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Երևան



Հաստատվել է COVID-19-ի դեմ խթանիչ (բուստեր) դեղաչափով պատվաստման ուղեցույցը

Առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատվել է COVID-19-ի դեմ խթանիչ (բուստեր)
դեղաչափով պատվաստում իրականացնելու ուղեցույցը:
Այս մասին հայտնում են առողջապահության նախարարությունից:
COVID-19-ի դեմ պատվաստումների ամբողջական կուրսից հետո խթանիչ (բուստեր) դեղաչափով
պատվաստում առաջարկվում է իրականացնել 18 և բարձր տարիքի անձանց` ըստ դիմելիության,
առաջնահերթություն տալով ռիսկի խմբերի անձանց:
Հարկ է նշել, որ`
կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ ամբողջական պատվաստումից հետո կորոնավիրուսային
հիվանդությունով հիվանդացած և առողջացած անձը կարող է ստանալ մեկ խթանիչ (բուստեր)
դեղաչափով
պատվաստում
COVID-19-ի
դեմ
նույն
կամ
այլ
պատվաստանյութով՝
կորոնավիրուսային հիվանդության ՊՇՌ հետազոտության առաջին դրական արդյունքից 6 ամիս
անց, COVID-19-ի դեմ մեկ դեղաչափ պատվաստումից հետո կորոնավիրուսային հիվանդությունով
հիվանդացած և առողջացած անձը վերջին ախտանշաներն անցնելուց 14 օր անց կարող է ստանալ
պատվաստանյութի երկրորդ դեղաչափը: Երկրորդ դեղաչափից 6 ամիս անց նա կարող է ստանալ
խթանիչ (բուստեր) դեղաչափով պատվաստում՝ կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ նույն կամ
այլ պատվաստանյութով, կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ մեկ կամ երկու դեղաչափ
պատվաստված անձը վերջինից առնվազն 4 շաբաթ անց կարող է պատվաստվել COVID-19-ի դեմ այլ
պատվաստանյութով՝ ըստ տվյալ անձի դիմելիության և գրավոր համաձայնության:

Անառակաբարո գործողություններ, շանտաժ, շորթում․ տղամարդը «Tiktok»-ով իր «ցանցն էր գցել» 12ամյա աղջկան ու 10-ամյա տղային

ՀՀ քննչական կոմիտեի Սյունիքի մարզային քննչական վարչությունում ավարտվել է 32-ամյա
տղամարդու կողմից 12 և 10 տարեկան երեխաների նկատմամբ անառակաբարո գործողություններ,
շորթում կատարելու, պոռնկագրական նյութեր պահելու դեպքերի առթիվ հարուցված քրեական
գործի նախաքննությունը:
ՔԿ-ից NEWS.am-ին հայտնում են, որ մինչդատական վարույթում իրականացված անհրաժեշտ
քննչական և դատավարական այլ գործողությունների արդյունքում պարզվել են դեպքերի՝ էական
նշանակություն ունեցող հանգամանքները:
Մասնավորապես, քննությամբ պարզվել և հիմնավորվել է, որ 32-ամյա տղամարդը, հաստատապես
իմանալով, որ համացանցի միջոցով իր հետ ծանոթացած անձն ընդամենը 12 տարեկան աղջիկ է,
թաքցնելով իր իրական տվյալներն ու նպատակը, ներկայանալով որպես հասակակից աղջիկ,
սեփական սեռական պահանջմունքները բավարարելու շարժառիթով, «Tiktok» սոցիալական
ցանցում գրանցված կայքէջով խաբեությամբ պահանջել է պարբերաբար կատարել իր սեռական
բնազդը գրգռող, անառողջ սեռական հետաքրքրություն առաջացնող գործողություններ, այնուհետև
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երեխային ստիպել է այդ ամենը լուսանկարել, տեսանկարահանել և ուղարկել իրեն: Ենթարկվելով
տղամարդու պահանջին՝ աղջիկը լուսանկարներն ու տեսագրություններն «Instagram», «Viber»
հավելվածների միջոցով ուղարկել է նրան:
Այնուհետև, երեխայի մասին արատավորող տեղեկություններ հրապարակելու սպառնալիքով նրա
հորից պահանջել է գումար փոխանցել «Totogaming» խաղային կայքէջի և «IDram» էլեկտրոնային
դրամապանակի՝ իր հաշվեհամարներին, իսկ որպեսզի սպառնալիքները լուրջ ընկալվեն, մինչև
գումարի ստանալը, «Tiktok» սոցիալական ցանցում գրանցված կայքէջում հրապարակել է աղջնակի
կիսամերկ լուսանկարը, որը ջնջել է գումարը ստանալուց հետո:
Նախաքննության ընթացքում տվյալներ են ձեռք բերվել՝ հիշյալ տղամարդու կողմից կատարված այլ
հանցավոր դրսևորումների վերաբերյալ ևս:
Մասնավորապես, քննությամբ պարզվել և հիմնավորվել է նաև, որ նույն տղամարդը,
հաստատապես իմանալով, որ «Tiktok» սոցիալական ցանցի միջոցով իր հետ ծանոթացած անձը 17
տարեկան է, իսկ վերջինիս եղբայրը՝ ընդամենը 10 տարեկան, շահագրգռել է նրանց մտացածին
խաղով՝ ստելով, թե հիշյալ խաղի պահանջները կատարելու դեպքում նախատեսվում են
պարգևատրումներ: Եղբայրները, ենթարկվելով իրենց ներկայացված խաղի կանոններին, կատարել
են անառակաբարո գործողություններ, այդ ամենը լուսանկարել, տեսանկարահանել և «Instagram»,
«Viber» հավելվածների միջոցով ուղարկել են տղամարդուն, որոնք նա պահել է իր բջջային
հեռախոսում և արատավորող տեղեկություններ հրապարակելու սպառնալիքով ավագ եղբորից
պահանջել է գումար:
Սակայն տեսնելով, որ պատանին հրաժարվում է պահանջված գումարը վճարել, զանգահարել է
վերջինիս, ներկայացել որպես ոստիկան և հայտնելով, թե խաղի կանոնները խախտելու խնդրով
իրեն դիմել է «Tiktok» սոցիալական ցանցում խաղի կազմակերպիչ անձը, բողոքը չեղարկելու
նպատակով, պահանջել է գումարը փոխանցել իրեն:
Ձեռք բերված բավարար ապացույցների համակցությամբ՝ 32-ամյա տղամարդուն մեղադրանք է
առաջադրվել՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 142-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ, 4-րդ և 6-րդ կետերով, 142-րդ
հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 182-րդ հոդվածի 1-ին մասով (2 դրվագ) և
263-րդ հոդվածի 2-րդ մասով: Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել
կալանավորումը:
Նախաքննությունն ավարտվել է, և քրեական գործը, մեղադրական եզրակացությունը հաստատելու
և դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ, ուղարկվել հսկողություն իրականացնող դատախազին:

2021 թ․ վերջին եռամսյակում 2149 անձի տրամադրվել է 4,052 աջակցող միջոց

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը շարունակում է պետական
հավաստագրի հիման վրա աջակցող միջոցների տրամադրման գործընթացը։
2021 թվականի վերջին եռամսյակում (01.08-01.11) 2149 անձի տրամադրվել է 4,052 աջակցող
միջոց։
Հիշեցնենք, որ պետական հավաստագիր ստանալու համար հաշմանդամություն ունեցող և
սոցիալապես անապահով անձինք կարող են դիմել Միասնական սոցիալական ծառայության
(ՄՍԾ) իրենց բնակության վայրի տարածքային կենտրոն, ստանալ հավաստագիր և այն
կազմակերպությունների ցանկը, որտեղից կարող են ձեռք բերել իրենց անհրաժեշտ աջակցող
միջոցը կամ միջոցները։
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Պահանջվող փաստաթղթերը շահառուն կարող է ուղարկել նաև e-request.am կայքի միջոցով՝
ընտրելով «Լրացնել դիմում»/«Ֆիզիկական անձ» տարբերակը և կցելով նշված փաստաթղթերի
գունավոր լուսապատճենները։
Անվասայլակներ, քայլակներ, հենակներ, ձեռնափայտեր, ստորին և վերին վերջույթների
պրոթեզներ, լսողական սարքեր և այլ աջակցող միջոցներ ստանալու համար անհրաժեշտ է
ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝




անձը հաստատող փաստաթուղթ,
սոցիալական ապահովության քարտ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ
կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք,
ներկայացուցչի դիմելու դեպքում՝ շահառուի կողմից գրավոր լիազորագիր և
ներկայացուցչի անձնագիր:

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց դեպքում, վերը նշված փաստաթղթերից բացի,
անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև՝



բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշում (հաշմանդամության վկայական),
վերականգնողական անհատական ծրագիր (տրված հաշմանդամություն սահմանող
բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովի կողմից),

Սոցիալապես անապահով անձանց դեպքում, վերը նշված փաստաթղթերից բացի,
անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև՝



բժշկի կողմից տրված տեղեկանք աջակցող միջոցի անհրաժեշտության վերաբերյալ,
անապահովության տեղեկանք։

Լսողական սարքի դեպքում՝ տեղեկանք քիթ-կոկորդ-ականջաբանի կողմից` նրա
ծանրալսողության և լսողական սարքի անհրաժեշտության մասին և աուդիոմետրիա։
Երաշխիքային ժամկետում գտնվող աջակցող միջոցների տրամադրման հետ կապված
վիճահարույց դեպքերի, աջակցող միջոցների վերանորոգման ծառայության և դրա տեսակի,
սահմանված ժամկետից շուտ վերանորոգման ծառայություններ տրամադրելու համար
շահառուն կարող է դիմել Միասնական սոցիալական ծառայության ԲՍՓ և աջակցող
միջոցներով ապահովման վարչություն (ք․ Երևան, Արմենակյան 129):

Վերապատրաստման դասընթացներ՝ պատերազմի մասնակից 30 զինծառայողի
համար․ լավագույն արդյունք գրանցած 5 մասնակցի հնարավորություն կտրվի
դասընթացները շարունակել Ֆրանսիայում

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը հանդիպում է ունեցել
Գրանթ Թորնթոն Հայաստան կազմակերպության պատվավոր նախագահ, Ֆրանսահայերի
խորհրդի նախագահ Դանիել Քյուրքջյանի և նույն խորհրդի անդամ Արման Փինարբասիի հետ:
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Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության
ոլորտում համատեղ իրականացվող ծրագրերին և հետագա համագործակցության
ուղղություններին առնչվող մի շարք հարցեր։ Մասնավորապես՝ պայմանավորվածություն է
ձեռք բերվել վերապատրաստման դասընթացներ կազմակերպել պատերազմի մասնակից 30
զինծառայողի համար, իսկ լավագույն արդյունք գրանցած 5 մասնակցի հնարավորություն տալ
դասընթացները շարունակել Ֆրանսիայում։
Բարձր գնահատելով կազմակերպության հետ 2021 թ․ ապրիլից սկսված
համագործակցությունը՝ նախարարը նշել է, որ ֆրանսիական մի շարք
կազմակերպությունների հետ ևս այս պահին աշխատանքներ են տարվում ՝ քաղաքացիների
համար կայուն զբաղվածություն ապահովելու, փորձագիտական աշխատանքների, փորձի
փոխանակման, նոր ծրագրերի ու նախաձեռնությունների մշակման ուղղությամբ։
Դանիել Քյուրքջյանի խոսքով՝ նախարարության և Գրանթ Թորնթոնի միջև եղած բազմաոլորտ
համագործակցության շրջանակում փորձի փոխանակումից և մասնագիտական աջակցության
տրամադրումից զատ, կազմակերպությունն էլ իր հերթին հնարավորություն է ունենում գտնել
որակյալ մասնագետների։

ՄԻՊ․ Այլընտրանքային ճանապարհն ադրբեջանցիները ևս դիտարկում են

Ադրբեջանի զինծառայողները կարողանում են դիտարկման ներքո պահել նաև Կապան-Ճակատեն
այլընտրաքային ճանապարհը։ Այդ մասին ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է Մարդու իրավունքների
պաշտպան Արման Թաթոյանը՝ հավելելով, որ բնակիչների անվտանգության և իրավունքների
վերականգնման համար միակ ելքը նրանց հեռացումն է:
«Կապանից դեպի 6 գյուղ՝ Ճակատեն, Շիկահող, Սրաշեն, Ներքին Հանդ, Ծավ, Շիշկերտ տանող
այլընտրանքային ճանապարհը ևս դիտարկվում է ադրբեջանական զինված ծառայողների կողմից,
հետևաբար՝ բացի դժվարանցանելիությունից ու դրա հետևանքով հումանիտար խնդիրներից,
բնակիչների իրավունքների ոտնահարումներից մարդկանց կյանքի իրավունքի և անվտանգության
երաշխավորման խնդիրը մնալու է չլուծված։ Ուստի, անհրաժեշտ է վերացնել խախտման աղբյուրը՝
խնդիրների իրական պատճառը:
Ուսումնասիրել ենք այս պահին շահագործվող այլընտրանքային ճանապարհի դիտարկվող
հատվածները։ Ուսումնասիրություններ ենք արել Կապան համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի և
նրա անձնակազմի հետ:
․․․Ճանապարհի դեպքում տեղանքի առանձնահատկությունն այն է, որ շատ մասեր հատկապես
ձմռան ամիսներին կդառնան պարզապես անանցանելի: Այս մասին վկայել են նաև գյուղերի
բնակիչները՝ հիշելով, որ 90-ական թթ. ճանապարհը շահագործելու ժամանակ բախվել են նույն
խնդիրների: Սա իր հերթին ավելի կխորացնի գյուղերի գյուղերի մեկուսացման աստիճանը»,-ասվում
է գրառման մեջ։
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ՄԻՊ-ը հատուկ նշել է, որ տեսել են, թե ինչպես են համայնքային, մարզպետարանի մարմինները, ՀՀ
ԱԱԾ Սահմանապահ զորքերը կամ պարզապես հարակից համայնքների բնակիչներ ջանք ու եռանդ
ներդնում՝ ճանապարհն անցանելի դարձնելու, մարդկանց օգնելու համար:
«Այսինքն՝ որպես այլընտրանքային շահագործվող ճանապարհն օբյեկտիվորեն չի
լուծում իրավունքների այն զանգվածային խախտումները վերացնելու հարցը, որ առաջ է եկել
ադրբեջանական իշխանությունների, նրանց զինծառայողների անօրինական արարքներով (օրինակ՝
անվտանգություն, բնականոն կյանքի վերականգնում և այլն):
Ուստի, անհրաժեշտ ելքը մեկն է՝ ադրբեջանական զինված կամ այլ ծառայողներ մեր համայնքների
հարևանությամբ կամ համայնքների միջև ճանապարհներին չպետք է լինեն, պետք է
ստեղծվի անվտանգության ապառազմականացված գոտի:
Ոչ ոք իրավունք չունի անտեսելու մարդու իրավունքների և հումանիտար խնդիրները սահմանների
որոշման հետ կապված գործընթացում և վերջ»,-ասվում է գրառման մեջ։
Այս մասին Մարդու իրավունքների պաշտպանի հատուկ զեկույցները կներկայացնեմ միջազգային
համապատասխան կառույցներին, ինչպես նաև ՀՀ մարմիններին և ՀԿ-ներին:

ՔԿ․ Խարդախության արդյունքում քույրերը զրկվել են 160 մլն դրամ
արժողությամբ անշարժ գույքից

ՍՊ ընկերության տնօրենը, ուրիշի առանձնապես խոշոր չափերի գույքը բանկում գրավ դնելու և
գրավի դիմաց ստացված վարկային միջոցներով համատեղ առևտրային գործունեություն
իրականացնելու պատրվակով, ընկերոջ կնոջն ու նրա քրոջը զրկել է համատեղ իրավունքով նրանց
պատկանող առանձնապես խոշոր չափերով՝ 160 մլն դրամ արժողությամբ գույքի նկատմամբ
ունեցած տնօրինման իրավունքից։
Նա, օգտագործելով 39-ամյա ընկերոջ հետ վստահելի հարաբերությունները, առաջարկել
է Բաղրամյան պողոտայում գտնվող անշարժ գույքը, որը համատեղ սեփականության իրավունքով
պատկանում է ընկերոջ կնոջը և վերջինիս քրոջը, գրավ դնել և ստացած վարկային միջոցներով
մասնակցել իր կողմից նախաձեռնած շահութաբեր բիզնես ծրագրին, տեղեկացնում է Քննչական
կոմիտեն։
ՍՊԸ տնօրենը, կեղծ խոստումներով կորզելով տուժողների համաձայնությունը և փաստացի
վերահսկողության տակ վերցնելով վերոնշյալ գույքի տնօրինման իրավունքի օտարումը, 2012թ.
դեկտեմբերի 21-ի վարկային պայմանագրով նշված անշարժ գույքի գրավադրմամբ ստացել է
257,000,000 դրամ վարկ՝ քույրերին զրկելով համատեղ իրավունքով նրանց պատկանող գույքի
տնօրինումից:
Այնուհետև ընկերոջը կեղծ տեղեկություններ է տրամադրել այն մասին, որ բանկն անհրաժեշտ
գումար չի հատկացրել, ինքը հրաժարվել է առաջարկված վարկից, իսկ գույքը չի գրավադրել։ 39ամյա տղամարդը, նրա կինն ու վերջինիս քույրը, հետագայում պարզելով, որ Բաղրամյան
պողոտայում գտնվող գույքը գրավի առարկա է՝ պահանջել են ազատել արգելանքից և վերադարձնել
այն։
Սակայն ՍՊԸ տնօրենը գույքը վերադարձնելու սուտ խոստումով ընկերոջն առաջարկել է վարկը
տեղափոխել մեկ այլ բանկ։ Վերջինս 2014թ. օգոստոսի 14-ին գույքը տեղափոխվել է մեկ այլ բանկ,
սակայն ՍՊԸ տնօրենը, գույքը գրավից ազատելու փոխարեն, ստացել է 257,117․58 դոլար հավելյալ
վարկային միջոցներ, այնուհետև չի կատարել իր վարկային պարտավորությունները, որի
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արդյունքում քույրերը զրկվել են սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող՝ 160 մլն դրամ
արժողությամբ անշարժ գույքից։
ՍՊԸ տնօրենին մեղադրանք է առաջադրվել՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին
կետով: Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը:

COVID-19 ճամփորդական սահմանափակումներ` ՀՀ կառավարության 2020թ.
սեպտեմբերի 11-ի № 1514-Ն որոշման մեջ կատարված փոփոխությունների
համաձայն

COVID-19 ճամփորդական սահմանափակումներ
ՀՀ կառավարության 2020թ. սեպտեմբերի 11-ի № 1514-Ն որոշման մեջ կատարված
փոփոխությունների համաձայն.
• Հայաստանի Հանրապետության տարածք մուտք գործելիս ներկայացվում է.
1. Կամ կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության
բացասական արդյունքը հավաստող առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ*,
2. Կամ կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ ամբողջական պատվաստված լինելը
հավաստող սերտիֆիկատ՝ տվյալ պատվաստանյութի կիրառման հրահանգի համաձայն
սահմանված դեղաչափերով (դեղաչափով).
• մեկ դեղաչափով ներարկվող պատվաստանյութի դեպքում՝ երկիր մուտք գործելու օրվանից
նվազագույնը 28 օր (4 շաբաթ) առաջ ներարկված լինելը հավաստող սերտիֆիկատ*
• մեկից ավելի դեղաչափի դեպքում՝ վերջին դեղաչափը երկիր մուտք գործելու օրվանից
նվազագույնը 14 օր առաջ ներարկված լինելը հավաստող սերտիֆիկատ*
• Բացասական թեստ կամ պատվաստման սերտիֆիկատ չի պահանջվում մինչև 6 տարեկան 11
ամսական 29 օրական երեխաների համար։
• Ռուսաստանի Դաշնության տարածքից Հայաստանի Հանրապետություն ժամանած անձանց
կողմից սերտիֆիկատները ներկայացվում են «Путешествую без COVID-19» բջջային հավելվածի
միջոցով:
• Օտարերկրացիների համար ՀՀ մուտքը շարունակում է բաց մնալ ինչպես օդային, այնպես էլ՝
ցամաքային ճանապարհով՝ բացառապես ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը
հավաստող առավելագույնը 72 ժամվա վաղեմության սերտիֆիկատ կամ պատվաստման
սերտիֆիկատ ներկայացնելու դեպքում։ Վերջիններիս մուտքը Հայաստանի Հանրապետության
տարածք արգելվում է՝ վերը նշված սերտիֆիկատներից որևէ մեկը չներկայացնելու դեպքում։
• Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, Հայաստանի Հանրապետությունում
ժամանակավոր կամ մշտական կացության կարգավիճակ ունեցող օտարերկրացիները, Հայաստանի
Հանրապետությունում մշտապես բնակվող՝ քաղաքացիություն չունեցող անձինք, Հայաստանի
Հանրապետությունում ապաստան ստացած և փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձինք՝
սերտիֆիկատ չներկայացնելու դեպքում, ենթակա են նմուշառման օդանավակայանում կամ
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ցամաքային սահմանի անցման կետերում և պարտադիր ինքնամեկուսացման՝ մինչև ՊՇՌ
հետազոտության բացասական արդյունքի ստացումը:
• ՊՇՌ հետազոտության հետ կապված ծախսերը հոգում է քաղաքացին։
• Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ (COVID-19) պայմանավորված՝ Հայաստանի
Հանրապետության տարածքում կարանտինը սահմանված է 2022 թվականի հունիսի 20-ը։
Պատվաստման սերտիֆիկատը կարող է ներկայացվել նաև բջջային հավելվածով կամ բջջային
հավելվածից արտածված թղթային տարբերակով, պաշտպանված QR կոդով, որի միջոցով
հնարավոր է ստուգել պատվաստման սերտիֆիկատի համար ներկայացվող բոլոր պահանջները:
Զննության արդյունքներով անձի նկատմամբ կիրառվում է հոսպիտալացում, եթե առկա են
համապատասխան ախտանշաններ:
Բացասական թեստ կամ պատվաստման սերտիֆիկատ չներկայացնելու և նմուշառումից կամ
հետազոտությունից հրաժարվելու դեպքում կիրառվում է մեկուսացում 14 օրացուցային օրով։
* Սերտիֆիկատը պետք է լինի հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզվով`
հետազոտությունը/պատվաստումն իրականացրած բժշկական հաստատության կոնտակտային
տվյալները և կազմակերպության անվանումը պարունակող ձևաթղթով՝ նշելով.
• հետազոտված/պատվաստված անձի անունը և ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի
համարը կամ սոցիալական ապահովության քարտի համարը, կամ պետական առողջապահական
ապահովագրության անհատական համարը, կամ սերտիֆիկատի միասնական նույնականացման
համարը՝
• Եվրոպական միության անդամ պետություններից ներկայացվող սերտիֆիկատի դեպքում, ծննդյան
տարեթիվը (օր, ամիս, տարի), հետազոտության արդյունքը, պատվաստանյութի արտադրական
անունը, սերիան, առաջին և երկրորդ դեղաչափի ներարկման տարեթվերը:

Շատ դատապարտելի են այն պաշտոնատար անձանց հայտարարությունները,
որոնք ասում են՝ դա ադրբեջանական տարածք է. Թաթոյան

Ինձ համար ակնհայտ է, որ ադրբեջանական իշխանությունների նպատակն է ապաշրջափակման
մասին հայտարարությունների ներքո մեր գյուղերում էլ ավելի մեծ խնդիրներ ստեղծել։ Այս մասին
«Ազատություն» ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարել է ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան
Արման Թաթոյանը։
«Մեր՝ Սյունիք կատարած այցը նպատակ ուներ ուսումնասիրել Գորիս-Կապան, Կապան-Ճակատեն
ճանապարհները փակվելու՝ ադրբեջանական անօրինական արարքների հետևանքով մարդկանց
վրա ազդեցությունը՝ մարդու իրավունքների տեսանկյունից։ Ադրբեջանական անօրինական
արարքների հետևանքով առաջացել են մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումներ։
Ճանապարհների դիտարկելիության, վիճակի, անվտանգության լուրջ խնդիրներ կան։ Երկու
ճանապարհն էլ՝ այլընտրանքայինը, որ առաջարկվում է կառուցել, թե՛ Կապանից Ճակատեն և մյուս
գյուղեր, թե՛ դեպի Որոտան, Բարձրավան, Շուռնուխ, Նոր Առաջաձոր տանող ճանապարհները
մարդու անվտանգության լրջագույն սպառնալիքի տակ են, կյանքի իրավունքը ոտնահարված է»,ասել է Թաթոյանը՝ նշելով, թե երկու ճանապարհներն էլ ուղիղ դիտարկվում են ադրբեջանական
զինված ուժերի կողմից։
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«Ի՞նչ ազդեցություն ունեն այլընտրանքային ճանապարհները, երբ նույն կերպ դիտարկվում են
ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից։ Ադրբեջանն ամեն օր ատելություն է տարածում ու
խրախուսում»,-նշել է ՄԻՊ-ը։
Դիտարկմանը, թե պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումն այն է, որ դրանք Ադրբեջանի տարածքներն
են, Թաթոյանն արձագանքել է․ «Ես այս մոտեցումը համարում եմ բացարձակ անթույլատրելի, և շատ
դատապարտելի են այն պաշտոնատար անձանց հայտարարությունները, որոնք ասում են՝ դա
ադրբեջանական տարածք է։ Դրանք մարդու իրավունքների խախտումների հիմքը դնող
հայտարարություններ են, ոչ ոք իրավունք չունի նման հայտարարություններ անել, հատկապես երբ
ո՛չ դելիմիտացիա է տեղի ունեցել, ո՛չ դեմարկացիա»,-ասել է նա՝ նշելով, թե դիտարկելով միայն
ռազմական-քաղաքական հարցերը՝ սահմանափակում ենք պետության հնարավորությունները։
«Միջազգային չափանիշների ոսկե կանոններից է՝ եթե սահմանների որոշման արդյունքում
խաթարվում է բնականոն կյանքը, անգամ՝ ավանդույթները, ապա ամբողջ գործընթացը պետք է
զրոյանա։ Ադրբեջանական զինված ուժեր այս տարածքներում չպետք է լինեն, մարդու
իրավունքների միջազգային պահանջներ կան, որոնք կոնկրետ ասում են՝ այս վիճակը միջազգային
տեսանկյունից անթույլատրելի է»,-ասել է նա։

Աննկարագրելի քանակի հաշիվներ են կոտրվում․ մի՛ մուտքագրեք ձեր գաղտնաբառն
ամեն անհայտ հղումով, մի՛ մասնակցեք անհասկանալի մրցույթների․ փորձագետ

Տեղեկատվական անվտանգության հարցերով փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը օգտատերերին զգուշացրել
է, որ Հայաստանում մեծ թվով «Ինստագրամ» ու «Ֆեյսբուք» հաշիվներ են կոտրվում։ Փորձագետը հուշել է՝
ինչպես է պետք վարվել սեփական պրոֆիլներն անվտանգ պահելու համար։ Նա հորդորել է լուրջ մոտենալ
հարցին։
«Ցավոք, ես չէի պատկերացնում Հայաստանում «Ինստագրամ» ու «Ֆեյսբուք» պրոֆիլների կոտրվելու
մասշտաբները։ Աննկարագրելի քանակի հաշիվներ են կոտրվում։ Ու անընդհատ, դադար չկա։
Մարդիկ ահավոր անլուրջ են մոտենում իրենց հաշիվների անվտանգությանը։ Մարդը կարող է մեծ գումարներ
ներդնել, խանութ ստեղծել «Ինստագրամում» ու մեկ րոպեում այն կորցնել, քանի որ չի մտածում
անվտանգության մասին։ Ոնց որ իրական կյանքում խանութ բացես, բայց ոչ միայն դուռը փական չունենա, տո
դուռ էլ չդնես։
Դպրոցական երեխեքի հաշիվները տոննաներով կոտրում են, նամակագրությունները դնում՝ բաց, խայտառակ
ֆոտոշոփեր անում և այլն, և այլն, և այլն․․․
Կոտրված հաշիվը հետ բերելը շատ բարդ է, հիմնականում անհնարին։ Բախտի հարց է։ Դրա համար ավելի լավ
է գործը դրան չհասցնեք։
Մի՛ մուտքագրեք ձեր գաղտնաբառն՝ ամեն անհայտ հղումով։ Մի՛ մասնակցեք անհասկանալի մրցույթների։ Մի՛
հավատացեք, որ բան եք շահել։ Մի՛ հավատացեք ամեն մի վախենալու նամակի՝ իբր «Ֆեյսբուքից» կամ
«Ինստագրամից»։ Եթե գաղտնաբառն եք մուտքագրում, տասն անգամ համոզվեք, որ հասցեն հենց
սոցցանցինն է, այլ ոչ թե նման մի բան։ Դժվա՞ր է․ լուրջ, չեմ հասկանում։
Եթե կոտրել են, փորձեք այս հղումներով։ Ու հույս չունենաք, որ փողով ինչ֊որ «բարի» հաքերներ ձեզ հետո
կօգնեն, եթե չստացվի վերականգնել։
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«Ֆեյսբուքը» վերականգնելու համար․ https://www.facebook.com/hacked
«Ինստագրամը» վերականգնելու համար․ https://help.instagram.com/149494825257596...», - գրել է Սամվել
Մարտիրոսյանը։

Հայաստանում աղքատության մակարդակը 27 տոկոս է. որ մարզերում են
ծայրահեղ աղքատ

«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. Հայաստանում աղքատության մակարդակը 2020 թվականին
գնահատվել է 27 տոկոս, որը 0.6 տոկոս տոկոսային կետով բարձր է նախորդ տարվա 26.4 տոկոսից:
Ըստ ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի՝ մեր հանրապետությունում ծայրահեղ աղքատ են 0.7 տոկոսը:
«Ժողովուրդ» օրաթերթը տեղեկացավ, որ նախորդ տարի աղքատության սրությունը եղել է 1.3
տոկոս: Բացի այս, մեզ հայտնի դարձավ, որ մանկական աղքատության ամենաբարձր մակարդակը
նախորդ տարի եղել է Շիրակի մարզում, որը կազմել է 57.7 տոկոս:
Ըստ ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի՝ բարձր մակարդակ դիտվել է նաեւ Գեղարքունիքի մարզում՝ 56
տոկոս, Տավուշում՝ 46.1 տոկոս, եւ Արագածոտնում՝ 40.1 տոկոս: Համեմատաբար ցածր մակարդակ է
դիտվել Սյունիքի մարզում՝ 9.3 տոկոս:
«Ժողովուրդ» օրաթերթը պաշտոնական աղբյուրից տեղեկացավ, որ ծայրահեղ աղքատության
ամենաբարձր մակարդակը եղել է Արագածոտնի մարզում՝ 4.2 տոկոս, եւ Շիրակում՝ 3.1 տոկոս:
Փաստորեն, ՀՀ քաղաքացու կյանքը այդպես էլ չի բարելավվում, եւ, սրան զուգահեռ, բնակչության
կենսամակարդակը գնալով նվազում է: Սա՝ պաշտոնապես:

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԴՈՒ ՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌ ՉՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ. ՄԻՊ

ՄԻՊ Արման Թաթոյանը ուղերձ է հղել Հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օրվա
կապակցությամբ․ «Մարդու հաշմանդամությունը չպետք է դառնա խարանի պատճառ: Նա չպետք է
զրկվի իրեն հասարակության լիարժեք անդամ զգալու իրավունքից:
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օրը խորհրդանշում է հաշմանդամություն
ունեցող անձանց համար իրական հնարավորությունների ստեղծման կենսական պահանջի մասին:
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Հաշմանդամությունը՝ անկախ տեսանելի կամ ոչ տեսանելի լինելուց, դատավճիռ չէ. մարդու
վերաբերյալ ընկալումը չպետք է ձևավորվի նրա հաշմանդամությունով: Փոխարենը պետք է
գնահատել յուրաքանչյուրի արժանապատվությունը, ունակություններն ու հմտությունները:
Պետությունը պետք է ստեղծի միջավայրային հարմարություններ և խթանի ինքնուրույն կյանքի
հմտությունների զարգացումը։
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրները հաճախ պետական մարմինների կամ
պաշտոնյաների սխալ տեղեկացվածության կամ խտրական վերաբերմունքի հետևանք են: Պետք է
երաշխավորել հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներգրավումը ոչ միայն հաշմանդամության
հետ կապված, այլ նաև մյուս բոլոր ոլորտներում որոշումների կայացմանը՝ որպես հասարակության
լիարժեք անդամներ, Հայաստանի Հանրապետության լիիրավ քաղաքացիներ:
Մարդու իրավունքների պաշտպանը, որպես «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների
մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի դրույթների կիրառության մշտադիտարկում իրականացնող անկախ
մարմին, շարունակելու է հետևողականորեն իրականացնել հաշմանդամություն ունեցող անձանց
իրավունքների պաշտպանության առաքելությունը»:
HELPCOURT-Ը ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼ Է 5 ԱՄԵՆԱԲԱՐՁՐ ՎԱՐԿԱՆԻՇ ՈՒՆԵՑՈՂ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ
ԱՆՈՒՆՆԵՐԸ

HelpCourt-ը հրապարակել է այս պահին ՀՀ դատական համակարգի 5 ամենաբարձր վարկանիշ
ունեցող դատավորների անուններն ու ցուցանիշները՝
1. Ալեքսանդր Ազարյան - (+88)
2. Վազգեն Ռշտունի - (+88)
3. Դավիթ Բալայան - (+86)
4. Արման Հովհաննիսյան (+82)
5. Զարուհի Նախշքարյան (+78)։
Սույն թվականի հուլիսի 1-ին մեկնարել է «HelpCourt 2021» դատական վարկանիշավորման գործընթացը։
Համակարգում գնահատում են միայն փաստաբանները։
Վարկանիշավորման գործընթացը շարունակվում է և ավարտվելու է դեկտեմբերի 24-ին:
Նշվում է, որ տարվա ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող դատավորին փոխանցվելու է «Թափանցիկ ձեռք 2021»
հուշանվերը:
Համակարգը գերթափանցիկ է, և յուրաքանչյուր ոք կարող է, այցելելով https://helpcourt.am/ կայք, տեղեկանալ,
թե որ դատավորին, որ փաստաբանը, ինչպես և երբ է գնահատել:

ՄԻՊ-Ը ՍԴ Է ԴԻՄԵԼ

Այսօր դիմել եմ Սահմանադրական դատարան. վիճարկում եմ դատարան դիմելու համար 2-ից 10
անգամ պետական տուրքի նոր դրույքաչափերի բարձրացումը:
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Մտահոգիչ է, որ սահմանված նոր դրույքաչափերը ստեղծում են մարդու խախտված իրավունքների
պաշտպանության համար դատարան դիմելու խոչընդոտներ և հանգեցնում են դատարանի
մատչելիության անհիմն սահմանափակումների:
Մասնավորապես, 2021 թվականի հոկտեմբերի 29-ին ուժի մեջ են մտել «Պետական տուրքի մասին»
օրենքում կատարված այն լրացումներն ու փոփոխությունները, որոնցով զգալիորեն բարձրացվել են
դատարան տրվող հայցադիմումների, դիմումների, դատարանի դատական ակտերի դեմ վերաքննիչ
և վճռաբեկ բողոքների համար, ինչպես նաև գործում առկա լուսանկարների (լուսաժապավենների),
ձայնագրությունների, տեսագրությունների և դրանց էլեկտրոնային կրիչների բնօրինակից
պատճենահանված կրիչ տալու համար նախատեսված պետական տուրքի դրույքաչափերը:
Օրինակ՝ պետական տուրքի նվազագույն շեմը 1500 դրամից դարձել է 6000 դրամ, ոչ դրամական
պահանջներով հայցադիմումների համար նախատեսված 4000 դրամ պետական տուրքը՝ 20.000
դրամ, ոչ դրամական պահանջի գործերով վերաքննիչ բողոքների համար նախատեսված պետական
տուրքը 10.000 դրամից՝ 30.000 դրամ, վճռաբեկ բողոքների դեպքում՝ 20.000 դրամից 40.000 դրամ,
իրավաբանական անձանց սնանկ ճանաչելու դիմումների համար նախատեսված 500.000 դրամ
պետական տուրքը՝ 1.000.000 դրամ, իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստերի
հաստատման մասին դիմումների համար ներկայիս 2.000 դրամը՝ 20.000 դրամ և այլն։ Վերացվել են
նաև պետական տուրքի գծով առկա որոշ արտոնություններ:
Սահմանադրական դատարան ուղղված դիմումում Պաշտպանը հատուկ անդրադարձել է նաև
պետական տուրքի դրույքաչափերը մի քանի անգամ բարձրացնելու հիմնավորումներին, որոնք
ներկայացվել էինք նախագծի ընդունման փուլում։ Այդ հիմնավորումներն այնպես են գրված, որ
ստացվում է դատարանների բնականոն գործունեությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ
ծախսերը հնարավոր է ծածկել միայն պետական տուրքերի գումարներն ավելացնելով ու դրանցից
ստացվող միջոցների հաշվին։
Այդպես լինի՝ նշանակում է որքան շատ բարձրացնենք տուրքերի գումարները, այնքան արագ ու
հեշտ կլուծվեն դատական համակարգի խնդիրները: Իրականում, այս խնդիրները լուծելու
ճանապարհը ոչ թե պետական տուրքերի գումարներն ավելացնենլնէ, այլ տարի «ՀՀ պետական
բյուջեի մասին» օրենքներով ՀՀ դատարանների բնականոն գործունեությունն ապահովելու համար
ՀՀ դատական դեպարտամենտին գումարների հատկացումը, ինչն էլ յուրաքանչյուր տարի արվում է
հենց այդ նպատակով։
Այսինքն՝ արդարադատության շահառուն ողջ հասարակությունն է, ուստի առնվազն ճիշտ չէ
դատարանների բնականոն գործունեությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ ծախսերի վճարման
ողջ բեռը միայն դատավարության մասնակիցների վրա դնելը։ Այս ճանապարհը պարզապես
հանգեցնելու է դատարանի մատչելիության սահմանադրական ու կոնվենցիոն իրավունքի
սահմանափակման։
Դատարանների նյութատեխնիկական ապահովվածության բարելավման, դատավորների և նրանց
կցված ծառայողների թվաքանակի ավելացման, նրանց սոցիալական երաշխիքների, այդ թվում՝
վարձատրության բարելավման և դատական համակարգ նոր կադրերի ներգրավման խթանման
խնդիրները չպետք է հիմք հիմք դառնան մարդու ու այն էլ սահմանադրական իրավունքները
սահմանափակող կառուցակարգեր ստեղծելու համար. իրավունքներ, որոնց պաշտպանությունը
երաշխավորելը և դրանց ոտնահարումը նախականխելը պետք է լինի հենց պետության առաջնային
գերակայություններից մեկը:
Ընդունելի չէ նաև որպես պետական տուրքի դրույքաչափերը բարձրացնելու հիմնավորում
նվազագույն աշխատավարձի փոփոխությունների վկայակոչումը, որ 2003 թվականի դրությամբ այն
կազմել է 13.000 ՀՀ դրամ, իսկ 2020 թվականին՝ 68.000 ՀՀ դրամ՝ աճելով 5.2 անգամ: Մարդու
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իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 2003 թվականից
մինչև 2021 թվականն ընկած ժամանակահատվածում նվազագույն աշխատավարձի աճին զուգահեռ
աճել են նաև սպառողական ապրանքների, ծառայությունների և այլնի գները, ինչը նշանակում է, որ
միայն նվազագույն կամ միջին ամսական աշխատավարձի ցուցանիշները և նվազագույն
սպառողական զամբյուղի արժեքը բավարար չեն պետական տուրքի դրույքաչափերի բարձրացումը
հիմնավորելու համար:
Նման խնդիրներն անհրաժեշտ է լուծել այնպիսի մեխանիզմներով, որոնք չեն սահմանափակի անձի՝
Սահմանադրությամբ երաշխավորված իրավունքները և առավել ևս չեն հանգեցնի դրանց
անհամաչափ սահմանափակման:
Պետական համակարգում առկա խնդիրները տուրքերի չափերի ավելացումով ու մարդու
իրավունքների սահմանափակման միջոցով լուծելը բացարձակ անընդունելի մոտեցում է:
Ուստի, դիմումում կոնկրետ փաստերով հիմնավորել ենք, որ պետական տուրքի նոր՝ նախկինի
համեմատությամբ ավելի բարձր դրույքաչափերը հանգեցնում են դատական պաշտպանության
սահմանադրական իրավունքի անհամաչափ միջամտության:Ընդ որում, ՍԴ-ին ուղղված
Պաշտպանի դիմումով ամբողջական փաթեթով վիճակրվում է նաև կրիչի տրամադրման վճարն
ամրագրող կարգավորումը։
Դիմումով Մարդու իրավունքների պաշտպանը միջնորդել է կասեցնել «Պետական տուրքի մասին»
ՀՀ օրենքի 9-րդ և 9.1-րդ հոդվածների գործողությունը մինչև Սահմանադրական դատարանում գործի
դատաքննության ավարտը:
Արման Թաթոյան
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան
Աշակերտների նկատմամբ կարող են կարգապահական տույժեր կիրառվել

«Հանրակրթության մասին» օրենքի 21-րդ հոդվածով սահմանված են սովորողների նկատմամբ
կիրառվող կարգապահական տույժերը։
Ուսումնական հաստատությունում կարգապահությունն ապահովվում է օրենքով, ուսումնական
հաստատության կանոնադրությամբ և ներքին կարգապահական կանոններով սահմանված կարգով:
2. Ուսումնական հաստատության ներքին կարգապահական կանոնները չկատարելու կամ ոչ
պատշաճ կատարելու դեպքերում վերոնշյալ օրենքով և ուսումնական հաստատության
կանոնադրությամբ սահմանված կարգով միջին և ավագ դպրոցների սովորողների նկատմամբ
կարող են կիրառվել հետևյալ կարգապահական տույժերը.
1) նկատողություն.
2) խիստ նկատողություն:
3. Սովորողի նկատմամբ կարգապահական տույժ նշանակելու օրվանից հետո՝ մեկ տարվա
ընթացքում, կարգապահական տույժը կարող է հանվել, եթե սովորողը կարգապահական նոր
խախտում թույլ չի տվել և դրսևորել է իրեն որպես բարեխիղճ, օրինակելի, կարգապահ սովորող:
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Կարգապահական տույժերից խիստ նկատողության դեպքում մեկ ուսումնական տարվա ընթացքում
նույն սովորողի նկատմամբ կրկնակի կիրառվելու դեպքում ուսումնական հաստատությունը կարող
է`
1) առաջարկել ծնողին սովորողին տեղափոխել այլ ուսումնական հաստատություն.
2) դիմել սոցիալական աջակցության բնագավառի լիազոր մարմնին` երեխային սոցիալական
աջակցության ծառայություն կազմակերպելու առաջարկով:
Եթե ոչ պետական ուսումնական հաստատության, մասնագիտացված հանրակրթական դպրոցի,
ինչպես նաև այլընտրանքային ուսուցման համակարգում սովորողը կամ նրա ծնողը չի պահպանել
պայմանագրային դրույթները, կամ սովորողը չի ապահովել կրթության բովանդակությանն ու
ծավալի յուրացմանը ներկայացվող նվազագույն պահանջները, ապա տվյալ ուսումնական
հաստատությունը կարող է միակողմանի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին տասն օր առաջ տեղյակ
պահելով ծնողին:
Ուսումնական պարապմունքներից սովորողի հաճախակի անհարգելի բացակայության համար
պատասխանատվություն է կրում ծնողը` օրենքով սահմանված կարգով:
Հարկ է նշել, որ այս օրենքը գործում է 2009 թվականից։

Դատախազությունը ԱԱԾ է ուղարկել ԱԺ-ում տեղի ունեցած ծեծկռտուքի
վերաբերյալ նյութերը

Գլխավոր դատախազությունում ուսումնասիրվել են այսօր՝ դեկտեմբերի 7-ին, Ազգային ժողովովում
տեղի ունեցած ծեծկռտուքի վերաբերյալ մամուլում հրապարակված տեսանյութերը։ Այս
մասին Իրավաբան․net-ի հետ զրույցում ասաց Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ
Աբրահամյանը։
«Մամուլում հրապարակված նյութերը ուղարկվել են Ազգային անվտանգության ծառայություն,
այնտեղ
Քրեական
դատավարության
օրենսգրքի
180 (Հանցագործությունների
մասին
հաղորդումների քննարկման կարգը) և 181-րդ (Հանցագործությունների մասին հաղորդումների
քննարկման արդյունքում ընդունվող որոշումները) հոդվածներով սահմանված կարգով նյութեր
պատրաստելու հանձնարարությամբ»,-նշեց նա։
Հիշեցնենք, որ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանի օգնականը լրագրողների հետ
զրույցում ասաց, որ իրենց խմբակցության տղաներին քաշել են մի կողմ ու ծեծել, հայհոյել։
«Ես գնում էի մեր աշխատասենյակ, ես ջարդուփշուրի ձայներ եմ լսում, հասկանում եմ, որ մեր
տղաներն էնտեղ պետք է լինեին, վազում եմ, տեսնում եմ իրենք, տղամարդուն վայել իրենց վիճակով
մեր տղաների հետ իբրև թե խոսակցության են եղել սենյակում, հավաքվել են ծեծել են տղաներին։ Ես
մենակ ճանաչում եմ Հրաչյա Հակոբյանին, Վահագն Ալեքսանյանին, Սիսակ Գաբրիելյանն այնտեղ
էր, որ ճանապարհին տեսա։ Ես վազեցի, որովհետև ես մենակ էի, մեր տղաներին ծեծում էին։ Ոչ մեկ
ոչ մի բանով չի զբաղվում, ոչ մեկ ոչ մի բան չի անում, եթե ես չխնդրեի իմ ընկերուհուն, որ գնա մեր
տղաներին կանչի, Տարոնին՝ մեր ուսանողական միության վարչության ատենապետին, առանձին
քաշել էին․․․»,-ասաց ԱԺ փոխխոսնակի օգնականը։
«Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանն ասաց․ «Պատկերացրեք, այդ
երեքին հրավիրելուց հետո մեկ էլ ներխուժում են մոտ 20 հոգի, դրանց մեջ մի շարք
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պատգամավորներ ու սկսում են հարվածել տղաներին։ Սրա անունը ի՞նչ դնեմ՝ խուլիգանություն»,ասաց պատգամավորը։
Նա նշեց, որ ընդհուպ մինչև դռան հետևում կանգնած նրանց սպասելիս են եղել ու
սինխրոնիզացված կատարել այդ գործողությունները։ Արամ Վարդևանյանի խոսքով՝ այնպես էլ չի,
որ կարողացել են ծեծել նրանց։ Պատգամավորը նշեց, որ ցավալին այն է, որ այդ ամենը տեղի է
ունեցել անվտանգության աշխատակիցների ներկայությամբ։

Հայաստանը COVID-19 շատ բարձր ռիսկային երկրների գոտուց
տեղափոխվում է բարձր ռիսկային գոտի

Նիդերլանդների առողջապահության նախարարության նոր որոշմամբ փոփոխություններ
են տեղի ունեցել համավարակով պայմանավորված Հայաստանից Նիդերլանդներ
ճամփորդելու ընթացակարգում։ Այդ մասին հայտնում է Նիդերլանդներում ՀՀ
դեսպանությունը։
Համաձայն նոր որոշման՝ դեկտեմբերի 8-ին Հայաստանը Նիդերլանդների ԱԳՆ
«ճամփորդական խորհուրդներ» բաժնում նարնջագույն գոտուց կտեղափոխվի դեղին գոտու
երկրների ցանկ։
Հայաստանից
Նիդերլանդներ
ճամփորդողները
կազատվեն
պարտադիր
ինքնամեկուսացման պահանջից, պատվաստման վկայականը կամ Covid-19 ՊՇՌ
բացասական թեստի արդյունքը բավարար կլինի երկիր մուտք գործելու համար

ԱՆ․ ՀՀ-ում Covid-19-ի դեմ ավելի շատ տղամարդիկ են պատվաստվել, քան կանայք
Առողջապահության նախարարությունը կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումների վիճակագրություն
է հրապարակել, ըստ որի Հայաստանում տղամարդիկ են ավելի շատ պատվաստվել, քան կանայք։
Covid-19-ի դեմ առաջին դեղաչափ ստացածների թվում կանայք կազմում են 45.9 տոկոս,
տղամարդիկ՝ 54.1 տոկոս:
Երկրորդ դեղաչափ ստացածների շրջանում կանայք 45.2 տոկոս են կազմում, իսկ տղամարդիկ՝ 54.8
տոկոս:
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Դեկտեմբերի 6-ի դրությամբ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ 1,352,805 պատվաստում է
կատարվել։ Առաջին դեղաչափով կատարվել է 835,816 պատվաստում, երկրորդով` 516,989:

ՀՀ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, էկոնոմիկայի նախարար Վահան
Քերոբյանը և «Լիկվոր» ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրեն Սերգեյ Մաթևոսյանը հայտարարել են, որ
Հայաստանում արտադրվող «Սպուտնիկ Լայթ» պատվաստանյութը դրվում է շրջանառության մեջ։
«Սպուտնիկ Լայթը» լինելու է մեր պատվաստանյութերի մեջ և մեր քաղաքացիները հենց երրորդ՝
խթանիչ դեղաչափը (բուսթեր) ստանալու համար կարող են դիմել և ստանալ «Սպուտնիկ Լայթ»
տարբերակը»,-ասել է նախարարը։

ԱՄՆ դեսպանատուն․ ՏԻՄ ընտրությունները հանգիստ են անցել, բայց ընդդիմադիրների
հանդեպ ճնշումների մասին հաղորդումներ կան

ԱՄՆ դեսպանատունը հայտարարություն է տարածել ՀՀ-ում ՏԻՄ ընտրությունների վերաբերյալ՝
արձանագրելով, որ ընդհանուր առմամբ դրանք անցել են հանգիստ, սակայն դեսպանությանը նաև
հասել են ընդդիմադիր թեկնածուների նկատմամբ ճնշումների մասին հաղորդումներ։
«Մենք բարձր ենք գնահատում հայ ժողովրդի մասնակցությունը հոկտեմբերի 17-ին, նոյեմբերի 14-ին և
դեկտեմբերի 5-ին կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին,
գնահատանքի է արժանի նաև Հայաստանի` ժողովրդավարական ուղուն հետևելու հայ ժողովրդի
ցուցաբերած շարունակական նվիրվածությունը»,-ասվում է հայտարարության մեջ։
Նշվում է նաև, որ դեսպանատան ոչ մեծ թվով աշխատակիցներ դիտարկել են ընտրությունները՝ որպես
այցելուներ։
«Ուրախ ենք արձանագրելու, որ ընտրությունները ընդհանուր առմամբ անցել են հանգիստ, խաղաղ
մթնոլորտում և եղել են լավ կազմակերպված: Արդյունքների բազմազանությունն ընդգծեց
ընտրությունների մրցակցային բնույթը, Հայաստանի ժողովրդավարության տոկունությունը և տարիների
ընթացքում Հայաստանի գրանցած զգալի առաջընթացը։ Մեզ նաև հասել են ընդդիմադիր թեկնածուների
նկատմամբ ճնշումների մասին հաղորդումներ։ Խրախուսում ենք իշխանություններին հետաքննել
չարաշահումների վերաբերյալ մեղադրանքները։
Մինչ մենք աշխատում ենք կատարելագործելու մեր իսկ ժողովրդավարությունը, մենք ողջունում ենք ՀՀ
հավատարմությունը ժողովրդավարական բարեփոխումների իր օրակարգին և ակնկալում ենք
ամրապնդել մեր երկկողմ կապերը՝ հիմնված ընդհանուր ժողովրդավարական արժեքների վրա»,-ասվում է
հայտարարության մեջ։
Դեկտեմբերի 5-ին կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում
«Քաղաքացիական պայմանագիրը» նախնական տվյալներով հաղթել է 36 համայնքից 25-ում։ Իշխող ուժը
պարտվել է Աբովյանում, Վանաձորում, Մասիսում և մի քանի այլ համայնքում։

Արման Թաթոյանը Փարիզում խոսել է պատերազմից հետո մարդու իրավունքների
խախտումների և ադրբեջանական շարունակական ցեղասպան քաղաքականության մասին
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ՄԻՊ Արման Թաթոյանը ֆեյսբուքյան էջում գրել է․ «Փարիզի Պալե-Ռոյալ թատրոնի (Théâtre du
Palais-Royal) շենքում դեկտեմբերի 6-ին հանդես եմ եկել հիմնական զեկուցումով Եվրամիության
պատգամավորների և Ֆրանսիայի Հայ դատի հանձնախմբի կազմակերպած միջոցառմանը:
Հանդիպմանը մասնակցել են 500-ից ավելի Հայկական սփյուռքի կառույցների ղեկավարներ, հայ
համայնքի ներկայացուցիչներ և Ֆրանսիայի պետական այրեր:
Զեկույցում մանրամասն խոսել եմ պատերազմից հետո մարդու իրավունքների խախտումների և
ադրբեջանական շարունակական ցեղասպան քաղաքականության մասին, ինչպես նաև այն
մասին, որ ՀՀ սահմանային բնակիչների իրավունքների պաշտպանությունը պահանջում է
ադրբեջանական զինված ծառայողների հեռացում ՀՀ գյուղերի հարևանությունից և
ճանապարհներից»:

Հաագայի դատարանը Ադրբեջանին և Հայաստանին հորդորում է չատել
միմյանց
ՄԱԿ-ի Արդարադատության միջազգային դատարանը հրապարակել է Ադրբեջանի նկատմամբ
հրատապ միջոց կիրառելու մասին Հայաստանի դիմումի և Հայաստանի նկատմամբ հրատապ միջոց
կիրառելու մասին Ադրբեջանի դիմումի վերաբերյալ որոշումները։
Հաագայի դատարանը Բաքվին հորդորել է կանխել հայերի դեմ ռասայական ատելությունը,
«պաշտպանել» հայ ռազմագերիներին
Առցանց նիստին դատարանի որոշման տեքստն ընթերցում էր դատավոր Ջոան Դոնահյուն։
Հայաստանի ներկայացրած հայցով որոշման մեջ նշվում էր, որ Ադրբեջանը պարտավոր է
— «ձեռնարկի բոլոր անհրաժեշտ միջոցները՝ կանխելու ծագումով հայերի նկատմամբ ռասայական
ատելության և խտրականության հրահրումն ու խթանումը, այդ թվում՝ պաշտոնյաների և հանրային
ինտիտուտների
կողմից»,
— պաշտպանի բռնությունից և մարմնական վնասվածքներից Ադրբեջանում պահվող բոլոր այն
անձանց, որոնք ձերբակալվել են «2020 թվականի հակամարտության հետ կապված», վերջիններս
չպետք է ենթարկվեն անմարդկային կամ ստորացուցիչ վերաբերմունքի իրենց ազգային
պատկանելության
պատճառով,
— կանխի և պատժի հայկական մշակութային ժառանգության ավերումն և պղծումը, այդ թվում՝
պաշտամունքի վայրերի, գերեզմանատների և այլն։
Հիշեցնենք՝
Հայաստանը ՄԱԿ-ի Արդարադատության
միջազգային
դատարանում
ընդդեմ
Ադրբեջանի գործ էր հարուցել Ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի բացառման միջազգային
կոնվենցիայի (2-7 հոդվածներ) խախտումների առնչությամբ։ Ավելի ուշ ընդդեմ Հայաստանի
համանման հայց էր ներկայացրել նաև Ադրբեջանը։
Հայկական կողմը ՄԱԿ-ի դատարանին խնդրել էր մինչև բուն գործով վճռի հրապարակումը
միջանկյալ միջոցներ կիրառել՝ Ադրբեջանին պարտավորեցնելով ազատ արձակել հայ
(ռազմա)գերիներին, փակել Բաքվի «ռազմավարի պուրակը», չավերել հայկական հուշարձանները։
Հայաստանի նկատմամբ հրատապ միջոցների կիրառում էր պահանջել նաև Ադրբեջանը։
Հայկական կողմի ներկայացրած պահանջներից ամենակարևորը՝ ռազմագերիների ազատ
արձակումը, փաստացի չբավարարվեց։ Գերիներին հայրենադարձելու փոխարեն՝ դատարանեը
հորդորեց «պաշտպանել» նրանց բռնությունից։ Հայցը քննվում էր ռասայական խտրականության
բոլոր ձևերի բացառման միջազգային կոնվենցիայի շրջանակում․ դատարանը համարեց, որ
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հայկական կողմը չի ներկայացրել ապացույցներ, որ գերիները պահվում են Ադբեջանում` իրենց
ազգության կամ ռասայական խտրականության հիմքով։
Հաագայի դատարանը Երևանին էլ է հորդորել
թարմացում – 23։02․ Փոքր ընդմիջումից հետո Արդարադատության միջազգային դատարանը
հրապարակել է նաև Ադրբեջանի ներկայացրած դիմումի վերաբերյալ որոշումը։
Բաքուն պնդել էր, որ անգամ պատերազմից հետո Հայաստանը կանխում է էթնիկ ադրբեջանցիների
վերադարձը իրենց նախկին բնակավայրեր, քանի որ չի տրամադրում իր իսկ կողմից
ականապատված տարածքների քարտեզները։ Դատարանը համարել է, որ Ադրբեջանը չի
ներկայացրել ապացույցներ, որ Հայաստանի՝ ենթադրյալ կատարած ականապատումը տեղի է
ունեցել «էթնիկ ադրբեջանցիներին իրենց իրավունքներից զրկելու նպատակով»։ Այս մասով
պահանջները չեն բավարարվել։
Ռասայական ատելության մասով պահանջները, սակայն, բավարարվել են։ Դատարանը հորդորել է
Հայաստանին ձեռնարկել անհրաժեշտ բոլոր միջոցները՝ կանխելու ծագումով ադրբեջանցիների
նկատմամբ ռասայական ատելության հրահրումն ու տարածումը, այդ թվում` իր տարածքում գործող
կազմակերպությունների և անհատների կողմից։
«Երկու կողմերը պետք է ձեռնպահ մնան ցանկացած գործողությունից, որը կարող է սրել կամ
երկարացնել վեճը՝ դատարանի համար ավելի դժվարացնելով դրա լուծումը», – եզրափակել է
Հաագայի դատարանի նախագահը։
Գերիների հարցով բարձրաստիճան պաշտոնյաների իրականությանը չհամապատասխանող
հայտարարությունները խոչընդոտում են իրավապաշտպան գործունեությունը․ Արման
Թաթոյանի, Սիրանուշ Սահակյանի և Արտակ Զեյնալյանի համատեղ հայտարարություն

Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը, ՄԻԵԴ-ում հայ գերիների
շահերի պաշտպան, իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը և ՄԻԵԴ-ում հայ գերիների շահերի
պաշտպան, իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանը հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ
երեկ ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի մասնակցությամբ հրապարակված
տեսանյութի առնչությամբ։
Տեսանյութում նա իրականությանը չհամապատասխանող գնահատականներ է տալիս ՀՀ մարդու
իրավունքների պաշտպանի և իրավապաշտպանների 2021 թվականի օգոստոսի 9-ի «Ադրբեջանի
պատասխանատվությունը հայ գերիներին խոշտանգելու և անմարդկային վերաբերմունքի
ենթարկելու համար» արտահերթ հրապարակային զեկույցին:
Համատեղ հայտարարության մեջ, ասվում է․
«Նախ` անթույլատրելի ենք համարում առանց անձի գիտակցված համաձայնության նրա մասնավոր
հարաբերությունները, երկխոսությունը տեսաձայնագրելն ու դա տարածելը:
Համատեղ արտահերթ զեկույցին վերագրումների և հնչած որակումների կապակցությամբ
արձանագրում ենք՝
1․ ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը համատեղ արտահերթ զեկույցին վերագրում է
գոյություն չունեցող փաստեր, ինչպես օրինակ, նշում է, որ զեկույցում արձանագրվել են
հայրենադարձված գերիների բռնաբարության դեպքեր. մինչդեռ, զեկույցում որևէ խոսք չկա
բռնաբարության մասին:
Համատեղ արտահերթ հրապարակային զեկույցում գերիներից որևէ մեկի անձնական տվյալ, այդ
թվում՝ լուսանկար ու տեսանյութ, երբևէ չի հրապարակվել։
2. Տեղեկացնում ենք, որ համատեղ արտահերթ հրապարակային զեկույցում գերիների խոշտանգման
փաստերը հաստատելու համար գործածվել են փաստահավաք աշխատանքի միջազգային
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չափանիշները։ Այս առումով, խոշտանգման փաստի հաստատման վերաբերյալ փաստահավաք
աշխատանքը չի ենթադրում, որ փաստահավաքություն իրականացնող իրավապաշտպանը պետք է
անպայման ներկա կամ մասնակից լինի խոշտանգման պրոցեսին։
Բարձր պաշտոն զբաղեցնող անձինք պարտավոր են տարանջատել փաստահավաք աշխատանքը և
հանցակցությունը։
3․ Համատեղ արտահերթ հրապարակային զեկույցը չի նույնականացնում և չի բացահայտում
հայրենադարձված այն գերիներին, որոնց նկատմամբ կիրառվել են կտտանքներ ու անմարդկային
վերաբերմունք։
Դրա փոխարեն Համատեղ արտահերթ հրապարակային զեկույցով վեր են հանվում այն
օրինաչափությունները և խոշտանգման այն ընդհանուր ձևերը, որոնք, որպես կանոն, կիրառվել են
հայ գերիների նկատմամբ Ադրբեջանի Հանրապետությունում։
Միաժամանակ, Համատեղ արտահերթ հրապարակային Զեկույցը նշում է, որ գերիների նկատմամբ
կիրառված բռնության ձևերն ու միջոցները յուրաքանչյուրի դեպքում եղել են տարբեր։
4. Նշվածից բացի, հայրենադարձված հայ գերիներն իրենք ինքնուրույն տարբեր լրատվամիջոցների
տվել են հարցազրույցներ՝ բաց կերպով ներկայացնելով այն կտտանքները, որոնց ենթարկվել են
Ադրբեջանի Հանրապետությունում գտնվելու ընթացքում։
Ավելին, նախաքննության ընթացքում խոշտանգման ու անմարդկային վերաբերմունքի մասին
հայրենադարձված հայ գերիների ցուցմունքներ հրապարակվել են հենց ՀՀ նախաքննական
մարմինների կողմից։
5․ Հարկ ենք համարում ընդգծել, որ հայ գերիներին խոշտանգելու և անմարդկային վերաբերմունքի
ենթարկելու վերաբերյալ տվյալներ միջազգային կառույցներին ներկայացնելիս վերացական բնույթի
տեղեկությունների տրամադրումը չունի արդյունավետություն:
Միջազգային իրավական գործընթացներ նախաձեռնելիս անհրաժեշտ են մանրակրկիտ ու կոնկրետ
տվյալներ, այլ ոչ թե հայտարարություններ ու պնդումներ։
Ուստի, բարձրաստիճան պաշտոնյաներին խստիվ հորդորում ենք զերծ մնալ նման զգայուն հարցերի
վերաբերյալ հրապարակային հանդես գալուց, չշահարկել դրանք քաղաքական կամ այլ
նպատակներով, քանի որ դրանք Ադրբեջանը հաջողությամբ գործածում է միջազգային կառույցների,
առջև, այդ թվում՝ դատական, պաշտպանվելու ի շահ իրեն և ի վնաս՝ հայ գերիների իրավունքների:
Բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից մասնագիտական զեկույցների վերաբերյալ
իրականությանը չհամապատասխանող հայտարարությունները կամ դրանց տրված որակումները
խոչընդոտներ են առաջացնում իրավապաշտպան գործունեության համար»:

Գործատուն կկարողանա նաև աշխատանքից ազատել պատվաստման կամ թեստի հավաստագիր
չներկայացնող աշխատակցին. նախագիծն ընդունվեց

ՀՀ ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց կառավարության ներկայացրած օրենքի նախագիծը, որով
գործատուին հնարավորություն է տրվում Covid-19-ի դեմ պատվաստման կամ ՊՇՌ թեստի սերտիֆիկատ
չներկայացնող աշխատակցին չթույլատրել գտնվել աշխատավայրում, կատարել իր աշխատանքային
պարտականությունները, աշխատանքային պարտականություններ չկատարելու հիմքով էլ ընդհուպ լուծել
աշխատանքային պայմանագիրը:
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու
մասին և կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթն ԱԺ նիստում քվեարկությամբ ստացավ 55 կողմ,
23 դեմ, 6 ձեռնպահ ձայն:
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Այսպիսով, ըստ նախագծի, եթե աշխատողը չի ներկայացնում կամ պատվաստման կամ ՊՇՌ թեստավորման
մասին փաստաթղթերը, ապա գործատուին իրավունք է տրվում չթույլատրել ներկայանալ աշխատանքի վայր,
չվճարել այդ ժամանակահատվածի համար աշխատավարձ: Աշխատանքի չթույլատրվելու հետեւանքով ավելի
քան 10 աշխատանքային օր (հերթափոխ) անընդմեջ կամ վերջին երեք ամսվա ընթացքում՝ ավելի քան 20
աշխատանքային օր (հերթափոխ) աշխատողի՝ իր աշխատանքային պարտականությունները չկատարելու
դեպքում գործատուն իրավունք է ստանում լուծել աշխատանքային պայմանագիրը: Աշխատանքային
պայմանագիրը լուծելու դեպքում գործատուն պարտավոր է աշխատողին գրավոր ծանուցել ոչ ուշ, քան 3 օր
առաջ:

Զեկույցում որևէ խոսք չկա բռնաբարության մասին․ իրավապաշտպանները՝ Ալեն
Սիմոնյանին

Երեկ՝ դեկտեմբերի 7-ին հրապարակվել է տեսանյութ ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն
Սիմոնյանի մասնակցությամբ, որում նա իրականությանը չհամապատասխանող գնահատականներ
է տալիս ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի և մեր 2021 թվականի օգոստոսի 9-ի «Ադրբեջանի
պատասխանատվությունը հայ գերիներին խոշտանգելու և անմարդկային վերաբերմունքի
ենթարկելու համար» արտահերթ հրապարակային զեկույցին:
Նախ` անթույլատրելի ենք համարում առանց անձի գիտակցված համաձայնության նրա մասնավոր
հարաբերությունները, երկխոսությունը տեսաձայնագրելն ու դա տարածելը:
Համատեղ արտահերթ զեկույցին վերագրումների և հնչած որակումների կապակցությամբ
արձանագրում ենք՝
1․ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը համատեղ արտահերթ զեկույցին վերագրում է
գոյություն չունեցող փաստեր, ինչպես օրինակ, նշում է, որ զեկույցում արձանագրվել են
հայրենադարձված գերիների բռնաբարության դեպքեր. մինչդեռ, զեկույցում որևէ խոսք չկա
բռնաբարության մասին:
Համատեղ արտահերթ հրապարակային զեկույցում գերիներից որևէ մեկի անձնական տվյալ, այդ
թվում՝ լուսանկար ու տեսանյութ, երբևէ չի հրապարակվել։
2. Տեղեկացնում ենք, որ համատեղ արտահերթ հրապարակային զեկույցում գերիների խոշտանգման
փաստերը հաստատելու համար գործածվել են փաստահավաք աշխատանքի միջազգային
չափանիշները։ Այս առումով, խոշտանգման փաստի հաստատման վերաբերյալ փաստահավաք
աշխատանքը չի ենթադրում, որ փաստահավաքություն իրականացնող իրավապաշտպանը պետք է
անպայման ներկա կամ մասնակից լինի խոշտանգման պրոցեսին։
Բարձր պաշտոն զբաղեցնող անձինք պարտավոր են տարանջատել փաստահավաք աշխատանքը և
հանցակցությունը։
3․ Համատեղ արտահերթ հրապարակային զեկույցը չի նույնականացնում և չի բացահայտում
հայրենադարձված այն գերիներին, որոնց նկատմամբ կիրառվել են կտտանքներ ու անմարդկային
վերաբերմունք։
Դրա փոխարեն համատեղ արտահերթ հրապարակային զեկույցով վեր են հանվում այն
օրինաչափությունները և խոշտանգման այն ընդհանուր ձևերը, որոնք , որպես կանոն, կիրառվել են
հայ գերիների նկատմամբ Ադրբեջանի Հանրապետությունում։
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Միաժամանակ, համատեղ արտահերթ հրապարակային զեկույցը նշում է, որ գերիների նկատմամբ
կիրառված բռնության ձևերն ու միջոցները յուրաքանչյուրի դեպքում եղել են տարբեր։
4. Նշվածից բացի, հայրենադարձված հայ գերիներն իրենք ինքնուրույն տարբեր լրատվամիջոցների
տվել են հարցազրույցներ՝ բաց կերպով ներկայացնելով այն կտտանքները, որոնց ենթարկվել են
Ադրբեջանի Հանրապետությունում գտնվելու ընթացքում։
Ավելին, նախաքննության ընթացքում խոշտանգման ու անմարդկային վերաբերմունքի մասին
հայրենադարձված հայ գերիների ցուցմունքներ հրապարակվել են հենց ՀՀ նախաքննական
մարմինների կողմից։
5․ Հարկ ենք համարում ընդգծել, որ հայ գերիներին խոշտանգելու և անմարդկային վերաբերմունքի
ենթարկելու վերաբերյալ տվյալներ միջազգային կառույցներին ներկայացնելիս վերացական բնույթի
տեղեկությունների տրամադրումը չունի արդյունավետություն:
Միջազգային իրավական գործընթացներ նախաձեռնելիս անհրաժեշտ են մանրակրկիտ ու կոնկրետ
տվյալներ, այլ ոչ թե հայտարարություններ ու պնդումներ։
Ուստի, բարձրաստիճան պաշտոնյաներին խստիվ հորդորում ենք զերծ մնալ նման զգայուն
հարցերի վերաբերյալ հրապարակային հանդես գալուց, չշահարկել դրանք քաղաքական կամ այլ
նպատակներով, քանի որ դրանք Ադրբեջանը հաջողությամբ գործածում է միջազգային կառույցների,
առջև, այդ թվում՝ դատական, պաշտպանվելու ի շահ իրեն և ի վնաս՝ հայ գերիների իրավունքների:
Բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից մասնագիտական զեկույցների վերաբերյալ
իրականությանը չհամապատասխանող հայտարարությունները կամ դրանց տրված որակումները
խոչընդոտներ են առաջացնում իրավապաշտպան գործունեության համար:
Արման Թաթոյան
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան
Սիրանուշ Սահակյան
ՄԻԵԴ-ում հայ գերիների շահերի պաշտպան, Իրավապաշտպան
Արտակ Զեյնալյան
ՄԻԵԴ-ում հայ գերիների շահերի պաշտպան, Իրավապաշտպան

ՀՀ վերադարձած գերիներից 5-ին կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացվել

Հայաստան վերադարձած 10 գերիներից 5-ը ձերբակալված են, նրանց կալանավորելու
միջնորդություն է ներկայացվել։ Այս մասին Իրավաբան․net-ի հետ զրույցում հայտնեց
Քննչական կոմիտեի մամուլի քարտուղար Վարդան Թադևոսյանը։
Նրա խոսքով՝ ներկա պահին դատական նիստեր են ընթանում, հետագայում կտրվի լրացուցիչ
տեղեկություն։
Վերադարձած գերիները մեղադրվում են Քրեական օրենսգրքի 365-րդ հոդվածի 3-րդ մասով`
մարտական հերթապահության կամ մարտական ծառայություն կրելու կանոնները խախտելը,
որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ։
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Պետությունը, որը հրաժարվում է իր քաղաքացուց, ըստ էության մեռած է. Արմեն Գևորգյան

ՀՀ ԱԺ տարածաշրջանային և եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի
նախագահ, հայ-բելառուսական միջխորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն
Գևորգյանը տելեգրամյան իր ալիքում գրում է.
«Ե՞րբ է վերանում պետությունը
Ցանկացած ժամանակակից քաղաքակիրթ պետություն գոյություն ունի իր քաղաքացիների կյանքը և
նրանց միջև հարաբերությունները որոշակի օրենքներով կազմակերպելու համար։ Ցանկացած
պետության համար ամենաբարձր արժեքը քաղաքացին է, ու եթե չկա նման ըմբռնում, ուրեմն չկա
քաղաքակիրթ պետություն։
Պետությունը, որը հրաժարվում է պաշտպանել իր քաղաքացուն, թերի է։ Պետությունը, որը
հրաժարվում է իր քաղաքացուց, ըստ էության մեռած է։ Պետությունը սկսում է վերանալ նաև, երբ իր
քաղաքացիների կրթվածության (գրագիտության հետ չշփոթել) մակարդակը տագնապալի ցածր է։
Բայց այդ դեպքում ակտիվանում են ազգային ինքնապահպանման մեխանիզմները՝ վերնախավերի
ու ազգի ավելի կիրթ հատվածի մոբիլիզացիայի ձևով։ Եթե այդ մեխանիզմը միացված չէ, ապա
պետությունը վերածվում է կա՛մ կիսաֆեոդալական պետական կազմավորման, կա՛մ այլ
պետության կցորդի ու աստիճանաբար կորցնում է իր գոյության իմաստը։ Մենք ականատեսն ենք
ապապետական հասարակական էվոլյուցիայի հայկական մոդելի. գործարկվում է քաղաքացու՝
պահանջարկված լինելու և կարևորության զգացողության վերականգնման զանգվածային
մեխանիզմը: Դա հանգեցնում է համընդհանուր, բայց «արդար» անպատասխանատվության
ձևավորմանը: Միաժամանակ անջատվում է համարժեքության և օգտակարության մեխանիզմը
նրանց մոտ, ովքեր բնականորեն պետք է պատասխանատվություն զգան ազգի և հայրենիքի
ճակատագրի համար: Արդյունքում հայտնվում է պետություն, որը կարող է հրաժարվել այն
քաղաքացուց, որին վերջերս արժևորել էր և դարձրել «նոր երկրի» փայատեր: Հետո սկսվում է
իրադարձությունների այնպիսի զարգացում, որը տեղավորվում է 18-րդ դարի հայտնի բանաձևի մեջ՝
«հեղափոխությունը խժռում է իր զավակներին»։ Ժամանակն է վերջապես բացել 21-րդ դարի դռները՝
պետությունը վերակենդանացնելու համար»,- գրել է նա:

Պետական կառավարման համակարգում վարչապետին ենթակա մարմինները
«Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին» օրենքը սահմանում է Վարչապետին և
Կառավարությանը ենթակա մարմինների ցանկը:
Նշվում է, որ Վարչապետին ենթակա մարմինները գործում են ազգային անվտանգության,
ոստիկանության և պետական վերահսկողության ոլորտներում:
Ըստ օրենքի՝ Վարչապետին ենթակա մարմիններն են՝
1) Ազգային անվտանգության ծառայությունը
2) Ոստիկանությունը
3) Պետական վերահսկողական ծառայությունը:
Օրենքում նաև նշվում է, որ Կառավարությանը ենթակա մարմինն ապահովում է Կառավարության
քաղաքականության՝ օրենքով իրեն վերապահված առանձին ուղղության իրականացումը, ինչպես
նաև աջակցում է իրեն վերապահված ուղղության շրջանակներում Կառավարության
քաղաքականության մշակմանը:
Օրենքի համաձայն՝ Կառավարությանը ենթակա մարմիններն են՝
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1) Կադաստրի կոմիտեն
2) Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեն
3) Պետական եկամուտների կոմիտեն
4) Վիճակագրական կոմիտեն
5) Քաղաքաշինության կոմիտեն
6) Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը
7) Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինը
8) Կրթության տեսչական մարմինը
9) Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմինը
10) Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը
11) Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինը:

Նմանատիպ սաբոտաժը ծայրահեղ անընդունելի է և չի կարող արդյունք տալ․ Հակոբ Կարապետյան

Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Հակոբ Կարապետյանը հայտարարություն է
տարածել, որում նշվում է․
«Հարգելի երևանցիներ,
Այսօր առավոտվանից հանրային տրանսպորտի մի շարք երթուղիներ չեն աշխատում՝ վարորդների
բոյկոտի պատճառով։
Վարորդները պահանջում են աշխատանքային պայմանների բարելավում, մասնավորապես,
աշխատավարձի բարձրացում։
Ներկայումս քաղաքապետարանը հանրային տրանսպորտի վարորդներին վճարում է մաքուր
(հարկերը հանած) շուրջ 260 000 դրամ աշխատավարձ՝ 15 օրվա աշխատանքի համար։
Մեր տեղեկությունների համաձայն, որոշ վարորդներ պահանջում են նաև վերադառնալ վճարման
նախկին «պլանային» համակարգին, երբ վարորդը ստանում էր նվազագույն աշխատավարձ եւ
ուղեվարձերից «սև» եկամուտ։
Քաղաքային իշխանությունը վճռական է տրանսպորտի բարեփոխումների հարցում եւ
շարունակելու է հետևողական քայլերը՝ հանրությանը որակյալ տրանսպորտային ծառայություն
մատուցելու եւ օրինականության դաշտում աշխատելու ուղղությամբ։ Միեւնույն ժամանակ, մենք
շարունակաբար բարելավում ենք եւ բարելավելու ենք վարորդների աշխատանքային պայմանները։
Նմանատիպ սաբոտաժը ծայրահեղ անընդունելի է և չի կարող արդյունք տալ։
Քաղաքապետարանի համապատասխան ստորաբաժանումները այս պահին աշխատանքներ են
տանում՝ վիճակը շտկելու և տրանսպորտի բնականոն աշխատանքը վերականգնելու ուղղությամբ։
Հայցում ենք Ձեր ներողամտությունը անհարմարության համար»։

Բաց տարածքներում դիմակ կրելու մասին նախարարի հրամանը կվիճարկվի
դատարանում․ առաջին նիստը դեկտեմբերի 13-ին է
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Փաստաբանական դպրոցի տնօրեն Արա Զոհրաբյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է․
«ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԲԱՑ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԴԻՄԱԿ ԿՐԵԼՈՒ ՊԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՀԵՏ
ԿԱՊՎԱԾ ՎԵՃՈՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ՆԻՍՏԸ
ՀՀ առողջապահության նախարարի 28.10.2021 թվականի N 81-Ն հրամանի 1-ին կետի 1-ին ենթակետով
սահմանվել է, որ՝ «Բնակության վայրի բնակելի տարածքից դուրս գտնվելիս հանրային բաց
տարածքներում դիմակ կրելը պարտադիր է»:
Այս նորմատիվ դրույթը վիճարկում ենք ՀՀ վարչական դատարանում:
ՀՀ վարչական դատարանը՝ 5 դատավորի կազմով, 18.11.2021թ. որոշում է կայացրել գրավոր
ընթացակարգից անցնել գործի քննության բանավոր ընթացակարգի և նշանակել է դատական նիստ
2021թ.-ի դեկտեմբերի 13-ին, ժամը 17:15-ին, ՀՀ վարչական դատարանի շենքում (հասցե` ք.Երևան,
Գ.Նժդեհի 23), թիվ 1 դատական նիստերի դահլիճում»,-նշել է նա:

Կրպեյանների ընտանիքը սպառնալիքներ է ստանում. ահազանգ

Ազգային
ժողովի
հայտարարությունը

«Հայաստան»

խմբակցության

պատգամավոր

Ասպրամ

Կրպեյանի

«Շրջանառության մեջ է դրվել կասկածելի հանգամանքերում գրված և որոշ լրատվական կայքերով
ու կեղծ օգտահաշիվներով ջանասիրաբար տարածվող ինչ-որ անհեթեթ գրություն, որը
իրականության հետ աղերս չունի։
Հայաստանի ազգային հերոս Թաթուլ Կրպեյանի հիշատակը, նրա ընտանիքի անունն ու պատիվն
արատավորող ստահոդ գրությունը ժամանակ առ ժամանակ դրվում է շրջանառության մեջ որոշ
քաղաքական նկատառումներով` վարկաբեկելու հերոսի հիշատակը, նրա բարի անունն ու
համբավը: Քանիցս դիմել և հորդորել ենք լրատվամիջոցներին ու անհատներին` զերծ մնալ Թաթուլ
Կրպեյանի ընտանիքի մասին հերյուրանքներ տարածելուց:
Իբր «հայրենասեր» և իբր Թաթուլ Կրպեյանին մեզնից ավելի «սիրող ու նվիրված» որոշ անձինք ու
շրջանակներ՝ քաղաքական տարատեսակ դրդապատճառներով արդեն մի քանի օր է կեղծ
օգտահաշիվների տակ թաքնված՝ բացեիբաց, նաև անձնական նամակներով հնչեցնում են իմ
ընտանիքին ուղղված սպառնալիքներ:
Կրկին հորդորում եմ չտարածել չճշտված, կեղծ տեղեկատվություն, որով ուղղակի հարթակ եք
ստեղծում ատելության խոսքի տարածման համար: Պահանջում եմ լրատվականներից և անհատ
անձանցից հեռացնել նշված ստահոդ գրությունն իրենց կայքերից ու էջերից և դադարեցնել մեզ
ուղղված սպառնալիքները:
Ասպրամ Կրպեյան

Պաշտպանի աջակցությամբ կենսաթոշակառուի աշխատանքային ստաժը վերահաշվարկվել է և
փոխանցվել թերի վճարված կենսաթոշակը
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Քաղաքացին խնդրել է ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աջակցությունը տարիքային
աշխատանքային կենսաթոշակի համար իր աշխատանքային ստաժն ամբողջությամբ
հաշվառելու հարցում:
Բարձրացված հարցի կապակցությամբ Պաշտպանը գրություններ է հասցեագրել ՀՀ
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն:
Նախարարությունից ստացվել է պարզաբանում, որ համապատասխան հարցումների ու
հաստատումների արդյունքում՝ աշխատանքային ստաժում ավելացված
ժամանակահատվածների հիման վրա կենսաթոշակի իրավունքը ձեռք բերելու օրվանից
վերահաշվարկվել է քաղաքացու կենսաթոշակը, որի արդյունքում հաշվարկված թերի վճարված
կենսաթոշակը վճարվել է։

2022 թ․ հունվարի 1-ից ՀՀ բոլոր քաղաքներում կենսաթոշակները կվճարվեն
անկանխիկ եղանակով

2022թ․ հունվարի 1-ից Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքներում կենսաթոշակներն ու
ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստները, խնամքի նպաստը
կվճարվեն բացառապես անկանխիկ եղանակով՝ բանկի կամ Ազգային օպերատորի (ՀայՓոստի)
միջոցով:
Անկանխիկ վճարումների անցումն առաջին փուլով արդեն տեղի է ունեցել 2021 թվականին, ըստ
որի՝ 2021թ. հուլիսի 1-ից Երևան, Գյումրի, Վանաձոր քաղաքներում նշված վճարատեսակները
սկսեցին վճարվել անկանխիկ եղանակով։ Վճարող կազմակերպությունն ընտրելու համար
կենսաթոշակառուներն ու նպաստառուները պետք է դիմեն Միասնական սոցիալական
ծառայության ցանկացած տարածքային կենտրոն։
Երևան, Գյումրի, Վանաձոր քաղաքներից բացի, մյուս քաղաքների կենսաթոշակառուներն ու
նպաստառուները, վճարող կազմակերպությունն ընտրելու համար 2021թ․ դեկտեմբեր ամսվա
ընթացքում պետք է անձամբ դիմում ներկայացնեն Միասնական սոցիալական ծառայության
ցանկացած տարածքային կենտրոն։
Այն կենսաթոշակառուներն, ովքեր կընտրեն Ազգային օպերատորին (ՀայՓոստ), մինչև ՄՍԾ դիմելը
պետք է արդեն ունենան Էլեկտրոնային փողի հաշվառման հաշվի բացման և համալրման
պայմանագիր՝ կնքված Հայփոստի հետ, և դիմումի հետ միասին ներկայացնեն նաև պայմանագիր
կնքելու մասին Հայփոստի տված տեղեկանքը։
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Անկանխիկի անցման դրույթը վերաբերվում է մինչև 75 տարեկան, ինչպես նաև 1-ին կամ 2-րդ խմբի
հաշմանդամություն չունեցող անձանց։
75 տարին լրացած կենսաթոշակառուները և 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձինք
2021թ․ դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում վճարման եղանակ ընտրելու, ինչպես նաև Հայփոստի հետ
Էլեկտրոնային փողի հաշվառման հաշվի բացման և համալրման պայմանագիր կնքելու
պարտավորություն չունեն։
Բանկի կամ Հայփոստի հետ պայմանագիր կնքած՝ քաղաքային բնակավայրերում հաշվառված
կենսաթոշակառուների կենսաթոշակը փոխանցվում է բանկային քարտերին կամ էլեկտրոնային
փողի հաշվառման հաշիվներին։
Քարտային և էլեկտրոնային հաշիվներին առկա միջոցները կարող են օգտագործվել անկանխիկ
վճարման տեխնիկական միջոցներով վճարումներ կատարելու, բանկի կամ Հայփոստի
սպասարկման կենտրոններում (մասնաճյուղերում) հաշվից գանձելու, ինչպես նաև կանխիկացվել
ավտոմատ գանձման մեքենաների և կանխիկացման սարքերի միջոցով։
Կենսաթոշակառուի ցանկությամբ կամ պատվերով իր բնակության վայրում կանխիկացման
ծառայություն մատուցելու համար Հայփոստը կանխիկացման գործարքները կատարում է որպես
լրացուցիչ ծառայություն, ինչի համար կենսաթոշակառուն վճարում է՝ կազմակերպության և
կենսաթոշակառուի միջև կնքված պայմանագրով սակագին նախատեսված լինելու դեպքում։
Այն կենսաթոշակառուները, ովքեր պետք է ընտրեն վճարող կազմակերպություն, սակայն
դեկտեմբերին չեն դիմի ՄՍԾ, 2022 թվականի հունվար ամսվա իրենց կենսաթոշակը կստանան
ծրագրային մոդուլի կողմից պատահականորեն ընտրված բանկի կամ Ազգային օպերատորի
(ՀայՓոստի) միջոցով։
Այս դեպքում, ինչպես նաև ցանկացած այլ դեպքում բանկ կամ Ազգային օպերատոր (ՀայՓոստ)
ընտրելուց հետո կենսաթոշակառուները կարող են դիմել ՄՍԾ և փոխել վճարող
կազմակերպությունը։

Քանակական առումով հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը ունի լավ
կատարողական, բայց որակական առումով՝ դրանց ազդեցությունը թույլ է․ Սյուզաննա
Սողոմոնյան
Իրավաբանների հայկական ասոցիացիան (ԻՀԱ) և Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուցպիոն
կոալիցիան դեկտեմբերի 9-ին` Միջազգային հակակոռուպցիոն օրվա կապակցությամբ քննարկում
էին կազմակերպել, որին առկա և տեսակապի միջոցով մասնակցում էին երեք տասնյակից ավել
քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։
Միջոցառումն ուղղված էր հանրային վերահսկողության ռազմավարության իրականացմանը:
Քննարկմանը ներկայացվեց հակակոռուպցիոն ռազմավարության տարբեր ժամկետների
իրականացման հանրային վերահսկողության վերաբերյալ մոնիթորինգի արդյունքները:
Մոնիթորինգը վերաբերվում էր 2021 թվականի առաջին կիսամյակում իրականացված
գործողություններին: Դրա իրականացման համար ընտրվել էր այնպիսի ռազմավարություն, որը
ընդգրկել էր 4 թիրախային ոլորտներ էր. հակակոռուպցիոն կրթություն, հանրային իրազեկում,
կոռուպցիայի կանխարգելում և պատժի անխուսափելիություն:
26

Մոնիթորինգը իրականացնելու համար ուսումնասիրվել էր տարբեր պետական մարմինների
կողմից հրապարակված հետազոտություններ և հանրային սեկտորի կողմից իրականացված
զեկույցներ:
Սյուզաննա Սողոմոնյանը, ով Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուցպիոն կոալիցիայի
հակակոռուպցիոն փորձագետն է, ներկայացրեց ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարության և դրա
իրականացման 2019-2022 թվականների միջոցառումների ծրագրի 2021թ․ առաջին կիսամյակի
գործողությունների մշտադիտարկման հաշվետվությունը։ Նրա խոսքով՝ մշտադիտարկումն
իրականացվել է մի քանի մեթոդների կիրառմամբ։
«Որոշ գործողությունների դեպքում ռազմավարության վերստուգիչ ցուցանիշները թույլ չեն տալիս
ստուգել գործողությոնների որակական ազդեցությունը և շատ դեպքերում որպես ինդիկատոր նշված
էր այս կամ այն օրենքի ընդունումը։ Օրենքն ընդունվում էր, համարվում էր կատարողական,
ստացվում էր, թե գերազանց արդյունք ունենք, բայց թե ինչպիսի արդյունքների ենք հասնում,
փաստացի այդ հարցը ռազմավարությամբ լուծված չէ։ Ստացվում է՝ քանակական առումով
հնարավոր է ունենք լավ կատարողական, բայց որակական առումով զիջում ենք»,-ասաց
հակակոռուպցիոն փորձագետը։

Ինչո՞ւ են ձերբակալել Նարեկ Սամսոնյանին

Նարեկ Սամսոնյանին բերման են ենթարկել քրեական գործի շրջանակում։ Այս մասին
հայտնեցին ոստիկանությունւց։ Նրան հանձնել են նախաքննական մարմնին։
Հարցին, թե ինչ քրեական գործի շրջանակում, ոստիկանության հասարակայնության հետ
կապերի և լրատվության վարչությունից խնդրեցին դիմել Քննչական կոմիտեին։
ՔԿ խոսնակ Վարդան Թադևոսյանը Panoarama.am-ի հետ զրույցում խոստովանեց՝ տեղյակ
չէ, խնդրել է, որ ճշտեն, իրեն տեղյակ պահեն։
Հիշեցնենք, որ փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը քիչ առաջ ահազանգեց, որ մի քանի
տասնյակ ոստիկաններ ձերբակալել են «Քաղաքացիական գիտակցություն» ՀԿ նախագահ,
AntiFake.am կայքի հիմնադիր Նարեկ Սամսոնյանին։

«Այբ» կրթական հիմնադրամի դեմ հարուցված քրեական գործի վարույթը կարճվել
է

ՀՀ քննչական կոմիտեն «Այբ» կրթական հիմնադրամի դեմ հարուցված քրեական գործի վարույթը
կարճելու որոշում է կայացրել հանցակազմի բացակայության հիմքով:
Այս մասին հայտնում են «Այբ» կրթական հիմնադրամից:
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Խոսքը 2018 թվականին ԿԳ նախարարի հայտնի հայտարարությունից սկիզբ առած և մոտ մեկ տարի
առաջ ընթացք ստացած քրեական գործի մասին է` «Արարատյան բակալավրիատ» ծրագրի
շրջանակում «հնարավոր չարաշահումների» վերաբերյալ: ՀՀ քննչական կոմիտեի կայացրած
որոշումը հստակորեն փաստում է, որ «Այբ»-ի կատարած որևէ անօրինական գործողություն չի
հայտնաբերվել:
Ավելի քան երեք տարի պետական ամենատարբեր կառույցներ, նույնիսկ իրավապահ մարմինները
հետապնդում իրականացրին «Այբ»-ի նկատմամբ: Բազմաթիվ ստուգումների և քննության
արդյունքը ցույց տվեց այն, ինչ ի սկզբանե բացահայտ էր բոլորի համար` «Այբ»-ում չարաշահումներ
չկան: Ստիպված ենք արձանագրել, որ զգալի պետական ռեսուրսի իրացում պահանջվեց` հերքելու
Արայիկ Հարությունյանի ակնհայտ անհիմն ու կանխակալ հայտարարությունները։ «Այբ» համայնքը
այսպիսի պայմաններում ոչ միայն պայքարել է իր անվան և իր ստեղծած «Արարատյան
բակալավրիատ» ծրագրի նկատմամբ հարձակումների դեմ, այլև առանց կանգ առնելու,
հետևողականորեն շարունակել ներդրումներ կատարել, պահպանել և զարգացնել Արարատյան
բակալավրիատը` Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի աշակերտներին այն հասանելի
դարձնելու նոր հնարավորություններ փնտրելով: Հարկ է արձանագրել, որ Արարատյան
բակալավրիատն առ այսօր միակ հայալեզու կրթական ծրագիրն է, որն ունի միջազգային ճանաչում
և համարժեք է բրիտանական A Level և ամերիկյան Advanced Placement որակավորումներին:
Ցավոք, ՀՀ ԿԳ նախարարությունը 2018 թ. առանց որևէ հիմնավորման կասեցրեց Արարատյան
բակալավրիատի ներդրումը ՀՀ պետական դպրոցներում, և այդ ամենի հետևանքը եղավ այն, որ
Հայաստանի մարզերում և Արցախում բազմահազար աշակերտներ զրկվեցին համաշխարհային
ամենաբարձր
չափանիշներին
համապատասխան
այդ
ծրագրով
անվճար
սովորելու
հնարավորությունից` առանց համարժեք այլընտրանք ունենալու: Փոշիացվեցին ծրագրի
իրականացման նպատակով պետության և «Այբ» հիմնադրամի ներդրած հսկայական ֆինանսական
միջոցներ ու բազմաթիվ մասնագետների կատարած մտավոր ներդրումները: Մեր զավակներին
պատճառված այս աններելի վնասի և դրա հետևանքների վերացման ուղղությամբ «Այբ»
հիմնադրամը հետևողականորեն իրականացրել և իրականացնելու է օրենքով նախատեսված բոլոր
գործողությունները:

Ամեն
ինչ
գլխավորապես
թաքցվում
է
կա՛մ
«քաղաքական
գործընթացների», կա՛մ «քրեական ընթացակարգերի» քողով․ Արման Թաթոյան

«Այն, ինչ վերջին ժամանակներս կատարվում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ, լի
է ժողովրդավարության հիմքի՝ ընտրելու և ընտրվելու իրավունքի համար խորքային վտանգներով»,այս մասին ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը:
Ըստ նրա՝ Հայաստանի քաղաքացիների առաջնային քվեով ընտրված ՏԻՄ պաշտոնյաների
նկատմամբ քաղաքական ու իրավապահ գործընթացներով տեղի են ունենում խիստ վտանգավոր
միջամտություններ, որոնց առնչությամբ հանրությանը կա՛մ չեն տրվում պատշաճ
բացատրություններ, կա՛մ բացատրություններ չեն տրվում, առհասարակ:
«Ամեն ինչ գլխավորապես թաքցվում է կա՛մ «քաղաքական գործընթացների», կա՛մ «քրեական
ընթացակարգերի» քողով՝ վտանգավոր նախադեպեր ստեղծելով:
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Բոլորին հիշեցնում եմ, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների
ժամանակ ընտրելու և ընտրվելու իրավունքը երաշխավորված է ՀՀ Սահմանադրության 48-րդ
հոդվածով և Հայաստանի միջազգային պարտավորություններով:
Ընտրական իրավունքը ժողովրդավարության ձևավորման հիմքերի հիմքն է և վերջ»,- գրել է նա:

Ընտրական իրավունքը ժողովրդավարության ձևավորման հիմքերի հիմքն է և
վերջ․ ՄԻՊ

Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է․
«Այն, ինչ վերջին ժամանակներս կատարվում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների
հետ, լի է ժողովրդավարության հիմքի՝ ընտրելու և ընտրվելու իրավունքի համար խորքային
վտանգներով:
ՀՀ քաղաքացիների առաջնային քվեով ընտրված ՏԻՄ պաշտոնյաների նկատմամբ քաղաքական
ու իրավապահ գործընթացներով տեղի են ունենում խիստ վտանգավոր միջամտություններ,
որոնց առնչությամբ հանրությանը կա՛մ չեն տրվում պատշաճ բացատրություններ, կա՛մ
բացատրություններ չեն տրվում, առհասարակ:
Ինչ գլխավորապես թաքցվում է կա՛մ «քաղաքական գործընթացների», կա՛մ «քրեական
ընթացակարգերի» քողով՝ վտանգավոր նախադեպեր ստեղծելով:
Բոլորին հիշեցնում եմ, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների
ժամանակ ընտրելու և ընտրվելու իրավունքը երաշխավորված է ՀՀ Սահմանադրության 48-րդ
հոդվածով և Հայաստանի միջազգային պարտավորություններով:
Ընտրական իրավունքը ժողովրդավարության ձևավորման հիմքերի հիմքն է և վերջ»:

Ունենք տպավորություն, որ Փաշինյանը պարզապես կատարում է Ալիևի պատվերը․ «5165
շարժում»

«5165 շարժումը» միանում է ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի՝ ձերբակալված համայնքապետերին
ազատ արձակելու պահանջին: Այս մասին ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է Կարին Տոնոյանը։
«Հայտարարում ենք, որ շինծու մեղադրանքներով ընդդիմադիր համայնքապետերի ձերբակալումը
Նիկոլ Փաշինյանի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում ամբողջ իշխանության
ուզուրպացիայի արտահայտությունն է:
Սա ժողովրդի ազատ կամաարտահայտության սկզբունքի ոտնահարում է և նպատակ ունի կոտրել
ցանկացած դիմադրություն՝ հասարակական թե քաղաքական, որը կարող է ցույց տրվել գործող
իշխանությունների որդեգրած կործանարար քաղաքականությանը Արցախի հիմնախնդրի և
Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանագծման ու սահմանազատման հարցերի առնչությամբ:
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Մենք ունենք տպավորություն, որ Փաշինյանը պարզապես կատարում է Ալիևի պատվերը՝ թույլ
չտալ Հայաստանում այսպես կոչված «ռևանշիզմի» որևէ դրսևորում»,-նշել է նա։
Հիշեցնենք, որ ՀՅԴ ԳՄ ներկայացուցիչ, ԱԺ փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանը հայտնում է, որ 14
կուսակցություններ հանդես են եկել հայտարարությամբ։
Հայտարարության մեջ ասում է.
«Տեղի ունեցած համայնքային ընտրությունների արդյունքում՝ հաշվեհարդարի սպառնալիքներով,
գործի դնելով կամակատար դարձած իրավապահ համակարգը, իշխող վարչակազմը,
նենգափոխելով ժողովրդի կամարտահայտությունը, ամբողջությամբ փորձում է զավթել
իշխանությունը տեղերում:
Սա ոչ այլ ինչ է, քան մեկ անձի ավտորիտար ռեժիմի հաստատման գործընթացի նոր աղաղակող
փուլ։
Վարդենիսում, Ախուրյանում, Թալինում, Վանաձորում, Գորիսում, Քաջարանում, Գյումրիում,
Նոյեմբերյանում, Վեդիում, Բերդում և այլ համայնքներում կատարվող ապօրինի
ձերբակալությունները, բռնաճնշումներն ու սպառնալիքները ոչ միայն ժողովրդավարության և
մարդու իրավունքների կոպտագույն ոտնահարումներ են, այլ նաև հետապնդում են հստակ
նպատակներ՝ գողանալ ժողովրդի վստահության քվեն, լռեցնել Հայաստանը կործանման տանող՝
մեկ անձի քաղաքականությանը ընդդիմացող գործիչներին և ոչնչացնել տեղերում դիմադրության
օջախները: Նպատակը մեկն է՝ ձերբակալել բոլոր այն անձանց, ովքեր դիմադրելով հակապետական
իշխանություններին՝ փորձում են կանգնեցնել պետության կործանման գործընթացը և խանգարել
հայրենավաճառ ծրագրերին:
Կեղծ ժողովրդավարության կարգախոսով իշխանության եկած ուժը միջազգային հանրության աչքի
առաջ, Հայաստանում դիվանագիտական ներկայություն ունեցող և ժողովրդավարական արժեքները
դավանող միջազգային կազմակերպությունների և երկրների լռելայն համաձայնությամբ,
գործադրում է հակաժողովրդավարան մեթոդներ ու անթաքույց հաստատում բռնատիրություն:
Կոչ ենք անում անհապաղ ազատ արձակել ընտրված քաղաքապետերին, ավագանու անդամներին և
քաղաքական գործունեության համար կալանավորված անձանց։
Թույլ չենք տալու Հայաստանի Հանրապետությունում բռնապետական կարգերի հաստատում»։
Հայտարարությունը ստորագրել են՝
« Ազատություն» կուսակցություն
« Ազգային Անվտանգություն» կուսակցություն
« Ազգային Ժողովրդավարական Միություն
« Երկիր Ծիրանի» կուսակցություն
«Զարթոնք» Ազգային-Քրիստոնեական Կուսակցություն
« Ժողովրդավարական Ուղի» կուսակցություն
«Համերաշխություն» Կուսակցություն
Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն
Հայաստանի Դեմոկրատական կուսակցություն
Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցություն
«Հայրենիք» կուսակցություն
«Մեկ Հայաստան» կուսակցություն
«Վերածնվող Հայաստան» կուսակցություն
« Քրիստոնեա-Դեմոկրատական» կուսակցություն
Սույն հայտարարությունը բաց է միանալու համար»:
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Հունվարից ի՞նչ այլընտրանքներ են լինելու պոլիէթիլենային տոպրակներին

Հայաստանում 2022 թվականի հունվարի 1-ից թաղանթի մինչև 50 միկրոն հաստությամբ
պոլիէթիլենային պարկերի և տոպրակների վաճառքի արգելքից ելնելով՝ արտադրական
ընկերությունները նոր առաջարկներ են պատրաստել։
«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ Շրջակա միջավայրի նախարարություն են ներկայացվել տարբեր
նախագծեր, որոնց նպատակն է կրճատել պլաստիկի օգտագործումը և հասարակությանն
այլընտրանք առաջարկել: Դրանցից են կենսաքայքայվող, ինչպես մեկանգամյա, այնպես էլ բազմակի
օգտագործման տոպրակները, որոնք պատրաստված են պոլիվինիլային սպիրտից, ինչը լուծվում է
ջրում և թունավոր չէ: Տոպրակները կախված տեսակից, լուծվում են տաք և սառը ջրում՝ չվնասելով
շրջակա միջավայը և ջրային ռեսուրսները:
Այլընտրանքային տարբերակ է նաև Eco bag withme կտորե պայուսակների արտադրությունը: Էկո
պարկերը էկոլոգիապես մաքուր են, ունեն պահպանման հրաշալի հատկություն, ունիվերսալ են,
հնարավոր է օգտագործել թե’ խոհանոցում բանջարեղենի, հացաբուլկեղենի համար, թե’
պահարանում հագուստի: Էկո պարկերն ունեն էսթետիկ տեսք, տնտեսավարողներն էլ տալիս են
հնարավորություն այն ձեռք բերել ցանկացած դիզայնով և գույներով:
Հանրապետությունում տարեկան սպառվում է 3600-4000 տոննա պոլիէթիլենային տոպրակ, որը
կազմում է արտադրված պոլիէթիլենային պարկերի եւ տոպրակների մոտ 30 %-ը: Շրջակա
միջավայր արտանետված պոլիէթիլենային փաթեթները երկար ժամանակ պահպանվում են և չեն
ենթարկվում կենսաբանական քայքայման, որի հետևանքով դրանք առաջացնում են կայուն
աղտոտվածություն: Դրանց մնացորդներով աղտոտված են Հայաստանի ջրային ռեսուրսները,
ինչպես նաև հանգստյան գոտիներին և զբոսաշրջության վայրերին կից տարածքները:
Շրջակա միջավայրի նախարարության ռազմավարական քաղաքականության վարչության պետ
Լուսինե Ավետիսյանն «Արմենպրես»-ի հետ զրույցում ընդգծում է՝ նախարարությունն ակնկալում է,
որ փոփոխությունները կհանգեցնեն նոր մշակույթի ձևավորմանը, ինչն էլ իր հերթին կհանգեցնի
շրջակա միջավայրի և դրա բաղադրիչների աղտոտման ծավալի նվազեցմանը:
Շրջակա միջավայրի նախարարության առաջնային նպատակը պլաստիկի կրճատումն է և
հանրության իրազեկումն է պոլիէթիլենի վնասակար հետևանքների մասին: Սա կարևոր քայլ է
կանխելու առաջացող գլոբալ բնապահպանական խնդիրները։
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 158-րդ հոդվածի համաձայն՝ առևտրի,
հանրային սննդի օբյեկտներում, սպառողական ապրանքների, գյուղատնտեսական արտադրանքի,
կենդանիների շուկաներում, կրպակներում «Առևտրի և ծառայությունների մասին» օրենքով
արգելվող ապրանքներ վաճառելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի
նկատմամբ՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկից մինչև երեսնապատիկի
չափով: Այսպիսով՝ այն տնտեսավարողները, որոնք 2022թ․ հունվարի 1-ից կշարունակեն մինչև 50
միկրոն հաստությամբ պոլիէթիլենային տոպրակների օգտագործումը՝ բացառությամբ երկրորդային
հումքից պատրաստված տոպրակների ու պարկերի, ինչպես նաև կշռափաթեթավորման համար
նախատեսված պարկերի, կենթարկվեն վարչական տույժի՝ 30 հազար դրամի չափով։

31

Ուսուցիչների համար նոր ուղեցույց. ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանը
ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հետ հրապարակել է երեխաների իրավունքների վերաբերյալ
ուսումնական ձեռնարկ

Ուսուցիչների համար ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը
հրապարակել է «Եկեք սովորենք երեխայի իրավունքները» ուղեցույցը ՄԱԿ-ի մանկական
հիմնադրամի (ՅՈՒՆԻՍԵՖ) համագործակցության արդյունքում:
Ուղեցույցը ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի ու սպորտի նախարարի հրամանով
երաշխավորվել է որպես ուսումնական նյութ դպրոցներում օգտագործելու համար:
Երեխաներին անհրաժեշտ է իրազեկել իրենց իրավունքների և այդ իրավունքների
իրականացման հնարավորությունների մասին. այդ դեպքում երեխաները կկարողանան
պատշաճ իրացնել իրենց իրավունքները, պաշտպանել այլ երեխաների իրավունքները և
թույլ չտալ դրանց խախտումը, ինչպես նաև լինել իրավավիճակից ու սեփական վարքագծի
նկատմամբ պատասխանատու քաղաքացիներ:
Ուղեցույցում ներկայացված են երեխաների իրավունքներին առնչվող հաճախ հանդիպող
իրավիճակներ և հարց ու պատասխանի, քննարկումների միջոցով հնարավորություն է
ստեղծված սովորել երեխաների իրավունքները, ինչպես նաև գտնել երեխաների լավագույն
շահերից բխող լուծումներ կոնկրետ իրավիճակների համար:
https://ombuds.am/images/files/8cbe89fe58d54b6ba1ff2f6ac5255737.pdf?fbclid=IwAR3UMe0LXSFuhtToDRdgY1JJhowHluJEPKEAHgRkUmY06ppZ5RFYDaAQEk

2022 թ. հունվարի 1-ից հետո ամսական 50,000 դրամ՝ երրորդ և հաջորդ
երեխաների ծննդյան դեպքում

Ընտանիքում երրորդ և հաջորդ երեխաների ծնունդը պլանավորած ծնողները պետության
կողմից լրացուցիչ երաշխիքներ կստանան։ 2022 թ․ հունվարի 1-ից հետո ծնված կարգաթվով
երրորդ և հաջորդ երեխաների դեպքում կտրամադրվի ամսական 50,000 դրամ
աջակցություն՝ մինչև երեխայի 6 տարեկան դառնալը։
Այսինքն, ընտանիքը կստանա ամսական 50,000 դրամ, եթե ունի առնվազն 2 երեխա, իսկ
երրորդ և հաջորդ երեխաները կծնվեն 2022 թ․ հունվարի 1-ից հետո։
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Դրամական աջակցությունը կնշանակվի, եթե՝
1) աջակցության համար դիմող երեխայի ծնողը ՀՀ քաղաքացի է,
2) դիմելու օրվա դրությամբ ծնողը և նոր ծնված երեխան գտնվում են Հայաստանի
Հանրապետությունում,
3) դիմելու օրվա դրությամբ ծնողը, նոր ծնված երեխան և երեխայի կարգաթիվը որոշելու
համար հաշվի առնված երեխաները հաշվառված են Հայաստանի Հանրապետության
բնակչության պետական ռեգիստրում։
Ընդ որում, զույգ կամ միաժամանակ ավելի թվով երեխաներ ծնվելու դեպքում հաշվի է
առնվելու բարձր կարգաթվով երեխայի ծննդյան փաստը և կնշանակվի դրամական
աջակցություն նոր ծնված բոլոր երեխաների համար։ Այսինքն, եթե ընտանիքում կա 1
երեխա և ծնվում է զույգ, ապա ընտանիքում 3 երեխայի առկայության պայմաններում
դրամական աջակցություն կնշանակվի արդեն նոր ծնված յուրաքանչյուր երեխայի համար,
տվյալ օրինակի համաձայն ընտանիքը 6 տարի շարունակ կստանա ամսական 100,000
դրամ։
ՍԴ-ն հակասահմանադրական ճանաչեց առողջապահության նախարարի հրամանի դրույթը.
ՊՇՌ թեստի համար չպետք է վճարի աշխատողը

Սահմանադրական դատարանն իր այսօրվա՝ դեկտեմբերի 23-ի նիստում որոշեց, որ
հակասահմանադրական է Առողջապահության նախարարի հրամանի որոշ դրույթներ:
Մասնավորապես, ՍԴ-ն «ՊՇՌ հետազոտությունն իրականացնում է աշխատողն իր հաշվին»
նախադասության «իր հաշվին» բառակապակցությունը ճանաչեց Սահմանադրության 6-րդ
կետի առաջին, երկրորդ մասերի եւ 39-րդ հոդվածին հակասող եւ անվավեր՝ Նկատի առնելով,
որ կորոնավիրուսային հիվանդության ՊՇՌ հետազոտության ծառայությունից օգտվելիս դրա
դիմաց վճարման պարտականություն ունեցող աշխատողների շրջանակի սահմանումը դուրս է
առողջապահության նախարարի օրենքով սահմանված լիազորությունների շրջանակից:
Սահմանադրության 170-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն սույն որոշումը վերջնական է եւ
ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:
Նշենք, որ ՍԴ էին դիմել ԱԺ ընդդիմադիր պատգամավորները՝ վիճարկելով առողջապահության
նախարարի՝ պարտադիր պատվաստումների եւ թեստավորումների մասին հրամանի
սահմանադրականությունը:
Նշենք՝ ըստ որոշման, գործատուներն աշխատակիցներից պետք է պահանջեն կորոնավիրուսի
դեմ պատվաստված լինելու հավաստագիր կամ ամսական երկու անգամ ՊՇՌ թեստի
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բացասական արդյունք եւ կամ բժշկական տեղեկանք այն մասին, որ պատվաստվելու համար
աշխատակիցը ունի հակացուցումներ։
Ըստ դիմումը ներկայացրած պատգամավորների՝ այդ հրամանը հարկադրում է բոլոր
աշխատողներին, կամ իրենց միջոցներով թեստ հանձնել, կամ պատվաստվել:
Պատգամավորներն արձանագրել էին, որ այն պետք է լինի յուրաքանչյուրի գիտակցված, այլ ոչ
պարտադրված որոշումը:
Համաձայն «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքի 68-րդ հոդվածի
5-րդ մասի` սույն գործով որպես պատասխանող կողմեր դատավարությանը ներգրավված են
նշված օրենքն ընդունած մարմինը` ՀՀ Ազգային ժողովը եւ նշված հրամանն ընդունած մարմինը՝
ՀՀ առողջապահության նախարարը։

«Ժողովուրդ». Ե՞րբ են փոխհատուցվելու ՀՀ քաղաքացիներից հակասահմանադրական
ճանապարհով գանձված գումարները

«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. ՀՀ Սահմանադրական դատարանը երեկ
հակասահմանադրական ճանաչեց առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի
հրամանի այն հատվածը, որով նախատեսվում էր՝ աշխատող քաղաքացիները որոշակի
պարբերականությամբ պետք է իրականացնեն կորոնավիրուսի դեմ ՊՇՌ թեստ՝ իրենց հաշվին:
Այս հարցը ՍԴ-ում վիճարկվում էր ԱԺ ընդդիմադիր «Հայաստան» խմբակցության
պատգամավորների բողոքի հիման։ Օրենքը սահմանում էր, որ գործատուն արդեն օրենքի ուժով
կարող է ՊՇՌ թեստի սերտիֆիկատ չներկայացնող չպատվաստված աշխատակցին ազատել
աշխատանքից։ Նկատենք՝ Հայաստանն առանց այն էլ այս պահին պատվաստման շատ ցածր
ցուցանիշ ունի. ամբողջությամբ պատվաստվել է միայն երկրի բնակչության 14 տոկոսը։ Եվ այս
տոկոսն էլ, փաստորեն, ապահովվել է հենց այս հակասահմանադրական որոշման շնորհիվ։ Իսկ
ո՞վ պետք է հիմա վերադարձնի քաղաքացիների գումարները։
Այս հարցի պատասխանը փորձել ենք ստանալ Փաստաբանների պալատի նախկին նախագահ
Արա Զոհրաբյանից։ Նա նշեց. «Այդ հարցի պատասխանն ավելի հստակ կարելի է տալ
Սահմանադրական դատարանի որոշմանը ծանոթանալուց հետո: Այն, որ պետությունն ամեն
ինչ անելու է, որ պատասխանատվությունից խուսափի, դա փաստ է: Դեկտեմբերի 14-ին
կատարած հարցմանս, թե պետությունը քաղաքացիների վնասը հատուցելու է արդյոք, երբ
պարզվի, որ տուժել են պատվաստանյութերից, պատասխանել են, որ պատվաստումները
կատարվում են կամավոր: Մեր թիմը փորձելու է նաեւ իրավական ճանապարհը գտնել
քաղաքացիների վնասի հատուցման իրավունքները պաշտպանելու համար»:
Այսպիսով, կարեւոր հարցի պատասխանը դեռ պարզ չէ. ե՞րբ են փոխհատուցվելու ՀՀ
քաղաքացիներից հակասահմանադրական ճանապարհով գանձված գումարները»:
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Ես հիմա նախարարի պաշտոն եմ զբաղեցնում, բայց ինձ երբեք էքսպերտ չեմ կոչել.
Վահրամ Դումանյան

«Հայաստանի ԲՈւՀ-երում հայոց լեզվի հետ կապված խնդիրներ չկան և չեն լինի, թեև այս հարցը
հաճախ է շահարկվում»,-պատասխանելով ԲՈւՀ-երի ընդունելության քննությունների
պարտադիր առարկայացանկից հայոց լեզվի դուրս թողնելու կառավարության որոշման մասին
հարցին՝ ասաց ԿԳՄՍ նախարար Վահրամ Դումանյանը։
Նախարարը հավաստիացրեց, որ ընդունելության քննությունների առարկաների ցանկը կազմում
են հենց ԲՈւՀ-երը, իսկ նախարարությունը միայն ամրագրել է, որ չպետք է երկուսից ավել
առարկաներ լինեն։
Դումանյանը պնդեց, որ որոշ կեղծ փորձագետներ մոլորեցնում են հանրությանը, նույնը
նկատվում է նաև խորհրդարանում։
«Ես հիմա նախարարի պաշտոն եմ զբաղեցնում, բայց ինձ երբեք էքսպերտ չեմ կոչել, բայց շատ
մարդիկ, ովքեր ոչնչի չեն հասել, դրամաշնորհներ են ստանում և որպես փորձագետ են
ներկայանում»,-հայտարարեց նախարարը։
Վահրամ Դումանյանը շեշտեց, որ դպրոցներում ավարտական քննությունների ժամանակ
պարտադիր հայոց լեզու են հանձնում։
«Մեր ապագան այնպիսին պետք է լինի, որ ԲՈւՀ ընդունվելու համար ընդհանրապես
ընդունելության քննություններ չլինեն, ինչպես դա տեղի է ունենում աշխարհի առաջատար
բուհերում»,-հայտարարեց ԿԳՄՍ նախարարը և բացատրեց, որ ներկայում ընդունելության
քննություններն անցկացվում են այն պատճառով, որ հանրակրթության ոլորտում
դասավանդման մակարդակի խնդիրներ կան, դրանք խիստ տարբերվում են տարբեր
շրջաններում:

Անահիտ Ավանեսյանի հրամանը՝ սեռական բռնության ենթարկված երեխաների վարման
կլինիկական ուղեցույցի և ալգորիթմի մասին

Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը դեկտեմբերի 24-ին հրաման է ստորագրել,
որով հաստատել սեռական բռնության ենթարկված երեխաների վարման կլինիկական ուղեցույցը և
ալգորիթմը։
Ուղեցույցի նպատակն է ապացուցողական արժեք ունեցող տեղեկություններ տրամադրել երեխայի
հանդեպ սեռական բռնության կասկածի դեպքում վարման վերաբերյալ: Նշվում է, որ այն չի
հակասում, այլ հիմնվում է եվրոպական, ամերիկյան, կանադական ապացուցողական բժշկության
արդի գրականության վրա, լրացնում է գործող չափորոշիչները, հատկապես անդրադառնալով
այնպիսի կլինիկական խնդիրներին, որոնք լուսաբանված չեն առկա փաստաթղթերում:
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Հրամանը ուժի մեջ է մտնում դեկտեմբերի 25-ին։
Սեռական բռնության դեպքում, բժշկական ծառայություններ մատուցողները պետք է գենդերային
առանձնահատկությունները հաշվի առնող առաջնային աջակցություն ցուցաբերեն և կենտրոնանան
երեխաների կամ դեռահասների վրա: Առաջնային աջակցությունը ներառում է հետևյալը.





















հարգանքով և կարեկցանքով լսել երեխայի կամ դեռահասի և նրա խնամակալների կողմից
տրամադրված տեղեկատվությունները.
բացահայտել երեխայի կամ դեռահասի հոգսերը, մտահոգությունները և կարիքները և
պատասխանել նրանց բոլոր հարցերին.
բռնության բացահայտման դեպքում ջանքեր գործադրել բոլոր տեսակի վնասները նվազագույնի
հասցնելու համար.
ցուցաբերել անաչառ և աջակցող վերաբերմունք՝ հանգստացնելով երեխային կամ դեռահասին,
հավաստիացնելով, որ իրենք մեղավոր չեն բռնության մեջ և, որ նրանք ճիշտ են վարվել, որ
բարձրաձայնել են բռնության մասին.
հնարավորության դեպքում քայլեր ձեռնարկել՝ երեխայի կամ դեռահասի անվտանգության
պահպանումը բարելավելու և վնասները նվազագույնի հասցնելու համար, ներառյալ հավանական
շարունակական բռնության բացահայտմանը ուղղված գաղտնիության ապահովումը.
զգացմունքային և գործնական աջակցություն տրամադրել՝ հեշտացնելով երեխայի կամ դեռահասի և
նրանց խնամողների համար հոգե-սոցիալական
աջակցության հասանելիությունը. նման աջակցությունը կարող է ներառել խորհրդատվական
ուղղորդումներ, սոցիալական ծառայություններ, երեխաների պաշտպանության, ոստիկանության և
իրավաբանական ծառայություններ.
տարիքին համապատասխան տեղեկատվություն և բացատրություններ տրամադրել երեխաներին և
դեռահասներին ու նրանց խնամակալներին այն մասին, թե ինչ հետաքննություն է իրականացվելու,
ինչ տեսակի բուժում է առաջարկվելու նրանց և, արդյոք, պարտադիր է համապատասխան
մարմիններին բռնության վերաբերյալ հաղորդում տալը.
Ժամանակին երեխայի կամ դեռահասի կարիքներին ու ցանկություններին համապատասխան
օգնություն ցուցաբերել (օրինակ, տրիաժ, երբ անհրաժեշտ է երկար սպասելուց խուսափել, սակայն
չշտապեցնել նրանց).
նախապատվություն տալ անհետաձգելի բժշկական օգնության կարիք ունեցողներին.
ստեղծել բժշկական օգնության տրամադրման համար համապատասխան պայմաններ և
եղանակներ՝ հաշվի առնելով տարիքային առանձնահատկությունները և խտրականության
ենթարկվողների կարիքները.
նվազագույնի հասցնել երեխայի կամ դեռահասի բուժհաստատության մի քանի կետեր գնալու
անհրաժեշտությունը և ապահովել, որ բուժհաստատության ներսում նրան ուղեկցեն խնամողը կամ
մեկ այլ չափահաս.
խնամողներին տեղեկատվություն տրամադրել՝ երեխայի կամ դեռահասի հնարավոր
ախտանիշները և/կամ վարքագիծն առաջիկա օրերին և ամիսներին հասկանալու և օգնության
դիմելու ճիշտ ժամանակահատվածի վերաբերյալ պատկերացում կազմելու համար:
Գործողությունները, որոնք բժշկական տեսանկյունից անհրաժեշտ չեն կամ կարող են սրել երեխայի
կամ դեռահասի տրավման կամ դիսթրեսը և, հետևաբար, չպետք է ձեռնարկվեն, հետևյալն են.
1) այսպես կոչված «Կուսության թեստ» (նաև հայտնի է որպես «Երկու մատի թեստ» կամ հեշտոցային
հետազոտության կատարում): Այն գիտականորեն հիմնավորված չէ (այսինքն՝ սեռական բռնության
կատարման ապացույցներ չի տրամադրում), ավելացնում է դիսթրեսը, տրավման և մարդու
իրավունքների
խախտում
է
համարվում.
2) հայելիներ կամ անոսկոպներ, ինչպես նաև հեշտոցի կամ ուղիղ աղիքի թվային կամ բիմանուալ
հետազոտություններ նախասեռահասուն տարիքում սովորաբար չեն պահանջվում, եթե չկա
բժշկական ցուցում. եթե անհրաժեշտ է հայելային հետազոտությունը, ապա անհրաժեշտ է դիտարկել
սեդացիայի կամ ընդհանուր անզգայացման կիրառումը:
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Արցախահայության սոցիալական աջակցության ծրագրերի վճարման գործընթաց

Հարգելի քաղաքացիներ,
Արցախի Հանրապետությունում հաշվառված կամ փաստացի բնակված քաղաքացիներին 4
ամիս ժամկետով նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսների համար դրամական աջակցության (25.000
կամ 50.000 դրամ) վճարման գործընթացը կսկսվի դեկտեմբերի 29-ից։ Այն դեպքում, երբ
դիմումում սխալ է նշված շահառուի քարտային հաշվին կցված վճարային քարտի համարը կամ
որևէ այլ պատճառով հնարավոր չէ գումարը փոխանցել շահառուի (երեխայի օրինական
ներկայացուցչի) քարտային հաշվին, գումարները ստանալու համար անհրաժեշտ է մինչև 2022
թվականի հունվարի 31-ը անձը հաստատող փաստաթղթով մոտենալ այն բանկի որևէ
մասնաճյուղ, որի անվանումը գրված է դիմումում։
Հիշեցնենք, որ 2021թ․ այսօրվանից վերսկսվել է նաև պատերազմի հետևանքով Արցախի
Հանրապետությունից տեղահանված կամ Արցախի Հանրապետությունում բնակելի անշարժ
գույքը կորցրած (300,000 կամ 250,000 դրամ աջակցություն) շահառուների միանվագ
աջակցության գումարների վճարումը։ Սա վերաբերում է այն քաղաքացիներին, ում՝ Արցախի
Հանրապետությունում փաստացի բնակվելու վերաբերյալ տվյալներն Արցախից ստացվել են
սեպտեմբերի 15-ին և դրանից հետո ստացել են վճարման ցուցակում ներառված լինելու մասին
հաղորդագրություն, սակայն դեռ չեն ստացել դրամական աջակցության գումարները։
Գումարների վճարումը կիրականացվի մինչև 2022 թվականի հունվարի 31-ը։

Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարն առաջարկում է բուհերի
ռեկտորների ընտրության նոր կարգ

«Բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին» օրենքի դրույթը բուհերի ռեկտորների
ընտրության կարգի մասով հակասահամանդրական է ճանաչվել։ Այժմ մենք առաջարկում ենք
ներդնել 12 մարդուց բաղկացած խորհուրդ (50 տոկոս՝ լիազոր մարմնի, 50 տոկոս՝ բուհի
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կողմից) եւ ընտրություններն անցկացնել ռեյթինգային համակարգով։ Այս մասին դեկտեմբերի
28-ին լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ
սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանը։
«Ձայների ավելի քան 50 տոկոսը հավաքած թեկնածուն կընտրվի ռեկտոր։ Իսկ եթե ոչ, ապա
մինչեւ երեք թեկնածու կներկայացվի լիազոր մարմնի ընտրությանը, որը կառաջարկի
նշանակել նրանցից մեկին»,- ավելացրեց նա։
Եթե բուհը պետական է, ապա, նրա գնահատականով, պետությունը պետք է
հնարավորություն ունենա այնտեղ իր կառավարչին նշանակելու։
«Հենց այս սկզբունքն է համարվում հակասահմանադրական, չնայած այդ տրամաբանությամբ
աշխարհի առաջատար բուհերն էլ ազատ չեն։ Որոշ մասնավոր բուհերում խայտառակ
իրավիճակ է տիրում, բայց այն պատճառով, որ օրենքը հակասահմանադրական է ճանաչվել,
մենք չկարողացանք լուծել առկա խնդիրները»,- ընդգծեց Դումանյանը։
Նա հիշեցրեց, որ մեկ տարում կրթության ոլորտի հարցերի վերաբերյալ Սահմանադրական
դատարան է ներկայացվել միանգամից երեք դիմում. մեկը՝ նախագահից եւ երկուսը՝
օմբուդսմենից։ Սա ռեկորդ է։

Հ1-ի «Լուրեր»-ն առավելագույն անտեսում է ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի
գործունեության լուսաբանումը. ուսումնասիրության խիստ մտահոգիչ արդյունքները

Հանրային հեռուստաընկերության «Լուրեր» թողարկումը շարունակում է առավելագույն անտեսել ՀՀ մարդու
իրավունքների պաշտպանի հրապարակումները երկրում տեղի ունեցող կարևոր իրադարձությունների
վերաբերյալ, գործում է Պաշտպանի գործունեության եթեր հեռարձակելն առավելագույնը բացառելու
սկզբունքով։
Այս խիստ դատապարտելի գործելաոճին Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն
անդրադարձել է դեռ 2021թ. մայիսի 6-ին՝ Ազգային ժողովում տարեկան հաղորդմանը նվիրված եզրափակիչ
ելույթով։
Պաշտպանի այդ հայտարարության հիմքում էին ամիսների օբյեկտիվ մշտադիտարկման արդյունքներ։ ԱԺ-ի
այդ ելույթից հետո հատկապես են սահմանափակվել Մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության
լուսաբանումները:
Հաշվի առնելով այս անթույլատրելի վիճակը՝ ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմն
իրականացրել է նոր մշտադիտարկում:
Փաստերը հաստատում են, որ պատկերն ավելի մտահոգիչ է, քան մայիսի 6-ից առաջ էր.
խոսքը ՀՀ կառավարության հիմնադրած հեռուստաընկերության կողմից ՀՀ Սահմանադրությամբ
նախատեսված իրավապաշտպան միակ պետական հաստատության գործունեության լուսաբանումն
անտեսելու, Սահմանադրությամբ և օրենքներով երաշխավորված մարդու իրավունքները խախտող
քաղաքականության մասին է:
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2021թ. հուլիսի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 2-ի ժամանակահատվածում Youtube-ում հրապարակված «Լուրեր»
բոլոր թողարկումների (10:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, Օրը՝ 60 վայրկյանում) մշտադիտարկումը
հաստատում է, որ լրջորեն խախտված է մարդկանց օբյեկտիվ ու բազմակողմանի ինֆորմացիայի
տրամադրումը ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության լուսաբանման, այդ առումով մարդու
իրավունքների խնդիրները հանրությանը ներկայացնելու և այլակարծությունը խթանելու տեսանկյունից։
Այս եզրահանգման հիմքում են շուրջ 5 ամիս տևած մշտադիտարկման արդյունքները, որոնցից մի քանիս
օրինակ ներկայացնում ենք ստորև․
1) Նշված ժամանակահատվածում հոգեբուժարաններում, քրեակատարողական հիմնարկներում,
զինծառայողների բժշկական օգնության ու բնակարանային ապահովման, կանանց ու երեխաների
իրավունքների, առողջապահական ու սոցիալական և այլ ոլորտներում ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանն
արձանագրել է բազմաթիվ խնդիրներ, ներկայացրել է լուծումների առաջարկներ, իրականացրել է
կարծրատիպեր կոտրելուն ուղղված հանրային իրազեկման աշխատանքներ, որոնցից որևէ մեկը
հանրությանը հասանելի չի դարձվել: Չեն պատրաստվել խնդիրները բազմակողմանի ներկայացնող
տեսանյութեր։
2) 5 ամիսների ընթացքում ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի կամ աշխատակազմի ներկայացուցչի հետ
որևէ անգամ որևէ թեմայով հարցազրույցի հրավեր «Լուրեր»-ից չի նախաձեռնվել։
Մարդու իրավունքներին վերաբերող հարցերում որևէ անգամ չի պարզվել, թե ինչ դիրքորոշում կամ
գործունեության արդյունքներ ունի Մարդու իրավունքների պաշտպանը:
Սա կարևոր է հատկապես այն առումով, որ օրինակ, ՔԿՀ-ներում կամ հոգեբուժարաններում
ուսումնասիրության բազմաթիվ հարցեր գտնվում են հենց Պաշտպանի ու նրա աշխատակազմի բացառիկ
իրազեկման տիրույթում:
Միայն եզակի դեպքերում է, որ լուսաբանումն արվել է պաշտոնական հաղորդագրության ընդամենը ձևական
վերարտադրմամբ։
3) Փոխարենը՝ միակողմանիորեն եթեր են հեռարձակվել ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի
հայտարարություններն անհիմն հերքող պետական մյուս մարմինների հաղորդագրությունները, բայց ինքնին
բուն խնդիրների վերաբերյալ Պաշտպանի հաղորդագրություններին Հ1-ը որևէ անդրադարձ չի կատարել։
Օրինակ՝ եթեր են հեռարձակվել Պաշտպանության նախարարության հերքումները, անգամ Տեղ
համայնքապետարանի հերքումը, բայց Մարդու իրավունքների պաշտպանի դիրքորոշումն այդպես էլ չի
հրապարակվել ու նույնիսկ այն ճշտելու համար հարցում չի արվել։
4) Փաստերը վկայում են, որ հատկապես չեն լուսաբանվում ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի այն
հայտարարությունները, որոնք ցույց են տալիս ադրբեջանական անօրինականությունները, Հայաստանի
սահմանային բնակիչների իրավունքների խախտումները, հանրությանը չի ներկայացվում, թե ինչ լուծումներ է
առաջարկում Մարդու իրավունքների պաշտպանը, այդ թվում՝ որպես Կառավարության տեսակետին
այլընտրանք: Առավելագույն դեպքում տեղի ունենում է ձևական լուսաբանում «վազող տողով»:
Ադրբեջանական խախտումների վերաբերյալ Մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարությունները
հետևողականորեն չլուսաբանելն առավել դատապարտելի է, քանի որ այդ հայտարարություններն ուղղված են
ՀՀ բնակչության իրավունքների պաշտպանությանը, մեր գյուղերի հարևանությամբ և ճանապարհներին
ադրբեջանական զինված ծառայողների ներկայության անօրինականությունը ցույց տալուն։
Իրավիճակները բազմաթիվ են․ օրինակ՝ նոյեմբերի 29-ից դեկտեմբերի 2ը Սյունիքի մարզում փաստահավաք աշխատանքների, արձանագրված խնդիրների վերաբերյալ որևէ անդրադ
արձ չկա որևէ թողարկման ընթացքում։
Տեղի է ունեցել հակառակը՝ այդ օրերին եթեր են հեռարձակվել միակողմանի, սահմանային իրական վիճակը
թաքցնող ու փաստերը խեղաթյուրող բազմաթիվ ռեպորտաժներ, որոնք հակադրվում են ՀՀ բնակչության
իրավունքների պաշտպանությանը:
Մարդու իրավունքների պաշտպանը բազմիցս է զգուշացրել, որ Հանրային հեռուստաընկերությունը, լինելով
ՀՀ կառավարության կողմից հիմնադրված, պարտավոր է հաշվի առնել, որ իր պատրաստած նյութերն
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արտահայտում են պետական մոտեցում. սա նաև նշանակում է, որ այդ նյութերը կարող են դառնալ ապացույց
ՀՀ քաղաքացիների իրավունքների դեմ՝ հատկապես միջազգային ատյաններում: Եվ հակառակը՝ օբյեկտիվ
լուսաբանումները կարող են դառնալ միջազգային ատյաններում մեր հայրենակիցների իրավունքների
պաշտպանության ապացույցներ:
5) ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեությունը լուսաբանելու առումով նույն պատկերն է նաև
1lurer.am կայքում։
Հանրային հեռուստաընկերության նկարագրված քաղաքականությունը կոպտորեն ոտնահարում է
տեղեկություններ ստանալու, երկրում տեղի ունեցող կարևոր իրադարձություններին ծանոթ լինելու
յուրաքանչյուրի իրավունքը: Մարդկանց օբյեկտիվ տեղեկություններ տրամադրելով է ձևավորվում
քաղաքացիների վերահսկողությունը պետության նկատմամբ, որը ժողովրդավարության անկյունաքար է:
Հ1-ի «Լուրեր»-ի պահվածքից տպավորություն է ստեղծվում, թե Հայաստանում կա՛մ Մարդու իրավունքների
պաշտպանի հաստատություն գոյություն չունի ընդհանրապես կա՛մ այն մատնված է տոտալ անգործության:
Սա էլ տանում է նրան, որ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեությունը չի լինում հասանելի
հանրության լայն շերտերի համար՝ հատկապես մարզերում, ինչն էլ ուղղակիորեն կապված է հանրային
վստահության և ճանաչելիության խաթարման հետ: Սա իր հերթին ուղղակիորեն բացասական է ազդում
Մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից իր սահմանադրական առաքելությունն արդյունավետ
կատարելու վրա՝ հաշվի առնելով, որ այդ առաքելությունը գլխավորապես իրացվում է հանրային
հեղինակության ուժով, ու հետևաբար, որպես արտաքին գործոն, դա վտանգում է Մարդու իրավունքների
պաշտպանի կողմից քաղաքացիներին աջակցություն ցուցաբերելը: Լուսաբանման անտեսումը (արդեն
տևական ժամանակ) հնարավորություն չի տալիս արդյունավետ աշխատանքներ տանել նաև համակարգային
խնդիրների լուծման հարցերում (օրինակ՝ հանրային իրազեկումներով ատելության խոսքի դեմ պայքարը և
այլն): Այսինքն՝ ակնհայտ է, որ խոսքը Մարդու իրավունքների պաշտպանի սահմանադրական առաքելության
խոչընդոտների մասին է: Ընդ որում, նկարագրվածն ուղղակիորեն կապված է Մարդու իրավունքների
պաշտպանի հաստատության միջազգային ակրեդիտացաիայի հետ:
Այսինքն՝ Հ1-ի այս քաղաքականությամբ ոտնահարվում է նաև Մարդու իրավունքների պաշտպանի
աջակցությունը ստանալու ՀՀ Սահմանադրությամբ երաշխավորված յուրաքանչյուրի իրավունքը, որ ենթակա
չէ սահմանափակման որևէ պարագայում:
Նշվածը, հատկապես մտահոգիչ է՝ հաշվի առնելով, որ «Լուրեր» թողարկումն է ողջ երկրի տարածքով գլխավոր
լուրեր մատուցողը ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Սփյուռքում ու Արցախում: Այսինքն՝ խոսքը թե՛
Հայաստանում, թե՛ Արցախում, թե՛ Սփյուռքում բնակվող մեր հայրենակիցների իրավունքների մասին է:
Այլ կերպ՝ նկարագրված քաղաքականությամբ Հանրային հեռուստաընկերությունը, լինելով Կառավարության
կողմից հիմնադրված, ոտնահարում է նաև պետության պոզիտիվ պարտավորությունները, լուրջ վնասներ է
հասցնում երկրում խոսքի ազատությանն ու ժողովրդավարության հիմքերին, ստեղծում է վտանգավոր
նախադեպեր:
Հատուկ ենք նշում, որ ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությունը չունի հավակնություն ամեն
օր, տարբեր թողարկումներով հայտնվել հեռուստաեթերում. խոսքն ինստիտուցիոնալ մոտեցման մասին է, այն
մասին, որ անտեսված են մարդու իրավունքներին վերաբերող կարևորագույն խնդիրներ, ինչը դատապարտելի
գործելաոճով տևական ժամանակ անում է Հանրային հեռուստաընկերության «Լուրեր» թողարկումը։ Հատուկ
նշում ենք նաև, որ սույն հայտարարությունը վերաբերում է միայն Հ1-ի «Լուրեր» թողարկմանը, քանի որ այլ՝ ոչ
լրատվական ֆորմատներում Պաշտպանի աշխատակազմը որոշակի համագործակցություն ունի:
Այսպիսով, հաշվի առնելով ողջ վերը շարադրվածը՝ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման
Թաթոյանը սեփական նախաձեռնությամբ սկսում է քննարկման վարույթ:
Հանրային հեռարձակողի խորհրդին, Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովին ուղղված
պաշտոնական հարցադրումներով պարզաբանումներ կպահանջվեն նշված հարցերի վերաբերյալ: Հարցերը
կհիմնավորվեն ՀՀ Սահմանադրության, «Տեսալսողական մեդիայի մասին» ՀՀ օրենքի, Հանրային
հեռարձակողի խորհրդի կանոնադրության և մի շարք այլ իրավական ակտերի տեսանկյունից: Զուգահեռ,
պաշտոնական հաղորդակցություն կնախաձեռնվի նաև միջազգային համապատասխան կառույցների հետ:
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Մինչ այդ, ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանը պահանջում է ապահովել Պաշտպանի գործունեության
պատշաճ և օբյեկտիվ լուսաբանում:
Հատուկ տեղեկացնում ենք, որ Մարդու իրավունքների պաշտպանն արդեն իսկ անձամբ խոսել է միջազգային
միջկառավարական ու հասարակական մի շարք կառույցների ղեկավարների հետ, ներկայացրել է մտահոգիչ
իրավիճակը և պայմանավորվածության համաձայն՝ մշտադիտարկման արդյունքները կթարգմանվեն ու սույն
հայտարարության հետ միասին կուղարկվեն նրանց:
Այս հարցերը լինելու են ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի անմիջական հետևողական ուշադրության
ներքո:
Այս անգամ կից հրապարակում ենք նաև ուսումնասիրության արդյունքները, որպեսզի հանրության համար ևս
տեսանելի լինի ՀՀ կառավարության կողմից հիմնադրված Հանրային հեռուստաընկերության՝ Պաշտպանի
գործունեությունն անտեսող, Սահմանադրությունն ու ՀՀ օրենսդրությունը խախտող լուսաբանման
քաղաքականությունը՝
https://ombuds.am/images/files/c7c05a3a58a43e22dd7459b3fa113cf9.pdf:
Արման Թաթոյան
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան

«Ատելությունը ծնում է ատելություն». Մարդու իրավունքների պաշտպանը հրապարակել է
իրազեկող տեսանյութ ատելության տարածման հետևանքների վերաբերյալ
Ատելության խոսքը մշտապես վերադառնում է ատելություն տարածողին: Այս մասին է ՀՀ
մարդու իրավունքների պաշտպանի հրապարակած իրազեկող տեսանյութը:
Ատելության խոսքի դեմ պայքարին վերաբերող իրազեկման այս տեսանյութը
պատրաստվել է «Արդարադատության մատչելիության խթանում Արեւելյան
գործընկերության երկրներում խտրականության, ատելության հանցագործությունների եւ
ատելության խոսքի զոհերի համար` արտադատական կարգով փոխհատուցման
մեխանիզմների միջոցով» ծրագրի շրջանակում, որը ֆինանսավորվում է Եվրոպական
միության և Եվրոպայի խորհրդի Գործընկերություն հանուն լավ կառավարման II ծրագրի
շրջանակներում և իրականացվում է Եվրոպայի խորհրդի կողմից:
Տեսանյութը՝ https://www.ombuds.am/am/site/VideoGalleryView/612

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՎ ՆԱԽԿԻՆ ԽՍՀՄ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ
ՀԱԿԱՌԵԿՈՐԴ Է ՍԱՀՄԱՆԵԼ
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Հայաստանը գործազրկության մակարդակով նախկին ԽՍՀՄ տարածքում հակառեկորդ է
սահմանել։ Այս մասին վկայում են Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության եւ
Համաշխարհային բանկի հրապարակած տվյալները։ Հայաստանը 2020 թվականին գրավել է 7րդ տեղն աշխարհի այն երկրների շարքում, որտեղ գործազուրկ է ընդհանուր բնակչության
առնվազն 20,2 տոկոսը։ Նախկին խորհրդային հանրապետություններից երկրորդ տեղում
Վրաստանն է, որտեղ գործազուրկ է բնակչության 12,1 տոկոսը։ Ապա գալիս է Ուկրաինան՝ 9,5
տոկոս ցուցանիշով։ Ադրբեջանում գործազրկության մակարդակը 6,3 տոկոս է, Ռուսաստանում
5,7 տոկոս։ Ամենաքիչ գործազուրկներն ունի Թուրքմենստանը՝ 4,4 տոկոս։

Սոցփաթեթի շրջանակում ծառայություններ մատուցող մարզաառողջարանային
հաստատությունների ցանկը

Սոցիալական փաթեթի հատկացման կարգում իրականացված փոփոխությունների
արդյունքում 2021 թվականի դեկտեմբերի 13-ից շահառուն կամ նրա ընտանիքի անմիջական
անդամը կարող են նաև օգտվել մարզա-առողջարանային, սպորտային համալիրների և այլ
սպորտային կազմակերպությունների ծառայություններից։
Սոցփաթեթի շրջանակում ծառայություններ մատուցող մարզաառողջարանային
հաստատությունների ցանկին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ՝ https://bit.ly/3FwyzGt
Հիշեցնենք, որ սոցփաթեթի հատկացման կարգում կատարվել են նաև այլ փոփոխություններ,
մասնավորապես՝


հանվել է սոցփաթեթի ծառայություններից օգտվելու համար նույնականացման
քարտը ներկայացնելու պարտադիր պահանջը,



շահառուների համար նաև սահմանվել է երաշխիք, որոնցով սոցփաթեթի մեկ
շահառու կազմակերպությունից մյուսը մեկամսյա ժամկետում աշխատանքի
անցնելիս, կպահպանվի սոցփաթեթից օգտվելու իրենց իրավունքը,



վերանայվել է սոցփաթեթի շահառուների ընտանիքի անմիջական անդամների
շրջանակը, համաձայն որի՝ ընտանիքի անմիջական անդամ է համարվում նաև
շահառուի ծնողը, որդեգրողը, որդեգրվածը, խնամակալության կամ
հոգաբարձության տակ գտնվող անձը, տատը, պապը, թոռը, համատեղ բնակվող
եղբայրը և քույրը։
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Սիրելի՛ հայրենակիցներ,
Սրտանց շնորհավորում ենք Նոր տարվա և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ:
Թո՛ղ գալիք 2022 թվականը լինի խաղաղության, բարօրության, նորանոր ձեռքբերումների և
նվիրական երազանքների իրականացման տարի։
ՇՆՈՐՀԱՎՈՐ ԱՄԱՆՈՐ ԵՎ ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴ
Լավագույն բարեմաղթանքներով՝
Ա․Դ․ Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոն

Կազմեց՝ Ռուզաննա Ավագյանը
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