինյանը իրականում դարձել է քաղաքական 

դատավճիռներ կայացնող ու հանրությանը մոլորեցնող, պատերազմի պարտության համար ամեն 

օր նորանոր մեղադրյալներ կարգող»։ 

Մյուս դրվագով, որը վերաբերում է պաշտոնատար անձի կողմից պաշտոնեական դիրքը 

չարաշահելուն, ըստ դատախազության, մեկ անձի վերաբերյալ մեղադրական եզրակացություն է 

ուղարկվել դատարան, և կա մեղադրական դատավճիռ։ Այլ մանրամասներ դատախազությունը չի 

փոխանցում։ 

Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը առավել խնդրահարույց է համարում իրավապահների 

աշխատանքը։ Ասում է, որ հարցեր ավելի շատ առաջացնում է քննության իրականացումը, ինչպե՞ս 

կարող է նման դեպքի առթիվ միայն մեկ անձի մեղադրանք առաջադրել, ապա մեկ այլ դրվագով 

կասեցնել. - «Դա անգործություն, հանցավոր անգործություն... Քո անվտանգությունը դիտավորյալ 

վնասել են, պաշտպանունակությունդ դիտավորյալ նվազեցրել են, այսինքն՝ քննության 

արդյունավետությունը խիստ կասկածի տակ եմ դնում։ Ի՞նչ ա նշանակում մեկ անձն ա մեղավոր, 

ի՞նչ ա նշանակում անձին չեն բացահայտել...» 

Փաշինյանը այս թեմայով առաջին անգամ չէ, որ խոսում է։ Դեռ 2021 թվականի մայիսի 28-ին իշխող 

«Քաղաքացիական պայմանագրի» նախընտրական շտաբում, քաղաքացիների հետ հանդիպման 

ժամանակ, դարձյալ այս օրինակը ներկայացնելով, առավել հստակ էր նշել , որ խոսքը վերաբերում 

է S300-ին. - «Ցավոք սրտի, Հայաստանում կան մարդիկ, ովքեր S300-ի վրայից... սպա... 

պատկերացնո՞ւմ եք։ S300-ի վրայից պլատա ա հանում, որ տանի մեջի ոսկին ծախի երեսուն-

քառասուն հազար դրամով։ Բա եթե էսպիսի երևույթ կա Հայաստանի Հանրապետությունում, բա 

իհարկե կմեղադրեն, ամեն ինչի մեջ էլ կմեղադրեն։ Բայց դուք պետք ա իմանաք, որ մենք մեր երկրի 

նկատմամբ հարյուր տոկոսով ազնիվ ենք»։ 

Դատախազությունը չի պատասխանել նաև «Ազատության» հարցին, թե վարչապետ Նիկոլ 

Փաշինյանն արդյոք իր հայտնած տեղեկությունների առնչությամբ հրավիրվել է հարցաքննության, 

թե ոչ։ 
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ԿԲ պաշտոնյա․ Հայաստան տեղափոխված ՌԴ քաղաքացիներն իրենց հետ $1.7 մլրդ են 

բերել 

 
2022-ի 9 ամսվա ընթացքում Հայաստան է փոխանցվել 1.7 մլրդ դոլար։ Այդ մասին ԿԲ–ում կայացած 

ասուլիսի ընթացքում հայտնել է մակրոտնտեսական դեպարտամենտի տնօրեն Արմեն Նուրբեկյանը՝ 

նշելով, որ ամբողջ գումարը Հայաստան է փոխանցվել բանկային փոխանցումների ձևով ու գրեթե 

ամբողջությամբ Ռուսաստանից։ 

«Սա շատ բարձր թիվ է։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 155 տոկոսով ավելի 

է»,– ասել է նա, գրում է Sputnik Արմենիան։ 

ԿԲ նախագահ Մարտին Գալստյանի դիտարկմամբ` փոխանցումների նման աճը պայմանավորած է ոչ 

թե ՌԴ–ում աշխատող հայաստանցի միգրանտներով, այլ ժամանակավորապես ՀՀ տեղափոխված 

ռուսաստանցիներով։ 

«Աճի մեծ մասը հիմնականում միջազգային այցելուների կողմից իրենց ֆինանսական միջոցները ՌԴ–ից 

կամ այլ երկրներից Հայաստան տեղափոխելու հետ է կապված»,– ասաց Մարտին Գալստյանը։ 

Թե փոխանցումների որ տեսակն է հատկապես աճել` առևտրային, թե անձնական, ԿԲ-ում դժվարանում 

են տարանջատել։ Բայց որոշ ուսումնասիրությունների վրա հիմնվելով` եկել են այն եզրակացության, որ 

գերակշիռ մասը հենց առևտրային փոխանցումներն են։ 

ԿԲ նախագահը նշել է նաև, որ ՀՀ աշխատաշուկայում այս պահին գերտաքացած իրավիճակ է, 

պաշտոնական տվյալներով` միայն այս տարվա սեպտեմբերին Հայաստանում 10,037 նոր աշխատատեղ 

է գրանցվել։ 

Գալստյանը նշել է, որ ֆենոմենալ վիճակ է ստեղծվել՝ Հայաստանում աշխատավարձերը բարձրանում են, 

թափուր աշխատատեղերը չեն լրացվում, գործազրկությունը չի նվազում, իսկ 

հայկական ընկերությունները սկսում են դրսից վարձու աշխատողներ բերել, գրում է Sputnik 

Արմենիան։ 

«Մենք արդեն անեկդոտալ պատմություններ ենք լսում, որ հայկական ընկերությունները սկսում են 

դրսից վարձու աշխատողներ բերել իրենց կարիքները հոգալու համար։ Աշխատավարձերի բավական 

բարձր մակարդակ կա շինարարության ոլորտում, առևտրի, ծառայությունների ոլորտում, որը, ըստ 

էության, դրդում է հայկական ընկերություններին այդ պակասը կամ բացը լրացնել այլ երկրների 

աշխատուժի հաշվին», – ասել է Գալստյանը։ 

ԿԲ նախագահ Մարտին Գալստյանը, անդրադառնալով ՀՀ-ում գրանցված գնաճին և դրամի փոխարժեքին, 

ասել է, որ գնաճի դեմ պայքարում են մի քանի եղանակով, որոնցից մեկը տոկոսադրույքն է, երկրորդը՝ 

փոխարժեքը, դրամի արժևորումը որը բնական պրոցես է, օգնում է գնաճը որոշակիորոն զսպելուն։ 
 

Ոստիկանության Արմավիրի բաժնի ՊՊԾ պետի տեղակալը ապօրինի ուղևորափոխադրումներ 

իրականացնող ընկերության աշխատակիցներից ստացել է կաշառք 

 

 
Ոստիկանության Արմավիրի բաժնի պարեկապահակային ծառայության պետի տեղակալ Ա.Ս.-ն, 

տեղեկացված լինելով «Ընկերներ տրանս» ՍՊ ընկերության աշխատակիցների կողմից մի շարք վարորդների 

միջոցով Արմավիր քաղաքի ավտոկայանի հարակից տարածքից դեպի Երևանի կենտրոնական ավտոկայան 

և հակառակ ուղղությամբ առանց հատուկ թույլտվության (լիցենզիայի) ապօրինի ուղևորափոխադրումներ 

իրականացնելու մասին, այդ աշխատանքները համակարգող, կարգավարի գործառույթներն իրականացնող 

https://armeniasputnik.am/20221101/hajastan-teghapvokhvats-rd-qaghaqacinern-irenc-het-17-mlrd-dvolar-en-berel-50733865.html
https://armeniasputnik.am/20221101/hajkakan-ynkerutjunnery-sksum-en-drsic-ashkhatvoghner-berel-kb-nakhagah-50734884.html
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Գառնիկ Երանոսյանից և Սիփան Հակոբյանից 2021 թվականի դեկտեմբերից մինչև 2022 թվականի ապրիլն 

ընկած ժամանակահատվածը պահանջել և ստացել է շուրջ 220 հազար դրամ կաշառք: 

Գլխավոր Դատախազությունից հայտնում են, այս մասին փաստական տվյալները ձեռք են բերվել ԱԱԾ 

քննչական դեպարտամենտում նախաձեռնված և Հակակոռուպցիոն կոմիտե ուղարկված քրեական 

վարույթով նախաքննության ընթացքում: 

2022 թվականի նոյեմբերի մեկին հսկող դատախազի որոշմամբ քննիչի միջնորդությունը բավարարվել է, և 

ենթադրաբար կաշառք ստացած պաշտոնատար անձի, ինչպես նաև նրան կաշառք տվողների նկատմամբ 

հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում: 

Վարույթն իրականացնող քննիչը որոշում է կայացրել դատարան ներկայացնելու նպատակով ազատության 

մեջ գտնվող հիշյալ մեղադրյալներին ձերբակալելու մասին: 

 

Ծանուցում. հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն 

ապացուցված չէ Քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով` դատարանի` օրինական 

ուժի մեջ մտած դատավճռով: 

 

 

Խիստ պատահականորեն բյուջեից միջոցների հաշվին շփոթվել և տեղացի 

պաշտոնյաների փողոցն էին հիմնանորոգել. Փաշինյան 

 

«Մենք նախկիկնում, ցավոք, դեպք ենք ունեցել, երբ կառավարության նիստում հրապարակվել է 

հիմնանորոգված փողոցի անունը, բայց պարզվել է, որ ոչ թե այդ փողոցն է հիմնանորոգվել, այլ խիստ 

պատահականորեն բյուջեով հատկացված միջոցներից շփոթվել և այն փողոցն էին հիմնանորոգել, որտեղ 

տեղացի պաշտոնյաներ են ապրում»,-կառավարությունում հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը՝ պետությա 

համաֆինանսավորած  սուբվենցիոն բոլոր ծրագրերը թվարկելուց հետո: 

ՊՎԾ ղեկավար Ռոմանոս Պետրոսյանը հայտնեց, որ Նիկոլ Փաշինյանի՝ վերանորգված փոխողները 

հրապարակելուց հետո մամուլում տեղեկատվություն տարածվեց, որը  ուսումնասիրվել էր վերահսկողական 

ծառայության կողմից: 

«Մեր գործընկերների հետ համադրելով տեղեկությունները և դիտարկելով ձեռքի տակ եղած փաստերը՝ 

պարզեցինք, որ Շիրակի մարզի Սարատակ համայնքում փաստաթղթավորվել, նախագծվել և 

նախահաշվային փաստափղթերը կազմվել էին 5-րդ փողոցի անվամբ, սակայն փաստացի հիմնանորոգման 

աշխատանքները կատարվել էին 4-րդ փողոցում»,-հայտնեց ՊՎԾ ղեկավարը: 

 

Նա հայտնեց, որ ՏԿԵ նախարարությանը և Շիրակի մարզպետարանին  հանձնարարվել էր ծառայողական 

քննություն իրականացնել և առերևույթ հանցակազմ պարզելու դեպքում գործն ուղարկել իրավապահ 

մարմիններին: 

 

«Շիրակի մարզպետից ստացանք համապատասխան գրություն, որ ծառայողական քննության ընթացքում 

վեր հանված առերևույթ իրավախախտումների փաստերով  փաստաթղթերն ուղարկվել են Գլխավոր 

դատախազություն, ՏԿԵ նախարարության մարսով դեռևս սպասում ենք պարզաբանման»,-տեղեկացրեց 

Պետրոսյանը: 
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Հայտնաբերվել են վարորդական իրավունքի կեղծ վկայականներ 

 

Ոստիկանությունից հայտնոմ են, որ քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ֆինանսավարկային և 

մտավոր սեփականության ոլորտում կատարվող հանցագործությունների դեմ պայքարի բաժնում ստացվել 

էին տեղեկություններ կեղծ վարորդական վկայականներ տրամադրելու վերաբերյալ, որոնց հիման վրա 

Մասիսի քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ: 

Հետագա համատեղ գործողությունների արդյունքում ձեռք են բերվել փաստական տվյալներ, որ մի խումբ 

անձինք չարաշահել են չորս քաղաքացու վստահությունը և հափշտակել խոշոր չափերով գումար՝ 

խարդախության հետևյալ մեխանիզմով։ Առանց քննության վարորդական իրավունքի վկայականներ 

ստանալու պատրվակով նրանք քաղաքացիներից պահանջել էին 125-ից 250 հազար դրամ, այնուհետև 

տրամադրել վարորդական իրավունքի կեղծ վկայականներ՝ հափշտակելով ընդհանուր 875 հազար դրամ: 

Քրեական վարույթի շրջանակներում իրականացվել են մի շարք դատավարական գործողություններ, 

հայտնաբերվել են վարորդական իրավունքի կեղծ վկայականներ, երկու անձ էլ ձերբակալվել է։ 

Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ 

«Ի դեպ, սա վարորդական իրավունքի վկայականներ ստանալու հետ կապված խարդախության առաջին 

դեպքը չէ: Մեր քաղաքացիներին հորդորում ենք վարորդական իրավունքի վկայական ձեռք բերել 

բացառապես օրինական ճանապարհով»,- ասվում է ոստիկանության հաղորդագրությունում։ 

 

Վարչապետի աշխատակազմը ԶԼՄ-ին ու ՀԿ-ին պետք է տրամադրի Զանգեզուրի 

պղնձամոլիբդենային կոմբինատի բաժնետոմսերի նվիրատվության պայմանագիրը 

 

Վարչական դատարանը նոյեմբերի 2-ին վճռեց պարտավորեցնել կառավարությանը՝ «ՍիվիլՆեթ»-ին և 

«Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ» հակակոռուպցիոն կենտրոնին տրամադրել Զանգեզուրի 

պղնձամոլիբդենային կոմբինատի բաժնեմասի նվիրատվության պայմանագիրը։ 

Բնական պաշարների օգտագործման, կառավարման նկատմամբ հանրային վերահսկողության շրջանակում 

«Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» ՀԿ-ն ու  «Սիվիլիթաս» հիմնադրամի 

ներկայացուցիչներ Գենյա Պետրոսյանը, Էլինա Գյուրջյանը և Դավիթ Գյուրջյանն անցած տարվա 

դեկտեմբերի 16-ին  վարչական դատարան հայցադիմում էին ներկայացրել ընդդեմ Հայաստանի 

Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի՝ պահանջելով, որ դատարանը պարտավորեցնի 

տրամադրել ՀՀ կառավարության 30.09.2021թ-ի թիվ 1613-Ա որոշման հիման վրա «Արդյունաբերական 

ընկերություն» բաժնետիրական ընկերության հետ կնքված բաժնետոմսերի նվիրատվության պայմանագրի 

պատճենը։ 

2021-ի նոյեմբերին հիմնադրամը հարցում էր ուղարկել կառավարություն, սակայն այնտեղից մերժել էին՝ 

հիմնավորելով, որ առևտրային գաղտնիք է։ 

Հիշեցնենք, որ այդ պայմանագրով կառավարությունը որպես նվիրատվություն ստացել էր Զանգեզուրի 

պղնձամոլիբդենային կոմբինատ ՓԲԸ-ի՝ «Արդյունաբերական ընկերություն» բաժնետիրական ընկերությանը 

պատկանող բաժնետոմսերի 25 տոկոսը։ 

«Մենք հայցի հիմքում դրել էինք թե Սահմանադրության, թե  «Տեղեկատվության ազատության մասին», թե 

Քաղաքացիական օրենսգրքի՝ առևտրային գաղտնիքին վերաբերող կարգավորումները, որոնք տվյալ 

իրավիճակում վկայում են այն մասին, որ այդ պայմանագիրը չի կարող համարվել առևտրային գաղտնիք»,-

Panorama.am-ի հետ զրույցում ասաց փաստաբան Գենյա Պետրոսյանը։ 

https://www.panorama.am/am/
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Նա հիշեցնում է, որ առևտրային գաղտնիք համարվելու համար պետք է միաժամանակ առկա լինեն երեք 

պայմաններ՝ տեղեկատվությունը պետք է ունենա իրական կամ հնարավոր առևտրային արժեք երրորդ 

անձանց անհայտ լինելու փաստի ուժով, պետք է  կողմերը ձեռնարկած լինեն միջոցներ գաղտնիությունը 

ապահովելու ուղղությամբ, չլինի այդ տեղեկատվությունն օրինական ճանապարհով ստանալու 

հնարավորություն․․․ 

https://www.panorama.am/am/news/2022/11/03/%D5%8E%D5%A1%D6%80%D5%B9%D5%A1%D5%BA%D5%

A5%D5%BF-

%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%A6%D5%B4/2751416 

 

10 հազար դրամ տուգանքի պատճառով առգրավել էին մեքենան, որով աշխատում էր. Ինչու 

էր  ինքնահրկիզվել քաղաքացին 

07.11.2022 

 

Կառավարական առանձնատան մոտ ինքնահրկիզում կատարած 47-ամյա 

տղամարդը  Ազիզ Ալիյանն է, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում: 

NEWS.am-ի  թղթակիցը այրվածքաբանության կենտրոնից հայտնում է, որ Ալիյանը արդեն 

տեղափոխվել է  հիվանդասենյակ: 

Ալիյանի եղբայրը NEWS.am-ի ն պատմել է, որ Ազիզը մեքենա ուներ, որով հավաքում եւ 

հանձնում էր երկաթյա եւ պլաստմասսե իրեր, սակայն 10 հազար դրամի տուգանքի 

պատճառով հարկադիրը այսօր մեքենան խլել է տղամարդուց, այն սկզբում տեղափոխել են 

տուգանային հրապարակ, այնուհետեւ հարկադիր ծառայությանը պատկանող տարածք: 

Եղբոր խոսքով` Ազիզը հուսահատված ստեղծված իրավիճակից, դիմել է այս քայլին: 

Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ կառավարական առանձնատան մոտ քաղաքացի է 

ինքնահրկիզվել, նրան տեղափոխել են հիվանդանոց: 

 Ըստ ականատեսների՝ տղամարդն ինքնահրկիզում կատարելուց առաջ բղավել է, որ 

Փաշինյանը քանդել է իր տունը։ 

Ահազանգ. զինծառայողների և պետական մի շարք մարմինների աշխատակիցների 

ամենամյա արձակուրդի վճարումը ճիշտ չի հաշվարկվում 07.11.2022 

 

https://www.panorama.am/am/news/2022/11/03/%D5%8E%D5%A1%D6%80%D5%B9%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF-%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%A6%D5%B4/2751416
https://www.panorama.am/am/news/2022/11/03/%D5%8E%D5%A1%D6%80%D5%B9%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF-%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%A6%D5%B4/2751416
https://www.panorama.am/am/news/2022/11/03/%D5%8E%D5%A1%D6%80%D5%B9%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF-%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%A6%D5%B4/2751416
https://news.am/
https://news.am/arm/news/728915.html
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Նախորդող ժամանակահատվածում ահազանգեր էի ստանում այն մասին, որ ՀՀ 

զինծառայողների և պետական մի շարք մարմինների աշխատակիցների ամենամյա 

արձակուրդի համար վճարումը ճիշտ չի հաշվարկվում։ Մասնավորապես 

բարձրաձայնվում էր ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 169-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

վերաբերյալ առկա պրակտիկան։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է ԱԺ մարդու 

իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի 

նախագահ, անկուսակցական Թագուհի Թովմասյանը: 

Նա նաեւ նշել է. «Այս առիթով խորհրդարանում կազմակերպեցի աշխատանքային 

քննարկում ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության, ՀՀ պաշտպանության 

նախարարության, ՀՀ ոստիկանության և ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեի 

ներկայացուցիչների, իրավապաշտպանների և ՀՀ պահեստազորի զինծառայողների 

նախաձեռնության անդամների միջև։ 

Քննարկման թեման ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 169-րդ հոդվածի 1-ին և 158-րդ 

հոդվածի 1-ին մասերով նախատեսված իրավակարգավորումների կիրառման շուրջ 

առաջացող հարցերն էին և քննարկման արդյունքում վեր հանված խնդիրների լուծման 

ուղիների հստակեցումը։ 

Է․ Հովհաննիսյանի օրինակով ծավալեցինք շահագրգիռ քննարկում, արձանագրեցինք, որ 

հարցը դատական կարգով ևս բողոքարկվել է ու պայմանավորվեցինք համապատասխան 

դատական ակտի կայացումից հետո հստակեցնել հետագա քայլերը։ 

Զինծառայողների իրավունքներին առնչվող հարցերը ինձ համար խիստ արդիական են: 

Քրեական վարույթ՝ Գյումրիում արյունոտ վերքով սպիտակ ձիուն 

շահագործելու համար  
Նոյեմբեր 07, 2022  

 
Երկու օր է՝ սոցիալական տարբեր ցանցերում արյունոտ բաց վերքով սպիտակ ձիու 

լուսանկարներն են, որոնք արվել են Գյումրիում։  Օգտատերերը, դատապարտելով 

կենդանուն նման  վատ վիճակում շահագործելը՝  զբոսաշրջիկներին  խնդրում են  չնստել 

այդ ձիով ֆայտոնը, բոյկոտել, չօգտվել այն կառապանի ծառայությունից, որը իրեն թույլ  է 

տալիս վիրավոր կենդանու միջոցով փող աշխատելու։ «Սա անմարդկային վերաբերմունք 

է, անհոգի կերպարներ եք, սադիզմ է»,-գրում են օգտատերերը։   Կենդանու խեղճ վիճակի ու 

դաժան շահագործման հարցն, ըստ էության, առաջինը բարձրաձայնել է Կարինե 

Դավթյան-Ամիրբեկյանը, որը փորձել է բացատրել կառապանին, որ նման ֆիզիկական 

վիճակում չի կարելի կենդանուն շահագործել, սակայն արդյունքի չհասնելով,  դիմել է 

տեղի պաշտոնյաներին՝ Շիրակի մարզպետ Նազելի Բաղդասարյանին, Գյումրու 
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քաղաքապետարանին ու կենդանիների իրավունքները պաշտպանող 

կազմակերպություններին։  

 

Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս 

հասցեով՝ https://www.aravot.am/2022/11/07/1303030/ 

 

 

«5-րդ ալիքը» դատի կտա Խաչատուր Սուքիասյանին․ հեռուստաընկերության 

հայտարարությունը 
 

 
 

«5-րդ ալիք» հեռուստաընկերության հայտարարությունը․ 

««5-րդ ալիք» հեռուստաընկերությունը խստորեն դատապարտում է ՀՀ ԱԺ «Քաղաքացիական 

պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանի (հանրության մեջ հայտնի 

որպես՝ «Գրզո») ագրեսիվ և պատգամավորի տարրական էթիկայի նորմերին հակասող պահվածքը 

մեր հեռուստաընկերության լրագրողի նկատմամբ։ 

Կոչ ենք անում զերծ մնալ լրատվամիջոցը թիրախավորելու վիրավորական հռետորաբանությունից 

և պահանջում՝ կեղծ տեղեկություններ չտարածել: Այսօր՝ Ազգային ժողովում ճեպազրույցի 

ժամանակ, «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավորը, դիտավորությամբ 

խոչընդոտելով «5-րդ ալիքի» լրագրող Արփի Սուքիասյանի մասնագիտական գործունեությունը, 

գոռգոռալով և անընդունելի հռետորաբանությամբ, նույնիսկ թույլ չի տվել լրագրողին ավարտել 

հերթական հարցը: 

Էթիկայի կանոնների խախտմամբ և տղամարդուն ոչ հարիր վարքագծով իրեն թույլ է տվել նաև 

վիրավորական արտահայտություններ լրագրողի և լրատվամիջոցի հասցեին և իրականության հետ 

որևէ աղերս չունեցող պնդումներ արել հեռուստաընկերության սեփականատիրոջ մասին: 

Չնայած հեռուստաընկերության սեփականատիրոջ մասին տեղեկությունը մշտապես եղել է 

թափանցիկ, հարկ ենք համարում ևս մեկ անգամ շեշտել, որ «5-րդ ալիքի» հիմնադիր «Շարկ» ՍՊԸ-ի 

սեփականատերը գործարար Արմեն Թավադյանն է։ Նա ձեռնարկատիրական գործունեությամբ է 

զբաղվում դեռևս 2000-ականների սկզբից: Հեռուստաընկերությունը ֆինանսավորվում է նրա 

միջոցների և գովազդային մուտքերի հաշվին: 

«5-րդ ալիքի» փաստաբանները իրավական ընթացք կտան «Քաղաքացիական պայմանագիր» 

խմբակցության պատգամավոր Խ. Սուքիասյանի՝ զրպարտող և սուտ մատնության տարրեր 

պարունակող հայտարարություններին: Իսկ մինչ այդ, պատգամավորի անընդունելի վարքագծի 

վրա ենք հրավիրում լրագրողական և իրավապաշտպան կազմակերպությունների ուշադրությունը: 

«5-րդ ալիք» հեռուստաընկերություն 

07.11.2022»։ 

 

Դատախազությունը պահանջում է զրկել Սուքիասյաններին «Սիլ պլազայի» 

սեփականության իրավունքից․ քրգործ է հարուցվել. «Հետք» 

07.11.2022 

https://www.aravot.am/2022/11/07/1303030/
https://www.aravot.am/2022/11/07/1303030/
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Գլխավոր դատախազությունը դատական կարգով վիճարկում է Երևանի կենտրոնում գտնվող «Սիլ 

պլազա» բիզնես կենտրոնի սեփականաշնորհման օրինականությունը, գրում է «Հետքը»: 

Դատախազությունը վարչական դատարանից պահանջում է զրկել ԱԺ «Քաղաքացիական 

պայմանագիր» խմբակցության անդամ, խոշոր գործարար Խաչատուր Սուքիասյանին և իր 

ընտանիքի անդամներին պատկանող ընկերությանը՝ «Սիլ պլազայի» նկատմամբ ունեցած 

սեփականության իրավունքից։ Վարչական դատարանն արգելանք է դրել «Սիլ պլազայի» վրա։ 

Վարչական դատավարությունից բացի Գլխավոր դատախազությունում պետական շահերի 

պաշտպանության շրջանակում նույն շենքի սեփականաշնորհման փաստի առթիվ քրեական 

վարույթ է նախաձեռնվել (քրեական գործ է հարուցվել)։ 

Տեղի ունեցող իրավական գործընթացի համար հիմք է հանդիսացել «Հետքի» նախորդ տարի 

հրապարակած հետաքննությունը, որտեղ մանրամասներ ենք ներկայացրել «Սիլ պլազայի» 

սեփականաշնորհման պատմությունից, որը տեղի էր ունեցել 25 տարի առաջ։ 

Իրավական այս գործընթացը տեղի է ունենում Գլխավոր դատախազի պաշտոնում վարչապետ 

Նիկոլ Փաշինյանի նախկին օգնական Աննա Վարդապետյանի ընտրությունից կարճ ժամանակ 

անց։ Վարդապետյանը Գլխավոր դատախազի պաշտոնում իր աշխատանքն սկսեց այս տարվա 

սեպտեմբերի 15-ից։ 

«Հետքի» գրավոր հարցմանն ի պատասխան՝ Գլխավոր դատախազությունից հատնել են, որ «$ 5655․ 

սեփականաշնորհում՝ «ջրի գնով»» վերտառությամբ հրապարակման առնչությամբ Գլխավոր 

դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչությունում նախաձեռնված 

ուսումնասիրության արդյունքում հոկտեմբերի 28-ին հայց է հարուցվել վարչական դատարան։ 

Գլխավոր դատախազությունը դատարանից պահանջում է՝ «Երքախխորհրդի գործկոմի և 

«Աստղիկ-1» կոոպերատիվի միջև Երևան քաղաքի Արամի փողոց 3 և 5 հասցեների անշարժ գույքի 

օտարման իրավահարաբերության բացակայությունը ճանաչել և որպես հետևանք իրավունքի 

պետական գրանցումները անվավեր ճանաչել»։ 

Դատական տեղեկատվական համակարգում առկա տեղեկատվության համաձայն, վարչական 

դատարանի դատավոր Անի Հարությունյանը, ստանալով Դատախազության հայցադիմումը, որոշել 

է այն վարույթ ընդունել, բավարարել հայցի ապահման միջոց կիառելու միջնորդությունը և 

նախնկան դատական նիստ հրավիրել։ 

https://hetq.am/hy/article/149934 

 

 

 

Մենք չունենք դատական համակարգ, մենք ունենք ընդամենը այդ օղակում մի քանի 

դատավորներ, որոնք աշխատում են. Կիվիրյան 

08.11.2022 

 

https://hetq.am/hy/article/149934?fbclid=IwAR0wUUsygMaEdWA-zPJJMyin88ov5QkA5tLCwyQFjKeLuj6pF4c029VdLAM
https://hetq.am/hy/article/149934
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Այսօր դատավորները դուրս են եկել իրենց ուղիղ գործառույթից՝ արդարադատություն 

իրականացնելուց եւ կատարում են տեխնիկական բնույթի հարցեր: Այս մասին, այսօր՝ 

նոյեմբերի 8-ին, ԱԺ-ում ՀՀ դատարանների գերծանրաբեռնվածության խնդիրներին 

վերաբերող քննարկման ժամանակ նշեց փաստաբան Արամազդ Կիրվիրյանը: 

«Պետք է հասկանալ, թե ի՞նչ է փոխվել, բնակչության թի՞վն է ավելացել: Նախկին 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքը տարիներ առաջ երկամսյա ժամկետ էր 

սահմանում գործերը քննելու: Ոչ մեկը երկու ամսում չէր քննում, բայց 3-4 ամսում քննում 

էին, ավարտում էին գործխերը: Նոր օրենսգրքով սահմանել եք 3 ամսյա ժամկետ 

աշխատանքային վեճերի քննման, ո՞ւմ է պետք դա սահմանելը, երբ դատավորներն ի 

վիճակի չեն դա իրականացնել: 

Ես մեծ հույսեր չունեմ այս քննարկումից, ես կարծում եմ, որ քննարկումը պետք է լինի 

համակարգային: Այսինքն պետք է պարզել՝ ո՞վ է 95 տոկոսով ծանրաբեռնում 

դատարաններին, բա՞նկը, ուրեմն պետք է մի քննարկում ծավալել բանկի հետ, հարցնել՝ 

որտեղի՞ց է առաջանում այս խնդիրը, կա՞ այլընտրանքային ինչ-որ միջոց քո խնդիրները 

լուծելու, որ դու դատավորներին չարձնես քո կցակառույց»,-ասաց նա: 

Արամազդ Կիվիրյանը աբսուրդ որակեց դատարան դիմելու տուրքն ավելացնելը այն բանի 

համար, որ մարդը նյութական վիճակից ելնելով չդիմի դատարան. «Արդարադատության 

տուրքը չպետք է որեւէ ձեւով սահմանափակվի, երբ պետական տուրքը հնգապատկում են, 

ինձ համար դա անհասկանալի է: Կամ ասում են՝ դատական ծախսերն ավելացնենք, դնենք 

դիմացի կողմի վրա: կարելի է, բայց ես չեմ ուզում՝ արդարադատությունում լինի վախի 

մթնոլորտ, որ մարդիկ չդիմեն դատարան՝ վախենալով, որ նյութական լրացուցիչ 

խնդիրներ կարող է ունենալ: 

Մենք չունենք դատական համակարգ, մենք ունենք ընդամենը այդ օղակում մի քանի 

դատավորներ, որոնք աշխատում են»,-ընդգծեց փաստաբանը: 

ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու և դադարեցնելու դիմումները կընդունվեն 

էլեկտրոնային հերթագրմամբ 

 
8 նոյեմբերի 2022 թ․ 

Նոյեմբերի 14-ից ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու և դադարեցնելու դիմումների ներկայացումը, 

քաղաքացիություն ստացած անձի առաջին անգամ անձնագրավորումը, ինչպես նաև 

քաղաքացիություն ստանալու համար փաստաթղթերի նախնական ուսումնասիրությունն ու 

խորհրդատվության տրամադրումն իրականացվելու է էլեկտրոնային հերթագրմամբ։ 

Նոյեմբերի 14-18-ն էլեկտրոնային հերթագրմանը զուգահեռ գործելու է նաև հերթագրման 

սարքավորումների միջոցով կտրոններով սպասարկելու ընթացակարգը (50 տոկոս 

հարաբերակցությամբ), իսկ նոյեմբերի 21-ից սպասարկումն իրականացվելու է բացառապես 

էլեկտրոնային։ 

Հերթագրվել կարելի է առցանց՝ e-request.am հարթակով անձնագրային և վիզաների վարչություն 

այց ամրագրելու եղանակով, ինչի համար անհրաժեշտ է գրանցվել հարթակում՝ լրացնելով 

համապատասխան դաշտերը, մուտք գործել համակարգ, սեղմել «Ամրագրել այց» կոճակը, 
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«Հերթագրում» դաշտում ընտրել «Անձնագրային և վիզաների վարչություն» պատուհանը, նշել 

գործողության տեսակը՝ «Քաղաքացիություն ստանալու կամ քաղաքացիությունը դադարեցնելու 

դիմումի ներկայացում» կամ «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացած անձի 

առաջին անգամ անձնագրավորում» և ամրագրել նախընտրելի օր ու ժամ՝ համապատասխան 

գործողությունը կատարելու նպատակով անձնագրային և վիզաների վարչության 

քաղաքացիության բաժին ներկայանալու համար։ 

Յուրաքանչյուր դիմումատու հերթագրման համար պետք է լրացնի բացառապես իր անհատական 

տվյալները. այլ անձանց տվյալներով հերթագրված դիմումատուները չեն սպասարկվելու։ 

 

Հայաստանում հարցվածների 82%-ը գտնում է, որ հովանավորչությունը, մերձավոր 

ազգականներին պաշտոնի նշանակումը կոռուպցիայի չափազանց տարածված ձեւերից են 

Նոյեմբեր 08, 2022  

Պետական պաշտոնյաներին պարբերաբար պարգեւավճարներ տալը կոռուպցիայի 

դրսեւորում է համարում Հայաստանում հարցվածների մոտ 60%-ը։ Ըստ Հետազոտական 

ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն-Հայաստանի (ՀՌԿԿ-Հայաստան), պետական 

պաշտոնյաներին պարբերաբար պարգեւավճարներ տալը բարձր կոռուպցիոն ռիսկ 

պարունակող դրսեւորում է։ Կենտրոնի դիտարկմամբ, պարգեւավճարների մասին 

հարցվածների պատասխանը կարող է վկայել այն մասին, որ հանրության մեծ մասի 

համար տեսանելի չեն այն չափանիշները, որոնց հիման վրա տրվում են այդ 

պարգեւավճարները։  

 

ՀՌԿԿ-Հայաստանը՝ ԱՄՆ ՄԶԳ ֆինանսավորմամբ իրականացրել է Հայաստանում 

կոռուպցիայի վերաբերյալ հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն։ Հետազոտությունն 

իրականացվել է 2021 թվականի հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին հանրապետության ողջ 

տարածքում դեմ առ դեմ հարցման միջոցով, որին մասնակցել է 1520 հարցվող։ 

Կոռուպցիոն գործողությունների ընկալումը։ 

Բարձր կոռուպցիոն ռիսկի մասին ընկալումների վերաբերյալ հարցման համաձայն՝ 

հարցվածների 72.9%-ը գտնում է՝ 

 

գործարարների կողմից կուսակցություններին/ դաշինքներին կատարվող նախընտրական 

քարոզարշավի համար նվիրատվությունները կոռուպցիայի դրսեւորում են։ Այդ կարծիքի 

համաձայն չէ հարցվածների 23.7%–ը: Ըստ ՀՌԿԿ-Հայաստանի, 2019 թվականին սա 
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կոռուպցիայի դրսեւորում է համարել հարցվածների 68%-ը։ Հետազոտության 

հեղինակների դիտարկմամբ, այս վարքագիծը թեեւ պարունակում է բարձր կոռուպցիոն 

ռիսկ, բայց կոռուպցիայի դրսեւորում չէ։  

Պետական պաշտոնյաներին պարբերաբար պարգեւավճարներ տալը կոռուպցիոն 

դրսեւորում է համարում հարցվածների 59.6%-ը, հարցվածների 14.5%-ը՝ ավելի շուտ 

համաձայն չէ, ընդհանրապես համաձայն չէ 22.4%-ը։ 

 

Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս 

հասցեով՝  https://www.aravot.am/2022/11/08/1303241/ 

 

ՍիվիլՆեթն ու ԹԻՀԿ-ը դատարանում հաղթեցին կառավարությանը. ինչի՞ 

մասին է գործը  08.11.2022 

 

Նոյեմբերի 2-ին վարչական դատարանում ՍիվիլՆեթը և «Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ» 

հակակոռուպցիոն կենտրոնը հաղթեցին կառավարությանը։ 

Համատեղ հայցը ներկայացնում էին Իրավունքի զարգացման և պաշտպանության 

հիմնադրամ տնօրեն, փաստաբան Գենյա Պետրոսյանը, փաստաբաններ Դավիթ 

Գյուրջյանը և Էլինա Գյուրջյանը։ 

Դատարանը պարտավորեցնում է կառավարությանը՝ ՍիվիլՆեթին և ԹԻՀԿ֊ին տրամադրել 

Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի բաժնեմասի նվիրատվության 

պայմանագիրը։ 

 

Հիշեցնենք, որ կառավարությունը, նվիրատվության պայմանագիրը համարելով 

առևտրային գաղտնիք, այն չէր տրամադրել։ 

Կոլեկտիվ դիմում է ստացվել, որ վերջին մեկ ամսում 8-10 շուն այգում կերել են անհայտ 

նյութով լցված նրբերշիկ և սատկել են. ոստիկանություն 

 09.11.22 

 
 

https://www.aravot.am/2022/11/08/1303241/
https://www.aravot.am/2022/11/08/1303241/
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Օրերս տարբեր սոցիալական հարթակներում և ԶԼՄ-ներով հրապարակումներ էին եղել, 

որ Նոր Նորք վարչական շրջանում շների թունավորման դեպքեր են գրանցվել։ Այս մասին 

հաղորդում է ՀՀ ոստիկանությունը: 

Մամուլի հրապարակումներն ուսումնասիրվում էին ոստիկանության Նոր Նորքի բաժնում։ 

Նոյեմբերի 9-ին ոստիկանության Նոր Նորքի բաժին կոլեկտիվ դիմում է ստացվել, որ 

վերջին մեկ ամսվա ընթացքում 8-10 շուն այգում կերել են անհայտ նյութով լցված նրբերշիկ 

և սատկել են։ 

Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են նախաքննական մարմին։ 

 

«Հատիս» նախաձեռնությունը դիմել է դատարան` պահանջելով 

անօրինական ճանաչել Հատիս լեռան տարածքի օտարումը 

09.11.22 

 
 

«Հատիս» նախաձեռնությունը դիմել է դատարան՝ պահանջելով անօրինական ճանաչել 

Ակունքի համայնքապետարանի կողմից Հատիս լեռան տարածքի օտարումը։ Այս մասին 

Tert.am-ի հետ զրույցում ասաց նախաձեռնության անդամ Գարեգին Միսկարյանը։ 

 

«Հայցի հիմք է հանդիսացել Ակունքի hամայնքապետարանի ավագանու որոշումը, որով 

տարածքը աճուրդի է հանվել, մեր պահանջն է անվավեր ճանաչել այդ որոշումը, քանի որ այն 

եղել է օրենքի կոպիտ խախտմամբ, օրենքը արգելում է օտարել բնության հուշարձանը, իսկ 

ավագանին այս մասով ապօրինի որոշում է կայացրել»,- ասաց Միսկարյանը՝ նշելով, որ 

դատարանը ընդունել է հայցը, առայժմ նորություններ չկան։ 

 

Հիշեցնենք, որ Հատիս լեռան վրա կառուցապատում է իրականացնում ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ 

Ծառուկյանը, նա Հիսուս Քրիստոսի մոնումենտալ արձան-համալիր է կառուցում։ 

 

Տեղի ունեցավ «ՔՀԿ չափիչ՝ նպաստավոր միջավայրի և ՔՀԿ-ների 

իրավազորման կողմնացույցի» ներկայացումը 10.11.2022 

 

Ս.թ. նոյեմբերի 9-ին Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնի 

նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության 

նպաստավոր միջավայրի բարելավմանն ուղղված ճանապարհային քարտեզի վերաբերյալ 
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քննարկումը։ Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ) նպաստավոր 

միջավայրի վերաբերյալ ճանապարհային քարտեզը մշակվել է՝ հիմնվելով «ՔՀԿ չափիչ 

Հայաստան 2021» հետազոտության զեկույցի առաջարկների, ինչպես նաև պետական 

մարմինների ու քաղաքացիական հասարակության շահագրգիռ ներկայացուցիչների հետ 

քննարկումների հիման վրա, որոնք տեղ են գտել վերոնշյալ զեկույցի ներկայացման 

միջոցառման ընթացքում և հետագայում։ Փաստաթուղթը ներառում է այն խնդիրներն ու 

առաջարկվող լուծումները, որոնք վերաբերում են քաղաքացիական հասարակության 

միջավայրի չորս հիմնական ուղղություններին՝ ՔՀԿ գրանցում և գործունեություն, 

ֆինանսական կայունություն, մասնակցություն քաղաքականության մշակմանն ու 

իրականացմանը, պետության կողմից պաշտպանություն։ 

https://www.transparency.am/hy/media/news/article/4756 

 

4.827.643 դրամ՝ «Զինվորի տանը»․ «Մի դրամի ուժի» նոյեմբերի շահառուն 

«Արեն Մեհրաբյան» հիմնադրամն է 

 

11 նոյեմբերի 2022  

Օրեր առաջ Իդրամն ու IDBank-ն ամփոփել են «Մի դրամի ուժը» նախաձեռնության հոկտեմբեր ամսվա 

ծրագիրը։ Կուտակված ամբողջ գումարը՝ 4,827,643 դրամ, փոխանցվել է «Զինվորի տուն» 

վերականգնողական կենտրոնին։ 

Սա Իդրամի և IDBank-ի հետ «Զինվորի տան» երկրորդ համագործակցությունն էր։ Այս անգամ ևս 

նվիրաբերված գումարը կուղղվի զինհաշմանդամների համար իրականացվող ծրագրերին՝ նպաստելով 

նրանց առողջության վերականգնմանն ու սոցիալական խնդիրների լուծմանը։ 

Ընկերությունները նաև հայտարարել են նոյեմբեր ամսվա շահառուին․ Idram&IDBank հավելվածով, 

առցանց հարթակով, Իդրամով կամ ընկերությունների տերմինալներով կատարվող վճարումներից 

նոյեմբեր ամսվա ընթացքում կուտակված ամբողջ գումարը փոխանցվելու է «Արեն Մեհրաբյան» 

բարեգործական հիմնադրամին։ 

«Արեն Մեհրաբյան» բարեգործական հիմնադրամը ստեղծվել է Արեն Մեհրաբյանի մեծ ընտանիքի 

նախաձեռնությամբ, որի հիմքում ավագ որդու՝ 44-օրյա պատերազմում զոհված Արենի երազանքն է՝ 

հիմնել 

աէրոտիեզերական շարժիչների և ուղղահայաց վերելքով ու վայրէջքով թռչող Էլեկտրական սարքերի 

(eVTOL) մեքենաշինական արտադրություն Հայաստանում, այսպիսով հիմք դնելով հայկական 

տիեզերական ծրագրին: 

Բանկի հաղորդակցման բաժնի ղեկավար Տաթևիկ Վարդևանյանի խոսքով՝ կրթությունը Բանկի և 

Իդրամի համար ԿՍՊ հիմնական ուղղություն է, և առաջին անգամ չէ, որ «Մի դրամի ուժի» կուտակած 

գումարները պետք է ուղղվեն կրթական ոլորտի զարգացմանը։ «Արենի ծնողներն իրենց որդու 

երազանքն իրականություն դարձնելու համար հիմնադրամ են ստեղծել, որի միջոցով ներկայում կրթում 

են 44-օրյա պատերազմի մասնակից 120 երիտասարդի։ Նրանք ստանում են աշխարհում խիստ 

պահանջված մասնագիտացումներով կրթություն և որ հատկապես կարևոր է դասընթացների ավարտից 

հետո ապահովվում են նաև աշխատանքով։ Չնայած սա ամենափոքր բանն է, որ կարող ենք անել նման 

մեծ առաքելություն ունեցող հիմնադրամի համար, հույս ունենք, որ սա վարակիչ օրինակ կլինի նաև մի 

https://transparency.am/hy/publication/279
https://transparency.am/hy/publication/279
https://www.transparency.am/hy/media/news/article/4756
http://idbanking.am/
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շարք կազմակերպությունների համար, որովհետև որակյալ կրթությունը մեր ապագայի հիմնասյունն է», 

- ասել է Տաթևիկ Վարդևանյանը։ 

«Արեն Մեհրաբյան» հիմնադրամը ստեղծել է կրթական մի համակարգ, որը կարճաժամկետ 

տեխնիկական դասընթացների միջոցով անվճար կրթություն է տրամադրում 44–օրյա պատերազմի 

մասնակիցներին, պատերազմի արդյունքում հաշմանդամ դարձածներին, զոհված զինծառայողների 

ընտանիքի անդամներին, ինչպես նաև՝ բոլոր նրանց ովքեր ցանկանում են կրթվել մեքենաշինական 

ինժեներության, ծրագրավորման և աէրոտիեզերական ինժեներության ոլորտում։ 

«Արեն Մեհրաբյան» հիմնադրամի հիմնադիր տնօրեն Մհեր Մեհրաբյանի խոսքով՝ «Մի դրամի ուժը» 

հնարավորություն է ստեղծում պատերազմի ընթացքում իրենց առողջությունը չխնայած մեր 

հայրենակիցների համար անհնարին թվացող կրթական ծրագրերը կյանքի կոչել: «Ծրագիրն ապացուցել 

է, որ համախմբվածության, հետևողական ու պրոֆեսիոնալ թիմի աշխատանքի շնորհիվ անհնարինը 

հնարավոր է դառնում։ Դժվար է կտրվել առօրեականությունից և լուծել ապագայի խնդիրները։ «Մի 

դրամի ուժը» նախաձեռնությունը թերևս հանդիսանում է այն կամուրջը, որը կապում է 

առօրեականությունը մեր երիտասարդների ապագայի կերտման հետ»,- ասել է Մհեր Մեհրաբյանը։ 

Բոլորս կարող ենք դառնալ բարի կամքի դեսպան՝ աջակցելով մի շարք կենսական կարևորության 

կազմակերպությունների, հիմնադրամների՝ պարզապես կատարելով վճարումները Idram&IDBank 

հավելվածով, առցանց հարթակով, Իդրամով կամ ընկերությունների տերմինալներով։ 

 
Չարենցավանում  տեղի  ունեցավ  «Երկխոսության  հանդիպում»  

1 1.1 1 .2 022  

 

 
 Նոյեմբերի 5-ին Չարենցավանում ստեղծված «Համայնքասեր» նախաձեռնության  կողմից 

իրականացվեց Համայնքային երկխոսություն։ 

  

 «Այս ծրագիրը կարևոր էր այնքանով, որ ծրագրի շրջանակներում ես իմացա, որ կարող եմ 

մասնակցել ավագանու նիստերին և որ մեր ձայնը կարող ենք լսելի դարձնել որոշում 

կայացնողներին»,- Մկրտչյան Հայկանուշ, Ֆանտան բնակավայր, տնային տնտեսուհի 

  

  

ՀԿ Կենտրոնի «Համայնքի ուժը» ծրագրի շրջանակներում ֆինանսավորված 6 ենթածրագրերից 

մեկը Չարենցավանում իրականացվող «Համայնքային երկխոսություն» ծրագիրն է, որի նպատակն 

է նպաստել Չարենցավան խոշորացված համայնքում որոշումների կայացման գործընթացում 

բնակչության մասնակցայնության բարձրացմանը։ 

Այս նպատակով համայնքի բնակավայրերում իրականացվել են իրազեկման դասընթացներ և 

քննարկումներ, իսկ նոյեմբերի 5-ին տեղի ունեցով երկխոսության հանդիպում Չարենցավան 

համայնքի ղեկավարի գլխավոր խորհրդական Վարդգես Չիլինգարյանի հետ։ 

 

Հանդիպման ընթացքում գլխավոր խորհրդական Վ․ Չիլինգարյանը ներկայացրեց համայնքի 

զարգացման հեռանկարները՝ շեշտադրելով հատկապես քաղաքացիների մասնակցության ու 

երիտասարդների զբաղվածության հարցերը։   

Համայնքային երկխոսության մասնակից քաղաքացիները հարցեր ուղղեցին տեղական 

ինքնակառավարման ներկայացուցիչ Վարդգես Չիլինգարյանին կապված քաղաքային 

պլանավորման, ենթակառուցվածնքերի լավացման, երիտասարդների զբաղվածության ու 

մասնակցային կառավարման վերաբերյալ։   

   

 «Երկխոսության հանդիպումը կարող եմ ասել, որ նախադեպային է քանի, որ մինչև այժմ չեմ 

մտաբերում նմանատիպ ձևաչափով հանդիպումներ, որ իրականացված լինեն մեր համայնքում։ 

Նմանատիպ քննարկումները հնարավորություն են տալիս որպեսզի ավելի շատ քաղաքացիներ 

https://ngoc.am/hy/2022/11/11/news/charentsavan/
https://ngoc.am/hy/2021/07/12/current-projects/community-power/
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ներգրավվեն որոշումների կայացման գործընթացներում  և լսելի դարձնեն իրենց ձայնը։ Սա նաև 

լավ առիթ է, որ քաղաքացիներն ու ՏԻՄ-ը հաղորդակցվեն և դրա միջոցով կքանվի այն «պատը», 

որն առկա է քաղաքացի-ՏԻՄ փոխհարաբերություններում»,- Քրիստինե Ղազարյան, 

Չարենցավան համայնք ակտիվ բնակիչ։ https://ngoc.am/hy/2022/11/11/news/charentsavan/ 

 

Տարեցների համար խնամքի տներ ձեռք բերելու ծրագրի շրջանակում ընկերության տնօրենն 
առանձնապես խոշոր չափերով գումար է հափշտակել  11.11.22 

 
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության նախկին պաշտոնատար անձանց կողմից 

պաշտոնեական դիրքի չարաշահման և պաշտոնեական կեղծիք կատարելու դեպքերի առթիվ 

քննվող քրեական վարույթի շրջանակում «Լեքսհաբ» ՍՊ ընկերության տնօրեն Պ.Թ.-ի նկատմամբ 

հարուցվել է քրեական հետապնդում: 

Ընկերության տնօրենը, լինելով 100 տոկոս մասնակցություն ունեցող բաժնետեր և տնօրեն, 

պատրաստել և օգտագործել է բովանդակությամբ կեղծ փաստաթուղթ և Նախարարության 

պաշտոնատար անձանց հետ համատեղ կատարել առանձնապես խոշոր չափերի հափշտակություն: 

Հիշեցնենք, որ Կառավարության 2019 թվականի որոշմամբ, նախարարությանը հատկացվել է 2 մլրդ 

380 մլն 457 հազար դրամ, որից 270 մլն դրամը՝ շենքերի և բնակարանների ձեռքբերման ու 

կահավորման, այդ թվում նաև՝ տարեցների բնակության համար խնամքի տների ձեռքբերման 

համար: 

Ընկերության տնօրենը, մասնակցելով նախարարության հայտարարած գնման մրցույթին, 

առանձնապես խոշոր չափերով գումար հափշտակելու դիտավորությամբ, նախարարություն է 

ներկայացրել մասնակցության դիմում-հայտարարություն և կազմել մատակարարվելիք ապրանքի 

կեղծ տեխնիկական բնութագիր: 

Մասնավորապես, Արմավիրի մարզի երկու գյուղերում ձեռք բերված առանձնատները, որոնք, ըստ 

փաստաթղթերի, ունեցել են երկու սանհանգույց և եղել են պիտանի բնակության համար, պարզվել 

է, չեն համապատասխանել նախարարության ներկայացրած բնութագրին: Սակայն, հրատապ մեկ 

անձից գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ընտրված մասնակից է ճանաչել ՍՊ 

ընկերությանը և հաստատել պայմանագիրը: 

Բացի այդ, նախարարության գլխավոր քարտուղարը, տեղյակ լինելով չհամապատասխանող 

տեխնիկական բնութագրին, նախարարության մյուս պաշտոնատար անձանց միջոցով դրական 

եզրակացությամբ հաստատել է, որ բնութագրի և գույքի որակակական հատկանիշների միջև 

անհամապատասխանություններ առկա չեն: Նախարարության պաշտոնատար անձանց և ՍՊ 

ընկերության միջև 18 մլն 205 հազար և 18 մլն 495 հազար դրամ շուկայական արժեքով 

առանձնատների պայմանագրերը կնքվել են 26 մլն 730 հազար և 26 մլն 950 հազար դրամ 

արժեքներով, որն էլ փոխանցվել է ՍՊ ընկերությանը: Արդյունքում՝ ՍՊ ընկերության տնօրենը 

հափշտակել է 17 մլն 160 հազար դրամը: 

Քրեական վարույթով նախաքննությունը շարունակվում է: Ձեռնարկվում են անհրաժեշտ միջոցներ` 

կոռուպցիոն սխեմայում ներգրավված անձանց ամբողջական շրջանակը պարզելու և նրանց 

նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու ուղղությամբ: 

https://ngoc.am/hy/2022/11/11/news/charentsavan/
https://politik.am/imgs/posts/2022/11/1e0272f.jpeg
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Ծանուցում. հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա 

մեղավորությունն ապացուցված չէ Քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով` 

դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով: 

 

Պեմզաշենում սպանվածների հարազատները փորձել են վրեժխնդիր լինել 32-ամյա տղամարդու 

ընտանիքից. MediaHub.am  /Նոյեմբերի 12, 2022/ 

 

Շիրակի մարզի Պեմզաշեն համայնքում լարված վիճակ է։ 

Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ մորն ու անչափահաս 2 երեխաների սպանության դեպքը 

բացահայտվել է. 32-ամյա մի տղամարդ ձերբակալվել է, նա խոստովանել է կատարած հանցանքը։ 

MediaHub.am-ի տեղեկություններով, տղամարդու ձերբակալությունից հետո զոհերի հարազատները 

փորձել են վրեժխնդիր լինել նրա ընտանիքից։ 

Սակայն, ըստ մեր աղբյուրի, ոստիկանները հասցրել են միջամտել և գյուղից հեռացնել իր 

խոստովանությամբ 3 մարդու կյանք խլած տղամարդու ընտանիքի անդամներին։ 

Նշենք, որ այդ ընթացքում բախում է եղել ոստիկանների ու դաժանաբար սպանված 3 

քաղաքացիների հարազատների միջև։ Վերջիններիս հունից հանել է հանգամանքը, որ 

ոստիկանները պաշտպանում են ձերբակալվածի հարազատներին։ 

Հավելենք, որ այս պահին ոստիկանները փնտրում են դաժան սպանությանը մասնակցելու մեջ 

կասկածվող ևս մեկ քաղաքացու, որն, ըստ նախնական վարկածի, սպանված 32-ամյա կնոջ հեռու 

ազգականն է։ 

Լեմկինի ինստիտուտը դատապարտել է Ալիևի «ցեղասպան 

հռետորաբանությունը» 
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Լեմկինի ինստիտուտը մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի 

հռետորաբանության կապակցությամ ` անվանելով այն «ըստ էության ցեղասպանային»: Այդ մասին 

ասվում է ինստիտուտի Twitter-ի միկրոբլոգում։ 

Ինստիտուտը նաև կոչ է արել միջազգային հանրությանը դատապարտել այդ հռետորաբանությունը՝ 

խուսափելու համար «հայերի նկատմամբ ևս մեկ ցեղասպանությունից»։ 

«Մենք դատապարտում ենք Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունները հաղթանակի 

օրվա ելույթներում, որն իր էությամբ ցեղասպան է։ Էվֆեմիզմները կոչված են քողարկելու 

ցեղասպանական հռետորաբանությունը և մտադրությունները»,-ասվում է գրառման մեջ։ 

Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, ելույթ ունենալով զինվորականների առջև կրկին սպառնալիքներ է 

հնչեցրել հայկական կողմի հասցեին՝ ասելով, թե սեպտեմբերի 13-14-ի «գործողությունից հետո Ադրբեջանի 

ԶՈւ-ն տեղակայվել է հայ-ադրբեջանական սահմանի գոտու առանցքային ռազմավարական բարձունքներում 

https://mediahub.am/post/5d3935f1d4e6c44eb029b699220838c6
https://twitter.com/LemkinInstitute/status/1590753537256194049?cxt=HHwWgoDQlb_6vpMsAAAA
https://politik.am/imgs/posts/2022/11/abda31c.jpeg
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և Հայաստանը պետք է լավ հասկանա, թե դա ինչ է նշանակում։ Նա ասել է նաև, որ ռազմավարական 

բարձունքներից իրենք կարող ենք տեսնել Կապանը, Գորիսը, Ջերմուկը, Սևանա լիճը՝ նշելով, այդ 

տեղանունների ադրբեջանական տարբերակները։ Ալիևն ասել է նաև, որ ռուս խաղաղապահները ԼՂ-ում 

ժամանակավոր են տեղակայված։ 

 

Փորձագետ․ ՀՀ մի շարք քաղաքացիներ պետական հաքերների հարձակման զոհ 

են դարձել 
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ՀՀ մի շարք քաղաքացիներ, որոնց թվում են լրագրողներ, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, 

ընդդիմադիր հայտնի գործիչներ, նամակ են ստացել են Apple-ից, որ իրենք դարձել 

են պետական հաքերների հարձակման զոհ։ Այդ մասին ֆեյսբուքյան իր էջում հայտնել 

է անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը: 

 

«Նախորդ գիշեր մի շարք ՀՀ քաղաքացիներ ստացել են Apple-ից նամակ, որ իրենք դարձել 

են պետական հաքերների հարձակման զոհ։ Մենք Cyberhub.am-ում Artur Papyan-հետ 

տեղյակ ենք մոտ տաս մարդու մասին։ Որոնց մեջ կան լրագրողներ, բարձրաստիճան 

պաշտոնյաներ, ընդդիմադիր հայտնի գործիչներ։ 

 

Մենք հասցրել ենք ստուգել երկու հեռախոս։ Մեկի վրա հայտնաբերվել է Pegasus 

լրտեսական ծրագիր։ Մեկը մաքուր էր, բայց տվյալ անձը նոր էր փոխել հեռախոսը, ուստի 

կարող ա նախորդ հեռախոսի վարակման մասին էր տեղեկատվությունը։ 

 

Չենք կարող հաստատ ասել, թե որ երկրից է եղել վարակումը։ Կամ արդյոք մեկ երկրից է, 

այլ ոչ մի քանի վարակման հետ գործ ունենք։ Այսինքն, ասածս էն ա, որ չգիտենք, 

Հայաստանի հատուկ ծառայություններն են, Ադրբեջանի, Թուրքիայի, թե բոլորը միասին ու 

խառը։ Գիտենք հաստատ, որ դա պետական գործ է, քանի որ Pegasus միայն պետական 

կառույցներին է վաճառվում։ 

 

Եթե նման նամակ եք ստացել, դիմեք ինձ, կամ Artur Papyan-ին, կամ մեր Cyberhub.am-ի 

էջին։ Կամ եթե մեզ չեք վստահում, Ruben Muradyan դիմեք։ Մեջներդ մի պահեք, որ 

հասկանանք, ինչ մակարդակի հարձակման տակ ենք»,-ասվում է գրառման մեջ։ 

 

Pegasus-ը լրտեսող ծրագիր է, որը կարող է աննկատ տեղադրվել Apple iOS և Android 
օպերացիոն համակարգերի որոշ տարբերակներով աշխատող բջջային հեռախոսների և 
այլ սարքերի վրա: Ծրագիրը մշակել է իսրայելական NSO Group ընկերությունը: 

https://www.facebook.com/samvel/posts/10160271730803781
https://www.facebook.com/samvel/posts/10160271730803781
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Ադրբեջանի զինված ուղիղ նշանառության տակ են ՀԷԿ Ջերմուկում, «Տաթև» ՀԷԿ–ը, 

Գեղանուշի պոչամբարը, «Սյունիք» օդանավակայանը 

 

 
Իրավունքի և արդարության կենտրոն «Թաթոյան» հիմնադրամի տնօրեն, ՀՀ նախկին ՄԻՊ Արման 

Թաթոյանը  հրապարակել է լուսանկարներ ու գրել. 

«Ընդամենը նայեք այս լուսանկար-ապացույցներին` պատկերացնելու համար, թե ինչ վիճակում է 

հայտնվել Հայաստանը ադրբեջանական հանցավոր արարքների` զինված ներխուժումների ու 

անօրինական տեղակայումների հետևանքով։ 

Ազգային անվտանգության լրջագույն խնդիրների առաջ ենք կանգնած հենց այն պատճառով, որ 

ադրբեջանական զինված ուղիղ նշանառության տակ են ՀԷԿ Ջերմուկում, «Տաթև» ՀԷԿ–ը, Կապանի 

Գեղանուշի պոչամբարը, «Սյունիք» օդանավակայանը և ռազմավարական նշանակության այլ 

օբյեկտներ։ 

 

Պատկերացնելու համար վտանգի աստիճանը միայն նշենք, որ, օրինակ, Գեղանուշի պոչամբարում 

կուտակվում են Կապանի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի պոչերը, որոնք պարունակում են 

ծանր մետաղներ: Այս նյութերը մեծ վտանգ են ներկայացնում շրջակա միջավայրի ու մարդկանց 

առողջության համար: 

 

Փաստերը ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը չունի իր զինված տեղակայումները թե´ ՀՀ օկուպացված 

տարածքներից, թե´ մեր գյուղերի մոտից ու ճանապարհներից հեռացնելու նպատակ. անօրինական 

տեղակայման վայրերում միայն ամրանում է: 

 

Նորից ենք կրկնում, որ մեր առաջնային նպատակը այս խնդիրն օր առաջ լուծելն է: Առանց դրա` 

ստեղծված պայմաններում, իրական խաղաղություն հնարավոր չէ: 

 

Առկա իրավիճակն էլ պատահականություն չէ. սա ադրբեջանական պետական թշնամանքի 

մտածված հանցավոր քաղաքականություն է, որը չունի խաղաղության նպատակ: 

 

Այո, պատերազմից անմիջապես հետո` 2020թ. դեկտեմբեր ամսից իմ առաջ քաշած 

ապառազմականացված անվտանգության գոտու գաղափարը լիովին իրատեսական է։ 

 

Այս փաստերը կներկայացվեն միջազգային կառույցներին առանձին զեկույցով. դրանք 

հավաքագրել է Իրավունքի և արդարության կենտրոնը` «Թաթոյան» հիմնադրամ/ “Tatoyan” 

foundation` միջազգային փաստաբաններ Կարօ Ղազարեանի (Garo Ghazarian) և Գառնիկ 

Քերքոնյանի (Karnig Kerkonian) հետ 

միասին»։   https://www.panorama.am/am/news/2022/11/12/%D4%B1%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B

6-%D4%B9%D5%A1%D5%A9%D5%B8%D5%B5%D5%A1%D5%B6/2755484 

 

 

 

Թմրամիջոց տելեգրամյան ալիքից՝ իրացնելու նպատակով. 

Ոստիկանություն 12/11/2022  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02D8oCB4dTBSm3Tz1YsdBTz3qdjKrFD34n6wXqm1t7g6rap72maqcZJL6TH3iTZNt8l&id=100017676420633
https://www.panorama.am/am/news/2022/11/12/%D4%B1%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6-%D4%B9%D5%A1%D5%A9%D5%B8%D5%B5%D5%A1%D5%B6/2755484
https://www.panorama.am/am/news/2022/11/12/%D4%B1%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6-%D4%B9%D5%A1%D5%A9%D5%B8%D5%B5%D5%A1%D5%B6/2755484
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ՀՀ ոստիկանությունից հայտնում են, որ նոյեմբերի 7-ին ոստիկանության Քանաքեռ-

Զեյթունի բաժնի ծառայողները, ստացված տեղեկություններն իրացնելով, Պարույր Սևակի 

փողոցում հայտնաբերեցին և, թմրամիջոց պահելու, օգտագործելու և իրացնելու 

անմիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածանքով, ձերբակալեցին Երևանի 23-ամյա մի 

բնակչի։ 

«Ոստիկանության բաժնում 23-ամյա երիտասարդի անձնական խուզարկությամբ 

հայտնաբերվեցին մարիխուանայի նմանվող զանգվածով 162 փաթեթ՝ ընդհանուր շուրջ 267 

գրամ քաշով, նույն զանգվածով, շուրջ 63 գրամ քաշով, պոլիէթիլենային 3 տոպրակ, 

էլէկտրական 2 կշեռք, կպչուն ժապավեններ և 342 դատարկ տոպրակներ։ 

Ըստ ձերբակալվածի՝ հայտնաբերվածը մարիխուանա է, ձեռք էր բերել տելեգրամյան ալիքի 

միջոցով և Երևանի տարբեր հատվածներում իրացնելու էր։ 

Նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությունը շարունակում է»,-ասվում է 

տարածված հաղորդագրության մեջ: 

 
Էներգետիկ ըմպելիքն ազդում է երեխայի սրտի, նյարդային համակարգի, քաշի վրա. 

Սննդագետի և ուսուցչի ահազանգը 08/11/2022  

 
Մաթեմատիկայի ուսուցիչ, «Մաթեմիկ» ՀԿ հիմնադիր Տիգրան Առուշանյանն ավելի քան մեկ ամիս 

ահազանգում է՝ հայաստանցի երեխաների մեծ մասն օգտագործում է էներգետիկ ըմպելիք։ 

Panorama.am-ի դիտարկումներն էլ փաստեցին՝ խնդիրն առկա է։ Դպրոցին մոտ խանութից վաղ առավոտյան 

երեխաները դուրս են գալիս էներգետիկ ըմպելիքը ձեռքներին։ 

 

ԳԱԱ էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի սննդի շղթայի ռիսկերի գնահատման 

կենտրոնի ղեկավար Դավիթ Պիպոյանն էլ, վկայակոչելով կենտրոնի անցկացրած ուսումնասիրությունների, 

ինչպես նաև կենտրոնի՝ երիտասարդների համար իրականցվող ծրագրերի ընթացքում հարցումների 

արդյունքները, նշում է՝ շատ-շատ են օգտագործում։ 

 

«Չեք կարողանա պատկերացնել իմ զարմանքը, երբ պարզեցի, թե երիտասարդների շրջանում ինչքան 

տարածված են գազավորված, էներգետիկ ըմպելիքները։ Շատ երեխաներ ասում են՝ նախաշաճ չեն անում, 

ընդմիջումչեն անում, փոխարենը խմում են էներգետիկ ըմպելիք։ Եթե դուք ծնողին հարցնեք՝ թույլ կտա՞ք, որ 

ձեր 15  տարեկան երեխան օրը 6 բաժակ սուրճ խմի, ծնողը միանշանակ կասի՝ էս ի՞նչ եք ասում։ Բայց ծնողը 

չի պատկերացնում, գաղափար էլ չունի, որ մի շիշ էներգետիկ ըմպելիքը հավասարազոր է 6 բաժակ սուրճ 

ընդունելուն, քանի որ հենց այդքան կոֆեին է պարունակում մեկ շիշ էներգետիկ ըմպելիքը»,-Panorama.am-ի 

հետ զրույցում ասում է սննդագետը՝ ընդգծելով, որ դրա պարունակության, վտանգների ու օգտագործման 

հետևանքների մասին պետք է նախ ծնողներն իրազեկված լինեն։ 

 

Տիգրան Առուշանյանը ևս խնդրի վրա է հրավիրում և ծնողների, և պետական մարմինների ուշադրությունը. 

«Ինչքան ժամանակ է՝ ուզում եմ բարձրաձայնել` մեր երեխաները համատարած սկսել են խմել անհայտ 

ծագման ու որակի էներգետիկ ըմպելիքներ՝ 6-7 տարեկանից սկսած, օրը մի քանի անգամ»։ 

https://www.panorama.am/am/news/2022/11/08/%D4%B7%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A3%D5%A5%D5%

BF%D5%AB%D5%AF-%D5%A8%D5%B4%D5%BA%D5%A5%D5%AC%D5%AB%D6%84/2753471 
 

https://www.police.am/news/view/%D5%BF%D5%A5%D5%AC%D5%A5%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%B4%D5%B5%D5%A1%D5%B6121122.html?fbclid=IwAR2azE8xuqstOUr82i-NEozJakBgFPGcTr5zarcUcR7DtgAs0Ow9N_-wrB8
https://www.panorama.am/am/
https://www.panorama.am/am/
https://www.panorama.am/am/news/2022/11/08/%D4%B7%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A3%D5%A5%D5%BF%D5%AB%D5%AF-%D5%A8%D5%B4%D5%BA%D5%A5%D5%AC%D5%AB%D6%84/2753471
https://www.panorama.am/am/news/2022/11/08/%D4%B7%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A3%D5%A5%D5%BF%D5%AB%D5%AF-%D5%A8%D5%B4%D5%BA%D5%A5%D5%AC%D5%AB%D6%84/2753471
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ՄԻՊ-ը կալանավորված անձի հաղորդակցության ազատության իրավունքի խախտման 

վերաբերյալ որոշում է կայացրել 14.11.2022 թ․ 

 

Մարդու իրավունքների պաշտպանը կալանավորված անձի հաղորդակցության ազատության 

իրավունքի խախտման վերաբերյալ որոշում է կայացրել:  

Ինչպես հայտնում են ՄԻՊ գրասենյակից, փաստաբանը դիմել է Պաշտպանին և տեղեկացրել, որ 

«Նուբարաշեն» քրեակատարողական հիմնարկում ապօրինի սահմանափակել են իր 

պաշտպանյալի՝ այլ անձանց հետ հաղորդակցվելու իրավունքը և խնդրել է աջակցել 

հաղորդակցության իրավունքի սահմանափակումը վերացնելու հարցում: Մարդու իրավունքների 

պաշտպանին դիմելու պահին անձը եղել է կալանավորված: Փաստաբանի տեղեկացմամբ՝ ՀՀ 

քրեական դատավարության նոր օրենսգիրքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 2022 թվականի հուլիսի 15-

ին, քննիչի կողմից կալանքի ժամկետի երկարաձգման միջնորդությամբ՝ մեղադրյալի այլ անձանց 

հետ հաղորդակցվելու իրավունքը սահմանափակելու վերաբերյալ հարց (միջնորդություն) չի 

ներկայացվել դատարան, ուստի դատարանը չի անդրադարձել այդ հանգամանքին և մեղադրյալի` 

այլ անձանց հետ հաղորդակցվելու իրավունքը սահմանափակելու վերաբերյալ որոշում չի 

կայացվել: 

Բարձրացված հարցի կապակցությամբ Մարդու իրավունքների պաշտպանը պարզաբանումներ է 

պահանջել ԱՆ քրեակատարողական ծառայությունից և Գլխավոր դատախազությունից: 

Ստացված պարզաբանումների, բողոքի հիմքում ընկած փաստական տվյալների հաշվառմամբ և 

նկատի ունենալով ներպետական ու միջազգային իրավական ակտերի պահանջները՝ Մարդու 

իրավունքների պաշտպանն արձանագրել է, որ մեղադրյալի՝ այլ անձանց հետ հաղորդակցվելու 

իրավունքը կարող է սահմանափակվել միայն մեկ դեպքում և այդ իրավունքի սահմանափակումը 

կարող է իրավաչափ համարվել միայն մեկ պարագայում, եթե այն սահմանափակվել է կալանք 

կիրառելու կամ կալանքի ժամկետը երկարաձգելու մասին դատարանի համապատասխան 

որոշմամբ, և եթե փաստական հանգամանքների բավարար ամբողջությամբ քննիչի կամ 

դատախազի կողմից հիմնավորվել և դատարանի կողմից պատճառաբանված հաստատվել է 

այդպիսի սահմանափակման անհրաժեշտությունը, ներառյալ ժամկետին և անձանց շրջանակին 

վերաբերող պայմանները:  

Ըստ այդմ, Պաշտպանն արձանագրել է, որ անընդունելի և ապօրինի է Քրեակատարողական 

հիմնարկում կալանավորված անձի՝ այլ անձանց հետ հաղորդակցվելու իրավունքի 

սահմանափակումը առանց օրենքով սահմանված հիմքի՝ դատարանի որոշման: 

Պաշտպանը հատուկ ընդգծում է, որ նախքան մեղադրյալի՝ այլ անձանց հետ հաղորդակցվելու 

իրավունքը սահմանափակելը, հիմնարկը պարտավոր էր հավաստիանալ, որ առկա է դատարանի 

որոշում՝ խափանման միջոցի ժամկետը երկարաձգելու և այլ անձանց հետ հաղորդակցվելու 

իրավունքը սահմանափակելու վերաբերյալ: Այսպիսով, Քրեակատարողական հիմնարկը, 

չունենալով համապատասխան որոշում, չէր կարող կամայականորեն սահմանափակել 

մեղադրյալի՝ այլ անձանց հետ հաղորդակցվելու իրավունքը: 

Պաշտպանը խախտման որոշմամբ արձանագրել է կալանավորված անձի հաղորդակցության 

ազատության իրավունքի խախտման փաստը և իրավասու մարմիններին՝ ՀՀ արդարադատության 

նախարարությանը, Քրեակատարողական ծառայությանն ու Գլխավոր դատախազությանն, 

առաջարկել. 
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 պրակտիկան զարգացնել այնպես, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ կալանք կիրառելու կամ կալանքի 

ժամկետը երկարաձգելու մասին դատարանի որոշմամբ չի սահմանափակվել մեղադրյալի՝ այլ 

անձանց հետ հաղորդակցվելու իրավունքը, ապա քրեակատարողական հիմնարկը չի կարող 

սահմանափակել մեղադրյալի նշված իրավունքը, 

 միասնականացնել ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության՝ նշված որոշմամբ քննարկվող 

պրակտիկան՝ այն որոշակի ու կանխատեսելի դարձնելու նպատակով: 

 դատախազական հսկողության շրջանակում ձեռնարկել պատշաճ միջոցներ այսուհետ նմանատիպ 

դեպքերը բացառելու ուղղությամբ: 

Տեղի  ունեցավ  եռօրյա  ուսումնական  այց  հարավից  դեպի  հյուսիս 
1 4.1 1 .2 022  

 
Նոյեմբերի 11-13-ին տեղի ունեցավ «Հարավ-հյուսիս․ ուսումնական այց» միջոցառումը 

«Աջակցություն դրամաշնորհների կառավարման գործընթացին կանանց հզորացման 

համար» ծրագրի շրջանակներում։ 

  

  

«Փորձի փոխանակման այցի ընթացքում ձեռք բերեցի նոր գործընկերներ  տարբեր համայնքներից, 

որոնց հետ կապը կշարունակեմ պահել։ Բնականաբար գիտելիքների ու փորձի փոխանակումը 

տպավորիչ և հիշվող էր, որը կունենա իր հետագա ազդեցությունը մեր համայնքային գործունեության 

վրա»,- Շուշան Դանիելյան, Եղեգիս համայնք 

  

Այցի շրջանակներում ՀՀ տարբեր համայնքներից ՏԻ համակարգում աշխատող և ավագանու 

անդամ կանայք, ովքեր նախորդ ամիսներին համայնքային նախաձեռնություններ են 

իրականացրել իրենց բնակավայրերում այցելեցին տեղական ինքնակառավարման, համայնքային 

ու քաղաքացիական հասարակության կառույցներ, ծանոթացան դրանց գործունեությանն ու 

մոտեցումներին։ 

  

 Առաջին օրը մասնակիցներն այցելեցին Չարենցավանի համայնքապետարանում, որտեղ նրանք 

հանդիպեցին Չարենցավան համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գայանե Գրիգորյանի, աշխատակազմի 

քարտուղար Սուրեն Մուրադյանի և զարգացման ծրագրերի և ՏՏ բաժնի պետ Աշոտ Ծերունյանի 

հետ։ 

 

Հաջորդ կանգառը Ճամբարակ բազմաբնակավայր համայնքն էր, որտեղ մասնակից կանայք 

հանդիպում ունեցան Շողակաթ նախկին խոշորացված համայնքի աշխատակազմի ղեկավար 

Ջեմմա Մելքումյանի և գլխավոր հաշվապահ Աննա Վարդանյանի հետ։ 

Առաջին օրվա ավարտին կանայք հնարավորություն ունեցան մասնակցելու ՀԿ Կենտրոնի կողմից 

կազմակերպված փառատոնին։ https://ngoc.am/hy/2022/11/14/news/women/  

 

 

Նախագիծ․ Մեդիաները չեն կարող ունենալ խաղատների, բուքմեյքերների, շահումով 

խաղերի նախկին կամ ներկա անվանումներ 

 

https://ngoc.am/hy/2022/11/14/news/women/
https://ngoc.am/hy/2022/11/14/news/women/
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15 նոյեմբերի 2022  

PanARMENIAN.Net - ԱԺ ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական 

հանձնաժողովի նախագահ Գևորգ Պապոյանը, ներկայացնելով իր հեղինակած 

«Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» և «Գովազդի 

մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերի 

փաթեթը, ասել է, որ բուքմեյքերական անվանումներով լրատվամիջոցների առկայությունը 

մտահոգիչ է։ 

Ուստի, օրենսդրական փոփոխությամբ հնարավոր չի լինի հանրային մուլտիպլեքսում 

ունենալ տեսալսողական մեդիամիջոցներ, որոնց անվանումները կամ ապրանքային 

նշանները նույնական կամ շփոթության աստիճանի նման կլինեն վերջին հինգ տարում 

շահումով կամ ինտերնետ շահումով խաղի կամ վիճակախաղի գործունեությամբ զբաղվող 

ապրանքանիշերի կամ ընկերությունների անվանումների հետ: Ինչպես նաեւ 

կհստակեցվեն այն իրավահարաբերությունները, որոնք կարգավորում են գովազդի 

հեռարձակումը տեսալսողական մեդիայով, կհամապատասխանեցվեն ինչպես գործող 

տեսալսողական մեդիա օրենսդրությանը, այնպես էլ՝ արդի միաջազգային 

կարգավորումներին: 

Պապոյանը, պատասխանելով ԱԺ պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի՝ պատանեկան 

խաղամոլությանը վերաբերող հարցին, նշել է, որ թեև իրավական առումով հարցը 

կարգավորված է, սակայն հասկանալով հարցի ենթատեքստը, հանձնաժողովի նախագահն 

ընդգծել է, որ մեկ այլ՝ արդեն գործող կարգավորմամբ անկանխիկ խաղադրույթները 

վերացնելով, ըստ էության, խնդիրը դառնում է վերահսկելի: 

Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել։  

 

Որոշ ընտանեկան գործերով առաջարկվում է ներդնել պարտադիր հաշտարարություն․  ԱԺ-

ում երկրորդ ընթերցմամբ ներկայացվել է նախագծի փաթեթը 

 

Արդարադատության նախարարությունը հայտնում է, որ նախարարի պարտականությունները 

կատարող Գրիգոր Մինասյանն այսօր Ազգային ժողովին է ներկայացրել «Հաշտարարության 

մասին» օրենքում, ինչպես նաև հարակից օրենքներում փոփոխություններ ու լրացումներ 

իրականացնելու վերաբերյալ օրենսդրական փոփոխության փաթեթը, որը միտված է ՀՀ-ում 

հաշտարարության ինստիտուտի կայացմանը և զարգացմանը, ինչպես նաև դատարանների 

ծանրաբեռնվածության թեթևացմանը: 

 

«Նախագծերի փաթեթով որոշ ընտանեկան գործերով առաջարկվում է ներդնել պարտադիր 

հաշտարարություն, նախատեսել առցանց հաշտարարության իրականացման հնարավորություն, 

սահմանել հաշտարարի թեկնածուի ընտրության և նշանակման էլեկտրոնային կարգ և 

հաշտարարների որակավորման գործընթացի կատարելագործմանն ուղղված 

իրավակարգավորումներ, հստակեցվում են հաշտարարների ինքնակարգավորվող 

կազմակերպության կառավարման մարմինները, վերջիններիս լիազորությունները, նախատեսվում 

են հաշտարարին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու առիթները, հիմքերը, 

կարգապահական վարույթի առանձնահատկությունները: 

 

Օրենսդրական փաթեթն առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է 2022 թվականի հոկտեմբերի 5-ին: 

Մասնավորապես, հստակեցվել է պարտադիր հաշտարարության ենթակա ընտանեկան գործերի 

շրջանակը, հաշտարարի կողմից հաշտարարություն իրականացնելուց հրաժարվելու 

հնարավորությունը, անցումային դրույթներում նախատեսվել է կարգավորում, ըստ որի՝ 



 25 

պարտադիր հաշտարարության վերաբերյալ դրույթներն ուժի մեջ են մտնելու, երբ ընտանեկան 

գործերով հաշտարարություն իրականացնող հաշտարարների ցանկը համալրված կլինի 15 

հաշտարարով, սակայն ոչ շուտ քան պաշտոնական հրապարակումից հետո մեկ տարի անց»,- 

ասված է հաղորդագրության մեջ: 

 

 

2050 թ. Հայաստանի բնակչությունը կնվազի՝ կազմելով 2,6 միլիոն. ՄԱԿ-ի հայաստանյան 

գրասենյակ  Նոյեմբեր 15,2022  

 

 
2022 թ. նոյեմբերի 15-ին աշխարհի բնակչությունը հատեց 8 միլիարդի սահմանը, սա ՄԱԿ-ի 

գնահատականն է, որն այսօր «Արմենպրեսի» մամուլի սրահում ներկայացրեց ՄԱԿ-ի 

Բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի «Բնակչություն և զարգացում» ծրագրի 

համակարգող Աննա Հովհաննիսյանը (լուսանկարում): Նրա խոսքով, 2011 թվականին աշխարհի 

բնակչությունը կազմել է 7 միլիարդ՝ ընդամենը 10 տարվա ընթացքում այն աճել է մեկ միլիարդով, 

2050 թվին ակնկալվում է, որ աշխարհի բնակչությունը կհասնի 9,7 միլիարդի, առավելագույն 

սահմանին՝ 10,4 միլիարդի կհասնի 2080 թվականին: ՄԱԿ-ի կանխատեսումների համաձայն, 

աշխարհի բնակչության այս թիվը կպահպանվի մինչև 2100 թվականը, իսկ դրանից հետո կսկսի 

նվազել:  

Աննա Հովհաննիսյանի փոխանցմամբ, ՄԱԿ-ի հետազոտությունների համաձայն՝ Երկիր մոլորակի 

բնակչության թվաքանակը շարունակաբար աճում է մահացության ցուցանիշների նվազման և 

կյանքի սպասվելիք միջին տևողության աճի հետևանքով: Այսպես, օրինակ` դեռևս 20 տարի առաջ, 

եթե Երկիր մոլորակի բնակչության կյանքի միջին տևողությունը 60-65 տարեկանն էր, ապա 2019 

թվականին՝ 72 տարեկանը և ակնկալվում է, որ 2050 թվականին բնակչության կյանքի սպասվելիք 

միջին տևողությունը կլինի 77 տարեկանը: Ծնելիության ցուցանիշն ամբողջ աշխարհում 

շարունակում է աճել, ծնելիության գործակիցը 2,5 է , ակնկալվում է, որ մինչև 2100 թվականը Երկիր 

մոլորակի ծնելիության գումարային գործակիցը կկազմի 2, 1…  Ամբողջական հոդվածը կարող եք 

կարդալ այս հասցեով՝   https://www.aravot.am/2022/11/15/1304686/ 

 

Երևանում բռնություն են կիրառել բժշկուհու նկատմամբ. 5-7 հոգով ծեծել են նաեւ հիվանդանոցի 

անվտանգության աշխատակցին 

16.11.2022 

 
Երեւանում, այսօր՝ նոյեմբերի 16-ին, հերթական բռնության դեպքն է տեղի ունեցել բժշկական 

կենտրոններից մեկում։ 

Shamshyan.com-ի  հաղորդմամբ, ժամը 00։35-ի սահմաններում Էրեբունի վարչական շրջանում 

«Մուրացան» բժշկական կենտրոնում մի խումբ անձինք հարձակվել են բժշկական կենտրոնի 

https://www.aravot.am/2022/11/15/1304686/
https://shamshyan.com/hy/article/2022/11/16/1226689/
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անվտանգության աշխատակցի վրա, ձեռքերով և ապակյա շշերով հարվածել անվտանգության 

աշխատակցին, ապա մտել հիվանդանոց, այնտեղ բռնություն կիրառել բժշկուհու նկատմամբ։ 

Դեպքի փաստով Հայաստանի քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության 

Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների քննչական բաժնում խուլիգանություն 

հատկանիշներով նախաձեռնվել է վարույթ։ 

Կայքի տեղեկություններով՝ ծեծի ենթարկված անվտանգության աշխատակիցը Երևանի բնակիչ 22-

ամյա Ֆ․Մ․-ն է, ով ստացել է ճակատի, գլխի, քունքային և ծոծրակային շրջանի պատռված վերքեր։ 

Վիճաբանողներն էլ եղել են 5-7 հոգի, որոնցից մեկը Երևանի բնակիչ 35-ամյա Ա․ Գ․-ն է։ 

Հիվանդանոցում նշված անձինք բռնություն են կիրառել նաև բժշկուհու նկատմամբ, ում 

ինքնությունը նախաքննության շահերից ելնելով, այս պահին չենք հրապարակում։ Սակայն 

բժշկուհին, ում նկատմամբ ոտնձգություն է կատարվել, առողջապահության համակարգում և 

հանրության շրջանում համարվում է իր գործին նվիրված, միշտ հավատարիմ  է եղել Հիպոկրատի 

երդմանը, ու նրա բժշկական գործողությունների շնորհիվ բազմաթիվ կյանքեր են փրկվել, այդ 

թվում՝ բժշկական կենտրոն տեղափոխված երեխաների, որոնք գտնվելիս են եղել ծայրահեղ ծանր 

վիճակում։ 

Անգամ բժշկուհու նկատմամբ ոտնձգություն կատարելուց հետո, բժշկուհին շարունակել է իր 

կոչմանը հավատարիմ բժշկական օգություն ցուցաբերել պացիենտին։ 

 

ԱԱԾ-ում տեղի է ունեցել գերիների, պատանդների և անհայտ կորած անձանց հարցերով 

հանձնաժողովի առաջին նիստը 16․11․2022 թ․ 

Նոյեմբերի 16-ին ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունում (ԱԱԾ) տեղի ունեցավ վարչապետի 

2022 թվականի հոկտեմբերի 20-ին N 1236-Ա որոշմամբ ստեղծված գերիների, պատանդների և 

անհայտ կորած (գտնվելու վայրն անհայտ) անձանց հարցերով զբաղվող միջգերատեսչական 

հանձնաժողովի առաջին նիստը: Այս մասին հաղորդում է ԱԱԾ մամուլի ծառայությունը։ 

Նիստի ընթացքում տեղի ունեցավ գերիների, պատանդների և անհայտ կորած (գտնվելու վայրն 

անհայտ) անձանց հարցերով զբաղվող միջգերատեսչական հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվելու 

համար դիմում ներկայացրած հասարակական կազմակերպությունների ընտրություն: Դիմում 

ներկայացրած կազմակերպություններից ընտրվեցին երեքը՝ «Լույսի ճրագ» իրավապաշտպան 
հասարակական կազմակերպությունը, «Միջազգային և համեմատական իրավունքի կենտրոն» 
հասարակական կազմակերպությունը, Իրավունքի և արդարության կենտրոն «Թաթոյան» 

հիմնադրամը:   

Հանձնաժողովը որոշեց հաջորդ նիստը գումարել 2022 թվականի դեկտեմբերի 16-ին և 

օրակարգում ընդգրկել հարցեր՝ ըստ տրված հանձնարարականների: 

 

 

Կայացել է Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի կառավարման 

խորհրդի ընդլայնված նիստը 

2022-11-16  

 
Նոյեմբերի 15-ին տեղի է ունեցել Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի 

կառավարման խորհրդի ընդլայնված նիստը, որին մասնակցել են նաև Կոալիցիայի փորձագետները 

և խորհրդատուները։ 
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Նիստը նախագահել է կոալիցիայի կառավարման խորհրդի նախագահ Արկադի Սահակյանը։ 

Ողջույնի խոսքով հանդես եկավ Կոալիցիայի քարտուղարության համակարգող Կարեն Զադոյանը։ 

Խորհրդի անդամները քննարկել են հակակոռուպցիոն ոլորտում կատարված աշխատանքները, որի 

ընթացքում ներկայացվել են նաև արձանագրված խնդիրները։ 

Քննարկում է ծավալվել առաջիկայում սպասվող Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն 

կոալիցիայի համաժողովի վերաբերյալ հարցերի շուրջ, ներկայացվել ընթացիկ հարցերն ու 

առաջիկա անելիքները։ 

Նշվել է նաև, որ պետք է անցկացվեն կոալիցիայի կառավարման խորհրդի նոր կազմի 

ընտրությունները։ 

________________________________________________________________________ 

Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հակակոռուպցիոն կոալիցիան 
հիմնադրվել է 2014 թվականի նոյեմբերի 28-ին: Ներկայումս հակակոռուպցիոն կոալիցիային անդամակցում 
են 71 ՔՀԿ-ներ: 

Հակակոռուպցիոն կոալիցիայի առաքելությունն է՝ նպաստել Հայաստանում կոռուպցիայի վերացմանը` 
անձնական օրինակով հասարակության և հանրային ծառայողների շրջանում ազնիվ կառավարման 
պահանջարկի ձևավորման, հանրային և մասնավոր կառույցներում հակակոռուպցիոն 
ռազմավարությունների ներդրման միջոցով: 

 

2023թ․ փետրվարի 1-ից կենսաթոշակներն ու նպաստները նախատեսվում է անկանխիկ եղանակով 

վճարել բացառապես բանկերի միջոցով 

Նոյեմբեր 16, 2022 

 
2023 թվականի փետրվարի 1-ից կենսաթոշակներն ու նպաստները (ծերության, հաշմանդամության, 

կերակրողին կորցնելու դեպքում) նախատեսվում է վճարել անկանխիկ եղանակով՝ բացառապես բանկերի 

միջոցով․ «Պետական նպաստների մասին» և «Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքներում 

փոփոխություններ նախատեսող նախագծերն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունվել են Ազգային Ժողովի 

կողմից։  

Ներկայումս վերոնշյալ վճարներն անկանխիկ եղանակով տրամադրվում են ինչպես բանկերի, այնպես էլ ՀՀ 

փոստային կապի ազգային օպերատորի միջոցով։ Սակայն ՀՀ կենտրոնական բանկի համապատասխան 

որոշմամբ՝ Ազգային օպերատորը 2023 թվականի փետրվարի 1-ից չի կարող կենսաթոշակներն (նպաստները) 

անկանխիկ եղանակով վճարել ներկայիս կարգով։ 

Ըստ այդմ, Ազգային օպերատորի միջոցով կենսաթոշակն (նպաստը) անկանխիկ եղանակով ստացող 

քաղաքացիները կարող են դիմել Միասնական սոցիալական ծառայության (ՄՍԾ) ցանկացած տարածքային 

բաժին՝ կենսաթոշակի (նպաստի) վճարումը նախընտրած բանկի միջոցով շարունակելու համար։ Աշխատող 

քաղաքացիները կարող են դիմել նաև առցանց՝ www.socservice.am կայքէջի միջոցով, եթե դիմելու օրվա 

դրությամբ՝ կենսաթոշակի վճարումը դադարեցված չէ։ 

Մինչև 2023 թվականի փետրվարի 1-ը չդիմելու (Ազգային օպերատորի փոխարեն բանկ չընտրելու) դեպքում՝ 

փետրվար ամսվա կենսաթոշակի (նպաստի) վճարումն անկանխիկ եղանակով իրականացնելու համար 

համակարգն ինքնաշխատ եղանակով (պատահականության սկզբունքով) քաղաքացու փոխարեն կընտրի 

որևէ բանկ։ Հիշեցնենք, որ քաղաքացին ցանկացած ժամանակ կարող է դիմել (աշխատող քաղաքացին՝ նաև 

առցանց) կենսաթոշակի կամ նպաստի ստացման եղանակը կամ բանկը փոխելու համար։ 
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Միևնույն ժամանակ կշարունակեն գործել կենսաթոշակը (նպաստը) կանխիկ եղանակով վճարելու՝ օրենքով 

սահմանված բացառություններն, այն է՝  քաղաքացու ընտրությամբ (դիմումի հիման վրա)՝ կենսաթոշակը 

(նպաստը) կարող է կանխիկ կամ անկանխիկ եղանակով տրամադրվել, եթե վերջինս առաջին կամ երկրորդ 

խմբի հաշմանդամություն ունեցող կամ 75 տարին լրացած անձ է:    

Ուստի, եթե քաղաքացին ցանկանում է փոխել պատահականության սկզբունքով ընտրված բանկը, կամ 

քաղաքացին առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող կամ 75 տարին լրացած անձ է և 

կենսաթոշակը (նպաստը) ցանկանում է ստանալ կանխիկ եղանակով՝ Հայփոստի միջոցով, ապա նա կարող է 

դիմել ՄՍԾ տարածքային բաժին (աշխատող քաղաքացին կարող է դիմել նաև առցանց)։   

Ազատությունից զրկված կանանց, անչափահասների ու օտարերկրացիների իրավունքների վիճակի 

վերաբերյալ արտահերթ զեկույց է ներկայացվել /17 նոյ․ 2022/ 

 

Նոյեմբերի 16-ին Մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստիննե Գրիգորյանն ու ՄԻՊ աշխատակազմի 

Կանխարգելման ազգային մեխանիզմի իրականացման համակարգող-խոշտանգումների և վատ 

վերաբերմունքի կանխարգելման վարչության պետ Լաուրա Գասպարյանը ներկայացրել են 

«Քրեակատարողական համակարգում ազատությունից զրկված կանանց, անչափահասների և օտարերկրյա 

քաղաքացիների իրավունքների ապահովման վերաբերյալ ՄԻՊ արտահերթ հրապարակային զեկույցը։ 

Զեկույցի հիմքը եղել է 2022թ.-ի մարտին «Աբովյան» ՔԿՀ Պաշտպանի կողմից կատարած այցը, որին 

հաջորդել է հունիսի 13-ին չհայտարարված մոնիթորինգի այցը։ 

Ըստ ՄԻՊ աշխատակազմի հաղորդագրության՝ ներկայացվել է, որ «Աբովյան» ՔԿՀ-ի որոշ հատվածներում 

շենքային պայմանները գտնվել են ծայրահեղ անբավարար և սանիտարահիգիենիկ անընդունելի վիճակում: 

««Աբովյան» քրեակատարողական հաստատությունում բացակայել են հղի կամ մինչև երեք տարեկան երեխա 

ունեցող կալանավորված անձանց և դատապարտյալների համար նախատեսված հատուկ խցերն ու 

կացարանները, հաստատության կողմից չեն ապահովվել նաև երեխաների առանձնահատկությամբ 

պայմանավորված պահման պայմանները։ Բոլոր խցերը չեն, որ կահավորված են եղել երեխայի խնամքի ու 

զարգացման առանձնահատուկ պահանջներին համապատասխան, օրինակ՝ խցերում բացակայել են 

երեխայի օրորոցը կամ մանկական մահճակալը, լոգանքի ու խնամքի այլ պայմանները»,- ասուլիսի 

ընթացքում ասել է Գրիգորյանը։ 

Նաև արձանագրվել է, որ ՔԿՀ-ի բժշկական սպասարկման բաժինն աշխատում է ծանրաբեռնված գրաֆիկով, 

կան մի շարք բացթողումներ, այդ թվում՝ դեղորայքի տրամադրման գործընթացի կազմակերպման հարցում։  

Ազատությունից զրկված անչափահաս անձինք և ՔԿՀ-ում ծնողների հետ բնակվող երեխաները զրկված են 

դեղորայքային միջամտություն պահանջող առաջին բժշկական օգնության պատշաճ կազմակերպման 

հնարավորությունից: ՄԻՊ-ն արձանագրել է նաև ՔԿՀ-ում պահվող ժամկետանց դեղորայք: 

Արձանագրվել է, որ չեն պահպանվում հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող ազատությունից զրկված 

անձանց նկատմամբ յուրաքանչյուր անգամ բուժում սկսելու կապակցությամբ վերջիններիս իրազեկված 

համաձայնության պատշաճ ստացումը և դրա իրականացման նկատմամբ հսկողությունը: 

Ներկայացվել է, որ բացթողումներ են արձանագրվել սննդի կազմակերպման, լոգանքի և անձնական 

հիգիենայի, լվացքի, զբոսանքի և զբաղվածության ապահովման, կարճատև և երկարատև 

https://ombuds.am/images/files/e7d577353d2df9d1bce7db56e9c32d31.pdf?fbclid=IwAR1MRIqOhX4w2sxhxcpXIedyuZQzSQXGtQNXhV42bgFP-FCQPbeUjcov4Rg
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տեսակցությունների, արտաքին աշխարհի հետ կապի կազմակերպման հարցերում։ Արձանագրվել է, որ 

մեծահասակներին տրվող սնունդը գրեթե նույն պարբերականությամբ ու բաղադրությամբ տրվում է նաև 

մինչև երեք տարեկան երեխաներին. «Միայն մեկ երեխայի դեպքում է նշանակված եղել մանկական սնունդ, 

այն էլ իրականացվել է՝ նորմատիվներին անհամապատասխան»,- նշել է Պաշտպանը։ 

Ինչ վերաբերում է լոգանքը կազմակերպելուն` Գրիգորյանը նշել է, որ խցային պայմաններում չկան 

երեխաների լոգանքը կազմակերպելու համար։ Այն ապահովվում է ընդհանուր կարգով. «Երեխաների 

լոգանքը կազմակերպվում է մեծահասակների հետ նույն պայմաններում, ինչն անընդունելի է։  

Գործնականում կանայք իրենց սենյակներում փոքրիկ թեյնիկներով փորձում են ապահովել երեխայի 

լոգանքի հնարավոր պայմանները, ինչը շարունակում է խնդրահարույց լինել»։  

Առանձին անդրադարձ է կատարվել նաև ազատությունից զրկված օտարերկրացի անձանց իրավունքների 

ապահովմանը։ Այս անձանց համար լեզվական խոչընդոտը ու գործնականում թարգմանության 

ծառայությունների բացակայությունը վերջիններիս պատժի կրման պայմաններում դարձնում են ծայրահեղ 

խոցելի:  

Նաև մտահոգիչ է «Աբովյան» քրեակատարողական հաստատությունում ծառայողների սեռային 

բաշխվածությունը։ Ընդհանուր 135 աշխատակիցներին ընդամենը 36-ն են կին, այդ կանանցից 13-ը 

քաղաքացիական ծառայողներ են. «Հատկապես պահվող կանանց մեծամասնության պայմաններում սա 

համարվում է ոչ լավ պրակտիկա և չի օգնում ծառայության արդյունավետ իրականացմանը։  

Այցի արդյունքների ամփոփումից հետո Պաշտպանի հաստատությունը հանդես է եկել թվով 66 կոնկրետ 

առաջարկներով՝ արձանագրված խնդիրների լուծման համար։ Քննարկումներ եղել են պետական 

մարմինների հետ. «Մեր այցից հետո Արդարադատության նախարարությունը մեզ տեղեկացրել է, որ 

լայնամասշտաբ վերանորոգումներ են սկսել քրեակատարողական հիմնարկում։ Ինքս հոկտեմբերին այցելել 

եմ, տեսել եմ, որ վերանորոգումն իրականացվում է, բայց պահման պայմանների մեջ վերանորոգումը կամ 

ֆիզիկական աղքատիկ պայմանները խնդիրների շատ փոքր մասն են։ Պահման պայմանները ենթադրում են 

այն ամբողջ կոմպլեքսը, որի վերաբերյալ մենք 66 առաջարկություն ենք ներկայացրել»,-ասել է Գրիգորյանը։ 

Ըստ Մելիքյանի՝ պարկեշտ չէ լրագրողներին առաջնագիծ տանելով սպառնալը 16/11/2022 թ 

 

Ճնշում լրագրողների նկատմամբ. Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի 

մշտական հանձնաժողովի նախագահի հերթական սկանդալային հայտարարությունը 

քաղհասարակության վրդովմունքն է հարուցել։ Այս անգամ Անդրանիկ Քոչարյանի թիրախում 

լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներն էին։ 

«Անդրանիկ Քոչարյանի գործը չէ ասել, թե որտեղ պետք է լինեն լրագրողներն ու ինչպես պետք է 

աշխատեն», - ասաց Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագա Աշոտ Մելիքյանը։ 

Քոչարյանը երեկ Ազգային ժողովի ամբիոնից դժգոհեց լրագրողներից, որոնք նախօրեին փորձել 

էին մամուլի հետ հազվադեպ շփվող պաշտպանության նախարարին հարցեր ուղղել։ Ազգային 

ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահին 

սա դուր չէր եկել։ Նախ, ԱԺ միջանցքում հավաքված լրագրողներին նա «չինական պատ» անվանեց, 

ապա հայտարարեց՝ լրագրողներն էլ պիտի գնան սահման, 25-օրյա ուսումնական հավաքներին։ 

https://www.azatutyun.am/a/32130017.html
https://www.azatutyun.am/a/32130017.html
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«Միջանցքում տեսա չինական պատ պաշտպանության նախարարի դեմը։ Օպերատորները շարվել 

էին, բոլորն արգելափակել էին։ Եռամսյա հավաքները փոխարինվում են 25-օրյա ուսումնական 

հավաքների, որին մասնակից են դառնալու բոլորը, այդ բոլորի մեջ արդեն այդ չինական պատերը 

կվերանան», - ասաց Քոչարյանը։ 

Խոսքի ազատության կոմիտեի նախագահն ասում է՝ պարկեշտ չէ լրագրողներին առաջնագիծ 

տանելով սպառնալը։ Մելիքյանը Քոչարյանի հայտարարությունն անընդունելի է համարում։ 

«Այս ոճի կարծիքները, որը որ, կարծես թե, Անդրանիկ Քոչարյանի համար նորմ է դարձել, ուղղակի 

անընդունելի են և անթույլատրելի», - ասաց Մելիքյանը։ 

Պետական պաշտոնյաները մի կողմից վրդովվում են լրագրողների հարցերից, մյուս կողմից կոչ 

անում ավելի ակտիվ լուսաբանել բանակի բարեփոխումները։ 

Խոսքի ազատության կոմիտեի նախագահն ընդգծում է՝ դրա համար անհրաժեշտ է, որ ուժային 

կառույցների պաշտոնյաները կապեր ունենան և շփվեն լրատվամիջոցների հետ։ 

«Ժամանակն է, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաները, հատկապես ուժային ոլորտի 

պատասխանատուները, վերանայեն իրենց գործելաոճը և հասկանան, որ վերջին տարիների 

ընթացքում իրենք շատ վատ են աշխատում հասարակության հետ», - ասաց Մելիքյանը։ 

ԱԺ պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահն 

առաջին անգամը չէ նման հայտարարություն անում։ Իշխանությունների հրաժարականի 

պահանջով ընդդիմության հանրահավաքների շրջանում էլ Քոչարյանը ցուցարարներին էր 

առաջարկում սահման ուղարկել։ 

 

 

ՀՀ բոլոր քաղաքացիները եկամուտների հայտարարագիր պետք է ներկայացնեն, հակառակ 

դեպքում՝ 20-300,000 դրամի կտուգանվեն 

 
17 նոյեմբերի 2022  
Հայաստանում ֆիզիկական անձանց եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգ 

կներդրվի: Գործադիրը հավանություն է տվել նախագծին։ 

Համակարգը նախատեսվում է ներդնել 2023-ից սկսած 3 տարվա ընթացքում։ 

Ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը, ներկայացնելով նախագիծը, հայտնել է, որ 

հայտարարագիրը պետք է նախալրացվի հարկային մարմնի կողմից: 

 

«Հայտարարագրում ինքնաշխատ եղանակով պետք է լրացվի հարկային մարմնի տրամադրության 

տակ առկա տեղեկատվությունը, օրինակ՝ հարկային գործակալ գործատուի կողմից հաշվարկված 

եկամուտների և դրանցից բյուջե վճարված հարկերի տեղեկատվությունը կամ երրորդ անձանցից 

հարկային մարմնի ունեցած տեղեկությունները և այդ հայտարարագիրը նախնական 

էլեկտրոնային եղանակով նախապատրաստել հայտարարտուի ծանոթացման համար»,-ասել է նա։ 

 

Նախագծով յուրաքանչյուր ֆիզիկական հայտարարտու անձ ունենալու է նույնականացված 

հաշիվ հայտարարագրերի համակարգում։ 

Խաչատրյանը պարզաբանել է, որ հայտարարատուն, մուտք գործելով հայտարագրերի 

էլեկտրոնային համակարգ, ստուգելու է իր համար լրացված տվայլների ճշտությունը, 

անհրաժեշտության դեպքում կատարելու է փոփոխություններ, լարցումներ և հաստատելու է 

հայտարարգրերի վերջնական տարբերակը: 

 

https://www.azatutyun.am/a/32080711.html
https://www.azatutyun.am/a/32080711.html
https://www.azatutyun.am/a/31835720.html
https://www.azatutyun.am/a/31836031.html
https://www.azatutyun.am/a/31836031.html


 31 

Հայտարարատուն պետք է իր հայտարարագիրը հաստատի մինչև յուրաքանչյուր տարվան 

հաջորդող ապրիլի 20-ը, հակառակ դեպքում վարչական պատասխանատվության 

կենթարկվի՝ տուգանվելով 20-300 հազար դրամով։ 

 

Խաչատրյանը հայտնել է նաև, որ պարզեցվելու է արտերկրից ստացվող եկամուտների դիմաց 

վճարվող հարկերի փաստաթղթերի պահանջը։ 

 

Նախատեսվում է, որ 2024-ից հայտարարատու պետք է համարվեն այն քաղաքացիները, որոնք 

հանրային ծառայության մասին օրենքով զբաղեցնում են համայնքային կամ հանրային 

պաշտոններ, մեկ տարվա ընթացքում1 մլրդ դրամ եկամուտները գերազանցած կազմակերպության 

բաժնետերը և 2023 թվականի ընթքացում 20 և ավել մլն դրամ փոխառություն ստացածները, 

հիպոտեկային վարկի եկամտահարկի վերադարձից օգտվողները և արտերկրից եկամուտ ստացող 

քաղաքացիները: 2025 թվականին հայտարարգիր կներկայացնեն բոլոր վարձու աշխատողները և 

պայմանագրով աշխատավարձ ստացողները, իսկ երրորդ տարում՝ ՀՀ բոլոր քաղաքացիները: 

Հարցը կդրվի հանրային քննարկման։ 

 

Հայաստանում ժողովրդագրական խնդիրներն օրեցօր խորանում են. պատգամավոր 

17.11.2022 

 
 

Հայաստանում ժողովրդագրական խնդիրներն օրեցօր խորանում են։ Այս մասին նոյեմբերի 17-ին 

Ազգային ժողովում ավանդական ճեպազրույցների ժամանակ հայտարարեց «Հայաստան» 

խմբակցության պատգամավոր Թադեւոս Ավետիսյանը։ 

 

Նրա խոսքով՝ ծնելիության մակարդակն ու արտագաղթի տեմպերն այս ընթացքում ոչ մի կերպ չեն 

բարելավվել։ «Փոխարենը ներկայացնում են ինչ-որ ծրագրեր, որոնք զուրկ են սոցիալական 

ազդեցության որեւէ գնահատականից»,-ասաց Ավետիսյանը:  

 

Պատգամավորի խոսքով՝ Հայաստանում հետեւողականորեն կրճատվում են գյուղատնտեսության 

իրական ծավալները։ «Սա է պատճառներից մեկը, որ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների 

գների աճը զգալիորեն բարձր է միջին գնաճի ցուցանիշներից։ Մեկ այլ կարեւոր հանգամանք էլ այն 

է, որ մենք գնում ենք հակառակ ճանապարհով։ 2018 թվականից հետո մեր երկրում պարենային 

ապրանքների մատչելիության մակարդակը 65 տոկոսից նվազել է մինչեւ 47 տոկոս, ինչը լուրջ 

խնդիր է»,-նշեց պատգամավորը։ 

Ըստ նրա՝ այսօր առկա են աճող գնաճի բոլոր նշանները։ Կանխատեսումների համաձայն՝ այն 

կշարունակվի նաեւ հաջորդ տարի։   

 

Լեզվի կոմիտեն հրապարակել է «Հայաստանի, Արցախի և Սփյուռքի լեզվական կյանքի ուրվագծային 

պատկեր» տեղեկագիրը 17.11.2022 
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ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության լեզվի կոմիտեն հրապարակել է «Հայաստանի, Արցախի և Սփյուռքի 

լեզվական կյանքի ուրվագծային պատկեր (2019-2022 թթ.)» տեղեկագիրը,  որտեղ ամփոփ 

ներկայացվել է տվյալ ժամանակահատվածի լեզվավիճակը: 

ԿԳՄՍՆ-ից NEWS.am-ին հայտնում են, քոր ՀՀ լեզվի կոմիտեն արձանագրել է, որ շարունակում է 

ապահովել մեր երկրի ողջ տարածքում պետական լեզվի գործառելու բացառիկ իրավունքի 

իրացումը և ազգային փոքրամասնությունների լեզուների՝ օրենսդրությամբ երաշխավորված 

իրավունքների պաշտպանությունը: 

Այս գործընթացը ենթադրում է տեղեկույթի մշտական հավաքում ու մշակում, պահանջում և 

միաժամանակ հնարավորություն է ընձեռում՝ հասարակությանը տրամադրելու առկա 

լեզվավիճակին առնչվող ամփոփ տեղեկություն: 

Տեղեկագրի պատրաստման աշխատանքները ղեկավարել է  Լեզվի կոմիտեի նախագահ Դավիթ 

Գյուրջինյանը: Հեղինակային խումբը կարևորել է տեղեկությունների ընտրանքի հարցը։ 

Տեղեկագիրը կազմվել է՝ սահմանելով չափորոշիչներ, որոնցից առաջնայինը 

ժամանակատարածականն է։ 

Տարածական առումով նյութը ներառում է Հայաստանը, Արցախը և Սփյուռքը։ Աշխատանքում 

առաջնայնությունը վերապահվել է իրողությունների և գործընթացների լեզվաքաղաքական 

կողմին, հաշվի են առնել նաև պետական քաղաքականությանն ուղղակիորեն չառնչվող դեպքերը։ 

Տեղեկագրում զետեղված յուրաքանչյուր տեղեկույթին կից տրված է ՔյուԱռ ծածկագիր (QR code), 

որն ապահովում է տեղեկույթի հավաստիությունը։ 

 Աղավաղումներից խուսափելու նպատակով ներկայացված են հրապարակային խոսքի և 

տեքստերի մի շարք մեջբերումներ  (իրավական փաստաթղթեր, հոդվածներ, ելույթներ, 

անոտացիաներ և այլն)։ Հենց այդ նկատառումով չեն թարգմանվել, այլ տառադարձվել ու 

բացատրվել են այս պահին հայերեն համարժեք չունեցող որոշ օտար բառեր։ 

Տեղեկագրից կարելի է տեղեկանալ, որ Լեզվի կոմիտեն 2019-2021 թթ․ և 2022 թ․ առաջին 

կիսամյակում մշտադիտարկել է զանգվածային լրատվամիջոցների հրապարակումների ու 

հաղորդումների, ինչպես նաև ՀՀ Ազգային ժողովի նիստերի լեզուն։ Մշտադիտարկման 

արդյունքները վերլուծվել են գրական հայերենի կանոններից շեղումներն արձանագրող 

ամփոփագրերում։ Կազմվել և հասցեատերերին է ուղարկվել 84 ամփոփագիր։ 

Կոմիտեի կայքում, ֆեյսբուքյան էջում, տարբեր թերթերում, ամսագրերում ու կայքերում 

հրապարակել է լեզվական տարաբնույթ խնդիրներին ու տարածված լեզվական սխալներին, 

հայկական և թարգմանված գեղարվեստական ֆիլմերի, մուլտֆիլմերի լեզվին անդրադարձող շուրջ 

300 հոդված ու թղթակցություն։ 

Հայերեն նոր բառերի էլեկտրոնային շտեմարան կազմելու նպատակով Լեզվի կոմիտեում 

մուտքագրվել է շուրջ 20 000 բառահոդված։ Մուտքագրվել է նաև էլեկտրոնային տերմինային 

շտեմարանի 10 000 բառային միավոր։ 

https://www.langcom.am/ 

 

 

https://news.am/
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Ամեն տարեվերջի համաշխարհային առաջատար բառարանները հրապարակում են «Տարվա բառը»։ 

Ընտրված բառը (կամ բառերը) արտացոլում է (են) հասարակական կյանքում տվյալ տարում կատարված 

հատկանշական իրադարձություն(ներ)ը։  

Լեզվի կոմիտեն նույնպես հրապարակել է հայերենի տարվա բառը։ Ընտրության համար կոմիտեի կայքի 

«Այսօրվա հայերենը» բաժնի բառերի շարքից առաջարկվեց 15-ը (այբբենական կարգով)։ Լեզվի կոմիտեի 

առցանց հետևորդները քվեարկությամբ (շուրջ 1440 քվե) որոշեցին «Տարվա բառը»։  

Այն է՝ ԱՌԱՋՆԱԳԻԾ։  

Երկրորդ և երրորդ տեղերում են ԱՊԱՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ-ը և ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹ-ը 

 

 
Մամիկոն Ասլանյանի որոշմամբ Վանաձորի համայնքապատկան տարածքը 

ենթադրաբար ապօրինի կտոր-կտոր վաճառվել է. հարուցվել է քրգործ 

 

Վանաձորում ենթադրաբար ապօրինի օտարված տարածքները դարձյալ իրավապահների ուշադրության 

կենտրոնում են, ընդ որում հարուցված քրեական գործն առնչվում է արդեն իսկ կոռուպցիոն 

հանցագործության համար մեղադրվող նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի պաշտոնավարման 

տարիներին։ Այս անգամ իրավապահները կասկածի տակ են առել Ասլանյանի 2019-ին միանձնյա կայացրած 

որոշումները, որով նա Վանաձորի համայնքային սեփականությունը՝ կենտրոնում գտնվող 100 քառակուսի 

մետր տարածքը կտոր-կտոր վաճառել է քաղաքում որպես քրեական հեղինակություն հայտնի Շալիկո 

Մանուչարյանի ընտանիքին։ 

Գործը գլուխ բերելու համար քաղաքապետարանում, ըստ փաստաթղթերի, նախ փոխել են քաղաքի 

հատակագիծը. բազմահարկ բնակելի շենքի բակը, որ համարվում էր սեփականաշնորհման ոչ ենթակա 

տարածք, դարձրել են հասարակական կառուցապատման հող։ Դրանից հետո 100 քառակուսի մետրը 5 

մասի են բաժանել, առանձին հասցեներ տվել ու համայնքի ղեկավարի 5 տարբեր որոշումներով 

համայնքապատկան այս հողակտորներում տաղավարներ տեղադրելու իրավունք տվել։ 

Ընդամենը 4 ամիս անց համայնքի ղեկավարը դարձյալ 5 տարբեր որոշում է կայացրել ու փոքր 

հողակտորներով նույն՝ 100 քառակուսի տարածքը վաճառել 5000 դոլարի դիմաց։ Համայնքապետարանի 

ներկայիս աշխատակազմի քարտուղարի պաշտոնակատար Հայկ Վիրաբյանը երեք տարի առաջ կայացրած 
որոշումներն ապօրինի չի համարում։ 

«Հողամասը և շինթույլտվությունը տրվել են օրենքի սահմաններում, մենք այդ փաստաթղթերը արդեն 

տրամադրել ենք համապատասխան մարմինններին», - ասաց նա: https://www.azatutyun.am/a/32135095.html 

 

Իրավաբանների հայկական ասոցիացիան մասնակցել է Արևելյան Եվրոպայում և 

Կենտրոնական Ասիայում հակակոռուպցիոն որոշումներ կայացնողների բարձր 

մակարդակի հանդիպմանը 
2022-11-18  

https://www.azatutyun.am/a/32135095.html
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Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի և Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի 

ներկայացուցիչ Մարիամ Զադոյանը նոյեմբերի 16-ին մասնակցել է Արևելյան Եվրոպայում և 

Կենտրոնական Ասիայում հակակոռուպցիոն որոշումներ կայացնողների բարձր մակարդակի 

հանդիպմանը և Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության 

(ՏՀԶԿ)  ղեկավար կոմիտեի 27-րդ նիստին Ֆրանսիայի Փարիզ քաղաքում։ Հանդիպումներին 

մասնակցում էին Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանի նախարարներ, 

հակակոռուպցիոն և իրավապահ մարմինների ղեկավարներ և հակակոռուպցիոն որոշումներ 

կայացնող այլ բարձրաստիճան անձինք, ՏՀԶԿ Կաշառքի հարցերով աշխատանքային խմբի 

անդամներ, միջազգային կազմակերպությունների, քաղաքացիական հասարակության 

ներկայացուցիչներ և բիզնես կազմակերպություններ։ 

Մարիամ Զադոյանը ներկայացրեց կոալիցիայի դերը ՏՀԶԿ Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական 

Ասիայի հակակոռուպցիոն ցանցի Ստամբուլյան հակակոռուպցիոն գործողությունների ծրագրի, 

ինչպես նաև ՄԱԿ-ի Կոռուպցիայի դեմ պայքարի կոնվենցիայի, Բաց կառավարման 

գործընկերության (ԲԿԳ) և ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարությունների շրջանակներում 

Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած պարտավորությունների մշտադիտարկմանը 

նպաստելու գործում ստվերային/զուգահեռ զեկույցների մշակման միջոցով: Բարձր գնահատելով 

Մշտադիտարկման գնահատման նոր մշակված շրջանակը՝ ԻՀԱ ներկայացուցիչն ընդգծեց 

կոալիցիայի պատրաստակամությունը՝ շարունակելու աջակցել Ստամբուլյան հակակոռուպցիոն 

գործողությունների ծրագրի 5-րդ փուլի մշտադիտարկմանը… https://iravaban.net/405460.html 

 

Երևանը կստորագրի իրանական «Պարսից ծոց-Սև ծով» նախագիծը. Sputnik Արմենիա 
 

 
Հայաստանը պատրաստ է վավերացնել «Պարսից ծոց-Սև ծով» միջազգային 

տրանսպորտային միջանցքի գործարկման մասին համաձայնագիրը՝ Հանրապետության 

օրենսդրությանը համապատասխան: Ներկայում նախագծի մասնակիցները սպասում են, 

թե երբ Իրանը՝ տվյալ նախագծի գաղափարի հեղինակը, կհայտարարի համաձայնագրի 

ստորագրման ամսաթիվը: 

Այս մասին Sputnik Արմենիայի գրավոր հարցմանն ի պատասխան հայտնեցին ՀՀ 

տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից։  

«Պարսից ծոց-Սև ծով» ՄՏՄ-ի նախագիծը ենթադրում է չընդհատվող երթուղի, որը Դելին և 

Թեհրանը կապում է Եվրոպայի հետ Երևանի և Թբիլիսիի միջոցով, մուլտիմոդալ 

փոխադրումներով։  

18.11.2022 |  

ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՊՀ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱՐ 

https://iravaban.net/405460.html
https://armeniasputnik.am/20221117/tehranic-dzajni-en-spasum-erevany-kstvoragri-iranakan-parsic-tsvoc-sev-tsvov-nakhagitsy-51443729.html
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«Քեն Կակոսյան ընտանիք» կրթաթոշակային հիմնադրամը կրթաթոշակներ է հատկացնելու Երևանի 

պետական համալսարանի, Հայաստանում ամերիկյան համալսարանի և Հայաստանի ազգային 

ագրարային համալսարանի մարզաբնակ ուսանողների՝ փոխհատուցելով չորս տարիների ուսման 

վճարը: 

 
Հիմնադրամը տարեկան ընդհանուր առմամբ 100․000 ԱՄՆ դոլար կտրամադրի Շիրակից, Լոռիից, Տավուշից, 

Սյունիքից, Վայոց ձորից և Արցախից եկած առաջադեմ ուսանողներին: 

  

«Քեն Կակոսյան ընտանիք» կրթաթոշակային հիմնադրամը ոչ միայն ֆինանսապես կաջակցի ուսանողներին 

որակյալ կրթություն ստանալու հարցում, այլև կօգնի բարձր առաջադիմություն ունեցող և իրենց 

համայնքում ակտիվություն ցուցաբերող ուսանողներին իրենց համայնքների բարգավաճմանը և երկրի 

զարգացմանը նպաստելու գործում, կխթանի տեխնոլոգիական զարգացումը Հայաստանում, կապող օղակ 

կդառնա կրթական երեք հաստատությունների, տեխնոլոգիական ոլորտների և ՀՀ կառավարության միջև: 

  

Երևանի պետական համալսարանի, Հայաստանում ամերիկյան համալսարանի և Հայաստանի ազգային 

ագրարային համալսարանի ներկայացուցիչները կընտրեն կրթաթոշակ ստացող ուսանողներին՝ դրանք 

տրամադրելով ամենամրցակցային հայտ և մոտիվացիոն նամակ նեկայացրած ուսանողներին։ Ծրագիրը 

կկառավարի Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը։ http://www.ysu.am/news/hy/scholarship-opportunity-
for-YSU-students?fbclid=IwAR29tqB9wPfOU-taBdO6b3BJbXFZH6o58uTY-aO0AhqUvPSZz0UippAjBnA 

 

Ձևավորվել է արագ կարիքի հավաքագրման հարթակ ադրբեջանական ագրեսիայից 

տուժածների համար. Անահիտ Պարզյան 

18/11/2022 

«Լայնածավալ գործողություններ են իրականացվում որպեսզի թվային հարթակները հասանելի լինեն 

անմիջական շահառուին և օնլայն դիմումների համակարգի միջոցով քաղաքացիները ցանկացած վայրից 

ցանկացած պահին կարողանան իրենց կարիքները հայտնել նախարարությանը, ինչպես նաև ակտիվորեն 

մասնակցել կառավարության տարբեր տեսակի ծրագրերին»,-«Արմենպրես»-ի մամուլի սրահում հայտնեց 

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Նորք տեխնոլոգիաների կենտրոնի տնօրեն 

Անահիտ Պարզյանը: 

Ներկայացնելով սոցիալական պաշտպանության ոլորտում թվային փոխակերպումների ուղղությամբ 

նախարարության աշխատանքները՝ բանախոսը տեղեկացրեց, որ այդ նպատակով տարբեր փուլեր են 

իրականացվում՝ ինչպես հիմնային բարեփոխումենրի ծրագրերի տեսքով, այնպես էլ առանձին՝ 

կարճաժամկետ: 

«Օրինակ, անձի հաշմանդամության կարգը որոշող համակարգ է ներդրվում, որը  թվային լուծման միջավայր 

է ստեղծում, որպեսզի հաշմանդամության կարգի որոշման գործընթացն իրականացվի ավելի թափանցիկ 

արագ և մատչելի կերպով»,-ասաց Անահիտ Պարզյանը: 

https://www.panorama.am/am/news/2022/11/18/%D4%B1%D5%B6%D5%A1%D5%B0%D5%AB%D5%BF-

%D5%8A%D5%A1%D6%80%D5%A6%D5%B5%D5%A1%D5%B6/2757729 

 

http://www.ysu.am/news/hy/scholarship-opportunity-for-YSU-students?fbclid=IwAR29tqB9wPfOU-taBdO6b3BJbXFZH6o58uTY-aO0AhqUvPSZz0UippAjBnA
http://www.ysu.am/news/hy/scholarship-opportunity-for-YSU-students?fbclid=IwAR29tqB9wPfOU-taBdO6b3BJbXFZH6o58uTY-aO0AhqUvPSZz0UippAjBnA
https://www.panorama.am/am/news/2022/11/18/%D4%B1%D5%B6%D5%A1%D5%B0%D5%AB%D5%BF-%D5%8A%D5%A1%D6%80%D5%A6%D5%B5%D5%A1%D5%B6/2757729
https://www.panorama.am/am/news/2022/11/18/%D4%B1%D5%B6%D5%A1%D5%B0%D5%AB%D5%BF-%D5%8A%D5%A1%D6%80%D5%A6%D5%B5%D5%A1%D5%B6/2757729
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Դպրոցական ձմեռային արձակուրդների օրերը հայտնի են 

 
21 նոյեմբերի 2022  

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանով հաստատված 

հանրակրթական հիմնական ընդհանուր, մասնագիտացված և հատուկ պետական ծրագրեր 

իրականացնող ուսումնական հաստատությունների 2022-2023 ուսումնական տարիների 

օրինակելի ուսումնական պլաններում սահմանվել են դպրոցականների արձակուրդների օրերը: 

Առաջին և երկրորդ դասարանցիների ձմեռային արձակուրդները տրամադրվում են դեկտեմբերի 

26-ից 2023-ի հունվարի 22-ը ներառյալ։ 3-12-րդ դասարանների սովորողներին ձմեռային 

արձակուրդները տրամադրվում են դեկտեմբերի 26-ից հունվարի 8-ը ներառյալ: 

Ըստ ուսպլանի՝ ԿԳՄՍ նախարարությունն անհաղթահարելի ուժի առաջացման դեպքում 

(եղանակային անբարենպաստ պայմաններ, սուր վարակիչ հիվանդությունների տարածում, 

տարերային աղետ և այլն) կարող է սահմանել լրացուցիչ արձակուրդ՝ կատարելով 

փոփոխություններ ուսումնական պարապմունքների և սովորողների համար սահմանված 

արձակուրդների ժամանակացույցներում: 

Այդ փոփոխությունները կարող է կատարել նաև ուսհաստատությունը՝ բաց թողնված ժամերը 

մինչև ուսումնական պարապմունքների ավարտը լրացնելու կամ ուսումնական պարապմունքները 

հեռավար եղանակով կազմակերպելու՝ լիազոր մարմնին տեղեկացնելու պայմանով: 

Սահմանվել է նաև, որ 2022-2023 ուստարվա պարապմունքներն ավարտվում են 2023 թ. մայիսի 26-

ին` 5-օրյա աշխատանքային շաբաթվա և մայիսի 27-ին՝ 6-օրյա աշխատանքային շաբաթվա 

դեպքում՝ ապահովելով առնվազն 30 ուսումնական շաբաթ` առաջին, 32` երկրորդ և 34՝ երրորդից 

տասներկուերորդ դասարանների համար։ 

 

Ծե՞ծ, թե՞ զսպում հոգեբուժարանում. կողմերը պատմում են բոլորովին տարբեր 

պատմություններ Նոյեմբեր 21, 2022 

 
49-ամյա տղամարդուն հոգեբուժարանում դաժանորեն ծեծե՞լ են, թե՞ ընդամենը զսպել, որ նա ճաշի 

գդալով սանիտարին չվնասի... Կողմերը պատմում են բոլորովին տարբեր պատմություններ։ 

 

«Իմ պաշտպանյալը նշում է, որ աչքերից կայծեր թռան», - ասում է փաստաբան Արմինե Դավթյանը։ 

Նա է հոգեբուժարանում բուժում ստացող տղամարդու պաշտպանը, և պնդում է, որ 11 օր առաջ 

հիվանդապահներից մեկը՝ նախկին ոստիկան, որ վատ հարաբերություններ է ունեցել իր 

պաշտպանյալի հետ, առավոտյան սպառնացել է, երեկոյան բռնության ենթարկել նրան. - «Ահավոր 

վատ սեռական բնույթի հայհոյանքներ էր հնչեցնում և հարվածների ընթացքում էլ չէր 

դադարեցնում այդ հայհոյանքները, ոտքով ու ձեռքերով հարվածում էր մարմնի տարբեր մասերին՝ 

որովայնին, ոտքի հատվածում, երիկամներին»։ 

 

Ըստ փաստաբանի, հիվանդասենյակում կոնֆլիկտ է ծագել այլ բուժվողների միջև, իր 
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պաշտպանյալը քնած է եղել, արթնացել է, միջամտել, ինչից հետո հիվանդապահն է եկել ու 

բռնություն գործադրել։ 

 

Նուբարաշենի հոգեբուժարանի տնօրենը նախ շեշտում է՝ այդ հիվանդապահը 20 տարի առաջ է 

ոստիկան եղել Ռուսաստանում, հետո բարձրագույն կրթություն է ստացել այստեղ և ընդունվել 

հոգեբուժարան գործի։ https://www.azatutyun.am/a/32141350.html 

 

 

Ֆրանսիան մերժել է Հայաստանին արտահանձնել Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ 

Խաչատրյանին 

Նոյեմբեր 22, 2022 

 
 

Ֆրանսիան մերժել է Հայաստանին արտահանձնել Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ 

Խաչատրյանին։ Գլխավոր դատախազությանն ուղղված «Ազատության» հարցման պատասխանից 

պարզ է դառնում, որ Երևանը Փարիզից մերժումը ստացել է մոտ մեկ ամիս առաջ։ 

Ֆրանսիայի Եվրոպայի և արտաքին գործերի նախարարությունը Հայաստանի արտաքին 

գերատեսչության միջոցով պատասխանել է, որ դեռ հինգ ամիս առաջ դատական մարմինները 

բացասական կարծիք են հայտնել Խաչատրյանին արտահանձնելու դիմումի վերաբերյալ։ Այս 

որոշման հիմքում դրվել է Արտահանձնման Եվրոպական կոնվենցիան, ըստ որի, «Խաչատրյանի 

արտահանձնումը նրա համար կարող է ունենալ բացառիկ ծանր հետևանքներ»։ 

Թե ի՞նչ ծանր հետևանքների մասին է վկայակոչված ֆրանսիական դատական մարմինների 

եզրակացության մեջ, Հայաստանի դատախազությունը չի մանրամասնում։ 

«Թրանսփարենսի ինթերնեյշընըլի» իրավական հարցերով փորձագետ Հայկ Մարտիրոսյանի 

կարծիքով՝ այս մերժումը կարող է իր մեջ իրավականից բացի նաև քաղաքական ենթատեքստ 

ունենալ։ https://www.azatutyun.am/a/32142258.html 

Մնացական Մարտիրոսյանն ընտրվել է Հակակոռուպցիոն դատարանի 

դատավոր 

Նոյեմբեր 22, 2022 

 
«Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումներով հաստատված՝ 

քաղաքացիների իրավունքների կոպիտ խախտումներով դատավճիռների հեղինակ բոլոր 

դատավորները պետք է հրաժարական տան, հեռանան կամ հեռացվեն պաշտոններից», - 

երեք ու կես տարի առաջ հայտարարել էր վարչապետ Փաշինյանը։ 

https://www.azatutyun.am/a/32141350.html
https://www.azatutyun.am/a/32142258.html
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Իսկ երեկ Եվրոպական դատարանի վճիռներով խախտումներ թույլ տված դատավոր 

Մնացական Մարտիրոսյանը ոչ միայն չավարտեց իր կարիերան, այլև ընտրվեց 

նորաստեղծ Հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր։ 

Քվեարկությունը գաղտնի է և պարզ չէ, թե դատավորների անկախությունը երաշխավորող 

Բարձրագույն դատական խորհրդի որ անդամներն են կողմ արտահայտվել 59-ամյա 

Մարտիրոսյանի թեկնածությանը, ովքեր՝ դեմ։  https://www.azatutyun.am/a/32142783.html 

 

«ՀՐԱՊԱՐԱԿ». ՊԵԿ-Ն ԻՐ ԱՊՕՐԻՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՄՈՏ 300 ՄԼՆ 

ԴՐԱՄԻ ՎՆԱՍ Է ՏՎԵԼ  24.11.2022 

2018 թվականի իշխանափոխությունից հետո Պետեկամուտների կոմիտեի մի շարք 

պաշտոնյաներ հեռացվեցին աշխատանքից՝ ակնհայտ քաղաքական դրդապատճառներով։ 

ՊԵԿ ղեկավարությունը դրա անունը դրեց «կառուցվածքային փոփոխություններ» ու դրա 

անվան տակ մի շարք փորձառու, երկարամյա աշխատակիցների, այդ թվում՝ 

վարչությունների ու բաժինների պետերի, պետի տեղակալների, ազատեց պաշտոններից։ 

Մեր տեղեկություններով՝ խոսքը մոտ մեկ տասնյակ մարդու մասին է, ովքեր, համարելով, 

որ ապօրինի են հեռացվել աշխատանքից, դեռ 2018-19 թթ․ դիմել էին դատարան՝ 

վիճարկելով աշխատանքից հեռացման ՊԵԿ որոշումը։ Այդ թվերին ՊԵԿ նախագահը, 

հիշեցնենք, Դավիթ Անանյանն էր, ում օրոք էլ իրականացվեց այդ կադրային ջարդը։  

Մենք տեղեկացանք, որ այսօր՝ այդ իրադարձություններից շուրջ 3-4 տարի անց, ՊԵԿ 

ղեկավարության կողմից անօրինական կերպով հեռացված աշխատակիցները հերթով 

հաղթում են դատական ատյաններում ու ստանում փոխհատուցում՝ չաշխատած 

ամիսների դիմաց։ Նրանք՝ բոլորը, ՊԵԿ-ի դեմ հաղթանակ են գրանցել դատական բոլոր 

ատյաններում՝ առաջին ատյանից մինչեւ Վճռաբեկ դատարան։ Բոլորի դեպքում էլ 

դատարանը միատեսակ որոշումներ է կայացրել՝ բավարարելով իրենց խախտված 

իրավունքների վերականգնման հայցով դիմած ՊԵԿ աշխատակիցների պահանջը։ Ու 

ՊԵԿ-ն այսօր, կատարելով դատարանի վճիռը, ստիպված տասնյակ միլիոնավոր 

դրամների փոխհատուցումներ է տրամադրում իր սխալ եւ ապօրինի վարչարարության 

զոհ դարձած աշխատակիցներին։ https://hraparak.am/post/a25af13c7efc4d577f4d93a059f727e0 

Փաշինյանը չի ստորագրել ՀՀ–ին օգնություն ցուցաբերելու ՀԱՊԿ 

նախագիծը 

 

24 նոյեմբերի 2022  

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի ստորագրել «ՀԱՊԿ Հավաքական անվտանգության խորհրդի 

հռչակագրի և Հայաստանի Հանրապետությանը օժանդակություն ցուցաբերելու համատեղ 

միջոցառումների մասին» նախագիծը։ 

https://www.azatutyun.am/a/32142783.html
https://hraparak.am/post/a25af13c7efc4d577f4d93a059f727e0
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ՀԱՊԿ գագագթնաժողովում ունեցած ելույթում վարչապետն ասել է, որ ստորագրման 

ներկայացված նախագիծը վերջնական տեսքի չի բերվել և ինքը պատրաստ չէ ստորագրել այս 

փաստաթղթերը։ 

Փաշինյանը հավելել է, որ իրավիճակի քաղաքական հստակ գնահատականի բացակայությունը և 

որոշումը չկայացնելը կարող է նշանակել «ոչ միայն ՀԱՊԿ-ի կողմից դաշնակցային 

պարտավորություններից հրաժարում, այլ նաև Ադրբեջանի կողմից մեկնաբանվել որպես ՀԱՊԿ-ի 

կողմից կանաչ լույս Հայաստանի դեմ հետագա ագրեսիայի համար»։ 

«Մեզ համար սկզբունքային նշանակություն ունի ՀՀ-ում ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտու 

հաստատումը։ Նման ձևակերպման գոյությունն ինքնին կարող է տարօրինակ թվալ, բայց մեր վերջին 

քննարկումներն ուսումնասիրելով՝ մենք հանգել ենք այն եզրակացության, որ սա չափազանց կարևոր է։ 

Մեր դիրքորոշումը հետևյալն է՝ 1991-ի դեկտեմբերի 21-ի Ալմաթիի հռչակագրի համաձայն՝ ԱՊՀ 

հիմնադիր երկրները՝ որպես անկախ պետություններ, ճանաչել են միմյանց տարածքային 

ամբողջականությունը և գոյություն ունեցող սահմանների անձեռնմխելիությունը։ Սա նշանակում է, որ 

վերոնշյալ երկրներն անկախացել են այն վարչական սահմաններով, որոնք գոյություն ունեին 

հանրապետությունների միջև Խորհրդային Միության տարիներին։ Այսինքն՝ նախկին վարչական 

սահմանները դարձել են պետական սահմաններ, իսկ վերոնշյալ երկրների տարածքները որոշվել են հենց 

այս սահմաններով։ Հենց այս սահմաններով է, որ ՀՀ-ն դարձել է ՄԱԿ-ի և ՀԱՊԿ-ի անդամ։ 

2021 թ. մայիսի 11-ից Ադրբեջանը երեք անգամ կիրառել է զինված ուժեր և օկուպացրել ՀՀ 

ինքնիշխան տարածքի մոտ 140 քառակուսի կիլոմետր։ Դա տեղի է ունեցել 2021 թ. մայիսի 11-ին ու 

նոյեմբերի 14-ին և 2022 թ. սեպտեմբերի 13-ին: 

Այսպիսով, ՄԱԿ-ի 1974-ի դեկտեմբերի 14-ի թիվ 3314 բանաձևի համաձայն՝ Ադրբեջանի վերոնշյալ 

գործողությունները համարվում են ագրեսիա։ Ի՞նչ ենք մենք ակնկալում ՀԱՊԿ-ից այս առումով։ 

Այս փաստի արձանագրումը՝ հստակ ձևակերպված քաղաքական գնահատականի տեսքով։ Զերծ 

մնալ նման գնահատականից՝ ասելով, որ ՀՀ և Ադրբեջանի միջև սահման չկա, նշանակում է պնդել, որ 

չկա Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության պատասխանատվության գոտի, 

իսկ եթե պատասխանատվության գոտի չկա, ապա չկա և կազմակերպությունը։ Համենայն դեպս՝ 

այսպես կարելի է դա մեկնաբանել»,-ասել է Փաշինյանն իր ելույթում։ 

https://www.panarmenian.net/arm/news/303912/ 

 

 

Համընդհանուր հայտարարագրումը նաև ռեպրեսիաների գործիք է. Նաիրի 

Սարգսյան 24.11.2022 

 

Կառավարությունը նոյեմբերի 17-ի նիստում հավանություն տվեց «Հայաստանի Հանրապետության 

հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և «Վարչական 

իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մաuին» ՀՀ 

օրենքների նախագծերին հավանություն տալու և անհետաձգելի համարելու մասին որոշման նախագծին, 

որով առաջարկվում է ֆիզիակական անձանց եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգ 

ներդնել: Գործադիրի հիմնավորումներից մեկն այն է, որ փոփոխությունն ուղղված է ստվերային 

տնտեսության կրճատմանը: Վերոնշյալ հիմնավորման և համընդհանուր հայտարարագրման համակարգի 

էության վերաբերյալ Panorama.am-ը հարցեր ուղղեց Աուդիտորների պալատի նախագահ Նաիրի 

Սարգսյանին: 

Ն. Սարգսյան-Ստվերը կրճատելու համար այս գործիքակազմը չէ, որ պետք է կիրառեն, իսկ գնահատականը, 

որ կարելի է տալ նախաձեռնությանը, անմտություն, պետականակործան հերթական նախաձեռնությունն է: 

Ստվերի դեմ պայքարը պետք է սկսել պետական արդյունավետ ծախսերի կատարումից: Եթե որևէ երկիր, 

https://www.panarmenian.net/arm/news/303912/
https://www.panorama.am/am/
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այդ թվում նաև ՀՀ-ն, չի իրականացնում պետական արդյունավետ ծախսերի քաղաքականություն այնպես, 

որ պետության քաղաքացիներն իրենց զգան բավարարված և գոհ, ապա երբևէ հնրավարո չէ որևէ 

հատվածական փոփոխությունների և օրենսդրական նախաձռնությունների միջոցով ստվերի դեմ պայքարել 

և ստվերը կրճատել: Սա բացառվում է ի սկզբանե, և այդ բացառման հիմնավորումն այն է, որ որևէ անձ 

երբևէ չի վճարի ինչ-որ ծառայության դիմաց, որը նա չի ստանում: Նա չի վճարի կրթական ծառայության 

դիմաց, եթե համապատասխան կրթություն չի ստանում, առողջապահական ծառայությունների դիմաց չի 

վճարի, եթե չի ստանում այն: / 
https://www.panorama.am/am/news/2022/11/24/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%

A1%D6%80%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-

%D5%86%D5%A1%D5%AB%D6%80%D5%AB-

%D5%8D%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6/2760170 

 

ՀՀ-ին աջակցելու վերաբերյալ ՀԱՊԿ որոշման նախագիծը չէր բավարարում հայկական 

կողմին. ԱԳՆ խոսնակ  24.11.2022 

 

 

Հայկական կողմը ակնկալում է ՀԱՊԿ դաշնակիցներից հստակ քաղաքական գնահատական 

սեպտեմբերի 13-14-ի ադրբեջանական ագրեսիայի վերաբերյալ, իսկ առկա խմբագրությամբ 

Հավաքական անվտանգության խորհրդի «Հայաստանի Հանրապետությանը օգնություն 

ցուցաբերելու համատեղ միջոցառումների մասին» որոշման նախագիծն այդ տեսանկյունից չէր 

բավարարում հայկական կողմին: Այս մասին «Ազատության» հետ զրույցում ասաց 

Արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանը: 

«Հետևաբար, որոշում կայացվեց փաստաթուղթն ուղարկել լրամշակման», - ասաց նա՝ ի 

պատասխան հարցին՝ ի՞նչ առաջարկներ էր ներկայացրել Հայաստանը, որոնք այդպես էլ 

չընդունվեցին, արդյունքում չստորագրվեց նաև «Հայաստանի Հանրապետությանը օգնություն 

ցուցաբերելու համատեղ միջոցառումների մասին» որոշման նախագիծը: 

Վահան Հունանյանը հավելեց՝ ցավալի է, սակայն ՀԱՊԿ որոշ գործընկերներ Հավաքական 

անվտանգության խորհրդի հռչակագրի և ՀԱՊԿ Արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի՝ 

հաջակցություն Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու ջանքերին 

հայտարարության ընդունումը կապեցին «Հայաստանի Հանրապետությանը օգնություն 

ցուցաբերելու համատեղ միջոցառումների մասին» որոշման միաժամանակյա ընդունման հետ, 

ինչի արդյունքում բոլոր երեք փաստաթղթերը ուղարկվեցին լրամշակման: 

Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը երեկ 3 փաստաթուղթ չի 

ընդունել: 

Չնայած ՀԱՊԿ -ն այդպես էլ քաղաքական հայտարարություն չարեց և չդատապարտեց 

Ադրբեջանի ագրեսիան Հայաստանի նկատմամբ, վարչապետն այսօր անկեղծ ու դրական էր 

գնահատել երևանյան գագաթնաժողովի քննարկումները։ Փաշինյանը երեկ հրաժարվել էր 

ստորագրել ՀԱՊԿ հռչակագիրը և Հայաստանին օժանդակություն ցուցաբերելու համատեղ 

միջոցառումների մասին նախագիծը, պատճառաբանելով, որ փաստաթուղթը վերջնական 

տեսքի չի բերվել։ 

 

 

 

https://www.panorama.am/am/news/2022/11/24/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%86%D5%A1%D5%AB%D6%80%D5%AB-%D5%8D%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6/2760170
https://www.panorama.am/am/news/2022/11/24/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%86%D5%A1%D5%AB%D6%80%D5%AB-%D5%8D%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6/2760170
https://www.panorama.am/am/news/2022/11/24/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%86%D5%A1%D5%AB%D6%80%D5%AB-%D5%8D%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6/2760170
https://www.panorama.am/am/news/2022/11/24/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%86%D5%A1%D5%AB%D6%80%D5%AB-%D5%8D%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6/2760170
https://www.azatutyun.am/a/32147046.html?fbclid=IwAR1byQZIg1RxVkqDUcHoGt-qxNZiZCgxcRDVMaVZcuMb8TcyD45gBOJeinU%C2%A0
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Քաղհասարակությունը Ադրբեջանում հայատյաց քաղաքականության 
վերաբերյալ զեկույց է ներկայացրել միջազգային կառույցներ 
 

 
November 23, 2022 

Նոյեմբերի 16-ին՝ Հանդուրժողականության միջազգային օրվա կապակցությամբ, Հայաստանի 

քաղաքացիական հասարակության մի խումբ կազմակերպություններ Ադրբեջանի կողմից 

Ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիայի 

խախտումների վերաբերյալ զեկույցներ են ներկայացրել ՄԱԿ-ի Ռասայական խտրականության 

հարցերով հատուկ զեկուցողին, ինչպես նաև Ռասիզմի և անհանդուրժողականության դեմ 

եվրոպական հանձնաժողովին՝ Ադրբեջանի մոնիթորինգային զեկույցի պատրաստման 

շրջանակներում: 

  

Զեկույցները հեղինակել են Բաց հասարակության հիմնադրամներ – Հայաստանը, «Իրավունքների 
պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպությունը, «Թրանսփարենսի 
Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» ՀԿ, «Հանուն հավասար իրավունքների» ՀԿ-ն և Հելսինկյան 
քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը։ 
  

Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները միջազգային 

կառույցների ուշադրությունն է հրավիրել Ադրբեջանում պետական մակարդակով իրականացվող 

հայատյացության երկարամյա քաղաքականության վրա, այդ թվում՝ պետական բարձրաստիճան 

պաշտոնատար անձանց կողմից գեներացվող ատելության քարոզն ու կոչերը, ատելության հիմքով 

հայ զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց նկատմամբ կատարված հանցագործությունները 

ինչպես զինված ընդհարման համատեքստում, այնպես էլ խաղաղ պայմաններում և 

անպատժելիության և հերոսացման մթնոլորտը, հայկական մշակութային ժառանգության 

ոչնչացումը և ինքնության խեղաթյուրումը և այլն։ 

  

Հայաստանյան քաղաքացիական միջազգային կառույցներին կոչ է արել իրենց մանդատների 

շրջանակում պահանջել Արդբեջանի իշխանություններից. 

  

 Վերջ դնել հայերի դեմ ռասայական ատելություն հրահրող խոսույթին, այդ թվում՝ հանրային 

բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կողմից: Դատապարտել և հետաքննել քաղաքական և 

հանրային գործիչների հայատյաց հայտարարությունները, պատասխանատվության ենթարկել 

պատասխանատուներին: 

 Վերջ դնել հայերի դեմ ատելության հիմքով հանցագործությունների անպատժելիության 

քաղաքականությանը: Արդյունավետ և իրական քննություն իրականացնել հայերի դեմ կատարված 

հանցագործությունների առնչութամբ, ներառյալ՝ սպանությունները, Ադրբեջանի վերահսկողության 

տակ հայտնված անձանց խոշտանգումները և մահապատիժները և այլ հանցագործություններ, 

քրեական պատասխանատվության ենթարկել և պատժել մեղավորներին: 

 Անհապաղ և արդյունավետ միջոցառումներ ձեռնարկել հայերի նկատմամբ խտրականության և 

ատելության պետական քաղաքականությունը վերացնելու և հանդուրժողականությունը խթանելու 

և հայերի նկատմամբ առկա կարծրատիպերի և նախապաշարմունքների դեմ պայքարելու համար: 

 Ապահովել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայկական մշակութային և 

պատմական ժառանգության նկատմամբ հարգանքը և արդյունավետ պաշտպանությունը: 
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Հաշմանդամ դարձած հանքափորը փորձում է դատարանի միջոցով վնասի 

հատուցում ստանալ հանքատերերից 
Նոյեմբեր 24, 2022 

 

 
Ախթալեցի հանքափոր Արթուր Գիգոլյանը հանքում լիովին առողջությունը կորցնելուց հետո փորձում է 

դատարանի միջոցով վնասի հատուցում ստանալ հանքատերերից։ 

Այս տարվա ամռանը Շամլուղի հանքում տեղի ունեցած փլուզման հետևանքով 42-ամյա տղամարդն 

անկողնուն է գամվել։ Նրա 7 անչափահասները մնացել են նպաստի ու հաշմանդամության թոշակի 

հույսին։ 

Հանքը շահագործող Ախթալայի լեռնահարստացման կոմբինատը հոգացել է միայն 4 

վիրահատությունների ու հիվանդանոցի ծախսերը՝ մոտ 6 միլիոն դրամի չափով։ Դրանից հետո 

Արթուրը, որ արդեն 5 ամիս ոտքերի վրա չի կանգնել, որևէ օգնություն չի տեսել հանքի տերերից։ Պնդում 

է՝ փլուզումը նրանց պատճառով է տեղի ունեցել։ Չեն հետազոտել ու չեն կանխել վթարի վտանգը. - «Եթե 

դուք գիտեք վտանգավոր տեղ ա, խի՞ եք հորատման աշխատանքներ տանում։ Եթե գիտեք ըդտեղ 

կավային շերտ ա, բա խի՞ եք ասում գնա ծակի։ Ես աշխատող եմ, ես հո գեոլոգ չեմ կամ մարկշրեյդեր չեմ, 

որ իմանամ կավային շերտ ա իրար վրա գնում, թե չէ»։ 

Կնոջ՝ Ասպրամ Գիգոլյանի ձեռքի տակ են բժիշկների ու փորձագետների եզրակացությունները, ըստ 

որոնց հանքի փլուզման հետևանքով Արթուրը 100 տոկոսով կորցրել է առողջությունն ու անկարող է 

աշխատել։ Ասպրամն ասում է՝ արդեն անհույս է, թե երիտասարդ ամուսինը երբևէ կքայլի. - «Սկզբից, որ 

ամուսնուս դեպքը պատահեց, ինձ ասեցինք՝ ակտով թոշակի կուղարենք, թոշակը կստանաք, ձեզ համար 

լավ կապրեք։ Իսկ ասեցի ամուսինս քայլելը, բանը, ասեցին՝ սաղ լավ ա ըլնելու, քայլելու էլ ա էդ մարդը, 

աշխատելու էլ ա, ստեղ մի հատ թեթև գործ կտանք, կաշխատի»։ 

Դիմել են Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, որտեղից հղում են արել օրենքներին 

ու շեշտել՝ գործատուն պարտավոր է վճարել կորցրած աշխատավարձը, ինչպես նաև առողջության 

քայքայման հետևանքով ծագած լրացուցիչ ծախսերը` ներառյալ բուժվելու, սննդի, դեղամիջոցներ ձեռք 

բերելու, պրոթեզավորման, կողմնակի խնամքի, նույնիսկ առողջարանային բուժման, հատուկ 

տրանսպորտային միջոցներ ձեռք բերելու կամ այլ մասնագիտություն ստանալու համար գումարները: 

Մինչդեռ Ընկերության արտադրության պետ Սամվել Հանիսյանն «Ազատությանն» ասաց` իրենց 15 

տարվա արդեն նախկին աշխատակցի համար այլ ծախսեր չեն անի, քանի դեռ չկա դատարանի վճիռը. - 

«Դատարանը թող իրա որոշումը կայացնի։ Ինչ որոշում էլ կայացնի, հիմնարկը պատրաստ ա դրան»։ 
https://www.azatutyun.am/a/32147362.html 

 

 
Հայաստանում շրջանառվում են կեղծ դեղեր, այդ թվում՝ հակաքաղցկեղային 

Նոյեմբեր 26, 2022 

 

 
 

Հայաստանում շրջանառվում են կեղծ դեղեր, այդ թվում՝ քաղցկեղի քիմիաթերապիայի դեղեր, 

ահազանգում են հասարակական կազմակերպություններն ու մասնագետները։ 

https://www.azatutyun.am/a/32147362.html
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Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնն ու տեսչական մարմինը նույնպես 

հայտարարություն են տարածել, հորդորելով բնակչությանը՝ զգոն լինել։ 

Ահազանգից հետո Ազգային ժողովի առողջապահության հանձնաժողովը ոլորտի ներկայացուցիչներին 

նաև այս թեմայով փակ քննարկման էր հրավիրել։ Հանձնաժողովի նախագահ Նարեկ Զեյնալյանի 

ձեռքին եղած փաստաթղթերով՝ բժիշկներից մեկը կասկածել է, որ հիվանդի գնած դեղը կեղծ է, դիմել են 

արտադրող ընկերության հայաստանյան ներկայացուցիչներին, հետո՝ ուղարկել դա Շվեյցարիա: 

«Ուղարկել են մայր գործարան և այնտեղից եկել է պատասխան, որ այս սրվակի մեջ ամենևին այլ նյութ 

է՝ էլի հակաքաղցկեղային, բայց՝ շատ-շատ անգամներ ավելի էժան: Այսինքն՝ անձը, վստահ լինելով, որ 

ինքը մի քիչ ավելի էժան նույն դեղորայքը որակյալ ձեռք է բերել և իր հիվանդի կյանքը պետք է փրկի, 

պարզվում է՝ ընդհուպ մինչև կարող է հակառակ էֆեկտը տալ, հիվանդությունը ավելի պրոգրեսիայի 

ենթարկել և ընդհուպ մինչև մահվան», - «Ազատության» հետ զրույցում ասաց Զեյնալյանը: 

https://www.azatutyun.am/a/32150130.html 

 

Լեմկինի ինստիտուտը զորակցություն է հայտնել Արցախի ժողովրդի 

ինքնորոշման իրավունքին 

  

26 նոյեմբերի 2022  

 

Ցեղասպանության կանխարգելման Լեմկինի ինստիտուտը զորակցություն է հայտնել Արցախի 

Հանրապետության ժողովրդին՝ բարձրաձայնելով նրանց ինքնորոշման կամքի հարցը, գրում 

է «Առավոտը»։ 

«Արցախի ժողովուրդն արժանի է, որ միջազգային հանրության կողմից լսվեն և լուրջ ընդունվեն 

ինքնորոշման իրենց կոչերը։ Հիշենք, որ ինքնորոշման իրավունքը միջազգային իրավական համակարգի 

կարևորագույն հիմունքներից մեկն է պետությունների հավասար ինքնիշխանության և տարածքային 

ամբողջականության հետ մեկտեղ: Ինքնորոշման հիմնարար իրավունքը չպետք է դառնա հերթական 

իրավաբանական ֆիկցիա. փոխարենը, այն պետք է ընկալվի որպես կայուն միջազգային խաղաղության 

և անվտանգության կարևոր տարր: 

Ավելին, ինքնության խմբերը պաշտպանելու միջազգային հանրության պատասխանատվությունը 

հիմնարար նորմ է, որը պետք է կիրառվի այս դեպքում, երբ աշխարհը հազվագյուտ հնարավորություն 

ունի կանխելու ցեղասպանությունը, նախքան կսկսվեն զանգվածային սպանությունները»,- ասվում է 

հայտարարության մեջ: 

Լեմկինի ինստիտուտը կոչ է արել ստեղծել անկախ միջազգային հանձնաժողով, որը «կուսումնասիրի 

Արցախում առկա խնդիրները՝ նպատակ ունենալով հաստատել արդար արդյունք և կայուն 

խաղաղություն»: 

«Չի կարելի թույլ տալ, որ Ադրբեջանին ուժ կիրառի հայկական տարածքի պահանջատիրության համար, 

և միջազգային հանրությունը պետք է հստակ ցույց տա, որ նա եռանդորեն պաշտպանելու է հայկական 

կյանքը ընդդեմ 1915թ. ցեղասպանության վերսկսման»,- ասվում է հայտարարության մեջ: 
 

ՄԻՊ-ը պարզաբանումներ է պահանջել ոստիկանների և քաղաքացիների 

մասնակցությամբ դեպքի վերաբերյալ 26/11/2022  

https://www.azatutyun.am/a/32150130.html
https://www.aravot.am/2022/11/25/1306929/
https://www.aravot.am/2022/11/25/1306929/
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ՄԻՊ Քրիստինե Գրիգորյանը հայտարարություն է տարածել Լոռու մարզում ոստիկանության ծառայողների 

և քաղաքացիների մասնակցությամբ տեղի ունեցած դեպքի վերաբերյալ. 

«Երեկ Լոռու մարզում ոստիկանության ծառայողների և քաղաքացիների մասնակցությամբ տեղի ունեցած 

դեպքի վերաբերյալ, որի արդյունքում, ըստ որոշ հրապարակումների՝ քաղաքացիներին հասցվել է տարբեր 

աստիճանի մարմնական վնասվածքներ և կիրառվել է արցունքաբեր գազ, Մարդու իրավունքների 

պաշտպանը պարզաբանումներ է պահանջել ՀՀ ոստիկանությունից, որի համաձայն՝ դեպքի 

կապակցությամբ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ 

ՄԻՊ ներկայացուցիչներին ոստիկանությունից նաև բանավոր հավաստիացվել է, որ դեպքի 

կապակցությամբ ծառայողներին ամրակցված տեսանկարահանող սարքերով արված տեսանյութերը 

պահպանվել են։ 

 

Պաշտպանը հաջորդիվ քրեական վարույթի վերաբերյալ  պարզաբանումներ է պահանջելու նաև քրեական 

հետապնդման մարմիններից և իր ուշադրության կենտրոնում է պահելու քրեական վարույթի ընթացքը՝ 

բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության ապահովման նպատակով»։  

 

Սիրելի հեքերներ, մեդիա ոլորտի ներկայացուցիչներ, ստարտափերներ և ՏՏ 

էնտուզիաստներ, 

 
Մեծ ուրախությամբ հայտարարում ենք, որ դեկտեմբերի 3-4-ը տեղի է ունենալու «Մեդիա և 

տեղեկատվական գրագիտության Հեքըթոն 2022»-ը՝ փաստերի ստուգման և 

մեդիագրագիտության կարողությունների զարգացմանն ուղղված տեխնոլոգիական 

լուծումներով նախագծերի համար։ 

 Մրցանակային ֆոնդը կազմում է 15,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ, որը 

շնորհվելու է երեք լավագույն գաղափարների հեղինակներին։ 

https://pjc.am/heqeton-apateghekatvutyun-ev-mediagragitutyun/ 
27․11․2022 

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հայփոստի անունից նման կեղծ հաղորդագրություն է տարածվում։  

Պետք չէ անցնել հղումով ու տվյալներ փոխանցել։ 
 

https://bit.ly/3CddPDl
https://bit.ly/3CddPDl
https://pjc.am/heqeton-apateghekatvutyun-ev-mediagragitutyun/
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29/11/2022  

Ադրբեջանցիների ներխուժումների հետևանքով նրանց կրակոցները Գեղարքունիքի 

գյուղերում առօրյայի անբաժան մաս են դարձել. «Թաթոյան» հիմնադրամ  

 

Իրավունքի և արդարության կենտրոն «Թաթոյան» հիմնադրամի ներկայացուցիչները մի քանի օր առաջ 

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սոթք, Գեղամաբակ, Վերին Շորժա և մի շարք այլ գյուղերում իրականացրել 

են փաստահավաք աշխատանքներ։ 

«Թաթոյան» հիմնադրամից հայտնում են, որ արդյունքները ներկայում ամփոփվում են: 

«Դրանք պատշաճ կերպով կվերլուծվեն և կուղարկվեն միջազգային կառույցներին, կներկայացվեն 

միջազգային հանդիպումների ժամանակ, կդառնան հասանելի ՀՀ Կառավարության և Խորհրդարանի 

կողմից օգտագործման համար։ 

 

Իրավունքի և արդարության կենտրոն «Թաթոյան» հիմնադրամի դիրքորոշմամբ՝ առաջնային նպատակ 

պետք է լինի ադրբեջանական անօրինական զինված տեղակայումները հեռացնելը ոչ միայն Հայաստանի 

օկուպացված տարաքներից, այլ նաև 2020 թվականի պատերազմից հետո մեր գյուղերի ու 

ճանապարհների մոտ գտնվող բոլոր վայրերից։ 

 

Դա հրատապ անհրաժեշտություն է` սահմանային բնակավայրերում մարդկանց բնականոն կյանքը, 

նրանց իրավունքներն ու անվտանգությունը վերականգնելու համար»,- նշում են հիմնադրամից։  

 

Ընդդիմության ցույցերին տեղի ունեցած բռնություններից կես տարի անց դեռ 
որևէ ոստիկանի մեղադրանք չի առաջադրվել 30.11.2022 

 

Գրեթե կես տարի է անցել ընդդիմության ցույցերի ընթացքում տեղի ունեցած բռնություններից, 

բայց դեռ որևէ ոստիկանի մեղադրանք չի առաջադրվել, հայտարարում են ընդդիմադիր 

գործիչները, որոնք անգամ քննիչներին են փոխանցել ձեռքի տակ եղած տեսանյութերը։ 

«Ինչի՞ համար առաջ չի գնում, հիմա որ հակառակ ձևը լիներ, օրինակ, ոստիկանի ոտքը, ձեռքը, ես 

վնասած լինեի, հաջորդ օրը, ես արդեն դատարանի առաջ կլինեի, բայց քանի որ հիմա հակառակ 

դեպքն է, անարդարություն կա», - ասաց Կարո Հայրապետյանը: 

«Ազատությանը» ամռանը իր նկատմամբ բռնությունների մասին պատմած լիբանանահայ Կարո 

Հայրապետյանը սեպտեմբերին գնացել է քննչական ու բողոքը հետ վերցրել։ Տուժող էր ճանաչվել 

https://www.facebook.com/Tatoyanfoundation/posts/pfbid02FG71VpA7wYfpq2S5pWXACWNRzud9n7fsaDDJWc5jguM8BefspstAEkKnzpDoLzK6l
https://www.azatutyun.am/a/31883447.html
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Քննչական կոմիտեում հարուցված քրեական գործով։ Ասաց՝ նաև անարդյունավետ քննությունն էր 

իր որոշման պատճառը։ 

Ամիսներ առաջ, երբ խորհրդարանական ընդդիմությունը փողոցում վարչապետի հրաժարականն 

էր պահանջում ու տարբեր անհնազանդության ակցիաներ անում, ոստիկանությունը հաճախ ուժով 

բերման էր ենթարկում ցուցարարներին։ Այն ժամանակ մոտ վեց տասնյակ ցուցարարներ տուժող 

ճանաչվեցին։ 

«Հայաստանում, եթե կա ժողովրդավարություն, ուրեմն համարեք՝ ես տիեզերագնաց եմ: 

Իրավապահ համակարգի պատվիրատուն, հրահանգ տվողը ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության 

Սահմանադրությունն է, Քրեական, Քրեադատավարական օրենսգիրքն, այլ Կառավարության 

շենքում նստած մեկ մարդ», - ասաց ընդդիմադիր «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր 

Գեղամ Մանուկյանը։ 

Ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը, սակայն, որպես վկա հարցաքննվելուց հետո 

անգամ տուժողի կարգավիճակ չունի, բայց քննիչներին է ներկայացրել իրեն քաշքշող և հարվածող 

ոստիկանների կադրերը։  «Դատաբժշկական փորձաքննություն չի եղել, բայց տեսանյութին որևէ 

ընթացք իրավապահները չտվեցին: Տարբեր հարվածներ էին, էդ պահին մենակ ես չէի, իմ շատ 

գործընկեր պատգամավորներ նույն վիճակի մեջ էին», - ասաց Մանուկյանը: 

 
Հունիսի 3-ի բախումների ժամանակ տուժած քաղաքացին 

Չնայած տուժողների թվին և տասնյակ տեսանյութերին, այսօր էլ գլխավոր դատախազությունից 

«Ազատությանը» փոխանցեցին, որ դեռ մեղադրյալ ոստիկան չկա, թե ինչու՝ չպարզաբանեցին։ 

Իշխանության հրահանգները կատարող ոստիկաններին իրավապահները ձեռք չեն տալիս. Գեղամ 
Մանուկյան 

Մինչ իշխանությունները իրավաչափ էին գնահատում փողոցներ փակող ցուցարարների 

նկատմամբ ոստիկանների գործողությունները, ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանն 

ասում է՝ անօրինականություններն այնքան ակնառու էին, որ արագ կարող էին ամբողջացնել 

քրեական գործը։ «Առնվազն ես մանրամասն դեմքերով գիտեմ, սպասում եմ առայժմ քննիչներն ինչ 

ընթացք կտան», - ասաց Մանուկյանը։ 

Իրավապաշտպան. քաղաքացու դեմ դուրս եկած ոստիկանները չեն պատժվում, իշխանությունները 
շահագրգռված չեն նրանց պատժելու 

«Մեր հեղափոխության նպատակը հո այն չէր, որ Սերժ Սարգսյանին հանեինք այդ 

աշխատասենյակից և այնտեղ տեղը դնեինք մեկ ուրիշ մեկին, որի անուն-ազգանունը չէր լինի Սերժ 

Սարգսյան: Մեր նպատակն էր հեղափոխություն իրականացնել, փոխել մեր կարգը, մեր երկրի 

դրվածքը: Դրվածքը մնաց նույնը և էդ նույն դրվածքով, նույն պատկերացումներով, նույն 

աշխարհընկալմամբ շարունակում են, ուղղակի մարդկանց անուն-ազգանուններն են փոխվել», - 

նշեց իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը: https://www.azatutyun.am/a/32155463.html 

https://www.azatutyun.am/a/32155463.html
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