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Ներածություն  

2001թ. հունվարի  25-ին Հայաստանի 
Հանրապետությունը դառնալով Եվրոպա-
յի Խորհրդի լիիրավ անդամ, այլ պար-
տավորությունների շարքում ստանձնեց 
նաև բարեփոխումներ կատարել ազա-
տազրկման վայրերում: Մասնավորապես 
պարտավորությունների զ. կետում նշված 
է՝  Անդամակցություն ձեռք բերելուց հե-
տո վեց ամսվա ընթացքում ընդունել 
օրենք Ներքին գործերի եւ Ազգային 
անվտանգության նախարարություննե-
րից բանտային համակարգի, այդ թվում 
նաեւ նախնական կալանքի վայրերի եւ 
աշխատանքային գաղութների նկատ-
մամբ պարտականությունները (իրավա-
սությունները) Արդարադատության նա-
խարարությանը փոխանցելու մասին՝ 
դրանով ապահովելով համակարգի հան-
գամանալի բարեփոխումները եւ ապա-
ռազմականացումը, եւ երաշխավորել 
նշված օրենքի արդյունավետ կիրառումը՝ 
այն ընդունելուց հետո վեց ամսվա ըն-
թացքում, բացառությամբ նախնական 
կալանքի վայրերի եւ աշխատանքային 
գաղութների արդյունավետ փոխանցման, 
ինչը պետք է կատարվի նշված օրենքի 
ընդունումից հետո մեկ տարվա ընթաց-
քում: 

Քրեակատարողական համակարգի 
եւ քրեակատարողական օրենսդրության 
բարեփոխման պարտավորությունը ան-
միջականօրեն առնչվում է Հայաստանի 
Հանրապետության կողմից վավերացված 
Եվրոպական Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվա-
ծի դրույթներին: Կալանավայրերի համա-
կարգը, ներառյալ նախաքննչական մե-
կուսարանները, Ներքին գործերի նաեւ 
Ազգային անվտանգության նախարա-
րությունների ենթակայությունից Արդա-
րադատության նախարարության ենթա-
կայությանը փոխանցելու գործընթացն 
ավարտվել է 2003-ի հունվարին: Ընդուն-
վել են քրեակատարողական համակարգի 
բարելավման համար անհրաժեշտ նոր-
մատիվ իրավական ակտեր («Ձերբակալ-
վածներին եւ կալանավորվածներին պա-
հելու մասին» ՀՀ օրենքը (6.02.02թ.), 

Քրեակատարողական ծառայության մասին 
ՀՀ օրենքը (15.12.03) եւ այլն): 2004թ. 
նոյեմբերի 10-ին ՀՀ Ազգային ժողովը 2-րդ 
ընթերցմամբ ընդունել է դատապարտյալ-
ներին պահելու կարգին վերաբերող ՀՀ 
Քրեակատարողական օրենսգիրքը: 

Ազատազրկման վայրերը Արդարադա-
տության նախարարությանը փոխանցվելուց 
հետո թափանցիկ դարձան հասարակութ-
յան համար, մի շարք հասարակական կազ-
մակերպություններ դիտարկումներ անց-
կացրեցին քրեակատարողական հիմնարկ-
ներում: 

Ձերբակալվածներին եւ կալանավոր-
վածներին պահելու մասին օրենքի 47-րդ 
հոդվածով սահմանվում է հասարակական 
դիտորդական խմբի ձևավորումն Արդարա-
դատության նախարարության (այսուհետ` 
ԱՆ) կողմից: 2004թ. մայիսի 14-ին ՀՀ Արդա-
րադատության նախարար Դավիթ Հարութ-
յունյանը վկայագրեր է  հանձնել  ՀՀ Ան 
քրեակատարողական ծառայության կալա-
նավորվածներին պահելու վայրի հասարա-
կական դիտորդների 11 անձից բաղկացած 
խմբի անդամներին: Խմբում ընդգրկվել են 
մի շարք հասարակական, այդ թվում 
իրավապաշտպան կազմակերպություննե-
րի ներկայացուցիչներ, խմբի կազմում է նաև 
Հայաստանյայց Առաքելական եկեղեցու 
ներկայացուցիչը: 

Խումբը ստեղծվել է Արդարադատութ-
յան  նախարարի հրամանով` «Ձերբակալ-
վածներին եւ կալանավորվածներին պա-
հելու մասին» ՀՀ օրենքի, «ՀՀ Արդարա-
դատության նախարարության քրեակատա-
րողական ծառայության կալանավորված-
ներին պահելու վայրում հասարակական 
դիտորդների խմբի գործունեության կարգի» 
դրույթների համաձայն: Մասնավորապես, 
ըստ փաստաթղթերի, խումբն ամրագրվում 
է որպես կալանավորվածներին պահելու 
վայրերում պահվող անձանց իրավունքների 
եւ ազատությունների պահպանման խնդիր-
ներով զբաղվող վերահսկող մարմին: Կարգի 
համաձայն խմբի անդամներն իրավասու են 
անարգել այցելել քրեակատարողական 
հիմնարկներ, ծանոթանալ տարաբնույթ 
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փաստաթղթերի բովանդակությանը (նաև 
կալանավորված անձի համաձայնութ-
յամբ նրա անձնական գործերին եւ գրա-
գրությանը, բացի գաղտնի փաստաթղթե-
րից), հիմնարկի իրավիճակին, ինչպես 
նաև հանդիպել կալանավորված անձանց: 
Խմբի անդամներն ընդգրկվում են 3 տարի 
ժամկետով: 

Հասարակական դիտորդների խմբի 
անդամները 2004թ. Հունիս-2005թ. 
փետրվար ամիսներին ԵԱՀԿ, PRI (Դա-
տական Ռեֆորմների Միջազգային կազ-
մակերպություն), ազմակերպությունների 
աջակցությամբ մասնակցել են  հատուկ 
դասընթացների ազատազրկման վայրե-
րում մոնիտորինգ անցկացնելու հմտութ-
յուններին տիրապետելու նպատակով: 
Խմբի այցելությունները քրեակատա-
րողական հիմնարկներ սկսվել են 2004թ. 
հունիսից, 2004թ. հունիս-փետրվար 
ամիսներին տեղի ունեցած  այցելություն-
ների արդյունքները ամփոփված են 
2005թ. խմբի առաջին հաշվետվություն-
տեղեկանքի մեջ: Իր գործունեության 
ընթացքում խումբը ընդունել է ներքին 
էթիկայի կանոններ (հավելված): 

2005թ. ընթացքում խումբը կատարել 
է պլանային եւ ոչ պլանային այցելութ-
յուններ ահազանգերի եւ մամուլի հրա-
պարակումների հիման վրա: 

Սույն հաշվետվության մեջ ներկա-
յացված են խմբի այցելած քրեակատարո-
ղական հիմնարկներում  կալանավորված 
անձանց պահելեւ պայմանները, նրանց 
նկատմամբ համակարգի աշխատակից-
ների վերաբերմունքը: Հաշվետվությունը 
կազմելիս խումբը համեմատական վեր-
լուծություն է կատարել 2005թ. Ընթաց-
քում իր ստացած տվյալների, խմբի 2004թ. 
հաշվերվության, ինչպես նաեւ մինչ այդ 
այլ ՀԿ-ների (Քաղաքացիական հասարա-
կության ինստիտուտ, Ժողովրդավարա-
կան բարեփոխումներիազգային լիգա, 
Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե) կողմից 
կատարված մոնիտորինգների միջև, 
դրանք համադրելով միջազգային չափա-
նիշների հետ: 

Խումբը շնորհակալություն է հայտ-
նում ՀՀ ԱՆ ՔԿ վարչությանը եւ քրեակա-
տարողական հիմնարկների ղեկավա-

րությանը խմբի աշխատանքներին աջակ-
ցություն ցուցաբերելու համար: Խումբը 
շնորհակալություն է հայտնում նաև ԵԱՀԿ 
Երևանյան գրասենյակին, Բաց հասարա-
կության ինստիտուտի Հայաստանի մաս-
նաճյուղին եւ տարածաշրջանային PRI 
գրասենյակին խմբին մասնագիտական, 
տեխնիկական և ֆինանսական աջակցութ-
յուն ցուցաբերելու համար: 



Ընդհանուր  տեղեկություններ  կալանավորվածներին   
պահելու  վայրերի  մասին 

 
 Հայաստանում կալանավորվածնե-

րին պահելու վայրերը  յոթն են. «Նուբա-
րաշեն», «Վանաձոր», «Գորիս», «Գյումրի», 
«Աբովյան», «Վարդաշեն» եւ «Երեւան 
կենտրոն» քրեակատարողական հիմ-
նարկները:   

«Նուբարաշեն», «Վարդաշեն», «Աբով-
յան» եւ «Գորիս» քրեակատարողական 
հիմնարկները օգտագործվում են ինչպես 
կալանավորվածներին, այնպես էլ դատա-
պարտյալներին պահելու համար:  

«Վարդաշեն» քրեակատարողական 
հիմնարկը նախատեսված է իրավապահ 
մարմինների նախկին աշխատակիցների 
համար:  Այն բաղկացած է  վարչական եւ 
ազատազրկվածներին պահելու համար 
նախատեսված մասնաշենքերից: Ընդ 
որում ազատազրկվածներին պահելու 
համար նախատեսված մասնաշենքը 
բաղկացած է 2 գոտիներից՝ կալանավոր-
ների և դատապարտյալների։  

2003-2005թթ. հիմնարկը հիմնովին 
վերանորոգվել է։ Ներկայումս Հայաստա-
նում գործող քրեակատարողական հիմ-
նարկներից այստեղ ազատազրկվածնե-
րին պահելու պայմանները առավել մոտ 
են միջազգային չափանիշներին։   

«Աբովյան» քրեակատարողական 
հիմնարկը նախատեսված է կանանց եւ 
անչափահասներին պահելու համար: Այն 
բաղկացած է երեք գոտիներից` դատա-
պարտյալ կանանց, դատապարտյալ 
անչափահասների եւ կալանավորվածնե-
րի (կանանց եւ անչափահասների) հա-
մար: ԿՊՎ-ի  նույն մասնաշենքում, նույն 
հարկերում, սակայն միմյանցից անջատ 
տարբեր խցերում պահվում են կանայք եւ 
անչափահասները: Հիմնարկի շենքը  կա-
ռուցվել է 1958-ին:  

«Գորիս» քրեակատարողական հիմ-
նարկում առանձին հարկ է տրա-
մադրված ցմահ դատապարտյալներին 
պահելու համար։ Այդ հարկի խցերը վե-
րանորոգված են։ Մյուս դատապարտյալ-

ները և կալանավորվածները պահվում են 
նույն հարկում, սակայն տաբեր խցերում: 
Այդ խցերը գտնվում են ծայրաստիճան ան-
մխիթար վիճակում։ 

Հիմնարկի շենքը կառուցվել է 19–րդ 
դարի առաջին կեսին եւ գործել է որպես 
զորանոց, 1870-ից` որպես բանտ: Վերջին 
անգամ շենքը վերանորոգվել է 1987-ին, 
սակայն մասնակի վերանորոգման աշխա-
տանքներ պարբերաբար տարվել են:  Հարկ է 
նշել, որ հիմնարկի շենքը գտնվում է 
անմիջապես բնակելի շենքերի հարեւանութ-
յամբ։ 

«Գյումրի» քրեակատարողական հիմ-
նարկը կառուցվել է 1928-ին եւ գործել է 
որպես ախոռ: Տեղանքը, ուր կառուցված է 
հիմնարկի շենքը, հարուստ է ստորգետնյա 
ջրերով, ինչի պատճառով այստեղ կա-
տարվող վերանորոգման աշխատանքները 
անարդյունավետ են։   

«Նուբարաշեն» քրեակատարողական 
հիմնարկը Հայաստանի կենտրոնական 
ԿՊՎ-ն է: Հիմնարկը կատարում է ինչպես 
ԿՊՎ-ի, այնպես էլ բաշխիչ հիմնարկի դեր: 
Բացի այդ, այստեղ է պահվում ցմահ դա-
տապարտյալների մեծ մասը: Հիմնարկի 
շենքը կառուցվել է 1980-ին: Շենքը օղա-
կաձեւ է, որի պատճառով հարկի հսկիչը 
հնարավորություն չունի մեկ կետից տեսա-
դաշտում պահել հարկի բոլոր խցերի 
դռները: Սահող հողերի պատճառով շենքի 
հիմքը վտանգված է: Կալանավորվածների 
համար նախատեսված են մեկ օղակաձեւ 
վեց հարկանի շենք եւ մեկ երկհարկանի կից 
շինություն:  Հինգերորդ հարկում պահվում 
են ցմահ դատապարտյալները, իսկ վեցե-
րորդ հարկում գտնվում են զբոսահրա-
պարակները: Կից մասնաշենքի առաջին 
հարկը տնտեսմասն է, այստեղ պահվում են 
հիմնարկում աշխատող դատապարտյալ-
ները), նույն մասնաշենքի երկրորդ հար-
կում` կալանավորվածները։ Հիմնարկում 
կատարված վերանորոգման աշխատանք-
ների շնորհիվ խցերում զուգարանները 
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մեկուսացվել են: Հիմնարկն ունի ալրա-
ղաց եւ հացի փուռ: 

«Երեւան-կենտրոն» հիմնարկը նախ-
կինում Ազգային անվտանգության նա-
խարարության մեկուսարանն է եղել: 
Շենքը կառուցվել է 20-րդ դարի 40-ական 
թվականներին:  

«Վանաձոր» քրեակատարողական 
հիմնարկի շենքը կառուցվել է 19-րդ 
դարում եւ նախատեսված է եղել որպես 
ախոռ օգտագործելու համար: Շենքը ծայ-
րաստիճան վատ վիճակում է, քանի որ 
կառուցված է ստրգետնյա ջրառատ 
տեղայնքում: Պարբերաբար կատարվող 
կոսմետիկ վերանորոգումները խոնա-
վության պատճառով ապարդյուն են: 
Ներկայումս հիմնարկի համար նոր շենք 
է նախատեսված, ընթանում են շինարա-
րական աշխատանքներ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Չնայած ընթացիկ վերանորոգման 
աշխատանքների, բոլոր հիմնարկները, 
բացի «Վարդաշեն» քրեակատարողական 
հիմնարկից, կապիտալ վերանորոգման, վե-
րակառուցման կամ տեղափոխման կարիք 
ունեն:    

«Գորիս», «Գյումրի», «Վանաձոր» եւ 
«Երեւան կենտրոն» հիմնարկները գտնվում 
են բնակավայրերում` բնակելի շենքերի 
անմիջական հարևանությամբ: 

Ստորև ներկայացվում է Հայաստանի 
Հանրապետության Արդարադատության 
նախարարության քրեակատարողական 
հիարկների տեսակները, լրակազմերը եւ 
դրանց ըստ տեսակների  դասակարգումը։ 

  
Գորիս Աբովյան Նուբարաշեն ՎարդաշենՎանաձոր 

Երևան 
կենտրոն

Գյումրի

Փակ ուղղիչ հիմնարկ  61 15 108 15 10 10 14 

Այդ թվում կալանք պատժատեսակ 
կրող դատապարտյալների համար 

10 10 32 10 10   10 

Կիսափակ ուղղիչ հիմնարկ 30 40 12 20       

Կիսաբաց ուղղիչ հիմնարկ  13 81 47 64 13 5 13 

Բաց ուղղիչ հիմնարկ 5 50 10 5 5     
կալանավորվածներին պահելու 
վայր 52 50 618 31 100 45 96 

Ընդամենը 161 236 795 135 128 60 123 
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«Երևան  կենտրոն» քրեակատարողական հիմնարկ 
 
 «Երևան կենտրոն» քրեակատարողա-
կան հիմնարկը (պետ` Հ. Խլղաթյան), որը 
գտնվում է ՀՀ Ազգային անվտանգության 
ծառայության շենքում, դեռևս խորհրդա-
յին տարիներից ծառայել է որպես  ՊԱԿ-ի 
մեկուսարան։  

Ի տարբերություն այլ ՔԿՀ-երի, որոնք 
2001թ-ից փոխանցվեցին ԱՆ ենթակա-
յության տակ, այն միայն 2003թ. Հուն-
վարից անցավ այդ նախարարության են-
թակայությանը: Խմբին դեռևս հայտնի չէ 
որևէ օրենսդրական կամ ենթաօ-
րենսդրական փաստաթուղթ, որի հիման 
վրա կալանավորվածները պահվում են 
«Երևան կենտրոն» ՔԿՀ-ում: Խմբի դի-
տարկումները թույլ են տալիս ենթարելու, 
որ «Երևան կենտրոն» ՔԿՀ-ում պահվում 
են քաղաքական ենթատեքստ պարունա-
կող քրեական մեղադրանքով ձերբակալ-
ված անձինք (օրինակ` 2004-ի ապրիլին 
ընդդիմության կողմից կազմակերպված 
ցույցերին մասնակցած, այնուհետև ձեր-
բակալված ընդդիմության ներկայացու-
ցիչներ), օտարերկրացիներ, ինչպես նաև 
առանձին դեպքերում հասարակական 
հնչեղություն ստացած  քրեական գործե-
րով մեղադրյալ անձինք: Ի տարբերութ-
յուն մյուս ՔԿՀ-ների, «Երևան կենտրոն» 
ՔԿՀ խմբի այցելությունը սկսվում է ԱԱԾ  
անցագրային կետից, փաստորեն ՔԿՀ 
մուտք գործելը նույնացվում է ԱԱԾ 
մուտք գործելու  հետ:  

«Երևան կենտրոն» ՔԿՀ-ի խցերում 
բնակմակերեսը համապատասխանում է 
ընդունված չափանիշներին, հատակը 
փայտյա է, մահճակալները մեկ հար-
կանի: Էլեկտրական լամպը մշտապես 
վառվում է, քանի որ  անջատիչները 
գտնվում են խցերից դուրս: Խցերի դռների 
վրա եղած դիտակետերից բացի, առկա են 
նաև պատերի վրա գտնվող դիտակետեր, 
որոնց տեսադաշտերն ընդգրկում են 
խցերի ամբողջ տարածքը:   

 Խցերում զուգարանները մեկուսաց-
ված չեն, բացակայում են էլ. Վարդակնե-
րը, եւ կալանավորները թեյ, սուրճ պատ-
րաստելիս օգտվում են չոր սպիրտից:  

Քանի որ խցերում չկա օդափոխման 
համակարգ, այրվող սպիրտի  բյուրեղները 
բացասական ազդեցություն են ունենում 
կալանավորների առողջության վրա: Կալա-
նավորները շաբաթական մեկ անգամ են 
օգտվում լողարանից: Լողարանը գտնվում է 
նկուղային հարկում եւ ունի 2 ցնցուղ, որը 
անհարմարություններ է ստեղծում կալանա-
վորների համար, քանի որ նրանց տանում 
են ըստ խցերի, եւ հաճախ միանգամից 4 
կամ 5 հոգով են ընդունում լոգանք 2 ցնցուղի 
տակ:  Հիմնարկում անկողնային պարագա-
ները հնամաշ են, սպիտակեղենը խունա-
ցած, եւ կալանավորները հիմնականում 
օգտվում են հարազատների բերած սպիտա-
կեղենից: Հիմնարկը կալանավորներին տա-
լիս է զուգարանի թուղթ եւ օճառ, ատամի 
մածուկ, սակայն կին կալանավորներին չեն 
տրվում հիգիենիկ փաթեթներ: 

 Կալանավորները հիմնականում օգտը-
վում են հարազատների բերած սննդից, 
համարելով, որ հիմնարկի սնունդը բավա-
րար որակի չէ: 

«Երևան կենտրոն» ՔԿՀ-ում արտաքին 
աշխարհի հետ կապը չի համապատասխա-
նում  օրենքով սահմանված չափանիշներին: 
Հիմնարկի ներսում գործող ռադիոհանգույ-
ցով հեռարձակվում են «Արմենակոբ» ռա-
դիոկայանի հաղորդումները:  Կալանավոր-
վածներին չի թույլատրվում ունենալ ռա-
դիոընդունիչներ:  Բացի այդ, կալանավոր-
ները զրկված են թերթեր ստանալու հնա-
րավորությունից, բայց ծանոթանում են 
հիմնարկի պետի կողմից ընտրված թերթե-
րին («Հայաստանի Հանրապետություն», 
«Հայոց Աշխարհ», «Ազգ»): 

 Կալանավորները զրկված են հեռա-
խոսակապից, միայն առանձին դեպքերում 
հիմնարկի պետի ցանկությամբ որոշ կալա-
նավորներ կարող են օգտվել պետի ծառա-
յողական հեռախոսից: Հիմնարկում չի պահ-
պանվում նամակագրության գաղտնիութ-
յունը, նամակների  բացումը եւ ընթերցումը  
բացատրվում է այլ իրեր փնտրելու պատ-
ճառաբանությամբ:  

«Երևան կենտրոն» ՔԿՀ-ում, հակառակ 
«ՀՀ ձերբակալվածներին և կալանավորված-
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ներին պահելու մասին» օրենքի 31 
հոդվածի 11 կետի պահանջների, օտա-
րերկրյա քաղաքացիները ՀՀ քաղաքացի-
ներից անջատ չեն պահվում: Բացի այդ, 
օտարերկրյա քաղաքացիներին իրենց 
համար հասկանալի լեզվով չեն բա-
ցատրվում նրանց իրավունքները:  

Կալանավորվածներին պահելու մա-
սին օրենքի 31 հոդվածի 5 կետի համա-
ձայն  «դատարանների, իրավապահ, 
մաքսային եւ հարկային մարմինների 
աշխատող կամ  նախկին աշխատող, ինչ-
պես նաեւ ոստիկանության զորքերի 
զինծառայող կամ նախկին զինծառայող 
կալանավորված անձինք պահվում են 
մյուսներից անջատ», սակայն 2005թ. Դեկ-
տեմբերի 30-ին «Վարդաշեն» ՔԿՀ-ից, որը 
նախատեսված է նախկին իրավապահ 
մարմինների աշխատակիցների համար, 
առանց որևէ պատճառաբանության 
«Կենտրոն» ՔԿՀ է տեղափոխվել նախ-
կինում դատախազության աշխատակից, 
այժմ փաստաբան Վահե Գրիգորյանը: 
Նա պահվել է ընդհանուր խցում այլ 
կալանավորների հետ, որոնց մեջ եղել է  
կրկնահացագործ:  

«Երևան կենտրոն» ՔԿՀ-ում պահվող 
կալանավորների և նրանց փաստաբան-
ների մոտ կասկածներ կան, որ նրանց 
հանդիպումները գաղտնալսվում են: 
Զեկույցի պատրաստման ընթացքում 
«Առավոտ» օրաթերթում (4.03.2006թ.) 
հրապարակում եղավ ըստ որի ՀՀ 
գլխավոր դատախազության քննչական 
վարչության պետ Ա. Միրզոյանը դիմել է 
ՀՀ Կառավարությանն առընթեր օպերա-
տիվ տեխնիկական վարչության պետ Ռ. 
Ափոյանին, խնդրելով հանձնարարել 
համապատասխան ծառայութունների 
տեսաձայնագրառել և ձայնագրառել 
«Կենտրոն» ՔԿՀ-ում պահվող մեղադրյալ-
ներ Զավեն և Վլադիմիր Մկրտչյանների և 
նրանց պաշտպանների առանձնատե-
սակցությունները և արդյունքների մասին 
հայտնել նախաքննության մարմիններին: 

2005թ. «Երևան կենտրոն» ՔԿՀ-ում 
արձանագրվել է նաև անօրինական 
անազատության մեջ պահելու դեպք: 
Այնտեղ պահվող Սիլվա Ասատրյանի 
կալանքի տակ պահելու ժամկետը լրացել 

էր 23.11.2005 ժամը 17:45-ին: Առաջին 
ատյանի դատարանը 22.11.2005-ին մերժել է 
կալանքը երկարացնելու մասին միջնոր-
դությունը: Որոշումը նույն օրը ժամը 11:00-
ին ներկայացվել է «Կենտրոն» ՔԿՀ: Ս. 
Ասատրյանը 23.11.2005-ին ՔԿՀ-ի 4 աշխա-
տակիցների հսկողությամբ ուղղարկվել է 
վերաքննիչ դատարան: Վերաքննիչ դատա-
րանի նիստը հետաձգվել է մինչեվ 
24.11.2005թ, սակայն Ս. Ասատրյանին չեն 
ազատել, այլ տարել են «Կենտրոն» ՔԿՀ և 
անօրինական անազատության մեջ պահել 
մինչև 24.11.2005թ., երբ և կայացվել է 
վերաքննիչ դատարանի որոշումը կալանքի 
ժամկետը երկարացնելու մասին: 

Քաղաքացիական հասարակության 
ինստիտուտ ՀԿ-ի կողմից հրապարակված 
«Կալանավորված անձանց իրավունքները 
Հայաստանում» գրքույկը, համաձայն ՀՀ ԱՆ 
Քրեակատարողական վարչության հետ 
պայմանավորվածության, պետք է բաժան-
վեր քրեակատարողական հիմնարկների 
բոլոր խցերում: «Կենտրոն» ՔԿՀ-ն միակն է, 
որտեղ գրքույկները չեն տարածվել:  

Վերոնշյալ փաստերը ցույց են տալիս, 
որ չնայած «Երևան կենտրոն» ՔԿՀ-ն իրա-
վական կարգավիճակով գտնվում է Արդա-
րադատության նախարարության ենթակա-
յության տակ, բայց փաստորեն գործում է 
որպես Ազգային անվտանգության ծառա-
յության մեկուսարան:  

 
 
Առաջարկություններ 
1. Խցերում տեղադրել վարդակներ, 

ինչը թույլ կտա կալանավորներին հրա-
ժարվել վնասակար չոր սպիրտ այրելու 
անհրաժեշտությունից, նաեւ ունենալ հե-
ռուստացույցներ կամ ռադիոընդունիչներ 
միացնելու հնարավորություն: 

2. Ինչպես բոլոր ՔԿՀ-ներում, հիմ-
նարկում տեղադրել քարտային հեռախոս:  

3. Թույլ տալ կալանավորներին ստա-
նալ իրենց նախընտրած մամուլը: 

4. Խցերում տեղադրել ռադիո: 
5. Խցերում մեկուսացնել զուգարան-

ները: 
6. Լողարանում ավելացնել ցնցուղնե-

րի քանակը: 
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Հաշվի առնելով, որ «Երևան կենտրոն» 
ՔԿՀ-ն գտնվում է Ազգային անվտան-
գության ծառայության տարածքում և 
տեխնիկապես հնարավոր չէ հիմնարկ-

ները տարանջատել, առաջարկում ենք 
դադարեցնել «Երևան կենտրոն» ՔԿՀ-ի 
գործունեությունը։ 

 
 

«Գորիս» քրեակատարողական  հիմնարկ  
 
«Գորիս» ՔԿՀ  ծառայում է ինչպես 

Հայաստանի հարավային շրջանների հա-
մար կալանավայր, այնպես էլ Հայաս-
տանում միակ ՔԿՀ, որտեղ դատապարտ-
յալները (առանձնապես վտանգավոր եւ 
ցմահ դատապարտվածներ) պահվում են 
բանտային ռեժիմով։ Կալանավորվածնե-
րին հատկացված են 2 խցեր։ 

Հիմնարկի խցերը տարբեր չափերի 
են՝ 2-ից մինչև 12 տեղանոց։ Ցմահ դատա-
պարտյալների խցերը նորոգված են, իսկ 
մնացած խցերը անմխիթար վիճակում են՝ 
բետոնե հատակով, խունացած պատե-
րով, ջրատար խողովակները ծայրահեղ 
հնացած։ 

Խցերում զուգարանները մեկուսաց-
ված չեն։ Կալանավորները բողոքում են 
փայտոջիլների առկայությունից։ «Գորիս» 
ՔԿՀ–ն ապահովված է ջեռուցման հա-
մակարգով։ Սակայն, քանի որ ջեռուց-
ման համակարգը միացվում է դեկտեմ-
բերի 1–ից, Խմբի հերթական այցելության 
ժամանակ (2005թ. նոյեմբերի 18) Գորի-
սում երեկոյան ժամը 21.30-ին +6օC էր, եւ 
խցերում բավականին ցուրտ էր, իսկ կա-
լանավորները հնարավորություն չունեին 
էլեկտրական ջեռուցման սարքեր միաց-
նելու։ Բացի այդ, կալանավորներն ունեին 
ընդամենը մեկական ծածկոց, իսկ լրա-
ցուցիչ ծածկոց չէր տրամադրվում։  

Չնայած էլեկտրական հոսանքի 
մշտական առկայությանը (էլեկտրական 
լամպը վառվում է մշտապես), կենցաղա-
յին օգտագործման համար էլեկտրական 
հոսանքը տրվում է սահմանված գրաֆի-
կով (4 անգամ մեկական ժամով)։ Հիմ-
նարկի պետը դա բացատրեց իրենց տրա-
մադրված հոսանքի համար նախատես-
ված ծախսի չափաբաժնով։ Մեր կարծի-
քով այս բացատրությունը ընդունելի չէ, 

քանի որ սահմանափակում է կալանավորի 
թեյ կամ  սուրճ պատրաստելու, այնպես էլ 
հեռուստացույց նայելու հնարավորությունը։  

34 խցի պատուհանի շրջանակը չէր 
ամրանում պատին, ինչի պատճառով ցերե-
կային ժամերին պատուհանը ամբողջութ-
յամբ իջեցնում էին, որպեսզի չընկնի և 
չջարդվի։ Պարզ չէ, թե ինչպես էր այն 
ամրացվում գիշերային ժամերին։ Բացի այդ, 
պատուհանի ապակիներից մեկը բացակա-
յում էր1։  

«Գորիս» ՔԿՀ–ում հացի և սննդի որակը 
բավարար է։ 

«Գորիս» ՔԿՀ–ի պատժախցերի մակերե-
սը (մոտ 4.5 մ2) չի համապատասխանում 
խցերի համար նախատեսված միջազգային 
չափանիշներին (առնվազն 6 մ2), որը  կա-
րելի է համարել անմարդկային պայման-
ներ։ 

Ընդհանուր առմամբ ծանր է «Գորիս» 
ՔԿՀ–ում դատապարտյալների բարոյահո-
գեբանական վիճակը։ Դատապարտյալները 
երկարատև ժամանակ գտնվելով խցային 
պայմաններում, շփվելով միայն իրենց խցի 
դատապարտյալների հետ նաև զբոսանքի 
ժամանակ, չունենալով սպորտային խաղե-
րով զբաղվելու հնարավորություն, հաճախ 
հայտնվում են դեպրեսիայի վիճակում։ 
Հիմնարկում չի գործում հոգեբանական 
ծառայությունը։ Միայն 2004թ. հիմնարկում 
եղել են 2 ինքնասպանության և բազմաթիվ 
ինքնավնասման դեպքեր։  

2005թ. նոյեմբերի 17–ի Խմբի այցելութ-
յան ընթացքում հայտնաբերվեց, որ հիմ-
նարկում պահվող մեկ դատապարտյալ հայ-
տարարել է հացադուլ, համաձայն չլինելով, 

                                                 
1 Խմբի հաջորդ այցելության ժամանակ պարզվեց, որ 
հիմնարկի ղեկավարությունը, հաշվի առնելով Խմբի 
դիտողությունները, կալանավորվածներին 
տեղափոխել է այլ խուց։ 
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որ իրեն տեղափոխել են այդ հիմնարկ։ 
Նա պահանջում էր իրեն տեղափոխել իր 
բնակության վայրին ավելի մոտ գտնվող 
որևե այլ հիմնարկ, նշելով, որ իր 
ընտանիքը գտնվում է ծանր ֆինան-
սական վիճակում։ Այդ խնդրանքով նա 
դիմումներ էր ուղարկել Արդարա-
դատության նախարարին և Քրեակա-
տարողական վարչության պետին, սա-
կայն պատասխան չէր ստացել։ Հացա-
դուլավորին պահում էին պատժախցում, 
որը մեր կարծիքով ոչ միայն անթույ-
լատրելի է, այլև կրում է պատժի բնույթ։ 
Հիմնարկի պետը դա բացատրեց նրանով, 
որ հացադուլավորին պետք է մեկուսաց-
նել, իսկ այլ ազատ խուց հիմնարկում 
չկա։ 

«Գորիս» ՔԿՀ Խմբի այցելություններից 
մեկի ժամանակ մեկ կալանավորից բողոք 
ստացվեց իր առողջության վերաբերյալ։ Նրա 
խոսքերով դեռ մինչև կալանավորումը 
ստացել է ոտքի կոտրվածք։ Մի քանի 
վիրահատումից հետո ոտքի կրունկային 
մասում տեղադրվել է մետաղյա ձող։ 
Ձերբակալման ժամանակ տեղի է ունեցել 
ձողի տեղաշարժ, որի պատճառով մի քանի 
անգամ դիմել է հիմնարկի պետին 
խնդրանքով, որպեսզի թույլատրեն իր բուժող 
բժշկին զննելու վնասված ոտքը, սակայն 
մերժվել է։ Կալանավորը խնդրեց Խմբի 
անդամներին, որպեսզի Խումբը միջնորդի 
հիմնարկի պետին թույլատրել իր բուժող 
բժշկին այցելություն կատարել հիմնարկ, 
զննել իր վիճակը և անհրաժեշտության 
դեպքում տեղափոխել «Հիվանդանոց դատա-
պարտյալների համար» ՔԿՀ հետազոտման և 
համապատասխան բուժում ստանալու հա-
մար։ Խմբի անդամները այս դեպքի մասին 
հայտնեցին հիմնարկի պետին /Հ. Մանու-
չարյան/, որը խոստացավ կալանավորի 
բուժող բժշկի այցելության դեպքում  որևէ 
խոչընդոտ չհարուցել և անհրաժեշտության 
դեպքում կազմակերպել նաև կալանավորի 
տե-ղափոխումը «Հիվանդանոց դատապարտ-
յալների համար» ՔԿՀ։ Դեպքերի հետագա 
ընթացքը ցույց է տվել, որ կալանավորի 
բուժող բժիշկը նրա հոր հետ այցելել է 
հիմնարկ, սակայն հիմնարկի պետը թույլ չի 
տվել, որպեսզի հանդիպումը կայանա, որի 
մասին Խմբին տեղյակ է պահել կալանավորի 
հայրը։ Խմբի հաջորդ այցելության ժամանակ 
հիմնարկի պետը ժխտեց այս փաստերը։ 
Խումբը այս հարցը ներկայացրեց նաև Քրեա-

կատարողական վարչության պետին, որը նույն-
պես խոստացավ հնարավոր կարճ ժա-
մանակում լուծել այս խնդիրը։ Որոշ ժամանակ 
անց Խմբին դիմեց նույն կալանավորի հայրը և 
հետաքրքրվեց, թե երբ են իր որդուն ենթարկելու 
բժշկական հետազոտման, և անհանգստություն 
հայտնեց իր որդու առողջական վիճակով։ Նորից 
դիմեցինք Վարչության պետին, որը նորից 
խոստացավ լուծել այդ խնդիրը, և այս 
չիրականացված խոստումները շարունակվեցին 
գրեթե 3 ամիս։ Իվերջո Քրեակատարողական 
վարչությունից հայտնեցին, որ կալանավորը 
գրավոր դիմումով հրաժարվել է տեղափոխվել 
հիվանդանոց և ենթարկվել բժկական 
հետազոտության։ 

 
Կալանավորվածների խցերում բացա-

կայում էին ինչպես իրավունքների և պար-
տականությունների կանոնները, այնպես էլ 
«Քաղաքացիական հասարակության ինս-
տիտուտի» կողմից հրատարակված «Կալա-
նավորված անձանց իրավունքները Հայաս-
տանում» գրքույկը, չնայած ըստ Քրեակա-
տարողական վարչության հետ պայմանա-
վորվածության, այն պիտի լինի բոլոր 
խցերում2։ Պարզվեց, որ կալանավորված-
ները չգիտեն իրենց որոշ իրավունքներ։ 
Օրինակ, երկու խցերում էլ կալանավորները 
նշում էին, որ տեսակցություն իրենց հա-
րազատների հետ կարող են ունենալ միայն 
քննիչի գրավոր թույլատվությամբ։ Այցելելով 
հանձնուքների ընդունման կետ, դիտորդա-
կան խմբի անդամներն այնտեղ հայտնաբե-
րեցին ազատազրկվածների հարազատների 
համար փակցված մի անստորագիր ապա-
կողմնորոշող փաստաթուղթ, որում նույն-
պես նշված էր տեսակցություններ ստա-
նալու վերաբերյալ դեռեւս 2002-ից չգործող 
դրույթը։  

                                                 
2 Այցելության ընթացքում հիմնարկի անձնակազմը 
կալանավորներին հատկացրեց գրքույկի 
օրինակներից։ 
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Տվյալ փաստը խիստ զարմացրեց 
հիմնարկի պետին, և նա խոստացավ 
շտկել այդ «բացթողումը»3։ 

Հիմնարկում կա 1 կարանտինային 
խուց։ Սակայն խցերի սակավության 
պատճառով կարանտինային խուցը հիմ-
նականում զբաղեցված է լինում որևէ 
դատապարտյալով։ Փաստորեն հիմնար-
կում չեն իրականացվում կարանտինա-
յին միջոցառումներ։  

 
 
Առաջարկություններ 
1. Հիմնովին նորոգել խցերը, մեկու-

սացնել զուգարանները:  
2. Խցերում պարբերաբար անցկաց-

նել միջատների դեմ ախտահանիչ միջո-
ցառումներ: 

3. Կառուցել մարզահրապարակ, 
հնարավորություն տալով ազատա-
զրկվածներին զբաղվել սպորտային խա-
ղերով: 

4. Խցերի էլեկտրական վարդակնե-
րում հոսանքի մատակարարումը դարձ-
նել շուրջօրյա: 

5. Սոցիալ–հոգեբանական ծառայու-
թյունը համալրել հոգեբաններով: 

6. Նախատեսված պատժախցերը 
այլևս չօգտագործել: 

7. Կարանտինային խուցը կիրառել 
ըստ նշանակության: 

8. Հավուր պատշաճի կալանավոր-
ներին իրազեկել իրենց իրավունքների 
մասին: 

9. Բացառել հացադուլավորներին 
պատժախուց տեղափոխելը: 

10. Ջեռուցման համակարգը միացնել 
խցերում անհրաժեշտ ջերմաստիճան 
ապահովելու համար: 

 

                                                 
3 Խմբի հաջորդ այցելության ժամանակ 
ցուցանակը շտկված էր։  
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«Վանաձոր» քրեակատարողական  հիմնարկ 

 
«Վանաձոր» քրեակատարողական հիմ-
նարկի շենքը կառուցվել է 19-րդ դարում: 
Այն կառուցված է ստորգետնյա ջրառատ 
տեղայնքում, ինչի պատճառով խցերում 
խոնավությունը հասնում է մինչև 80%-ի, 
որը գերազանցում է ընդունված թույ-
լատրելի չափանիշը։ Բարձր խոնավութ-
յունը կարող է բազմաթիվ հիվանդութ-
յունների, մասնավորապես թոքախտի 
խթանիչ պատճառ դառնալ։  

Քրեակատարողական հիմնարկի 
պետ Շ. Ալչանգյանի հավաստմամբ նոր 
շենքի շինարարությունը կավարտվի 
2006թ. վերջին: Պետը նշեց, որ քրեակա-
տարողական հիմնարկի շենքի կառուց-
ման առաջին փուլը (200մլն դրամի 
ծավալով) ավարտվել է, ներկայումս 
շինարարական աշխատանքները դադա-
րեցված են, և շինարարության 2-րդ փուլի 
աշխատանքները կվերսկսվեն 2006թ. 
ապրիլի մեկից: 

Հիմնարկում ապամոնտաժվել է 200 
մահճակալ՝ յուրաքանչյուր կալանավորի 
4քմ տարածքով ապահովելու նպատա-
կով։ Թոքախտով հիվանդները պահվում 
են Կարմիր Խաչի կողմից վերանորոգված 
խցերում: Ըստ թոքախտով հիվանդ կալա-
նավորների վկայության, հիմնարկի 
բժշկի կողմից նրանց տրամադրվում է 
անհրաժեշտ դեղորայք, և այդ առումով 
բողոքներ չկային:  

Խցերի պատերին փակցված են կա-
լանավորների իրավունքերի և պարտա-
կանությունների մասին ցուցակը:  

Հանձնուքների ընդունման սենյակի 
պատերին փակցված են տեսակցութ-
յունների և հանձնուքների պարբերակա-
նության վերաբերյալ օրենսդրության 
հատվածները: Կալանավորների հետ 
զրույցի ընթացքում պարզվեց, որ նրանք 
տեղյակ են տեսակցությունների և հանձ-
նուքների հաճախականության մասին 
օրենսդրությամբ սահմանված իրենց 
իրավունքներին, և բողոքներ չներկայաց-
վեցին դրանց վերաբերյալ:   

Կալանավորների անկողնային պարա-
գաների մասին մեր հարցումները պար-
զեցին, որ շաբաթը մեկ անգամ հիմնարկը 
փոխում է դրանք: Կային կալանավորներ, 
որոնք հիմնարկի ղեկավարության համա-
ձայնությամբ օգտագործում էին իրենց 
անձնական անկողնային պարագաները, 
որոնք փոխարինում էին իրենց հարա-
զատների օգնությամբ: 

Կալանավորները հայտնեցին, որ շա-
բաթը մեկ անգամ լողանում են 12-20 րոպե 
տևողությամբ 

 Կալանավորների հետ զրույցների ըն-
թացքում չկային բողոքներ սննդի որակի և 
անձնակազմի կողմից վերաբերմունքի վե-
րաբերյալ:  

Խցերում միջատների առկայության 
մասին ահազանգեր կամ բողոքներ նույն-
պես չկային:        

Կալանավորների կողմից եղան բողոք-
ներ ռադիոյի բացակայության մասին: Հիմ-
նարկի աշխատակիցների բացատրությամբ 
ներքին ռադիոցանց գոյություն ունի, սա-
կայն Վանաձորում լարային ռադիոյի աշ-
խատանքների դադարեցման պատճառով 
հնարավոր չէ այն աշխատեցնել: Եթե 
կալանավորները կարողանան ձեռք բերել 
էլեկտրական ռադիոընդունիչներ, խնդիրը 
կլուծվի: Կալանավորները բողոքեցին նաև 
տեղեկատվության այլ միջոցների, մասնա-
վորապես թերթերի բացակայությունից: Ըստ 
հիմնարկի աշխատակցի բացատրության, 
թերթերը ստանում են վարչությունից, որոնք 
հնացած են լինում և տեղեկատվական բացը 
չեն կարող լրացնել: 

Պետի հավաստմամբ հատուկ միջոց-
ների կիրառման դեպքեր չեն եղել: Նրա 
ասելով իր պաշտոնավարման ժամանակ 
(վերջին 4 տարում) ընդհանրապես նման 
անհրաժեշտություն չի եղել: Կալանավոր-
ների հետ առանձնազրույցների ընթացքում 
նույնպես հատուկ միջոցների կիրառման` 
անմարդկային, արժանապատվությունը  
նվաստացնող վերաբերմունքի մասին 
տեղեկատվություն կամ բողոք չեն ստացվել:  
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Կալանավորների հավաստմամբ ըն-
դունման ժամանակ իրենց բացատրվել են 
կալանավորի իրավունքները և պարտա-
կանությունները:  

Միաժամանակ համարյա բոլոր 
կալանավորները բողոքում էին ՁՊՎ-ում 
և ռազմական ոստիկանության մեկուսա-
րաններում ոստիկանության աշխատա-
կիցների կողմից ծեծի, խոշտանգման  և 
հոգեբանական ճնշումների փաստերի 
մասին: Ըստ կալանավորների վկայութ-
յան նման մեթոդները զանգվածային 
բնույթ են կրում թե քաղաքացիական, թե 
զինվորական անձանց նկատմամբ: Մեր 
կողմից կալանավորների ընդունման և 
զննության մատյանների ուսումնասի-
րությունը ցույց է տալիս, որ կալա-
նավորված անձանց զգալի մասը ՁՊՎ-ից 
քրեակատարողական հիմնարկություն 
ընդունվում են վնասվածքներով:   

Այցելության ժամանակ պատժախու-
ցը և մոլեգնախուցը դատարկ էին: 
Պատժախուցը այցի ժամանակ (ցերեկվա 
ժամը 12:00-13:00) խավար էր, լուսավո-
րությունը անբավարար, սանհանգույցը 
առանձնացված չէր: Պատժախցի հա-
տակը նախկինում բետոնապատվածի 
փոխարեն այժմ տախտակապատված էր: 
Պատժախուցը մեկտեղանոց է, մակերեսը 
5-6 քմ:   

Մոլեգնախցի պատերը բետոնա-
պատված էին, այլ առարկաներ չկային: 
Բացակայում էր նաև սանհանգույցը:  

Պատժախցում և մոլեգնախցում 
փակցված  չէ կալանավորված անձանց 
իրավունքների և պարտականություն-
ների մասին թերթիկը: 

Համարում ենք, որ նման պայման-
ներում մարդկանց պահելը կարելի է 
գնահատել որպես անմարդկային վերա-
բերմունքի դրսևորում: 
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«Աբովյան» քրեակատարողական  հիմնարկ 
 

«Աբովյան» քրեակատարողական 
հիմնարկում պահվում են կալանա-
վորված և դատապարտված կանայք եւ 
անչափահասներ։ Կալանավորվածների 
համար նախատեսված է առանձին 
մասնաշենք, որտեղ կանայք և անչա-
փահասները պահվում են առանձին 
խցերում։ Մասնաշենքն ունի 16 խուց 
երկու հարկերում։ Ընդ որում, առաջին 
հարկի խցերը չափազանց խոնավ են, և 
այնտեղ կալանավորվածներին պահելը, 
առավել ևս հաշվի առնելով, որ նրանք 
կանայք և անչափահասներ են, անցան-
կալի է։  

Խցային պայմանները հիմնարկում 
չափազանց հեռու են բարվոք լինելուց։ 
Խցերում չի պահպանվում 1 անձի համար 
նախատեսված 4քմ. տարածքի չափա-
նիշը։ «Աբովյան» ՔԿՀ-ը միակն է, որտեղ 
պատուհանների ճաղավանդակները տե-
ղադրված են և դրսի կողմից և ներսի, որի 
պատճառով կալանավորները չեն կա-
րողանում բացել պատուհանները։ 
Ամառը օդափոխություն ապահովելու 
նպատակով ղեկավարության կողմից 
հանվում են պատուհանների ապակի-
ները, ինչը չի կարող հարցի լուծում 
համարվել։ Անվտանգության նկատա-
ռումներով վերջերս սկսել են ներսի 
կողմից ճաղավանդակներ տեղադրել 
ցմահ դատապարտյալների խցերում: 
Դրանք տեղադրվում են այնպես, որ-
պեսզի պատուհանը բացելու հնարավո-
րություն լինի։  

Խցերում ջրատար համակարգը 
ծայրաստիճան մաշված է։ Հիմնարկում 
չկա ջեռուցման համակարգ։ Ձմեռային 
ամիսներին ջեռուցումը կատարվում է 
էլեկտրական սարքավորումների միջո-
ցով։ Սակայն գիշերային ժամերին 
հոսանքը խցերում անջատվում է, և 
կալանավորները խցերում մրսում են։ 
Ղեկավարությունը սա բացատրում է 
էլեկտրաէներգիայի խնայողությամբ։  

Կին կալանավորները բողոքում էին 
անձնական հիգիենայի ապահովման ոչ 
բավարար հնարավորություններից։ Ըստ 

օրենքի հիմնարկը պարտավոր է շաբաթը 
առնվազն 1 անգամ ապահովել կալանա-
վորների լոգանքը։ Սա չի նշանակում, որ 
հատկապես կանանց համար չի կարելի 
լոգանքը կազմակերպել ավելի հաճախ, 
սակայն այդպիսի նախաձեռնություն չի 
դրսևորվում։ «Աբովյան» հիմնարկի խցերի 
մի մասում սանհանգույցները այնպես են 
կառուցված, որ դրանք կարելի է լողա-
սենյակներ դարձնել, այդպիսով ապահո-
վելով կանանց ամենօրյա ցնցուղով լողա-
նալու հնարավորություն: Բացի այդ, չնայած 
ՀՀ կառավարության որոշմամբ սահմանված 
«Քրեակատարողական համակարգում 
պահվող անձանց սննդի, հանդերձանքի, 
անկողնային եւ սանիտարահիգիենիկ պա-
րագաների չափաբաժինների4», ըստ որի  
կանանց համար նախատեսված են հիգիե-
նիկ պարագաներ, հիմնարկը պետության 
կողմից դրանք չի ստանում։ Կալա-
նավորներին հիգիենիկ պարագաներով 
մասամբ ապահովում են հարազատները և 
բարեգործական կազմակերպությունները։  

Հիմնարկն ունի ընդամենը մեկ 
զբոսահրապարակ։ Հաշվի առնելով, որ կին 
և անչափահաս կալանավորները ունեն 
օրական երկու ժամյա զբոսանքի հնարա-
վորություն, ապա ակնհայտ է, որ այդ 
զբոսահրապարակը չի կարող ապահովել 
օրենքի պահանջները։  

«Աբովյան» ՔԿՀ–ն ունի տեսակցության 
չորս սենյակ, որոնք նույնպես վերանո-
րոգման կարիք ունեն, կահույքը` աթոռներ 
են եւ կիսաջարդ բազկաթոռներ, ջեռուցում 
նախատեսված չէ, երկու սենյակներում 
վարդակներ չկային: Դա նշանակում է, որ 
այդ սենյակները հնարավոր չէ տաքացնել 
նույնիսկ էլեկտրական սարքերով: Սեն-
յակներից մեկը պատուհաններ չունի, 
մյուսների պատուհանները ներկված են եւ 
չեն բացվում, փողոցից լսվում է սենյակում 
ընթացող զրույցը: Տեսակցության սենյակ-
ների մոտակայքում չկա զուգարան, ինչը 
ջեռուցման բացակայության հետ մեկտեղ 

                                                 
4 N 413-Ն, 2003 թվականի ապրիլի 10 
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կարող է ազդել տեսակցությունների 
տևողության վրա։  

«Աբովյան» քրեակատարողական 
հիմնարկում հանձնուքի փոխանցման 
համար սենյակ նախատեսված չէ: Այն ըն-
դունվում է  դեպի փողոց բացվող պատու-
հանից։ Հանձնուքի փոխանցման կամ այլ 
կարգի վերաբերյալ փաստաթղթեր 
փակցված չեն: Հանձնուք բերող 
հարազատները ստիպված են դրսում 
սպասել մինչև հանձնուքը կընդունվի։ 
Մոտակա զուգարանը գտնվում է ադմի-
նիստրացիայի մասնաշենքում, ինչը 
նույնպես անհարմարություններ է առա-
ջացնում։ Խմբի այցելություններից մեկի 
ժամանակ գրանցվել է դեպք, երբ մի 
քաղաքացի, որ իր մանկահասակ երե-
խայի հետ հանձնուք էր բերել, երկար 
ժամանակ կանգնել էր հերթում, ինչից 
հետո նրան հայտարարել էին, որ 
աշխատանքային ժամն ավարտվել է, և 
հանձնուքներ այլևս չեն ընդունվում։ 
Հաշվի առնելով, որ «Աբովյան» ՔԿՀ–ն 
միակն է Հայաստանում, ուր պահվում են 
կանայք և անչափահասներ,և մարդիկ 
հաճախակի հեռավոր շրջաններից են 
գալիս, համարում ենք նման վերա-
բերմունքը անթույլատրելի։  

Այս ամենից կարելի է եզրակացնել, 
որ չնայած վերջին տարիներին այլ ՔԿՀ–
ներում իրականացվվում են լայնամասշ-
տաբ շինարարական և վերանորոգման 
աշխատանքներ, «Աբովյան» ՔԿՀ–ն կար-
ծես դուրս է մնացել ուշադրությունից։ 
Առավել ևս երբ փորձում ենք համեմատել 
կանանց և անչափահասների համար 
ստեղծված պայմանները իրավապահ 
մարմինների նախկին աշխատակիցների 
համար ստեղծած պայմանների հետ։ 

 
 
Առաջարկություններ 

1. Առաջնահերթության կարգով 
վերանորոգել կալավորվածներին պա-
հելու մասնաշենքը: 

2. Հաշվի առնելով, որ խցերի ջե-
ռուցումը կատարվում է էլեկտրական 
սարքերի միջոցով,  բացառել հոսանքի 
անջատումները խցերում: 

3. Ավելացնել լոգանք ընդունելու 
հաճախականությունը կանանց համար:  

4. Կանանց ապահովել հիգիենիկ 
պարագաներով: 

5. Ստեղծել սպասասրահ հարազատ-
ների համար, որտեղ փակցնել անհրա-
ժեշտ փաստաթղթերը: 

6. Վերանորոգել տեսակցության սեն-
յակները։ Դրանց մոտակայքում կառուցել 
զուգարան, որից թե' կալանավորները, թե' 
հարազատները կկարողանան ազատ 
օգտվել: 

7. Ավելացնել զբոսահրապարակների 
քանակը: 

8. Բացառել 1–ին հարկի խցերի օգ-
տագործումը: 
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«Նուբարաշեն» քրեակատարողական  հիմնարկ  

 
«Նուբարաշեն» քրեակատարողական 

հիմնարկը Հայաստանի կենտրոնական 
ԿՊՎ-ն է: Հիմնարկը կատարում է ինչպես 
ԿՊՎ-ի, այնպես էլ բաշխիչ հիմնարկի 
դեր: Բացի այդ, այստեղ է պահվում ցմահ 
դատապարտյալների մեծ մասը:  

«Նուբարաշեն» քրեակատարողական 
հիմնարկում բոլոր խցերը միանման են` 
ունեն նույն մակերեսը (30քմ) եւ ի 
սկզբանե նախատեսված են եղել 12 հոգու 
համար (բացառություն է կազմում 6–րդ 
մասնաշենքը), սակայն վերջին տարի-
ներին 2-4 մահճակալներ ապամոնտաժ-
վել են, որի շնորհիվ հիմնականում 
ապահովվում է 1 անձի համար 4քմ 
չափանիշը։ Վերջին տարիներին իրակա-
նացված վերանորոգման աշխատանք-
ների արդյունքում խցերում զուգարան-
ները մեկուսացվել են։ Հիմնականում 
պատուհանները չունեն ապակի և 
պատված են պոլիէթիլենով։ Բացակայում 
են կալանավորների անձնական փոքր 
պահարանները։  

Հիմնարկի 6-րդ բաժանմունքը 
գտնվում է հիմնական կառույցին կից 
մասնաշենքի 2-րդ հարկում։ Բաժան-
մունքում տեղակայված է 15 խուց։ 
Այստեղ կալանավորները տեղաբաշխ-
վում են այն սկզբունքով, որ առավելա-
պես մեկուսացված լինեն շրջապատից՝ 
կախված` քրեական գործի առանձնա-
հատկությունից։ Մասնաշենքում գործում 
է առավել խիստ կարգ։  

Բաժանմունքն ունի իր բաղնիքը և 
զբոսանքի վայրը։ Բաղնիքն ունի 2 
բաժանմունք՝ նախասրահ և լոգարան։ 
Նախասրահը յուղաներկված է, պատե-
րին հարմարեցված են կախիչներ՝ 
հագուստի  համար։ Լոգարանը ունի 5 
բաժանմունք։  

Հիմնականում չի պահպանվում նա-
խատեսված օրական 1 ժամյա զբոսանքը։ 
Դա բացատրվում է անձնակազմի սա-
կավությամբ։ Զբոսահրապարակներում 
չկա սպորտով զբաղվելու հնարա-
վորություն։ 

Չնայած Խմբի անդամները բազմիցս 
դիմել են հիմնարկի ղեկավարությանը 
կարանտինային խցերի կալանավորներին 
անկողնային սպիտակեղենով ապահովելու 
առաջարկությամբ, հարցը դեռևս լուծված չէ։ 

Արձանագրվել են դեպքեր, երբ ազա-
տազրկվածների կողմից ուղարկված նա-
մակները չեն հասել հասցեատերերին, 
ինչպես նաև մերժվել են լրագրղների հետ 
հանդիպելու նրանց ցանկությունները։ 

2005թ. ընթացքում Խումբը մի շարք 
ահազանգեր է ստացել «Նուբարաշեն» ՔԿՀ-
ի աշխատակազմի կողմից ազատազրկված-
ների նկատմամբ կիրառվող բռնությունների 
վերաբերյալ (տես «Խոշտանգումների և 
դաժան վերաբերմունքի կանխարգելում» 
բաժինը)։ 

Նման փաստերի առկայությունը, ինչ-
պես նաև դրանց ուսումնասիրման ոչ 
լիարժեք լինելը լուրջ մտահոգության տեղիք 
են տալիս: Կարծում ենք, որ անհրաժեշտ է 
նշված փաստերը ՀՀ Արդարադատության 
նախարարության կողմից անաչառ և բազ-
մակողմանի ուսումնասիրության ենթարկ-
վեն հետագայում նմանատիպ երևույթները 
բացառելու համար: 

 
 

Առաջարկություններ 
1. Ապահովել կալանավորների օրա-

կան 1 ժամյա զբոսանքը: 
2. Բարելավել սննդի որակը: 
3. Ապահովել նամակագրության 

իրավունքն ու գաղտնիությունը: 
4. Կարանտինում պահվող կալա-

նավորներին ապահովել անկողնային 
սպիտակեղենով: 

5. Զբոսահրապարակներում հնարա-
վորություն ստեղծել զբաղվելու 
սպորտային խաղերով: 
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«Վարդաշեն» քրեակատարողական  հիմնարկ  

 

«Վարդաշեն» քրեակատարողական 
հիմնարկը նախատեսված է իրավապահ 
մարմինների նախկին աշխատակիցների 
համար:  Այն բաղկացած է  վարչական եւ 
ազատազրկվածներին պահելու համար 
նախատեսված մասնաշենքերից: Ընդ 
որում,   ազատազրկվածներին պահելու 
համար նախատեսված մասնաշենքը բաղ-
կացած է 2 գոտուց՝ կալանավորների և 
դատապարտյալների։  

2003-2005թթ. հիմնարկը հիմնովին վե-
րանորոգվել է, տեղադրվել են ժամանա-
կակից պատուհաններ։ Խցերը 2-4 տե-
ղանոց են, հատակները` փայտյա։ 
Զուգարանները մեկուսացված և սալիկա-
պատված են։ Սննդի որակը բավարար է։ 
Չնայած լույսի անջատիչները գտնվում են 
խցերից դուրս, սակայն «Վարդաշենը» 
միակ հիմնարկն է, ուր խցերում կի-
րառվում է 2 տիպի լուսավորություն՝ 
ցերեկային և գիշերային։ Յուրաքանչյուր 
կալանավորի համար նախատեսված է 
անձնական իրերի փոքրիկ պահարան։ 

Հիմնարկն ունի երկու մեծ զբոսա-
հրապարակ։ Ի տարբերություն մյուս ՔԿՀ–

ների, այստեզ զբոսահրապարակները վե-
րևից ճաղապատված չեն։ Կալանա-
վորները զբոսանքի են հանվում ոչ թե ըստ 
խցերի, այլ խառը տարբերակով (հաշվի 
առնելով, որ նույն քրեական գործով 
կալանավորները չշփվեն միմյանց հետ)։ 
Այս հանգամանքը հոգեբանական դրական 
ազդեցություն կարող է ունենալ, քանի որ 
կալանավորները շփման հնարավորութ-
յուն ունեն ոչ միայն իրենց խցակիցների, 
այլև այլ անձանց հետ։ 

Ըստ հարցումների հիմնարկում անձ-
նակազմի վերաբերմունքը կալանավոր-
ների նկատմամբ հիմնականում էակա-
նորեն տարբերվում է այլ ՔԿՀ–ներից։ 
Վերաբերմունքը առավել բարյացակամ է և 
զերծ համակարգում ընդունված կարծրա-
տիպերից։ 

Ներկայումս Հայաստանում գործող 
քրեակատարողական հիմնարկներից այս-
տեղ ազատազրկվածներին պահելու պայ-
մանները առավել մոտ են միջազգային 
չափանիշներին։   

 
 

«Գյումրի» քրեակատարողական հիմնարկ  
 

Հիմնարկն ունի 24 խուց, որոնցից     
18-ը նորոգված էին։ Զուգարանները 
մասնակի մեկուսացված են, պատերը 
բարձրացված։ Տեղանքը, ուր կառուցված 
է «Գյումրի» ՔԿՀ–ի շենքը, հարուստ է 
ստորգետնյա ջրերով, ինչի պատճառով 
այստեղ կատարվող վերանորոգման աշ-
խատանքները անարդյունավետ են։ 
Հիմնարկի ղեկավարության հավաստ-
մամբ Կարմիր խաչի կազմակերպության 
հետ ձեռք է բերվել համաձայնություն 
ստորգետնյա ջրահեռացման աշխա-
տանքներ սկսելու վերաբերյալ։ 

 

 

Խցերում չէր գործում ռադիոցանցը։ 

Վերջին շրջանում հիմնարկի բուժանձ-
նակազմը համալրվել է նոր մասնա-
գետներով՝ վիրաբույժ, ատամնաբույժ, քիթ-
կոկորդի մասնագետ։ Բուժմասնաշենքը  
առանձին մեկ հարկանի շինություն է, ուր 
խիստ խոնավության պատճառով նորոգման 
աշխատանքներ ընդհանրապես չեն կա-
տարվում։ 

Հիմնարկի տեսակցության սենյակը շատ 
փոքր է, և դժվար է ապահովել օրենքով 
նախատեսված տեսակցությունների չափա-
քանակը։ 
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Սնունդ 
 

ԿՊՎ-ներում սննդի չափաբաժինները 
սահմանված են ՀՀ Արդարադատության 
նախարարության քրեակատարողական 
հիմնարկներում պահվող անձանց սննդի 
օրական միջին չափաբաժինների մասին5 
ՀՀ կառավարության որոշումով: Սակայն 
ցանկում հաստատված սննդամթերքի 
զգալի մասին Խմբի անդամները հիմ-
նարկներում երբևիցե չեն հանդիպել 
(միրգ, հյութեր, պանիր, կաթ, ձու և այլն)։   

Հայաստանի Հանրապետության 
քրեակատարողական հիմնարկների նյու-
թական ապահովումը կատարվում է 
կենտրոնացված մատակարարման 
սկզբունքի համաձայն: Այսինքն, Քրեա-
կատարողական վարչությունը կատա-
րում է անհրաժեշտ գնումները «Պե-
տական գնումների մասին» օրենքի 
համաձայն  եւ մատակարարում հիմ-
նարկներին: Այդ պատճառով որոշ 
սննդամթերքների բացակայությունը կամ 
եղած սննդամթերքի ցածր որակը հիմ-
նարկի ղեկավարության կողմից չի 
կարող վերահսկվել։ Եղած համակարգը 
բավականին ծախսատար է, քանի որ 
ամբողջ սննդամթերքը ստացվում է 
Երևանից, և մարզերում գտնվող հիմ-
նարկները տրանսպորտային մեծ ծախ-
սերի առաջ են կանգնում։ Կարծում ենք, 
որ եթե  բյուջետային միջոցները հատ-
կացվեին անմիջապես հիմնարկներին, 
հնարավոր կլիներ նաև արդյունավետ 
վերահսկել և´ սննդի որակը, և´ տեսա-
կանին։ 

Ինչ վերաբերում է հիմնարկներում 
ազատազրկվածներին տրվող սննդի 
որակին, ապա բացառությամբ 1-2 
հիմնարկների, այն անբավարար է։ Այդ 
պատճառով ազատազրկվածները հնա-
րավորության դեպքում աշխատում են 
չօգտվել հիմնարկի կողմից պատ-
րաստված ճաշերից։ Սնունդը հիմ-

                                                 
5 Հայաuտանի Հանրապետության 
կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 10-ի N 
413-Ն որոշում: 

նականում պատրաստում են տնտես-մասի 
դատապարտյալները, որոնք չունեն խոհա-
րարի մասնագիտություն և չեն անցել համա-
պատասխան դասընթացներ։  

Որոշ հիմնարկների խոհանոցներում 
տիրում է հակասանիտարական վիճակ 
(«Նուբարաշեն», «Գյումրի»)։ Խմբի այցե-
լությունների ընթացքում հազվադեպ ենք 
հանդիպել, երբ խոհանոցում պահպանված է 
եղել նախորդ ճաշի նմուշը, ինչը թույլ կտար 
համաճարակների կամ սննդային թունա-
վորումների դեպքում պարզել դրանց պատ-
ճառները։  

Խոհանոցներում չկան սառնարաններ, 
ուր հնարավոր կլիներ պահել պահեստից 
ստացված սննդամթերքը։ Հատկապես դա 
կարևոր է հանգստյան օրերին, քանի որ այդ 
օրերի համար սնունդը ստացվում է 
նախօրոք։  

Ոչ բոլոր հիմնարկներն են ապահովում 
դիետիկ սննդով այն ազատազրկվածներին, 
ովքեր ունեն դրա կարիքը։ 

Անմխիթար վիճակում են սննդի պահես-
տները, ինչի պատճառով պահեստավորված 
մթերքի զգալի մասը փչանում է։ Հատկապես 
հակասանիտարական և հակահիգիենիկ 
վիճակում են թթվի հորերը։  

«Գորիս» ՔԿՀ–ում ստացվել է տեղե-
կատվություն ազատազրկվածներին, որպես 
պատիժ, ճաշից զրկելու դեպքերի մասին։ 
«Նուբարաշեն» ՔԿՀ–ից նույնպես բազմաթիվ 
բողոքներ են ստացվել այն մասին, որ 
պատժախցում գտնվողները զրկվում են 
ճաշից։ Սա և´ ՀՀ օրենսդրության, և´ 
միջազգային չափանիշների կոպիտ խախ-
տում է։ 

Հիմնարկներում նաեւ տարբեր էր հացի 
որակը: «Նուբարաշեն», «Գորիս» եւ «Վանա-
ձոր» հիմնարկները ունեն հացի փուռ: Ընդ 
որում, «Նուբարաշեն» հիմնարկն ունի նաեւ 
ալրաղաց: Եթե «Գորիս»-ի ու «Վանաձոր»-ի 
հացի որակը բավարար էր, ապա 
«Նուբարաշեն»-ի հարցված կալանավոր-
վածները միաբերան նշում էին, որ հացի 
որակը հեռու է բավարար լինելուց (խոնավ է 
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եւ թթված): Խումբը այցելեց այդ 
փուռը եւ համոզվեց, որ հացի որակը 
ցածր է։ 

Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, 
որ սննդի որակը հիմնարկներում 
հեշտությամբ կարելի է բարելավել այն 
դեպքում, երբ աշխատակազմը նույնպես 
իրավունք կունենա օգտվել այդ սննդից, 
ինչը Հայաստանում ներկայումս արգել-
ված է։ Ավելին, հաճախ հանդիպում ենք 
դեպքերի, երբ խոհարարները իրենց 
համար առանձին սնունդ են պատ-
րաստում և չեն օգտվում մնացած 
ազատազրկվածների համար իրենց իսկ 
կողմից պատրաստած սննդից։ 

 
Առաջարկություններ 
1. Բարձրացնել սննդի որակը: 
2. Պահեստներում ապահովել սննդի 

պահպանության համար պատշաճ պայ-
մաններ: 

3. Խոհանոցներում ապահովել 
պատշաճ սանիտարահիգիենիկ վիճակ: 

4. Խոհանոցները ապահովել սառնա-
րաններով: 

5. Ապահովել դիետիկ սնունդ ստա-
նալու հնարավորություն բոլոր հիմնարկ-
ներում: 

6. Ապահովել ազատազրկվածների 
սնունդը ըստ կառավարության կողմից 
հաստատված ցանկի: 

7. Սննդի ձեռք բերման համար նա-
խատեսված միջոցները հատկացնել ան-
միջապես հիմնարկներին: 
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Բուժսպասարկում  
 
Բոլոր ՔԿՀ–ներում բուժսպասար-

կումը հեռու է բավարար լինելուց։  
Հիմնարկները համալրված չեն ինչպես 
անհրաժեշտ մասնագետներով, այնպես 
էլ բժշկական սարքավորումներով և 
դեղորայքով։ Բացի «Նուբարաշեն»-ից, 
մնացած հիմնարկներում չկան գործող 
ֆլյուորոգրաֆիայի սարքավորումներ:  
Մոտավորապես 6 ամիսը մեկ անգամ 
հիմնարկներ է այցելում ֆլյուորո-
գրաֆիայի անցկացման համար սարքա-
վորված մեքենա, եւ ախտորոշվում են 
բոլոր կալանավորվածները: Մեր կար-
ծիքով անմիջապես կարանտինային 
փուլում թոքախտի ախտորոշման հնա-
րավորության բացակայությունը թույլ չի 
տալիս արդյունավետ պայքարել այդ 
հիվանդության տարածման դեմ: Նույնը 
վերաբերում է նաեւ այլ տարափոխիկ 
հիվանդություններին: Միայն «Նուբարա-
շեն» ՔԿՀ–ն է համալրված տարբեր պրո-
ֆիլների բժշկական անձնակազմով, որը 
նաեւ միակն է, որ ունի հոգեբույժ։ 
Առավել մեծ է հոգեբույժի անհրաժեշ-
տությունը «Գորիս» ՔԿՀ–ում, ուր դատա-
պարտյալները պահվում են բանտային 
ռեժիմում։  

Ատամնաբուժական ծառայությունը 
բո-լոր ՔԿՀ–ներում, բացի ատամ 
հեռացնելուց, այլ բուժում չի իրակա-
նացնում։ Ատամնաբուժական սարքավո-
րումները հնամաշ են, և գործնականում 
հնարավոր չէ բուժում իրականացնել։  

Դեղորայքի մատակարարումը ՔԿՀ–
ներ կատարվում է կենտրոնացված` «Հի-
վանդանոց դատապարտյալների համար» 
ՔԿՀ–ից, որը բացարձակապես իրեն չի 
արդա-րացնում։ ՔԿՀ–ներում չի բավա-
րարում ինչպես դեղորայքի տեսականին, 
այնպես էլ քանակությունը։ Կալանավոր-
ները, որպես կանոն, օգտվում են հարա-
զատների կողմից բերված դեղորայքից։ 
Հիմնարկների կողմից ինքնուրույն գնում-
ներ կատարելու հնարավորությունը 
հատկապես կարեւոր է այն դեպքում, երբ 
որեւէ դեղամիջոցի հրատապ անհրաժեշ-
տություն է առաջանում: Այս դեպքում 

մատակարարման գործող մեխանիզմը ընդ-
հանրապես կիրառելի չէ: Այսպիսի դեպ-
քերի համար անհրաժեշտ է կամ որոշակի 
գումար տրամադրել հիմնարկներին, կամ 
պետք է լինի դեղատների ցանց, որից 
հիմնարկները կկարողանան անկանխիկ 
գնումներ կատարել: 

Ըստ «Ձերբակալվածներին եւ կալանա-
վորվածներին պահելու մասին» ՀՀ օրենքի 
21 հոդվածի «Մասնագիտացված բուժօգ-
նության կարիք ունեցող ձերբակալված կամ 
կալանավորված անձը փոխադրվում է 
հատուկ մասնագիտացված կամ քաղա-
քացիական բուժհաստատություն», սակայն 
օրենքի այս դրույթը արդյունավետ չի 
գործում և կապված է բյուրոկրատական 
քաշքշուկների հետ։  

Խմբի կողմից կատարված դիտարկում-
ները վկայում են այն մասին, որ ուսում-
նասիրված բժշկական արձանագրություն-
ներում  ներառված են վնասվածքների սեղմ 
նկարագրությունը, շատ հազվադեպ՝ նաև 
ազատազրկվածի կողմից տրված բա-
ցատրությունը, թե ինչպես է այդ վնասվածքը 
ստացել։ Անհատական զրույցների ընթաց-
քում պարզվել է, որ բժշկական քննությունը 
հաճախ անցկացվում է նաև ոչ բժշկական 
անձնակազմի ներկայացուցիչների ներկա-
յությամբ։ Նման աշխատելաձևը բժշկական 
գաղտնիության սկզբունքի խախտում է և 
կարող է խոչընդոտել, որ մարդիկ իրեց հետ 
կատարվածի մասին ճշգրիտ ցուցմունքներ 
տան։ 

Շատ դեպքերում ազատազրկվածները 
տեղեկացված չեն լինում, որ ազա-
տազրկման վայր մուտք գործելուն պես  
բոլորն անհապաղ պետք է ենթարկվեն 
բուժզննման տվյալ հիմնարկի բժշկական 
անձնակազմի կողմից։ Այլապես ինչպես 
պատճառաբանել այն հանգամանքը, որ 
«Նուբարաշեն» քրեակատարողական հիմ-
նարկում գտնվող Ա. Վ.-ն, երբ նրա 
անձնական գործերին կցված են եղել 
հանրապետության հոգեբուժարանի համա-
պատասխան հաստատող տեղեկանքն առ 
այն, որ նա տառապում է հոգեկան 
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հիվանդությամբ, միայն մեր միջամտութ-
յունից հետո է տեղափոխվել համապա-
տասխան հիմնարկի հոգեկան հիվանդ-
ների համար նախատեսված բաժան-
մունք։ 
Առաջարկություններ՝ 

1. ՔԿՀ–ները համալրել անհրա-
ժեշտ բուժսարքավորումներով, հատ-
կապես ֆլյուորոգրաֆիկ սարքով, եւ 
ատամնաբուժական սարքավորումնե-
րով: 

2. ՔԿՀ–ները դեղորայքի անհրա-
ժեշտ տեսականիով և քանակությամբ 
ապահովելու համար դեղորայքի հա-
մար նախատեսված գումարը տրա-
մադրել ՔԿՀ–ներին։  

3. Կանոնակարգել և պարզեցնել 
անհրաժեշտության դեպքում հիվանդ 
կալանավորներին քաղաքացիական 
բուժհաստատություն տեղափոխելու 
հարցը: 

4. Քաղաքացիական բուժհաստա-
տությունների հետ պայմանագրեր 
կնքել, ապահովելով անհրաժեշտ 
բժիշկ-մասնագետների պարբերաբար 
այցելությունները ՔԿՀ–ներ։ 

5. Համակարգում բուժսպասար-
կումը արդյունավետ դարձնելու համար 
ՔԿՀ–ների բուժծառայությունը փոխան-
ցել Առողջապահության նախարարութ-
յուն: 

6. Պետք է գրանցվեն բժշկական 
քննության ենթակա անձի կողմից 
արված բոլոր հայտարարությունները 
(ներառյալ՝ իր առողջական վիճակի 
նկարագրությունը և վատ վերաբեր-
մունքի մասին ցանկացած հայտարա-
րություն), ինչպես նաև օյբյեկտիվ 
բժշկական արդյունքների ամբողջական 
պատկերը՝ հիմնված մանրամասն 
բժշկական քննության վրա։ Մարմնա-
կան վնասվածքների մասին պետք է 
հայտնվի համապատասխան մարմին-
ներին: 

7. ՔԿՀ–ներում բժշկական քննութ-
յունները պետք է  իրականացվեն հիմ-
նարկի բժիշկների կողմից: Չպետք է 

թույլ տալ, որ բժշկական քննություններն 
անցկացնեն ոչ բժշկական անձնակազմի 
անդամները: Բժշկական քննությունները 
պետք է անցկացվեն նրանց լսողության եւ 
տեսողության սահմաններից դուրս։ 

8. Ապահովել ազատազրկված ան-
ձանց բուժօգնության դիմելու գաղտնիութ-
յունը, օրինակ՝ փակ ծրարի մեջ ուղարկ-
վող նամակի միջոցով։ Ազատազրկման 
վայրի ծառայողները չպետք է փորձեն 
վերահսկել բժշկին դիմելու խնդրանքը։ 
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Հոգեբանական  խնդիրները  քրեակատարողական  
հիմնարկներում 

 

 Հաշվետու ժամանակահատվա-
ծում ՔԿՀ այցելությունները հնարա-
վորություն են տվել կատարել հետև-
յալ եզրակացությունները.  

 
Խցերի կենցաղային պայմանների 

բարելավումը և ազատազրկվածների քա-
նակի կրճատումը նախապայման են 
հանդիսանում նպաստավոր հոգեբանա-
կան, միջանձնային մթնոլորտի ստեղծ-
մանը։ 

ՔԿՀ  ՍՀԻԱ (քրեակատարողական 
վարչական, սոցիալական, հոգեբանական 
և իրավական աշխատանքների) բաժնի 
կողմից կազմված «Կալանավորված ան-
ձանց ուսումնասիրության քարտ»-ի և 
«Դատապարտյալների անհատական 
քարտ»-ի քննարկումը և ներդրումն 
առավել արդյունավետ են կատարվել  
«Աբովյան»,  «Էրեբունի», «Գյումրի» և 
«Երևան կենտրոն» ՔԿ հիմնարկներում։ 

Ազատազրկվածների հոգեբանական 
վիճակների վրա մեծ ազդեցություն ունեն 
ՔԿ հիմնարկի լիարժեք բժշկական ծառա-
յության առկայությունը և դրա աշխա-
տանքը։ Սակայն ոչ բոլոր ՔԿ հիմնարկ-
ների բժշկական ծառայություններն են 
ապահովված անհրաժեշտ բժշկական 
գործիքներով, սարքավորումներով ու 
մասնագետներով: 

Հատուկ ուշադրության խնդիր է 
ազատազրկվածների զբաղվածության 
հարցը։ Ազատազրկման պայմանները  և 
զբաղվածության բացակայությունը բա-
ցասաբար են ազդում նրանց վերափոխ-
ման և հասարակություն վերադառնալու 
գործընթացի վրա։ Այս խնդիրը որոշ 
չափով լուծված է «Աբովյան» ՔԿՀ-ում։ 

Չնայած որոշ հիմնարկներում գոր-
ծում է հոգեբանական ծառայություն, 
սական այն դեռևս հեռու է բավարար 
լինելուց։   

 
 
 

 
 
Առաջարկություններ 

1. Հատուկ ուշադրություն դարձ-
նել ՔՀԿ-ի աշխատակիցների հոգե-
բանական վիճակների բարելավ-
մանը։ 

2. Հոգեբանական աշխատանք-
ների արդյունավետության բարձ-
րացման նպատակով կազմակերպել 
որակավորման բարձրացման և 
ուսուցման դիֆերենցված դասըն-
թացներ՝ հոգեբանների, սոցիալական 
աշխատողների և տարբեր ծառա-
յությունների աշխատակիցների հա-
մար։ Արդարադատության նախարա-
րության աջակցությամբ նման ուսու-
ցումներ են կազմակերպվել ՔԿ հիմ-
նարկների տարբեր ծառայություն-
ների աշխատակիցների համար։ 

3. Մշակել շերտավորված հոգե-
բանական գործնական ձեռնարկներ՝ 
քրեակատարողական հիմնարկների 
աշխատակիցների համար։ 

4. Բացահայտել և շտկել այն 
հոգեկան փոփոխությունները, որոնք 
առաջանում են մարդկանց մեջ` 
ազատազրկվելու պահից: 

5. Ուսումնասիրել և բարելավել 
միջանձնային և սոցիալ հոգեբա-
նական մթնոլորտը քրեակատա-
րողական հիմնարկներում: 

6. Ստեղծել այնպիսի հոգեբա-
նական վիճակ, որը նպաստի ազա-
տազրկվածների դարձի բերմանը և 
հասարակության լիարժեք անդամ 
դառնալուն: 

7. Ուսումնասիրել և բարելավել 
ՔԿՀ-ի աշխատակիցների հոգեբանա-
կան վիճակները։ 
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Կապ արտաքին աշխարհի  հետ  
 

Տեսակցություններ 

Ըստ «Ձերբակալվածներին եւ կալա-
նավորվածներին պահելու մասին» ՀՀ 
օրենքի6, կալանավորված անձանց թույ-
լատրվում է ունենալ ամսական  
առնվազն երկու տեսակցություն` մինչեւ 
3 ժամ տեւողությամբ: Գործնականում 
հիմնարկների ղեկավարության կողմից 
սա հասկացվում է որպես առավելա-
գույնը 2 տեսակցություն։ Նախաքննական 
մարմինը կարող է արգելել կալանա-
վորվածի տեսակցությունները մերձավոր 
ազգականների, ԶԼՄ-ների ներկայացու-
ցիչների եւ այլ անձանց հետ։ Որոշ 
հիմնարկներում հերթական տեսակցութ-
յունը տրամադրվում է, երբ վերջին 
տեսակցությունից անցել է ոչ պակաս 
քան 15 օր։ Նույնպես ընդունված կարգ է, 
երբ նոր հիմնարկ բերված կալա-
նավորին առաջին 15 օրվա ընթացքում 
տեսակցություն չի տրամադրվում։  

Տեսակցություններ ստանալու հետ 
կապված կան խնդիրներ «Գորիս» ՔԿՀ–
ում։ Կալանավորվածների մեծ մասը 
համուզված էր, որ կալանքի մեջ գտնվելու 
ընթացքում իրենք կարող են տեսակցել 
հարազատների հետ միմիայն քննիչի 
թույլտվությամբ: 

Կային նաև կալանավորներ, ովքեր 
գիտեին օրենքի դրույթները, սակայն 

                                                 
6 հոդված 17 

կարծում էին, որ քննիչը արգելել է իրենց 
տեսակցությունները, չնայած ղեկավարութ-
յան հավաստմամբ ոչ մի կալանավորի 
տեսակցություններն արգելելու մասին 
քննիչների կողմից ուղարկված գրություն 
հիմնարկում չի ստացվել։ Սա վկայում է այն 
մասին, որ կալանավորները չեն տեղեկաց-
վում իրենց իրավունքների մասին։  

ՔԿ հիմնարկներում տեսակցության 
համար նախատեսված սենյակների քանակը 
և պայմանները տարբեր են: Ընդ որում, չկա 
որևէ չափանիշ ըստ որի հնարավոր լինի 
կանոնակարգել տեսակցության սենյակների 
քանակը ըստ հիմնարկում պահվող կալա-
նավորների քանակի։ Օրինակ,  եթե «Աբով-
յանում» տեսակցության սենյակները գրեթե 
միշտ դատարկ են, ապա «Նուբարաշենում» 
մեծ հերթեր են գոյանում։ Այդ պատճառով 
նաև սահմանափակվում է 3–ժամյա տե-
սակցության իրավունքը։ 

Ստորև բերված աղյուսակում ներկա-
յացված են տվյալներ հիմնարկներում հա-
րազատների հետ տեսակցությունների 
սենյակների քանակի և հնարավոր միա-
ժամանակ անցկացվող տեսակցությունների 
քանակի վերաբերյալ: 
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Տեսակցության սենյակների   քանակը 3 1 4 1 2 3 1 
Մինչև 5 տարեկան երեխաների հետ 
տեսակցության սենյակներ 

- 1 - - - 1 - 

Հնարավոր միաժամանակ անցկացվող 
տեսակցությունների քանակը 

3 7 4 3 1 2 5 

Մինչեւ 5 տարեկան երեխաների հետ 
հնարավոր միաժամանակ անցկացվող  
տեսակցությունների քանակը 

- 1 - - - 1 - 
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 «Երևան-Կենտրոն» հիմնարկում չկա 
տարաբաժանում քննչական և հարա-
զատների հետ տեսակությունների սեն-
յակների միջև: Տեսակցությունների սեն-
յակները ջեռուցվում են: Սենյակներում 
կան բազմոց, աթոռ, բազկաթոռ: Հատակ-
ները` մանրահատակ, պատերը` պաս-
տառ, կան կախիչներ: Պատերին անգլե-
րեն և հայերեն հայտարարություններ են 
փակցված, ուր բացատրվում է սենյակից 
դուրս գալու կարգը: Կա կանչի կոճակ: 
Մոտակայքում կա սանհանգույց: 

«Աբովյան» հիմնարկում կա  տարբեր 
չափերի չորս տեսակցության սենյակ: 
Ընդհանուր սենյակների վիճակը անմխի-
թար է: Պատերին փակցված ոչ մի փաս-
տաթուղթ չկա: Սենյակներից ոչ մեկում 
օդափոխության հարմարանք չկա:  Սեն-
յակներում ջեռուցում նախատեսված չէ: 
Երկու սենյակներում վարդակներ չկան, 
ինչը նշանակում է, որ այդ սենյակները 
հնարավոր չէ ջեռուցել նույնիսկ էլէկտ-
րական սալիկներով: Սանհանգույց 
նախատեսված  չէ:  

«Գյումրի» ՔԿՀ-ի տեսակցության 
սենյակում հնարավոր է կազմակերպել 
միաժամանակ 3 տեսակցություն: Կալա-
նավորների եւ այցելուների միջեւ կա 
միջնորմ, բայց երկու կալանավորվածի 
(երկու տարբեր այցելուի) միջեւ` ոչ: Դա 
ըստ էության հնարավոր էլ չէ, քանի որ 
տարածքը նեղ է (3մx2մ), ունի մեկական 
մուտք կալանավորվածների և հարա-
զատների համար: Օդափոխության 
հարմարանք չկա: Հատակը բետոնից է: 
Սենյակներում փաստաթղթեր փակցված 
չեն: Սանհանգույցը մոտակայքում է, վե-
րանորոգված, սակայն խոնավության 
պատճառով սալիկները թափվել են: 

«Նուբարաշեն» ԿՊՎ-ի մեկուսարա-
նում կա հարազատների հետ տեսակ-
ցության համար նախատեսված մեկ ընդ-
հանուր սենյակ, որտեղ կարող են տեղի 
ունենալ միաժամանակ 7 տեսակ-
ցություն` իրարից առանձնացված ապա-
կիներով, յուրաքանչյուր մասում կա մեկ 
փոքր երկաթե նստարան, որը ամրացված 
է  կողքի պատին եւ բավականին բարձր է: 
Սենյակը չունի պատուհաններ և չի 

օդափոխվում: Լուսավորությունը միայն 
արհեստական է։ Հարազատների համար 
սանհանգույց մոտակայքում չկա:  

«Վանաձոր» ՔԿՀ-ում  տեսակցության  
համար նախատեսված է  միջանցքի վերջում 
գտնվող տարածքը, որը մեկուսացված է  մե-
տաղյա ցանցով: Այնտեղ կան երկու սեղան 
եւ երկու նստարան։ Առաստաղի տակ կա 
մեկ փոքր պատուհան, նույն տեղում 
գտնվող   օդանցքները  փողոց են դուրս գա-
լիս:  Ձմռան ամիսներին այդ  տարածքում 
շատ ցուրտ է լինում:  

«Գորիս» քրեակատարողական հիմնար-
կում տեսակցության համար նախատեսված 
սենյակում կան չորս ապակեպատ խցեր, 
որոնք չեն օգտագորրծվում, և տեսակցութ-
յունները անց են կացվում միջանցքում։ 
Սենյակը պատուհաններ չունի: Զուգարանը 
գտնվում է անմիջապես սենյակի կողքին: 

Հարկ է նշել, որ «Նուբարաշեն» եւ 
«Վանաձոր» հիմնարկներում կան նաեւ 
մինչեւ 5 տարեկան երեխաների հետ տե-
սակցության  հատուկ կահավորված սեն-
յակներ (այնտեղ կան բազմոց, բազկաթոռ, 
խաղալիքներ, նկարներ):   

Մեր կարծիքով երեխաների հետ տե-
սակցության սենյակների առկայությունը 
խիստ անհրաժեշտ է, քանի որ հատուկ 
կահավորված այդ սենյակները նվազեցնում 
են երեխայի մոտ սթրեսի առաջացման  
հնարավորությունը:  

Ինչպես երեւում է վերը նկարագրվածից, 
չկա տեսակցության սենյակների կահավոր-
ման ընդհանուր մոտեցում: Այսինքն, որոշ 
հիմնարկներում հնարավոր է անմիջական 
շփում, մյուսներում` ոչ, ինչը ստեղծում է 
անհավասար պայմաններ տարբեր հիմնար-
կներում պահվող կալանավորվածների 
միջեւ:  

Պետք է նաեւ փաստել, որ հիմնարկ-
ներում ստեղծված չեն համապատասխան 
պայմաններ օրենքով նախատեսված 3-
ժամյա տեսակցությունների անցկացման 
համար: 

Ինչ վերաբերում է քրեական վարույթն 
իրականացնող մարմնի կողմից տեսակ-
ցություններ արգելելու մեխանիզմին, ապա  
ՀՀ օրենսդրությունը դրա նկատմամբ  
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ժամկետային պահանջ չի դնում, այսինքն 
մեկ որոշումով տեսակցություններն 
արգելվում են ամբողջ նախաքննության 
եւ դատաքննության ընթացքում: Այնինչ 
ԽԿԿ-ն նշում է, որ չնայած  տեսակցութ-
յունների արգելումը քննչական մեկուսա-
րանում կարող է իրոք անհրաժեշտ լինել 
նախաքննության տեսակետից, սակայն 
այդպիսի սահմանափակումը պետք է  
պարտադիր հիմնավորված լինի գործի 
նյութերով և մտցվի հնարավորին չափ 
կարճ ժամկետով7:  

Մեր տեսակետից ճիշտ կլիներ 
օրենքում փոփոխություն կատարել, որ-
պեսզի տեսակցության արգելումը կա-
լանքի որոշման նման կիրառվի որոշակի 
ժամկետով` մեկ կամ երկու ամսով, եւ 
հետագայում անհրաժեշտության դեպ-
քում երկարացվի: Ընդ որում, նախաքն-
նության ընթացքում արգելքի որոշումը 
ընդունվի դատարանի կողմից` վարույթն 
իրականացնող մարմնի միջնորդությամբ, 
ինչը թույլ կտար քննել միջնորդության 
հիմնավորվածությունը: 

Հաճախակի են դեպքերը, երբ կա-
լանավորներին չի թույլատրվում տեսակ-
ցություն ունենալ լրագրողների հետ, ինչը 
օրենքի խախտում է։ 

                                                 
7 ԽԿԿ, Ուկրաինա այցելություն, 2000թ 
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Նամակագրություն  
 

«Ձերբակալվածներին եւ կալանավոր-
վածներին պահելու մասին» ՀՀ օրենքի 
համաձայն նամակագրությունը չի կարող 
արգելվել, եւ միայն դատարանի որոշ-
մամբ կարող է թույլատրվել նամակագ-
րության գրաքննություն: Կալանավոր-
ված անձանց թույլատրվում է իրենց 
հաշվին նամակագրություն վարել` 
առանց նամակների, հեռագրերի թվի 
uահմանափակման: Նամակագրությունն 
իրականացվում է կալանավորվածներին 
պահելու վայրի վարչակազմի միջոցով եւ, 
առանց նամակագրության բովանդա-
կությանը ծանոթանալու, ենթակա է 
արտաքին զննման` արգելված առար-
կաների կամ նյութերի փոխանցումը 
բացառելու նպատակով8: Չնայած նամա-
կագրության իրավունքից օգտվում են 
քչերը, քանի որ ՔԿՀ-ներում (բացի 
«Երեւան կենտրոնից») տեղադրվել են 
հեռախոսներ, եւ կալանավորվածները  
նամակագրության կարիք չեն ունենում, 
բայց պետք  չէ աչքաթող անել այն 
օրենսդրական բացերը, որոնք մեր 
կարծիքով   առկա են այդ հարցում: 

Ոչ Օրենքում, ոչ էլ Ներքին կանոնա-
կարգում նախատեսված չեն մեխա-
նիզմներ, որոնք ապահովեին նամա-
կագրության գաղտնիությունը: Նամա-
կագրության իրավունքից օգտվող կալա-
նավորվածները նշում էին, որ նամակը 
բաց վիճակում հանձնվում էր անձ-
նակազմին: Դրանից հետո նամակը, 
առանց կալանավորվածի ներկայության,  
սոսնձվում էր եւ ուղարկվում հասցեա-
տիրոջը:  Բացի այդ, պարզ է, թե 
արտաքին զննություն անցկացնողի մոտ 
նամակում արգելված առարկաների կամ 
նյութերի առկայության կասկածի առա-
ջացման դեպքում որո՞նք են նրա հետա-
գա գործողությունները: Մեր կարծիքով 
այդ խնդիրը կարելի է լուծել, եթե 
ամրագրվեր մեխանիզմ, որով նամակի 
արտաքին զննությունը կատարվի լուսա-
ցույցների միջոցով և կալանավորվածի 

                                                 
8 Հոդված 17 

ներկայությամբ:  

Ընդհանրապես հարց է ծագում` անհրա-
ժե՞շտ է արդյոք կալանավայրից ուղարկվող  
նամակի արտաքին զննություն, քանի որ, 
ըստ Օրենքի, կալանավորվածի մոտ չեն 
կարող պահվել արգելված առարկաներ կամ 
նյութեր:  

Նույնպես իրավական կարգավորման 
կարիք կա նամակագրության գրաքննութ-
յան հարցում: Օրենքով նախատեսված է, որ 
այն կատարում է քրեական վարույթն 
իրականացնող մարմինը, սակայն նշված չէ, 
թե ինչ տեսակի գրաքննություն է իրա-
կանացվում: Եթե նամակում հայտնաբեր-
վում է քննությանը խոչընդոտող տեղե-
կություն, ապա արդյո՞ք այդ նամակը 
ընդհանրապես չի ուղարկվում հասցեա-
տիրոջը, թե՞ ուղարկվում է  միայն ան-
ցանկալի տեղեկությունը անընթեռնելի 
դարձնելուց հետո: Արդյո՞ք նամակի հե-
ղինակը տեղեկացվում է գրաքննության 
արդյունքների մասին:  

Բացի այդ, ճիշտ կլիներ Օրենքում 
փոփոխություն կատարել, որպեսզի նամա-
կագրության գրաքննության թույլտվութ-
յունը տրվի որոշակի ժամկետով, միայն 
անհրաժեշտության դեպքում հետագայում 
երկարացվի: 
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Հեռախոսակապ 
 

2002 թ-ից սկսվել են ՔԿՀ-ներում հե-
ռախոսների տեղադրման աշխատանք-
ները:  

Կալանավորները օգտվում են հեռա-
խոսից ըստ հիմնարկի վարչակազմի 
կազմած ժամանակացույցի:  

Մեր կարծիքով անհրաժեշտություն 
կա  ամրագրել հեռախոսակապից օգտվե-
լու իրավունքի նվազագույն հաճախա-
կանությունը, ինչպես այն կարգավորված 
է տեսակցությունների հարցում:   

Առանձնահատուկ ուշադրություն ենք 
ուզում դարձնել այն իրողությանը, որ 
միայն «Երեւան կենտրոն» ՔԿՀ-ում 
դեռեւս չի  տեղադրված  հետախոս: Հույս 
ենք հայտնում, որ այդ հարցը կլինի 
քրեակատարողական հիմնարկի վար-
չության ուշադրության կենտրոնում եւ 
շուտափույթ լուծում կստանա:  

 

 
Հանձնուքներ  

 

Ըստ «Ձերբակալվածներին եւ կալա-
նավորվածներին պահելու մասին» ՀՀ 
օրենքի,  կալանավորված անձը կարող է 
uտանալ ամuվա ընթացքում մինչեւ յոթա-
նաuուն կիլոգրամ հանձնուք: Հանձնուք-
ները կարող են uտացվել միանվագ կամ 
մաu-մաu9:  

Որպես կանոն հանձնուքների ըն-
դունման կետերը չեն ջեռուցվում։  

«Երևան կենտրոն» ՔԿՀ–ում ընդուն-
ված կարգ է դարձել, որ հերթական 
հանձնուքը ընդունվում է նախորդ 
հանձնուքի ընդունման օրից ոչ պակաս, 
քան 7 օր հետո։ Սա օրենքի խախտում է, 
և հաշվի առնելով, որ հիմնարկում չկան 
սառնարաններ, կալանավորների համար 
լուրջ խնդիրներ են առաջանում։ 
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Գրադարաններ 
 

Հիմնարկների  գրադարանների  գրքերի 
քանակը  տարբեր է (300-ից–3000):  Հիմնա-
կանում այնտեղ խորհրդային ժամանակ-
ներից մնացած գրքեր են, որոնք պահվում են 
ոչ համապատասխան պայմաններում: Նոր 
գրքեր ստացվում են խիստ հազվադեպ, այն 
ել բարեգործական ճանապարհներով:  

Հարկ է առանձնացնել «Գյումրի» ՔԿՀ-ը, 
ուր գրքերը դասավորված են այբբենական 
կարգով (հայերեն եւ ռուսերեն գրքերը 
առանձին), առկա են քարտագրացուցակ եւ 
առանձին մատյան, որոնցով կալանա-
վորվածները կարող են ընտրել իրենց 
հետաքրքրող գրականությունը: Ցանկալի 
կլիներ, որպեսզի գրադարանից օգտվելը 
հեշտացնելու համար մյուս հիմնարկները 
կիրառեին նույն պրակտիկան: 

Անհրաժեշտ է միջոցներ հատկացնել 
գրադարանները նոր գրքերով համալրելու 
համար, ինչպես նաեւ գրադարաններում 
գրքեր պահելու համար համապատասխան 
պայմաններ ստեղծել : 
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Զբոսանք  
 

Ըստ «Ձերբակալվածներին եւ կալա-
նավորվածներին պահելու մասին» ՀՀ 
օրենքի10, կալանավորվածների զբոսանքի 
տևողությունը չի կարող պակաս լինել 
օրական մեկ ժամից: Ընդ որում, կալա-
նավորված կանայք եւ անչափահասները 
օգտվում են օրական երկու ժամից ոչ 
պակաս զբոսանքի իրավունքից:     

Զբոսահրապարակներում տեղադըր-
ված են նստարաններ, իսկ պատերից 
մեկի վերևում անձրևից պաշտպանելու 
համար ամրացված է մոտ կես մետր 
լայնությամբ թիթեղի կտոր: Հիմնարկ-
ներում կան հետեւյալ քանակի զբոսա-
հրապարակներ`  

 
«Երեւան կենտրոն» 6 
«Գյումրի» 3 
«Նուբարաշեն»  27 
«Գորիս» 4 
«Աբովյան» 1 
«Վարդաշեն» 2 
«Վանաձոր» 2 

 

Չնայած «Նուբարաշեն» ՔԿՀ–ում կան 
բոլոր հնարավորությունները զբոսանքը 
կազմակերպելու համար, սակայն հիմ-
նական խնդիրները առաջանում են հենց 
այս հիմնարկում։ Հանգստյան օրերին 
զբոսանք ընդհանրապես չի տրվում, ինչը 
բացատրվում է այդ օրերին անձնակազմի 
անբավարար քանակով: 

 Բացի այդ, չնայած Ներքին կանոնա-
կարգում նշված է, որ ԿՊ վայրերում 
պետք է լինեն համապատասխան տա-
րածքներ մարմնամարզության համար, 
այդպիսի հնարավորություն մասամբ 
ստեղծված էր միայն «Գյումրի» ՔԿՀ-ի 
զբոսահրապարակներից մեկում (ուր  
կային հանտելներ եւ կշռաքար) եւ 
«Նուբարաշեն» ՔԿՀ-ի հիվանդանոցային 
բաժանմունքի զբոսահրապարակում (ուր 
կար ինքնաշեն պտտաձող) :      
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ԽԿԿ-ն առաջարկում է, որպեսզի ՔԿ 
հիմնարկներում գտնվող անձինք  խցից 
դուրս գտնվեն օրական 8 ժամ: Հայաստանի 
ՔԿՀ-ներից ոչ մեկում չկան համապա-
տասխան պայմաններ այս առաջարկութ-
յունն իրագործելու համար:   Հաշվի առնելով 
ներկայումս հիմնարկներում ընթացող 
վերակառուցման աշխատանքները, անհրա-
ժեշտ է պայմաններ նախատեսել խցից 
դուրս կալանավորվածների գտնվելու 
համար:
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Խոշտանգումների  և դաժան  վերաբերմունքի  կանխարգելում  
 

Հայաստանում խոշտանգումների և 
դաժան, անմարդկային, արժանապատ-
վությունը նվաստացնող վերաբերմունքի 
դրսևորումները հիմնականում հանդի-
պում են ոստիկանական բաժանմունք-
ներում, հետաքննության ընթացքում։ 
Դրանք հիմնականում կիրառվում են 
ցուցմունք կորզելու նպատակով, որոշ 
դեպքերում նաև որպես պատիժ։ 2005 թ. 
նոյեմբերի 30-ին ազատազրկվածի մոր 
գրավոր դիմումի համաձայն այցելություն 
կատարվեց «Նուբարաշեն» քրեակատա-
րողական հիմնարկ։ Ազատազրկվածի 
հետ հանդիպումից և առանձնազրույցից 
պարզվեց, որ նրան ծեծի են ենթարկել, 
ինչպես  որ մայրն էր մեզ հաղորդել իր 
դիմումով։ Նրան ծեծել էին երկու հոգու 
ներկայությամբ։ Խփել էին ոտքերին ու 
ձեռքերին` ցուցմունք կորզելու նպատա-
կով, հետո ստիպել էին ստորագրել մի 
փաստաթղթի տակ, որի բովանդա-
կությանն ինքը ծանոթ չի եղել։ Այդ ամենը 
տեղի է ունեցել ոստիկանությունում 
փաստաբանի (պետության կողմից տրա-
մադրված)  ներկայությամբ։ Փաստաբանը 
ստորագրելուց հետո է միայն նրան 
ծանոթացրել հետաքննության բովանդա-
կությանը։ Կալանավորը հայտնեց նաև, 
որ երկու ամիսների ընթացքում միայն 
մեկ անգամ է հանդիպել իր փաստաբանի 
հետ, որ փաստաբանը գումար է պա-
հանջել գործը լավ կատարելու համար։  

 «Ձերբակալվածներին եւ կալանա-
վորվածներին պահելու մասին» ՀՀ 
օրենքի 38 հոդվածը, որը վերաբերվում է 
ֆիզիկական ուժի կիրառմանը ՔԿՀ–
ներում, ընդհանուր բնույթի էր, և հստակ 
չէր կանոնակարգում ուժի կիրառման 
համաչափությունը կապված իրավիճա-
կից։ Այդ հոդվածը 27.08.2005թ. ճանաչվել 
է ուժը կորցրած, որտեղ փաստորեն 
կանոնակարգված չէր ուժի կիրառումը 
ՔԿՀ–ներում։  

Քրեակատարողական համակարգը 
Ար-դարադատության նախարարությանը 
փո-խանցելուց հետո տպավորություն էր 
ստեղծվել, որ ՔԿՀ–ներում այլևս խոշ-

տանգումներ չեն կիրառվում։ Այդ էին 
վկայում ինչպես տարբեր ՀԿ–ների կողմից 
անցկացված մոնիտորինգների հաշվետ-
վությունները, այնպես էլ Խմբի 2004թ. 
դիտարկումների արդյունքները։  

Սակայն 2005թ. ընթացքում Խումբը 
արձանագրեց դաժան վերաբերմունքի դեպ-
քեր, հատկապես «Նուբարաշեն» ՔԿՀ–ում։ 
Խմբի գնահատմամբ ազատազրկվածների 
նկատմամբ խոշտանգումները և դաժան 
վերաբերմունքը կիրառվում են որպես 
պատիժ։ Այս փաստերը քրեակատարո-
ղական հիմնարկի վարչության կողմից ներ-
կայացվեցին, որպես օրենքի սահմաններում 
ուժի կիրառում։  

Այսպես. 2005թ. մայիսի 4-ին ՀՀ ԱՆ ՔԿՎ 
Հասարակական դիտորդական խումբը 
ստացել էր ահազանգ այն մասին, որ 
«Նուբարաշեն» ՔԿՀ-ում պահվող ցմահ 
ազատազրկման դատապարտված Մ. Ենոք-
յանը ենթարկվել է բռնության։ 

Նույն օրը դիտորդական խմբի ան-
դամներ Մ. Արամյանը, Ա. Դանիելյանը եւ  

Մ. Բաղդասարյանը, այցելելով վերը 
նշված ՔԿՀ, հանդիպեցին հիմնարկի 
պետին, անվտանգության գծով պետի 
տեղակալին, սոցիալ-հոգեբանական ծառա-
յության եւ բուժծառայության պետերին, 
ինչպես նաև ցմահ ազատազրկման դա-
տապարտվածին։ 

Հիմնարկի պետի հետ հանդիպման 
ժամանակ նա հաստատեց Մ. Ենոքյանի 
նկատմամբ ուժի կիրառման փաստը։ 

Նրա խոսքերով, ապրիլի 30-ին 
բացահայտվել է Մ. Ենոքյանի կողմից 
փախուստի փորձի նախապատրաստումը, 
որի պատճառով հիմնարկի պետի կողմից 
նշանակվել է տույժ՝ 10 օր պատժախուց։ 
Պատժախուց տեղափոխելուց առաջ Մ. 
Ենոքյանը չի ենթարկվել աշխատակցի 
պահանջին և թույլ չի տվել իրեն խուզարկել։ 
Այդ պատճառով հիմնարկի պետի որոշ-
մամբ  Մ. Ենոքյանի նկատմամբ կիրառվել է 
հատուկ միջոց (ռետինե մահակ), որից 
հետո նա տեղափոխվել է պատժախուց։ 
Միջադեպը արձանագրվել է, և դրա մասին 
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հայտնվել է համապատասխան մարմին-
ներին։ 

Դապարարտյալի հետ հանդիպման 
ընթացքում պարզվեց, որ նրա նկատ-
մամբ գործադրվել է ֆիզիկական ուժ, որի 
հետևանքով նրա դեմքի, քունքերի, քթի 
վրա առաջացել էին վերքեր, իսկ աջ աչքը 
և ձախ ականջը կապտած էին։ Ենոքյանի 
դեմքին առաջացած որոշ վնասվածքների 
արտաքին տեսքը վկայում էր, որ դրանք 
չէին կարող առաջանալ ռետինե մահակի 
հարվածներից։ Բացի այդ, Ենոքյանի 
մեջքին դեռևս հստակ երևում էին ռետինե 
մահակի հարվածներից առաջացած բազ-
մաթիվ հետքերը։ Վնասվածքներ կային 
նաև Ենոքյանի ձեռքերին և ոտքերին, 
ձեռքերի դաստակների վերքերը ամենայն 
հավանականությամբ առաջացել էին այն 
պատճառով, որ հատուկ միջոց կիրա-
ռելու ժամանակ դատապարարտյալը 
եղել է ձեռնաշղթաներով։ 

Հանդիպումներից պարզվեց, որ հիմ-
նարկի սոցիալ-հոգեբանական ծառայութ-
յան աշխատակիցները թե' մինչ միջա-
դեպը, թե' դրանից հետո ոչ մի հանդի-
պում չեն ունեցել դատապարտյալի հետ և 
որևէ աշխատանք նրա հետ չեն իրա-
կանացրել։  

Ինչ վերաբերում է հիմնարկի բուժ-
ծառայությանը, ապա ծառայության պե-
տի խոսքերով, միջադեպից հետո Ենոք-
յանին ցույց է տրվել բուժօգնություն 
(տրվել է ցավազրկող դեղորայք), սակայն 
ստացված մարմնական վնասվածքների 
վերաբերյալ արձանագրություն չի կազ-
մվել։ Նրա խոսքերով, ազատազրկված-
ների ՔԿՀ-ում գտնվելու ժամանակ 
ստացված և նրանց մարմնի վրա 
հայտնաբերված վնասվածքների մասին 
բժշկական արձանագրություն երբևէ չի 
կազմվում։ 

Մեր կողմից արձանագրված փաս-
տերը ցույց են տալիս, որ տվյալ դեպքում, 
եթե նույնիսկ ընդունենք դատապարտ-
յալի չենթարկվելը անձնակազմի պա-
հանջին, ապա ակնհայտ է, որ ձեռնա-
շղթաներով դատապարտյալը չէր կարող 
ցուցաբերել այնպիսի դիմադրություն, 
որը սաստելու նպատակով անհրաժեշտ 
էր կիրառել այնպիսի հարկադրանք, որի 

հետեւանքով դատապարտյալի մոտ առա-
ջացել են վերը նկարագրված վնաս-
վածքները։ 

Սույն հարցով Խումբը գրավոր դիմել էր 
Արդարադատության նախարարին (տես 
հավելված 1), խնդրելով տալ հանձնարա-
րական տեղի ունեցած բռնության փաստի 
վերաբերյալ համապատասխան միջոցներ 
ձեռնարկելու համար, այդ թվում անհապաղ 
անցկացնել դատաբժշկական փորձաքն-
նություն։  

Ի պատասխան Խմբի ուղարկած նա-
մակի, ստացվեց ՀՀ ԱՆ վերահսկողության 
վարչության պետ Վ. Ստեփանյանի ստորա-
գրությամբ գրություն (Ե-4285), որում մաս-
նավորապես նշվում էր, որ նամակի կա-
պակցությամբ կատարվել է ուսումնասի-
րություն, որի «Ռետինե մահակի գոր-
ծադրումը պայմանավորված է եղել ուղղիչ 
հիմնարկում օրինականությունը պահպա-
նելու անհրաժեշտությամբ» (տես հավելված 
2):  

Սույն թվականի  մայիսի 30-ին ՀՀ ԱՆ 
ՔԿՎ հասարակական դիտորդական խմբի 
անդամները լրացուցիչ այցելություն կա-
տարեցին «Նուբարաշեն» ՔԿՀ և պարզեցին, 
որ պատասխանում նշված ուսումնա-
սիրության ընթացքում Ենոքյանի հետ ոչ ոք 
չի հանդիպել: Ինչ վերաբերում է բժշկական 
քարտին, ապա այնտեղ գրանցված էին 
միայն ս.թ. ապրիլի 30-ին, մայիսի 3-ին և 5-
ին Ենոքյանի արյան ճնշման արդյունքները 
և որոշակի բուժօգնության ցուցաբերման 
փաստը: Խմբի անդամների կողմից ապրիլի 
30-ին արձանագրված մարմնական վնաս-
վածքների մասին ոչ մի գրառում չկար: 
Ենոքյանը բողոքում էր կողերի ցավերից, 
ինչի կապակցությամբ հիմնարկի բու-
ժանձնակազմը կատարել էր ռենտգեն 
հետազոտություն, որի արդյունքների մասին 
ոչինչ հայտնի չէր դատապարտյալին:  

ՀՀ ԱՆ վերահսկողության վարչության 
պետ Վ. Ստեփանյանի պատասխանը 
համոզիչ չէր, որ Ենոքյանի նկատմամբ ուժի 
կիրառումը եղել է համաչափության սահ-
մաններում: Մեր կարծիքող այն կիրառվել է 
որպես պատիժ:  

Նույն այցելության ժամանակ Խումբը 
պարզեց նաև, որ 2005թ. ապրիլի 12-ին մեկ 
այլ ցմահ ազատազրկման դատապարտված 
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Սողոմոն Քոչարյանի հանդեպ ևս ուժ է 
կիրառվել հիմնարկի աշխատակազմի 
կողմից: Ս. Քոչարյանը  բողոքեց, որ 
դեպքից հետո, հավանաբար վնասվածք-
ների արդյունքում, ունի ներքին արյունա-
հոսություն, ինչպես նաև վնասվել է ձախ 
ձեռքը (չի բացառվում կոտրվածք): Անզեն 
աչքով նկատելի էր ձեռքի դաստակի  
հատվածում այտուցվածություն: Նույն 
օրը, Ս. Քոչարյանի ասելով, իրեն տեղա-
փոխել են պատժախուց, որը հաստատ-
վեց նաև հիմնարկի պետի կողմից: 
Սակայն Քոչարյանի անձնական գործում 
բացակայում էր նրա պատժախուց 
տեղափոխելու մասին արձանագութ-
յունը: Ինչ վերաբերում է բժշկական 
քարտին, ապա ըստ դրա Քոչարյանը 
երբևիցե ոչ մի բուժօգնություն չէր 
ստացել: Հետագայում, չնայած հիմնարկի 
պետի Խմբին տված բազմաթիվ խոս-
տումներին, Քոչարյանը այդպես էլ 
ռենտգեն հետազոտության չենթարկվեց 
(տես հավելված 3)։ ՀՀ ԱՆ վերահսկո-
ղության վարչության պետ Վ. Ստե-
փանյանի պատասխանում գրված էր, որ 
«Դատապարտյալների նկատմամբ կի-
րառված հատուկ միջոցների վերա-
բերյալ Ձեր 05.05.2005թ. թիվ 07 նամակում 
բարձրացված հարցերին մեր կողմից 
25.05.2005թ թիվ Ե-4285 գրությամբ տրվել 
է սպառիչ պատասխան» (տես հավելված 
4)։ Այսպիսով, Խմբի կողմից բարձրացված 
դատապարտյալ Քոչարյանի նկատմամբ 
կիրառված բռնության, ինչպես նաև 
առանց արձանագրելու նրան պատժա-
խցում պահելու մասին հարցերը մնացել 
են անպատասխան։  

Օգոստոսի 18-ին դիտորդական խմբի 
նախագահ Թեմիկ Խալափյանը և խմբի 
անդամ Միքայել Արամյանը ահազանգի 
հիման վրա այցելել են «Նուբարաշեն» 
ՔԿՀ: Այնտեղ պահվում էր «Հիվանդանոց 
դատապարտյալների համար» ՔԿՀ-ում 
հսկիչների կողմից ծեծի ենթարկված 
կալանավոր Արտյոմ Ավագյանը։ Վեր-
ջինս առանձնազրույցի ժամանակ պնդել 
է, որ հսկիչներն իրեն ծեծել են ռետինե 
մահակով և երկաթյա ամրանով։ Տուժողի 
գլխին և մարմնի այլ մասերում դի-

տորդները տեսել են խոշտանգման հետքեր։  
Այդ ժամանակ հարևան սենյակում 

հիմնարկի աշխատակիցների կողմից ծեծի է 
ենթարկվել մեկ այլ կալանավոր։ Կալանա-
վորի գոռոցներին արձագանքելով, Մ. 
Արամյանը մոտեցել է դռանը և տեսել, թե 
ինչպես են ոտքերով ծեծում նրան։ Արամ-
յանը փորձել է տեղեկանալ, թե ինչ է 
կատարվում, ինչը, սակայն, խիստ դժգո-
հությամբ է ընդունվել հիմնարկի անվտան-
գության ծառայության ավագ մասնագետ  Վ. 
Օհանյանի կողմից, որը, իմանալով Դիտոր-
դական խմբի առաքելությունն ու այցե-
լության նպատակը, պահանջել է Մ. 
Արամյանից հեռանալ հիմնարկից, ասելով` 
«Դու ով ես, որ խառնվում ես, լավ եմ անում, 
ծեծում եմ»։ 

Միջադեպը քննարկվել է պետի՝ Ա. 
Սարգսյանի առանձնասենյակում։ Վերջինս 
խոստացել է ծառայողական քննություն 
անցկացնել և գրավոր պատասխանել մեզ, 
ինչի մասին մինչև այսօր մեզ տեղե-
կատվություն չի տրվել։  

Այս միջադեպը Խմբի երկու տարվա 
աշխատանքի ընթացքում միակ դեպքն է, որ 
դիտորդական գործունեությունն իրակա-
նացնելիս խոչընդոտներ հարուցվեցին  (տես 
հավելված 5, 6)։   

 
Օգոստոսի 19-ին հացադուլ հայտարա-

րած Ռ. Սարգսյանի հետ հանդիպումից 
առաջ «Նուբարաշեն» ՔԿՀ-ի պետ Ա. 
Սարգսյանը հայտնել է խմբի անդամներ Մ. 
Բաղդասարյանին և Ա. Սաքունցին, որ թույլ 
չի տալիս լուսանկարել։ Ավելին, այցե-
լության ավարտից հետո հիմնարկի պետը 
դիտորդներին հնարավորություն չի տվել 
նաև  ծանոթանալ կալանավորված անձանց 
(Ռուդիկ Սարգսյանի, Մուսա  Սերոբյանի և 
Արայիկ Զալյանի) առողջության մասին 
բժշկական քարտերին, չնայած կար վերջին-
ներիս գրավոր համաձայնությունը, որը 
գտնվում էր ՔԿՀ պետի մոտ։ ՔԿՀ-ի պետն իր 
գործողությունները հիմնավորել է ուղղա-
կիորեն հայտարարելով` «Ինձ հրահանգված 
է չթույլատրել»։ 

 «Առավոտ» թերթի 2006-ի հունվարի 11-
ի համարում հրապարակվեց հետևյալ 
տեղեկատվությունը:  
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««Առավոտը» նախորդ օրը ահազանգ 
էր ստացել, որ «Նուբարաշեն» քրեակա-
տարողական հիմնարկում դաժան ծեծի 
էին ենթարկվել թիվ 88 խցի դատա-
պարտյալներ Արամ Պետրոսյանը, Հակոբ 
Խաչատրյանը եւ Արտակ Ալեքյանը: 
Նշենք, որ նրանք ցմահ ազատա-
զրկվածներ են: Արդարադատության նա-
խարարության մամլո քարտողար Արա 
Սաղաթելյանը «Առավոտին» հայտնել է, 
որ սկսվել է ծառայողական քննություն: 
Թերթը գրում է, որ դեկտեմբերի 23-ին, 
ժամը 17:30-ի սահմաններում 88-րդ 
խցում կատարվել է արտահերթ խու-
զարկություն. որի ժամանակ զուգարանի 
հետին մասում հայտնաբերվել է լու-
սանկարում պատկերված սույն 
թաքստոցը: Ըստ ՔԿՀ մեր աղբյուրների, 
այնտեղից հայտնաբերվել էր 3 հատ 
պոլիէթիլենային շշով սպիրտ, 61 հատ 
նրբասղոց, 4 ջարդած սղոցի մասեր, 4 
հատ ամրան, կես լիտրանոց շշերով 
ավազ, ցեմենտ, գաջ, մետաղյա լարեր, 
ինքնաշեն պարաններ: Ալեքյանը, 
Խաչատրյանը և Պետրոսյանը փորձում 
էին թույլ չտալ հայտնաբերվածը հանել 
խցից: ԱՆ աշխատակիցները գործադրել 
են Ֆիզիկական ուժ և հատուկ միջոցներ: 
Մեր տեղեկություններով, ցմահ դատա-
պարտյալները հրաժարվել են անգամ 
գրավոր և բանավոր բացատրություններ 
տալ: Հիշեցնենք, որ անցյալ տարվա 
ապրիլի 26-ին նույն դատապարտյալները 
գտնվել էին 85-րդ խցում և դարձյալ 
անձնական խուզարկության ընթացքում 
նրանց մոտ հայտնաբերվել էին 8 հատ 
նրբասղոց, ինքնաշեն սղոց, պարան և այլ 
իրեր: Տեղազննության ժամանակ պարզ-
վել էր, որ կտրվել են խցի երեք վանդա-
կաճաղերը: Ծառայողական քննության 
արդյունքում անցյալ տարի այն որակվել 
էր փախուստի փորձ, հարուցվել էր 
քրեական գործ և ցմահ դատապարտված-
ները ստացել էին երկու տարի 
պատժաչափ: Հասարակական դիտորդա-
կան խմբի անդամներ Միքայել Բաղդա-
սարյանը և Ավետիք Իշխանյանը 
հունվարի 19-ին այցելեցին «Նուբարա-
շեն» քրեակատարողական հիմնարկ։ 
Առանձնազրույցի ժամանակ դատա-

պարտյալները հաստատեցին «Առավոտ» 
թերթում տպագրված ազատազրկվածների 
նկատմամբ կիրառված բռնությունների 
փաստերը:  

Խումբը այս փաստերի կապակցությամբ 
դիմել էր ինչպես Արդարադատության 
նախարարին, այնպես էլ ՀՀ Գլխավոր դա-
տախազին։ Գլխավոր դատախազությունը ոչ 
միայն չպատասխանեց Խմբի նամակին, այլև 
նրա կողմից ոչ մի արձագանք չեղավ դեպքի 
կապակցությամբ։ Ինչ վերաբերում է ՀՀ 
Արդարադատության նախարարության վե-
րահսկողության վարչությանը, որը դեպ-
քերի կապակցությամբ պետք է կատարեր 
ծառայողական քննություն, ապա նման 
քննության ընթացքում վարչության աշխա-
տակիցները նույնիսկ չեն այցելել ՔԿՀ, չեն 
հանդիպել տուժած դատապարտյալներին։ 

Շարադրվածից հետևում է, որ չեն պահ-
պանվել ՄԱԿ–ի «Խոշտանգումների եվ 
դաժան, անմարդկային կամ արժանապատ-
վությունը նվաստացնող վերաբերմունքի ու 
պատժի այլ ձեվերի դեմ» Կոնվենցիայի 12 և 
13 հոդվածների, ինչպես նաև «Խոշտան-
գումների և անմարդկային կամ արժանա-
պատվությունը նվաստացնող վերաբերմուն-
քի կամ պատժի կանխարգելման մասին» 
Եվրոպական Կոնվենցիայի 3–րդ հոդվածի 
պահանջները.  

 
ՀՈԴՎԱԾ 12 
    Յուրաքանչյուր մասնակից պետութ-

յուն ապահովում է, որպեսզի իր իրավասու 
մարմիններն անհապաղ եւ անաչառ 
հետաքննություն անցկացնեն, երբ առկա է 
բավարար հիմք ենթադրելու, թե խոշ-
տանգում է կիրառվել իր իրավասությանը 
ենթակա ցանկացած տարածքում: 

 
 ՀՈԴՎԱԾ 13 
    Յուրաքանչյուր մասնակից պետութ-

յուն ապահովում է, որպեսզի ամեն մի անձ, 
ով  պնդում է, թե ինքը ենթարկվել է 
խոշտանգումների, այդ պետության իրավա-
սությանը ենթակա ցանկացած տարածքում 
ունենա տվյալ պետության իրավասու 
իշխանություններին բողոք ներկայացնելու 
եւ նրանց կողմից նմանօրինակ բողոքը ան-
հապաղ եւ անաչառ կերպով հետաքննելու 
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իրավունք: Ձեռնարկվում են միջոցներ, 
ապահովելու համար հայցվորի եւ 
վկաների պաշտպանությունը նրանց 
բողոքի կամ վկայական ցուցմունքի հետ 
կապված վատ վերաբերմունքի կամ 
ահաբեկման ամեն մի ձեւից: 

 

Նմանատիպ դեպքերով հայտնի են 
Մարդու իրավունքների եվրոպական դա-
տարանի հետևյալ որոշումները՝ Ասե-
նովն ընդդեմ Բուլղարիայի, Վեզնեդա-
րօղլուն ընդդեմ Թուրքիայի, Այդինը 
ընդդեմ Թուրքիայի, Պոլտորացկին 
ընդդեմ Ուկրաինայի (տես հավելված 7)։ 

Այսպիսով, դեռևս վաղ է խոսել քրեա-
կատարողական հիմնարկներում խոշ-
տանգումների և դաժան վերաբերմունքի 
վերացված լինելու մասին։  

 

Առաջարկություններ 

1. «Ձերբակալվածներին եւ կա-
լանավորվածներին պահելու մասին» 
ՀՀ օրենքում հստակ նշել` 

ա. ուժի կիրառման համաչա-
փության սահմանումները, 

բ.   հատուկ միջոցների կիրառ-
ման անհրաժեշությունը, դեպքերը և 
ձևերը: 

2. Ծառայողական քննությունը 
կրի ոչ ձևական բնույթ:  

3. Արդյունավետ դարձնել դա-
տախազական վերահսկողությունը: 

4. Խոշտանգումների և դաժան 
վերաբերմունքի բացահայտման դեպ-
քերում կիրառվեն համապատասխան 
պատժամիջոցներ 
իրավախախտումների նկատմամբ: 

5. Քրեակատարողական հիմ-
նարկների աշխատակիցների համար 
կազմակերպել համապատասխան 
վերապատրաստում: 

6. Կալանքի տակ գտնվող 
անձինք, որոնց դեմ կիրառվել է 
ֆիզիկական ուժ, պետք է իրավունք 
ունենան անմիջապես հետազոտվել, 

իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև 
բուժում ստանալ։ Ուժի կիրառման 
յուրաքանչյուր դեպք պետք է գրանցվի։ 

7. Ազատազրկված անձը պետք է 
գրավոր տեղեկացվի իր դեմ կիրառվող 
պատժամիջոցի մասին, նրան պետք է 
հնարավորություն տրվի արտահայտել 
իր տեսակետը, բողոք ներկայացնել 
համապատասխան մարմիններին։ 
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ՔԿՀ–ների անձնակազմը և նրանց  խնդիրները  
 

Քրեակատարողական հիմնարկների 
աշխատակազմի անդամների հետ հար-
ցազրույցների ժամանակ առաջ քաշվեցին 
անձնակազմին վերաբերող մի շարք 
խնդիրներ: 

Առաջնային խնդիրը, որը նշվեց բոլոր 
հիմնարկներում անխտիր,  աշխատա-
վարձն է։ Հաշվի առնելով ՔԿՀ–ներում 
աշխատանքի բնույթը, աշխատակիցների 
կարծիքով այն պիտի լինի առնվազն 200 
հազ. դրամ: Աշխատավարձի բարձրա-
ցումը կնպաստի համակարգում տեղ 
գտած կոռուպցիայի նվազեցմանը։ 
Խնդիրների շարքում հիմնարկների 
վարչակազմի կողմից նշվում էր նաեւ, որ  
անձնակազմը փաստացի ոչ մի արտո-
նությունից չի օգտվում, չնայած «Զինծա-
ռայողների եւ նրանց ընտանիքների 
անդամների սոցիալական ապահովութ-
յան մաuին» օրենքով քրեակատարո-
ղական հիմնարկների ծառայողների 
համար նախատեսված են մի շարք 
արտոնություններ:  

Քրեակատարողական հիմնարկների 
աշխատողները չեն ապահովվում 
տրանսպորտով: Ծառայողական տրանս-
պորտային միջոց հիմնարկներից ոչ մեկը 
չունի, իսկ հասարակական տրանս-
պորտից օգտվելու արտոնությունները 
գործնականում կիրառելի չեն, քանի որ 
այդ տրանսպորտի գերակշիռ մասը 
մասնավոր է եւ աշխատողների կողմից 
վկայականների ներկայացումը խիստ 
բացասական էմոցիաներ է առաջացնում 
վարորդների մոտ:  

Ինչ վերաբերում է անձնակազմին 
համազգեստով ապահովելու հարցին,  
ապա նախատեսվում է փոփոխության 
ենթարկել քրեակատարողական հիմ-
նարկների աշխատողների համազգեստը, 
բայց դեռ որոշված չէ ինչպիսին է այն 
լինելու: Այդ պատճառով  նոր հա-
մազգեստ դեռեւս չի կարվում, իսկ հինը 
այլեւս չի հատկացվում աշխատա-
կազմին: Վերջիններս ստիպված են 

սեփական միջոցներով համազգեստ ձեռք 
բերել:  

Քրեակատարողական հիմնարկները 
իրենց աշխատողներին սննդով չեն ապա-
հովում: Բացի այդ, հիմնարկներում չկան 
անձնակազմի համար նախատեսված ճա-
շարաններ:  Փաստորեն 24 ժամով հերթա-
պահության անցնող աշխատողը ստիպված 
իր հետ է բերում մի ամբողջ օրվա համար 
նախատեսված սննունդ եւ սնվում է 
անմիջապես աշխատատեղում:  Բացառութ-
յուն է կազմում «Նուբարաշեն» ԿՊՎ-ն, ուր 
վարչական շենքում հիմնարկը իր ուժերով 
կառուցել է ճաշարան անձնակազմի համար, 
որտեղ նրանք կարող են ինքնուրույն  
կերակուր  պատրաստել եւ սնվել:   

Աշխատակազմի սենյակների պայման-
ները նունպես անմխիթար են: Սա վերաբե-
րում է հատկապես կալանավորվածների 
հետ անմիջականորեն աշխատող կազմին, 
որոնց սենյակների վիճակը գրեթե նույնն է, 
ինչ եւ կալանավորվածների խցերինը:   

Քրեակատարողական հիմնարկների 
աշխատողները, իրենց իսկ կարծիքով, 
վերապատրսատման կարիք ունեն: Նրանց 
կարծիքով` «Մոտեցումները պետք է նորաց-
վեն, պետք է փոխվի կալանավորվածին 
վերաբերվելու սկզբունքը»:  Հարկ է նշել, որ 
Քրեակատարողական վարչությունը կազ-
մակերպում է կարճաժամկետ վերապատ-
րաստման դասընթացներ անզնակազմի 
համար: 

Հսկիչները ֆիզիկական պատրաստվա-
ծության ոչ մի հատուկ դասընթաց չեն ան-
ցնում, ինքնապաշտպանության սկզբունք-
ներին ծանոթ չեն:  

Քրեակատարողական հիմնարկներում 
առկա է նաեւ աշախատակազմի համա-
լրվածության խնդիր:  

Ցավալի է, որ Հայաստանի կառավա-
րությունը, կատարելով քրեակատարո-
ղական համակարգում ազատազրկվածների 
իրավունքների պաշտպանության վերաբեր-
յալ եվրոպական կառույցների առջեւ 
ստանձնած պարտավորությունները, անու-
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շադրության է մատնում այդ համակարգի 
աշխատողների աշխատանքային անար-
ժանապատիվ պայմանները: Բացի այդ, 
աշխատանքային եւ սոցիալական   պատ-
շաճ պայմանների ստեղծումը հնարա-
վորություն կստեղծի համալրել աշխա-
տակազմը որակյալ մասնագետներով, 
ինչը իր հերթին կնպաստի կալանա-
վորվածների իրավունքների ավելի արդ-
յունավետ պաշտպանությանը:    
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Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü  ²ð¸²ð²¸²îàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ØºÎÜ²´²ÜàôÂÚàôÜÜºðÀ  Ð²Ú²êî²ÜÆ 

Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü ²ð¸²ð²¸²îàôÂÚ²Ü  Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü  øðº²Î²î²ðàÔ²Î²Ü ÐÆØÜ²ðÎÜºðàôØ ºì Ø²ðØÆÜÜºðàôØ 

Ð²ê²ð²Î²Î²Ü  ìºð²ÐêÎàÔàôÂÚàôÜ Æð²Î²Ü²òÜàÔ Ð²ê²ð²Î²Î²Ü ¸Æîàð¸ÜºðÆ  ÊØ´Æ 2005Âì²Î²ÜÆ  ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü 

Ð²ÞìºîìàôÂÚ²Ü  ìºð²´ºðÚ²È 

 

 Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñáõÙ ¨ Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÙ 

Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¹Çïáñ¹Ý»ñÇ ËÙμÇ 2005Ã-Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ ùÝÝ³ñÏí»É ¿ 

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ²ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝáõÙ: Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ Ýßí³Í Ñ³ñó»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É ëïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ 

»Ý ÐÐ ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Ø»ÏÝ³μ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ïñí³Í »Ý ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ï³ñ³Ï³ñÍÇù Ñ³ñó»ñÇ 

³éÝãáõÃÛ³Ùμ: 

ÊØ´Æ ¸ÆîàÔàôÂÚàôÜÜºðÀ §ºðºì²Ü  ÎºÜîðàÜ¦ 

øðº²Î²î²ðàÔ²Î²Ü ÐÆØÜ²ðÎÆ ìºð²´ºðÚ²È 

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü  ²ð¸²ð²¸²îàôÂÚ²Ü 

Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü øðº²Î²î²ðàÔ²Î²Ü ì²ðâàôÂÚ²Ü 

ØºÎÜ²´²ÜàôÂÚàôÜÜºðÀ 

• Êó»ñáõÙ ï»Õ³¹ñ»É í³ñ¹³ÏÝ»ñ, ÇÝãÁ ÃáõÛÉ Ïï³ Ï³É³Ý³íáñ-

í³ÍÝ»ñÇÝ Ññ³Å³ñí»É íÝ³ë³Ï³ñ ãáñ ëåÇñï ³Ûñ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ß-

ïáõÃÛáõÝÇó, ու Ý³¨ ստեղծել Ñ»éáõëï³óáõÛóÝ»ñ ¨ é³¹ÇáÁÝ¹áõÝÇãÝ»ñ 

áõÝ»Ý³Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ:  

 

• ÆÝãå»ë μáÉáñ øÎÐ-Ý»ñáõÙ, ³Ûë ÑÇÙÝ³ñÏáõÙ ¨ë ï»Õ³¹ñ»É ù³ñ-

ï³ÛÇÝ Ñ»é³Ëáë: 

• ÂáõÛÉ ï³É Ï³É³Ý³íáñÝ»ñÇÝ ëï³Ý³É Çñ»Ýó Ý³ËÁÝïñ³Í Ù³ÙáõÉÁ: 

  

• Êó»ñáõÙ Ù»Ïáõë³óÝ»É ½áõ·³ñ³ÝÝ»ñÁ: 

 

• ÐÇÙÝ³ñÏÇ Ëó»ñáõÙ ï»Õ³¹ñí»É »Ý í³ñ¹³ÏÝ»ñ ¨ Ñ»éáõëï³-

óáõÛóÝ»ñ:  

 

 

 

• ø³ñï³ÛÇÝ Ñ»é³Ëáë ï»Õ³¹ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³ï³ñíáõÙ »Ý ³ß-

Ë³ï³ÝùÝ»ñ:   

• Î³É³Ý³íáñí³Í ³ÝÓ³Ýó ³ñ·»Éí³Í ã¿ ëï³Ý³É Çñ»Ýó Ý³ËÁÝï-

ñ³Í Ù³ÙáõÉÁ:  

• Êó»ñáõÙ ½áõ·³ñ³ÝÝ»ñÁ Ù»Ïáõë³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³ï³ñí»É ¿ Ý³-

Ë³Ñ³ßí³ñÏ, áñÇÝ ÏÑ³çáñ¹են ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ: 
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• ÈáÕ³ñ³ÝáõÙ ³í»É³óÝ»É óÝóáõÕÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ: • ÈáÕ³ñ³ÝáõÙ óÝóáõÕÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ³í»É³óí»É ¿: 

 

ÊØ´Æ ¸ÆîàÔàôÂÚàôÜÜºðÀ 

 §Üàô´²ð²ÞºÜ¦ 

 øðº²Î²î²ðàÔ²Î²Ü ÐÆØÜ²ðÎÆ ìºð²´ºðÚ²È 

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü  ²ð¸²ð²¸²îàôÂÚ²Ü 

Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü øðº²Î²î²ðàÔ²Î²Ü ì²ðâàôÂÚ²Ü 

ØºÎÜ²´²ÜàôÂÚàôÜÜºðÀ  

• ÐÇÙÝ³ñÏáõÙ ãÇ å³Ñå³ÝíáõÙ Ý³Ë³ï»ëí³Í ûñ³Ï³Ý Ù»Ï Å³ÙÛ³ ½μá-

ë³ÝùÁ: 

 

 

 

 

• ²ñÓ³Ý³·ñí»É »Ý ¹»åù»ñ, »ñμ ³½³ï³½ñÏí³ÍÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó áõÕ³ñÏ-

í³Í Ý³Ù³ÏÝ»ñÁ ã»Ý Ñ³ë»É Ñ³ëó»³ï»ñ»ñÇÝ: Ø»ñÅí»É »Ý Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ 

Ñ»ï Ñ³Ý¹Çå»Éáõ Ýñ³Ýó å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ: 

• Î³ñ³ÝïÇÝ³ÛÇÝ Ëó»ñÇ Ï³É³Ý³íáñí³ÍÝ»ñÁ ³å³Ñáíí³Í ã»Ý ³ÝÏáÕ-

Ý³ÛÇÝ ëåÇï³Ï»Õ»Ýáí: 

 

 

• ¼μáë³Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñáõÙ ãÏ³ ëåáñïáí ½μ³Õí»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ: 

 

• ÀÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿: Ü»ñÏ³ÛáõÙë ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ë³Ï³íáõÃÛ³Ý å³ï×³-

éáí ³ÝÑÝ³ñÇÝ ¿ ÑÇÙÝ³ñÏáõÙ å³ÑíáÕ μáÉáñ Ï³É³Ý³íáñí³Í ³Ý-

Ó³Ýó ³Ù»ÝûñÛ³ ½μáë³Ýù ïñ³Ù³¹ñ»É: ²é³í»É³·áõÛÝ ÑÝ³ñ³íá-

ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý Ï³É³Ý³íáñí³Í ³ÝÓ³Ýó ½μáë³ÝùÇ 

Çñ³íáõÝùÁ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Øáï ³å³·³ÛáõÙ ËÝ¹ÇñÝ ³ÙμáÕ-

çáõÃÛ³Ùμ ÉáõÍí³Í ÏÉÇÝÇ: 

• ÐÇÙÝ³íáñ ã¿, ÝÙ³Ý ¹»åù»ñ ã»Ý ³ñÓ³Ý³·ñí»É:  

 

 

• ä³ï³ëË³Ý³ïáõ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñí»É ¿ 

Ï³ñ× Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ÉáõÍ»É Ï³ñ³ÝïÇÝ³ÛÇÝ μ³Å³ÝÙáõÝ-

ùáõÙ å³ÑíáÕ ³ÝÓ³Ýó ³ÝÏáÕÝ³ÛÇÝ ëåÇï³Ï»Õ»Ýáí ³å³Ñáí»Éáõ 

Ñ³ñóÁ: ÊÝ¹ÇñÁ ÉáõÍí³Í ¿: 

• ¼μáë³Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñÇ ã³÷»ñÇ ÷áùñ ÉÇÝ»Éáõ å³ï×³éáí 

Ï³É³Ý³íáñí³ÍÝ»ñÁ ã»Ý Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ½μ³Õí»É ëåáñï³ÛÇÝ Ë³Õ»-
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• 2005-Ç ÁÝÃ³óùáõÙ ÊáõÙμÁ ÙÇ ß³ñù ³Ñ³½³Ý·»ñ ¿ ëï³ó»É ÑÇÙÝ³ñÏÇ 

í³ñã³Ï³½ÙÇ ÏáÕÙÇó ³½³ï³½ñÏí³ÍÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ ÏÇñ³éíáÕ 

μéÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É: ¸ñ³Ýó áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý áã ÉÇ³ñÅ»ù ÉÇ-

Ý»ÉÁ Éáõñç Ùï³Ñá·áõÃÛ³Ý ï»ÕÇù է ï³ÉÇë: 

 

²é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ 

1. ²å³Ñáí»É Ï³É³Ý³íáñÝ»ñÇ ûñ³Ï³Ý Ù»Ï Å³ÙÛ³ ½μáë³ÝùÁ: 

 

2. Î³ñ³ÝïÇÝáõÙ å³ÑíáÕ Ï³É³Ý³íáñí³ÍÝ»ñÇÝ ³å³Ñáí»É ³ÝÏáÕÝ³-

ÛÇÝ ëåÇï³Ï»Õ»Ýáí: 

 

 

3. ´³ñ»É³í»É ëÝÝ¹Ç áñ³ÏÁ: 

 

4. ²å³Ñáí»É Ý³Ù³Ï³·ñáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÝ áõ ·³ÕïÝÇáõÃÛáõÝÁ: 

 

ñáí: ê³Ï³ÛÝ ½μáë³Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñáõÙ ï»Õ³¹ñíáõÙ »Ý Ù³ñ½³ë³ñ-

ù»ñ: 

• ËÙμÇ ÏáÕÙÇó Ýßí³Í §Ëáßï³Ý·áõÙÝ»ñÇ ÷³ëï»ñÇ¦ í»ñ³μ»ñÛ³É 

ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý í³ñãáõÃÛáõÝÁ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Çñ Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÃ-

ÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óñ»É ¿: ´áÉáñ íÇ×³Ñ³ñáõÛó ¹»åù»ñáí Ýß³Ý³Ïí»É 

»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Í³é³ÛáÕ³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Çñ³-

Ï³Ý³óí»É »Ý ûμÛ»ÏïÇí ¨ å³ïß³× Ù³Ï³ñ¹³Ïáí: 

²é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É 

1. ØÇçáóÝ»ñ »Ý Ó»éÝ³ñÏíáõÙ ³é³í»É³·áõÛÝë ³å³Ñáí»Éáõ áõÕ-

ÕáõÃÛ³Ùμ:  

2. ä³ï³ëË³Ý³ïáõ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñí»É ¿ 

Ï³ñ× Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ÉáõÍ»É Ï³ñ³ÝïÇÝ³ÛÇÝ μ³Å³ÝÙáõÝ-

ùáõÙ å³ÑíáÕ ³ÝÓ³Ýó ³ÝÏáÕÝ³ÛÇÝ ëåÇï³Ï»Õ»Ýáí ³å³Ñáí»Éáõ 

Ñ³ñóÁ: 

3. Ü»ñÏ³ÛáõÙë Ó»éÝ³ñÏíáõÙ »Ý ³é³í»É³·áõÛÝ ÙÇçáóÝ»ñ ëÝÝ¹Ç 

áñ³ÏÁ μ³ñ»É³í»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùμ:  

4. Î³É³Ý³íáñí³Í ³ÝÓ³Ýó ¨ ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÇ Ý³Ù³-

Ï³·ñáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÝ áõ ·³ÕïÝÇáõÃÛáõÝÁ ³å³Ñáíí³Í ¿:  

 

ÊØ´Æ ¸ÆîàÔàôÂÚàôÜÜºðÀ  §¶ÚàôØðÆ¦ 

 øðº²Î²î²ðàÔ²Î²Ü ÐÆØÜ²ðÎÆ ìºð²´ºðÚ²È 

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü  ²ð¸²ð²¸²îàôÂÚ²Ü 

Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü øðº²Î²î²ðàÔ²Î²Ü ì²ðâàôÂÚ²Ü 

ØºÎÜ²´²ÜàôÂÚàôÜÜºðÀ  

• î»Õ³ÝùÁ ³é³ï ¿ ëïáñ·»ïÝÛ³ çñ»ñáí, ÇÝãÇ å³ï×³éáí ÑÇÙÝ³ñÏáõÙ 

Ï³ï³ñíáÕ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ³Ý³ñ¹ÛáõÝ³í»ï »Ý: 

• ÐÇÙÝ³ñÏÇ ëïáñ·»ïÝÛ³ çñ»ñÇ Ñ»é³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ¿ñ Ó»éù μ»ñí»É §Î³ñÙÇñ 
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• ÐÇí³Ý¹Ý»ñÇÝ ×Çßï Å³ÙÇÝ ¨ ×Çßï ù³Ý³Ïáí ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñ 

ã³å³Ñáí»Éáõ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³éáÕç³Ý³Éáõ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ËÇëï 

ó³Íñ ÏÉÇÝÇ: 

 

 

 

• ÐÇÙÝ³ñÏáõÙ ï»ë³ÏóáõÃÛ³Ý ë»ÝÛ³ÏÁ ß³ï ÷áùñ ¿: 

î»ë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³ïÏ³óÝ»É ³ÛÉ ï³ñ³Íù: 

 

 

 

• Êó»ñáõÙ é³¹Çáó³ÝóÁ ã¿ñ ·áñÍáõÙ: 

 

 

 

²é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ 

1. ÈáõÍ»É ÑÇÙÝ³ñÏÇ ¹ñ»Ý³Å³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³éáõóÙ³Ý 

Ñ³ñóÁ: 

Ê³ã¦ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ»ï, ë³Ï³ÛÝ Ï³ï³ñí³Í 

áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ å³ñ½ ¿ ¹³ñÓ»É, áñ 

ÝÙ³ÝûñÇÝ³Ï ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ ³Ý³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÏÉÇÝ»Ý: ²Û¹ ÇëÏ 

å³ï×³éáí ËÝ¹Çñ ¿ ¹ñí»É ³å³·³ÛáõÙ Ññ³Å³ñí»É ÑÇÙÝ³ñÏÇ 

³éÏ³ ßÇÝáõÃÛáõÝÇó: ì»ñáÑÇßÛ³ÉÇó »ÉÝ»Éáí, Ï³åÇï³É 

ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ ãեն Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ: 

• ÊÙμÇ ³Ûó»ÉáõÃÛ³Ý å³ÑÇÝ ÑÇÙÝ³ñÏáõÙ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ù»ç »Ý »Õ»É 

Ãáù³ËïÇó μáõÅí³Í »ñ»ù ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñ, áñáÝù ·ïÝí»É »Ý 

μÅßÏÇ ³Ù»ÝûñÛ³ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ï³Ï: ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ëñ³óáõÙ ³Û¹ 

¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÇ Ùáï ãÇ ÝÏ³ïí»É: ÐÇÙÝ³ñÏÝ ³å³Ñáíí³Í ¿ 

ïáõμ»ñÏáõÉÛá½Ç ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ åñáýÇÉÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

μáõÅÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¹»Õáñ³Ûùáí: 

• Î³ñ×³ï¨ ï»ë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë»ÝÛ³ÏÁ ÑÝ³ñ³íáñÇÝë 

Ù»Í³óí»É ¿: êï»ÕÍí»É ¿ »ñÏ³ñ³ï¨ ï»ë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë»ÝÛ³Ï` 

ë³ÝÑ³Ý·áõÛóáí, ÝÝç³ë»ÝÛ³Ïáí ¨ ËáÑ³Ýáóáí: ê³Ï³ÛÝ 

³ÝÁÝ¹Ñ³ï ËáÝ³íáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí ³ÛÝ Ïáñóñ»É ¿ Çñ ï»ëùÁ ¨ 

í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý Ï³ñÇù áõÝÇ: 

• ´áÉáñ Ëó»ñÁ é³¹ÇáýÇÏ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ »Ý 

Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¶ÛáõÙñÇÇ ï³ñμ»ñ μ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý Ï³½-

Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñ Ó»éù μ»ñ»Éáõ 

áõÕÕáõÃÛ³Ùμ: 

²é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É 

1. ø³ÝÇ áñ ³å³·³ÛáõÙ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ ÉáõÍ³ñ»É §¶ÛáõÙñÇ¦ 

ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÁ, ³ÛÝï»Õ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý 
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2. î»ë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³ïÏ³óÝ»É Ýáñ ë»ÝÛ³Ï: 

 

3. Êó»ñÝ ³å³Ñáí»É é³¹ÇáÛáí: 

³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ ÏÉÇÝÇ áã ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï: 

2. ²é³çÇÏ³ÛáõÙ ÑÇÙÝ³ñÏÇ ÉáõÍ³ñÙ³Ý å³ï×³éáí 

Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ã¿: 

3.      Ò»éÝ³ñÏíáõÙ »Ý ÙÇçáóÝ»ñ: 

 

ÊØ´Æ ¸ÆîàÔàôÂÚàôÜÜºðÀ  §²´àìÚ²Ü ¦ 

øðº²Î²î²ðàÔ²Î²Ü ÐÆØÜ²ðÎÆ ìºð²´ºðÚ²È 

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü  ²ð¸²ð²¸²îàôÂÚ²Ü 

Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü øðº²Î²î²ðàÔ²Î²Ü ì²ðâàôÂÚ²Ü 

ØºÎÜ²´²ÜàôÂÚàôÜÜºðÀ  

• ²é³çÇÝ Ñ³ñÏÇ Ëó»ñÁ ã³÷³½³Ýó ËáÝ³í »Ý, ¨ ³ÛÝï»Õ 

Ï³É³Ý³íáñí³ÍÝ»ñ å³Ñ»ÉÁ ó³ÝÏ³ÉÇ ã¿: Êó³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ Ñ»éáõ »Ý 

μ³ñíáù ÉÇÝ»Éáõó: âÇ å³Ñå³ÝíáõÙ Ù»Ï ³ÝÓÇ Ñ³Ù³ñ 4 ùÙ. ï³ñ³ÍùÇ 

ã³÷³μ³ÅÇÝÁ: Êó»ñáõÙ çñ³ï³ñ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Í³Ûñ³ëïÇ×³Ý Ù³ßí³Í 

¿: Êó»ñÇ å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ×³Õ³í³Ý¹³ÏÝ»ñÁ ³ÛÝå»ë են ï»Õ³¹ñí³Í, 

áñÇ å³ï×³éáí Ï³É³Ý³íáñí³ÍÝ»ñÁ ã»Ý Ï³ñáÕ³ÝáõÙ μ³ó»É 

å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÁ: Ø»Ï ½μáë³Ññ³å³ñ³ÏÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ãÇ Ï³ñáÕ 

³å³Ñáíí»É ûñ»ÝùÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ: 

 

 

 

• ¶Çß»ñ³ÛÇÝ Å³Ù»ñÇÝ Ëó»ñáõÙ Ñáë³ÝùÁ ³Ýç³ïíáõÙ ¿, ÇÝãÇ 

Ñ»ï¨³Ýùáí Ï³É³Ý³íáñí³ÍÝ»ñÁ ÙñëáõÙ »Ý: 

• ì³ñã³Ï³½ÙÁ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝ ãÇ óáõó³μ»ñáõÙ Ï³Ý³Ýó Éá·³ÝùÝ 

³í»ÉÇ Ñ³×³Ë Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùμ:  ÐÇÙÝ³ñÏÁ å»ïáõÃÛ³Ý 

ÏáÕÙÇó Ï³Ý³Ýó Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ÑÇ·Ç»ÝÇÏ å³ñ³·³Ý»ñ ãÇ 

• ¸ÇïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ »Ý: ÐÇÙÝ³ñÏÇ Ï³É³Ý³íáñí³ÍÝ»-

ñÇÝ å³Ñ»Éáõ í³ÛñÇ (Îäì) Ù³ëÝ³ß»ÝùÁ ·ïÝíáõÙ ¿ íÃ³ñ³ÛÇÝ íÇ-

×³ÏáõÙ: Ø³ëÝ³ß»ÝùÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙÁ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ã¿, 

³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÝáñÁ Ï³éáõó»É` Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñáí, 

áñÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïëï»ÕÍÇ ³å³Ñáí»É Ï³É³Ý³íáñí³ÍÝ»ñÇ 

½μáë³ÝùÁ, Ëó»ñÇ û¹³÷áËáõÃÛáõÝÁ, çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ ¨ ë³Ý-

Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ ÝáñÙ³É ß³Ñ³·áñÍáõÙÁ:: Îäì-Ç Ù³ëÝ³ß»ÝùÇ 2-ñ¹ -

Ñ³ñÏáõÙ ³í»ÉÇ Ù»Í Ãíáí Ï³É³Ý³íáñí³ÍÝ»ñ »Ý å³ÑíáõÙ, ÇëÏ 1-

ÇÝ Ñ³ñÏÁ ãÇ Ï³ñáÕ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë ãû·ï³·áñÍí»É` Ñ³ïáõÏ ù³-

Ý³Ï³Ï³½ÙÇ ÃíÇ ³×Ç å³ï×³éáí: Ð³Ù»Ù³ï³Ï³Ý ³éáõÙáí Ëá-

Ý³í Ëó»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ ¹³¹³ñ»óí³Í ¿:  

• ¾É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ μáÉáñ Ëó»ñáõÙ 

Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ßáõñçûñÛ³: 

• ²é³çÇÏ³ÛáõÙ Ïëï»ÕÍí»Ý Éñ³óáõóÇã ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³-

Ý³Ýó Éá·³Ýù ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ³å³Ñáí»Éáõ áõÕ-

ÕáõÃÛ³Ùμ:  
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ëï³ÝáõÙ: 

• î»ë³ÏóáõÃÛ³Ý ë»ÝÛ³ÏÝ»ñÁ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý Ï³ñÇù áõÝ»Ý:  

ê»ÝÛ³ÏÝ»ñáõÙ í³ñ¹³ÏÝ»ñ ãÏ³Ý: Ð³ÝÓնáõùÇ ÷áË³ÝóÙ³Ý ¨ 

ï»ë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ï³ñ·Ç í»ñ³μ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ 

÷³Ïóí³Í ã»Ý: 

 

 

 

• ÊÙμÇ ³Ûó»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÇ Å³Ù³Ý³Ï ·ñ³Ýóí»É ¿ ¹»åù, »ñμ ÙÇ 

ù³Õ³ù³óáõ` Çñ Ù³ÝÏ³Ñ³ë³Ï »ñ»Ë³ÛÇ Ñ»ï Ñ³ÝÓÝáõù ÷áË³Ýó»Éáõ 

Ñ³Ù³ñ »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï Ñ»ñÃáõÙ ëå³ë»Éáõó Ñ»ïá Ñ³Ûï³ñ³ñ»É »Ý, áñ 

³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Å³ÙÝ ³í³ñïí»É ¿ ¨ Ñ³ÝÓÝáõùÝ»ñ ³ÛÉ¨ë ã»Ý 

ÁÝ¹áõÝíáõÙ:  

²é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ 

1. ²é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÛ³Ý Ï³ñ·áí í»ñ³Ýáñá·»É Ï³É³Ý³íáñí³ÍÝ»ñÇÝ 

å³Ñ»Éáõ Ù³ëÝ³ß»ÝùÁ: 

 

2. Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí ³ÛÝ, áñ Ëó»ñÇ ç»éáõóáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ¿É»Ïïñ³-

Ï³Ý ë³ñù»ñÇ ÙÇçáóáí, μ³ó³é»É Ñáë³ÝùÇ ³Ýç³ïáõÙÝ»ñÁ:  

 

3. Î³Ý³Ýó Ñ³Ù³ñ ³í»É³óÝ»É Éá·³Ýù ÁÝ¹áõÝ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ-

Ý»ñÁ:  

 

4.  Î³Ý³Ýó ³å³Ñáí»É ÑÇ·Ç»ÝÇÏ å³ñ³·³Ý»ñáí:  

 

• ÀÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿: ºñÏ³ñ³ï¨ ï»ë³ÏóáõÃÛ³Ý ë»ÝÛ³ÏÝ»ñ, ÇÝãå»ë 

Ý³¨ ï»ë³ÏóáõÃÛ³Ý »Ï³Í ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ù³ñ ëå³ë³ëñ³Ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ 

Ï³éáõó»É ÙÇ³ÛÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³é-

Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ: ê»ÝÛ³ÏÝ»ñáõÙ ï»Õ³¹ñí»É »Ý í³ñ¹³ÏÝ»ñÁ, 

÷³Ïóí»É »Ý ï»ë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý, Ñ³ÝÓÝáõùÝ»ñÇ 

÷áË³ÝóÙ³Ý Ï³ñ·Ç ¨ ³ÛÉ Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕ-

Ã»ñÁ: 

• ²Ûë ÷³ëïÁ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ ãÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ, 

³í»ÉÇÝ` ï»ë³ÏóáõÃÛ³Ý »Ï³Í ³ÝÓ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùμ Ùßï³å»ë 

óáõó³μ»ñí»É ¿ Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý í»ñ³μ»ñÙáõÝù: 

 

 

²é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É 

1.  Ø³ëÝ³ß»ÝùÇ í»ñ³Ýáñá·»ÉÁ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ã¿, ³ÝÑñ³-

Å»ßï ¿ ÝáñÁ Ï³éáõó»É: ØÇçáóÝ»ñ »Ý Ó»éÝ³ñÏíáõÙ ÑÝ³ñ³íáñÇÝë 

μ³ñ»É³í»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùμ: 

2.  ¾É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ μáÉáñ Ëó»ñáõÙ Ï³-

ï³ñíáõÙ ¿ ßáõñçûñÛ³: 

 

3. ²é³çÇÏ³ÛáõÙ Ïëï»ÕÍí»Ý Éñ³óáõóÇã ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 

Ï³Ý³Ýó Éá·³Ýù ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ³å³Ñáí»Éáõ áõÕ-

ÕáõÃÛ³Ùμ: 

4. Î³Ý³Ýó ÑÇ·Ç»ÝÇÏ å³ñ³·³Ý»ñ Ó»éù μ»ñ»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùμ 
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5.  Ð³ñ³½³ïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ëï»ÕÍ»É ëå³ë³ëñ³Ñ, áñï»Õ å»ïù ¿ 

÷³Ïóí³Í ÉÇÝ»Ý ³ÝÑñ³Å»ßï ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ:   

 

 

 

6. ì»ñ³Ýáñá·»É ï»ë³ÏóáõÃÛ³Ý ë»ÝÛ³ÏÝ»ñÁ: Øáï³Ï³ÛùáõÙ 

Ï³éáõó»É ½áõ·³ñ³Ý, áñÇó Ï³É³Ý³íáñí³ÍÝ»ñÁ ¨ Ýñ³Ýó Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÁ 

Ï³ñáÕ³Ý³Ý ³½³ïáñ»Ý û·ïí»É: 

 

 

7.  ²í»É³óÝ»É ½μáë³Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ: 

 

8. ¸³¹³ñ»óÝ»É ³é³çÇÝ Ñ³ñÏÇ Ëó»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ: 

³ñ¹»Ý ÇëÏ Ó»éÝ³ñÏí»É »Ý ÙÇçáóÝ»ñ, 2006-Ç »ñÏñáñ¹ ÏÇë³ÙÛ³ÏÇ 

ÁÝÃ³óùáõÙ ¹ñ³Ýù Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý ÏÇÝ ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÇÝ:    

5. êå³ë³ëñ³Ñ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ï³éáõó»É ÙÇ³ÛÝ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý 

¹»åùáõÙ: ê»ÝÛ³ÏÝ»ñáõÙ, ÷³Ïóí»É »Ý ï»ë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý, Ñ³ÝÓÝáõùÝ»ñÇ ÷áË³ÝóÙ³Ý Ï³ñ·Ç ¨ ³ÛÉ 

Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ: 

6. î»ë³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»Ï ë»ÝÛ³Ï í»ñ³Ýáñá·í»É ¿, ÙÛáõë 

ë»ÝÛ³ÏÝ»ñÁ` Ù³ëÝ³ÏÇáñ»Ý, ï»Õ³¹ñí»É »Ý μ³ó³Ï³ í³ñ¹³ÏÝ»ñÁ: 

Ð³Ù³å³ï³ëË³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý 

¹»åùáõÙ ï»ë³ÏóáõÃÛ³Ý ë»ÝÛ³ÏÝ»ñÇ Ùáï³Ï³ÛùáõÙ ÏÏ³éáõóíÇ Ý³¨ 

ë³ÝÑ³Ý·áõÛó: 

7. ÀÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿, ë³Ï³ÛÝ Ý»ñÏ³ ß»Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ÃáõÛÉ ã»Ý  

ï³ÉÇë ³í»É³óÝ»É ½μáë³Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ:  

8. ²é³çÇÝ Ñ³ñÏÁ ãÇ Ï³ñáÕ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë ãû·ï³·áñÍí»É` 

Ñ³ïáõÏ ù³Ý³Ï³Ï³½ÙÇ ÃíÇ ³×Ç å³ï×³éáí, ÇëÏ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý 

³éáõÙáí ËáÝ³í Ëó»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ ¹³¹³ñ»óí³Í ¿:  

 

 

ÊØ´Æ ¸ÆîàÔàôÂÚàôÜÜºðÀ §ì²Ü²Òàð ¦ 

øðº²Î²î²ðàÔ²Î²Ü ÐÆØÜ²ðÎÆ ìºð²´ºðÚ²È 

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü  ²ð¸²ð²¸²îàôÂÚ²Ü 

Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü øðº²Î²î²ðàÔ²Î²Ü ì²ðâàôÂÚ²Ü 

ØºÎÜ²´²ÜàôÂÚàôÜÜºðÀ 

• ÜÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ù³ñ¹Ï³Ýó å³Ñ»ÉÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ áñ³Ï»É áñå»ë 

³ÝÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝ í»ñ³μ»ñÙáõÝùÇ ¹ñë¨áñáõÙ:  

• 2005-Ç ÁÝÃ³óùáõÙ ëÏëí»É ¿ ÐÐ ²Ü §ì³Ý³Óáñ¦ 

ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÇ Ýáñ ß»ÝùÇ Ï³éáõóáõÙÁ ¨ Áëï 
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• ÐÇÙÝ³ñÏáõÙ Ý»ñùÇÝ é³¹Çáó³Ýó ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ: 

 

 

 

• ä³ïÅ³ËóáõÙ ¨ ÙáÉ»·Ý³ËóáõÙ ÷³Ïóí³Í ã¿ñ Ï³É³Ý³íáñí³Í 

³ÝÓ³Ýó ¨ ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨  å³ñï³-

Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ã»ñÃÇÏÁ:  

å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÙÇÝã¨ 2006-Ç  ¹»Ïï»Ùμ»ñ ³ÙÇëÁ ³ÛÝ 

ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ÏÑ³ÝÓÝíÇ: 

• ÐÇÙÝ³ñÏáõÙ Ý»ñùÇÝ é³¹Çáó³Ýó ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ, ë³Ï³ÛÝ 

ì³Ý³ÓáñÇ ù³Õ³ù³ÛÇÝ é³¹Çáó³ÝóÁ »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï ¿ ãÇ 

·áñÍáõÙ: ØÇçáóÝ»ñ »Ý Ó»éÝ³ñÏíáõÙ ¾É»Ïïñ³Ï³Ý 

é³¹ÇáÁÝ¹áõÝÇãÝ»ñ Ó»éù μ»ñ»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùμ: 

• ä³ïÅ³Ëó»ñáõÙ ¨ ÙáÉ»·Ý³ËóáõÙ Ï³É³Ý³íáñí³Í ³ÝÓ³Ýó 

Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ã»ñÃÇÏÇ 

÷³ÏóÝ»ÉÁ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùμ Ý³Ë³ï»ëí³Í ã¿: 

 

ÊØ´Æ ¸ÆîàÔàôÂÚàôÜÜºðÀ §ì²ð¸²ÞºÜ ¦ 

øðº²Î²î²ðàÔ²Î²Ü ÐÆØÜ²ðÎÆ ìºð²´ºðÚ²È 

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü  ²ð¸²ð²¸²îàôÂÚ²Ü 

Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü øðº²Î²î²ðàÔ²Î²Ü ì²ðâàôÂÚ²Ü 

ØºÎÜ²´²ÜàôÂÚàôÜÜºðÀ  

• Ü»ñÏ³Û³óí»É են ÑÇÙÝ³ñÏáõÙ Ï³ï³ñí³Í áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ: ¸ÇïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ãÏ³Ý: 

 

ÊØ´Æ ¸ÆîàÔàôÂÚàôÜÜºðÀ §¶àðÆê ¦ 

øðº²Î²î²ðàÔ²Î²Ü ÐÆØÜ²ðÎÆ ìºð²´ºðÚ²È 

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü  ²ð¸²ð²¸²îàôÂÚ²Ü 

Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü øðº²Î²î²ðàÔ²Î²Ü ì²ðâàôÂÚ²Ü 

ØºÎÜ²´²ÜàôÂÚàôÜÜºðÀ  

• Êó»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ ³ÝÙËÇÃ³ñ íÇ×³ÏáõÙ է, çñ³ï³ñ ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ 

ËÇëï ÑÝ³ó³Í:  

 

 

• Êó»ñáõÙ ½áõ·³ñ³ÝÝ»ñÁ Ù»Ïáõë³óí³Í ã»Ý: Î³É³Ý³íáñí³ÍÝ»ñÁ 

• ́ áÉáñ ¹ÇïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ »Ý: ´Ý³Ï»ÉÇ ·áïÇÝ, 

μáÉáñ Ëó»ñÁ (μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ óÙ³Ñ ³½³ï³½ñÏÙ³Ý 

¹³ï³å³ñïí³Í ³ÝÓ³Ýó Ëó»ñÇó), ³é³çÇÝ Ñ³ñÏÇ μ³ÕÝÇùÁ 

ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ßÇÝ. í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý Ï³ñÇù áõÝ»Ý:  

• ÐÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ï÷áËí»Ý Ý³¨ çñ³ï³ñ 
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μáÕáùáõÙ ¿ÇÝ ÷³ÛïáçÇÉÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÇó: 

 

 

• ¾É»Ïïñ³Ï³Ý Ñáë³ÝùÁ ïñíáõÙ ¿ñ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ·ñ³ýÇÏáí:   

 

• ä³ïÅ³Ëó»ñÇ ã³÷»ñÁ ãեն Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ÙÇç³½·³ÛÇÝ 

ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ: 

• Î³É³Ý³íáñí³ÍÝ»ñÝ Çñ»Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³óí³Í 

ã»Ý: 

 

 

• ÐÇÙÝ³ñÏáõÙ ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÇ μ³ñáÛ³Ñá·»μ³Ý³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ 

ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùμ Í³Ýñ ¿: ¸³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÁ ãáõÝ»Ý ëåáñï³ÛÇÝ 

Ë³Õ»ñáí ½μ³Õí»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ: 

 

²é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ 

• æ»éáõóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ÙÇ³óÝ»É` »ÉÝ»Éáí Ëó»ñáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï 

ç»ñÙ³ëïÇ×³Ý ³å³Ñáí»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÇó: 

• ä³ïÅ³Ëó»ñÝ ³ÛÉ¨ë ãû·ï³·áñÍ»É: 

ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ ¨ ÏÙ»Ïáõë³óí»Ý ½áõ·³ñ³ÝÝ»ñÁ: Êó»ñáõÙ 

å³ñμ»ñ³μ³ñ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý ÙÇç³ïÝ»ñÇ ¹»Ù ³Ëï³Ñ³ÝÇã 

ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ:  

• ¾É. ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ù³Ý³ÏÁ ³í»É³óÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ 

Ï³å³ÑáííÇ ßáõñçûñÛ³ ¿É. Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ: 

• ÀÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿, ë³Ï³ÛÝ å³ïÅ³Ëó»ñÁ ãû·ï³·áñÍ»ÉÝ ³é³ÛÅÙ 

ÑÝ³ñ³íáñ ã¿: Î³ñ³ÝïÇÝ³ÛÇÝ ËáõóÁ ÷áËí»É ¿: 

• Î³É³Ý³íáñí³Í ³ÝÓ³Ýó ¨ ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÇÝ ÑÇÙÝ³ñÏ 

ÁÝ¹áõÝ»Éáõó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá ï»Õ»Ï³óíáõÙ »Ý Çñ»Ýó 

Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É 

Ï³½ÙíáõÙ ¿ ï»Õ»Ï³Ýù ¨ ÏóíáõÙ Ýñ³Ýó ³ÝÓÝ³Ï³Ý ·áñÍÇÝ: 

• ÐÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ μÝ³Ï»ÉÇ ·áïáõ »ñÏñáñ¹ Ñ³ñÏáõÙ 

·ïÝíáÕ ãû·ï³·áñÍíáÕ ï³ñ³ÍùÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ í»ñ³÷áË»É ¨ 

û·ï³·áñÍ»É áñå»ë Ù³ñ½³Ññ³å³ñ³Ï: 

 

²é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É 

• ²ÝÑñ³Å»ßï ç»ñÙ³ëïÇ×³Ý ³å³Ñáí»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ß-

ïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ç»éáõóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ÏÙÇ³óíÇ: 

•  ä³ïÅ³Ëó»ñÁ ãû·ï³·áñÍ»ÉÝ ³é³ÛÅÙ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿: 

ÊØ´Æ ¸ÆîàÔàôÂÚàôÜÜºðÀ 

øðº²Î²î²ðàÔ²Î²Ü ÐÆØÜ²ðÎÜºðàôØ  êÜÜ¸Æ ìÆÖ²ÎÆ  

ìºð²´ºðÚ²È 

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü  

²ð¸²ð²¸²îàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü 

øðº²Î²î²ðàÔ²Î²Ü ì²ðâàôÂÚ²Ü 

ØºÎÜ²´²ÜàôÂÚàôÜÜºðÀ   
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• Ð³Ù³å³ï³ëË³Ý μÛáõç»ï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÁ ³ÝÙÇç³å»ë 

ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇÝ Ñ³ïÏ³óÝ»Éáí` ÑÝ³ñ³íáñ ÏÉÇÝ»ñ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï 

í»ñ³ÑëÏ»É ¨’ ëÝÝ¹Ç áñ³ÏÁ, ¨’ ï»ë³Ï³ÝÇÝ: 

 

 

 

 

 

 

• ́ ³ó³éáõÃÛ³Ùμ 1-2 ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ, ëÝáõÝ¹Ý ³Ýμ³í³ñ³ñ ¿: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ÊáÑ³ÝáóÝ»ñáõÙ ãÏ³Ý ë³éÝ³ñ³ÝÝ»ñ: 

 

• àã μáÉáñ ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÝ »Ý ¹Ç»ïÇÏ ëÝÝ¹áí ³å³ÑáíáõÙ ³ÛÝ 

³½³ï³½ñÏí³ÍÝ»ñÇÝ, áíù»ñ áõÝ»Ý ¹ñ³ Ï³ñÇùÁ: 

 

 

• êÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ Ó»éù μ»ñáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ §ä»ï³Ï³Ý 

·ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí ³ÛÝ 

Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ ëÝÝ¹³ÙÃ»ñù Ó»éù μ»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ï³ñí³ ÁÝ-

Ã³óùáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ·ÝÙ³Ý ÙñóáõÛÃ ¨ ÏÝùíáõÙ ¿  Ù³ï³Ï³-

ñ³ñÙ³Ý  å³ÛÙ³Ý³·Çñ, ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ Ý³¨ Ý³Ëօñáù ëïáõÛ· 

×ßï»É, Ã» ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ÇÝã Ãí³ù³Ý³Ï ÏáõÝ»Ý³ ïíÛ³É ÑÇÙ-

Ý³ñÏÁ: ²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÁ Ó»éù ¿  μ»ñíáõÙ  Ï»Ýï-

ñáÝ³óí³Í Ï³ñ·áí, μ³ßËáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ³ÙëաÏ³Ýª Ëáõë³-

÷»Éáí Éñ³óáõóÇã Ïáõï³ÏáõÙÝ»ñÇó: 

• ́ áÉáñ ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñáõÙ ëÝÝ¹Ç 

μ³ßËáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ »ÉÝ»Éáí ¹³ï³å³ñïí³Í ¨ 

Ï³É³Ý³íáñí³Í ³ÝÓ³Ýó ù³Ý³ÏÇó ¨ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2003Ã. 

³åñÇÉÇ 10-Ç N 413-Ü áñáßÙ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³: 

• øñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó μáÉáñ 

ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ μáõÅ.³ßË³ïáÕÝ»ñÇÝ ïñí³Í 

¿ óáõóáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ ³Ù»ÝûñÛ³  å³ïñ³ëïÙ³Ý ×³ß»ñÇ Ñ³Ùï»ë, 

í»ñóÝ»Éáí ÝÙáõß ¨ å³Ñå³Ý»Éáí 24 Å³Ù, ÇÝãÁ Ùßï³å»ë 

í»ñ³ÑëÏíáõÙ ¿ øÎ í³ñãáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó: 

• àã ÉÇ³ñÅ»ù ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý å³ï×³éáí ËáÑ³Ýáó³ÛÇÝ 

ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ýáñ³óáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ù³ë-Ù³ë: 

• Ð³Ù³Ó³ÛÝ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2003Ã. ³åñÇÉÇ 10-Ç N 413-

Ü áñáßÙ³Ý Ñ³í»Éí³Í 1-Ç ÑÇÙ³Ý íñ³ ÑÇí³Ý¹ ¹³ï³å³ñïí³Í ¨ 

Ï³É³Ý³íáñí³Í ³ÝÓ³Ýó  ïñíáõÙ »Ý Ñ³í»ÉÛ³É ëÝÝ¹Ç 

ã³÷³μ³ÅÇÝÝ»ñ: ¸Ç»ïÇÏ ëÝÝ¹Ç Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ 
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• §¶áñÇë¦ ¨ §Üáõμ³ñ³ß»Ý¦ øÎ ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇó ëï³óí»É ¿ 

ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ³½³ï³½ñÏí³ÍÝ»ñÇÝ ½ñÏáõÙ »Ý 

×³ßÇó áñå»ë ïáõÛÅÇ ÙÇçáó:  

 

 

• §Üáõμ³ñ³ß»Ý¦ øÎ ÑÇÙÝ³ñÏáõÙ ó³Íñ ¿ Ñ³óÇ áñ³ÏÁ: 

¿ ëÝÝ¹Ç Ýßí³Í ã³÷³μ³ÅÇÝÝ»ñÇ (³Û¹ ÃíáõÙ` Ñ³í»ÉÛ³É ëÝÝ¹Ç) 

ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý μ³ñÓñ³óÙ³Ý 

Ýå³ï³Ïáí ïñí»É »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý óáõóáõÙÝ»ñ:  

• ÆÝã í»ñ³μ»ñíáõÙ ¿ §¶áñÇë¦ ¨ §Üáõμ³ñ³ß»Ý¦ 

ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñáõÙ áñå»ë (å³ïÇÅ) ïáõÛÅª 

ëÝÝ¹Çó ½ñÏ»Éáõ ¹»åù»ñÇÝ, ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝáõÙ 

ÝÙ³Ý ÷³ëï»ñ ã»Ý ³ñÓ³Ý³·ñí»É ¨ ³ÛÝ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ ãÇ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ: 

• øñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý í³ñãáõÃÛáõÝÁ Ó»éÝ³ñÏáõÙ ¿ ß³ñáõÝ³-

Ï³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¹³ï³å³ñïí³Í ¨ Ï³É³Ý³íáñí³Í ³ÝÓ³Ýó  

Ñ³ïÏ³óíáÕ Ñ³óÇ áñ³ÏÇ μ³ñÓñ³óÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùμ: 

ÊØ´Æ ¸ÆîàÔàôÂÚàôÜÜºðÀ øðº²Î²î²ðàÔ²Î²Ü 

ÐÆØÜ²ðÎÜºðàôØ  ´àôÄêä²ê²ðÎØ²Ü ìºð²´ºðÚ²È 

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü  

²ð¸²ð²¸²îàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü 

øðº²Î²î²ðàÔ²Î²Ü ì²ðâàôÂÚ²Ü 

ØºÎÜ²´²ÜàôÂÚàôÜÜºðÀ   

• ÐÇÙÝ³ñÏÝ»ñÁ Ñ³Ù³Éñí³Í ã»Ý ³ÝÑñ³Å»ßï Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñáí, 

ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñáí ¨ ¹»Õáñ³Ûùáí: 

 

 

 

• ́ ³óÇ §Üáõμ³ñ³ß»Ý¦ ÑÇÙÝ³ñÏÇó, ÙÝ³ó³Í ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñáõÙ ãÏ³Ý 

³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ íÇ×³ÏáõÙ ·ïÝíáÕ ýÉյáõáñá·ñ³ýÇ³ÛÇ ë³ñù³-

íáñáõÙÝ»ñ: 

 

• øñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï 

μÅßÏ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñáí Ñ³Ù³ÉñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ  

ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿: ²ÝÑñ³Å»ßï μÅßÏ³Ï³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ 

Ó»éùμ»ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ïñí³Í ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³Ûï: 

Ü»ñÏ³ÛáõÙë ¹»Õáñ³ÛùÇ ï»ë³Ï³ÝÇÝ ¨ ù³Ý³ÏÁ μ³í³ñ³ñ ¿: 

• ́ ³óÇ ïáõμ»ñÏáõÉյá½Ç Ñ³ÛïÝ³μ»ñÙ³Ý ýÉÛáõáñá·ñ³ýÇ³Ï³Ý 

Ù»Ãá¹Çó, îáõμ»ñÏáõÉյá½Ç ¹»Ù å³Ûù³ñÇ ³½·³ÛÇÝ Íñ³·ñáí, áñÇ 

Ù³ëÝ ¿ Ï³½ÙáõÙ ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³ïí³ÍÁ,  

Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý ËáñËÇ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù 
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• ²é³í»É Ù»Í ¿ Ñá·»μáõÛÅÇ Ï³ñÇùÁ §¶áñÇë¦ øÎ ÑÇÙÝ³ñÏáõÙ, áõñ 

¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÁ å³ÑíáõÙ »Ý μ³Ýï³ÛÇÝ é»ÅÇÙáõÙ: 

 

• ²ï³ÙÝ³μáõÅ³Ï³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ ÑÝ³Ù³ß »Ý, ¨ 

·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ μáõÅáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É: 

 

• ̧ »Õáñ³ÛùÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ μ³ó³ñÓ³Ï³å»ë Çñ»Ý ãÇ 

³ñ¹³ñ³óÝáõÙ: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ ·áõÙ³ñ ïñ³Ù³¹ñ»É ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇÝ Ï³Ù 

å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ¹»Õ³ïÝ»ñÇ ó³Ýó, áñÇó ÑÇÝ³ñÏÝ»ñÁ ÏÏ³ñáÕ³Ý³Ý 

³ÝÏ³ÝËÇÏ ·ÝáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»É: 

 

 

 

• ²ñ¹ÛáõÝ³í»ï ãÇ ·áñÍáõÙ §Ò»ñμ³Ï³Éí³Í ¨ Ï³É³Ý³íáñí³Í 

³ÝÓ³Ýó å³Ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 21-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ å³Ñ³ÝçÁ, áñÁ 

Ï³åí³Í ¿ μÛáõñáÏñ³ï³Ï³Ý ù³ßùßáõÏÝ»ñÇ Ñ»ï: 

 

• ́ ÅßÏ³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÁ ³ÝóÏ³óíáõÙ ¿ áã μÅßÏ³Ï³Ý ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ 

Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùμ: 

• Þ³ï ¹»åù»ñáõÙ ³½³ï³½ñÏí³ÍÝ»ñÁ ï»Õ»Ï³óí³Í ã»Ý, áñ øÎ 

ÑÇÙÝ³ñÏ Ùáõïù ·áñÍ»ÉáõÝ å»ë å»ïù ¿ »ÝÃ³ñÏí»Ý μáõÅ½ÝÝáõÃÛ³Ý: 

 

ÙÇç³½·³ÛÇÝ ã³÷³ÝÇßÝ»ñáí ÁÝ¹áõÝí³Í ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÙÇçáó »Ý 

Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ (DOTS Íñ³·Çñ) ïíÛ³É Ñ³ñóáõÙ: 

• Æñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Ñá·»μáõÛÅ 

Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇÝ øÎ Í³é³ÛáõÃÛáõÝáõÙ Ý»ñ·ñ³í»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùμ` 

³ÝÏ³Ë ÑÇÙÝ³ñÏÇ ï»ë³ÏÇó: 

• 2006-Ç ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ó»éùμ»ñÙ³Ý Ñ³Ûïáí 

Ý³Ë³ï»ëí³Í »Ý 2 ëïáÙ³ïáÉá·Ç³Ï³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ Çñ»Ýó 

·áñÍÇùÝ»ñáí:  

• §¶ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ¹»Õáñ³ÛùÇ 

Ó»éùμ»ñÙ³Ý å³ñμ»ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ÙñóáõÛÃÇ 

å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: øÎ ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ μÅßÏ³Ï³Ý 

ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ ¹»Õáñ³ÛùÇ μ³ßËáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ 

ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ¹»Õ»ñÇ ¨ μÅßÏ³Ï³Ý 

å³ñ³·³Ý»ñÇ μ³ßËÇã Ï»ÝïñáÝÇ ÙÇçáóáí, áñÁ ·áñÍáõÙ ¿ 

§¸³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÇ ÑÇí³Ý¹³Ýáó¦ ÑÇÙÝ³ñÏáõÙ: 

• ²ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ï³É³Ý³íáñí³Í ³ÝÓÇÝù ¨ 

¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÁ å»ï.å³ïí»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ëï³ÝáõÙ »Ý 

³Ýí×³ñ μáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ 

μáõÅ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇó: 

• Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ íÝ³ëí³Íù ÝÏ³ñ³·ñíáõÙ ¿ 

μáõÅ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇ ÏáÕÙÇó: 

• øñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏ Ùáõïù ·áñÍ»ÉáõÝ å»ë  μáÉáñ 

Ï³É³Ý³íáñí³Í ³ÝÓÇÝù ¨ ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÁ  »ÝÃ³ñÏíáõÙ »Ý 

μÅßÏ³Ï³Ý ½ÝÝáõÃÛ³Ý, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ï»Õ»Ï³óí»Éáí ³Û¹ Ù³ëÇÝ: 
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• ²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³í»ÉÇ ß³ï Ý»ñ·ñ³íáõÙÝ 

³Ûë áÉáñïáõÙ ß³ï û·ï³Ï³ñ ÏÉÇÝÇ: 

 

 

 

 

 

 

 

²é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ 

• ՀÇÙÝ³ñÏÝ»ñÁ Ñ³Ù³Éñ»É ³ÝÑñ³Å»ßï μáõÅë³ñù³íáñáõÙÝ»ñáí, 

Ñ³ïÏ³å»ë ýÉյáõáñá·ñ³ýÇÏ ¨ ³ï³ÙÝ³μáõÅ³Ï³Ý ë³ñù»ñáí: 

 

 

• ̧ »Õáñ³ÛùÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ·áõÙ³ñÁ ïñ³Ù³¹ñ»É áõÕÕ³ÏÇ 

ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇÝ: 

 

• Î³ÝáÝ³Ï³ñ·»É ¨ å³ñ½»óÝ»É ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ÑÇí³Ý¹ 

Ï³É³Ý³íáñÝ»ñÇÝ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý μáõÅÑ³ëï³ïáõÃÛáõÝ ï»Õ³÷áË»Éáõ 

Ñ³ñóÁ: 

 

 

 

 

• ²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ß³ï ³é³ç³ï³ñ 

Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ ³ñ¹»Ý ÇëÏ Ý»ñ·ñ³í³Í »Ý ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý 

Í³é³ÛáõÃÛ³Ý μÅßÏ³Ï³Ý áÉáñïáõÙ: Ð³ñóÝ ³ñ¹»Ý ÇëÏ 

Ï³ñ·³íáñí³Í ¿ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2006Ã. Ù³ÛÇëÇ 26-Ç 

§Î³É³Ý³íáñí³Í ³ÝÓ³Ýó ¨ ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÇ μáõÅ-

ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ¨ μáõÅÏ³ÝË³ñ·»ÉÇã û·ÝáõÃÛáõÝÁ Ï³½Ù³Ï»ñ-

å»Éáõ, ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ μáõÅ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇó 

û·ïí»Éáõ ¨ ³Û¹ Ýå³ï³Ïáí ¹ñ³Ýó μÅßÏ³Ï³Ý ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇÝ 

Ý»ñ·ñ³í»Éáõ Ï³ñ·Á Ñ³ëï³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ ÃÇí 825-Ü áñáßÙ³Ùμ: 

²é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É. 

• üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 

øÎÐ-Ý»ñÁ ³ëïÇ×³Ý³μ³ñ Ñ³Ù³ÉñíáõÙ »Ý ³ÝÑñ³Å»ßï μáõÅë³ñ-

ù³íáñáõÙÝ»ñáí: ØÇçáóÝ»ñ »Ý Ó»éÝ³ñÏíáõÙ Ý³¨ ³ñï³μÛáõç»ï³-

ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ùμ ¹ñ³նց Çñ³Ï³Ý³óման համար: 

• §¶ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ¹»Õáñ³ÛùÇ Ó»éù-

μ»ñÙ³Ý å³ñμ»ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ÙñóáõÛÃÇ å³Û-

Ù³Ý³·ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:   

• Ð³ñóÝ ³ñ¹»Ý ÇëÏ Ï³ñ·³íáñí³Í ¿ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 

2006Ã. Ù³ÛÇëÇ 26-Ç §Î³É³Ý³íáñí³Í ³ÝÓ³Ýó ¨ ¹³ï³å³ñïÛ³É-

Ý»ñÇ μáõÅë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ¨ μáõÅÏ³ÝË³ñ·»ÉÇã û·ÝáõÃÛáõÝÁ Ï³½-

Ù³Ï»ñå»Éáõ, ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ μáõÅ³Ï³Ý ÑÇÙ-

Ý³ñÏÝ»ñÇó û·ïí»Éáõ ¨ ³Û¹ Ýå³ï³Ïáí ¹ñ³Ýó μÅßÏ³Ï³Ý ³ÝÓ-

Ý³Ï³½ÙÇÝ Ý»ñ·ñ³í»Éáõ Ï³ñ·Á Ñ³ëï³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ ÃÇí 825-Ü 

áñáßÙ³Ùμ: ´³óÇ ³Û¹, ÐÐ ԱéáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý 
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• ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý μáõÅÑ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ 

ÏÝù»É ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ μÅÇßÏ-Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ³Ûó»ÉáõÃÛáõÝ-

Ý»ñ ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: 

 

• Ð³Ù³Ï³ñ·áõÙ μáõÅëå³ë³ñÏáõÙÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¹³ñÓÝ»Éáõ 

Ýå³ï³Ïáí øÎ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý μáõÅÍ³é³ÛáõÃÛáõÝÁ ÷áË³Ýó»É 

²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý »ÝÃ³Ï³ÛáõÃÛ³Ý: 

 

• ä»ïù ¿ ·ñ³Ýóí»Ý μÅßÏ³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý »ÝÃ³Ï³ ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó 

³ñí³Í μáÉáñ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

• øÎÐ-Ý»ñáõÙ μÅßÏ³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óí»Ý ûñÇÝ³Ï³Ý 

Ñ³ñÏ³¹ñ³ÝùÇ Çñ³íáõÝùáí ûÅïí³Í å³ßïáÝÛ³Ý»ñÇ ¨ ³ÛÉ` áã 

μÅßÏ³Ï³Ý ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ÉëáÕáõÃÛ³Ý ¨ ï»ëáÕáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó 

¹áõñë: 

• ²å³Ñáí»É μáõÅû·ÝáõÃÛ³Ý ¹ÇÙáÕÝ»ñÇ ·³ÕïÝÇáõÃÛáõÝÁ: 

ß³ï ³é³ç³ï³ñ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ Ý»ñ·ñ³í³Í »Ý ùñ»³Ï³ï³ñá-

Õ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý μÅßÏ³Ï³Ý áÉáñïáõÙ: 

 

• ÀÝ¹áõÝ»ÉÇ ã¿: î»Õ³÷áËÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ïí³ïÃ³ñ³óíÇ ùñ»³-

Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ μáõÅ³ßË³ïáÕÇ Çñ³í³-

Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ ¨ ÏÝí³½»Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñÁ: 

 

• ²éáÕç³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ûμÛ»ÏïÇí 

μÅßÏ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ å³ïÏ»ñÁ »ÝÃ³Ï³ »Ý å³ñï³¹Çñ 

·ñ³ÝóÙ³Ý μÅßÏ³Ï³Ý ù³ñïáõÙ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ïÛ³ÝáõÙ: 

 

 

 

• ÀÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿, øÎ í³ñãáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ 

μáõÅ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇÝ ïñí»É ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý óáõóáõÙ:  

 

 

• ÀÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿, ³Û¹ Ñ³ñóÇ ÉáõÍÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí Ùß³ÏíáõÙ »Ý 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñ: 

ÊØ´Æ ¸ÆîàÔàôÂÚàôÜÜºðÀ 

øðº²Î²î²ðàÔ²Î²Ü ÐÆØÜ²ðÎÜºðàôØ  Ðà¶º´²Ü²Î²Ü  

ÊÜ¸ÆðÜºðÆ ìºð²´ºðÚ²È 

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü  

²ð¸²ð²¸²îàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü 

øðº²Î²î²ðàÔ²Î²Ü ì²ðâàôÂÚ²Ü 

ØºÎÜ²´²ÜàôÂÚàôÜÜºðÀ   

• Ðá·»μ³Ý³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ Ñ»éáõ ¿ μ³í³ñ³ñ ÉÇÝ»Éáõó: • Ðá·»μ³Ý³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý ³éÏ³ 
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²é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ 

• Ð³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»É øÎÐ-Ý»ñÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñá·»-

μ³Ý³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ íñ³: ´³ó³Ñ³Ûï»É ¨ ßïÏ»É ³ÛÝ Ñá·»μ³Ý³Ï³Ý 

÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ³é³ç³ÝáõÙ »Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù»ç` ³½³ï³½ñÏ-

í»Éáõ å³ÑÇó: 

• Î³½Ù³Ï»ñå»É áñ³Ï³íáñÙ³Ý μ³ñÓñ³óÙ³Ý ¨ áõëáõóÙ³Ý ¹Çý»-

ñ»Ýóí³Í ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Øß³Ï»É ï³ñμ»ñ Ñá·»μ³Ý³Ï³Ý áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ·áñÍÝ³-

Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ øÎÐ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: 

 

Ñ³ëïÇù³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: 

²é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É 

• ²ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï Ñá·»μ³Ý³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ç-

ñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³ñóÁ  ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùμ Ý³Ë³ï»ëí³Í ã¿, ÇëÏ 

ÝÙ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñá·»μ³Ý Ù³ëÝ³-

·»ïÝ»ñÇ Ñ³ëïÇùÝ»ñÇ ³í»É³óáõÙ: 

• ̧ »é¨ë 2003-Çó ï³ñμ»ñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»-

ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ùμ ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃ-

Û³Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ßË³ïáÕ ¨ Ñá·»μ³Ý Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ  

Ï³½Ù³Ï»ñåí»É »Ý í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ: 2005-ÇÝ 

Ï³½Ù³Ï»ñåí»É են Ñá·»μ³Ý Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ Ý»Õ Ù³ëÝ³·Çï³-

Ï³Ý áõëáõóáõÙ: Ü»ñÏ³ÛáõÙë ÐÐ ²Ü §Æñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ÇÝëïÇ-

ïáõï¦ äà²Î-Ç ÏáÕÙÇó Ï³½Ù³Ï»ñåíáõÙ »Ý ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý 

Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ, áñոնց Ù³ë-

Ý³ÏóáõÙ »Ý Ý³¨ ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ ëáóÇ³É³-

Ï³Ý, Ñá·»μ³Ý³Ï³Ý ¨ Çñ³í³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ μ³ÅÇÝÝ»ñÇ 

Í³é³ÛáÕÝ»ñÁ (³Û¹ Ñ³ñóÁ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·í³Í ¿ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùμ. 

ÐÐ §øñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ûñ»ÝùÇ 19 ¨ 20 

Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý áñáßÙ³Ùμ Ñ³ëï³ï-

í»É ¿ §øñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý 

³ÝóÏ³óÙ³Ý Ï³ñ·Á¦):   

• 2005-ÇÝ §´³ó Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõï, Ð³Û³ëï³Ý¦ 

ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùμ ïå³·ñí»É ¿ §ì»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³-

Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ ÐÐ Աñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³-
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• àõëáõÙÝ³ëÇñ»É ¨ μ³ñ»É³í»É ÙÇç³ÝÓÝ³ÛÇÝ ¨ ëáóÇ³É-Ñá·»μ³Ý³-

Ï³Ý ÙÃÝáÉáñïÁ øÎÐ-Ý»ñáõÙ: 

 

 

 

 

• êï»ÕÍ»É ³ÛÝåÇëÇ Ñá·»μ³Ý³Ï³Ý íÇ×³Ï, áñÁ ÏÝå³ëïÇ ³½³-

ï³½ñÏí³ÍÝ»ñÇ ¹³ñÓÇ μ»ñÙ³ÝÁ ¨ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÉÇ³ñÅ»ù ³Ý¹³Ù 

¹³éÝ³ÉáõÝ: 

 

• Ð³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»É ¨ ÙÇçáóÝ»ñ Ó»éÝ³ñÏ»É Ï³É³Ý³-

íáñí³ÍÝ»ñÇ ½μ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÁ ÉáõÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:  

ñ³ñáõÃÛ³Ý ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñáõÙ¦ áõëáõÙÝ³-Ù»-

Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÁ: Üáñ Ó»éÝ³ñÏ ïå³·ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÏÝÏ³É-

íáõÙ ¿ Ý³¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¹Çïáñ¹Ý»ñÇ ËÙμÇ ³Ý¹³Ù Ñ³ë³ñ³-

Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ` ¹ñ³Ù³ßÝáñÑ³-

ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñáõÙ ³ÛÝ Ý³Ë³ï»ë»Éáõ Ñ³Ù³ñ:  

• øÎ ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñáõÙ Ï³ï³ñíáõÙ »Ý ï³ñμ»ñ Ñá·»μ³Ý³Ï³Ý 

áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ: Üå³ï³Ï³ÛÇÝ ÏÉÇÝ»ñ ¹Çïáñ¹³Ï³Ý 

ËÙμÇ ÏáÕÙÇó ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ Çñ»Ýó ÏáÕÙÇó Ï³-

ï³ñí³Í áñ¨¿ ëáóÇ³É-Ñá·»μ³Ý³Ï³Ý ÙÃÝáÉáñïÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃ-

ÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ, áñÁ Ï÷³ëï»ñ ëáõÛÝ Ï»ïÇ ³ñ¹Ç³Ï³-

ÝáõÃÛáõÝÁ: 

• ²ÝÑ³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿` ÇÝã Ñá·»íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ ¿ ËáëùÁ: ²ÛÝáõ³-

Ù»Ý³ÛÝÇí, ÐÐ Աñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ å³ïñ³ëï 

¿ ùÝÝ³ñÏ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝ` 

Ï³åí³Í Ñá·»μ³Ý³Ï³Ý ¹ñ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ»ï: 

• Ò»éÝ³ñÏíáõÙ »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ÙÇçá-

ó³éáõÙÝ»ñ: 

ÊØ´Æ ¸ÆîàÔàôÂÚàôÜÜºðÀ 

øðº²Î²î²ðàÔ²Î²Ü ÐÆØÜ²ðÎÜºðàôØ  ²ðî²øÆÜ ²Þ-

Ê²ðÐÆ Ðºî Î²äÆ ìºð²´ºðÚ²È 

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü  ²ð¸²ð²¸²îàôÂ-

Ú²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü øðº²Î²î²ðàÔ²Î²Ü ì²ð-

âàôÂÚ²Ü ØºÎÜ²´²ÜàôÂÚàôÜÜºðÀ   

 

• øÎ ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ í³ñã³Ï³½ÙÇ ÏáÕÙÇó áñå»ë Ï³ÝáÝ Ñ³ïÏ³óíáõÙ 

¿ ³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ 2 ï»ë³ÏóáõÃÛáõÝ, áñÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ³ÛÝ Ñ³Ý-

·³Ù³Ýùáí, áñ áñáß ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñáõÙ ï»ë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë»ÝÛ³ÏÝ»ñÇ 

î»ë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ 

• àñå»ë Ï³ÝáÝ ï»ë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ñ³×³Ë³-

Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ³ÛÝå»ë ¿ ÁÝïñíáõÙ, áñå»ë½Ç Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ï³É³-

Ý³íáñí³Í ³ÝÓÇ ³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ 2 ³Ý·³ÙÇó å³Ï³ë ãïñíÇ: 
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ù³Ý³ÏÁ ãÇ μ³í³ñ³ñáõÙ, áñå»ë½Ç Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÇ ï»-

ë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ ïñ³Ù³¹ñí»Ý 3 ¨ ³í»ÉÇ ³Ý·³Ù: 

 

• Î³É³Ý³íáñí³Í ³ÝÓÇÝù ã»Ý ï»Õ»Ï³óíáõÙ Çñ»Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ս³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ ¿ Ï³É³Ý³íáñí³Í ³ÝÓ³Ýó 3 Å³ÙÛ³ ï»ë³Ï-

óáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÁ  

 

 

• øÎÐ-Ý»ñáõÙ ï»ë³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ë»ÝÛ³ÏÝ»ñÇ 

ù³Ý³ÏÁ ¨ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ï³ñμ»ñ »Ý: âÏ³ áñ¨¿ ã³÷³ÝÇß, áñÇ Ñ³Ù³-

Ó³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñ ÉÇÝÇ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»É ï»ë³ÏóáõÃÛ³Ý ë»ÝÛ³ÏÝ»ñÇ ÃÇíÝ 

Áëï Ï³É³Ý³íáñí³ÍÝ»ñÇ ÃíÇ: 

• Հ³×³Ë³ÏÇ »Ý ¹»åù»ñÁ, »ñμ Ï³É³Ý³íáñÝ»ñÇÝ ãÇ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ 

âÝ³Û³Í ¹ñ³Ý, áã μáÉáñ ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñáõÙ ¿ ³Û¹ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÁ 

ÏÇñ³éíáõÙ: Ð³ñóÝ ³ÙμáÕçáõÃÛ³Ùμ ÏÏ³ñ·³íáñíÇ øÎ ÑÇÙÝ³ñÏ-

Ý»ñáõÙ Ã³÷áõñ Ñ³ëïÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÉñÙ³Ý ¹»åùáõÙ:  

• ÀÝ¹áõÝ»ÉÇ ã¿: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ï³É³Ý³íáñí³Í ³ÝÓ ÑÇÙÝ³ñÏ 

ÁÝ¹áõÝí»Éáõó Ñ»ïá ÙÇÝã¨ ÛáÃ ûñ Å³ÙÏ»ïáí ï»Õ³íáñíáõÙ ¿ Ï³-

ñ³ÝïÇÝ³ÛÇÝ μ³Å³ÝÙáõÝùáõÙ, áñï»Õ Ý³ ï»Õ»Ï³óíáõÙ ¿ Çñ Çñ³-

íáõÝùÝ»ñÇÝ ¨ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ³Û¹ Ù³ëÇÝ Ï³½ÙíáõÙ ¿ 

ï»Õ»Ï³Ýù ¨ ÏóíáõÙ Ýñ³ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ·áñÍÇÝ: ´³óÇ ³Û¹, Ýñ³Ýù 

³Ù»Ý ûñ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ù³Ýñ³Ù³ëÝ  Í³ÝáÃ³Ý³É  Çñ»Ýó 

Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ (μáÉáñ Ëó»ñáõÙ ÷³Ïóí³Í »Ý Ï³É³Ý³íáñí³Í ³Ý-

Ó³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ã»ñÃÇÏ-

Ý»ñ): Î³É³Ý³íáñí³Í ³ÝÓ³Ýó, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ýñ³Ýó Ñ³ñ³½³ïÝ»-

ñÇÝ å³ñμ»ñ³μ³ñ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ ¿ §ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³-

ÏáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõï¦ ÐÎ-Ç ÏáÕÙÇó Ññ³ï³ñ³Ïí³Í §Î³É³Ý³-

íáñí³Í ³ÝÓ³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ¦ ·ñùáõÛÏÁ: 

• §Ò»ñμ³Ï³Éí³Í ¨ Ï³É³Ý³íáñí³Í ³ÝÓ³Ýó å³Ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ¦  

ÐÐ ûñ»ÝùÇ 15 Ñá¹í³ÍÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ï»ë³ÏóáõÃÛ³Ý 3 Å³ÙÁ ¹³ ï»-

ë³ÏóáõÃÛ³Ý ³é³í»É³·áõÛÝ ï¨áÕáõÃÛáõÝÝ ¿ ¨ ³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ Ý³¨ 

¹ñ³ÝÇó å³Ï³ë ÉÇÝ»É:  

• ÐÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ ï»ë³ÏóáõÃÛ³Ý ë»ÝÛ³ÏÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇ ¨ ¹ñ³Ýó 

å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É ËÙμÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¹ÇïáÕáõÃ-

ÛáõÝÝ»ñÝ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ »Ý, ¹ñ³Ýó Ï³ñ·³íáñÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùμ Ó»é-

Ý³ñÏíáõÙ »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇçáóÝ»ñ: 

• Î³É³Ý³íáñí³ÍÝ»ñÇÝ Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ Ñ»ï ï»ë³ÏóáõÃÛáõÝ 
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ï»ë³ÏóáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ Ñ»ï: 

 

 

• Ն³Ù³Ï³·ñáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇó û·ïíáÕ Ï³É³Ý³íáñí³ÍÝ»ñÁ μ³ó 

íÇ×³ÏáõÙ »Ý Ý³Ù³ÏÝ»ñÁ Ñ³ÝÓÝáõÙ ÑÇÙÝ³ñÏÇ í³ñã³Ï³½ÙÇÝ:  

• Ն³Ù³Ï³·ñáõÃÛ³Ý ·ñ³ùÝÝáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³ñó»ñáõÙ Çñ³-

í³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ Ï³: 

 

 

 

 

• ԱÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ Ï³ ³Ùñ³·ñ»É Ñ»é³Ëáë³Ï³åÇó û·ïí»Éáõ Ç-

ñ³íáõÝùÇ Ýí³½³·áõÛÝ Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ 

 

 

• Î³É³Ý³íáñÝ»ñÁ û·ïíáõÙ »Ý Ñ»é³Ëáë³Ï³åÇó Áëï ÑÇÙÝ³ñÏÇ 

í³ñã³Ï³½ÙÇ Ï³½Ù³Í Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóÇ: 

 

 

 

 

• ՍáóÇ³É³å»ë ³Ý³å³Ñáí Ï³É³Ý³íáñí³Í ³ÝÓ³Ýó å»ïáõÃÛ³Ý 

Ñ³ßíÇÝ ïñ³Ù³¹ñíÇ Ñ»é³Ëáë³Ï³åÇó û·ïí»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ: 

 

ãÃáõÛÉ³ïñ»Éáõ ÷³ëï»ñ ã»Ý ³ñÓ³Ý³·ñí»É: 

 

Ü³Ù³Ï³·ñáõÃÛáõÝ 

• Դ³ Ï³É³Ý³íáñí³ÍÇ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÝ ¿ ¨ Ý³ Çñ³íáõÝù áõÝÇ 

Ý³¨ ÷³Ï íÇ×³ÏáõÙ Ý³Ù³ÏÁ Ñ³ÝÓÝ»É:  

• ԱÛ¹ Ñ³ñó»ñÁ Ï³ñ·³íáñí³Í »Ý ÐÐ ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý û-

ñ»Ýë·ñùÇ ու §Ò»ñμ³Ï³Éí³Í ¨ Ï³É³Ý³íáñí³Í ³ÝÓ³Ýó å³Ñ»Éáõ 

Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 47–ñ¹ Ñá¹í³ÍÝ»ñáí, ÇëÏ ¹ñ³ÝÇó ½³ï` ³Ý-

Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿:  

 

Ð»é³Ëáë³Ï³å 

• Î³É³Ý³íáñí³Í ³ÝÓ³Ýó ¨ ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ»é³Ëá-

ë³Ï³åÇó û·ïí»Éáõ Ï³ñ·Á ¨ ù³Ý³ÏÁ ë³ÑÙ³Ýí»Éáõ ¿ Î³É³Ý³-

íáñí³ÍÝ»ñÇÝ å³Ñ»Éáõ í³Ûñ»ñÇ ¨ áõÕÕÇã ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ Ý»ñùÇÝ 

Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áí: 

• Ü»ñÏ³ÛáõÙë áã μáÉáñ ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñáõÙ »Ý Ï³É³Ý³íáñí³Í 

³ÝÓÇÝù Ñ»é³Ëáë³Ï³åÇó û·ïíáõÙ ÑÇÙÝ³ñÏÇ í³ñã³Ï³½ÙÇ ÏáÕ-

ÙÇó Ï³½Ùí³Í Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛó»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ (ÐÐ Աñ¹³ñ³¹³-

ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÇ 09.09.2004Ã-Ç ÃÇí 141-Ü Ññ³Ù³ÝÇ Ñ³Ù³-

Ó³ÛÝ Ñ»é³Ëáë³Ï³åÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛó Ï³½ÙíáõÙ 

¿ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ):  

• ÀÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿, ë³Ï³ÛÝ ¹³ ³é³ÛÅÙ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùμ Ý³Ë³-

ï»ëí³Í ã¿: 
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• Հ³ÝÓÝáõùÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ï»ï»ñÁ ã»Ý ç»éáõóíáõÙ: 

 

 

• Քñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÇ ·ñù»ñÁ ÑÝ³-

ó³Í »Ý ¨ å³ÑíáõÙ »Ý áã Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: 

²é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ 

• Ü³Ë³ï»ë»É ï»ë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ μ³í³ñ³ñ ù³Ý³ÏÇ ë»Ý-

Û³ÏÝ»ñ, Ñ³ñÙ³ñ³í»ï Ï³Ñ³íáñ»É, ç»éáõó»É ë»ÝÛ³ÏÝ»ñÁ, Ý³Ë³ï»ë»É 

Ù³ïã»ÉÇ ¨ μ³ñíáù ë³ÝÑ³Ý·áõÛóÝ»ñ: 

• ́ áÉáñ ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñáõÙ Ñ³ïÏ³óÝ»É ¨ Ï³Ñ³íáñ»É »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ»ï 

ï»ë³ÏóáõÃÛ³Ý ë»ÝÛ³ÏÝ»ñ: 

 

• §ºñ¨³Ý-Î»ÝïñáÝ¦ øÎÐ-áõÙ ï»Õ³¹ñ»É Ñ»é³Ëáë³ÛÇÝ ³íïáÙ³ï: 

• ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ù»Ë³ÝÇ½Ù Ùß³Ï»É, áñå»ë½Ç Ý³Ù³ÏÝ»ñÁ í³ñã³-

Ï³½ÙÇÝ ÷áË³Ýóí»Ý ÷³Ï íÇ×³ÏáõÙ: 

• Øß³Ï»É ·ñ³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½Ù, áñáí Ý³Ù³ÏÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ Í³Ýá-

Ã³Ý³ ·ñ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ñ»ï: 

• Ü³Ë³ï»ë»É ÙÇçáóÝ»ñ ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÁ Ýáñ ·ñù»ñáí Ñ³Ù³Éñ»Éáõ 

Ñ³Ù³ñ: 

 

• Î³ÝáÝ³Ï³ñ·»É ½μáë³ÝùÇ ïñ³Ù³¹ñման ·áñÍÁÝÃ³óÁ: 

Ð³ÝÓÝáõùÝ»ñ 

• ÀÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿: ØÇçáóÝ»ñ են Ó»éÝ³ñÏíáõÙ ³Û¹ Ñ³ñóÁ ÉáõÍ»Éáõ 

áõÕÕáõÃÛ³Ùμ: 

¶ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñ  

• ÀÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿: ²Û¹ Ñ³ñóáõÙ ³ÏÝÏ³ÉíáõÙ ¿ Ý³¨ Ñ³ë³ñ³Ï³-

Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ:  

²é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É  

• ÀÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿: øñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÙÇ-

çáóÝ»ñ »Ý Ó»éÝ³ñÏíáõÙ ³Û¹ Ñ³ñó»ñÁ ÉáõÍ»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùμ:  

• ÀÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿: øñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÙÇ-

çáóÝ»ñ »Ý Ó»éÝ³ñÏíáõÙ ³Û¹ Ñ³ñó»ñÁ ÉáõÍ»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùμ: 

• ÀÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿: øñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÙÇ-

çáóÝ»ñ »Ý Ó»éÝ³ñÏíáõÙ ³Û¹ Ñ³ñó»ñÁ ÉáõÍ»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùμ: 

• ºÃ» Ï³É³Ý³íáñí³Í ³ÝÓÁ ÷³Ï íÇ×³ÏáõÙ Ý³Ù³ÏÁ ÷áË³Ý-

óÇ, ÷³Ï íÇ×³ÏáõÙ ¿É ÏáõÕ³ñÏíÇ Ñ³ëó»³ïÇñáçÁ:   

• Î³ÝáÝ³Ï³ñ·í³Í ¿ ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý û-

ñ»Ýë·ñùáí:   

• Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý §¶ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñ¦ 

Ñ³ïí³ÍáõÙ: 

 

¼μáë³Ýù 

ÀÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿: Ü³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ ¹ñ³Ýó Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áõÙ կ³É³-

Ý³íáñí³ÍÝ»ñÇÝ å³Ñ»Éáõ í³Ûñ»ñÇ ¨ áõÕÕÇã ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ Ý»ñùÇÝ 

Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áí:  
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ÊØ´Æ ¸ÆîàÔàôÂÚàôÜÜºðÀ øðº²Î²î²ðàÔ²Î²Ü 

ÐÆØÜ²ðÎÜºðàôØ  ÊàÞî²Ü¶àôØÜºðÆ ºì ¸²Å²Ü 

ìºð²´ºðØàôÜøÆ Î²ÜÊ²ð¶ºÈØ²Ü ìºð²´ºðÚ²È 

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü  

²ð¸²ð²¸²îàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü 

øðº²Î²î²ðàÔ²Î²Ü ì²ðâàôÂÚ²Ü 

ØºÎÜ²´²ÜàôÂÚàôÜÜºðÀ   

 

 

 

 

 

²é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ 

• §Ò»ñμ³Ï³Éí³Í ¨ Ï³É³Ý³íáñí³Í ³ÝÓ³Ýó å³Ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ 

ûñ»ÝùáõÙ Ñëï³Ï»óÝ»É áõÅÇ ÏÇñ³éÙ³Ý Ñ³Ù³ã³÷áõÃÛ³Ý 

ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñÁ ¨ Ñ³ïáõÏ ÙÇçáóÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ, 

¹»åù»ñÁ ¨ Ó¨»ñÁ: 

• Ì³é³ÛáÕ³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ áã Ó¨³Ï³Ý μÝáõÛÃ ÏñÇ: 

 

• ̧ ³ï³Ë³½³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¹³ñÓÝ»É: 

 

 

• ̧ Çïáñ¹³Ï³Ý ËÙμÇ ÏáÕÙÇó Ýßí³Í §Ëáßï³Ý·áõÙÝ»ñÇ ÷³ë-

ï»ñÇ¦ í»ñ³μ»ñÛ³É ÐÐ ²Ü øÎ í³ñãáõÃÛáõÝÁ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Çñ Ù»Ï-

Ý³μ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óñ»É ¿: ´áÉáñ ¹»åù»ñáí Ýß³Ý³Ïí»É 

»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Í³é³ÛáÕ³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Çñ³-

Ï³Ý³óí»É »Ý ûμÛ»ÏïÇí ¨ å³ïß³× Ù³Ï³ñ¹³Ïáí:  

²é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É 

• øñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý 

áõÅ, Ñ³ïáõÏ ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ½»Ýù ·áñÍ³¹ñ»Éáõ Ï³ñ·Á ¨ ¹»åù»ñÁ 

Ñëï³Ï ¨ Ñ³Ù³ã³÷áõÃÛ³Ùμ ë³ÑÙ³Ýí³Í »Ý §øñ»³Ï³ï³ñáÕ³-

Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»Ýùáí (Ñá¹í³ÍÝ»ñ` 47-51):  

• ̧ ÇïáÕáõÃÛáõÝը ÑÇÙÝ³íáñ ã¿: ´³óÇ ³Û¹, Ñ³ñóÁ ÏÏ³ñ·³íáñ-

íÇ Í³é³ÛáÕ³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý  Ï³ñ·áí: 

• øñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ ¹³ï³Ë³-

½³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ÐÐ ·ÉË³íáñ ¹³ï³-

Ë³½áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÁ, áã Ã» Աñ¹³-

ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý áñ¨Çó» Ù³ñÙÇÝ, ³Û¹ ÃíáõÙ Ý³¨ 

øÎ í³ñãáõÃÛáõÝÁ:  

²é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÛáõë Ï»ï»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É Ù»ÏÝ³μ³-

ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ýßí³Í »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý μ³ÅÇÝÝ»ñáõÙ: 

 


