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Հապավումների ցանկ
ՀՀ

Հայաստանի Հանրապետություն

ՄԻՊԱՌՄԾ

Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարություն

ԱԺ

Ազգային Ժողով

ԱՆ

Արդարադատության նախարարություն

ԱՍհՆ

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

ԱռՆ

Առողջապահության նախարարությունը

ԱԳՆ

Արտաքին գործերի նախարարություն

ԱԱԽ

Ազգային անվտանգության խորհուրդ

ԱԱԾ

Ազգային անվտանգության ծառայություն

ԱԱ

Արդարադատության ակադեմիա

ԱՈՒՊ

Անհատական ուսուցման պլան

ԲՆ

Բնապահպանության նախարարություն

ԿԳՆ

Կրթության և գիտության նախարարություն
Կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական

ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ

կոմիտե

ԿԱՊԿՈՒ

Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող

ՀՌԱՀ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով

ՄՆ

Մշակույթի նախարարություն

ՄԻՊ

Մարդու իրավունքների պաշտպան

ՊՆ

Պաշտպանության նախարարություն

ՍԵհՆ

Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն
Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների

ՏԿԱԻՆ

նախարարություն

ՓՊ

Փաստաբանների պալատ

ՓԴ

Փաստաբանական դպրոց

ՔՆ

Քաղաքաշինության նախարարություն
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Ընդհանուր նկարագրություն
2014 թվականի փետրվարի 27-ին ՀՀ կառավարության թիվ 303-Ն որոշմամբ հաստատվել
է

Մարդու

իրավունքների

պաշտպանության

ազգային

ռազմավարությունից

բխող

միջոցառումների ծրագիրը: Միջոցառումների ծրագրի մշակումն իր հերթին բխում է 2012 թ.
հոկտեմբերի 29-ի ՀՀ նախագահի կարգադրությամբ հաստատված Մարդու իրավունքների
պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից:
ՀՀ Կառավարության կողմից հաստատված ծրագիրը բաղկացած է 20 ոլորտներում1
իրականցվող

119

միջոցառումներից:

Ծրագրով

նախատեսված

միջոցառումների

կատարման ժամանակացուցը ներկայացված է ըստ եռամսյակների:
Համաձայն

Մարդու

իրավունքների

ռազմավարությունից

բխող

միջոցառումների

ծրագրի` պատասխանատու հանրապետական գործադիր մարմինների ղեկավարներին է
հանձնարարվել նաև յուրաքանչյուր կիսամյակ ՀՀ ազգային անվտանգության խորհրդի
աշխատակազմ,

ՀՀ

նախարարություն

կառավարության
ներկայացնել

աշխատակազմ,

հաշվետվություն

և

ՀՀ

արդարադատության

կատարված

աշխատանքների

վերաբերյալ: Այս հաշվետվությունների վերաբերյալ ՀՀ պետական համապատասխան
մարմինների կողմից` թե ՀՀ ԱԱԽ-ի, թե ՀՀ Կառավարության, թե ՀՀ ԱՆ, կողմից որևէ
տեղեկատվություն չի հրապարակվել: ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը 2015 թ. հունվարի 19ին տեղեկատվության հարցում է ուղարկել ՀՀ ազգային անվտանգության խորհրդին,
պարզելու, թե արդյոք Ծրագրով սահմանված պատասխանատու հանրապետական
մարմինների և օրենքով ստեղծված մարմինների ղեկավարների կողմից ներկայացվել է
2014թ.

ընթացքում

կատարված

աշխատանքների

վերաբերյալ

հաշվետվություն:

Կազմակերպությունը նաև խնդրել է տրամադրել ներկայացված հաշվետվությունների
օրինակները: Ի պատասխան սույն հարցման` ՀՀ ԱԱԽ-ը հայտնել է, որ Ծրագրի
շրջանակներում 2014 թ. երկրորդ կիսամյակում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ
ԱԱԽ աշխատակազմ են ներկայացվել ՀՀ ԱԳՆ, ՀՀ ԱՍհՆ ՀՀ ԱռՆ, ՀՀ ԱՆ, ՀՀ ՊՆ և ՀՀ ԿԱ
միջուկային կարգավորման պետական կոմիտեի հաշվետվությունները: Պետք է նշել, որ ՀՀ
ԿԱ

միջուկային

գործողությունների

կարգավորման
իրականացման

պետական

կոմիտեն

պատասխանատու

Ծրագրով
մարմին

չի

նախատեսված
հանդիսանում:

Միևնույն ժամանակ ԱԱԽ-ն չի տրամադրել նշված հաշվետվությունները, իսկ ի
1

Տե´ս Հավելված 1:
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պատասխան

երկրորդ

հարցման,

որով

կազմակերպությունը

կրկին

դիմել

է

հաշվետվությունների օրինակները ստանալու նպատակով, ԱԱԽ-ն առաջարկել է դիմել
տվյալ հաշվետվությունները ներկայացրած մարմիններին:
ՀՀ Նախագահի 2013թ. փետրվարի 7-ի թիվ ՆԿ- 16 -Ն կարգադրության համաձայն
ստեղծվել է Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարության
դրույթների և ռազմավարության գործողությունների ծրագրի իրականացման հարցերով
միջգերատեuչական հանձնաժողով, ինչպես նաև հաստատվել է այդ հանձնաժողովի
կազմը: Արձանագրենք, որ հանձնաժողովի գործունեության վերաբերյալ որևէ այլ
տեղեկատվություն չի հրապարակվել:
Այսպիսով,

Ծրագրի

պատասխանատու

իրականացման

մարմինների

հանդեպ

կողմից

չի

վերահսկողություն

իրականացվել

իրականացնող

ընթացիկ

պատշաճ

վերահսկողություն ծրագրի իրականացման հանդեպ, ինչի արդյունքում նվազել է նաև
ծրագրի գործողությունների իրականացման արդյունավետությունը:
Սույն Տեղեկանքով ներկայացվում է Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային
ռազմավարությունից բխող միջոցառումների ծրագրի 2014 թ. ընթացքում նախատեսված
գործողությունների իրականացման վերաբերյալ ուսումնասիրությունը:
2014 թ. ընկած ժամանակահատվածում 119 գործողություններից իրականացման
ենթակա էին թվով 72 գործողություն` գործողությունների ընդհանուր թվի 63 %:
Այդ գործողությունները ներառում են հետևյալ ոլորտները.
1. Առողջության պահպանման և կյանքի իրավունք (6/12)
2. Մտքի, խղճի, կրոնի և դավանանքի ազատության իրավունք, խտրականության դեմ
պայքար (4/3)
3. Կրթության իրավունք (4/4)
4. Սոցիալական ապահովության, բավարար կենսամակարդակի և աշխատանքի
իրավունք (8/3)
5. Ազատ արտահայտման, հավաքների և միավորումների ազատության իրավունք (8/7)
6. Խոշտանգման կամ այլ դաժան, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի
կամ պատժի չենթարկվելու իրավունք (13/5)
7. Երեխայի իրավունքներ (15/10)
2

Փակագծերում նշված է` ՄԻՌ բխող միջոցառումների ծրագրով նախատեսված` տվյալ ոլորտում իրականացման

ենթակա գործողությունների ընդհանուր քանակը/ 2014 թ. իրականացման ենթակա գործողությունների քանակը:

6

8. Տարեց մարդկանց իրավունքներ (4/4)
9. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքներ (13/7)
10. Փախստականների,

ապաստան

հայցողների

եվ

քաղաքացիություն

չունեցող

անձանց իրավունքներ (11/9)
11. Մշակութային իրավունքներ (5/2)
12. Բարենպաստ շրջակա միջավայրի իրավունք (5/4)
13. Տնտեսական իրավունքներ, սեփականության իրավունք (4/3)
14. Արդար դատաքննության իրավունք (3/1)
15. Զինծառայողների եվ զորակոչիկների իրավունքներ (4/3)
16. Մարդու իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմների կատարելագործում (7/6)

Տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված չի եղել իրականացնել որևէ գործողություն
հետևյալ ոլորտներում.
1. Անձնական և ընտանեկան կյանքի հարգանքի իրավունք (13)
2. Ազատ ու արդար ընտրությունների իրավունք (1)
3. Ազգային և էթնիկ ինքնությունը պահպանելու իրավունք (2)
4. Անձի ազատության եվ անձեռնմխելիության իրավունք (1)

2014 թ. իրականացման ենթակա գործողություններից 13-ը կրում են պարբերական
բնույթ, այսինքն այդ գործողությունները պետք է իրականացվեն նաև ՄԻՌ բխող
միջոցառումների ծրագրի հաջորդ տարիներին: Եվս մեկ պարբերական բնույթ կրող
գործողության կատարում նախատեսվում է սկսել 2015 թ.-ին:

Գործողությունների իրականացման վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման և
իրականցման գնահատման մեթոդոլոգիա
Միջոցառումների ծրագրի իրականացման ընթացքի վերաբերյալ տեղեկատվություն
հավաքագրելու

3

նպատակով

ուսումնասիրվել

են

պաշտոնական

էլեկտրոնային

Փակագծերում նշված է ՄԻՌ նախատեսված` տվյալ ոլորտում իրականացման ենթակա գործությունների ընդհանուր

քանակը:

7

աղբյուրները, ինչպես նաև տեղեկատվության հարցումներ են ուղարկվել միջոցառումների
ծրագրով պատասխանատու ճանաչված պետական մարմիններին:
Տեղեկատվության

հարցումները

2

փուլով

ուղարկվել

են

թվով

28

պետական

մարմինների.
1.

ՀՀ ազգային անվտանգության խորհուրդ

2.

ՀՀ կառավարություն

ՀՀ նախարարություններ
3.

ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

4.

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

5.

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

6.

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

7.

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

8.

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

9.

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

10. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
11. ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն
12. ՀՀ դատախազություն
ՀՀ ԿԱ մարմիններ
13. ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն
14. ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն
Մարզպետարաններ
15. Երևանի քաղաքապետարան
16. Արագածոտնի մարզպետարան
17. Արարատի մարզպետարան
18. Տավուշի մարզպետարան
19. Գեղարքունիքի մարզպետարան
20. Արմավիրի մարզպետարան
21. Սյունիքի մարզպետարան
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22. Լոռու մարզպետարան
23. Կոտայքի մարզպետարան
24. Շիրակի մարզպետարան
25. Վայոց ձորի մարզպետարան
26. ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան
27. ՀՀ փաստաբանական դպրոց
28. ՀՀ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով
Նշված մարմիններից բոլորը պատասխանել են տեղեկատվության հարցումներին: Որոշ
մարմիններ պատասխանել են ուշացումով (ՀՀ կառավարություն, ՀՀ ԲՆ, ՀՀ ՊՆ, ՀՀ ԿԳՆ, ՀՀ
ոստիկանություն):
Այսպիսով,

ուսումնասիրության

առարկա

են

դարձել

ծրագրով

նախատեսված

ՄԻՊԱՌՄԾ 119 գործողություններից 72 գործողությունների կատարման ընթացքը: 72
գործողություններից 3-ի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ստացվել է այլ աղբյուրներից:
Գործողությունների

իրականացման

մակարդակը

գնահատվել

է

ըստ

հետևյալ

սանդղակի.


ամբողջությամբ իրականցված (5)



մեծամասամբ իրականացված (4)



կիսով չափ իրականացված (3)



մեծամասամբ չիրականացված (2)



չիրականացված (1)



գործողություններ, որոնց կատարումը չի բխում ՄԻՊԱՌՄԾ, (ներառում է այն
գործողությունները, որոնք իրականացվել են մինչ միջոցառումների ծրագրի
հաստատումը, կամ այն գործողությունները, որոնք բխում են այլ իրավական
ակտերից):

Անհրաժեշտ է նշել նաև, որ գործողությունները գնահատվել են ըստ միջոցառումների
ծրագրով նախատեսված ակնկավլող արդյունքի: Սրանով է պայմանավորած այն
հանգամանքը, որ թեև կարևորվել է մի շարք գործողությունների կատարման ուղղությամբ
իրականացված միջոցառումները, սակայն այն գնահատվել է չիրականացված, հաշվի
9

առնելով այն հանգամանքը, որ այդ միջոցառումները չեն հանգեցրել գործողության համար
սահմանված ակնկալվող արդյունքին:

Ստացված և ձեռք բերված տեղեկատվության ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս
կատարել հետևյալ եզրահանգումները՝


ամբողջությամբ իրականացվել են 9 գործողություն (12,5 %)



մեծամասամբ իրականացվել են 5 գործողություն (9,7 %)



կիսով չափ իրականացվել են 15 գործողություն (19,4 %)



մեծամասամբ չեն իրականացվել 11 գործողություն (13,8 %)



չեն իրականացվել 30 գործողություն (41, 6 %)



և 2 գործողության իրականացում ենթադրվում էր ոչ ՄԻ ռազմավարությունից
բխող միջոցառումների ծրագրի շրջանակներում (2,7 %): (Տե՛ս Գծապատկեր 1,
Հավելված 1)

Գծապատկեր 1:
ՄԻՌ բխող միջոցառումների իրականացման քանակական պատկերը

11
15
119

5

30
3

8

Ընդհանուր թվով

Չիրականացված

Մեծամասամբ չիրականացված

Կիսով չափ իրականացված

Մեծամասամբ իրականացված

Ամբողջությամբ իրականացված
Տվյալ
ժամանակահատվա
ծում

Պայմանավորված չէ ՄԻՊԱՌՄԾ-ով

Ամենից շատ գործողությունների կատարող է հանդես եկել ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական
հարցերի նախարարությունը՝ 23 – միջոցառում, հաջորդը ՀՀ ոստիկանությունը՝ 18
միջոցառում:

Ամենից

քիչ

գործողությունների

կատարող

են

հանդես

եկել

ՀՀ

մարզպետարանները և Երևանի քաղաքապետարանը, ՀՀ սպորտի և երիտասարդության
հարցերի

նախարարությունը՝

նախարարությունը,

ՀՀ

մեկական

միջոցառում,

քաղաքաշինության

ՀՀ

արտաքին

նախարարությունը,

ՀՀ

գործերի
մշակույթի
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նախարարությունը,
երկուական

ՀՀ

Հեռուստատեսության

միջոցառում:

Ամենից

շատ

և

ռադիոյի

ազգայինհանձնաժողովը՝

չիրականացված

գործողություններ

են

արձանագրվել ՀՀ ոստիկանության, ՀՀ ՄԻՊ և ՀՀ արդարադատության նախարարության
կողմից կատարվելիք միջոցառումները՝ համապատասխանաբար 7 (18-ից), 6 (6-ից) և 6 (9ից): Ամենից շատ կատարված գործողություններ են արձանագրվել ՀՀ աշխատանքի և
սոցիալական հարցերի նախարարության և ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ
իրավիճակների

նախարարության

կողմից

կատարվելիք

գործողությունների

շրջանակներում՝ համապատասխանաբար 4 (23-ից) և 3 (18-ից):

(Տե՛ս գծապատկեր 2,

Հավելված 2)
Գծապատկեր 2:
ՄԻ ռազմավարությունից բխող միջոցառումների ծրագրի
կատարումը ըստ կատարող մարմինների
25
20
15
10
5
0
ՀՀ ՀՀ ՀՀ ՀՀ ՀՀ ՀՀ ՀՀ ՀՀ ՀՀ ՀՀ ՀՀ ՀՀ ՀՀ ՀՀ Ե ՀՀ ՀՀ ՀՀ ՀՀ ՀՀ
Ա Կ Ա Ա Պ Ա Փ Ո Ս Հ Տ Ա գլ մ րև Ա Ք Մ Մ Մ
Ն Գ ռ Ս Ն Ա Դ ս Ե Ռ Կ Ա խ. ա ա Գ Ն Ն Ն Ի
Ն Ն h
տ. հ Ա Ա Ծ դ րզ նի Ն
Պ
Ն
Ն Հ Ի
ա պ. ք
Ն
տ.
ա
ղ.
Պայմանավորված չէ
ՄԻՊԱՌՄԾ-ով

1

Ամբողջությամբ
իրականացված
Մեծամասամբ իրականացված

1

1

1

1 1 4 1

3

2

2 2 3

2

1

3 1

2 1

Կիսով չափ իրականացված

2 3 1 9

1

Մեծամասամբ չիրականացված

1 2 1 3 1 2 2 2

Չիրականացված

6 2 4 3 5

1 7

1
1
1 1

2

1 1
2 2 4 2

2 1 1 1 6
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Արձանագրվել են հետևյալ խնդիրները:
1.

Համակարգող մարմինների կողմից ապահովված չէ ՄԻՌ բխող միջոցառումների

ծրագրով

նախատեսված

գործողությունների

իրականացման

հանդեպ

պատշաճ

վերահսկողությունը և միջոցառումների իրականացման հրապարակայնությունը:
2.

ՄԻՌ բխող միջոցառումների ծրագրով սահմանված մի շարք գործողություններ

իրականցվել են մինչ միջոցառումների ծրագրի հաստատումը: Միևնույն ժամանակ
սահմանված են գործողություններ, որոնք ենթակա են իրականացման համաձայն այլ
իրավական ակտերի: (Գործողություններ թիվ 13, 15, 82)
3.

Մի շարք գործողությունների համար սահմանված են համաձայնության պայմանով

կատարող մարմիններ, սակայն սահմանված չէ համակարգող պատասխանատու մարմին,
ինչի հետևանքով գործողությունը չի իրականացվել, կամ պատշաճ արդյունավետությամբ
չի իրականացվել: (Գործողություններ թիվ 29, 56, 105)
4.

Մի շարք գործողություններ և գործողությունների արդյունքներ հստակ ու չափելի

չեն սահմանված, ինչը կարող է խնդիրներ առաջացնել գործողության իրականացման
փուլում, ինչպես նաև դժվարացնում է գործողության իրականացման գնահատումը:
(Գործողություններ թիվ 8, 22, 62)
5.

Խնդիր է հանդիսանում ՀՀ ԱԱԾ կողմից մի շարք գործողությունների իրականացման

վերաբերյալ տեղեկատվության

տրամադրման

մերժումը`

ծառայողական

գաղտնիք

հանդիսանալու հիմնավորմամբ: (Գործողություններ թիվ 30, 43, 60)
6.

Մի

շարք

գործողությունների

շրջանակներում

որպես

պատասխանատու

սահմանված չեն տվյալ ոլորտի համար բոլոր գերատեսչությունները: Մասնավորապես մի
շարք գործողություններով որպես պատասխանատու մարմին է անհրաժեշտ սահմանել
նաև

ՀՀ

քննչական

կոմիտեն,

մաքսային

և

հարկային

քննչական

մարմինները:

(Գործողություններ թիվ 60, 116)
7.

Մեկ

գործողությամբ

սահմանված

պատասխանատու

մարմինը

իր

լիազորություններից ելնելով չի կարող իրականացնել տվյալ գործողությունը, ուստի
անհրաժեշտ է հանել տվյալ մարմինը կատարողների ցանկից: (Գործողություններ թիվ 72)
8.

Ծրագրով

և

ծրագրի

կատարման

արդյունքներով

ներկայացված

չէ

տեղեկատվություն գործողությունների կատարման համար նախատեսված և ծախսված
ֆինանսական միջոցների մասին:
9.

Ծրագրով

նախատեսված

գործողությունների

կատարման

համար

պատասխանատու մարմինների կողմից չեն ներկայացվել առաջարկություններ իրենց
ոլորտում որևէ խնդրի լուծման նպատակով գործողության սահմանման ուղղությամբ:
12

Սույն ուսումնասիրությամբ մի շարք խնդիրներ են արձանագրվել նաև իրականացված
ծրագրերի բովանդակության, օրենսդրական առաջարկությունների վերաբերյալ: Այս
խնդիրները և առաջարկությունները ներառված են համապատասխան գործողության
իրականացման ընթացքի վերլուծության մեջ:
Առաջարկություններ
Ի լրումն նշված խնդիրների առաջարկվում է հստակեցնել և վերաձևակերպել ՄԻՌ բխող
միջոցառումների ծրագրի այն գործողությունները, որոնք ենթադրում էին վերլուծության
իրականացում

և

այդ

վերլուծության

հիման

միջոցառումների

իրականացման

նպատակահարմարության գնահատում: Նման գործողությունները առաջարկվում է
վերաձևակերպել և հստակեցնել իրականացված վերլուծության արդյունքների հիման վրա:
(Գործողություններ թիվ 8, 36, 46, 87, 89, 96, 100, 101, 102, 103)
Միևնույն ժամանակ առաջարկվում է ՄԻՌ բխող միջոցառումների ծրագիրը լրացնել մի
շարք գործողություններով, մասնավորապես.
1.1.

Մշակել անհայտ կորած անձանց կարգավիճակը կարգավորող օրենսդրություն:

Մշակել «Անհայտ կորած անձանց մասին» ՀՀ օրենք, համապատասխան փոփոխություններ
և լրացումներ կատարել վերաբերելի իրավական ակտերում:
1.2.

Մշակել ՀՀ-ում գործող իրավապահ մարմինների (ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ

Քննչական կոմիտե, ՀՀ Հատուկ քննչական ծառայություն, ՀՀ ԱԱԾ)` ներկայացուցչական
մարմնի

առջև

հաշվետվողականության

մեխանիզմ`

Դատախազության

հաշվետվողականության մեխանիզմի օրինակով:
1.3.

Մշակել

ատելության

խոսքի

արգելքը

երաշխավորող

օրենսդրական

կարգավորումներ:
1.4.

Մշակել և գործարկել աշխատանքային իրավունքի դրույթների կատարման

նկատմամբ հսկողության և վերահսկողության արդյունավետ մեխանիզմ, որը կգործի ՀՀ
աշխատանքի

և

սոցիալական

հարցերի

նախարարության

ենթակայության

ներքո:

Միջոցառումների ծրագիրը լրացնել աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությանն
ուղղված գործողություններով4:

4

Տե´ս նաև «Աշխատանքի իրավունքի երաշխիքները Մարդու իրավունքների պաշտպանության համատեքստում»,

վերլուծություն
 http://hcav.am/wp-content/uploads/2014/09/ashx-zekuyc.pdf

13

ՄԻՌ բխող միջոցառումների ծրագրով նախատեսված գործողությանների
իրականացման վերլուծություն, ըստ ոլորտների
I.

Առողջության պահպանման և կյանքի իրավունք 6/1

Ընդհանուր թվով` 6 գործողություն
տվյալ ժամանակահատվածում` 1 գործողություն

Գործողություն`

(1)5

Առավել

խորացնել

առողջության

ապահովագրության

մեխանիզմների լայն օգտագործումը
Ակնկալվող արդյունքը` Համապատասխան առաջարկությունը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ առողջապահության նախարարություն6
Ըստ

ՀՀ

առողջապահության

նախարարության

կողմից

տրամադրված

տեղեկատվության` նշված գործողության իրականացման ուղղությամբ 2014 թ. ընթացքում7
միջոցներ են ձեռնարկվել միայն սոցիալական փաթեթների շրջանակներում բժշկական
օգնության և սպասարկման կարգի սահմանման և կազմակերպման ուղղությամբ:
Այսպես, հաշվի առնելով, որ սոցփաթեթի շահառուների բժշկական օգնության և
սպասարկման

կազմակերպման

գործառույթը

2014թ-ից

հանձնարարվել

է

ՀՀ

աողջապահության նախարարությանը, ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից
մշակվել

5
6

է

ՀՀ

կառավարության

համապատասխան

որոշման

նախագիծը8:

ՀՀ

Փակագծում նշված է գործողության համարը ըստ ՄԻ ռազմավարությունից բխող միջոցառումների ծրագրի:
Թեև սույն գործողության կատարող մարմին է նաև ՀՀ կենտրոնական բանկը, սակայն վրիպման հետևանքով ՀՀ

կենտրոնական բանկ տեղեկատվության հարցում չի ուղարկվել:
7

ՀՀ առողջապահության նախարարությունը տեղեկատվություն է ներկայացրել նաև 2013 թ. իրականացված

միջոցառումների մասին:
8

Սոցիալական

փաթեթի

շահառուների

առողջապահական

փաթեթի

շրջանակներում

պետության

կողմից

երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպման ու ֆինանսավորման կարգը,
սոցիալական

փաթեթի

շահառուի

պարտադիր

կանխարգելիչ

բժշկական

քննության

փաթեթը,

ինչպես

նաև

առողջապահական փաթեթի հասանելիության նպատակով էլեկտրոնային շտեմարանի ձևավորման ու վարման կարգը
հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության թիվ 375-Ն որոշումը ընդունվել է 2014 թ. մարտի 27-ին, ուժի մեջ է մտել 2014 թ.
ապրիլի 17-ին:
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առողջապահության նախարարության կողմից իրականացվել են նաև կազմակերպական
աշխատանքներ, և թվով 96 հիվանդանոցային հաստատություններում տեղադրվել է
պետական պատվեր:
Հաշվի առնելով, որ թե´ գործողությանը, թե´ գործողության ակնկալվող արդյունքին
տրված է լայն ձևակերպում` դժվար է գնահատել նաև դրա իրականացման արդյունքը:
Միևնույն ժամանակ կարելի է արձանագրել, որ ՀՀ առողջապահության նախարարության
կողմից, ըստ տրամադրված տեղեկատվության, միջոցներ չեն ձեռնարկվել հանրության
լայն շրջաններում առողջության ապահովագրության մեխանիզմների օգտագործման
տարածման

ուղղությամբ:

Աշխատանքներ

են

տարվել

միայն

սոցփաթեթների

շրջանակներում բուժօգնության տրամադրման կարգավորման ուղղությամբ:
Այսպիսով, սույն գործողությունը կարելի է գնահատել չիրականացված:

Այսպիսով տվյալ ժամանակահատվածում ՀՀ առողջապահության ոլորտում թվով 6
գործողություններից ենթական էր իրականացման թվով մեկը, որը նախատեսում է
օրենսդրական փոփոխություն: Այս գործողության իրականացման պատասխանատուն է ՀՀ
առողջապահության

նախարարությունը:

Գործողությունը

գնահատվել

է

որպես

չիրականացված:

Գծապատկեր 3
I. Առողջության պահպանման և կյանքի իրավունքի ոլորտում ՄԻՌ
բխող միջոցառումների իրականացման քանակական պատկերը

6

Ընդհանուր թվով
Մեծամասամբ չիրականացված
Մեծամասամբ իրականացված
Պայմանավորված չէ ՄԻՊԱՌՄԾ-ով

1
0
0
0

Չիրականացված
Կիսով չափ իրականացված
Ամբողջությամբ իրականացված
Տվյալ
ժամանակահատվա
ծում
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II. Մտքի, խղճի, կրոնի և դավանանքի ազատության իրավունք, խտրականության դեմ
պայքար 4/3
Ընդհանուր թվով` 4 գործողություն
տվյալ ժամանակահատվածում` 3 գործողություն

1.

Գործողություն` (8) Ուսումնասիրել ՀՀ օրենսդրության համապատասխանությունը

խտրականության արգելմանը վերաբերող միջազգային իրավական նորմերին: Քննարկել
«Խտրականության

դեմ

պայքարի

մասին»

առանձին

օրենք

ընդունելու

նպատակահարմարության հարցը:
Ակնկալվող արդյունքը` ՀՀ կառավարություն առաջարկություն ներկայացնելը
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ արդարադատության նախարարություն, այլ

Ի

պատասխան

սույն

գործողության

վերաբերյալ

ուղարկված

հարցման`

ՀՀ

արդարադատության նախարարությունը հայտնում է, որ ՀՀ ԱՆ կողմից մշակվել է «Խղճի և
կրոնական ազատությունների մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը: Նախագիծը ուղարկվել է
Վենետիկի հանձնաժողով` քննարկման, ինչպես նաև ներկայացվել է շահագրգիռ
մարմիններին` կարծիք ստանալու նպատակով: «Խղճի և կրոնական ազատությունների
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծի վերաբերյալ Վենետիկի հանձնաժողովի և ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ -ի
կողմից համատեղ կարծիքը ներկայացվել է դեռևս 2011 թ. սեպտեմբերի 30-ին9:
Այնուամենայնիվ, նշված ժամանակահատվածում դեռևս հանրային քննարկման չի
ներկայացվել Օրենքի լրամշակված նախագիծը:
ՀՀ ԱՆ ներկայումս իրականացնում է նաև խտրականության արգելման վերաբերյալ
միջազգային փորձի ուսումնասիրություն: Ուսումնասիրությունների ավարտից հետո ՀՀ
արդարադատության

նախարարությունը

ՀՀ

կառավարություն

կներկայացնի

համապատասխան առաջարկություններ:
ՀՀ ԱՆ կողմից քննարկման չի ներկայացվել նաև «Խտրականության դեմ» օրենքի
նախագիծ: Իսկ եթե հաշվի առնենք, որ առկա է ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի
9

Joint opinion on the draft law on freedoms of conscience and religion and on the laws making amendments and supplements to the

criminal code, the administrative offences code and the law on the relations between the republic of Armenia and the holy
Armenian apostolic church of the republic of Armenia, Venice commission and the OSCE/ODIHR, adopted by the Venice
Commission at its 88th Plenary Session. 17 October 2011
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL(2011)086-e
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գրասենյակի կողմից արդեն իսկ մշակված օրենքի նախագիծ, որը կարծես թե անտեսվում է,
և նոր օրենքի անհրաժեշտության վերաբերյալ բազմիցս է հնչեցվում, ապա պարզ չէ նաև ՀՀ
ԱՆ

մոտեցումները

խտրականության

դեմ

պայքարի

վերաբերյալ

օրենսդրական

կարգավորումների մշակման հարցում:
Թեև գործողության ձևակերպումն ինքնին խնդրահարույց է և անորոշ, հաշվի առնելով
այն հանգամանքը, որ 2014 թ. դրությամբ «Խտրականության դեմ» ՀՀ օրենքի ընդունման
հարցը

կարծես

թե

կասկածի

տակ

չպետք

դրվեր,

այնուամենայնիվ,

ՀՀ

արդարադատության նախարարության կողմից տրամադրված պատասխանից պարզ է
դառնում, որ սույն գործողությունը ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից
նշված ժամանակահատվածում չի իրականացվել:
Այսպիսով սույն գործողությունը կարելի է գնահատել չիրականացված:

2.

Գործողություն` (9) Բացառել դպրոցներում ուսուցիչների հավատաքննության

դեպքերը և աշխատանքի ընդունումը կամ հեռացումը՝ ըստ կրոնական պատկանելության
Ակնկալվող

արդյունքը`

Համապատասխան

իրավական

ակտի

նախագիծը

ՀՀ

կառավարություն ներկայացնելը
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

Որպես սույն գործողության վերաբերյալ տեղեկատվություն ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարությունը ներկայացրել է ՀՀ կթության և գիտության նախարարի ապրիլի 15-ի
թիվ 396-Ն հրամանը, որը կարգավորում է մանկավարժների աշխատանքի ընդունման
իրավահարաբերությունները:
ՀՀ ԿԳՆ պատասխանից պարզ է դառնում, որ նախարարության կողմից այս
գործողության

կատարման

ուղղված

որևէ

միջոց

չի

ձեռնարկվել,

ավելին,

նախարարությունը նաև չի նշել այս ուղղությամբ պլանավորված միջոցառումների
վերաբերյալ: Միևնույն ժամանակ ՀՀ ԿԳՆ կողմից վկայակոչված Համագործակցություն
հանուն ժողովրդավարության կենտրոն հասարակական կազմակերպության «Մտքի, խղճի
և

10

կրոնի

ազատությունը

Հայաստանում.

տարեկան

զեկույց-2013»

զեկույցում10

«Մտքի, խղճի և կրոնի ազատությունը Հայաստանում. տարեկան զեկույց -2013», Համագործակցություն հանուն

Ժողովրդավարության Կենտրոն
http://www.religions.am/arm/documents/comments/ Մտքի_-խղճի-և-կրոնի-ազատությունը-Հայաստանում/
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արձանագրվում

է,

որ

կրոնական

պատկանելության

պատճառով

ուսուցիչներին

աշխատանքից ազատելու հարցը լուրջ խնդիր է հանդիսանում: Իսկ աշխատանքից
հեռացված ուսուցիչներն իրենց իրավունքները դատարաններում չեն պաշտպանում և այդ
դեպքերը հանրային հնչեղություն չեն ստանում:
Այսպիսով սույն գործողությունը կարելի է գնահատել չիրականացված:

3.

Գործողություն` (10) «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և

հավասար

հնարավորությունների

ապահովման

մասին»

ՀՀ

օրենքի

կիրարկումն

ապահովող «Գենդերային հավասարության ապահովման պետական մշտադիտարկման և
տեղեկատվության փոխանակման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
Ակնկալվող

արդյունքը`

Իրավական

ակտի

նախագիծը

ՀՀ

կառավարություն

ներկայացնելը
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

Ըստ ՀՀ ԱՍհՆ պատասխանի` «Կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարության
ապահովման

պետական

քաղաքականության

ծրագրերի

մշտադիտարկման

և

տեղեկատվության փոխանակման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն է ներկայացվել 2014թ. ապրիլի 30-ին:
ՀՀ կառավարության կողմից որոշման ընդունման վերաբերյալ տեղեկատվություն չի
տրամադրվել:
Այսպիսով սույն գործողությունը կարելի է գնահատել կիսով չափ իրականացված:

Այսպիսով,

Մտքի,

խղճի,

կրոնի

և

դավանանքի

ազատության

իրավունք,

խտրականության դեմ պայքարի ոլորտում առկա թվով 4 գործողություններից ենթակա էին
կատարման

թվով

3

գործողություններ:

Այս

գործողությունների

կատարման

պատասխանատու մարմիններն են ՀՀ ԱՆ, ՀՀ ԿԳՆ և ՀՀ ԱՍհՆ: Նշված երեք
գործողություններից կիսով չափ կատարվել է միայն ՀՀ ԱՍհՆ կողմից կատարման ենթակա
գործողությունը:
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Գծապատկեր 4
II Մտքի, խղճի, կրոնի և դավանանքի ազատության իրավունք,
խտրականության դեմ պայքար
0
4

2
1
000

Ընդհանուր թվով

Չիրականացված

Մեծամասամբ չիրականացված

Կիսով չափ իրականացված

Մեծամասամբ իրականացված

Ամբողջությամբ իրականացված
Տվյալ
ժամանակահատվա
ծում

Պայմանավորված չէ ՄԻՊԱՌՄԾ-ով
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III. Կրթության իրավունք 4/4
Ընդհանուր թվով` 4 գործողություն
տվյալ ժամանակահատվածում` 4 գործողություն

1.

Գործողություն`

մանկավարժական

(11)

Ձեռնարկել

խորհուրդների

և

արդյունավետ
կառավարման

միջոցներ

դպրոցների

խորհուրդների

նիստերը

հասարակության համար թափանցիկ դարձնելու ուղղությամբ
Ակնկալվող

արդյունքը`

թափանցիկությունն

ապահովելու

համար

դպրոցների,

մանկավարժական խորհուրդների և կառավարման խորհուրդների կայացրած որոշումների
տեղադրում համապատասխան դպրոցի կայքէջում
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

Ըստ

ՀՀ

ԿԳՆ

տրամադրած

տեղեկատվության`

դպրոցների

մանկավարժական

խորհուրդների և կառավարման խորհուրդների նիստերը հասարակության համար
թափանցիկ դարձնելու նպատակով համապատասխան գրություններ են ուղարկվել
Երևանի քաղաքապետարան և ՀՀ մարզպետարաններ, որպեսզի բոլոր դպրոցների
կայքէջերում տեղադրվեն խորհուրդների կայացրած որոշումները: ՀՀ ԿԳՆ կողմից
կատարված հարցման արդյունքում ճշտվել է նաև հանրապետության այն դպրոցների
ցանկը, որոնք կայքէջեր չունեն և հանձնարարվել է կրթական տեխնոլոգիաների ազգային
կենտրոնին այդ դպրոցների համար ստեղծել կայքէջեր:
Այն մասին, թե որքանով և որ դպրոցների կայքէջերում է տեղադրվել մանկավարժական
խորհուրդների

և

կառավարման

խորհուրդների

կայացրած

որոշումները,

տեղեկատվությունը բացակայում է: Ինչի արդյունքում նաև պարզ չէ գործողության
իրականացման

արդյունքը:

Կարելի

է

նաև

եզրակացնել,

որ

նախարարությունը

բավականաչափ ջանք չի գործադրել գործողության իրականացման ուղղությամբ:
Ուստի սույն գործողությունը կարելի է համարել մեծամասամբ չիրականացված:
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2.

Գործողություն` (12) Ապահովել պետական ֆինանսավորմամբ բոլոր կրթական

հաստատությունների

բյուջեների

կատարողականների,

ինչպես

և

նաև

բյուջեների

դրանց

փոփոխությունների

ղեկավար

մարմինների

ու

որոշումների

հրապարակայնությունը
Ակնկալվող արդյունքը` համապատասխան իրավական ակտի (ակտերի) նախագիծը
(նախագծերը) ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

Ըստ

ՀՀ

կրթության

և

գիտության

նախարարության

կողմից

տրամադրված

տեղեկատվության` 2014 թվականի ընթացքում Նախարարությունը իրականացրել է
նախնական

քննարկումներ

հաստատությունների

պետական

բյուջեների

կատարողականների,

ինչպես

ֆինանսավորմամբ

և

նաև

բյուջեների

դրանց

բոլոր

կրթական

փոփոխությունների

ղեկավար

մարմինների

ու

որոշումների

հրապարակայնությունն ապահովելու ուղղությամբ: 2014 թվականի նոյեմբերի 17-ի հ. 1105Ա/Ք հրամանով ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որում ընգրկված են նաև հարցի հետ
առնչություն ունեցող հասարարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ:
Այպիսով, սույն գործողության ուղղությամբ ևս իրականցվել են միայն իրավիճակի
վերլուծության

և

ֆինանսավորմամբ
կայքէջերով,

և

նախապատրաստական
գործող

քանի

քանիսի

կատարողականների,

ինչպես

աշխատանքներ:

կրթական

բյուջեների
նաև

և

դրանց

Թե

հաստատություններ
բյուջեների
ղեկավար

ՀՀ
են

պետական
ապահովվել

փոփոխությունների
մարմինների

ու

որոշումների

հրապարակայնությունն է ապահովվել պարզ չէ:
Ուստի սույն գործողությունը կարելի է գնահատել չիրակայացված:

3.

Գործողություն`

(13)

Ապահովել

սոցիալապես

անապահով

ընտանիքների

ուսանողների ուսման վճարների մասնակի կամ ամբողջական փոխհատուցում պետության
կողմից՝ ելնելով յուրաքանչյուր տարի ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության
կողմից սահմանված ուսանողի միջին որակական գնահատականի նվազագույն շեմը
հաղթահարած

և

ընտանիքների

հաշվառված`

ՀՀ

կառավարության

անապահովության
կողմից

գնահատման

յուրաքանչյուր

տարի

համակարգում
սահմանվող
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անապահովության սահմանային միավորից բարձր միավորներ ունեցող խմբերին` անկախ
մասնագիտությունից և բուհից
Ակնկալվող

արդյունքը`

Իրավական

ակտի

նախագիծը

ՀՀ

կառավարություն

ներկայացնելը
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

ՀՀ ԿԳՆ-ն տեղեկատվություն է տրամադրել ՀՀ ԿԳՆ կողմից սահմանված ուսանողի
միջին որակական գնահատականի նվազագույն շեմը հաղթահարած և ընտանիքների
անապահովության

գնահատման

համակարգում

հաշվառված

անապահովության

սահմանային միավորից բարձր միավորներ ունեցող ընտանիքների ուսանողներին,
յուրաքանչյուր տարի՝ պետության կողմից ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի
մասնակի փոխհատուցում տրամադրելու գործընթացի վերաբերյալ, որը մեկնարկել է 2013
թ. սեպտեմբերից: 2014 թ. համար ուսման վարձի փոխհատուցում է տրամադրվել 1070
ուսանողի:
ՀՀ ԿԳՆ-ն տեղեկատվություն է տրամադրել նաև 2014 թվականի մայիսի 19-ին
ընդունված «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ
օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի վերաբերյալ:
Օրենքով սահմանվել է Բարձրագույն ուսումնական հաստատության պարտավորությունը`
ապահովել

հաստատության

վճարովի

համակարգում

սովորող

ուսանողական

համակազմի առնվազն տասը տոկոսին` ուսանողների վարձավճարներից գոյացած բյուջեի
առնվազն յոթ տոկոսի չափով, իր միջոցների հաշվին` հիմք ընդունելով բարձր
առաջադիմությունը և սոցիալական խումբը, ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վարձի
մասնակի փոխհատուցում մի շարք ուսանողների խմբերին:
Այսպիսով սույն գործողությամբ փաստացի սահմանվել է այն միջոցառումը, որը
իրականացվում է ՀՀ ԿԳՆ-ի կողմից 2013 թ. ի վեր: Ուստի պարզ չէ նաև այս գործողության
ՄԻՌ միջոցառումների ծրագրով սահմանելու անհրաժեշտությունը:
Գործողության իրականացումը պայմանավորված չէ ՄԻ պաշտպանության ազգային
ռազմավարությունից բխող միջոցառումների ծրագրով:
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4.

Գործողություն`

(14)

Բարձրացնել

դատավորների,

իրավապահ

մարմինների

համապատասխան աշխատակիցների իրազեկվածությունը ՀՀ մասնակցությամբ գործող
մարդու իրավունքների վերաբերյալ միջազգային պայմանագրերին
Ակնկալվող արդյունքը` Համապատասխան ուսումնական ծրագրերը մշակված են և
դասավանդվում են դատավորների, դատախազների, ոստիկանության աշխատակիցների,
փաստաբանների համար
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ արդարադատության ակադեմիա, ՀՀ փաստաբանական
դպրոց, ՀՀ ոստիկանություն

Ըստ ՀՀ արդարադատության ակադեմիայի ուսուցման ծրագրերի վերլուծության`

դատավորների

թեկնածուների

ցուցակում

ընդգրկված

անձանց

մասնագիտական

պատրաստման` ՀՀ արդարադատության ակադեմիայի ուսուցանման ծրագրերը ՄԻԵԴ
նախադեպային իրավունքի վերաբերյալ դասավանդվող առարկաների հետ մեկտեղ
ներառում է նաև «ՀՀ դատավորների կողմից միջազգային իրավունքի կիրառման տեսական
և գործնական հարցերը» առարկան: Միևնույն ժամանակ, նմանատիպ առարկա ընդգրկված
չէ դատավորների վերապատրաստման ծրագրերում և դատախազների թեկնածուների

ցուցակում ընդգրկված անձանց մասնագիտական պատրաստման և դատախազների
վերապատրաստման ծրագրերում:
ՀՀ

փաստաբանական

դպրոցի

կողմից

որպես

այդպիսին

չի

տրամադրվել

տեղեկատվություն մարդու իրավունքների վերաբերյալ միջազգային պայմանագրերի շուրջ
փաստաբանական

համայնքի

գիտելիքների

զարգացման

մասին,

որպես

ՄԻՌ

միջոցառումների ծրագրով նախատեսված գործողություն: Միևնույն ժամանակ դպրոցը
տեղեկատվություն է տրամադրել Եվրոպայի Խորհրդի և ՄԱԿ-ի փախստականների
գրասենյակի
ընդունելության

Հայաստանյան
չափանիշների

ներկայացուցչության
ՄԻԵ/Դ

14-րդ

հետ

հոդվածի

իրականացված
կիրառման,

ՄԻԵԴ

Վերանայված

սոցիալական խարտիայի և փախստականների իրավական կարգավիճակի վերաբերյալ
վերապատրաստման մի շարք դասընթացների մասին:
ՀՀ փաստաբանական դպրոցը նաև հայտնել է, որ չնայած Փաստաբանական դպրոցը
հանդիսանում է միջացառման պատասխանատու մարմին համաձայնության պայմանով,
սակայն հիմնական պատասխանատու մարմինը որևէ համաձայնություն ձեռք չի բերել
կառույցի հետ: Տեղին է նշել, որ ՄԻՌ բխող միջոցառումների ծրագրով սույն գործողության
հիմնական պատասխանատու մարմին սահմանված չէ:
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Ըստ ՀՀ ոստիկանության կողմից տրամադրված տեղեկատվության` սույն գործողության
իրականացման

նպատակով

ՀՀ

ոստիկանության

կրթահամալիրի

ուսումնական

ծրագրերում ներառված «Մարդու իրավունքների տեսության հիմնահարցեր», «Մարդու
իրավունքները

և

ոստիկանությունը»

առարկաների,

ինչպես

նաև

«ՀՀ

քրեական

դատավարության իրավունքի», «Դատական վերահսկողությունը մինչդատական վարույթի
նկատմամբ»,

«Մինչդատական

վարույթի

հիմնախնդիրները

ՀՀ

քրեական

դատավարությունում» դասընթացների շրջանակներում ուսումնասիրվել են մի շարք
միջազգային պայմանագրեր:
ՀՀ արդարադատության ակադեմիան և ՀՀ փաստաբանական դպրոցը հանդիսանում են
սույն

միջոցառման

իրականացման

պատասխանատու

մարմին

համաձայնության

պայմանով և միայն ՀՀ ոստիկանության ակադեմիան է հանդիսանում ուղղակիորեն
միջոցառման

պատասխանատու:

Խնդիր

է

հանդիսանում

սույն

միջոցառման

իրականացման համար հիմնական պատասխանատու մարմնի բացակայությունը, ինչի
արդյունքում միջոցառման համար համաձայնության պատասխանատու կառույցի` ՀՀ
փաստաբանական պալատի կողմից ուղղակիորեն սույն միջոցառման իրականացման
ուղղությամբ որևէ գործողություն չի ձեռնարկվել:
Թե´ ՀՀ արդարադատության ակադեմիայի, թե´ ՀՀ փաստաբանական դպրոցի կողմից
թե´ ՀՀ ոստիկանության կողմից տրամադրված տեղեկատվության համաձայն այս 3
կառույցների/մարմինների կողմից կիրառվող ուսումնական և/կամ վերապատրաստման
ծրագրերի շրջանակներում իրականացվում է նաև կոնկրետ ոլորտներում միջազգային
իրավունքի նորմերի վերաբերյալ գիտելիքների տրամադրում: Միևնույն ժամանակ, ըստ
տրամադրված տեղեկատվության, որևէ մարմնի կողմից չեն մշակվել լրացուցիչ ծրագրեր ի
կատարումն սույն միջոցառման: Սույն հաստատությունների կողմից շարունակվել են
կիրառվել ուսուցման և վերապատրաստման միևնույն ծրագրերը: Ուստի պարզ չէ, թե
արդյոք

միջոցառման

իրականացման

նպատակներից

ելնելով

քննարկվել

կամ

ուսումնասիրվել է կրթական կամ վերապատրաստման ծրագրերի փոփոխման, լրացման,
կամ նոր կրթական ծրագրերի մշակման անհրաժեշտությունը:
Հաշվի առնելով վերոշարադրյալը` միջոցառումը կարելի է գնահատել մեծամասամբ
չիրականացված:
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Այսպիսով, Կրթության իրավունքի ոլորտում ընդհանուր առմամբ ենթակա էին
իրականացման թվով 4 գործողություններ, այս բոլոր 4 գործողությունները ենթակա էին
իրականացման 2014 թ. ընթացքում, ընդ որում թիվ 14 գործողությունը կրում է
պարբերական բնույթ: Տվյալ ոլորտում ներառվել են ինչպես ընդհանուր կրթության
ոլորտում, այնպես էլ նեղ մասնագիտական ուսուցման ոլորտում իրականացման ենթակա
գործողություններ: Հիմնական պատասխանատու մարմին է հանդիսացել ՀՀ ԿԳՆ, իսկ նեղ
մասնագիտական` դատավորների, դատախազների, ոստիկանության աշխատակիցների,
փաստաբանների ուսուցման ոլորտում`համապատասխան կառույցները: ՀՀ ԿԳՆ կողմից
ամբողջությամբ իրականացվել է միայն այն գործողությունը, որը պարբերաբար
իրականացվում է 2013 թ. ի վեր, և այս միջոցառման պարբերականությունը Ծրագրով
սահմանված չէ: Նեղ մասնագիտական ոլորտում վերապատրաստում իրականացնող
կառույցների կողմից գործողության իրականացման անհրաժեշտությունից ելնելով խնդիր է
հանդիսանում ՄԻՌ բխող միջոցառումների ծրագրով տվյալ գործողության իրականացման
համար ընդհանուր պատասխանատու/համակարգող մարմնի սահմանված չլինելը:

Գծապատկեր 5
III. Կրթության իրավունք

2
4

1 1

00
0

Ընդհանուր թվով

Չիրականացված

Մեծամասամբ չիրականացված

Կիսով չափ իրականացված

Մեծամասամբ իրականացված

Ամբողջությամբ իրականացված
Տվյալ
ժամանակահատվա
ծում

Պայմանավորված չէ ՄԻՊԱՌՄԾ
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IV. Սոցիալական ապահովության, բավարար կենսամակարդակի և աշխատանքի
իրավունք 8/3
Ընդհանուր թվով` 8 գործողություն
տվյալ ժամանակահատվածում` 3 գործողություն

1.

Գործողություն` (15) Պետական նպաստների վարչարարության բարելավում

Ակնկալվող արդյունքը` պետական նպաստների նշանակման համար անհրաժեշտ՝
դիմողի

կողմից

ներկայացված

տվյալների և

համապատասխան տեղեկատվական

բազաներում առկա տվյալների համադրելիության բարձրացում, վերահսկողության
մեխանիզմների հստակեցում
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

ՀՀ ԱՍհՆ կողմից տրամադրված տեղեկատվության համաձայն` ՀՀ կառավարության
հունվարի 30-ի «Պետական նպաստների մասին» թիվ 145-Ն որոշման N6 հավելվածով
սահմանվել

է

«Ընտանիքների

անապահովության

գնահատման

համակարգի

տեղեկատվական բազայի ստեղծման, ձևավորման, անհատական տվյալների` ՀՀ ԱՍհՆ և
սոցիալական

ծառայություններ

տրամադրող

տարածքային

մարմինների,

ՀՀ

նախարարությունների, այլ պետական մարմինների և կազմակերպությունների միջև
փոխանակման կարգը: Ըստ այդ կարգի` ՀՀ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում ՀՀում օրինական բնակվող անձանց անհատական տվյալների միասնական տեղեկատվական
շտեմարանը (այսուհետ` սոցիալական բանկ) բաղկացած է մի շարք տեղեկատվական
բազաներից և այլ կառույցների կողմից վարվող տեղեկատվական այն բազաներից, որոնք
պարունակում են անձի սոցիալական վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվություն:
Ըստ ՀՀ ԱՍհՆ Տեղեկատվական շտեմարանները հնարավորություն են տալիս առավել
արագ տեղեկատվություն ստանալ անձանց վերաբերյալ` իրենց սոցիալական իրավունքի
իրացման ժամանակ, ինչպես նաև վերահսկողություն իրականացնելիս: Սոցիալական
բանկը

ներկայումս

տեղակայված

է

ՀՀ-ում

գործարկված

համալիր

սոցիալական

ծառայությունների 19 տարածքային կենտրոններում, իսկ հարակից տեղեկատվական
բազաների տվյալները կիրառվում են սոցիալական ծառայությունների 55 տարածքային
կենտրոններում:
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ՄԻՌ

բխող միջոցառումների ծրագիրը հաստատվել է 2014 թ. փետրվարի 27-ին: ՀՀ

ԱՍհՆ կողմից տեղեկատվություն է տրամադրվել 2014 թ. հունվար ամսին իրականացված
միջոցառման վերաբերյալ: Միևնույն ժամանակ, այն միջոցները, որոնց վերաբերյալ
տեղեկատվություն է տրամադրվել ՀՀ ԱՍհՆ-ն ուղղված են նաև սույն գործողության
իրականացմանը: Այնուամենայնիվ պարզ չէ, թե ՄԻՌ բխող միջոցառումների ծրագրով
սահմանված սույն գործողության շրջանակներում ինչ է նախատեսվել իրականացնել և ինչ
միջոցառումներ

են

իրականացվել,

քանզի

ՄԻՌ

բխող

միջոցառումների

ծրագրի

հաստատումից ի վեր սույն գործողության ուղղությամբ իրականացված միջոցառումների
վերաբերյալ տեղեկատվություն չի տրամադրվել:
Ելնելով վերոգյալից` սույն գործողությունը կարելի է գնահատել որպես գործողություն,
որի

կատարումը

պայմանավորված

չէ

ՄԻ

պաշտպանության

ազգային

ռազմավարությունից բխող միջոցառումների ծրագրով:

2.

Գործողություն (19) Մինչև 14 տարեկան երեխաներին՝ իրենց համար թույլատրելի

աշխատանքներում ներգրավման կարգավորում
Ակնկալվող արդյունքը` Համապատասխան իրավական ակտերի նախագծերը

ՀՀ

կառավարություն ներկայացնելը
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

Ըստ ՀՀ ԱՍհՆ կողմից մշակվել է «ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը, որով նախատեսվում է սահմանել
մինչև 14 տարեկան անձանց իրավունքը ընդգրկվել կինեմատոգրաֆիայի, սպորտային,
թատերական

և

համերգային

հեռուստատեսությունում

և

կազմակերպություններում,

կրկեսում,

ստեղծագործությունների

ստեղծմանը

ռադիոյում

(ստեղծագործական աշխատանք) և (կամ) կատարմանը` ծնողներից մեկի կամ որդեգրողի
կամ

խնամակալի

կամ

խնամակալության

և

հոգաբարձության

մարմնի

գրավոր

համաձայնության դեպքում, ինչը նաև չպետք է վնասի նրանց առողջությանն ու
բարոյականությանը,

11

և

չպետք է խոչընդոտի

կրթությանն ու

անվտանգությանը:11

http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=37536
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Նախագիծը հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից և ներակայացվել է ՀՀ ազգային
Ժողով:
Անհրաժեշտ է նշել, որ «կինեմատոգրաֆիայի, սպորտային, թատերական եւ համերգային
կազմակերպություններում,
ստեղծագործությունների

կրկեսում,

հեռուստատեսությունում

ստեղծմանը»

արտահայտությունը

և

ռադիոյում

կարող

ենթարկվել

սահմանափակ մեկնաբանության: Մասնավորապես պարզ չէ, թե ինչ չափանիշներով
պետք է սահմանվի սպորտային, թատերական և համերգային կազմակերպությունը, ինչ
չափորոշիչներով պետք է արձանագրվի կազմակերպության որպես այդպիսին լինելը:
Պարզ չէ, թե ինչ մեկնաբանություն պետք է տրվի այն դեպքերին, երբ կազմակերպությունը`
որը չի հանդիսանում ուղղակիորեն կինեմատոգրաֆիայի, սպորտային, թատերական եւ
համերգային կազմակերպություն, իր գործունեության ընթացքում կարող է իրականացնել
նաև

նման

գործունեություն:

«կինեմատոգրաֆիայի,

Ուստի,

սպորտային,

կազմակերպություններում»

առավել

նպատակահարմար

թատերական

արտահայությունը

եւ

փոխարինել

կլիներ

համերգային

«կինեմատոգրաֆիայի,

սպորտային, թատերական եւ համերգային գործունեությանը» արտահայտությամբ:
Չնայած վերոշարադյալ վերպահումներին` գործողությունը կարելի է գնահատել
ամբողջովին իրականացված:

3.

Գործողություն` (22) Երիտասարդության շրջանում զբաղվածության խնդրի լուծման

կապակցությամբ մշակել հստակ ծրագրեր և իրականացնել տարբեր միջոցառումներ ՀՀ
բոլոր մարզերում` ապահովելով դրանց շարունակական բնույթը
Ակնկալվող արդյունքը` Ծրագրերի հաստատում
Տեղեկատվության

աղբյուր`

ՀՀ

աշխատանքի

և

սոցիալական

հարցերի

նախարարություն, ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

ՀՀ

ԱՍհՆ-ն

իր

«Զբաղվածության
համապատասխան

կողմից

մասին»

տրամադրված
ՀՀ

ներդրվել

նոր
է

տեղեակտվության

օրենքը,

արձանագրելով,

զբաղվածության

մեջ
որ

քաղաքականության

վկայակոչել
այս
նոր

է

օրենքին
մոդելը՝

բացառապես ակտիվ բնույթ ունեցող և գործազուրկների, այդ թվում առավելապես՝
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աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց կայուն զբաղվածության ապահովմանը ուղղված
ծրագրերով:
Որպես

երիտասարդների

նախարարության

կողմից

զբաղվածության

ներկայացվել

իրականացման արդյունքում, ըստ ՀՀ

են

կարգավորմանն
մի

շարք

ուղղված

ծրագրեր:

ԱՍհՆ 2014թ. ընթացքում

Այդ

ծրագրեր
ծրագրերի

աշխատանքի է

տեղավորվել 11495 աշխատանք փնտրող, որից 28.9%-ը կամ 3319-ը երիտասարդ են:
ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարությունը ևս տեղեկատվություն է
տրամադրել մի շարք ծրագրերի իրականացման վերաբերյալ: Միևնույն ժամանակ
տեղեկատվություն

է տրամադրվել 2014

թ.

իրականացված

«ՀՀ

երիտասարդների

զբաղվածության հիմնախնդիրները»12 սոցիոլոգիական հետազոտության արդյունքների
վերլուծության վերաբերյալ, որը հրապարակվել է ՀՀ ՍԵհՆ և ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի
համագործակցությամբ:
Այսպիսով, երկու պատասխանատու գերատեսչությունների կողմից տեղեկատվություն է
տրամադրվել իրենց կողմից կամ իրենց մասնակցությամբ իրականացված այն ծրագրերի
վերաբերյալ, որոնք նպատակ են ունեցել լուծել երիտասարդների զբաղվածության խնդիրը:
Այնուամենայնիվ, այս ծրագրերի իրականացման ամբողջական գնահատումը միայն կարող
է

եզրակացություն

տալ

ծրագրերի

արդյունավետության

և

արդյունարարության

վերաբերյալ: Իսկ, հաշվի առնելով, որ ՄԻՌ բխող միջոցառումների ծրագրի գործողությունն
ինքնին բավարար հստակ և չափելի չէ սահմանված, սույն գործողության իրականացման
գնահատումը էլ ավելի բարդ է:
Հաշվի առնելով վերոշարադրյալը` սույն գործողությունը կարելի է գնահատել կիսով
չափ իրականացված:

Այսպիսով,

Սոցիալական

ապահովության,

բավարար

կենսամակարդակի

և

աշխատանքի իրավունքի ոլորտում ընդհանուր առմամբ իրականացման ենթակա թվով 8
գործողություններից 2014 թ. ենթակա էին իրականացման թվով 3 գործողություն: Սույն
գործողությունների պատասխանատու մարմինն է հանդիսանում ՀՀ ԱՍհՆ, և միայն մեկ
գործողության համակատարող` ՀՀ ՍԵհՆ:

Սույն ոլորտում իրականացման ենթակա

գործողությունների սահմանման տեսանկյունից կրկին կարելի է արձանագրել, որ
սահմանվել է մի գործողություն (թիվ 15 գործողություն), որն իրականացվել է մինչ ՄԻՌ
12

http://www.ystudies.am/reports/1065
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բխող միջոցառումների ծրագրի հաստատումը, իսկ հաստատումից հետո տվյալ
գործողության շրջանակներում որևէ միջոցառում չի իրականացվել:

Գծապատկեր 6
IV. Սոցիալական ապահովության, բավարար կենսամակարդակի և
աշխատանքի իրավունք

1
8

0

1

1
0

0

Ընդհանուր թվով

Չիրականացված

Մեծամասամբ չիրականացված

Կիսով չափ իրականացված

Մեծամասամբ իրականացված

Ամբողջությամբ իրականացված
Տվյալ
ժամանակահատվա
ծում

Պայմանավորված չէ ՄԻՊԱՌՄԾ
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V. Ազատ արտահայտման, հավաքների և միավորումների ազատության իրավունք 8/7
Ընդհանուր թվով` 8 գործողություն
տվյալ ժամանակահատվածում` 7 գործողություն

1.

Գործողություն`

հանրության

(25)

համար

Հանրային

առավել

հեռուստաընկերության

հարմար

ժամի

հաղորդումներում

սուրդոթարգմանություն

«Հեռուստատեսության

և

ռադիոյի

մասին»

հեռարձակվող

կամ
ՀՀ

կողմից

հայերեն

օրենքի

5.1

ապահովել
լրատվական
լուսագրեր`

հոդվածի

դրույթների

պահանջներին համապատասխան
Ակնկալվող

արդյունքը`

առնվազն

երկու

լրատվական

հաղորդման

սուրդո-

թարգմանության կամ հայերեն լուսագրի առկայության ապահովում
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով
(համաձայնությամբ)

ՀՀ ՀՌԱՀ-ը իր կողմից ներկայացված տեղեկատվության մեջ հայտնել է այն մասին, որ
ՀՀ-ում գործող հեռուստատեսությունների կողմից լսողության խնդիրներ ունեցող անձանց
համար

հեռուստաեթերի

մատչելիության

ապահովումը

կարգավորված

է

«Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 5.1 հոդվածով`
Հանրային

հեռուստաընկերությունը

հեռուստաընկերությունները,

որոնք

և

ՀՀ

հեռարձակում

գործող
են

նաև

այն
մանկական

մասնավոր
և

(կամ)

լրատվական հեռուստահաղորդումներ, պարտավոր են իրենց ծրագրերում ապահովել խուլ
հանրության համար հնարավոր տեղեկատվության ստացման մատչելիությունը, օրվա
եթերաժամում առնվազն մեկական մանկական

և լրատվական հեռուստահաղորդում

հեռարձակել ժեստերի լեզվով թարգմանությամբ կամ հայերեն լուսագրով: Հանրային
հեռուստառադիոընկերությունը
հեռուստաընկերությունները,

որոնք

և

ՀՀ-ում

գործող

հեռարձակում

են

նաև

այն

մասնավոր

մանկական

և

(կամ)

լրատվական հեռուստահաղորդումներ ապահովում են իրենց օրվա եթերաժամում խուլ
հանրության համար հնարավոր տեղեկատվության ստացման մատչելիությունը: Եվ քանի
որ Օրենքի 5.1 հոդվածում փոփոխություն չի կատարվել, ապա հայտնում ենք, որ
Հանձնաժողովն

Օրենքով

սահմանված

իր

վերահսկողական

գործառույթներն

իրականացնելիս առաջնորդվում է Օրենքի դրույթին համապատասխան:
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Այսպիսով, այն մասին, թե արդյոք Հանրային հեռուստաընկերության և ՀՀ գործող
մասնավոր

հեռուստաընկերությունների

կողմից

ապահովվել

է

5.1-րդ

հոդվածի

կատարումը` Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը տեղեկատվություն չի
տրամադրել: Այնուամենայնիվ, Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի կողմից
տրված տեղեկատվությունից կարելի է նաև եզրակացնել, որ օրենսդրական առկա
կարգավորումը ևս թույլ չի տալիս ապահովել գործողության արդյունավետ կատարումը:
Այսպես, գործողությունը պահանջում է, որպեսզի Հանրային հեռուստաընկերության
կողմից

ապահովվի

հանրության

համար

առավել

հարմար

ժամի

հեռարձակվող

լրատվական հաղորդումներում սուրդոթարգմանություն կամ հայերեն լուսագրեր: Սակայն
օրենսդությամբ հանրության համար առավել հարմար ժամի պահանջը սահմանված չէ:
Ուստի անհրաժեշտ է վերաձևակերպել գործողությունը, սահմանելով օրենսդրական
փոփոխության իրականացման անհրաժեշտությունը:
Հաշվի առնելով վերոգրյալը, գործողությունը կարելի է համարել չիրականացված:

2.

Գործողություն` (27) «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի կիրառման

կատարելագործման նպատակով տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար
կազմակերպել

դասընթացներ

և

բարձրացնել

իրազեկվածությունը`

միջազգային

չափանիշներին և պահանջներին համապատասխան
Ակնկալվող արդյունքը` Դասընթացների պարբերաբար կազմակերպում
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն

Ըստ

ՏԿԱԻՆ

կողմից

տրամադրված

տեղեկատվության,

այս

դասընթացները

կազմակերպվել են տեղական ինքնակառվարման մարմինների, ինչպես նաև համայնքային
ծառայողների վերապատրաստման գործընթացի շրջանակներում: Վերապատրաստման
մոդուլները այս թեմաներից բացի ներառում են «Տեղեկատվության ազատության մասին»
ՀՀ օրենքի կիրառման կատարելագործմանն ուղղված թեմաներ, մասնավորապես`
տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության հրապարակայնության և
թափանցիկության

ապահովման

տեղեկատվության

ազատությանը,

իրավական

հիմքերին

տեղեկատվություն

և

ստանալու

մեխանիզմներին,
և

տրամադրելու

եղանակներին, ինչպես նաև տեղեկատվության տրամադրումը մերժելու հիմքերին
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վերաբերող թեմաներ: Ըստ ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության կողմից
տրամադրված

տեղեկատվության`

համապատասխան

ժամանակահատվածում

վերապատրաստվել են 1240 համայնքային ծառայողներ և 763 համայնքի ղեկավարներ և
ավագանու անդամներ:
ՀՀ համայնքային ծառայողների պաշտոնների ընդհանուր թիվը 2014 թ. կազմել է 6156,
համայնքների, հետևաբար և համայնքների ղեկավարների թիվը կազմում է 91513,
ավագանիների

ընդհանուր

թիվը

պարզել

չի

հաջողվել:

Այս

ընդհանուր

թվից

վերապատրաստում են անցել համայնքային 1240 ծառայող և 763 համայնքային
ղեկավարներ և անդամներ:
Թեև

հնարավոր

չէ

գնահատել

դասընթացների

արդյունավետությունը,

սույն

գործողությունը նշված ժամանակահատվածի համար կարելի է համարել ամբողջությամբ
իրականացված:

3.

Գործողություն` (28) Հեռուստատեսության և ռադիոյի ոլորտը կարգավորող

մարմինների ընտրության և կազմավորման կարգի համապատասխանեցումը միջազգային
և առաջին հերթին` եվրոպական պահանջներին
Ակնկալվող

արդյունքը`

Իրավական

ակտի

նախագիծը

ներկայացվել

է

ՀՀ

կառավարություն
Տեղեկատվության աղբյուր` Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով
(համաձայնությամբ)

Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը չի տրամադրել որևէ հստակ
տեղեկատվություն սույն գործողության իրականացման վերաբերյալ: Հանձնաժողովը
հայտնել է Հանձնաժողովի անդամների ընտրության և նշանակման կարգի վերաբերյալ,
ինչպես նաև տեղեկացրել այն մասին, որ Հանձնաժողովը օրենսդրական նախաձեռնության
իրավունք չունի:
Այսպիսով սույն գործողության իրականացման ուղղությամբ որևէ միջոցառում չի
իրականացվել: Թեև Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը իր կողմից
ներկայացված տեղեկատվությամբ նաև հիմնավորվում է ներկայացրել այն մասին, որ
Օրենքը սահմանում է հստակ պահանջներ, որոնք համապատասխանում են միջազգային և
13
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եվրոպական պահանջներին, այնուամենայնիվ սույն խնդիրը պահանջում է առավել խորը
վերլուծություն: Բացի այդ, սույն գործողության շրջանակներում ևս ի հայտ է գալիս
Մարդու իրավունքների ռազմավարությունից բխող միջոցառումների ծրագրում առկա մեկ
այլ խնդիր: Ռազմավարության տվյալ գործողությունը ունի պատասխանատու մեկ
կատարող, այն էլ համաձայնությամբ, բացակայում է հիմնական պատասխանատու
կատարողը: Հարց է առաջանում, թե ում կողմից պետք է կատարվեր սույն գործողությունը,
այն դեպքում, երբ կատարողը, որի համաձայնությունը անհրաժեշտ է` չի կատարում
գործողությունը:

Գործողության

իրականացման

համար

անհրաժեշտ

է

սահմանել

հիմնական պատասխանատու կատարող:
Հաշվի առնելով վերոշարադրյալը գործողությունը կարելի է գնահատել չիրականացված:

4.

Գործողություն` (29) Խոսքի ազատության և ազգային անվտանգության ապահովման

չափանիշների միջև առկա սահմանազատման միջազգայնորեն ընդունված չափանիշների
վերաբերյալ

պետական

ծառայողների

և

լրատվամիջոցների

վերապատրաստման

անցկացում` հաշվի առնելով Յոհանեսբուրգյան սկզբունքներն ազգային անվտանգության,
արտահայտման ազատության և տեղեկատվության մատչելիության վերաբերյալ
Ակնկալվող

արդյունքը`

պարբերական

դասընթացների

կազմակերպում

և

իրականացում
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ գլխավոր դատախազություն
(համաձայնությամբ), ՀՀ արդարադատության նախարարություն, Մարդու իրավունքների
պաշտպան (համաձայնությամբ), ՀՀ ԿԱ Ազգային անվտանգության ծառայություն

ՀՀ ոստիկանության կողմից որպես սույն գործողության իրականացման ուղղված
միջոցառում է ներկայացվել Ոստիկանություն-ԶԼՄ-ներ համագործակցությունը խոսքի
ազատության և ազգային անվտանգության ապահովման չափանիշների միջև առկա
սահմանազատման միջազգայնորեն ընդունված չափանիշներին համապատասխանեցնելու
նպատակով կազմակերպված երկօրյա կլոր-սեղան քննարկումը` ՀՀ ոստիկանության
հասարակության հետ կապի և լրատվության վարչության, շուրջ երկու տասնյակ
լրատվամիջոցների և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների ու
փորձագետների մասնակցությամբ:
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ՀՀ ոստիկանության ծառայողների համար իրականացված լրացուցիչ դասընթացների և
վերապատրաստումների վերաբերյալ որևէ տեղեկատվություն չի տրամադրվել:
Ազգային անվտանգության ծառայության կողմից տրամադրված տեղեկատվության
համաձայն նշված հարցի շուրջ պարբերաբար կազմակերպվել և իրականացվել են
վերապատրաստման դասընթացներ: Տեղեկատվություն իրականացված դասընթացների
քանակի, ժամկետի և մասնակիցների քանակի վերաբերյալ Ազգային անվտանգության
ծառայության կողմից չի տրամադրվել, ինչը ևս մտահոգիչ է համարվում Ազգային
անվտանգության ծառայության գործունեության հաշվետվողականության ապահովման և
տեղեկատվության ազատության իրավունքի պաշտպանվածության տեսանկյունից:
ՀՀ գլխավոր դատախազության կողմից սույն գործողության ուղղությամբ ևս որևէ
միջոցառում չի իրականացվել այն հիմնավորմամբ, որ ՀՀ գլխավոր դատախազությունը
սույն

գործողության

դատախազության

պատասխանատուն
կողմից

է

համաձայնության

պետական

ծառայողների

և

պայմանով,

և

ՀՀ

լրատվամիջոցների

վերապատրաստում չի անցկացվել, ինչը պայմանավորված է եղել պատասխանատու
իրավասու մարմնից

նման վերապատրաստումներին մասնակցելու համապատասխան

առաջարկության, և այդ նպատակի համար անհրաժեշտ ֆինանասական միջոցների
բացակայությամբ:
ՀՀ արդարադատության նախարարությունը տեղեկատվություն է տրամադրել ՀՀ
արդարադատության

նախարարության

նախաձեռնությամբ

և

«Միջազգային

համագործակցության գերմանական ընկերություն» ՍՊԸ-ի (GIZ GmbH) ֆինանսական
աջակցությամբ 2014թ. հոկտեմբերի 4-5-ը Դիլիջանում, ինչպես նաև 2014թ. նոյեմբերի 22-23
Ծաղկաձորում
աշխատակիցների

լրագրողների
համար

և

ՀՀ

արդարադատության

կազմակերպված

վերապատրաստման

նախարարության
դասընթացների

վերաբերյալ, որտեղ դասախոսություններ են ներկայացվել նաև խոսքի ազատության և
ազատ արտահայտման թեմաներով:
Սույն գործողության իրականացման շրջանակներում ևս մեծ խնդիր է հանդիսանում այն
հանգամանքը, որ միջոցառման հիմնական պատասխանատու է հանդիսանում ՀՀ
ոստիկանությունը, մյուս գերատեսչությունները սույն գործողության պատասխանատու են
համաձայնության պայմանով, ինչը նաև հիմք է տալիս որևէ գործողություն չիրականացնել
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հիմնական

պատասխանատու

մարմնի

նախաձեռնության

և

առաջարկության

բացակայության պայմաններում:
Այպիսով սույն գործողությունը ՀՀ ոստիկանության, ՀՀ ԱԱԾ-ի, ՀՀ արդարադատության
նախարարության

մասով

կարելի

է

գնահատել

կիսով

չափ

իրականացված,

ՀՀ

դատախազության մասով չիրականացված: Այսինքն ամբողջական գործողությունը կարելի
է համարել կիսով չափ իրականացված:

5.

Գործողություն` (30) Իրավապահ մարմինների և համայնքային ծառայողների

համար

կազմակերպել

շարունակական

վերապատրաստումներ

«Հավաքների

ազատության մասին» ՀՀ օրենքի և համապատասխան կանոնակարգերի դրույթների
պրակտիկ կիրառման վերաբերյալ
Ակնկալվող

արդյունքը`

պարբերական

դասընթացների

կազմակերպում

և

իրականացում ուսումնամեթոդական ձեռնարկների և նյութերի տպագրում
Տեղեկատվության

աղբյուր`

ՀՀ

ԿԱ

ՀՀ

ոստիկանություն,

ՀՀ

ԿԱ

ազգային

անվտանգության ծառայություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն

Ըստ ՀՀ ոստիկանության կողմից տրամադրված տեղեկատվության` ՀՀ ոստիկանության
կրթահամալիրի

վերապատրաստման

ոստիկանության

տարածքային

և

ատեստավորման

ստորաբաժանումների

ֆակուլտետում

միջին

խմբի

ՀՀ

պաշտոններ

զբաղեցնող ծառայողների, այդ թվում հասարարական կարգի պահպանության ոլորտում
գործունեություն իրականացնող ոստիկանության ծառայողների վերապատրաստման
դասընթացի շրջանակներում նշված ծառայողները ուսումնասիրում են «Հավաքների
ազատության մասին» ՀՀ օրենքը, ինչպես նաև նշված օրենքից բխող, ՀՀ ոստիկանության
կողմից

ԵԱՀԿ

երևանյան

«Հասարակական

կարգի

ստորաբաժանումների

գրասենյակի

աջակցությամբ

պահպանության
ծառայողների

մեջ

նախապատրաստված`

ներգրավված

ոստիկանության

գործողությունների,

զանգվածային

անկարգությունների ժամանակ նրանց կողմից ֆիզիկական ուժի, հատուկ միջոցների և
զենքի

գործադրման»,

«Հասարակական

կարգը

պահպանելիս

և

հասարակական

անվտանգությունն ապահովելիս բանակցություններ վարելու վերաբերյալ» ուղեցույցները:
Նշված

օրենքի

և

ուղեցույցների

դրույթները

պարբերաբար

դասավանդվում

են
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վերապատրաստող ծառայողներին, ինչպես նաև առավել տպավորիչ լինելու համար
ամրապնդվում են պրակտիկ պարապմունքների ընթացքում:
ՀՀ ԱԱԾ-ի կողմից սույն գործողության վերաբերյալ տեղեկատվություն չի տրամադրվել,
այն հիմնավորմամբ, որ տեղեկատվությունը պարունակում է ծառայողական գաղտնիք և
համաձայն «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1ին կետի` տրամադրվել չի կարող:

ՀՀ ՏԿԱԻՆ -ի կողմից առաջարկություն է ներկայացվել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը
ստանալ տվյալ գործառույթի համար պատասխանատու մարմնից` ՀՀ ոստիկանությունից:
Նշված պատասխանից կարելի է եզրակացնել, որ ՀՀ ՏԿԱԻՆ-ի կողմից որևէ գործողություն
չի իրականացվել:

Այսպիսով, սույն գործողությունը ՀՀ Ոստիկանության մասով կարելի է համարել
ամբողջությամբ իրականացված, ՀՀ ԱԱԾ և ՀՀ ՏԿԱԻՆ-ի կողմից չիրականացված:
Գործողությունը ամբողջությամբ կարելի է գնահատել մեծամասամբ չիրականացված:

6.

Գործողություն` (31) Հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը

կարգավորող

օրենսդրական

կազմակերպությունների

բարեփոխումներ՝

ֆինանսական

ուղղված

հաշվետվության

հասարակական
թափանցիկության

բարձրացմանը, պետական մարմինների հետ համագործակցության խթանմանը
Ակնկալվող արդյունքը` իրավական ակտերի նախագծերը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ արդարադատության նախարարության կայքէջ

2014 թ. ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից մշակվել է «Հասարակական
կազմակերպությունների մասի» ՀՀ օրենքի նախագիծը: Այն հանրային քննարկման է դրվել
ՀՀ արդարադատության նախարարության կայքէջում և մի շարք անգամ ենթարվել
լրամշակումների: «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի մշակման
ընթացքում նաև իրականացվել են մի շարք հանրային և աշխատանքային քննարկումներ
ՀՀ արդարադատության նախարարության և հասարակական կազմակերպությունների
ներկայացուցիչների մասինակցությամբ: Նախագիծը ներառում է նաև դրույթներ ուղղված
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հասարակական

կազմակերպությունների

հաշվետվողականության

գործընթացի

կարգավորմանը: Ներկայումս «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ
օրենքի նախագիծը գտնվում է շրջանառության մեջ:
Հաշվի առնելով, որ նախագիծը դեռևս չի ներառված ՀՀ կառավարության օրակարգ,
գործողությունը կարելի է համարել չիրականացված:

7.

Գործողություն (32) Ապահովել ՀՀ պետական մարմինների և քաղաքացիական

հասարակության

ներկայացուցիչների

միջև

համագործակցության

նախատեսելով վերջիններիս միջև տարեկան առնվազն

զարգացումը՝

մեկ անգամ պարտադիր

հանդիպում` իրենց իրավասությանն առնչվող խնդիրների և դրանց լուծմանն ուղղված
երկուստեք առաջարկների քննարկման համար
Ակնկալվող

արդյունքը`

հարցի

համապատասխան

իրավական

կարգավորում,

հանդիպումների պարբերաբար իրականացում և դրանց արձանագրությունները ՀՀ
կառավարություն ներկայացնելը
Տեղեկատվության աղբյուրը` ՀՀ արդարադատության նախարարություն

Սույն գործողության իրականացման պատասխանատու մարմիններ են հանդիսանում
հանրապետական գործադիր մարմինները: Միևնույն ժամանակ, ՀՀ կառավարությանը
հասցեագրված հարցումը վերահասցեագրվել է ՀՀ արդարադատության նախարարություն:
ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից իր հերթին տեղեկատվություն է
տրամադրվել «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի
մշակման վերաբերյալ, ՀՀ արդարադատության նախարարին կից հանրային խորհրդի
կազմավորման և Հանրային խորհրդի շրջանակներում կազմակերպված օրենսդրական
նախագծերի վերաբերյալ հանրային քննարկումների մասին: Այլ գերատեսչությունների
կողմից սույն գոծողության իրականացման ուղղված միջոցառումների վերաբերյալ
տեղեկատվությունը բացակայում է:
Այսիպիսով, սույն գործողությունը կարելի է գնահատել մեծամասամբ չիրականացված:

Այսպիսով, ազատ արտահայտման, հավաքների և միավորումների ազատության
պաշտպանության շրջանակներում սահմանված թվով 8 գործողություններից 2014 թ.
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ենթակա էին իրականացման թվով 7-ը: Ընդ որում, այս գործողություններից որևէ մեկը չի
վերաբերում հավաքների ազատության պաշտպանությանը: Նշված միջոցառումները
ներառել

են

օրենսդրական

փոփոխությունների

իրականացում,

կրթական

և

իրազեկվածության բարձրացման, հանրային քննարկումների իրականացում: Սույն
գործողությունների իրականացման պատասխանատուներն են ՀՀ ԱՆ-ն, ՀՀ ՏԿԱԻՆ-ը, ՀՀ
իրավապահ մարմինները և այլն: Սահմանված գործողություններից միայն մեկն է
գնահատվել ամբողջությամբ իրականացված: Միևնույն ժամանակ պետք է արձանագրել է
գործողության կատարման համար մեկ ընդհանուր պատասխանտու մարմնի սահմանված
չլինելու հետ կապված խնդիրը:

Գծապատկեր 7
V. Ազատ արտահայտման, հավաքների և միավորումների ազատության
իրավունք

2
8

3

1
1

0

0
Ընդհանուր թվով

Չիրականացված

Մեծամասամբ չիրականացված

Կիսով չափ իրականացված

Մեծամասամբ իրականացված

Ամբողջությամբ իրականացված
Տվյալ
ժամանակահատվա
ծում

Պայմանավորված չէ ՄԻՌ
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VI. Խոշտանգման կամ այլ դաժան, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի
կամ պատժի չենթարկվելու իրավունք 13/5
Ընդհանուր թվով` 13 գործողություն
տվյալ ժամանակահատվածում` 5 գործողություն

1.

Գործողություն` (36) Ուսումնասիրել հարցաքննությունների տեսաձայնագրման

առկա

միջազգային

փորձը

և

ներկայացնել

առաջարկություն

տեսաձայնագրման

համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում ներդնելու նպատակահարմարության
վերաբերյալ
Ակնկալվող արդյունքը` ՀՀ կառավարություն առաջարկություն ներկայացնելը
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գլխավոր դատախազություն
(համաձայնությամբ),

ՀՀ

ԿԱ

ազգային

անվտանգության

ծառայություն,

ՀՀ

պաշտպանության նախարարություն, ՀՀ արդարադատության նախարարություն

ՀՀ ոստիկանության կողմից սույն գործողության վերաբերյալ տեղեկատվություն չի
տրամադրվել: ՀՀ ոստիկանությունը սույն գործողության վերաբերյալ տեղեկատվությանը
չի տիրապետում նաև պայմանավորված ՀՀ քննչական կոմիտեի ստեղծմամբ:
Ըստ

ՀՀ

ԱԱԾ

կողմից

տրամադրված

տեղեկատվության`

ուսումնասիրելով

հարցաքննությունների տեսաձայնագրման առկա միջազգային փորձը և տեսաձայնագրման
համակարգի ներդրման վերաբարյալ առարկություն չունենալու մասին դիրքորոշում է
ներկայացրել ՀՀ արդարադատության նախարարություն:
ՀՀ գլխավոր դատախազությունը ներկայացնելով տեղեկատվություն վերլուծության
մասին, հայտնել է, որ հարցի վերջնական և ամբողջական լուծման կարգավորման համար
անհրաժեշտ է հարցը քննարկման առարկա դարձնել ՀՀ քրեական դատավարության նոր
օրենսգրքի նախագիծը մշակելու համար ստեղծված աշխատանքային խմբի հետ: ՀՀ
դատախազությունը նաև արձանագրել է, որ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի
նախագծի 217-րդ հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն` առանց ընթերակաների կատարվող
քննչական գործողությունը ենթակա է պարտադիր տեսաձայնագրման, իսկ 192-րդ
հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն` մեղադրյալի կամ ներկա գտնվող այլ անձանց կողմից
արձանագրությունը (մեղադրանք ներկայացնելու) ստորագրելուց հրաժարվելու դեպքում
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քննիչը հատուկ հրավիրված ընթերակայի ներկայությամբ կամ տեսաձայնագրման ներքո
պարզում և արձանագրության մեջ շարադրում է նման հրաժարման պատճառները (…):
ՀՀ արդարադատության նախարարությունը նույնպես իրականացված վերլուծության
հիման վրա հայտնել է, որ հարցաքննությունների տեսաձայնագրման միջազգային փորձի
վերլուծությունը վկայում է, որ այդ ինստիտուտն, ընդհանուր առմամբ, ընդունելի է այլ
երկրներում: Ավելին, դրա ներդրումը պահանջվում է նաև Հայաստանի մասնակցությամբ
միջազգային
զեկույցներում,

կազմակերպության՝
այդ

թվում՝

Խոշտանգումների

ՀՀ-ի վերաբերյալ

2010

կանխարգելման
թվականի

կոմիտեի

զեկույցում:

Ուստի

հարցաքննությունների տեսաձայնագրման ներդրումը համարվել է նպատակահարմար:
Միևնույն ժամանակ արձանագրվել է քննարկվող իրավական ինստիտուտի օրենսդրական
կարգավորման մեխանիզմները շահագրգիռ մարմինների մասնակցությամբ քննարկման
առարկա դարձնելու անհրաժեշտությունը:
Չնայած գործողության իրականացման համար պատասխանատու մարմինները հայտնել
են իրենց դրական կարծիքը հարցաքննությունների տեսաձայնագրման մեխանիզմների
ներդրման

վերաբերյալ,

այնուամենայնիվ

այս

ուղղությամբ

ընդհանուր

առաջարկությունների փաթեթ չի մշակվել և չի ներկայացվել ՀՀ կառավարություն: Եվ
ավելին, պատասխանատու մարմինների շրջանում չի ձևավորվել ընդհանուր մոտեցում
մեխանիզմի ներդրման վերաբերյալ:
Միևնույն ժամանակ, որպես սույն գործողության կատարող ՀՀ ոստիկանության
փոխարեն անհրաժեշտ է սահմանել ՀՀ քննչական կոմիտեն:
Հաշվի առնելով, որ պարզ չէ, թե արդյոք ՀՀ կառավարություն առաջարկություն
ներկայացվել է, թե ոչ, սույն գործողությունը կարելի է գնահատել չիրականացված:

2.

Գործողություն` (41) «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծում

ներառել ընտանեկան բռնության զոհերի սոցիալական աջակցությանը վերաբերող
դրույթներ
Ակնկալվող արդյունքը` նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

Ըստ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության` «Սոցիալական
աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության կողմից հավանության է
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արժանացել և 2014թ. նոյեմբերի 27-ին ներկայացվել է ՀՀ Ազգային ժողով: Անհրաժեշտ է
լրացնել նաև, որ 2014 թ. դեկտեմբերի 17-ին «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ
օրենքը ընդունվել է ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից, այն ուժի մեջ է մտել 2015 թ. հունվարի 1ից: Օրենքի մեջ ներառվել է «ընտանեկան բռնություն» հասկացությունը, ընտանեկան
բռնության ենթարկված անձանց` որպես ժամանակավոր օթևան` մինչև 12 ամիս
ժամկետով կացարանի տրամադրումը, որպես հիմնական սոցիալական ծառայություն:
Միևնույն

ժամանակ

նշված

օրենքով

ամրագրված

ընտանեկան

«բռնության

հասկացության» սահմանումը ոչ ամբողջությամբ է համապատասխանում միջազգային
չափորոշիչներին, մասնավորապես՝ Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան
բռնության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին Եվրոպական կովենցիայի
դրույթներին14: Ըստ նշված Կոնվենցիայի 2 րդ հոդվածի «բ» կետի՝ «ընտանեկան
բռնություն»՝ նշանակում է ֆիզիկական, սեռական, հոգեբանական կամ տնտեսական
բռնության գործողությունները, որոնք կատարվում են ընտանիքի կամ ընտանեկան
միավորի ներսում կամ նախկին կամ ներկա ամուսինների կամ զուգընկերների միջև,
անկախ նրանից, թե արդյոք կատարողը բնակվում է կամ բնակվել է տուժողի հետ նույն
բնակարանում: Ըստ «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին
մասի 7-րդ կետի՝ ընտանեկան բռնություն է ընտանիքի մեկ անդամի կողմից մյուսի
նկատմամբ

ֆիզիկական

կամ

սեռական

կամ

հոգեբանական

բնույթի

բռնի

գործողությունների (բռնության) կիրառում կամ տնտեսական միջոցներից զրկում: Ինչպես
երևում

է

վերոշարադրյալ

սահմանումից՝

ընտանեկան

բռնության

սահմանումը

սահմանափակված է միայն ընտանիքի ներսում կիրառվող գործողություններով, իսկ
ֆինանսական բռնությունը՝ միայն տնտեսական միջոցներից զրկելու գործողությամբ:

Հաշվի առնելով, որ օրենքով տրված սահմանումը ոչ ամբողջությամբ է արտահայտում
ընտանեկան բռնության՝ միջազգայնորեն ընդունված չափանիշները, սույն գործողությունը
կարելի է համարել կիսով չափ իրականացված:

3.

Գործողություն` (42) Ուսուցանել իրավապահ մարմինների համապատասխան

աշխատակիցներին,

սոցիալական

աշխատողներին,

նախակրթական

և

կրթական

հաստատությունների, ինչպես նաև բժշկական հաստատությունների անձնակազմերին
ընտանեկան

բռնության

զոհերի

բացահայտման,

հաղորդակցման

և

պատշաճ

խորհրդատվություն տրամադրելու հմտությունները
14

Կոնվենցիան ՀՀ-ի կողմից ստորագրված և վավերացված չէ:
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Ակնկալվող

արդյունքը`

ամենամյա

վերապատրաստումների

իրականացում,

դասընթացներ` ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանության համակարգի, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական
հարցերի

նախարարության,

առողջապահության

ՀՀ

կրթության

և

նախարարության

գիտության

նախարարության,

բժշկական

ՀՀ

հաստատությունների

համապատասխան աշխատողների համար
Տեղեկատվության

աղբյուր`

ՀՀ

աշխատանքի

և

սոցիալական

հարցերի

նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն,
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

Ըստ ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության տրամադրված
տեղեկատվության`

վերապարտաստումներ

են

իրականացվել

«Հաշմանդամություն

ունեցող երեխաների հետ տարվող աշխատանքի առանձնահատկությունները» թեմայով,
մասնագիտացված 3 մանկատների 151 աշխատակիցների համար: Սակայն պարզ չէ, թե
որքանով են այս դասընթացների ընթացքում ուսուցանվել ընտանեկան բռնության զոհերի
բացահայտման,

հաղորդակցման

և

պատշաճ

խորհրդատվություն

տրամադրելու

հմտությունները:
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը տեղեկատվություն է տրամադրել
ընտանեկան

բռնության

դեպքերին

բազմակառույց

արձագանքման

մեխանիզմների

մշակման համար պետական և ոչ պետական կառույցների միջև համագործակցային
աշխատանքների մոդելի ձևավորվմանն ուղղված պիլոտային ծրագրի իրականացման,
«Ընտանեկան բռնության կանխարգելում» ծրագրի շրջանակներում Գյումրի քաղաքի
դպրոցների

մանկավարժների

հետ

կազմակերպված

հանդիպումների

վերաբերյալ:

Միևնույն ժամանակ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը մատնանշել է 2014
թվականի դեկտեմբերի 4-ի N 51 արձանագրային որոշմամբ ընդունված` «Երեխայի
հանդեպ

բռնության

երևույթի

դեմ

պայքարի

հայեցակարգը

և

դրանից

բխող

միջոցառումների ցանկը», որով նախատեսվում են բազմաբնույթ միջոցառումներ՝ երեխայի
հանդեպ բռնության կանխարգելման, զոհերի բացահայտման, հաղորդակցաման և
պատշաճ խորհրդատվություն տրամադրելու համար:
ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից տեղեկատվություն է տրամադրվել
բժշկական

հաստատությունների

աշխատողների

համար

ՀՀ

առողջապահության

նախարարի 2013 թվականի օգոստոսի 26-ի թիվ 2344-Ա հրամանով հաստատված
«Սեռական բռնության ենթարկված անձանց բժշկական օգնության կազմակերպման և
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տրամադրման գործելակերպը» ուղեցույցով իրականացված դասընթացների վերաբերյալ:
Ինչպես նաև տեղեկատվություն է տրամադրվել այն մասին, որ մշակվում են ընտանեկան
բռնության զոհերի բացահայտման, համապատասխան աջակցության տրամադրման և
ուղղորդման մեխանիզմների վերաբերյալ չափորոշիչներ, որի համաձայն նախատեսվում է
իրականացնել բուժաշխատողների ուսուցում:
ՀՀ ոստիկանության կողմից տրամադրված տեղեկատվության համաձայն` Ընտանեկան
բռնության զոհերին աջակցություն ցուցաբերելու և վերջիններիս հետ աշխատանքներ
տանելու ուղղությամբ 2014 թվականի սեպտեմբեր և նոյեմբեր ամսիների ընթացքում անց
են

կացվել

վերապատրաստման

ոստիկանության

շտաբի,

3

Քրեական

դասընթացներ,

որոնց

հետախուզության

մասնակցել

գլխավոր

են

ՀՀ

վարչության

անչափահասների իրավունքների պաշտպանության և ընտանեկան բռնության դեմ
պայքարի և հասարակական կարգի ապահովման վարչությունների թվով 31 ծառայողներ:
Այսպիսով

սույն

գործողության

իրականացման

ուղղությամբ

իրականցված

միջոցառումների վերաբերյալ տեղեկատվություն է տրամադրվել պատասխանատու բոլոր
գերատեսչությունների կողմից: Այնուամենայնիվ, տրամադրված որոշ տեղեկատվությունը
ամբողջությամբ վերաբերելի չէ նշված գործողության նպատակներին: Այսպես, ՀՀ
աշխատանքի և սոցիալական հարցների նախարարության կողմից «Հաշմանդամություն
ունեցող երեխաների հետ տարվող աշխատանքի առանձնահատկությունները» թեմայով
իրականցված դասընթացը ուղղված չէ ուղղակիորեն սույն գործողության իրականացմանը:
Այսինք ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից սույն
միջոցառման իրականացման վերաբերյալ վերաբերելի տեղեկատվություն չի տրամադրվել:
Ինչ վերաբերում է մյուս գերատեսչություններին` ապա այդ գերատեսչությունների կողմից
իրականացված

միջոցառումների

արդյունավետությունը

գնահատելու

նպատակով

անհրաժեշտ է լրացուցիչ գնահատել համապատասխան ծրագրեր, ինչը չի կարող
իրականացվել սույն զեկույցի շրջանակներում:
Ելնելով վերոշարադրյալիս սույն միջոցառման իրականացումը կարելի է գնահատել կիսով
չափ իրականացված:
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4.

Գործողություն` (43) Խոշտանգումների և այլ դաժան վերաբերմունքի արգելքի

վերաբերյալ իրավապահ մարմինների աշխատակիցների, զինծառայողների, ինչպես նաև
համապատասխան

բուժանձնակազմի

շրջանում

պարբերական

դասընթացների

կազմակերպում
Ակնկալվող արդյունքը` պարբերական դասընթացների իրականացում
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ ազգային անվտանգության
ծառայություն, ՀՀ պաշտպանության նախարարություն, Արդարադատության ակադեմիա
(համաձայնությամբ)

Ըստ ՀՀ ոստիկանության կողմից տրամադրված տեղեկատվության` 2014թ. ընթացքում
ՀՀ ոստիկանությունում կազմակերպվել և անցկացվել են մի շարք սեմինարներ և
դասընթացներ, որոնց մասնակցել են ՀՀ ոստիկանության քննչական գլխավոր, Երևան
քաղաքի, մարզային, իրավաբանական և հասարական կարգի ապահովման, բժշկական
վարչությունների իրավասու ծառայողներ, որոնց ընթացքում ներկայացվել, քննարկվել և
մեկնաբանվել են ոլոտին վերաբերող հիմնահարցեր, տրամադրվել են մեթոդական
ուղեցույցներ, որոնցում հակիրճ ներկայացված են ոլորտը կանոնակարգող նորմատիվ
իրավական

ակտերը,

վերաբերմունքի

դեմ

այդ

թվում

կոնվեցիայի

ՄԱԿ-ի

խոշտանգումների

դրույթները:

Նշված

և

անմարդկային

ծառայողների

կողմից

ուսումնասիրվել է նաև ՀՀ ոստիկանության շտաբի կողմից մշակված և ՀՀ ոստիկանության
պետի

կողմից

հաստատված`«Խոշտանգումների,

անմարդկային

կամ

արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի կանխարգելման
եվրոպական կոմիտեի իրավական չափանիշների կիրառումն ապահովելու մասին»
ցուցում-հանձնարարականը,

որը

պարունակում

է

իրավակարգավորումներ

ոստիկանության ծառայողների կողմից անձանց բերման ենթարկելու, ձերբակալելու կամ
հարկադրանքի այլ միջոցներ գործադրելիս, ԽԿԿ չափանիշներին համապատասխան
վարքագիծ ապահովելու, խոշտանգումների, անմարդկային կամ արժանապատվությունը
նվաստացնող վերաբերմունքի դեպքերի, ինչպես նաև նման դեպքերի մասին ներկայացված
բողոքների պատշաճ գրանցման, դրանց ընթացք տալու վերաբերյալ: ՀՀ ոստիկանության
կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավաբանական ֆակուլտետի բակալավրիատում, հեռակա
ֆակուլտետում,

մագիստրատուրայում,

կրթահամալիրի

քոլեջում,

ինչպես նաև

ՀՀ

ոստիկանության կրթահամալիրի վերապատրաստման և որակավորման ֆակուլտետում
համապատասխանաբար «Մարդու իրավունքները և ոստիկանությունը» դասընթացի,
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«Մարդու իրավունքները և ոստիկանությունը»

մոդուլի, «Մարդու իրավունքների

տեսության հիմնախնդիրներ» դասընթացի շրջանակներում ևս ուսուցանվում են տվյալ
թեմաները: Ըստ ՀՀ ոստիկանության նշված թեմաները նախապատրաստելիս հաշվի են
առնվել

ինչպես

նվաստացնող

խոշտանգումների,

վերաբերմունքի

կամ

անմարդկային
պատժի

կամ

կատարման

արժանապատվությունը
եվրոպական

կոմիտեի

իրավական չափանիշները, այնպես էլ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի`
հիմնախնդրի վերաբերյալ արտահայտած իրավական դիրքորոշումները: Խոշտանգումների
և այլ դաժան վերաբերմունքի արգելքի վերաբերյալ իրավական ակտերը և ուսումնական
նյութերը ընդգրկված են նաև ՀՀ ոստիկանության բոլոր ստորաբաժանումներում ամեն
շաբաթ անցկացվող ծառայողական-ուսումնական պարապմունքների պլաններում:
ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը տեղեկատվություն է տրամադրել այն մասին,
որ ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի աջակցությամբ անց են կացվել «Մարդու իրավունքները
զինված ուժերում» թեմայով 6 դասընթացների (200 զինծառայողների վերապատրաստում),
որոնք ներառել են մարդու իրավունքների առաջին սերնդի ներկայացում, ներառյալ կյանքի
և խոշտանգումներից և այլ դաժան, անմարդկային և արժանապատվությունը նվաստացնող
վերաբերմունքից զերծ մնալու իրավունքը:
ՀՀ

ազգային

անվտանգության

տեղեկատվություն

չի

ծառայությունը

տրամադրել

սույն

ծառայողական

գործողության

գաղտնիքի

վերաբերյալ

շարքին

դասելու

հիմնավորմամբ15:
Այսպիսով, այս գործողությունը ՀՀ ոստիկանության և ՀՀ ՊՆ մասով կարելի է համարել
մեծամասամբ իրականացված, ՀՀ ԱԱԾ մասով` չիրականացված:
Ընդհանուր առմամբ գործողությունը կարելի է գնահատել կիսով չափ իրականացված:

5.

Գործողություն` (44) Բացառել ժամկետային զինծառայողների ծառայությունը

զինվորական դատախազությունում անցկացնելը
15

ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը 2015 թ. հունիսի 3-ին հայցադիմում է ներկայացրել ընդդեմ ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ-ի

տեղեկատվություն տրամադրելուն պարտավորեցնելու պահանջի մասին:
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Ակնկալվող

արդյունքը`

իրավական

ակտի

նախագիծը

ՀՀ

կառավարություն

ներկայացնելը
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Ըստ ՀՀ պաշտպանության նախարարության կողմից տրամադրված տեղեկատվության`
թեև «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» ՀՀ գործող օրենքի 25-րդ հոդվածով
սահմանվում է, որ զինծառայողը կարող է տեղափոխվել հետագա ծառայության պետական
այլ

լիազոր

պարտադիր

մարմնում,
ժամկետային

այնուամենայնիվ
զինծառայողների

ՀՀ

զինվորական

հաստիքներ

դատախազությունում

չկան,

այսինքն`

այնտեղ

պարտադիր զինվորական ծառայության կազմակերպումը գործնականում բացառվում է:
Բացի այդ, «Զինապարտության և զինվորական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի
նախագծով իր հերթին սահմանվում է, որ միայն պայմանագրային զինծառայողը է կարող
տեղափոխվել այլ պետական մարմին ծառայությունը շարունակելու համար:
Այսպիսով սույն գործողության իրականացման նպատակով ՀՀ պաշտպանության
նախարարության կողմից համապատասխան լուծումներ են տրվել «Զինապարտության և
զինվորական ծառայության» մասին ՀՀ օրենքի նախագծով: Եվ, թեև ըստ ՀՀ ՊՆ`
ժամկետային

զինծառայողների

ծառայությունը

զինվորական

դատախազությունում

անցնելը գործնականում անհնար է, այնուամենայնիվ օրենսդրորեն այն կարգավորված չէ:
Իսկ

օրենսդրական

կարգավորմանն

ուղղված

նախագիծը

դեռևս

չի

ներառվել

կառավարության օրակարգ:
Այսպիսով, ելնելով վերոշարադրյալից, սույն գործողությունը կարելի է համարել
չիրականացված:

Այսպիսով, Խոշտանգման կամ այլ դաժան, անմարդկային կամ նվաստացնող
վերաբերմունքի կամ պատժի չենթարկվելու իրավունքի շրջանակներում ընդհանուր թվով
13 գործողություններից 2014 թ. ենթակա էին իրականացման թվով 5 գործողություն:
Գործողություններով հիմնականում նախատեսվել են օրենսդրական փոփոխությունների և
կրթական

միջոցառումների

իրականացում:

Գործողությունների

հիմնական

պատասխանատու մարմիններն են հանդիսացել ՀՀ իրավապահ մարմինները, ՀՀ ԱՍհՆ, ՀՀ
ՊՆ և այլն: Տվյալ ոլորտում կատարման ենթակա գործողությունների շրջանակներում
կրկին անհանգստություն է առաջացնում ՀՀ ԱԱԾ ոչ թափանցիկ գործելակերպը:
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Գծապատկեր 8
VIII. Խոշտանգման կամ այլ դաժան, անմարդկային կամ նվաստացնող
վերաբերմունքի կամ պատժի չենթարկվելու իրավունք

13

3

0
2

0

0

0

Ընդհանուր թվով

Չիրականացված

Մեծամասամբ չիրականացված

Կիսով չափ իրականացված

Մեծամասամբ իրականացված

Ամբողջությամբ իրականացված
Տվյալ
ժամանակահատվա
ծում

Պայմանավորված չէ ՄԻՌ
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VII. Երեխայի իրավունքներ 15/10
Ընդհանուր թվով` 15 գործողություն
տվյալ ժամանակահատվածում` 10 գործողություն

1.

Գործողություն (46) ՀՀ կառավարություն ներկայացնել շուրջօրյա խնամք և

պաշտպանություն

իրականացնող

հաստատություններն

այլընտրանքային

ծառայությունների վերակազմակերպման վերաբերյալ առաջարկություններ
Ակնկալվող արդյունք` ՀՀ կառավարություն առաջարկություններ ներկայացնելը
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

ՀՀ

աշխատանքի

պատասխանի

և

սոցիալական

համաձայն`

«ՀՀ

հարցերի

նախարարության

կառավարության

մի

կողմից

շարք

տրված

որոշումներում

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման
նախագիծը

ՀՀ

կառավարություն

չներկայացվեց`

պայմանավորված

2014-2016թթ.

Երեխաների իրավունքների պաշտպանության սոցիալական ոլորտում իրականացվող
բարեփոխումների

գործընթացով:

Մասնավորապես,

2014թ.

նոյեմբերի

13-ին

ՀՀ

կառավարության կողմից հաստատվել է «ՀՀ կառավարության 2012թ. դեկտեմբերի 27-ի N
1694-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» թիվ 1273-Ն որոշումը, որի
համաձայն նախատեսվում է երեխաների խնամքի ու պաշտպանության կենտրոնացված
մեծ հաստատությունների (մանկատներ ու երեխաների խնամքի ու պաշտպանության
գիշերօթիկ

հաստատություններ)

բեռնաթափում`

որդեգրման

մեխանիզմների

հստակեցում, խնամատար ընտանիքների ներդրման գործընթացի արդյունավետության
բարձրացում, հատուկ կարիքներ ունեցող, ինչպես նաև կյանքի դժվարին իրավիճակում
հայտնված

երեխաների

կարիքների

բավարարմանն

ուղղված

համայնքային

ծառայությունների համակարգի զարգացում: ՀՀ ԱՍհՆ և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի
հայաստանյան

գրասենյակի

համագործակցությամբ

իրականացվող

ծրագրի

շրջանակներում ձևավորված փորձագիտական խմբի կողմից մշակվել է «ՀՀ երեխաների
խնամքի ու պաշտպանության կենտրոնացված մեծ հաստատություններում հայտնվելու
գործընթացին վաղ միջամտության» հայեցակարգ:
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Թեև

սույն

ծրագրերը

բովանդակային

լրացուցիչ

գնահատման

կարիք

ունեն,

այնուամենայնիվ գործողությունը կարելի է գնահատել ամբողջությամբ իրականացված:

2.

Գործողություն` (47) Համայնքներում կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող

երեխաների

հարցերով

զբաղվող

մասնագետների

ներդրման

մոդելի

մշակում,

գործառնական ծախսերի վերլուծում և դրանց արդյունքներով ընտրված համայնքներում
կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխաների հարցերով զբաղվող մասնագետներով
ապահովում
Ակնկալվող արդյունք` Խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի կազմում
համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի համայնքային առնվազն մեկ ծառայողի ընդգրկում,
որի պաշտոնի անձնագրում ամրագրվելու են երեխայի իրավունքների պաշտպանությանն
ուղղված գործառույթներ
Տեղեկատվության

աղբյուր`

ՀՀ

աշխատանքի

և

սոցիալական

հարցերի

նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն

ՀՀ ԱՍհՆ կողմից տրամադրված պատասխանի համաձայն` Խնամակալության և
հոգաբարձության

հանձնաժողովի

կազմում

համայնքի

ղեկավարի

աշխատակազմի

համայնքային ծառայող չի ներդրվել, քանի որ համայնքներում սոցիալական աշխատանքի
զարգացման

մեխանիզմների

«Սոցիալական

աջակցության

Այնուամենայնիվ,

ըստ

Խնամակալության

և

ՀՀ

մշակումը

նպատակահարմար

մասին»

ՀՀ

ՏԿԱԻՆ

կողմից

հոգաբարձության

օրենքի

էր

նախագծի

ընդունումից

տրամադրված

հանձնաժողովների

իրականացնել
հետո:

տեղեկատվության,

կազմում

ընդգրկված

համայնքային ծառայողների պաշտոնների անձնագրերում ամրագրվել են երեխայի
իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված գործառույթներ:
Այսպիսով, թեև նշված գործողության ուղղությամբ որևէ քայլեր չեն իրականացվել,
այնուամենայնիվ հարկ է նշել, որ ՀՀ ՏԿԱԻՆ կողմից երեխաների պաշտպանությանն
ուղղված գործառույթներ են սահմանվել նաև Խնամակալության և հոգաբարձության
հանձնաժողովների կազմում ընդգրկված համայնքային ծառայողների պաշտոնների
անձնագրերում:
Այնուամենայնիվ, գերատեսչությունների կողմից տրված պատասխաններից պարզ չէ, թե
արդյոք նրանք գտնում են սույն գործողության իրականացումը ոչ նպատակահարմար, և
եթե այո, ապա ինչ պատճառաբանությամբ, իսկ եթե ոչ, ապա երբ են պատրաստվում
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իրականացնել գործողությունը: Բացի այդ, սույն գործողութունը չի համապատասխանում
ակնկալվող արդյունքների բովադակությանը` այն ձևակերպված է շատ առավել լայն, քան
արդյունքը:
Այսպիսով սույն գործողությունը կարելի է գնահատել մեծամասամբ չիրականացված:

3.

Գործողություն` (48) Մուրացիկ և թափառաշրջիկ երեխաների

հիմնախնդրի

լուծմանն ուղղված աշխատանքների ակտիվացում
Ակնկալվող արդյունքը` Մուրացիկ երեխաների հարցերով զբաղվող միջգերատեսչական
աշխատանքային խումբը գործարկում, խնդրի կարգավորման համար առաջարկների և
անչափահաս մուրացիկների թվի նվազեցմանն ուղղված ռազմավարության մշակում
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ

ԿԱ ՀՀ

ոստիկանություն,

ՀՀ աշխատանքի և

սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն,
ՀՀ մարզպետարաններ, Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)

Ըստ ՀՀ ոստիկանության կողմից տրամադրված տեղեկատվության` ՀՀ ոստիկանության
պետի 2013թ. նոյեմբերի 7-ի թիվ 3837-Ա հրամանով մուրացիկ ու թափառաշրջիկ
երեխաների (անչափահասների), ինչպես և նրանց ընտանիքների հետ կապված խնդիրների
լուծման

նպատակով

ստեղծվել

է

միջգերատեսչական

աշխատանքային

խումբ:

Աշխատանքային խմբի ղեկավար է հանդիսանում ՀՀ ոստիկանության ՔՀԳՎ 3-րդ
վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Ն.Դուրյանը, իսկ աշխատանքային խմբի
քարտուղար`ՀՀ ոստիկանության ՔՀԳՎ 3-րդ վարչության անչափահասների գործերով և
ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի բաժնի ՀԿՀ ավագ տեսուչ, ոստիկանության մայոր Լ.
Ջանազյանը: Աշխատանքային խմբում ընդգրկված են ՀՀ ԱՍհՆ, ՀՀ ԿԳՆ ու ԱռՆ, Երևանի
քաղաքապետարանի

ու

մարզպետարանների

ընտանիքի,

կանանց

և

երեխաների

իրավունքների պաշպանության բաժինների պետերը, ՄԱԿ-ի ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի Մանկական
հիմնադրամի

երեխաների

պաշտպանության

ծրագրի

պատասխանատուն

(համաձայնությամբ): Որոշ մարզերում նաև ստեղծվել են մարզային աշխատանքային
խմբեր:
2014 թ. աշխատանքային խմբի կողմից անց է կացվել 3 նիստ, Երևանում իրականացվել
են ստուգայց-շրջայցեր, միջոցներ են ձեռնարկվել հայտնաբերված թափառաշրջիկ
երեխաների տեղավորման հարցը լուծելու ուղղությամբ:
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Հարցմանը պատասխանած բոլոր 10 մարզերի և Երևան քաղաքի կողմից ևս
տեղեկատվություն է տրամադրվել սույն միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի
շրջանակներում իրականացված հանդիպումների և միջոցառումների մասին:
Նշված աշխատանքային խմբի մասին հայտնել են նաև ՀՀ կրթության և գիտության և ՀՀ
ԱՍհՆ-ն:
Միևնույն ժամանակ, բոլոր պատասխանատու գերատեսչությունները և մարմինները
հայտնել են, որ ռազմավարությունը դեռևս մշակման և քննարկման փուլում է:
Այսպիսով, սույն գործողության իրականացման շրջանակներում գործարկվել է ՀՀ
ոստիկանության պետի հրամանի համաձայն ստեղծված աշխատանքային խումբը, իսկ
ռազմավարությունը դեռևս գտնվում է մշակման փուլում:
Ելնելով վերոշարադրյալից, սույն գործողությունը կարելի է գնահատել կիսով չափ
իրականացված:

4.

Գործողություն` (52) Երեխաների իրավունքների պաշտպանության եռաստիճան

համակարգի

բոլոր

մակարդակների

միջև

համագործակցության

մեխանիզմների

զարգացում
Ակնկալվող արդյունքը` երեխաների իրավունքների պաշտպանության եռաստիճան
համակարգի բոլոր մակարդակների միջև համագործակցության մեխանիզմների ստեղծում
Տեղեկատվության
նախարարություն,

աղբյուրը`
ՀՀ

ՀՀ

տարածքային

աշխատանքի
կառավարման

և

սոցիալական

նախարարություն,

հարցերի
ՀՀ

ԿԱ

ՀՀ

ոստիկանություն,

ՀՀ ԱՍհՆ կողմից տրամադրված տեղեկատվության համաձայն` սույն գործողության
կատարման շրջանակներում աշխատանքներ են տարվել կյանքի դժվարին իրավիճակում
հայտնված

երեխաների

արդիականացման

և

հաշվառման

հզորացման

«Մանուկ»

ուղղությամբ:

տեղեկատվական
Ինչպես նաև

2014

համակարգի
թ.

ներդրված

մոնիթորինգային ցուցանիշների տեղեկատվական համակարգ մուտքագրման վերաբերյալ:
ՀՀ ՏԿԱԻՆ-ը և ՀՀ ոստիկանությունը տեղեկատվություն չեն տրամադրել սույն
գործողության ուղղությամբ 2014 թ. իրականացված միջոցառումների վերաբերյալ:
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Այսպիսով,

ՀՀ

ԱՍհՆ

կողմից

տրամադրվել

է

տեղեկատվություն

«Մանուկ»

տեղեկատվական համակարգի գործարկման շրջանակներում եռաստիճան համակարգի
համակարգերի միջև տեղեկատվության փոխանակման վերաբերյալ, տեղեկատվության
մուտքագրման, փոփոխությունների իրականացման և այլնի վերաբերյալ: Սակայն պարզ
չէ, թե արդյոք «Մանուկ» համակարգի գործարկման շրջանակներում ձևավորված
համագործակցությունը բավարար է սույն գործողության իրականացման և երեխաների
իրավունքների արդյունավետ պաշտպանությունը իրականացնելու համար:
Այսպիսով, ՀՀ ԱՍհՆ մասով սույն գործողությունը կարելի է գնահատել կիսով չափ
իրականացված, ՀՀ ՏՆԱԻՆ-ի և ՀՀ ոստիկանության մասով` չիրականացված: Ընդհանուր
գործողությունը կարելի է գնահատել մեծամասամբ չիրականացված:

5.

Գործողություն` (53) Երեխայի հանդեպ բռնության երևույթի դեմ պայքարի

հայեցակարգի և միջոցառումների ծրագրի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարություն,
որով կսահմանվեն երեխայի հանդեպ բռնության երևույթի դեմ պայքարի ձևերը
Ակնկալվող

արդյունքը`

հայեցակարգի

և

միջոցառումների

ծրագիրը

ՀՀ

կառավարություն ներկայացնելը
Տեղեկատվության աղբյուրը` ՀՀ կառավարության կայքէջ

ՀՀ կառավարության կողմից 2014 թ. դեկտեմբերի 4-ին թիվ N-51 արձանագրային
որոշմամբ հավանության է արժանացել Երեխայի հանդեպ բռնության երևույթի դեմ
պայքարի հայեցակարգը16:
Թեև

Հայեցակարգը

կարիք

ունի

լրացուցիչ

վերլուծության

և

գնահատման,

այնուամենայնիվ կարող ենք արձանագրել, որ նշված գործողությունը ամբողջությամբ
իրականացվել է:

6.

Գործողություն` (54) Իրականացնել երեխաների իրավունքների պաշտպանության

համակարգի մասնագետների մասնագիտական վերապատրաստում
արժանացել Երեխայի հանդեպ բռնության երևույթի դեմ պայքարի հայեցակրագ

16

 https://www.e-gov.am/protocols/item/443/
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Ակնկալվող արդյունքը` պարբերական վերապատրաստումների և սեմինարների
կազմակերպում`

նշված

աշխատողների

համար

տեղեկատվության

պարբերական

միջոցառումների կազմակերպում՝ ուղղված իրազեկվածության բարձրացմանը
աղբյուր` ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ
ոստիկանություն

Ըստ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից տրամադրված
տեղեկատվության`

2014թ.-ին

ՀՀ

ԱՍհՆ

աշխատանքի

և

սոցիալական

հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի կողմից իրականացվել է մասնագիտացված 3
մանկատների
երեխաների

151

մասնագետի

հետ

տարվող

վերապատրաստում`

աշխատանքի

«Հաշմանդամություն

առանձնահատկությունները»

ունեցող
թեմայով:

Մասնագիտացված մանկատներում դասախոսել են` բժիշկներ, լոգոպեդ-դեֆեկտոլոգներ,
երաժշտաթերապևտ,

ավազաթերապևտ,

էրգոթերապևտ,

հոգեբան,

սոցիալական

մանկավարժներ: Իրականացվել է նաև ընդհանուր հաստատությունների անձնակազմերի
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ունկնդրի

(մեթոդիստներ,

գրադարանավարներ)

սոցիալական

վերապատրաստում`

մանկավարժներ,
«Երեխաների

բժիշկներ,

իրավունքների

պաշտպանության հիմնահարցերը ՀՀ-ում» թեմայով: Սույն պատասխանից պարզ չէ, թե
կոնկրետ որ հաստատություններում իրականացվել վերապատրաստումներ, ինչպես նաև
քանի ընդհանուր հաստատություններում են իրականացվել վերապատրաստումներ:
Գործողությունը կարելի է գնահատել որպես մեծամասամբ իրականացված:

7.

Գործողություն`

(55)

Հանրակրթական

դպրոցներում,

նախադպրոցական

հաստատություններում, երեխաների խնամքի կենտրոններում իրականացնել բռնության
բոլոր ձևերի մասին իրազեկվածության բարձրացում, երեխաների հետ իրականացնել
զրույցներ՝ իրենց նկատմամբ հնարավոր բռնության դեպքերը բացահայտելու ուղղությամբ՝
ներառյալ ֆիզիկական, հոգեբանական, սեռական բռնությունն ինչպես ընտանիքում,
այնպես էլ ուսման վայրում և փողոցում
Ակնկալվող արդյունքը` պարբերական միջոցառումների կազմակերպում՝ ուղղված
իրազեկվածության բարձրացմանը
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աղբյուր` ՀՀ
սոցիալական

կրթության և գիտության
հարցերի

նախարարություն, ՀՀ աշխատանքի և

նախարարություն,

ՀՀ

տարածքային

կառավարման

նախարարություն

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից տեղեկատվություն է տրամադրվել
միայն հատուկ դպրոցների տնօրեններին երեխաների նկատմամբ արժանապատվությունը
նվաստացնող

վերաբերմունքը

բացառելու

նպատակով

պարբերական

հանձնարարականներ տալու և քննարկում-խորհրդակցություններ վարելու վերաբերյալ:
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը
տրամադրել

երեխաների

հետ

աշխատող

տեղեկատվություն է

մասնագետների

պարբերական

վերապատրաստումների վերաբերյալ:
ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության
կողմից տեղեկատվություն է տրամադրվել բաց դասերի, համատեղ քննարկումների,
ինչպես նաև մարզպետարանների աշխատակազմի ընտանիքի, կանանց և երեխաների
իրավունքների պաշտպանության բաժնի և ոստիկանության անչափահասների գործերով
բաժանմունքների ու անչափահասների գործերով խմբերի մասնագետների, ՏԻՄ-երի
մասնակցությամբ

երեխաների

հաստատություններում

խնամվող

խնամք

և

պաշտպանություն

երեխաների

և

սպասարկող

իրականացնող

անձնակազմի

հետ

քննարկումների վերաբերյալ:
Այսպիսով,

սույն

գերատեսչությունները

գործողության
որոշ

իրականացման

տեղեկատվություն

են

համար
տրամադրել

պատասխանատու
իրենց

կողմից

իրականացված իրազեկվածության տարածման և կրթական միջոցառումների վերաբերյալ:
Միևնույն ժամանակ գերատեսչությունները տեղեկատվություն չեն տրամադրել իրենց
կողմից իրականացված միջոցառումների մասնակիցների քանակի և ցանկի, ինչպես նաև
իրականացված միջոցառումների քանակի վերաբերյալ: ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարությունն տեղեկատվություն է տրամադրել միայն հատուկ դպրոցներում
իրականացված միջոցառումների վերաբերյալ:
Այսպիսով սույն գործողությունը կարելի է գնահատել կիսով չափ իրականացված:

8.

Գործողություն`

(56)

Երաշխավորել,

որպեսզի

դեռահասների

հարցերով

արդարադատության համակարգում ներգրավված բոլոր մասնագետների ուսուցումն
անցկացվի միջազգային չափանիշներին համապատասխան` ներառյալ հանցագործության
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մանկահասակ զոհերի և վկաների մասնակցությամբ արդարադատությանն առնչվող ՄԱԿի ուղեցույցը
Ակնկալվող արդյունքը` դատավորների, քննիչների, ինչպես նաև անչափահասների
գործերով քննություն իրականացնող աշխատողների պարբերաբար վերապատրաստում
աղբյուր`

Արդարադատության

ակադեմիա

(համաձայնությամբ),

ՀՀ

ԿԱ

ՀՀ

ոստիկանություն, Փաստաբանական դպրոց (համաձայնությամբ)

Ըստ ՀՀ ոստիկանության կողմից ներկայացված տեղեկատվության` 2014 թ. մարտ ամսին
«Համայնքային կապեր և նախաձեռնություններ ի նպաստ սոցիալականացման» ծրագրի
շրջանակներում վերապատրաստումներ են անց կացվել 37 անչափահասների գործերով
ոստիկանների համար: Ինչպես նաև մշակվել և տպագրվում են «Անչափահասների
արդարադատությունը

ՀՀ-ում»

վերնագրով

մոդուլները,

որոնցով

կանցկացվեն

նախատեսվող վերապատրաստման մոդուլները:
ՀՀ

արդարադատության

գործողության

կատարման

ակադեմիան

և

պատասխանատու

ՀՀ

փաստաբանական

են

հանդիսանում

դպրոցը

սույն

համաձայնության

պայմանով: ՀՀ փաստաբանական դպրոցը հայտնել է որ համակարգող մարմինը չի դիմել
ՀՀ փաստաբանական դպրոցին սույն միջոցառման իրականացման նպատակով:
Այսպիսով, սույն միջոցառումը ՀՀ ոստիկանության մասով կարելի է գնահատել
մեծամասամբ իրականացված, ՀՀ փաստաբանական դպրոցի մասով` չիրականացված:
Ընդհանուր առմամբ գործողությունը կարելի է գնահատել մեծամասամբ չիրականացված:

9.

Գործողություն` (58) Միջոցներ ձեռնարկել հատուկ դպրոցներում սովորող`

կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք չունեցող երեխաների թվի նվազեցման
ուղղությամբ
Ակնկալվող

արդյունքը`

հատուկ

դպրոցներից

կրթության

առանձնահատուկ

պայմանների կարիք չունեցող երեխաների տեղափոխում հանրակրթական դպրոցներ
աղբյուր` ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման
նախարարություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
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ՀՀ ԿԳՆ-ն հայտնել է, որ ըստ համապատասխան հանձնարարականի`

կրթության

առանձնահատուկ պայմանների կարիք չունեցող 18 սովորողներ տեղափոխվել են
հանրակրթական

ուսումնական

հաստատություններ:

Կրթության

առանձնահատուկ

պայմանների կարիք չունեցող, սակայն հատուկ դպրոցներում սովորող երեխաների
խնդիրը բացահայտվել է 2013 թ. դեկտեմբեր ամսին: Կարևոր է նաև, որ ՀՀ ԿԳՆ-ն հայտնել է
այս

գործընթացի

հետ

մեկտեղ

հանրակրթության

համակարգում

համընդհանուր

ներառական կրթության անցում կատարելուն ուղղված գործընթացների վերաբերյալ:
ՀՀ ԱՍհՆ հայտնել է, որ տվյալ հարցադրումը դուրս է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական
հարցերի նախարարության իրավասությունից:
ՀՀ ՏԿԱԻՆ հայտնել է, որ Արմավիրի թիվ 1 հատուկ դպրոցում սովորող 14 երեխայի
վերաբերյալ իրականացված փորձաքննությունը արձանագրել է, որ իրենք չունեն
կրթության առարձնահատուկ պայմանների կարիք և ուսումը կարող են շարունակել
հանրակրթական

դպրոցներում:

Արդյոք

այս

երեխաները

տեղափոխվել

են

հանրակրթական դպրոց, նախարարության կողմից տեղեկատվություն չի տրամադրվել:
Այսպիսով, ՀՀ ԿԳՆ կողմից սույն գործողությունը իրականացվել է հիմնված 2013 թ.
կատարված հետազոտության արդյունքների վրա: ՀՀ ՏԿԱԻՆ կողմից տրամադրված
տեղեկատվությունից պարզ չէ, թե արդյոք երեխաները տեղափոխվել են հանրակրթական
դպրոց: Հաշվի առնելով, որ ՀՀ ԱՍհՆ ենթակայության ներքո առանձին կերպով չեն գործում
կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող դպրոցներ, անհրաժեշտ է
գործողության պատասխանատուների ցանկից հանել ՀՀ ԱՍհՆ:
Այսպիսով, այս գործողությունը կարելի է գնահատել մեծամասամբ իրականացված:

10. Գործողություն` (60) Անչափահաս վկաների և տուժողների հարցաքննության
համար նախատեսված հատուկ սենյակների ստեղծում
Ակնկալվող արդյունքը` հատուկ սենյակների ստեղծում
Տեղեկատվության

աղբյուր`

ՀՀ

ԿԱ

ՀՀ

ոստիկանություն,

ՀՀ

ԿԱ

ազգային

անվտանգության ծառայություն, ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

Սույն

գործողության

իրականացման

պատասխանատու

մարմիններն

են

ՀՀ

ոստիկանությունը, ՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայությունը և ՀՀ պաշտպանության
նախարարությունը: Այնուամենայնիվ, 2014 թ. հուլիսին իրականացված օրենսդրական
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փոփոխությունների և ՀՀ քննչական կոմիտեի ստեղծմամբ ՀՀ ոստիկանության և ՀՀ
պաշտպանության նախարարության համակարգում դադարել են գործել նախաքննության
մարմիններ: Միևնույն ժամանակ, քննչական մարմին է գործում ՀՀ ֆինանսների
նախարարության ենթակայության ներքո: ՀՀ ֆինանսների նախարարության մարմինները
ներառված չեն որպես սույն գործողության պատասխանատու:
Այսպիսով, սույն գործողությունը կարող էր իրականացվել Միջոցառումների ծրագրի
սույն կետի իրականացման պատասխանատու նշված մարմիններից միայն ՀՀ ազգային
անվտանգության ծառայության կողմից: ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության
կողմից այս գործողության իրականացման վերաբերյալ տեղեկատվություն չի տրամադրվել
ծառայողական գաղտնիք պարունակելու հիմնավորմամբ: ՀՀ ազգային անվտանգության
ծառայության կողմից սույն հարցի վերաբերյալ նման պատասխանը ևս անհանգստության
տեղիք է տալիս մարմնի աշխատանքի և ոչ թափանցիկ և ոչ հաշվետվետու գործելակերպի
տեսանկյունից:
Թեև ՀՀ քննչական կոմիտեն չի հանդիսանում ՄԻՌ բխող միջոցառումների ծրագրով
գործողության

իրականացման

պատասխանատու,

այնուամենայնիվ

գործողության

իրականացման վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով հարցում է
ուղարկվել նաև ՀՀ քննչական կոմիտե: ՀՀ քննչական կոմիտեն հայտնել է, որ դեռևս 2014թ.
նոյեմբերին ՀՀ ոստիկանության կողմից շրջանառության մեջ դրված «ՀՀ կառավարության
2014թ. փետրվարի 27-ի թիվ 303-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծով նախատեսվում էր «Մարդու
իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող միջոցառումների
ծրագրի»

մի

քանի

կետերով,

այդ

թվում

նաև

60-րդ

կետով,

որպես

առաջին

պատասխանատու մարմին ճանաչել ՀՀ քննչական կոմիտեն: ՀՀ քննչական կոմիտեն
առաջարկել է ծրագրի նշված կետերն ուժը կորցրած ճանաչել հաշվի առնելով, որ
ներկայումս ՀՀ քննչական կոմիտեի շենքային պայմանները հնարավորություն չեն տալիս
անչափահաս վկաների և տուժողների հարցաքննության համար հատուկ սենյակներ
նախատեսել:
Այսպիսով, սույն գործողության իրականացման համար պատասխանատու մարմինների
կողմից գործողության իրականացման ուղղությամբ որևէ միջոցառում չի իրականացվել: ՀՀ
քննչական կոմիտեի կողմից մշակված` միջոցառումների ծրագրի տվյալ կետը ուժը
կորցրած ճանաչելու վերաբերյալ առաջարկը չի կարող ընդունելի համարվել, նույնիսկ
հաշվի առնելով ՀՀ քննչական կոմիտեի շենքային պայմաններից ելնելով, քանզի տվյալ
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գործողությունը ենթակա է իրականացման ոչ միայն ՀՀ քննչական կոմիտեի կողմից:
Անհրաժեշտ է նաև լրացնել գործողության իրականացման համար պատասխանատու
մարմիննների ցանկը, ներառելով նաև ՀՀ ֆինանսների նախարարության քննչական
մարմինները:
Ելնելով վերոշարադրյալից, սույն գործողությունը կարելի է գնահատել չիրականացված:

Այսպիսով, Երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում ընդհանուր թվով 15
միջոցառումներից

2014

թ.

պետք

է

իրականացվել

թվով

10

գործողություն:

Գործողությունները ներառել են մի շարք օրենսդրական փոփոխությունների և կրթական
միջոցառումների իրականացում ինչպես երեխաների սոցիալական պաշտպանության,
այնպես էլ արդարադատության ոլորտում երեխաների իրավունքների պաշտպանության
շրջանակներում: Իսկ գործողությունների իրականացման համար պատասխանատու
մարմիններ են հանդիսացել թե ՀՀ ԱՍհՆ, թե ՀՀ ԿԳՆ, թե իրավապահ մարմինները: Սույն
ոլորտում խնդրահարույց է գործողության իրականացման ոլորտի համար ոչ բոլոր
պատասխանատու մարմինների սահմանումը ՄԻՌ բխող միջոցառումների ծրագրով:

Գծապատկեր 9
IX. Երեխայի իրավունքներ

15

2 2
3

2
10

Ընդհանուր թվով

Չիրականացված

Մեծամասամբ չիրականացված

Կիսով չափ իրականացված

Մեծամասամբ իրականացված

Ամբողջությամբ իրականացված
Տվյալ
ժամանակահատվա
ծում

Պայմանավորված չէ ՄԻՊԱՌՄԾ-ով
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VIII.

Տարեց մարդկանց իրավունքներ 4/4

Ընդհանուր թվով` 4 գործողություն
տվյալ ժամանակահատվածում` 4 գործողություն

1.

Գործողություն` (61) Անօթևան տարեցների սոցիալական աջակցության ծրագրերի

մշակում
Ակնկալվող արդյունքը` ՀՀ կառավարության կողմից սոցիալական աջակցության
ծրագրի հաստատում
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

Ըստ ՀՀ ԱՍհՆ կողմից տրամադրված տեղեկատվության` Աշխատանքի և սոցիալական
հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի կողմից

նախարարության պատվերով

իրականացվել է հետազոտություն անօթևան անձանց շրջանում: Հետազոտության
նպատակն

է

եղել

պարզել

մարդկանց

անօթևանության

պատճառները,

նրանց

սեռատարիքային կազմը, գնահատել նրանց կարիքները և ծրագրերի գնահատված
կարիքներին համարժեք ծրագրեր իրականացնել: Նախարարության կողմից նաև մշակվել է
«Անօթևան մարդկանց ժամանակավոր կացարանի տրամադրման կարգը և պայմանները
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը:
Այսպիսով, սույն գործողության շրջանակներում կարելի է կրկին անգամ արձանագրել,
որ գործողությունը բավարար չափով հստակ սահմանված չէ: Քանզի պարզ չէ, թե
հստակորեն ինչ նպատակների և խնդիրների լուծմանը պետք է ուղղված լինեն անօթևան
տարեցների համար սոցիալական աջակցության ծրագրերը: Միևնույն ժամանակ, ՀՀ ԱՍհՆ
տեղեկատվություն չի տրամադրել մշակված ծրագրերի վերաբերյալ: Տեղեկատվությունը
տրամադրել է միայն իրականացված հետազոտության, մշակված կարգի նախագծի
վերաբերյալ: Թեև նախարարության կողմից տրամադրված տեղեկատվության համաձայն`
կարգի նախագիծը հնարավոր է գտնել ՀՀ ԱՍհՆ կայքէջում, սակայն նախագիծը այնտեղ
գտնել հնարավոր չեղավ:
Այսպիսով, հիմնվելով վերոգրյալի վրա սույն գործողությունը կարելի է գնահատել
չիրականացված:
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2.

Գործողություն` (62) Տուն-ինտերնատ քաղաքացիների ընդունելության կարգի

հստակեցում
Ակնկալվող արդյունքը` Ընդունելության կարգի հստակեցում
Տեղեկատվության

աղբյուրը`

ՀՀ

աշխատանքի

և

սոցիալական

հարցերի

նախարարություն

Ըստ ՀՀ ԱՍհՆ կողմից տրամադրված տեղեկատվության` 2014թ. նոյեմբերի 13-ի թիվ
1264-Ն որոշմամբ փոփոխություններ և լրացումներ են կատարվել ՀՀ կառավարության
2006թ. դեկտեմբերի 7-ի «Ծեր և հաշմանդամ քաղաքացիներին խնամքի տրամադրման
կարգն ու ծեր և հաշմանդամ քաղաքացիներին խնամքի տրամադրումը մերժելու հիմք
հանդիսացող հիվանդությունների ցանկը հաստատելու մասին» թիվ 1874-Ն որոշման մեջ,
որով հստակեցվել են տուն-ինտերնատ քաղաքացիների ուղեգրման և ուղեգրումը
հետաձգելու ժամկետները: Մինչ այդ` ՀՀ կառավարության 2013թ. սեպտեմբերի 13-ի թիվ
1035-Ն որոշմամբ փոփոխություններ էր կատարվել վերը նշված որոշման մեջ, որով
հստակեցվել

էր

տուն-ինտերնատ

ընդունելիության

կարգը

և

հանվել

որոշ

սահմանափակումներ, մասնավորապես` միայնակ լինելու պարտադիր պայմանը:
Խնդրահարույց է գործողության անորոշ սահմանումը, քանզի կրկին պարզ չէ, թե ինչ
խնդիր է նախատեսվում լուծել տուն-ինտերնատ քաղաքացիների ընդունելությունը
հստակեցնելու միջոցով: Ուստի նաև դժվար է գնահատել գործողության արդյունքը:
Ամեն դեպքում սույն գործողությունը կարելի է գնահատել մեծամասամբ իրականացված:

3.

Գործողություն` (63) Տարեցներին որակյալ սոցիալական ծառայություններից

օգտվելու հնարավորությունների ընձեռնմանն ուղղված իրավական ակտերի ընդունում
Ակնկալվող արդյունքը` Իրավական ակտերի նախագիծը

ՀՀ կառավարություն

ներկայացնելը
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

Ըստ ՀՀ ԱՍհՆ կողմից տրամադրած տեղեկատվության` 2014 թ. սեպտեմբերի 18-ի ՀՀ
կառավարության թիվ 39 արձանագրային որոշմամբ հավանության է արժանացել «ՀՀ-ում
տարեցներին

սոցիալական

ծառայություններ

տրամադրելու

հայեցակարգը»,

որի
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նպատակն է ՀՀ-ում ներդնել տարեցներին նոր, ժամանակակից մոտեցումների վրա
հիմնված սոցիալական ծառայությունների տրամադրման համակարգ:
Այսպիսով, սույն գործողության իրականացման ուղղությամբ թեև հստակ քայլեր չեն
իրականացվել

սակայն

ընդունվել

է

հայեցակարգը,

որի

բովանդակությունը

և

իրականացման ընթացքը ունի առանձին վերլուծության կարիք:
Ուստի սույն գործողությունը կարելի է գնահատել կիսով չափ իրականացված:

4.

Գործողություն`

(64)

Միջոցներ

ձեռնարկել

ծերանոցների,

ծերերի

համար

նախատեսված տուն–ինտերնատների մշտադիտարկման հնարավորության ստեղծման
ուղղությամբ
Ակնկալվող արդյունքը` մշտադիտարկումների համակարգի գործարկում
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

ՀՀ

ԱՍհՆ

կողմից

տրամադրված

տեղեկատվության

համաձայն`

սոցիալական

պաշտպանության ոլորտում իրականացվող ծրագրերի մոնիթորինգի և գնահատման
միասնական համակարգի ներդրման գործընթացի շրջանակներում մշակվել են և ՀՀ ԱՍհՆ
2013թ. հոկտեմբերի 3-ի թիվ 133-Ա/1 հրամանով հաստատվել է ՀՀ սոցիալական
պաշտպանության
արդյունավետության

ոլորտում

իրականացվող

գնահատման

համակարգի

ծրագրերի

մոնիթորինգի

և

ներդրման

հայեցակարգը,

ՀՀ

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միջոցով իրականացվող
ծրագրերի (բնակչությանը տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների) մոնիթորինգի և
գնահատման կարգը և գնահատման մեթոդաբանությունը: ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական
հարցերի նախարարի 2013թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 172-Ա/1 հրամանով հաստատված «ՀՀ
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միջոցով իրականացվող
ծրագրերի (բնակչությանը տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների) մոնիթորինգի և
գնահատման 2014թ. տարեկան ծրագրով» նախատեսվել և իրականացվում է «Տարեցների
շուրջօրյա խնամքի ծառայությունների տրամադրում տուն-ինտերնատներում» ծրագրի
մոնիտորինգ և գնահատում:
Այսպիսով, ՀՀ ԱՍհՆ կողմից տրամադրվել է տեղեկատվություն միայն նախարարության
կողմից իրականացվող ծրագրերի մոնիթորինգի վերաբերյալ, ինչը ենթադրում է կոնկրետ
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գործողությունների հատվածային մշտադիտարկում: Չի տրամադրվել տեղեկատվություն
անմիջականորեն տուն-ինտերնատների գործունեության մշտադիտարման մեխանիզմների
մշակման ուղղությամբ իրականացված ծրագրերի մասին:
Այսպիսով, սույն գործողությունը կարելի է գնահատել կիսով չափ իրականացված:

Այսպիսով, Տարեց մարդկանց իրավունքների պաշտպանության շրջանակներում
ընդհանուր թվով 4 գործողություններից 2014 թ. ենթակա էին իրականացման բոլոր 4
գործողությունները: Բոլոր 4 գործողությունների իրականացման միակ պասխանատու
մարմինը ՀՀ ԱՍհՆ է: Գործողություններից որևէ մեկը ամբողջությամբ չի իրականացվել:
Միևնույն ժամանակ գործողությունների մեծ մասը հստակորեն չեն սահմանված, ինչի
հետևանքով պարզ չէ, թե կոնկրետ ինչ է նախատեսվում իրականացնել տվյալ
գործողության շրջանակներում, որը դժվարեցնում է նաև գնահատումը:

Գծապատկեր 10
X. Տարեց մարդկանց իրավունքներ

2
4

0

1 1
0 0

Ընդհանուր թվով

Չիրականացված

Մեծամասամբ չիրականացված

Կիսով չափ իրականացված

Մեծամասամբ իրականացված

Ամբողջությամբ իրականացված
Տվյալ
ժամանակահատվա
ծում

Պայմանավորված չէ ՄԻՊԱՌՄԾ-ով
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IX. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքներ 13/7
Ընդհանուր թվով` 13 գործողություն
տվյալ ժամանակահատվածում` 7 գործողություն

1.

Գործողություն` (67) Մշակել գործուն մեխանիզմներ հաշմանդամություն ունեցող

անձանց

զբաղվածությունն ապահովելու նպատակով՝

պարտադիր ապահովման

նորմատիվների /քվոտաների/ ներդրում
Ակնկալվող

արդյունքը`

Իրավական

ակտի

նախագիծը

ՀՀ

կառավարություն

ներկայացնելը
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

Ըստ ՀՀ ԱՍհՆ կողմից տրամադրված տեղեկատվության` «Զբաղվածության մասին» ՀՀ
օրենքի

(ՀՕ-152-Ն)

20-րդ

հոդվածով

կազմակերպությունների

համար,

անկախ

սեփականության ձևից, սահմանված է հաշմանդամություն ունեցող և տարիքային
կենսաթոշակի իրավունք տվող` տարիքը չլրացած անձի աշխատանքի տեղավորման
համար աշխատատեղերի պարտադիր ապահովման նորմատիվ (քվոտա), և «Քվոտայի
պահանջի չկատարման դեպքում կազմակերպության կողմից մասհանում կատարելու և
դրա օգտագործման

կարգը

հաստատելու

մասին» ՀՀ

կառավարության

որոշումը

հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից 2014 թ. նոյեմբերի 19-ին, ուժի մեջ է մտել 2015
թ. հունվարի 1-ից:
«Զբաղվածության մասին» ՀՀ օրենքը ընդունվել է 2013 թ. դեկտեմբերի 11-ին: Օրենքի 20րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ կետերի համաձայն` 3. Հարյուր և ավելի աշխատողներ ունեցող
պետական

կազմակերպությունների

համար

քվոտայի

պահանջն

առաջանում

է

կազմակերպության աշխատողների ընդհանուր քանակի առնվազն 3 տոկոսի չափով: 4.
Հարյուր և ավելի աշխատողներ ունեցող ոչ պետական կազմակերպությունների համար
քվոտայի պահանջն առաջանում է կազմակերպության աշխատողների ընդհանուր քանակի
առնվազն 1 տոկոսի չափով:
Սահմանված

քվոտայի

պահանջի

չկատարման

դեպքում

կազմակերպությունը

կատարում է մասհանում` մինչև քվոտայի պահանջն առաջանալու տարվան հաջորդող
տարվա հունվարի 30-ը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած
կարգով: Ըստ «Քվոտայի պահանջի չկատարման դեպքում կազմակերպության կողմից
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մասհանում կատարելու և դրա օգտագործման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշումը հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից 2014 թ. նոյեմբերի
19-ի թիվ 1308-Ն որոշման 7-րդ մասի` մասհանումը կատարվում է քվոտավորման ենթակա
յուրաքանչյուր

աշխատատեղի

համար`

նվազագույն

աշխատավարձի

երեքհարյուրապատիկի չափով:
Այսպիսով, այս գործողությունը կարելի է գնահատել իրականացված:

2.

Գործողություն (71) Ընդհանուր կրթական հաստատություններում

հատուկ

կարիքներ ունեցող անձանց համար ուսուցչի օգնականի, ընթերցողի, ուղեկցողի, ժեստերի
լեզվի թարգմանչի ծառայությունների մատուցում, ինչպես նաև ուսուցման գործընթացում
հատուկ կարիքներ ունեցող անձանց համապատասխան սարքավորումներով ապահովում
Ակնկալվող արդյունքը` հաշմանդամություն ունեցող անձանց հասարակական կյանքին
ներգրավելու, ինչպես նաև համայնքային ծառայություններ տրամադրելու մեխանիզմների
համապատասխան իրավական ակտերի համար մշակում և ընդունում
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

ՀՀ ԿԳՆ կողմից տրամադրվել է տեղեկատվություն համընդհանուր ներառական
կրթության անցում կատարելու նպատակով «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքում
կատարված

փոփոխությունների

և

լրացումների

վերաբերյալ:

Տրամադրվել

է

տեղեկատվություն նաև այն մասին, որ համաձայն ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
օգոստոսի 25-ի N 1365-Ն որոշման` հանրակրթական դպրոցներում սովորող, կրթության
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման
համար հատկացվում են անհրաժեշտ այլ մանկավարժների (հատուկ մանկավարժ,
դաստիարակ, հոգեբան և այլն) հաստիքներ:
Միևնույն ժամանակ չի տրամադրվել տեղեկատվություն, թե որքանով են լրացվել
հաստիքները ընդհանուր կրթական հաստատություններում, ինչ հաստիքներ են լրացվել
հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների ուսումնական գործընթացը կազմակերպելու
համար, և ինչ սարքավորումներ են հատկացվել դպրոցներին:
ՀՀ ԱՍհՆ կողմից տրամադրված տեղեկատվության համաձայն, սույն հարցերը դուրս են
ՀՀ ԱՍհՆ իրավասությունից:
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Այսպիսով, որպես սույն գործողության իրականացման պատասխանատու սահմանված`
ՀՀ ԱՍհՆ չի հանդիսանում այս գործողության իրականացման համար լիազորություն
ունեցող մարմին: Ուստի անհրաժեշտ է ՀՀ ԱՍհՆ հանել պատասխանատու մարմինների
ցանկից:
Գործողությունը կարելի է գնահատել մեծամասամբ չիրականացված:

3.

Գործողություն` (72) Հաշմանդամություն

ունեցող անձանց համայնքի կյանքին

ներգրավելու համար համապատասխան օրենսդրական կարգավորումների մշակում և
ընդունում, մասնավորապես ապահովելով հավասար հնարավորություններ կրթության,
աշխատանքի, ժամանցի և այլ ոլորտներում
Ակնկալվող

արդյունքը`

իրավական

ակտի

նախագիծը

ՀՀ

կառավարություն

ներկայացնելը
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ առողջապահության
նախարարություն17

Ըստ ՀՀ ԿԳՆ տրամադրված տեղեկատվության, սույն գործողության ուղղությամբ ՀՀ ԿԳ
նախարարի 2014 թ. հունիսի 23-ի թիվ 678-Ա/Ք հրամանի համաձայն` 22-ով ավելացել է
ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցների թիվը և ներկայումս ՀՀ-ում գործում է
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ներառական

կրթություն

իրականացնող

հանրակրթական

ուսումնական

հաստատություն: ՀՀ ԱԺ-ն առաջին ընթերցմամբ ընդունել է «Հանրակրթության մասին» ՀՀ
օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը,
որով նախատեսվում է հանրակրթության համակարգում անցում կատարել համընդհանուր
ներառական կրթության` կիրառելով երեխայի կրթական կարիքների արձանագրման
եռաստիճան համակարգ:
«ՀՀ-ում

ներառական

կրթության

իրականացման

գնահատում»

Կրթական

հետազոտությունների և խորհրդատվությունների կենտրոնի կողմից արձանագրվել է, որ
Հայաստանում գործում է ոչ թե ներառական կրթության, այլ ինտեգրված կրթության մոդելը,
իսկ ԿԱՊԿՈՒ երեխան ինտեգրվում է դպրոց, կրթություն է ստանում բոլորի հետ միասին,
17

Թեև սույն գործողության կատարման պատասխանատու էին հանդիսանում նաև ՀՀ Մշակույթի նախարարությունը և ՀՀ

ՏԿԱԻՆ-ը, սակայն վրիպման հետևանքով սույն մարմիններին հարցում չի ուղարկվել:
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սակայն նրա նկատմամբ կիրառվում է տարբերակված մոտեցում՝ սկսած ԱՈՒՊ-ից մինչ
«ներառականների համար» միջոցառումների կազմակերպումը18:
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտնել է, որ սույն
հարցադրումը դուրս է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության
իրավասությունից:
ՀՀ առողջապահության նախարարությունը առաջարկել է հաշմանդամություն ունեցող
անձանց իրավունքներին առնչվող գործողությունների վերաբերյալ տեղեկատվության
համար դիմել ՀՀ ԱՍհՆ-ին` որպես հիմնական կատարողին:
Այսպիսով, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից այս գործողությունը
կարելի է գնահատել մեծամասամբ իրականացված: ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական
հարցերի և ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից սույն գործողությունը կարելի
է գնահատել չիրականացված: Գործողությունը կարելի է գնահատել կիսով չափ
իրականացված:

4.

Գործողություն` (73) «Հայաստանի Հանրապետությունում հոգեկան առողջության

պահպանման և բարելավման 2014-2019 թթ․ ռազմավարությունը հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման նախագծի մշակում
Ակնկալվող արդյունքը` որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
Տեղեկատվության աղբյուր`այլ. ՀՀ կառավարության կայքէջ:

ՀՀ կառավարության 2014 թ. ապրիլի 17-ի թիվ 15-1 արձանագրային որոշմամբ
հաստատվել է Հոգեկան առողջության պահպանման և բարելավման 2014-2019թթ.
ռազմավարությունը և ռազմավարության կատարումն ապահովող միջոցառումների
ցանկը: Ծրագիրը և ծրագրի իրականացման ընթացքը ունի լրացուցիչ ուսումնասիրության
կարիք:
Ելնելով վերոշարադրյալից, սույն գործողությունը կարելի է գնահատել իրականացված:

18

Զեկույց «ՀՀ-ում ներառակն կրթության իրականացման գնահատում»

http://www.osf.am/wp-content/uploads/2013/11/Inclusive-education-report_ARM-without-tools.pdf

67

5.

Գործողություն` (75) Հաշմանդամություն ունեցող անձանց բժշկական օգնության և

սպասարկման ծառայությունների տրամադրման կազմակերպում
Ակնկալվող արդյունքը` հաշմանդամություն ունեցող անձանց պետության կողմից
երաշխավորված բժշկական օգնության և սպասարկման տրամադրում
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ առողջապահության նախարարություն19

Ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարության` 2014թ. 9 ամիսների դրությամբ
պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնություն և սպասարկում են
ստացել թվով 45665 հաշմանդամություն ունեցող անձինք, որի դիմաց ֆինանսավորումը
կազմել է մոտ 4,8 մլրդ դրամ:
Միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ է նշել, որ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց
բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների տրամադրման կազմակերպման
շրջանակներում

կարևոր

է

նաև

միջոցառումներ

ձեռնարկել

առողջապահական

ծառայությունների մատչելիության և որակի (թե ֆիզիկական, թե ընթացակարգային)
ապահովման ուղղությամբ: Նման միջոցառումների վերաբերյալ ՀՀ առողջապահության
նախարարության կողմից տեղեկատվություն չի տրամադրվել:
Այսպիսով, այս գործողությունը կարելի է գնահատել մեծամասամբ իրականացված:

6.

Գործողություն`

հիվանդություններից

(76)

Հայաստանի

հաշմանդամություն

Հանրապետությունում
ունեցող

անձանց

հոգեկան
համայնքային

ծառայությունների տրամադրման մեխանիզմների իրավական ակտերի նախագծում և
համապատասխան վերապատրաստումների իրականացում
Ակնկալվող արդյունքը` համայնքահեն խնամքի և հասարակական աջակցության
ապահովման

նպատակով

անհրաժեշտ

ուսումնասիրության

իրականացում

համապատասխան իրավական ակտերի հաստատում, համապատասխան մասնագետների
վերապատրաստում

19

Թեև գործողության պատասխանատու է հանդիսանում նաև ՀՀ ԱՍհՆ, սակայն վրիպման արդյունքում տվյալ մարմնին

սույն գործողության իրականացման վերաբերյալ հարցում չի ուղարկվել:
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Տեղեկատվության

աղբյուր`

ՀՀ

աշխատանքի

և

սոցիալական

հարցերի

նախարարություն20, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
Ըստ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից տրամադրված
տեղեկատվության` մշակվել է հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց
այլընտրանքային ծառայությունների տրամադրման չափորոշիչների, մասնավորապես՝
«Հոգեկան

առողջության

խնդիրներ

ունեցող

անձանց

խնամքի

և

սոցիալական

սպասարկման ծառայությունների տրամադրման կարգը հաստատելու մասին»

ՀՀ

կառավարության որոշման նախագիծ, որը քննարկման փուլում է:
Ըստ Ծրագրի սույն գործողության իրականացման համար պատասխանատու է
հանդիսանում նաև ՀՀ առողջապահության նախարարությունը: Այնուամենայնիվ, ՀՀ
առողջապահության նախարարությունը հայտնել է, որ Հաշմանդամություն ունեցող
անձանց իրավունքներին առնչվող կետերով նախատեսված միջոցառումների հիմնական
պատասխանատու պետական մարմինները, ՀՀ կառավարության 2014 թ. փետրվարի 27-ի
թիվ 303-Ն որոշման համաձայն, ՀՀ կրթության և գիտության, ՀՀ աշխատանքի և
սոցիալական հարցերի նախարարություններն են: Ուստի առաջարկվել է ամբողջական
տեղեկատվություն ստանալու նպատակով դիմել համապատասխան կառույցների:
Այսպիսով, հաշվի առնելով, որ գործողությամբ սահմանված համապատասխան
իրավական

ակտերը

չեն

հաստատվել,

և

հետևաբար

նաև

չեն

իրականացվել

համապատասխան վերապատրաստումները, սույն գործողությունը կարելի է գնահատել
մեծամասամբ չիրականացված:
7.

Գործողություն` (77) Հոգեկան հիվանդություններից հաշմանդամություն ունեցող

անձանց համար կարողությունների զարգացմանն ու ինքնուրույնության բարձրացմանն
ուղղված

ծրագրերի

լիարժեքորեն

մշակում

ներգրավման

և

իրականացում

նպատակով`

հասարակական

հաշվի

առնելով

կյանքում

նրանց

յուրաքանչյուր

անձի

անհատական կարիքները

20

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից ՀՀ հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող

անձանց խնամքի և սոցիալական սպասարկման այլընտրանքային ծառայությունների տրամադրման հայեցակարգի
իրականացման միջոցառումների 2013-2017 թվականների ծրագրի 4-րդ կետի իրականցման վերաբերյալ տրամադրված
տեղեկատվություն
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Ակնկալվող

արդյունքը`

համապատասխան

ծրագրերի`

իրավական

ակտով

հաստատում
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ առողջապահության նախարարություն

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը տեղեկատվություն է
տրամադրել

այն

մասին,

որ

«Բաց

հասարակության

հիմնադրամներ-Հայաստան»

կազմակերպության աջակցությամբ մշակվել է հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող
անձանց խնամքի և ծառայությունների տրամադրման մեթոդաբանություն` ըստ նրանց
ախտորոշումների, ախտաբանական վիճակների և հիվանդության աստիճանի:
Սույն գործողության իրականացման վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվություն է
պարունակում նաև Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի և
սոցիալական

սպասարկման

այլընտրանքային

ծառայությունների

տրամադրման

հայեցակարգի իրականացման միջոցառումների 2013-2017 թթ. ծրագրի վերաբերյալ ՀՔԱ
Վանաձորի գրասենյակի տեղեկանքում:21
Սույն գործողության շրջանակներում ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից
իրականացված գործողությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով
Տե´ս Գործողություն 76-ի կատարման նկարագրությունը:
Այսպիսով այս գործողությունը կարելի է գնահատել չիրականացված:

Այսպիսով, Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների ոլորտում ընդհանուր
թվով 13 գործողություններից 2014 թ. ենթակա էին կատարման թվով 7-ը: Այս
գործողություններով նախատեսվել է օրենսդրական փոփոխությունների իրականացում և
բժշկական սպասարկման ու սոցիալական ծառայությունների տրամադրմանն ուղղված
միջոցառումներ:

Գործողությունների

իրականացման

հիմնական

պատասխանատու

մարմինն է ՀՀ ԱՍհՆ, ՀՀ ԱռՆ, ՀՀ ԿԳՆ և այլն: Միևնույն ժամանակ որոշ գործողության
շրջանակներում ՀՀ ԱՍհՆ թեև սահմանված է որպես պատասխանատու մարմին, սակայն
գործողությամբ իրականացման ենթակա միջոցառումները դուրս են այս մարմի
լիազորություններից:

21

http://hcav.am/publications/05-14-2015-001/
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Գծապատկեր 11
XI. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքներ

13

1

11
2

2
0

Ընդհանուր թվով
Մեծամասամբ չիրականացված
Մեծամասամբ իրականացված
Պայմանավորված չէ ՄԻՊԱՌՄԾ-ով

Չիրականացված
Կիսով չափ իրականացված
Ամբողջությամբ իրականացված
Տվյալ
ժամանակահատվա
ծում
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X. Փախստականների, ապաստան հայցողների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց
իրավունքներ 11/9
Ընդհանուր թվով` 11 գործողություն
տվյալ ժամանակահատվածում` 9 գործողություն

1.

Գործողություն` (80) Ձեռնարկել միջոցառումներ՝ Փախստականի կոնվենցիոն

ճամփորդական

փաստաթուղթը

կոնվենցիայի,

Քաղաքացիական

«Փախստականի
ավիացիայի

կարգավիճակի
միջազգային

մասին»

1951

թ.

կազմակերպության

պահանջներին համապատասխանեցնելու և կիրառելիությունն ապահովելու ուղղությամբ
Ակնկալվող
կարգավիճակի

արդյունքը`
մասին

փաստաթղթի

կոնվենցիայի,

համապատասխանեցում

Քաղաքացիական

Փախստականի

ավիացիայի

միջազգային

կազմակերպության պահանջներին
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ ոստիկանության պաշտոնական կայքէջ

ՀՀ Ոստիկանության կողմից մշակվել է «Քաղաքացիություն չունեցող անձանց մասին» ՀՀ
օրենքի նախագիծը22, որի նպատակն է նաև համապատասխանեցնել ճամփորդական
փաստաթուղթը

կոնվենցիոն

պահանջներին:

Օրենքի

նախագիծը

լրացուցիչ

ուսումնասիրության կարիք ունի: Միևնույն ժամանակ պարզ չէ, թե արդյոք ՀՀ
ոստիկանության կողմից այն ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն, թե ոչ:
Գործողությունը կարելի է գնահատել չիրականացված:

2.

Գործողություն` (81) Քաղաքացիություն չունեցող անձանց ինքնությունը հավաստող

փաստաթղթերի տրամադրում` 1954 թվականի Քաղաքացիություն չունեցող անձանց
կարգավիճակի մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի պահանջներին համապատասխան
Ակնկալվող

արդյունքը`

համապատասխան

իրավական

ակտի

նախագիծը

ՀՀ

կառավարություն ներկայացնելը
22

http://www.police.am/news/view/հայաստանի-հանրապետության-օրենքը-քաղաքացիություն-չունեցող-անձանց-մասին-

նախագիծ.html
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Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ ոստիկանության կայքէջ

Տե´ս Գործողություն 80 կատարման նկարագրությունը:
Գործողությունը կարելի է գնահատել չիրականացված:

3.

Գործողություն (82) Ապաստան հայցողների և փախստականների իրավունքների

ապահովման

վերաբերյալ

ազգային

օրենսդրության

ներդաշնակեցում

միջազգային

չափանիշներին
Ակնկալվող

արդյունքը`

իրավական

ակտի

նախագիծը

ՀՀ

կառավարություն

կառավարման

նախարարության

ներկայացնելը
Տեղեկատվության

աղբյուր`

ՀՀ

տարածքային

միգրացիայի պետական ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն

ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության
կողմից տրամադրված տեղեկատվության համաձայն` ՀՀ կառավարության 2015 թ.
փետրվարի 5-ի նիստի օրակարգում է ընդգրկվել է «Փախստականների և ապաստանի
մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի
նախագիծը: Սույն նախագծերի նպատակն է ներդաշնակեցնել ՀՀ-ում ապաստան
հայցողների և փախստականների իրավունքների վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրությունը
եվրոպական չափանիշներին:
Այսպիսով,

թեև

փաստաթուղթը

կարիք

ունի

լրացուցիչ

ուսումնասիրության

և

վերլուծության կարիք, այնուամենայիվ կարելի է արձանագրել, որ ՀՀ տարածքային
կառավարման

նախարարության

միգրացիայի

պետական

ծառայության

կողմից

իրականացվել են անհրաժեշտ միջոցառումներ սույն գործողության իրականացման
ուղղությամբ: «Փախստականների և ապաստանի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը 2015 թ. ապրիլի 7-ին
ընդգրկվել է ՀՀ Ազգային Ժողովի նիստի օրակարգ: Միևնույն ժամանակ, հաշվի անելով, թե
որքան է տևում օրենսդրական նախագծերի մշակման գործընթացը ՀՀ-ում, այստեղ ևս
կարելի է արձանագրել, որ 2014թ. փետրվարի 27-ին հաստատված ՄԻՌ բխող
միջոցառումների ծրագրում ներառվել է մի գործողություն, որը արդեն իսկ իրականացման
փուլում է եղել, և նույնիսկ իրականացվել է մինչ միջոցառումների ծրագրի հաստատումը:
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Այսպիսով,

սույն

գործողության

իրականացումը

պայմանավորված

չէ

ՄԻ

պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող միջոցառումների ծրագրով:

4.

Գործողություն`

(84)

Ապաստան

հայցողներին

իրենց

իրավունքների

և

պարտականությունների մասին ամբողջական տեղեկատվության ապահովում
Ակնկալվող արդյունքը` իրավունքները մանրամասնող նյութերի տպագրում
Տեղեկատվության

աղբյուր`

ՀՀ

տարածքային

կառավարման

նախարարության

միգրացիոն պետական ծառայություն

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության
կողմից տրամադրված տեղեկատվության համաձայն` 2014թ. ծառայության կողմից
լրամշակվել

է

2011թ.

մշակված

և

հրատարակված

«Ապաստան

հայցողների

և

փախստականների համար տեղեկատվական գրքույկը»-ը: Ծառայության խնդրանքով
ՄԱԿ-ի

փախստականների

հարցերով

գերագույն

հանձնակատարի

Հայաստանյան

գրասենյակը (ՄԱԿ ՓԳՀ) 2014թ. կազմակերպել է լրամշակված ձեռնարկի հրատարակումը
4 լեզուներով` 1900 տպաքանակով (հայերեն` 500, անգլերեն 450, ֆրանսերեն 450,
պարսկերեն

500):

Միևնույն

ժամանակ

ՄԱԿ

ՓԳՀ-ի

կողմից

հրատարակվել

է

«Տեղեկատվական թերթիկ փախստականների, ապաստան հայցողների և տեղահանված այլ
անձանց համար»` 7 լեզուներով, 6.000 տպաքանակով (հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն,
ֆրանսերեն, արաբերեն, թուրքերեն, պարսկերեն), ինչպես նաև «Հաճախ տրվող իրավական
հարցերի պատասխաններ Սիրիայից Հայաստան տեղահանված անձանց համար»
տեղեկատվական ձեռնարկը` 3 լեզուներով, 4.200 տպաքանակով (հայերեն, անգլերեն և
արաբերեն):
Այսպիսով սույն գործողությունը կարելի է գնահատել իրականացված:

5.

Գործողություն` (86) Բացառել ապաստան հայցողների՝ երկիր ապօրինի մուտք

գործելու հիմքով պատասխանատվության ենթարկելը
Ակնկալվող

արդյունքը`

իրավական

ակտի

նախագիծը

ՀՀ

կառավարություն

կառավարման

նախարարության

ներկայացնելը
Տեղեկատվության
միգրացիայի

աղբյուր`

պետական

ՀՀ

տարածքային

ծառայության

կողմից

ներկայացված

«ԵՀՔ

ՀՀ-ԵՄ
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գործողությունների ծրագրի կատարումն ապահովող 2014-2015թթ. միջոցառումների»
իրականացման ընթացքի վերաբերյալ Միգրացիոն պետական ծառայության կողմից
ներկայացված զեկույց23:

Ըստ Զեկույցի մեջ նշված տեղեկատվության` ՀՀ-ում ապաստան հայցողներին` երկիր
ապօրինի մուտք գործելու հիմքով պատասխանատվության ենթարկելը բացառելու
նպատակով

մշակվել

և

ՀՀ

կառավարություն

է

«Հայաստանի

ներկայացվել

Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի
նախագիծը:

Նախագիծն

արժանացել

է

ՀՀ

կառավարության

հավանությանը

և

պատրաստվում է ներկայացվելու ՀՀ Ազգային ժողովի քննարկմանը:
Այնուամենայնիվ, գերատեսչության կողմից նշված նախագիծը հնարավոր չեղավ գտնել,
իսկ ՀՀ քրեական օրենսգրքում համապատասխան փոփոխություններ չեն իրականացվել:
Այսպիսով այս գործողությունը կարելի է կիսով չափ իրականացված:

6.

Գործողություն` (87) Ստեղծել անհրաժեշտ պայմաններ ՀՀ պետական սահմանի

անցակետերում

օտարերկրացիների համար նախատեսված հատուկ կացարաններում

հասարակական կազմակերպությունների կողմից մշտադիտարկում իրականացնելու
նպատակով
Ակնկալվող

արդյունքը`

ձեռնարկված

քայլերի

մասին

հաշվետվությունը

և

առաջարկությունները ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն

ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ կողմից տրամադրվել է տեղեկատվություն այն մասին, որ ներկայումս
օտարերկրացիներին

պահելու

հատուկ

կացարան

գործում

է

միայն

«Զվարթնոց»

օդանավակայանում և համաձայն ՀՀ-ում ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն
հանձնակատարի գրասենյակի ներկայացուցչի և հայկական Կարմիր խաչի ընկերության
գլխավոր քարտուղարի`

նախօրոք ներկայացված 2014

թվականի

այցելություների

ժամանակացույցի` նշված և գործընկեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչների
կողմից իրականացվում են մոնիթորինգային այցեր:
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Իսկ հայ-վրացական սահմանի նոր անցակետերում («Բագրատաշեն», «Բավրա»,
«Գոգավան»)

նախատեսվում

են

միջազգային

չափանիշներին

համապատասխան

օտարերկրացիներին պահելու հատուկ կացարանների կառուցում:
Այսպիսով, տեղեկատվությունից պարզ չէ, թե որոնք են հանդիսանում գործընկեր
կազմակերպությունները: Միևնույն ժամանակ, հասարակական կազմակերպությունների
կողմից

մշտադիտարկում

իրականացնելու

վերաբերյալ

տեղեկատվություն

չի

տրամադրվել:
Ելնելով վերոշարադրյալից` սույն գործողությունը կարելի է գնահատել մեծամասամբ
չիրականացված:

7.

Գործողություն` (88) «ՀՀ քաղաքացիության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխությունների

և լրացումների մշակում, մասնավորապես, «Ապաքաղաքացիության կրճատման մասին»
1961 թ. կոնվենցիային համապատասխանեցնելու նպատակով
Ակնկալվող

արդյունքը`

իրավական

ակտի

նախագիծը

ՀՀ

կառավարություն

ներկայացնելը
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ ոստիկանության կայքէջ:

ՀՀ ԿԱ ոստիկանության կայքէջում տեղադրված է «ՀՀ քաղաքացիություն մասին» ՀՀ
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը:
Օրենքի

նախագծով

նախատեսվում

է

օրենքում

որոշակի

փոփոխությունների

կատարման արդյունքում նպաստել «Ապաքաղաքացիության կրճատման մասին» 1961 թ.
կոնվենցիայի

պահանջների

ներառմանը

ՀՀ

օրենսդրության

մեջ

ինչպես

նաև

քաղաքացիություն չունեցող անձանց թվաքանակի կրճատման:
Հաշվի առնելով, որ օրենքի նախագիծը չի ներակայացվել ՀՀ կառավարություն, սույն
գործողությունը կարելի է գնահատել չիրականացված:
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8.

Գործողություն` (89)

կոնվենցիային

և

Քննարկել «Քաղաքացիության մասին» 1997թ. եվրոպական

«Պետությունների

իրավահաջորդության

առնչությամբ

ապաքաղաքացիությունից խուսափելու մասին» Եվրոպայի խորհրդի 2006թ. կոնվենցիայի
վավերացման նպատակահարմարության հարցը
Ակնկալվող արդյունքը` համապատասխան առաջարկությունը ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելը
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ արտաքին գործերի նախարություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ
ոստիկանություն, ՀՀ արդարադատության նախարարություն

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության կողմից տրամադրված տեղեկատվության
համաձայն` «Քաղաքացիության մասին» 1997թ. եվրոպական կոնվեցիայի վավերացումը
ՀՀ-ի կողմից գնահատվել է ոչ նպատակահարմար: «Պետությունների իրավահաջորդության
առնչությամբ ապաքաղաքացիությունից խուսափելու մասին» Եվրոպայի խորհրդի 2006թ.
կոնվենցիայի վավերացումը գտնվել է ոչ արդիական, հաշվի առնելով, որ Կոնվենցիան
անդրադառնում է ապաքաղաքացիությունից խուսափելուն միայն այն դեպքում, երբ առկա
է պետությունների իրավահաջորդության խնդիր:
ՀՀ ոստիկանության իրավաբանական վարչությունը հայտնել է, այն մասին, որ այս
կոնվենցիայի վավերացման վերաբերյալ իրենց դիրքորոշումը ՀՀ ոստիկանության կողմից
25.02.2014թ.

թիվ

2/5-2-3411

գրությամբ

ուղարկվել

է

ՀՀ

արտաքին

գործերի

նախարարություն:
ՀՀ ոստիկանությունը իր հերթին «Քաղաքացիության մասին» 1997թ. կոնվենցիայի
վավերացումը

համարում

է

նպատակահարմար

իսկ

«Պետությունների

իրավահաջորդության առնչությամբ ապաքաղաքացիությունից խուսափելու մասին» ԵԽ
2006թ. կոնվենցիային` Հայաստանի Հանրապետության համար ոչ արդիական:
ՀՀ

արդարադատության

համաձայն`

Քաղաքացիության

«Պետությունների
խուսափելու

նախարարության
մասին»

իրավահաջորդության

մասին»

Եվրոպայի

նպատակահարմարության

հարցի

կողմից

1997թ.

տրված

տեղեկատվության

Եվրոպական

առնչությամբ

կոնվենցիայի

և

ապաքաղաքացիությունից

Խորհրդի

2006թ.

կոնվենցիայի

վավերացման

վերաբերյալ

ՀՀ

կառավարության

միասնական

դիրքորոշման հարցը դեռևս գտնվում է քննարկման փուլում:
Թեև սույն գործողության ուղղությամբ պատասխանատու գերատեսչությունների կողմից
իրականացվել

են

գործողությունները,

այնուամենայնիվ

ՀՀ

արդարադատության
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նախարարության կողմից տրամադրված պատասխանի համաձայն խնդիրը գտնվում է
քննարկման փուլում:
Սույն գործողությունը կարելի է գնահատել չիրականացված:

9.

Գործողություն`

(90)

Քայլեր

ձեռնարկել

փախստականներին

կացարանով

ապահովելու վերաբերյալ իրավական ակտերում կիրառվող կացարան/ հանրակացարան
եզրույթների հստակ տարանջատման ուղղությամբ
Ակնկալվող

արդյունքը`

իրավական

ակտի

նախագիծը

ՀՀ

կառավարություն

ներկայացնելը
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից մշակվել է «ՀՀ կառավարության մի
շարք

որոշումներում

կառավարության
բնակապահովման

փոփոխություններ

որոշման

նախագիծը,

հարցերը

կացարան/հանրակացարան

և

լրացումներ

որի

կարգավորող

եզրույթների

կատարելու

նպատակն
իրավական

հստակեցումը:

է

մասին»

ՀՀ

փախստականների

ակտերում

Կառավարության

կիրառվող
որոշումը

ընդունվել է 2014 թվականի հոկտեմբերի 16-ին24:
Այսպիսով սույն կետը կարելի է գնահատել ամբողջությամբ իրականացված:

Այսպիսով, Փախստականների, ապաստան հայցողների և քաղաքացիություն չունեցող
անձանց իրավունքների ոլորտում ընդհանուր թվով 11 գործողություններից 2014 թ.
ենթակա էին իրականացման թվով 9 գործողություն: Այս գործողությունների հիմնական
մասը նախատեսում է օրենսդրական փոփոխությունների կատարում, իրազեկվածության
բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում: Հիմնական պատասխանատու
մարմիններ են հանդիսացել ՀՀ Ոստիկանությունը, ՀՀ ԱԱԾ-ն, ՀՀ ՏԿԱԻՆ միգրացիայի
պետական ծառայություն: Անհրաժեշտ է նկատել, որ սույն գործողության շրջանակներում
նախատեսված մի շարք միջոցառումները կիսով չափ կամ ամբողջությամբ կատարված են
եղել մինչ միջոցառումների ծրագրի հաստատումը:
24

http://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=93425
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Գծապատկեր 12
XIII. Փախստականների, ապաստան հայցողների և քաղաքացիություն
չունեցող անձանց իրավունքներ
1
1
11

4

0
3

1

Ընդհանուր թվով

Չիրականացված

Մեծամասամբ չիրականացված

Կիսով չափ իրականացված

Մեծամասամբ իրականացված

Ամբողջությամբ իրականացված
Տվյալ
ժամանակահատվա
ծում

Պայմանավորված չէ ՄԻՊԱՌՄԾ-ով
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XI. Մշակութային իրավունքներ 5/2
ընդհանուր թվով` 5 գործողություն
տվյալ ժամանակահատվածում` 2 գործողություն

1.

Գործողություն`

(94)

Ելնելով

մշակութային

հաստատությունների

շենքերի

տեխնիկական պայմաններից՝ հնարավորության սահմաններում միջոցներ ձեռնարկել՝
շենքերը հարմարեցնելու հաշմանդամություն ունեցող անձանց մուտքի ու ելքի համար
Ակնկալվող արդյունքը` աշխատանքների կատարում
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն, ՀՀ մշակույթի
նախարարություն

Ըստ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից տրամադրված տեղեկատվության`
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությունն ուսումնասիրություններ է իրականացնում
բնակչության

սակավաշարժուն

նախարարությամբ
հաշմանդամություն
տեխնիկական

խմբերի

գործող
ունեցող

համար

մշակութային
անձանց

հնարավորությունների

մուտքի
և

չհարմարեցված

ՀՀ

մշակույթի

հաստատությունների

շենքերը

ու

ելքի

անհրաժեշտ

համար

հարմարեցնելու

ֆինանսական

ներդրումների

ճշգրտման ուղղությամբ: Ինչ վերաբերում է համայնքային ենթակայության մշակութային
հաստատությունների շենքերին, վերահսկողություն է իրականացվում համայնքների
ղեկավարների

կողմից

տրամադրված

ճարտարապետահատակագծային

առաջադրանքներում և համաձայնեցված ճարտարապետաշինարարական նախագծային
փաստաթղթերում
նորմերի

ու

հաշմանդամների

կանոնների

տեղաշարժման

պահանջների

ապահովման

մատչելիությունն
նկատմամբ:

ապահովող

Այսպիսով,

ՀՀ

քաղաքաշինության նախարարության կողմից որևէ գործնական քայլեր չեն ձեռնարկվել
հաշմանդամություն

ունեցող

անձանց

մուտքի

ու

ելքի

համար

մշակութային

հաստատությունների շենքերը հարմարեցնելու ուղղությամբ: Սույն գործողության համար
սահմանված

արդյունքը

ճիշտ

չէ

ձևակերպված,

իրենից

ներկայացնում

է

գործողությունների իրականացում:
Ելնելով վերոգրյալից սույն գործողությունը կարելի է գնահատել չիրականացված:
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2.

Գործողություն`

(95)

Մշակույթի

տարբեր

ոլորտներում

քաղաքականության

իրականացման աշխատանքներին ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների
ընդգրկում և մասնակցություն
Ակնկալվող արդյունքը` Ծրագրերի իրականացում
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ մշակույթի նախարարություն

ՀՀ մշակույթի նախարարության կողմից տեղեկատվություն է տրամադրվել 2014թ.
առաջին

կիսամյակում

իրականացված

մի

շարք

միջոցառումների

վերաբերյալ:

Նախարարության կողմից տեղեկատվություն է տրամադրվել նաև եզդիական էթնիկ
համայնքի

2

և

ուկրաինական`

1

միջոցառման,

ինչպես

նաև

«ՀՀ

ազգային

փոքրամասնությունների` բազմազանության օրվան նվիրված ցուցահանդեսի և համերգի»
նախապատրաստման կամ անցկացման աջակցության մասին:
ՀՀ-ում

առկա

են

11-ից

ավել

ազգային

փոքրամասնությունների

համայնքներ:

Այնուամենայնիվ, ազգային այլ փոքրամասնություններին նվիրված միջոցառումների
վերաբերյալ տեղեկատվություն չի տրամադրվել: Սույն գործողության համար սահմանված
արդյունքը և ճիշտ չէ ձևակերպված, իրենից ներկայացնում է գործողությունների
իրականացում:
Այսպիսով սույն գործողության իրականացումը կարելի է գնահատել կիսով չափ
իրականացված:

Այսպիսով,

Մշակութային

իրավունքների

ոլորտում

ընդհանուր

թվով

5

գործողություններից 2014 թ. իրականացման ենթակա էին թվով 2-ը: Այս երկու
գործողությունների կատարման համար պատասխանատու մարմիններ են հանդիսանում
ՀՀ մշակույթի նախարարությունը, ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությունը: Միևնույն
ժամանակ այս երկու գործողությունների արդյունքների ձևակրպումը չի արտացոլում, թե
իրականում ինչ փոփոխություն է ակնկալվում գործողության իրականացման ավարտին:
Նման ձևակերպման հետևանքով նաև բարդ է գնահատել գործողության իրականացումը:
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Գծապատկեր 13
XIV. Մշակութային իրավունքներ

0
1
5
1
0

Ընդհանուր թվով
Մեծամասամբ չիրականացված
Մեծամասամբ իրականացված
Պայմանավորված չէ ՄԻՊԱՌՄԾ-ով

0

0

Չիրականացված
Կիսով չափ իրականացված
Ամբողջությամբ իրականացված
Տվյալ
ժամանակահատվա
ծում
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XII. Բարենպաստ շրջակա միջավայրի իրավունք 5/4
Ընդհանուր թվով` 5 գործողություն
տվյալ ժամանակահատվածում` 4 գործողություն

1.

Գործողություն`

(96)

Բնապահպանական

տեղեկատվության

մատչելիության,

որոշումների կայացմանը հասարակայնության մասնակցության, հասարակայնության
արդարադատության մատչելիության ապահովման և բնապահպանական այլ հիմնարար
իրավունքների իրականացման գործնական մեխանիզմների իրավական կարգավորման
նպատակով ՀՀ օրենսդրության վերլուծություն՝ բացերն ու հակասությունները վերհանելու
նպատակով, զարգացած երկրների առաջավոր փորձի ուսումնասիրություն և իրավական
կագավորումների, առաջարկությունների փաթեթի պատրաստում
Ակնկալվող արդյունքը` շրջակա միջավայրի ոլորտի վերլուծության իրականացում
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից տրամադրված տեղեկատվության
համաձայն`

96

և

100-րդ

կետերի

կատարումն

ապահովելու

նպատակով

ՀՀ

բնապահպանության նախարարության համապատասխան ստորաբաժանումների կողմից
իրականացվել են բնապահպանական տեղեկատվության մատչելիության, որոշումների
կայացմանը հասարակայնության մասնակցության, բնապահպանական այլ հիմնարար
իրավունքների իրականացման գործնական մեխանիզմների իրավական կարգավորման
նպատակով ՀՀ օրենսդրության վերլուծության աշխատանքներ, ուսումնասիրվել է
միջազգային փորձը: Նաև ուսումնասիրվել են արդարադատության մատչելիության
իրավունքի

իրականացման

նպատակով

հասարակության

համապատասխան

ներկայացուցիչների կողմից պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների
որոշումների,

գործողությունների

ընթացակարգերի

միջոցով

և

անգործության

վիճարկելու

համապատասխան

հնարավորության

ապահովման

իրավական
հարցը

և

ներկայացվել են առաջարկություններ:
Այնուամենայնիվ, բովանդակային տեղեկատվություն չի տրամադրվել իրականացված
վերլուծությունների արդյունքների վերաբերյալ:
Այսպիսով սույն գործողությունը կարելի է գնահատել կիսով չափ իրականացված:
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2.

Գործողություն (98) Սահմանել մեթոդաբանություն` տնտեսական գործունեության

նպատակահարմարության

վերաբերյալ

որոշումների

ընդունման

գործընթացում

ապահովելու շրջակա միջավայրին և մարդու առողջությանը հասցվող վնասների
հաշվարկը
Ակնկալվող արդյունքը` մեթոդաբանության մշակում և ընդունում
Տեղեկատվության

աղբյուր`

ՀՀ

բնապահպանության

նախարարություն,

ՀՀ

առողջապահության նախարարություն

ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից տրամադրված տեղեկատվության
համաձայն` մշակվել և վերջնական փուլում է գտնվում «Տնտեսական գործունեության
նպատակահարմարության վերաբերյալ որոշումների ընդունման գործընթացում շրջակա
միջավայրին հասցվող վնասի հաշվարկման մեթոդական ուղեցույցը հաստատելու մասին»
ՀՀ բնապահպանության նախարարի հրամանի նախագիծը:
ՀՀ

առողջապահության

նախարարությունը

հայտնել

է

ՀՀ

առողջապահության

նախարարի 2014 թ. դեկտեմբեի 18-ի N 2995-Ա հրամանով հաստատված «Տնտեսական
գործունեության

նպատակահարմարության

վերաբերյալ

որոշումների

ընդունման

գործընթացում մարդու առողջությանը հասցվող վնասների հաշվարկի մեթոդաբանության»
վերաբերյալ:
Պարզ չէ սույն հրամանների նախագծերի մշակման և ընդունման գործընթացում
հանրային մասնակցության ապահվման մակարդակը, իսկ հրամանները ունեն նաև
բովանդակային գնահատման կարիք:
Այնուամենայնիվ,

սույն

գործողությունը

կարելի

է

գնահատել

մեծամասամբ

իրականացված:

3.

Գործողություն`

միջավայրի

(99)

Մշակել

աղտոտվածության

արդյունավետ

բարձր

գործող

մակարդակ

մեխանիզմներ

ունեցող

շրջակա

(մասնավորապես,

հանքավայրերին հարող) տարածքներում մշտադիտարկման համար
Ակնկալվող

արդյունքը`

իրավական

ակտի

նախագիծը

ՀՀ

կառավարություն

ներկայացնելը
84

Տեղեկատվության

աղբյուր`

ՀՀ

առողջապահության

նախարարություն,

ՀՀ

բնապահպանության նախարարություն,

ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից տրամադրված տեղեկատվության
համաձայն` ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից մշակվել է «Շրջակա
միջավայրի

աղտոտվածության

բարձր

մակարդակ

ունեցող

տարածքներում

(մասնավորապես` հանքավայրերին հարող) մշտադիտարկման կարգը հաստատելու
մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը, որը ներկայումս սահմանված կարգով
ներկայացված է այլ նախարարություններին` կարծիք ստանալու նպատակով:
Սույն հրամանի նախագիծը հասանելի և հրապարակված չէ, իսկ նախագիծը
Կառավարություն դեռևս չի ներկայացվել, ուստի սույն գործողությունը կարելի է
գնահատել չիրականացված:

4.

Գործողություն`

իրավունքի

(100)

իրականացման

Ուսումնասիրել
նպատակով

արդարադատության
հասարակության

մատչելիության

համապատասխան

ներկայացուցիչների կողմից պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների
որոշումների,

գործողությունների

և

անգործության

համապատասխան

իրավական

ընթացակարգերի միջոցով վիճարկելու հնարավորության ապահովման հարցը` Օրհուսի
կոնվենցիայի պահանջներին համապատասխան
Ակնկալվող

արդյունքը`

իրավական

ակտի

նախագծման

վերաբերյալ

առաջարկությունները ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
Տեղեկատվության

աղբյուր`

ՀՀ

արդարադատության

նախարարություն,

ՀՀ

բնապահպանության նախարարություն, ՀՀ արդարադատության նախարարության կայքէջ

ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից տրամադրված տեղեկատվության
համաձայն`

ՀՀ

արդարադատության

նախարարության

կողմից

իրականացվել

է

ուսումնասիրություն` արդարադատության մատչելիության իրավունքի իրականացման
նպատակով հասարակության համապատասխան ներկայացուցիչների կողմից պետական
և

տեղական

ինքնակառավարման

մարմինների

որոշումների,

գործողությունների,

անգործության համապատասխան իրավական ընթացակարգերի միջոցով վիճարկելու
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հնարավորության

ապահովման

հարցը`

Օրհուսի

կոնվենցիայի

պահանջներին

համապատասխանեցնելու նպատակով:
ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից տրամադրված տեղեկատվության
համաձայն` արդարադատության մատչելիության իրավունքի իրականացման նպատակով
հասարակության համապատասխան ներկայացուցիչների կողմից պետական և տեղական
ինքնակառավարման մարմինների որոշումների, գործողությունների և անգործության
համապատասխան իրավական ընթացակարգերի միջոցով վիճարկելու հնարավորության
ապահովման հարցը և ներկայացվել են առաջարկություններ:
Միևնույն ժամանակ, ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից մշակված
«Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի նախագծով սահմանվել է
նաև հասարակական կազմակերպությունների իրավունքը` հնարավոր կամ փաստացի
շահառուների օրինական շահերը դատարանում ներկայացնում է շրջակա միջավայրի,
պատմամշակութային արժեքների պահպանության, ինչպես նաև օրենքով ուղղակիորեն
սահմանված

այլ

ոլորտներում:

Թեև

սույն

գործողության

ակնկալվող

արդյունքը

սահմանված չէ պատշաճ կերպով, պարզ չէ, թե ինչ է ենթադրվում՝ «իրավական ակտի
նախագծման վերաբերյալ առաջարկություններ» արտահայտության տակ: Սակայն կարելի
է արձանագրել, որ սույն գործողության իրականացման ուղղությամբ իրականացվել է մեծ
ծավալի աշխատանքներ, բայց իրավական ակտը ՀՀ կառավարություն պաշտոնապես չի
ներկայացվել: Միևնույն ժամանակ, նախագիծը ներկայացվել է գերատեսչություններին
կարծիքների համար:
Այսպիսով, սույն գործողությունը կարելի է գնահատել կիսով չափ իրականացված:

Այսպիսով, Բարենպաստ շրջակա միջավայրի իրավունքի շրջանակներում ընդհանուր
թվով 5 գործողությունից ենթակա էին իրականացման թվով 4-ը: Սույն գործողությունների
իրականացման պատասխանատուներն են` ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը,
ՀՀ առողջապահության նախարարությունը, ՀՀ արդարադատության նախարարությունը:
Գործողությունները ուղղված են եղել բնապահպանական ոլորտում որշումների կայացման
և բողոքարկման ընթացքում հանրային մասնակցության ապահովման և շրջակա
միջավայրի

վիճակի

գնահատման

մեթոդաբանությունների

մշակմանը:

Սույն

գործողության շրջանակներում մեթոդաբանությունների մշակման ընթացքում պարզ չէ
հանրային մասնակցայնության ապահովման մակարդակը:
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XV. Բարենպաստ շրջակա միջավայրի իրավունք
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XIII.

Տնտեսական իրավունքներ, սեփականության իրավունք 4/3

Ընդհանուր թվով` 4 գործողություն
տվյալ ժամանակահատվածում` 3 գործողություն

1.

Գործողություն` (101) Քննարկել ՄԱԿ-ի «Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային

իրավունքների

մասին»

միջազգային

դաշնագրի

լրացուցիչ

արձանագրության

վավերացման նպատակահարմարությունը և ներկայացնել առաջարկություն
Ակնկալվող արդյունքը` ՀՀ կառավարություն առաջարկություն ներկայացնելը
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն25

Սույն գործողության վերաբերյալ ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնել է,
որ ՄԱԿ-ի «Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին» միջազգային
դաշնագրի լրացուցիչ արձանագրության վավերացման նպատակահարմարության հարցը
դեռևս գտնվում է քննարկման փուլում: Նախարարության պատասխանից պարզ է, որ սույն
հարցի վերաբերյալ ՀՀ կառավարություն դեռևս առաջարկությունը չի ներկայացվել:
Այսպիսով սույն գործողությունը կարելի է գնահատել չիրականացված:

2.

Գործողություն (102) Կատարել ուսումնասիրություններ՝ «Հասարակության և

պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» ՀՀ օրենքով հանրային
շահի բացառիկության որոշման չափանիշները սահմանելու հնարավորությունը պարզելու
և հանրային շահի բացառիկության որոշմանն ուղղված ընթացակարգերը միջազգային
չափորոշիչներին համապատասխանեցնելու համար
Ակնկալվող

արդյունքը`

ուսումնասիրությունների

արդյունքում

կազմված

առաջարկությունները ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ արդարադատության նախարարություն

25

Թեև սույն գործողության համակատարողներ են հանդիսանում նաև ՀՀ արդարադատության նախարարությունը և ՀՀ

տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, սակայն վրիպման հետևանքով սույն
գերատեսչություններին տեղեկատվություն ստանալու հարցումներ չեն ուղարկվել:
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ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից տրամադրված տեղեկատվության
համաձայն` ՀՀ արդարադատության նախարարի հրամանով ստեղծվել է աշխատանքային
խումբ,

որի

շրջանակներում

Ծրագրի

102-րդ

և

103-րդ

կետերով

նախատեսված

ուսումնասիրությունները կքննարկվեն:
ՀՀ

արդարադատության

ուսումնասիրություն

նախարարության

«Հասարակության

և

կողմից

նաև

պետության

իրականացվել

կարիքների

է

համար

սեփականության օտարման մասին» ՀՀ օրենքով հանրային շահի բացառիկության որոշման
չափանիշները

սահմանելու

հնարավորությունը

պարզելու

և

հանրային

շահի

բացառիկության որոշմանն ուղղված ընթացակարգերը միջազգային չափորոշիչներին
համապատասխանեցնելու, ինչպես նաև որպես բացառիկ գերակա հանրային շահ
սեփականության օտարման դեպքերում համարժեք փոխհատուցման հաշվարկի հստակ
չափանիշներ և մեթոդաբանություն մշակելու և սահմանելու հնարավորության հարցերի
նպատակով: Ուսումնասիրության վերաբերյալ իր դիրքորոշումն է հայտնել նաև ՀՀ ԿԱ
ԱԳԿ

ՊԿ:

Նախարարության

կողմից

չի

տրամադրվել

տեղեկատվություն

ՀՀ

կառավարությանը առաջարկություններ ներկայացնելու վերաբերյալ:
Հաշվի առնելով ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից իրականացված
միջոցառումերը`սույն գործողությունը կարելի է գնահատել չիրականացված:

3.

Գործողություն` (103) Ուսումնասիրել որպես բացառիկ գերակա հանրային շահ

սեփականության օտարման դեպքերում համարժեք փոխհատուցման հաշվարկի հստակ
չափանիշներ և մեթոդաբանություն մշակելու և սահմանելու հնարավորության հարցը
Ակնկալվող

արդյունքը`

ուսումնասիրությունների

արդյունքում

կազմված

առաջարկությունները ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ արդարադատության նախարարություն

Տե´ս Գործողություն 102 կատարման նկարագրությունը:
Սույն գործողությունը ևս կարելի է գնահատել չիրականացած:

Այսպիսով,

Տնտեսական

իրավունքների

և

սեփականության

իրավունքի

պաշտպանության շրջանակներում ընդհանուր թվով 4 գործողություններից 2014 թ.
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ենթակա էին իրականացման թվով 3-ը: Այս գործողությունները ներառում էին միջազգային
պայմանագրի վավերացման հարցի լուծմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում,
ինչպես նաև որպես բացառիկ գերակա հանրային շահ սեփականության օտարման
ոլորտում առկա իրավահարաբերությունների կարգավորմանը: Գործողություններից որևէ
մեկը ամբողջությամբ չի իրականացվել:

Գծապատկեր 15
XVI. Տնտեսական իրավունքներ, սեփականության իրավունք

3
4
00

Ընդհանուր թվով
Մեծամասամբ չիրականացված
Մեծամասամբ իրականացված
Պայմանավորված չէ ՄԻՊԱՌՄԾ-ով

Չիրականացված
Կիսով չափ իրականացված
Ամբողջությամբ իրականացված
Տվյալ
ժամանակահատվա
ծում
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XIV.

Արդար դատաքննության իրավունք 3/1

Ընդհանուր թվով` 3 գործողություն
տվյալ ժամանակահատվածում` 1 գործողություն

1.

Գործողություն` (105) Քաղաքական և քաղաքացիական իրավունքների մասին

միջազգային դաշնագրում ամրագրված իրավունքների, ինչպես նաև դրանց՝ ներպետական
օրենսդրությունում կիրառելիության և Կամընտիր արձանագրությամբ հասանելի դարձած
ընթացակարգերի վերաբերյալ դատավորների, իրավապահ մարմինների աշխատողների
վերապատրաստում և ուսուցում
Ակնկալվող արդյունքը` դատավորների, դատախազների, իրավապահ մարմինների
աշխատողների
առարկայական

դասընթացների
ցանկում

իրականացում,

Արդարադատության

ակադեմիայի

համապատասխան

փոփոխությունների

կատարում

Փաստաբանների դպրոցում համապատասխան առարկայի ծրագրի մշակում և ներդնում
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ արդարադատության ակադեմիա (համաձայնությամբ) ՀՀ
ԿԱ ոստիկանություն, Փաստաբանական դպրոց (համաձայնությամբ)

ՀՀ Ոստիկանության կողմից սույն գործողության վերաբերյալ տեղեկատվություն չի
տրամադրվել:
ՀՀ

փաստաբանական

դպրոցը

թեև

տեղեկատվություն

է

տրամադրել

վերապատրաստման որոշ դասընթացների վերաբերյալ, սակայն միևնույն ժամանակ
հայտնել է, որ սույն կետով նախատեսված գործողության համակարգող մարմինը
գործողության իրականացման վերաբերյալ չի դիմել ՀՀ փաստաբանական դպրոցին:
ՀՀ արդարադատության ակադեմիայի կողմից դատավորների թեկնածությունների
ցուցակում ընդգրկված անձանց մասնագիտական պատրաստման ուսուցման ծրագրերը
ներառում են «ՀՀ դատարանների կողմից միջազգային իրավունքի կիրառման տեսական և
գործնական հարցերը» դասընթացը, որի շրջանակներում կարող է դասավանդվել նաև
Քաղաքական և քաղաքացիական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրում
ամրագրված իրավունքների և դրանց կիրառելիության թեմաները:

Նման դասընթաց

ներառված չէ դատավորների վերապատրաստման ծրագրերի շրջանակներում, ինչպես
նաև

դատախազների

թեկնածությունների

ցուցակում

ընդգրկված

անձանց
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մասնագիտական

ուսուցման

և

դատախազների

տարեկան

վերապատրաստման

ծրագրերում:
Սույն գործողության իրականացման տեսանկյունից կրկին խնդրահարույց է այն
փաստը, որ գործողության պատասխանատուները, բացառությամբ ՀՀ ոստիկանության,
հանդիսանում

են

պատասխանատու

համաձայնության

պայմանով

և

հիմնական

պատասխանատու մարմին սահմանված չէ: Այսպիսով գործողությամբ սահմանված խնդրի
վերաբերյալ

մասնագիտական

արդարադատության

պատրաստում

նախարարության

կարող

կողմից`

է

իրականացվել

միայն

ՀՀ

դատավորների թեկնածությունների

ցուցակում ընդգրկված անձանց մասնագիտական պատրաստման

շրջանակներում: ՀՀ

ոստիկանության և ՀՀ փաստաբանական դպրոցի կողմից անհրաժեշտ տեղեկատվություն
չի տրամադրվել: Նշվածից կարելի է եզրակացնել, որ սույն գործողության ուղղությամբ
տվյալ մարմինների կողմից որևէ միջոցառում չի իրականացվել:
Ելնելով վերոշարադրյալից, գործողությունը կարող է գնահատվել մեծամասամբ
չիրականացված:

Այսպիսով, Արդար դատաքննության իրավունքի ոլորտում ընդհանուր թվով 3
գործողություններից 2014 թ. ընթացքում ենթակա էր իրականացման մեկը` կրթական
բնույթի գործողություն: Նշված գործողության որոշ պատասխանատուներ սահմանված էին
համաձայնության պայմանով, միևնույն ժամանակ սահմանված չէ մեկ համակարգող
պատասախանատու մարմին, ինչի արդյունքում գործողությունը ամբողջությամբ չի
իրականացվել:
Գծապատկեր 16
XVII. Արդար դատաքննության իրավունք

3

1
0

Ընդհանուր թվով
Մեծամասամբ չիրականացված
Մեծամասամբ իրականացված
Պայմանավորված չէ ՄԻՊԱՌՄԾ-ով

Չիրականացված
Կիսով չափ իրականացված
Ամբողջությամբ իրականացված
Տվյալ
ժամանակահատվա
ծում
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XV. Զինծառայողների և զորակոչիկների իրավունքներ 4/3
Ընդհանուր թվով` 4 գործողություն
տվյալ ժամանակահատվածում` 3 գործողություն

1.

Գործողություն

(109)

Ձեռնարկել

միջոցներ`

բժշկական

և

ռազմաբժշկական

հանձնաժողովների կողմից զորակոչիկներին իրենց վերաբերող որոշումների, ինչպես նաև
բժշկական հաստատությունների կողմից բժշկական զննության եզրակացության ակտի
տրամադրման պարտադիր կարգը պահպանելու համար
Ակնկալվող արդյունքը` համապատասխան կարգի ընդունում
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

ՀՀ

պաշտպանության

նախարարությունը

տեղեկատվություն

է

տրամադրել

«Զինապարտության և զինվորական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծով
համապատասխան իրավակարգավորումներ սահմանելու վերաբերյալ: Մասնավորապես
նախատեսվում է օրենքով սահմանել, որ զինապարտն իրավունք ունի ծանոթանալ իր
առողջական վիճակի հետազոտման և բժշկական փորձաքննության ընթացքին և ստանալ
դրանց արդյունքներով տրված եզրակացություններն ու այլ փաստաթղթերը, ներկայացնել
առաջարկություններ, բացատրություններ կամ առարկություններ, օրենքով սահմանված
կարգով բողոքարկել իր առողջական վիճակի վերաբերյալ տրված եզրակացությունը: Տվյալ
օրենսդրական խնդիրների շրջանակներում կարևոր է նաև, թե երբ, ինչ ժամկետներում և որ
մարմնի

կողմից

են

տրամադրվում

անձի

առողջական

վիճակի

վերաբերյալ

եզրակացությունները:
ՀՀ

պաշտպանության

նախարարության

կողմից

մշակված

օրենսդրական

փոփոխությունը անհրաժեշտ է լրացուցիչ ուսումնասիրել: Թեև սույն գործողության
ուղղությամբ իրականացվել են մի շարք միջոցառումներ, սակայն համապատասխան
կարգը չի ընդունվել:
Ելնելով վերագրյալից սույն գործողությունը կարելի է գնահատել չիրականացված:
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2.

Գործողություն` (110) Օրենսդրորեն սահմանել առողջական խնդիրների հիմքով

վաղաժամկետ

զորացրված

անձանց

պաշտպանական

գերատեսչության

կողմից

փաստաթղթերի տրամադրման 7-օրյա ժամկետ
Ակնկալվող

արդյունքը`

իրավական

ակտի

նախագիծը

ՀՀ

կառավարություն

ներկայացնելը
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

Ըստ ՀՀ պաշտպանության նախարարության կողմից տրամադրած տեղեկատվության,
առողջական խնդիրների հիմքով վաղաժամկետ զորացրված անձանց փաստաթղթերի
պարտադիր տրամադրումն օրենսդրորեն սահմանելու (կատարման ժամկետ՝ 2014թ.
չորրորդ եռամսյակ) շրջանակներում «Զինապարտության և զինվորական ծառայության
մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի 34-րդ հոդվածի 2-րդ մասում նախատեսվել է, որ առողջական
վիճակի պատճառով զինվորական ծառայությունից վաղաժամկետ արձակվելու դեպքում
զինծառայողին տրամադրվում են նաև նրա առողջական վիճակի վերաբերյալ առկա
փաստաթղթերը:
Այսպիսով, սույն խնդրի լուծումը նույնպես նախատեսված է «Զինապարտության և
զինվորական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով: Օրենքի նախագծի՝ ՀՀ կառավարություն
ներկայացնելու վերաբերյալ Նախարարության կողմից տեղեկատվություն չի տրամադրվել:
Գործողությունը կարելի է գնահատել որպես չիրականացված:

3.

Գործողություն` (111) Ապահովել ժամկետի ավարտով զորացրվող զինծառայողների

պարտադիր

բուժզննության

անցկացում`

զինծառայողի

գանգատի

կամ

դիմումի

առկայության դեպքում
Ակնկալվող

արդյունքը`

Զինծառայողների

բժշկական

զննության

համակարգի

բարելավում
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

Սույն

գործողության

իրականացման

վերաբերյալ

ՀՀ

պաշտպանության

նախարարությունը հայտնել է, որ պարտադիր զինվորական ծառայության սահմանված
ժամկետն ավարտվելու կապակցությամբ զինված ուժերից արձակվող զինծառայողների
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կողմից առողջական վիճակի վերաբերյալ գանգատի կամ դիմումի առկայության դեպքում
պարտադիր

բուժզննության

համապատասխան
08.04.2013թ.

կարգավորում

N410-Ն

զինծառայողների

ապահովման
սահմանել

հրամանով

շրջանակներում
ՀՀ

հաստատված

ռազմաբժշկական

նախատեսվում

պաշտպանության
զինապարտների

փորձաքննության

կարգում:

է

նախարարի
բժշկական

և

Պաշտպանության

նախարարության կողմից ՀՀ առողջապահության նախարարի առաջարկության հիման
վրա ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որի կողմից իրականացվելու են վերը նշված
կարգի լրամշակման աշխատանքներ:
Հաշվի առնելով վերոշարադրյալը գործողությունը կարելի է գնահատել մեծամասամբ
չիրականացված:

Այսպիսով, Զինծառայողների և զորակոչիկների իրավունքների պաշտպանության
շրջանակներում ընդհանուր թվով 4 գործողություններից 2014 թ. նախատեսվել է
իրականացնել թվով 3-ը` օրենսդրական փոփոխություններ: Բոլոր գործողությունների
պատասխանատուն

է

հանդիսանում

ՀՀ

ՊՆ-ն:

Գործողություններից

որևէ

մեկը

ամբողջությամբ չեն իրականացվել, սակայն քայլեր են ձեռնարկվել համապատասխան
իրավական ակտերի մշակման ուղղությամբ:

Գծապատկեր 17
XVIII. Զինծառայողների և զորակոչիկների իրավունքներ
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Ընդհանուր թվով

Չիրականացված

Մեծամասամբ չիրականացված

Կիսով չափ իրականացված

Մեծամասամբ իրականացված

Ամբողջությամբ իրականացված
Տվյալ
ժամանակահատվա
ծում

Պայմանավորված չէ ՄԻՊԱՌՄԾ-ով
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XVI.

Մարդու իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմների

կատարելագործում 7/6
Ընդհանուր թվով` 7 գործողություն
տվյալ ժամանակահատվածում` 6 գործողություն

1.

Գործողություն` (114) «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» ՀՀ օրենքով

սահմանել ՀՀ զինված ուժերում մարդու իրավունքների վիճակի մասին տարեկան
թեմատիկ զեկույցի հրապարակում մինչև ՀՀ ռազմական օմբուդսմենի հիմնադրումը՝ ըստ
ԵԽԽՎ 1742 (2006) հանձնարարականի
Ակնկալվող

արդյունքը`

իրավական

ակտի

նախագիծը

ՀՀ

կառավարություն

ներկայացնելը
Տեղեկատվության աղբյուր` Մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնությամբ)

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից ներկայացված տեղեկատվության
համաձայն` Պաշտպանի կողմից չի հրապարակվել ՀՀ զինված ուժերում մարդու
իրավունքների

վիճակի

իրավունքներին

և

մասին

տարեկան

Պաշտպանության

թեմատիկ

նախարարության

զեկույց:

Զինծառայողների

գործունեությանն

առնչվող

խնդիրները համապարփակ կերպով ներկայացվել են Պաշտպանի 2013թ.-ի տարեկան
զեկույցում, բնագավառի խնդիրները ներկայացվելու են նաև Պաշտպանի ս.թ. մարտին
հրապարակված՝ 2014թ.-ի տարեկան զեկույցում:
Այսպիսով սույն գործողությունը կարելի է գնահատել չիրականացված:

2.

Գործողություն (115) Ստեղծել Ռազմական օմբուդսմենի ինստիտուտ «Մարդու

իրավունքների

պաշտպանի

մասին»

ՀՀ

օրենքի

գործող

կարգավորումներին

համապատասխան
Ակնալվող

արդյունքը`

իրավական

ակտի

նախագիծը

ՀՀ

կառավարություն

ներկայացնելը
Տեղեկատվության աղբյուր` ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնությամբ)
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ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի կողմից մշակվել է «Մարդու
իրավունքների պաշտպանի մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին ՀՀ օրենքի» նախագիծը: Ըստ Օմբուդսմենի կողմից տրամադրված
տեղեկատվության` նախագիծը 2015 թ. մարտի 10-ին ուղարկվել է ՀՀ արդարադատության
նախարարություն:
ներդրմանը,

Նախագիծը թեև չի անդրադառնում ռազմական օմբուդսմենի

սակայն

նախատեսում

է,

որ

Մարդու

իրավունքների

պաշտպանի

տեղակալներից մեկը Պաշտպանի հանձնարարությամբ գործունեություն է իրականացնում
զինված

ուժերում

մարդու

իրավունքների

և

ազատությունների

պաշտպանության

բնագավառում:
Նման կարգավորումները չեն կարող բավարար լինել ռազմական օմբուդսմենի
ինստիտուտի

ներդրման

տեսանկյունից:

Քանի

որ,

հաշվի

առնելով

բնագավառի

կարևորությունը26 և առանձնահատկությունները` անհրաժեշտ է անկախ և լիարժեք
ինստիտուտ,

որը

անմիջականորեն

հաշվետու

կլինի

հասարակությանը

և

ներկայացուցչական մարմնին:
Այսպիսով սույն գործողությունը կարելի է գնահատել չիրականացված:

3.

Գործողություն` (116) «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» ՀՀ օրենքում

առկա հակասությունների վերացում և անարդյունավետ կարգավորումների շտկում՝
«Խոշտանգումների
նվաստացնող

և

այլ

դաժան,

վերաբերմունքի

անմարդկային

կամ

պատժի

դեմ

կամ

արժանապատվությունը

կոնվենցիայի»

կամընտիր

արձանագրության իմաստով՝ փակ/կիսափակ հաստատությունների հստակեցում:
Ակնկալվող

արդյունքը`

իրավական

ակտի

նախագիծը

ՀՀ

կառավարություն

ներկայացնելը
Տեղեկատվության աղբյուր` Մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնությամբ)
2012թ ընթացքում գրանցվել է 49 մահացության դեպք, որից 11-ը ինքնասպանության կամ ինքնասպանության հասցնելու
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հետևանքով, 15-ը՝ դժբախտ պատահարի, 6-ը՝ առողջական խնդիրների և ոչ պատշաճ բժշկական ծառայության
տրամադրման պատճառով, 3-ը կանոնադրային հարաբերությունների խախտման, 1-ը՝ դիտավորյալ սպանության
հետևանքով: Իսկ 2013թ ընթացքում`մահացության 31 դեպքերից 5-ը հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով է, 8-ը`
ինքնասպանության կամ ինքնասպանության հասցնելու, 7-ը՝ դժբախտ պատահարի, 4-ը՝ առողջական խնդրների և ոչ
պատշաճ բժշկական ծառայության տրամադրման պատճառով, 4-ը` սպանության, որոնցից 1-ը՝ դիտավորյալ,
մարտական ծառայություն կրելու կանոնների խախտման,

1-ը`

2-ը` կանոնադրային հարաբերությունների խախտման

հետևանքով, 3 դեպք զենքի հետ վարվելու կանոնների խախտման հետևանք: Տես`http://hcav.am/publications/01-07-2014-4/
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«Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծով սահմանվել է, որ նույն օրենքի
իմաստով ազատության սահմանափակման վայր է համարվում.
1) Ոստիկանության կենտրոնական ապարատը, դրա անմիջական ենթակայության
ստորաբաժանումները, ոստիկանության` Երևան քաղաքի և մարզային վարչությունները և
դրանց ենթակա բաժինները.
2) ազգային անվտանգության մարմինների կառույցները.
3) քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմինը և դրա ստորաբաժանումները.
4) ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու վայրերը.
5) քրեակատարողական հիմնարկները.
6) պետական սահմանի անցման կետերը և տարանցիկ գոտիները, այդ թվում` ՀՀ
քաղաքացիներին, օտարերկրացիներին և քաղաքացիություն չունեցող անձանց պահելու
վայրերը.
7) հոգեբուժական հաստատությունները.
8) խնամք իրականացնող հաստատությունները.
9) հատուկ ուսումնական հաստատությունները.
10) զինված ուժերի կառույցները, այդ թվում՝ զորամասերը և ստորաբաժանումները.
11) ազատազրկված անձանց տեղափոխելու համար նախատեսված տրանսպորտային
միջոցները.
12) ցանկացած այլ վայր, որտեղ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման
մարմնի կամ պաշտոնատար անձի որոշմամբ, հրամանով կամ ցուցումով, նրա
համաձայնությամբ

կամ

թույլտվությամբ

սահմանափակվում

է

կամ

կարող

է

սահմանափակվել անձի ազատությունը, ինչպես նաև ցանկացած վայր, որը անձը չի կարող
ինքնակամ լքել առանց դատարանի, վարչական կամ այլ մարմնի կամ պաշտոնատար
անձի որոշման կամ թույլտվության:
Միևնույն ժամանակ սույն ցանկում ներառված չեն ՀՀ ֆինանսների նախարարության
քննչական մարմինները, Հատուկ քննչական ծառայությունը:
Օրենքի նախագիծը դեռևս չի ներայացել ՀՀ կառավարություն:
Այսպիսով սույն գործողությունը կարելի է գնահատել չիրականացված:
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4.

Գործողություն` (117) Պաշտպանի կողմից սահմանված ժամկետների խախտման

համար

պաշտոնատար

անձանց

վարչական

պատասխանատվության

ենթարկելու

մեխանիզմների հստակեցում
Ակնկալվող

արդյունքը`

իրավական

ակտի

նախագիծը

ՀՀ

կառավարություն

ներկայացնելը
Տեղեկատվության աղբյուր` Մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնությամբ)

«Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին ՀՀ օրենքի մեջ փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի փաթեթը ներառում է նաև
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու վերաբերյալ» ՀՀ օրենքի նախագիծ: Նախագծով նախատեսվում է
վերաշարադրել Վարչական իրավախախտումների մասին ՀՀ օրենսգրքի 2068-րդ հոդվածը:
Սակայն առաջարկվող վերաշարադրանքը ևս որևէ դրական ազդեցություն տվյալ
գործողության իմաստով չի կարող ունենալ: Տե´ս նաև ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի
առաջարկությունները Ռազմական օմբուդսմենի ինստիտուտի ներդրման վերաբերյալ27:
Այսպիսով սույն գործողությունը կարելի է գնահատել չիրականցված:

5.

Գործողություն` (118) Պաշտպանի աշխատակազմում որևէ պաշտոն զբաղեցնող

անձանց համար լրացուցիչ երաշխիքի
կարող

հարցաքննվել

նախատեսում, որի համաձայն վերջիններս չեն

Պաշտպանի

հանձնարարականի

համաձայն

իրենց

պարտականությունները կատարելիս, որևէ գործողության, կարծիքի կամ ընդունած
որոշման համար
Ակնկալվող

արդյունքը`

իրավական

ակտի

նախագիծը

ՀՀ

կառավարություն

ներկայացնելը
Տեղեկատվության աղբյուր` Մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնությամբ)

27

«Անկախ ռազմական օմբուդսմենի ինստիտուտը որպես զինված ուժերում մարդու իրավունքների պաշտպանության

կարևորագույն մեխանիզմ»
 http://hcav.am/events/17-07-6/
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«Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին ՀՀ օրենքի մեջ փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծով նախատեսվում է սահմանել
հետևյալ հոդվածը` 5. Այն անձինք, ովքեր Պաշտպանի աշխատակազմում որևէ պաշտոն են
զբաղեցնում կամ հանդիսանում են փորձագիտական խորհրդի անդամներ, չեն կարող
հարցաքննվել, բացատրություններ տալ, այդ թվում նաև որպես վկա, ձերբակալվել կամ
ենթարկվել քրեական հետապնդման, Պաշտպանի հանձնարարության համաձայն իրենց
լիազորություններն իրականացնելիս, գործողության, անգործության, կարծիքի կամ
որոշման

համար:

Սույն

դրույթը

շարունակում

է

կիրառվել

նաև

Պաշտպանի

աշխատակազմում պաշտոն զբաղեցնող անձի կամ փորձագիտական խորհրդի անդամի
լիազորությունները դադարելուց հետո: Եթե Պաշտպանի աշխատակազմում պաշտոն
զբաղեցնող որևէ անձ կամ փորձագիտական խորհրդի անդամ ենթարկվում է քրեական
հետապնդման, ձերբակալվում է կամ նրա նկատմամբ կիրառվում է խափանման միջոց
սույն մասում չնշված հիմքով, ապա այդ մասին քրեական վարույթն իրականացնող
մարմինն անհապաղ տեղյակ է պահում Պաշտպանին:
Այսպիսով,

սույն

գործողությունը

նախատեսվում

է

իրականացնել

«Մարդու

իրավունքների պաշտպանի մասին» ՀՀ օրենքում համապատասխան փոփոխություններ
կատարելով: Սակայն իրավական ակտի նախագիծը կրկին դեռևս չի ներկայացվել ՀՀ
կառավարություն:
Հաշվի առնելով, որ օրենքի նախագիծը դեռևս չի ներկայացվել ՀՀ կառավարության
հաստատմանը, այն կարելի է գնահատել չիրականացված:

6.

Գործողություն` (119) Հանրությանը հայտնի դեպքերի հանգամանքների վերաբերյալ

Պաշտպանի

կողմից

իրականացվող

ուսումնասիրությունների

հրապարակման

մատչելիություն
Ակնկալվող

արդյունքը`

իրավական

ակտի

նախագիծը

ՀՀ

կառավարություն

ներկայացնելը
Տեղեկատվության աղբյուր` Մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնությամբ)

Սույն գործողության իրականցման վերաբերյալ Մարդու իրավունքների պաշտպանի
գրասենյակը հայտնել է, որ այս հարցի կարգավորումը ևս նախատեսվում է լուծել «Մարդու
իրավունքների պաշտպանի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ
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կատարելու մասին ՀՀ օրենքի շրջանակներում: Միևնույն ժամանակ նշված օրենքի
նախագծի (2015 թ. մարտի 11-ին ուղարկված խմբագրությամբ) ուսումնասիրությունը թույլ
է տալիս գալ այն եզրակացության, որ նման կարգավորումներ օրենքի նախագծով չեն
նախատեսվում:
Այսպիսով սույն գործողությունը կարելի է գնահատել չիրականացված:

Այսպիսով,

Մարդու

իրավունքների

պաշտպանության

մեխանիզմների

կատարելագործման շրջանակներում թվով 7 գործողություններից, 2014 թ. ենթակա էին
իրականցման թվով 6 գործողություններ: Գործողություններից բոլորի կատարողն է
հանդիսանում ՄԻՊ-ը` համաձայնության պայմանով և գործողություններից որևէ մեկը
ամբողջությամբ չի իրականացվել: Ընդ որում, մտահոգիչ է այն հանգամանքը, որ բոլոր 6
գործողությունները վերաբերում են Մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության
ոլորտին, մարդու իրավունքների պաշտպանության այլ ինստիտուտներ չեն ներառվել:

Գծապատկեր 18
XVI. Մարդու իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմների
կատարելագործում

Ընդհանուր թվով

Չիրականացված

Մեծամասամբ չիրականացված

Կիսով չափ իրականացված

Մեծամասամբ իրականացված

Ամբողջությամբ իրականացված
Տվյալ
ժամանակահատվա
ծում

Պայմանավորված չէ ՄԻՊԱՌՄԾ-ով
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Հավելվածներ
Հավելված 1
Աղյուսակ 1
ՄԻՊԱՌՄԾ

գործողությունների

(փակագծերում

նշված

են

կատարման քանակական

ՄԻ

ռազմավարությունից

պատկերը`

ըստ

ոլորտների

բխող

միջոցառումների

ծրագրի

գործողությունների համարները):
Կատարման

Ենթակա են

աստիճանը
Ընդհան

իրականացման

Ամբողջու

Մեծամա

Կիսով

Մեծամաս

Պայմանա

ժամանահակահ

թյամբ

սամբ

չափ

ամբ

վորված չէ

ՄԻՊԱՌՄԾ

ուր

ատվածի

իրականա

իրական

իրական

չիրական

Չիրական

ՄԻՊԱՌՄ

ոլորտները

թվով

ընթացքում

ցված

ացված

ացված

ացված

ացված

Ծ-ով

6

1

I.

Առողջության

պահպանման և կյանքի
իրավունք
II.

1
(1)

Մտքի, խղճի,

կրոնի և դավանանքի
ազատության իրավունք,
խտրականության դեմ
պայքար
III.

2
4

3

1 (10)

Կրթության
իրավունք

IV.

4

4

(8, 9)
2

1

(11, 14)

(12)

1 (13)

Սոցիալական
ապահովության,
բավարար

կենսամակարդակի և
աշխատանքի իրավունք
V.

8

3

1

1

(19)

(22)

1 (15)

Ազատ

արտահայտման,
հավաքների և

3

միավորումների
ազատության իրավունք
VI.

8

7

1

0

1

0

1

1

2

(25, 28,

(27)

(29)

(30, 32)

31)

Անձնական և

ընտանեկան կյանքի
հարգանքի իրավունք
VII.

Ազատ ու

արդար ընտրությունների
իրավունք
VIII.

Խոշտանգման

կամ այլ դաժան,
անմարդկային կամ
նվաստացնող
վերաբերմունքի կամ
պատժի չենթարկվելու

3
13

5

(41,42,43)

2 (36, 44)
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իրավունք
3
IX.

Երեխայի
իրավունքներ

15

10

3

2

(54,

1

(47, 52,

1

(46, 53)

58)

(48, 55)

56,)

(60)

2
X.

Տարեց

մարդկանց իրավունքներ
XI.

4

4

13

7

2

0

1

(63,

1

(62)

64)

(61)

Հաշմանդամու

թյուն ունեցող անձանց
իրավունքներ
XII.

2

1

1

1

2

(67, 73)

(75)

(72)

(76)

(71, 77)

1

1

(80, 81, 88,

(86)

(87)

89)

Ազգային և

էթնիկ ինքնությունը
պահպանելու իրավունք
XIII.

Փախստականն
երի, ապաստան
հայցողների և

քաղաքացիություն

4

չունեցող անձանց
իրավունքներ
XIV.

3
11

9

(84,90)

Մշակութային
իրավունքներ

XV.

5

2

5

4

1

1

(95)

(94)

(82)

Բարենպաստ

շրջակա միջավայրի
իրավունք
XVI.

1

2

1

(98)

(96, 100)

(99)

Տնտեսական

իրավունքներ,

3

սեփականության

(101, 102,

իրավունք
XVII.

4

3

3

1

103)

Արդար

դատաքննության
իրավունք
XVIII.

1
(105)

Զինծառայողն

երի և զորակոչիկների
իրավունքներ
XIX.

4

3

1

0

1

2

(111)

(109, 110)

Անձի

ազատության և
անձեռնմխելիության
իրավունք
XX.

Մարդու

6

իրավունքների

(114,

պաշտպանության

115,

մեխանիզմների

116, 117,

կատարելագործում

7

6

Ընդհանուր

119

72

118, 119)
9

5

15

11

30

2

103

Հավելված 2
Աղյուսակ 2
ՄԻՊԱՌՄԾ գործողությունների կատարման պատկերը ըստ կատարող մարմինների:
Կատարման
աստիճանը

Չիրականացվ
ած

Մեծամասամբ
չիրականացված

Կիսով չափ
իրականացված

Մեծամասամբ
իրականացված

Ամբողջությամբ
իրականացված

ՀՀ ԱՆ

6

1

2

ՀՀ ԿԳՆ

2

2

3

2

1

ՀՀ ԱռՆ

4

1

1

2

1

ՀՀ ԱՍhՆ

3

3

9

3

4

ՀՀ ՊՆ

5

1

Պայմանավորված
չէ ՄԻՊԱՌՄԾ-ով

Ընդհանուր
թվով

Կատարող
մարմինը

2

ՀՀ ԱԱ
ՀՀ ՓԴ

1

2

ՀՀ Ոստ.

7

2

9
1

9
1

1

23
7

1

3
3

3

2

3

1

1

ՀՀ ՍԵհՆ

11

ՀՀ ՀՌԱՀ

2

ՀՀ ՏԿԱԻՆ

2

1

2

ՀՀ ԱԱԾ

4

1

1

ՀՀ գլխ. դատ.

2

18
1
2

1

2

1

9
6
2

ՀՀ մարզպ.

1

1

Երևանի քաղ.

1

1

ՀՀ ԱԳՆ

2

ՀՀ ՔՆ

1

ՀՀ ՄՆ

1

ՀՀ ՄՆ

1

ՀՀ ՄԻՊ

6

Ընդամենը

49

2
1

2
1

2

1

4
6

16

27

11

15

2

120

104

