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Մեթոդաբանություն   

 

Ոստիկանության աշխատակիցների կողմից մարդու իրավունքների խախտման 

դեպքերը հավաքագրելու նպատակով մշտադիտարկվել է 13 առցանց լրատվամիջոց և ՀՀ 

Հատուկ Քննչական Ծառայության պաշտոնական կայքը1: 

Դեպքերն առանձնացվել և վերլուծվել են լրատվամիջոցների տարածած 

տեղեկատվության հիման վրա, որի հավաստիության համար պատասխանատվություն են 

կրում տարածող լրատվամիջոցները: Մարդու իրավունքի խախտման դեպքերն 

աղյուսակավորվել են ըստ մի շարք հանգամանքների: 

Արձանագրված դեպքերը բաժանվել են երկու խմբի` անհատական դեպքեր2   և 

հավաքների ժամանակ կամ դրանց մասնակցելու արդյունքում տեղի ունեցած դեպքեր: 

Հավաքների մեջ ներառվել են բոլոր հանրային միջոցառումները` ցույց, նստացույց, երթ և 

այլն:  

 

                                                           
1
 Մշտադիտարկված լրատվամիջոցներն են՝ www.aravot.am, www.galatv.am, www.azatutyun.am, www.1in.am, 

www.168.am,     www.armtimes.am,     www.hraparak.am,     www.epress.am,     www.lragir.am,     www.ilur.am,     www.news.am, 

www.hetq.am,  www.a1plus.am, www.ccc.am: 

ՀՀ օրենքը ՀՀ ոստիկանության կարգապական կանոնագիրքը 
հաստատելու մասին 

Հոդված 10. Ոստիկանության ծառայողի էթիկայի կանոնները 

Ոստիկանության ծառայողի էթիկայի կանոնները ոստիկանության 
ծառայողի համար պարտադիր են ինչպես ծառայողական 

պարտականությունները կատարելու ընթացքում, այնպես էլ ծառայողական 
պարտականություններից դուրս: 

Ոստիկանության ծառայողը պարտավոր է իմանալ և հարգել մարդու 
իրավունքներն ու ազատությունները, ցուցաբերել զսպվածություն, 

քաղաքակիրթ, վայելուչ և հարգալից վերաբերմունք քաղաքացիների 
նկատմամբ: 

 

http://www.aravot.am/
http://www.galatv.am/
http://www.azatutyun.am/
http://www.1in.am/
http://www.168.am/
http://www.armtimes.am/
http://www.hraparak.am/
http://www.epress.am/
http://www.lragir.am/
http://www.ilur.am/
http://www.news.am/
http://www.hetq.am/
http://www.a1plus.am/
http://www.ccc.am/
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2015 թվականի ընթացքում ոստիկանության ծառայողների կողմից 

մարդու իրավունքի խախտումների դեպքերի տարեկան ամփոփում  
 

ԶԼՄ մշտադիտարկման արդյունքում 2015 թվականին արձանագրվել է 

ոստիկանության ծառայողների կողմից մարդու իրավունքների խախտման ընդհանուր թվով 

304 դեպք, որոնցից 201-ը տեղի են ունեցել հավաքների ժամանակ կամ դրանց մասնակցելու 

հետևանքով, իսկ 103-ը անհատական դեպքեր են:2  

Արձանագրված դեպքերի ընթացքում խախտվել են մարդու հետևյալ իրավունքները3՝  

1. Ազատ տեղաշարժվելու իրավունք, 

2. Անձնական ազատության և անձեռնմխելիության իրավունք,  

3. Անձնական և ընտանեկան կյանքը հարգելու իրավունք, 

4. Անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքից 

զերծ մնալու իրավունք, 

5. Արդար դատաքննության իրավունք, 

6. Բնակարանի անձեռնմխելիության իրավունք, 

7. Գույքի անձեռնմխելիության իրավունք, 

8. Դիտորդություն իրականացնելու իրավունք, 

9. Իրավաբանական օգնություն ստանալու իրավունք, 

10. Իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցների իրավունք, 

11. Լրագրողի` մասնագիտական օրինական գործունեություն իրականացնելու 

իրավունք, 

12. Խաղաղ, առանց զենքի հավաքներ անցկացնելու իրավունք, 

13. Խտրականությունից զերծ մնալու իրավունք, 

14. Կարծիքն ազատորեն արտահայտելու իրավունք, 

15. Կյանքի իրավունք, 

16. Միավորումներ կազմելու իրավունք, 

17. Սեփականության իրավունք, 

18. Տեղեկատվություն ստանալու իրավունք, 

19. Ֆիզիկական բռնությունից զերծ մնալու իրավունք, 

2015թ. ամենաշատը խախտվել է խաղաղ, առանց զենքի հավաքներ անցկացնելու 

իրավունքը (96 դեպք), անձնական ազատության և անձեռնմխելիության իրավունքը (70 դեպք), 

ֆիզիկական բռնությունից զերծ մնալու իրավունքը (37 դեպք), անմարդկային կամ 

                                                           
2
 Տե´ս Աղյուսակ 1, Աղյուսակ 2 և Աղյուսակ 3 

3
 Տե´ս Աղյուսակ 1  
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արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքից զերծ մնալու իրավունքը (37 դեպք) և 

իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցների իրավունքը (22 դեպք):4 

Անհատական դեպքերի ժամանակ խախտվել է 15 իրավունք, որոնցից ամենաշատը 

խախտվել է ֆիզիկական բռնությունից զերծ մնալու իրավունքը (24 դեպք), անձնական 

ազատության և անձեռնմխելիության իրավունքը (23 դեպք), անմարդկային կամ 

արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքից զերծ մնալու իրավունքը (18 դեպք), 

իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցների իրավունքը (11 դեպք):5 

Հավաքների ժամանակ խախտվել է 13 իրավունք, որոնցից ամենաշատը խախտվել է 

խաղաղ, առանց զենքի հավաքներ անցկացնելու իրավունքը (96 դեպք), անձնական 

ազատության և անձեռնմխելիության իրավունքը (47 դեպք), անմարդկային կամ 

արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքից զերծ մնալու իրավունքը (19 դեպք), 

ֆիզիկական բռնությունից զերծ մնալու իրավունքը (13 դեպք):6  

Արձանագրված 304 դեպքերից 228-ը տեղի են ունեցել Երևանում, 26-ը՝ Շիրակի 

մարզում, 12-ը՝ Լոռու մարզում, 9-ը՝ Կոտայքի մարզում, 6-ը՝ Տավուշի մարզում, 5-ը՝ Սյունիքի 

մարզում, 4-ը՝ Գեղարքունիքի մարզում, 4-ը՝ Արմավիրի մարզում, 2-ը՝ Արարատի մարզում, 1-

ը՝ Արագածոտնի մարզում, 1-ը՝ Վայոց ձորի մարզում, 1-ը՝ Սյունիքի և ԼՂՀ-ի սահմանին, իսկ 5 

դեպքի տեղի ունենալու վայրը հայտնի չէ7:  

ԶԼՄ մշտադիտարկման արդյունքում կարող ենք արձանագրել, որ 2015 թվականի 

ընթացքում ոստիկանության կողմից մարդու իրավունքների խախտումների ամենաշատ 

դեպքերը տեղի են ունեցել հավաքների ընթացքում8: Քանի որ հավաքներն ունեն մեծ 

հանրային հնչեղություն և առավել շատ են լուսաբանվում ԶԼՄ-ների կողմից, ուստի նրանց 

մասին առկա է տեղեկատվական լայն բազա, ինչը չենք կարող արձանագրել անհատական 

դեպքերի հետ կապված:  

2015 թվականին տեղի ունեցած հավաքների ընթացքում ոստիկանության կողմից 

մարդու իրավունքների խախտումների հանգեցրած ոչ իրավաչափ գործողությունների թվում 

են՝  հավաքի երթուղին խոչընդոտելը կամ թիրախ կառույցին մոտենալուն խոչընդոտելը, 

հավաքի մասնակիցներին բերման ենթարկելը, բերման ենթարկելիս բռնություն կիրառելը, 

բերման ենթարկված անձանց իրավաբանական աջակցություն ստանալու իրավունքից 

զրկելը, հավաքի ժամանակ պաստառներ փակցնել թույլ չտալը, հավաքի մասնակիցների հետ 

ոստիկանության ծառայողի էթիկայի կանոնների խախտմամբ հաղորդակցվելը, հավաքը 

ցրելը և այլն: Հավաքների ժամանակ արձանագրված 201 դեպքերից 61-ը կապված են եղել 

                                                           
4
 Տե´ս Աղյուսակ 1 

5
 Տե´ս Աղյուսակ 2 

6
 Տե´ս Աղյուսակ 3 

7
 Տե´ս Աղյուսակ 4 

8
 Տե´ս Աղյուսակ 2 և Աղյուսակ 3 
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ոստիկանության կողմից հավաքի մասնակիցներին իրենց բողոքի կամ պահանջի 

հասցեատեր կառույցին մոտենալուն կամ որոշակի երթուղով շարժվելուն կամ որևէ կոնկրետ 

վայրում հավաք իրականացնելուն խոչընդոտելու հետ: Մասնավորապես ոստիկանությունը 

խոչընդոտներ է առաջացրել ՀՀ նախագահի նստավայրի, ԱԱԾ շենքի, ՌԴ դեսպանատան, ՀՀ 

գլխավոր դատախազության, ԿԸՀ շենքի մոտ, Հանրապետության հրապարակում, փողոցների՝ 

հետիոտների համար նախատեսված վայրերում ակցիաներ իրականացնելիս: «Հավաքների 

ազատության մասին» ՀՀ օրենքը նախատեսում է, որ ոստիկանությունը պարտավոր է 

ապահովել հավաքի անցկացման վայրում գտնվող կամ դրան հարող շենքերի, 

շինությունների կամ այլ տարածքների ազատ մուտքն ու ելքը9: Հարկ է նշել, որ 2015թ. 

վերոնշյալ կառույցների մոտ տեղի ունեցած մի շարք հավաքների ժամանակ հավաքի 

մասնակիցները չեն խոչընդոտել այդ կառույցների ազատ ելքն ու մուտքը, չեն սպառնալ 

նրանց բնականոն գործունեությանը և նրանց նկատմամբ ոստիկանության 

գործողությունները եղել են ոչ համաչափ: Այդ առումով հատկանշական են բանակում խաղաղ 

պայմաններում զոհված զինծառայողների մի քանի ծնողների՝ ՀՀ նախագահի նստավայրի 

մոտ անցկացրած ակցիաների ժամանակ ոստիկանության անհամաչափ գործողությունները: 

ԶԼՄ մշտադիտարկման ընթացքում արձանագրվել է 7 դեպք, երբ ոստիկանության 

աշխատակիցները բանակում զոհված զինծառայողների ծնողներին թույլ չեն տվել ակցիա 

իրականացնել նախագահական նստավայրի մոտ: Այդ դեպքերը զուգորդվել են նրանց բռնի 

ուժով դիմացի մայթ տեղափոխելով, ծնողների նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի 

դրսևորումներով:  

Ինչ վերաբերում է որոշակի վայրերում՝ օրինակ «Ոտքի՛, Հայաստան» նախաձեռնության 

կողմից Հանրապետության հրապարակում հավաք իրականացնելն արգելելուն, ապա դա 

ոստիկանության կողմից պատճառաբանվում էր նրանով, որ  կառավարության որոշմամբ 

Հանրապետության հրապարակի կենտրոնը հանդիսանում է մշակութային կոթող և այնտեղ 

հավաքներ անցկացնել չի կարելի, մինչդեռ նույն Հանրապետության հրապարակի 

կենտրոնում մշտապես տեղի են ունենում տարբեր բազմամարդ միջոցառումներ, որոնք 

ոստիկանության աշխատակիցների կողմից որևէ կերպ չեն խոչընդոտվում:   

2015 թվականին տեղի ունեցած հավաքների ընթացքում ոստիկանություն է տարվել 478 

հոգի` շատ դեպքերում հղում կատարելով Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ 

օրենսգրքի 182-րդ հոդվածին (Ոստիկանության զորքերի զինծառայողի կամ ոստիկանության 

ծառայողի օրինական պահանջը չկատարելը): Ոստիկանություն տարված անձանց 

ընդհանուր թվի մոտ կեսը՝ 237 հոգի, տարվել են միայն մեկ հավաքի ժամանակ՝ հունիսի 23-ին 

էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ իրականցվող բողոքի ակցիան ցրելիս:  Հարկ է նշել, որ 

ոստիկանության բաժիններ տարված անձինք շատ դեպքերում հայտնել են, որ 

ոստիկանության ծառայողներն իրենց որևէ պահանջ չեն ներկայացրել, իրենք 

                                                           
9
 «Հավաքների ազատության մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 32, 1-ին մաս, կետ 4 
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կամայականորեն են բաժին տարվել և միայն ոստիկանության բաժնում են իմացել, թե ինչի 

համար են այնտեղ տարվել: Առհասարակ, հավաքների ժամանակ ոստիկանության 

աշխատակիցները հաճախ չեն ներկայացել և չեն ներկայացրել իրենց գործողությունների 

իրավական հիմքերը: 2015թ. ԶԼՄ մշտադիտարկման ընթացքում արձանագրվել է նաև 5 դեպք, 

երբ հավաքների ժամանակ գործառույթներ են իրականացրել քաղաքացիական հագուստով 

ոստիկաններ, մինչդեռ «Ոստիկանության մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածը սահմանում է, որ 

Հասարակական կարգի պահպանությունն ապահովելիս ոստիկանության ծառայողները 

պարտավոր են կրել սահմանված ձևի համազգեստ, որի վրա տեսանելի մասում փակցվում 

են ոստիկանության ծառայողին անձնապես նույնականացնելու հնարավորություն տվող 

տարբերանշաններ:  

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 258-րդ հոդվածը 

նախատեսում է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն կազմելու 

նպատակով անձին ոստիկանության բաժին տանելը, եթե արձանագրություն կազմելը 

պարտադիր է և երբ տեղում այն կազմել հնարավոր չէ: Հարկ է նշել, որ վերոնշյալ դեպքերում 

հավաքի մասնակիցներն իրացնում էին հավաքներ անցկացնելու իրենց սահմանադրական 

իրավունքը և այդ իրավունքի իրացումը խոչընդոտելով, սոսկ իբր իրավախախտման մասին 

արձանագրություն կազմելու նպատակով մարդկանց հավաքի վայրից ոստիկանության 

բաժիններ տանելը իրավաչափության տեսանկյունից խնդրահարույց է:  

ԶԼՄ մշտադիտարկման ընթացքում արձանագրվել է 12 դեպք, երբ հավաքների 

ժամանակ ոստիկանության ծառայողները հարվածել են հավաքի մասնակիցներին կամ 

լրագրողներին, հրել են նրանց, ապտակել, որոնց արդյունքում տուժել են մի քանի տասնյակ 

քաղաքացիներ:  

Հավաքների ընթացքում ոստիկանները նաև սահմանափակել են հավաքների 

մասնակիցների արտահայտման իրավունքը, գույքի անձեռնմխելիության իրավունքը, 

մասնավորապես՝ թույլ չտալով նրանց պաստառներ փակցնել, հովանոցներ կամ վրաններ 

տեղադրել, խլելով կամ վնասելով նրանց պատկանող գույքը (գրանցվել է այդպիսի 22 դեպք): 

Այդպիսի դեպքերում ոստիկանության աշխատակիցներն իրենց գործողությունները 

պատճառաբանել են Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքով 

նախատեսված հասարակական վայրերն օգտագործելու կանոնները խախտելու դրույթով 

կամ վկայակոչելով այն, որ իրազեկման պայմանների մեջ նշում չի եղել հավաքի ժամանակ 

առգրավված իրերի մասին: Մինչդեռ ըստ «Հավաքների ազատության մասին» ՀՀ օրենքի, եթե 

հավաքն անցկացվում է իրազեկմանը վերաբերող պահանջների խախտմամբ, ապա 

ոստիկանությունը պարտավոր է բարձրախոսով տեղեկացնել, որ հավաքն անօրինական է, և 

որ մասնակիցները ենթակա են օրենքով սահմանված պատասխանատվությանֈ Եթե հավաքը 

խաղաղ բնույթ ունի, ապա ոստիկանությունն իր իրավասությունների սահմաններում 
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պարտավոր է աջակցել հավաքին10ֈ Ուստի նույնիսկ իրազեկման պայմանների խախտմամբ 

իրականացվող հավաքի դեպքում ոստիկանությունը պարտավոր է պարզապես տեղեկացնել, 

որ հավաքի մասնակիցներն իրենց գործողությունների համար կարող են ենթարկվել 

վարչական պատասխանատվության և չխոչընդոտել հավաքի բնականոն ընթացքը: Բացի այդ, 

ոստիկանության այդ  գործողությունները եղել են նաև խտրական, օրինակ, «Նոր Հայաստան» 

հանրային փրկության ճակատին չեն թույլատրել պաստառ փակցնել Օպերայի և բալետի 

ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքին, այն դեպքում, երբ այդտեղ պաստառներ 

մշտապես փակցվել են և ոստիկանությունը նախկինում դրան որևէ կերպ չի խոչընդոտել:   

Հավաքների ժամանակ ոստիկանները բազմիցս խոչընդոտել են նաև լրագրողների 

աշխատանքը, մասնավորապես նրանց նկատմամբ բռնություն կիրառելով, հրելով, 

հայհոյելով, բերման ենթարկելով, նկարահանող սարքերը խլելով և վնասելով: Գրանցվել է 

այդպիսի 17 դեպք, որոնցից ամենաուշագրավն ու աննախադեպը հունիսի 23-ին 

էլեկտրաէներգիայի դեմ պայքարի ցույցը ցրելիս ԶԼՄ-ների շուրջ երկու տասնյակ 

աշխատակիցների աշխատանքը բռնությամբ խոչընդոտելու դեպքերն էին:  

Մշտադիտարկման ընթացքում 2015թ. արձանագրված 103 անհատական դեպքերից 50-

ը կապված են եղել ակտիվիստների, քաղաքական անձանց, ՀԿ-ների ներկայացուցիչների կամ 

հանրային այլ անձանց հետ: Ընդ որում՝ ոչ հանրային անձանց իրավունքների խախտումների 

դեպքերի մեծ մասը վերցվել են Հատուկ քննչական ծառայության կայքից և միայն մի փոքր 

մասն են հավաքագրվել ԶԼՄ-ների տարածած նյութերից: Վերոգրյալը փաստում է այն մասին, 

որ ոստիկանության ծառայողների կողմից ոչ հանրային անձանց կամ շարքային 

քաղաքացիների իրավունքների խախտումները ԶԼՄ-ների կողմից պատշաճ կերպով չեն 

լուսաբանվել՝ ի տարբերություն հանրային միջոցառումների ժամանակ ոստիկանության 

ծառայողների ապօրինությունների դեպքերի:  

Անհատական դեպքերի ժամանակ ամենաշատը խախտվել է ֆիզիկական բռնությունից 

զերծ մնալու իրավունքը (24 դեպք, որոնց ժամանակ ոստիկանության ծառայողները 

բռնություն են կիրառել քաղաքացիներ նկատմամբ), անմարդկային, արժանապատվությունը 

նվաստացնող վերաբերմունքից զերծ մնալու իրավունքը (18 դեպք, որոնց ժամանակ 

ոստիկանները հայհոյել կամ վիրավորել են քաղաքացիներին, նրանց հետ հաղորդակցվել են 

ոստիկանության ծառայողի էթիկայի կանոնների խախտմամբ, սպառնացել կամ 

հոգեբանական ճնշում են գործադրել) և անձնական ազատության և անձեռնմխելիության 

իրավունքը (18 դեպք, որոնց ժամանակ ոստիկանները բերման են ենթարկել 

քաղաքացիներին):  

2015 թվականին գրանցվել է նաև 16 դեպք, երբ ոստիկանության ծառայողները 

անգործություն են ցուցաբերել, հանցագործության մասին հաղորդումը չեն ընդունել, 

                                                           
10 «Հավաքների ազատության մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 32, 2-րդ մաս 
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հանցագործությունն անհետևանք են թողել, հանցագործության վայր ուշացումով են ժամանել 

և ալյն:  

Եղել է նաև բերման ենթարկելու, ձերբակալության, խուզարկության, բռնության 

ենթարկելու 17 դեպք, որոնք տեղի են ունեցել անձանց քաղաքական հայացքների պատճառով: 

Ամենից ուշագրավը ԲՀԿ-ի ներկայացուցիչների նկատմամբ 2015թ. սկզբին իրականացված 

քաղաքական հետապնդման դեպքերն էին և գարնանը Հիմնադիր խորհրդարանի 

ներկայացուցիչների նկատմամբ քրեական գործ հարուցելը ու նրանց կալանավորելը:  
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2015թ. առաջին, երկրորդ, երրորդ և չորրորդ եռամսյակների 

ընթացքում գրանցված մարդու իրավունքի խախտումների դեպքերի 

մասին համեմատական ամփոփ տվյալներ 
 

ԶԼՄ-ների մշտադիտարկման ընթացքում դիտարկվող ժամանակահատվածում` 2015թ. 

հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին, արձանագրվել է ոստիկանության աշխատակիցների 

կողմից մարդու իրավունքի խախտումների 91 դեպք: Երրորդ եռամսյակի համեմատությամբ 

դեպքերի թիվն աճել է 19-ով (կամ 26.3%-ով), երկրորդ եռամսյակի համեմատությամբ 

դեպքերի թիվն աճել է 6-ով (կամ 7%-ով), իսկ առաջին եռամսյակի համեմատությամբ աճել է 

35-ով (կամ 62.5%-ով):11   

Դեպքերից 72-ը տեղի են ունեցել հավաքների ժամանակ կամ հավաքներին 

մասնակցելու հետևանքով, որը երրորդ եռամսյակի նույն ցուցանիշի համեմատությամբ աճել 

է 30-ով (կամ 71.4%-ով), երկրորդ եռամսյակի համեմատությամբ աճել է 23-ով (կամ 46.9%-ով), 

իսկ առաջին եռամսյակի համեմատությամբ աճել է 34-ով (կամ 89.4%-ով):12 

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցվել է մարդու իրավունքների խախտման 19 

անհատական դեպք, որը երրորդ եռամսյակի նույն ցուցանիշից նվազել է 11-ով (կամ 36.6%-

ով), երկրորդ եռամսյակի նույն ցուցանիշից նվազել է 17-ով (կամ 47.2%-ով), իսկ առաջին 

եռամսյակի համեմատությամբ աճել է 1-ով (կամ 5.5%-ով):13  

Առաջին եռամսյակի ընթացքում խախտվել է 10 իրավունք, երկրորդ եռամսյակի 

ընթացքում՝ 12, երրորդ եռամսյակի ընթացքում՝ 13, իսկ չորրորդ եռամսյակի ընթացքում՝ 12 

իրավունք:  

Առաջին երկու եռամսյակներում ամենաշատը խախտվել են խաղաղ, առանց զենքի 

հավաքներ անցկացնելու և անձնական ազատության ու անձեռնմխելիության իրավունքները, 

երրորդ եռամսյակում ամենաշատը խախտվել են խաղաղ, առանց զենքի հավաքներ 

անցկացնելու իրավունքը և ֆիզիկական բռնությունից զերծ մնալու իրավունքը, իսկ չորրորդ 

եռամսյակի ընթացքում կրկին ամենաշատը խախտվել են խաղաղ, առանց զենքի հավաքներ 

անցկացնելու և անձնական ազատության ու անձեռնմխելիության իրավունքները: Խաղաղ, 

առանց զենքի հավաքներ անցկացնելու իրավունքի խախտումների թիվը երրորդ եռամսյակի 

համեմատությամբ աճել է 12-ով, երկրորդ եռամսյակի համեմատությամբ 19-ով, առաջին 

եռամսյակի համեմատությամբ՝ 20-ով (համապատասխանաբար 17-ից, 20-ից և 19-ից 

դառնալով 39), իսկ անձնական ազատության ու անձեռնմխելիության իրավունքի 

                                                           
11

 Տե´ս Աղյուսակ 1 
12

 Տե´ս Աղյուսակ 3 
13

 Տե´ս Աղյուսակ 2 
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խախտումների թիվը երրորդ եռամսյակի համեմատությամբ աճել է 7-ով, երկրորդ եռամսյակի 

համեմատությամբ նվազել է 2-ով, իսկ առաջին եռամսյակների համեմատությամբ աճել է 7-ով 

(համապատասխանաբար 12-ից, 21-ից և 12-ից դառնալով 19):14 Ընդ որում՝ չորրորդ 

եռամսյակում անձնական ազատության ու անձեռնմխելիության իրավունքի խախտման 

միայն 1 դեպքն է եղել անհատական, իսկ մյուս 18 դեպքերը տեղի են ունեցել հավաքների 

ընթացքում, երրորդ եռամսյակի ընթացքում 4-ը անհատական, 8-ը՝ հավաքների ընթացքում, 

երկրորդ եռամսյակի ընթացքում՝ 10-ը անհատական, 11-ը՝ հավաքների ընթացքում, իսկ 

առաջին եռամսյակի ընթացքում՝ 3-ը անհատական, 9-ը՝ հավաքների ընթացքում:15  

2015թ. չորրորդ եռամսյակում նվազել է ֆիզիկական բռնությունից զերծ մնալու 

իրավունքի խախտումների թիվը՝ առաջին եռամսյակի ընթացքում գրանցված 4-ից, երկրորդ 

եռամսյակի ընթացքում գրանցված 11-ից, երրորդ եռամսյակի ընթացքում գրանցված 15-ից 

դառնալով 7, ընդ որում 1-ը տեղի է ունեցել լրագրողի նկատմամբ:16  

Չորրորդ եռամսյակի ընթացքում գրանցվել է նաև դիտորդություն իրականացնելու 

իրավունքի խախտման 5 դեպք, որից 4-ը զուգորդվել է անձնական ազատության և 

անձեռնմխելիության իրավունքի խախտմամբ:17 

Եթե երրորդ եռամսյակի ընթացքում զգալիորեն աճել էր անմարդկային կամ 

արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքից զերծ մնալու իրավունքի (ներառյալ 

հոգեբանական ճնշումներից, սպառնալիքներից զերծ մնալու իրավունքի) խախտումների 

թիվը՝ առաջին կիսամյակի ընթացքում գրանցված 7 դեպքից և երկրորդ կիսամյակի 

ընթացքում գրանցված 9 դեպքից հասնելով 14-ի, չորրորդ եռամսյակի ընթացքում այդ 

իրավունքի խախտումների թիվը նվազել է՝ հասնելով 4-ի:18  

Չորրորդ եռամսյակի ընթացքում գրանցվել է լրագրողի՝ մասնագիտական օրինական 

գործունեություն իրականացնելու իրավունքի խախտման 2 դեպք, երրորդ եռամսյակում 

գրանցվել էր այդ իրավունքի խախտման 1 դեպք, առաջին եռամսյակում՝ 2 դեպք, իսկ 

ամենաշատ դեպքերը գրանցվել էին երկրորդ եռամսյակում՝ 9 դեպք:19  

Չորրորդ եռամսյակում գրանցվել է նաև ազատ տեղաշարժվելու, արդար 

դատաքննության և միավորումներ կազմելու իրավունքների խախտման 2-ական դեպք և 

իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցների իրավունքի խախտման 1 

անհատական դեպք:20 

                                                           
14

 Տե´ս Աղյուսակ 1 
15

 Տե´ս Աղյուսակ 2, 3 
16

 Տե´ս Աղյուսակ 1 
17

 Տե´ս Աղյուսակ 1 և 2 
18

 Տե´ս Աղյուսակ 1 և 3 
19

 Տե´ս Աղյուսակ 1 
20

 Տե´ս Աղյուսակ 2 



12 
 

Հավաքների հետ կապված արձանագրվել է նաև իրավական պաշտպանության 

արդյունավետ միջոցների իրավունքի խախտման 3, գույքի անձեռնմխելիության իրավունքի 

խախտման 3 և իրավաբանական օգնություն ստանալու իրավունքի 2 դեպք:21  

Ինչպես առաջին երեք եռամսյակներում, չորրորդ եռամսյակում նույնպես ամենաշատ 

դեպքերը գրանցվել են Երևանում (ընդհանուր թվով 91 դեպքից 69-ը), սակայն երրորդ 

եռամսյակի հետ համեմատած աճել են 13-ով (կամ 23.2%-ով), երկրորդ եռամսյակի հետ 

համեմատած աճել են 2-ով (կամ 2.9%-ով), իսկ առաջին եռամսյակի հետ համեմատած աճել 

են 33-ով (կամ 91.6%-ով):22  

2015թ. առաջին եռամսյակում գրանցված մարդու իրավունքի խախտումների 56 

դեպքերից 22-ի դեպքում ընդհանուր թվով 123 խախտում է տեղի ունեցել, իսկ մնացած 34-ի 

դեպքում առկա տեղեկատվության հիման վրա հնարավոր չէ որոշել, թե քանի անգամ է 

մարդու իրավունք խախտվել: Երկրորդ եռամսյակում տեղի ունեցած 85 դեպքերից 59-ի 

ժամանակ մարդու իրավունքի 434 խախտում է տեղի ունեցել, իսկ մնացած 26-ի դեպքում 

առկա տեղեկատվության հիման վրա հնարավոր չէ որոշել, թե քանի անգամ է մարդու 

իրավունք խախտվել: Երրորդ եռամսյակում տեղի ունեցած 72 դեպքերից 64-ի ժամանակ 

մարդու իրավունքի ընդհանուր թվով մոտ 400 խախտում է տեղի ունեցել, իսկ 8-ի դեպքում 

առկա տեղեկատվության հիման վրա հնարավոր չէ որոշել, թե քանի անգամ է մարդու 

իրավունք խախտվել, չորրորդ եռամսյակում: Չորրորդ եռամսյակում տեղի ունեցած 91 

դեպքերից 75-ի դեպքում մի քանի հարյուր մարդու իրավունք է խախտվել, իսկ 16 դեպքում 

առկա տեղեկատվության հիման վրա հնարավոր չէ որոշել, թե կոնկրետ կամ մոտավորապես 

քանի հոգու իրավունք է խախտվել: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Տե´ս Աղյուսակ 3 
22

 Տե´ս Աղյուսակ 4 



13 
 

2015թ. 4-րդ եռամսյակի ընթացքում ոստիկանության կողմից մարդու 

իրավունքի խախտումների անհատական դեպքերի մասին ընդհանուր 

տվյալներ 
 

2015թ. հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին արձանագրվել է ոստիկանության 

աշխատակիցների կողմից մարդու իրավունքների խախտման 19 անհատական դեպք, 

որոնցից 2-ի դեպքում խախտվել է ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը, 1-ի դեպքում 

անձնական ազատության և անձեռնմխելիության իրավունքը, 4-ի դեպքում 

անձնական ազատության և անձեռնմխելիության իրավունքը և դիտորդություն 

իրականացնելու իրավունքը, 3-ի դեպքում՝ անմարդկային կամ 

արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքից զերծ մնալու իրավունքը, 2-ի 

դեպքում՝ արդար դատաքնության իրավունքը, 1-ի դեպքում՝ դիտորդություն 

իրականացնելու իրավունքը, 1-ի դեպքում՝ իրավական պաշտպանության 

արդյունավետ  միջոցների իրավունքը, 2-ի դեպքում՝ միավորումներ կազմելու 

իրավունքը, 3-ի դեպքում՝ ֆիզիկական բռնությունիզ զերծ մնալու իրավունքը:  

Անհատական դեպքերից 11-ը տեղի են ունեցել քաղաք Երևանում, 1-ը՝ 

Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս քաղաքում, 2-ը՝ Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքում, 

2-ը՝ Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքում, 1-ը՝ Կոտայքի մարզի Չարենցավան 

քաղաքում, 1-ը՝ Սյունիքի մարզի Մեղրի քաղաքում, 1-ը՝ Տավուշի մարզի Կողբ 

գյուղում:  

Անհատական դեպքերից 14-ի դեպքում խախտվել է 1 հոգու իրավունք, 1-ի 

դեպքում՝ 2 հոգու իրավունք, իսկ 4-ի դեպքում հայտնի չէ, թե կոնկրետ քանի հոգու 

իրավունք է խախտվել: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցված անհատական դեպքերի հակիրճ 
նկարագրություններ` ըստ խախտված իրավունքի և ոստիկանության գործողության 
տեսակի (կամ անգործության) 

 

Դեպքերի 

թիվ 

Ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի խախտում 2 

 անգործություն (երթևեկությունը չկարգավորելը) 2 

Դեպք 1. Հոկտեմբերի 14-ին Երևանում՝ Մաշտոց-Ամիրյան խաչմերուկում, ապա նաև 

Մաշտոց-Խորենացի խաչմերուկում լուսացույցների խափանման պատճառով տևական 

ժամանակ խցանում է եղել, սակայն Ճանապարհային ոստիկանությունը որևէ կերպ չի 

փորձել կարգավորել երթևեկությունը:23 
 

                                                           
23

 Մաշտոցի պողոտայում մեծ խցանում է. ՃՈ-ն թաքնվել է, http://armtimes.com/hy/read/71929  

http://armtimes.com/hy/read/71929
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Դեպք 2. Նոյեմբերի 4-ին Մաշտոց-Ամիրյան խաչմերուկի լուսացույցների խափանման 

պատճառով Մաշտոցի պողոտայում երթևեկությունը խաթարվել է, սակայն 

ճանապարհային ոստիկանությունը երթևեկության բնականոն ընթացքը վերականգնելու 

համար քայլեր չի ձեռնարկել:24  

Անձնական ազատության և անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում 1 

 ակտիվիստին բերման ենթարկելը  1 

Դեպք 1. Դեկտեմբերի 10-ին ՄԻՊ գրասենյակի դուռը ներկելու հետ կապված 

քաղաքացիական հագուստով անձանց կողմից ոստիկանության Կենտրոնականի բաժին 

բերման է ենթարկվել «Հակահարված» արտ խմբի անդամ Արտակ Գևորգյանը: Խմբի մեկ 

այլ անդամ Հերբերտ Գևորգյանը հայտնել է, ով իրենք ՄԻՊ-ի գրասենյակի դուռը ներկելու 

հետ որևէ առնչություն չունեն:25  

 Անձնական ազատության և անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում,  

Դիտորդություն իրականացնելու իրավունքի խախտում 4 

 դիտորդին բերման ենթարկելը  3 

Դեպք 1. «Հետք»-ում տեղ գտած հրապարակման համաձայն՝ դեկտեմբերի 6-ին 

ընտրական ցուցակներին մոտ կանգնելու համար Արաբկիրում գտնվող 4/16 ընտրական 

տեղամասից  տեղամասի նախագահի պահանջով բերման է ենթարկվել  «Հայ ազգային 

կոնգրեսի» վստահված անձ Տիգրան Բաղդասարյանը:26 

 

Դեպք 2. Դեկտեմբերի 6-ին ոստիկանները  9/15 ընտրատեղամասից բերման են ենթարկել 

դիտորդ Վարդգես Գասպարիին՝ խոչընդոտելով նրա առաքելության իրականացումը: 27 

Դեպք 3. Դեկտեմբերի 6-ին՝ սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի օրը, 

ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը ահազանգ է ստացել այն մասին, որ Չարենցավան 

քաղաքում տեղակայված 26/16 ընտրատեղամասում գտնվող լրագրող Սոնա 

Թադևոսյանը, ով ներկայացնում էր «Ասպարեզ» լրագրողների ակումբը, բերման է 

ենթարկվել ոստիկանության բաժին:28 

 դիտորդին բերման ենթարկելու փորձ կատարելը 1 

Դեպք 1. Դեկտեմբերի 6-ին՝ սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի օրը 

ոստիկանները փորձել են բերման ենթարկել 4/01 տեղամասում գտնվող ԹԻԱԿ-ի 

դիտորդ Ռոմիկ Դանիալին՝ տեղամասում գրանցված միջադեպերի հետ կապված 

բացատրություններ տալու պատճառաբանությամբ:29  
 Անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքից զերծ 

մնալու իրավունքի խախտում 3 

 քաղաքացու հետ ոչ պատշաճ կերպով հաղորդակցվելը 2 

Դեպք 1. Ըստ քաղաքացու տված հաղորդման՝ հոկտեմբերի 5-ին իր բնակարանից ոսկյա 

զարդեր գողանալու վերաբերյալ հաղորդում տալու նպատակով գնացել է 

ոստիկանության Սպիտակի բաժին, որտեղ ոստիկանության ծառայողները անհարկի 

գոռացել են իր վրա:30  

                                                           
24 Ամիրյան-Մաշտոց փողոցները խցանվել են` պետավտոտեսուչներն էլ չկան, http://www.aravot.am/2015/11/04/625403/  
25 Բերման են ենթարկել «Հակահարված»-ի անդամին, http://www.a1plus.am/1423990.html  
26 Ընտրացուցակին մոտ կանգնելու համար բերման է ենթարկվել ՀԱԿ դիտորդը, http://hetq.am/arm/news/64256/yntracucakin-mot-kangnelu-

hamarberman-e-entarkvel-hak-ditordy.html  
27 Վարդգես Գասպարին բերման է ենթարկվել, http://hraparak.am/?p=96355&l=am/vardges+gasparin+berman+e+entarkvel+tesanyut  
28 ՀՔԱՎ-ը ահազանգում է ընտրատեղամասից լրագրողի բերման ենթարկելու մասին, http://www.azatutyun.am/content/news/27409876.html  
29 Վիճաբանություն դիտորդի և ոստիկանների միջև, http://www.1in.am/1788814.html  
30 Ոստիկանները, չարաշահելով պաշտոնեական լիազորությունները, հանցագործության դեպքը թողել են անհետևանք, 

http://www.ccc.am/hy/1428493746/3/4987  

http://www.aravot.am/2015/11/04/625403/
http://www.a1plus.am/1423990.html
http://hetq.am/arm/news/64256/yntracucakin-mot-kangnelu-hamarberman-e-entarkvel-hak-ditordy.html
http://hetq.am/arm/news/64256/yntracucakin-mot-kangnelu-hamarberman-e-entarkvel-hak-ditordy.html
http://hraparak.am/?p=96355&l=am/vardges+gasparin+berman+e+entarkvel+tesanyut
http://www.azatutyun.am/content/news/27409876.html
http://www.1in.am/1788814.html
http://www.ccc.am/hy/1428493746/3/4987
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Դեպք 2. «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության մամլո խոսնակ Ալեն 

Սիմոնյանն իր ֆեյսբուքյան էջում «Երբ ոստիկանը նաև առաքիչ է» մակագրությամբ 

լուսանկար է տեղադրել, ինչին ոստիկանության ծառայողները ոչ պատշաճ կերպով են 

արձագանքել, մասնավորապես, Ալեն Սիմոնյանի ֆեյսբուքյան էջին ուղարկել են 

հետևյալ բովանդակությամբ նամանակ. «Պարոն Ալեն, դուք շատ փոքր մարդ եք, որ 

կարողանաք քննադատել մեր վերադասներին, քանի որ դուք նրանց մեկ տոկոս 

առաքելությունը անգամ չեք արել այս պետության համար: Խորհուրդ կտամ հանգիստ 

զբաղվեք ձեր առօրյայով»:31 

 քաղաքացուն հայհոյելը  1 

Դեպք 1. Քաղաքացին հաղորդում է տվել այն մասին, որ հոկտեմբերի 30-ին 

ոստիկանության ծառայողների կողմից բերման է ենթարկվել ոստիկանության 

Ստեփանավանի բաժին, որտեղ հիշյալ ոստիկաններն իր հասցեին հնչեցրել են 

հայհոյանքներ, որպեսզի ինքը խոստովանի իրականում իր կողմից չկատարված 

գողության դեպքը:32 
 Արդար դատաքննության իրավունքի խախտում 2 

 անձնական խուզարկության կարգը խախտելը   2 

Դեպք 1. Վրաստանի Հանրապետության քաղաքացին հաղորդում է տվել այն մասին, որ 

նոյեմբերի 9-ին ՀՀ ոստիկանության Քանաքեռ-Զեյթունի բաժնում անձնական 

խուզարկություն կատարելիս ոստիկանն իր տաբատի գրպանի մեջ է գցել պոլիէթիլենով 

փաթեթավորված նյութ, ապա հանել է և հայտարարել, թե այն, իբր, իր տաբատի 

գրպանից է գտել:33  

 

Դեպք 2. ՀՀ արդարադատության նախարարության «Նուբարաշեն» 

քրեակատարողական հիմնարկի կալանավորը հաղորդում է տվել այն մասին, որ  

նոյեմբերի 19-ին ՀՀ ոստիկանության Քանաքեռ-Զեյթունի բաժնի ծառայողները 

գողություն կատարելու կասկածանքով իրեն բերման են ենթարկել ոստիկանության 

նույն բաժին, որտեղ իր բաճկոնի գրպանն են գցել «Մարիխուանա» տեսակի թմրամիջոց, 

որը նույն ծառայողների կողմից հայտնաբերվել է անձնական խուզարկությամբ:34 

Դիտորդություն իրականացնելու իրավունքի խախտում 1 

 դիտորդի վրա ճնշում գործադրելը  1 

Դեպք 1. Դեկտեմբերի 6-ին՝ սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի 

ժամանակ, 08/27 ընտրատեղամասում հանձնաժողովի ու ոստիկանության 

աշխատակիցները ճնշում են գործադրել «Քաղաքացի դիտորդ» նախաձեռնության 

դիտորդների վրա, քանի որ նրանք ոստիկանության ու հանձնաժողովի ուշադրությունն 

են հրավիրել տեղամասում գտնվող անհայտ անձանց վրա:35  
 Իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցների իրավունքի խախտում 1 

 անգործություն (հանցագործության մասին հաղորդումը չընդունելը) 1 

                                                           
31 Ոստիկանները «առաքիչ» բառի համար Ալեն Սիմոնյանի հետ «ռազբորկայի» մեջ են մտել, http://armtimes.com/hy/read/74100  
32 Քրեական գործով մեղադրյալի հաղորդմամբ` ոստիկանության ծառայողներն իրեն խոշտանգել են. հարուցվել է քրեական գործ, 

http://www.ccc.am/hy/1428493746/3/5065  
33 Քրեական դատավարության մասնակիցը հայտնել է, որ ոստիկանության ծառայողն անցել է պաշտոնեական լիազորությունները, 

http://www.ccc.am/hy/1428493746/3/5028  
34 Ըստ հաղորդման՝ ոստիկանության ծառայողները անցել են պաշտոնեական լիազորությունները, http://www.ccc.am/hy/1428493746/3/5070  
35 Դիտորդների վրա ճնշում գործադրելու մասին ահազանգը չի համապատասխանում իրականությանը, http://www.1in.am/1788865.html  

http://armtimes.com/hy/read/74100
http://www.ccc.am/hy/1428493746/3/5065
http://www.ccc.am/hy/1428493746/3/5028
http://www.ccc.am/hy/1428493746/3/5070
http://www.1in.am/1788865.html
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Դեպք 1. Քաղաքացին հաղորդում է տվել այն մասին, որ հոկտեմբերի 5-ին իր 

բնակարանից ոսկյա զարդեր գողանալու վերաբերյալ հաղորդում տալու նպատակով 

գնացել է ոստիկանության Սպիտակի բաժին, սակայն ոստիկանության ծառայողները  

հանցագործության մասին հաղորդումը չեն ընդունել:36 
 Միավորումներ կազմելու իրավունքի խախտում 2 

 ընդդիմադիր ուժի համախոհներին ահաբեկելը  1 

Դեպք 1. Նոյեմբերի 27-ին «Նոր Հայաստան» փրկության ճակատի Վարդենիսի շտաբի 

ներկայացուցիչ Մարտիրոս Հակոբյանը «Ա1+»-ի հետ զրույցում հայտնել է, որ ահաբեկել 

են բոլոր այն մարդկանց, ում հետ ինքը հանդիպումներ է ունեցել և դա համակարգել է 

Գավառի ոստիկանության վարչության պետի տեղակալը, որն էլ հրահանգավորվել է 

ԱԱԾ-ից:37 
  ընդդիմադիր ուժի հարելու  պատճառով բնակարան այց կատարելը   1 

Դեպք 1. Նոյեմբերի 23-ին ոստիկաններն այցելել են «Նոր Հայաստան» հանրային 

փրկության ճակատի անդամ Արմեն Միքայելյանի ծնողների բնակարան: «Նոր 

Հայաստան» հանրային փրկության ճակատի տարածած հաղորդագրության մեջ այցը 

որակվել է որպես մարդկանց պայքարելու մտադրությունից հեռու պահելու մեթոդ:38 
 Ֆիզիկական բռնությունից զերծ մնալու իրավունքի խախտում 3 

 քաղաքացու նկատմամբ բռնություն կիրառելը  3 

Դեպք 1. Ըստ «Առավոտ»-ում տեղ գտած հրապարակման՝ Նոյեմբերյանում  լուր է 

տարածվել, որ հոկտեմբերի 13-ին Կողբ գյուղի տարածքում պետավտոտեսուչը 

վիճաբանել է երևանցի մի վարորդի հետ և հարվածել է նրան:39  

 

Դեպք 2. Քաղաքացին հաղորդում է տվել այն մասին, որ հոկտեմբերի 30-ին 

ոստիկանության ծառայողների կողմից բերման է ենթարկվել ոստիկանության 

Ստեփանավանի բաժին, որտեղ հիշյալ ծառայողները բազմաթիվ հարվածներ են 

հասցրել իրեն՝ պատճառելով ֆիզիկական ուժեղ ցավ, որպեսզի ինքը խոստովանի 

իրականում իր կողմից չկատարված գողության դեպքը:40 

Դեպք 3. Քաղաքացին հաղորդում է տվել, որ  դեկտեմբերի 11-ին Մեղրի բժշկական 

կենտրոնի վարչական շենքի մոտ ՀՀ ճանապարհային ոստիկանության ծառայողը 

վիճաբանել է իր հետ, որի ընթացքում բռնություն է կիրառել իր նկատմամբ:41 

Ընդամենը 19 

 

 

 

 

                                                           
36 Ոստիկանները, չարաշահելով պաշտոնեական լիազորությունները, հանցագործության դեպքը թողել են անհետևանք, 

http://www.ccc.am/hy/1428493746/3/4987  
37 Վարդենիսի շտաբի ներկայացուցիչ. «Իմ ծանոթներին սկսել են ահաբեկել», http://www.a1plus.am/1420518.html  
38 Ոստիկանությունը շարունակում է հոգեբանական հալածանքի փորձերը «Նոր Հայաստան» հանրային փրկության ճակատի 

ներկայացուցիչների նկատմամբ, http://www.aravot.am/2015/11/23/631786/  
39 Նոյեմբերյանում պետավտոտեսուչների արկածները շարունակվում են, http://www.aravot.am/2015/10/23/621875/  
40 Քրեական գործով մեղադրյալի հաղորդմամբ` ոստիկանության ծառայողներն իրեն խոշտանգել են. հարուցվել է քրեական գործ, 

http://www.ccc.am/hy/1428493746/3/5065  
41 Վարույթ է ընդունվել ոստիկանի կողմից բռնության գործադրմամբ զուգորդված պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու դեպքով 

հարուցված քրեական գործը, http://www.ccc.am/hy/1428493746/3/5068  

http://www.ccc.am/hy/1428493746/3/4987
http://www.a1plus.am/1420518.html
http://www.aravot.am/2015/11/23/631786/
http://www.aravot.am/2015/10/23/621875/
http://www.ccc.am/hy/1428493746/3/5065
http://www.ccc.am/hy/1428493746/3/5068
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2015 թ. 4-րդ եռամսյակի ընթացքում հավաքների ժամանակ 

ոստիկանության կողմից մարդու իրավունքի խախտման դեպքերի 

ընդհանուր տվյալներ 

 

Հավաքների   ժամանակ   դիտարկվող   ժամանակահատվածում   տեղի   է   

ունեցել մարդու իրավունքների խախտման 72 դեպք, որոնցից 18-ի դեպքում խախտվել է 

անձնական ազատության և անձեռնմխելիության իրավունքը, 1-ի դեպքում՝ 

անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքից զերծ 

մնալու իրավունքը, 3-ի դեպքում՝ գույքի անձեռնմխելիության իրավունքը, 2-ի դեպքում՝ 

իրավաբանական օգնություն ստանալու իրավունքը, 4-ի դեպքում՝ իրավական 

պաշտպանության արդյունավետ միջոցների իրավունքը, 1-ի դեպքում՝ լրագրողի՝ 

մասնագիտական օրինական գործունեություն իրականացնելու իրավունքը, 39-ի 

դեպքում՝ խաղաղ, առանց զենքի հավաքներ անցկացնելու իրավունքը, 3-ի դեպքում՝ 

Ֆիզիկական բռնությունից զերծ մնալու իրավունքը, 1-ի դեպքում՝ ֆիզիկական 

բռնությունից զերծ մնալու իրավունքը և լրագրողի՝ մասնագիտական օրինական 

գործունեություն իրականացնելու իրավունքը:  

Հավաքների ժամանակ տեղի ունեցած մարդու իրավունքների խախտման 

դեպքերից 58-ը գրանցվել են Երևանում, 1-ը՝ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ 

քաղաքում, 1-ը ՝ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի քաղաքում, 3-ը ՝ Լոռու մարզի 

Վանաձոր քաղաքում, 1-ը՝ Կոտայքի մարզի Աբովյան քաղաքում, 1-ը՝ Կոտայքի մարզի 

Բյուրեղավան քաղաքում, 1-ը՝ Կոտայքի մարզի Եղվարդ քաղաքում, 1-ը՝ Կոտայքի մարզի 

Նոր Հաճն քաղաքում, 1-ը ՝ Կոտայքի մարզի Բուժական գյուղում, 1-ը ՝ Կոտայքի մարզի 

Գառնի գյուղում,  1-ը՝ Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքում, 1-ը ՝ Վայոց ձորի մարզի 

Եղեգնաձոր քաղաքում:  

Հավաքների ժամանակ գրանցված   դեպքերից 15-ի դեպքում խախտվել է 1 հոգու 

իրավունք, 2-ի դեպքում՝ 2 հոգու իրավունք, 1 դեպքում՝ 3 հոգու իրավունք, 2 դեպքում՝ 4 

հոգու իրավունք, 1 դեպքում՝ 5 հոգու իրավունք, 1 դեպքում՝ 6 հոգու իրավունք, 1 

դեպքում՝ 8 հոգու իրավունք, 2 դեպքում՝ 21 հոգու իրավունք, 3 դեպքում՝ մոտ 20 հոգու 

իրավունք, 5 դեպքում՝ մի քանի հոգու իրավունք, 13-ի դեպքում՝ մի քանի տասնյակ 

հոգու իրավունք, 14-ի դեպքում՝ մի քանի հարյուր հոգու իրավունք, 12-ի դեպքում 

հնարավոր չի եղել որոշել թե կոնկրետ կամ մոտավորապես քանի հոգու իրավունք է 

խախտվել:  
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Հաշվետու ժամանակահատվածում հավաքների ժամանակ գրանցված դեպքերի 

հակիրճ նկարագրություններ` ըստ խախտված իրավունքի և ոստիկանության 

գործողության տեսակի (կամ անգործության) 

 

Դեպքերի 

թիվ 

Անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքից զերծ մնալու 

իրավունքի խախտում 1 

 հայհոյելը  1 

Դեպք 1. Դեկտեմբերի 6-ին Ազատության հրապարակում կայանալիք հավաքին 

նախապատրաստվող ոստիկանները սեռական բնույթի հայհոյանքներ են տվել, սակայն 

«Առավոտ»-ի լրագրողի կողմից զգուշացվելուց հետո դադարեցրել են:42 
 Իրավաբանական օգնություն ստանալու իրավունքի խախտում 2 

 հավաքի ժամանակ բերման ենթարկված անձանց իրավական աջակցություն 

ստանալու իրավունքից զրկելը  2 

Դեպք 1. Հոկտեմբերի 5-ին «Չե՛ք անցկացնի» նախաձեռնության՝ ԱԺ-ի մոտ 

կազմակերպած ակցիայի ժամանակ բերման ենթարկված քաղաքացիներին երկար 

ժամանակ հնարավորություն չի տրվել հանդիպել «Իրավունքի Եվրոպա» ՀԿ-ի 

իրավաբաններին և Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի արագ 

արձագանքման խմբի անդամներին:43 

 

Դեպք 2. «Կարմիր քարտ» նախաձեռնության անդամ Փայլակ Թևանյանը, ով նոյեմբերի 30-

ին բերման էր ենթարկվել ոստիկանության բաժին, հայտնել է, որ բաժնում իրեն թույլ չեն 

տվել հարազատներին իր գտնվելու վայրի մասին հաղորդել, ինչպես նաև զանգահարել 

փաստաբանի:44 

Լրագրողի` մասնագիտական օրինական գործունեություն իրականացնելու իրավունքի 

խախտում  1 

 լրագրողի գործունեությունը խոչընդոտելը  1 

Դեպք 1. Դեկտեմբերի 6-ին Ազատության հրապարակում, որտեղ քիչ անց մեկնարկելու էր 

«Նոր Հայաստան» ճակատի հանրահավաքը, ոստիկանները, տեսադաշտը փակելով, 

խոչընդոտել են «Առավոտ»-ի լրագրողը  աշխատանքը, ով փորձում էր նկարահանել, թե 

ինչպես էին նրանք զինվում:45  
 

Խաղաղ, առանց զենքի հավաքներ անցկացնելու իրավունքի խախտում  4 

 հավաքի  մասնակիցներին պաստառ փակցնել թույլ չտալը 1 

                                                           
42 Զինված ոստիկաններ` Օպերայի շրջակայքում, http://www.aravot.am/2015/12/06/636584/  
43 Իրավաբաններին ու ՄԻՊ։ի ներկայացուցիչներին թույլ չեն տալիս տեսակցել բերման ենթարկվածներին, 

http://www.epress.am/2015/10/05/իրավաբաններին-ու-միպ։ի-ներկայացուցի.html  
44 «Կարմիր քարտի» բերման ենթարկված 5 ակտիվիստներն ազատ են արձակվել, http://news.am/arm/news/299233.html  
45 Տե՛ս 37 

http://www.aravot.am/2015/12/06/636584/
http://news.am/arm/news/299233.html
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Դեպք 1. Դեկտեմբերի 16-ին Ազատության հրապարակում ոստիկանները պոկել են «Նոր 

Հայաստան» հանրային փրկության ճակատի միասնական շտաբի կողքին փակցված 

«չաղտոտե՛լ տարածքը» գրություները՝ պատճառաբանելով, թե  մշակութային տարածքը 

ոչ նպատակային են օգտագործում:46  
  հավաքի մասնակիցների կողմից հովանոցներ տեղադրելուն խոչընդոտելը 1 

Դեպք 1. Ըստ «Նոր Հայաստան» հանրային փրկության ճակատի անդամ Վարուժան 

Ավետիսյանի հայտարարության՝ դեկտեմբերի 2-ին ոստիկաններն Ազատության 

հրապարակում ընթացող հավաքի ընթացքում փորձել են հավաքի մասնակիցներին 

խոչընդոտել հովանոցներ տեղադրելու հարցում:47  
  հավաքի մասնակիցներին իրենց անհրաժեշտ իրերը հավաքի  վայր տանելիս 

խոչընդոտելը 1 

Դեպք 1. Ըստ «Նոր Հայաստան» հանրային փրկության ճակատի անդամ Վարուժան 

Ավետիսյանի հայտարարության՝ դեկտեմբերի 2-ին ոստիկանները հավաքի 

մասնակիցներին խոչընդոտել են անհրաժեշտ իրեր բերելու հարցում, մասնավորապես, 

թույլ չեն տվել, որ մեքենա մուտք գործեր Ազատության հրապարակ, որպեսզի մարդկանց 

պլաստմասե աթոռներ հատկացնեին:48  
  հավաքի մասնակիցներին վրան տեղադրել թույլ չտալը 1 

Դեպք 1. Դեկտեմբերի 4-ին «Նոր Հայաստան» հանրային փրկության ճակատի հավաքի 

ժամանակ Ժիրայր Սէֆիլյանը հավաքի մասնակիցներին խնդրեց Ազատության 

հրապարակում՝ քաղբանտարկյալ Վոլոդյա Ավետիսյանի նկարի մոտ, վրան տեղադրել, 

սակայն ոստիկանները թույլ չտվեցին:49  
 Ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի խախտում,  

Խաղաղ, առանց զենքի հավաքներ անցկացնելու իրավունքի խախտում  26 

 թիրախ կառույցին մոտենալը խոչընդոտելը 9 

Դեպք 1. Նոյեմբերի 19-ին  բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների 

ծնողները փորձել են  ակցիա իրականացնելու համար մոտենալ նախագահական 

նստավայրի կենտրոնական մուտքին, սակայն ոստիկանները, պատ կազմած, թույլ չեն 

տվել:50  

 

Դեպք 2. Նոյեմբերի 23-ին ոստիկանները «Կարմիր քարտ» քաղաքացիական 

նախաձեռնության ակցիայի մասնակիցներին թույլ չեն տվել անցնել նախագահական 

նստավայրի դիմացի մայթ:51 

Դեպք 3. Նոյեմբերի 30-ին «Կարմիր քարտ» քաղաքացիական նախաձեռնության 

անդամներին ոստիկանությունը թույլ չտվեց Բաղրամյան-Դեմիրճյան խաչմերուկի մոտից 

անցնել նախագահականի մայթը՝ հայտարարելով, որ միայն դիմացի մայթին թույլ կտան 

ակցիա իրականացնել:52 

Դեպք 4. Դեկտեմբերի 1-ին «Նոր Հայաստան» ճակատի երթի ժամանակ ցուցարարները, 

շեղվելով նախապես հայտարարած ուղուց, գնացին դեպի Մելիք Ադամյան փողոց, որտեղ 

                                                           
46 «Ավագ լեյտենանտ Գագոյի» հրահանգով խոչընդոտել են «Նոր Հայաստանի» անդամներին, http://www.aravot.am/2015/12/16/640120/  
47 Ավետիսյան. «Գեներալի կոչում ունեցող պաշտոնյան երդվում էր, որ Գեւորգ Սաֆարյանը հայհոյել է ոստիկանին», 

http://www.aravot.am/2015/12/02/635002/  
48 Տե՛ս 42 
49 Կրկին վրանի համար քաշքշուկ՝ Ազատության հրապարակում, http://www.aravot.am/2015/12/04/635875/  
50 ՄԻՊ գրասենյակը ոստիկաններին համոզեց ճանապարհ բացել զոհված զինվորների ծնողների համար, 

http://www.epress.am/2015/11/19/միպ-գրասենյակը-ոստիկաններին-համոզեց.html  
51 «Կարմիր քարտը» իր նամակը հանձնեց նախագահական, http://www.aravot.am/2015/11/23/631817/  
52 «Կարմիր քարտ» -ի անդամները չհասան նախագահական, http://www.a1plus.am/1421039.html  

http://www.aravot.am/2015/12/16/640120/
http://www.aravot.am/2015/12/02/635002/
http://www.aravot.am/2015/12/04/635875/
http://www.epress.am/2015/11/19/միպ-գրասենյակը-ոստիկաններին-համոզեց.html
http://www.aravot.am/2015/11/23/631817/
http://www.a1plus.am/1421039.html
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«Ժառանգություն» կուսակցության ղեկավար Րաֆֆի Հովհաննիսյանը փորձեց ծաղիկներ 

դնել ՀՀԿ գրասենյակի մոտ, սակայն ոստիկանությունը թույլ չտվեց:53 

Դեպք 5. Դեկտեմբերի 6-ին ոստիկանությունը, պատ կազմած, «Նոր Հայաստան» ճակատի 

երթի մասնակիցներին թույլ չի տվել մոտենալ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

շենքին և իրենց պահանջները ներկայացնել:54  

Դեպք 6. Դեկտեմբերի 7-ին «Նոր Հայաստանի» երթի մասնակիցներին դեռ ԿԸՀ չհասած 

դիմավորեց ոստիկանական պատը և նրանց թույլ չտրվեց մոտենալ ԿԸՀ շենքին:55  

Դեպք 7. Դեկտեմբերի 10-ին Հայ Ազգային Կոնգրեսը երթ է իրականացրել դեպի ԿԸՀ շենք, 

սակայն ոստիկանները երթի մասնակիցներին թույլ չեն տվել մոտենալ շենքին և 

ներկայացնել իրենց պահանջը:56  

Դեպք 8. Դեկտեմբերի 11-ին «Նոր Հայաստան» հանրային փրկության ճակատի երթի 

մասնակիցներին  ԿԸՀ-ի մոտ դիմավորեցին ոստիկանական ուժերը և թույլ չտվեցին 

մոտենալ ԿԸՀ շենքին:57 

Դեպք 9. Դեկտեմբերի 18-ին ոստիկանությունը  «Նոր Հայաստան» հանրային փրկության 

ճակատի երթի մասնակիցներին թույլ չի տվել գնալ Մելիք Ադամյան փողոց, որտեղ 

գտնվում է ՀՀԿ-ի գրասենյակը, ինչպես նաև մոտենալ Կառավարության շենքին:58  

 հավաքի  երթուղին խոչընդոտելը  6 

Դեպք 1. Հոկտեմբերի 5-ին՝ սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծն ԱԺ-ում 

քվեարկության դնելու օրը, «Չե՛ք անցկացնի» նախաձեռնությունն Ազատության 

հրապարակից երթ է իրականացրել դեպի ԱԺ: Ոստիկանները, Մաշտոցի պողոտայում 

շղթա կազմելով, խոչընդոտել են իրազեկում ունեցող երթը, բայց ավելի ուշ թույլատրել են 

այն շարունակել:59   

 

Դեպք 2. Նոյեմբերի 4-ին «Նոր Հայաստան» հանրային փրկության ճակատը Վանաձորում 

հանրահավաք է իրականացրել, այնուհետև՝ երթ, սակայն ոստիկանները փորձել են երթի 

մասնակիցներին հեռացնել փողոցի երթևեկելի հատվածից՝ պատճառաբանելով, թե 

իրազեկման մեջ երթի մասին նշում չի եղել և նրանք խախտում են մյուս քաղաքացիների 

ազատ տեղաշարժի իրավունքը:60  

Դեպք 3. Նոյեմբերի 5-ին «Անոնիմուսների» երթի մասնակիցները Կառավարության շենքի 

մոտից փորձում էին գնալ դեպի ԱԱԾ շենք, սակայն ոստիկանները թույլ չտվեցին` 

պատճառաբանելով, թե դա իրազեկման պայմանների խախտում է: Բանակցությունների 

արդյունքում միայն  Շանթ Հարությունյանի որդուն և կնոջը թույլ տվեցին լրագրողների 

ուղեկցությամբ գնալ ԱԱԾ շենքի մոտ և ներկայացնել իրենց պահանջը:61 

Դեպք 4. Նոյեմբերի 5-ին Գայ Ֆոքսի դիմակներով «Անոնիմուսների» երթի սկզբին 

ոստիկանները կարճ ժամանակով խոչընդոտել են երթի մասնակիցների մուտքը 

Մաշտոցի պողոտաֈ62 

                                                           
53 Րաֆֆի Հովհաննիսյանը փորձում է ծաղիկներ դնել ՀՀԿ շենքի մոտ, ոստիկանությունը պատ է կազմել, http://mamul.am/am/news/76105  
54 «Հավաքը դարձյալ ընթացել է օրենքի խախտումներով». Ոստիկանություն, http://www.aravot.am/2015/12/06/636711/  
55 ԿԸՀ-ն վերածվել էր անառիկ ամրոոցի, http://hraparak.am/?p=96484&l=am/kyh-n+veracvel+er+anarik+amrooci  
56 ԿԸՀ շենքին այդպես էլ չմոտեցան, բայց երթը համարում են կայացած, http://www.a1plus.am/1423849.html  
57 Վալերի Օսիպյանը չթողեց մոտենալ ԿԸՀ շենքին. երթն ավարտվեց, http://www.a1plus.am/1424273.html  
58 Ոստիկանությունը «Նոր Հայաստանին» թույլ չտվեց Մելիք-Ադամյան փողոց մտնել, http://www.aravot.am/2015/12/18/640978/  
59 Ոստիկանները խոչընդոտում էին երթը դեպի Բաղրամյան պողոտա, http://www.a1plus.am/1409662.html  
60 «Նոր Հայաստան»-ը հանրահավաք և իրազեկման երթ անցկացրեց Վանաձորում, http://www.azatutyun.am/content/article/27345149.html  
61 Անոնիմուսների երթը խաղաղ բնույթ կկրի, http://www.aravot.am/2015/11/05/626058/  
62 «Շանթ, ազատ, անկախ Հայաստան, ազատություն քաղբանտարկյալներին». Անոնիմուսների երթը, http://www.a1plus.am/1415578.html  

http://mamul.am/am/news/76105
http://www.aravot.am/2015/12/06/636711/
http://hraparak.am/?p=96484&l=am/kyh-n+veracvel+er+anarik+amrooci
http://www.a1plus.am/1423849.html
http://www.a1plus.am/1424273.html
http://www.aravot.am/2015/12/18/640978/
http://www.a1plus.am/1409662.html
http://www.azatutyun.am/content/article/27345149.html
http://www.aravot.am/2015/11/05/626058/
http://www.a1plus.am/1415578.html
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Դեպք 5. Նոյեմբերի 23-ին Բաղրամյան-Մոսկովյան խաչմերուկում ոստիկանները 

«Կարմիր քարտ» քաղաքացիական նախաձեռնության ակցիայի մասնակիցներին թույլ չեն 

տվել փողոցով  շարունակել ակցիան:63  
  

Դեպք 6. Դեկտեմբերի 4-ին ոստիկանությունը «Նոր Հայաստան» հանրային փրկության 

ճակատի երթը սկսելուն պես փակեց երթի մասնակիցների ճանապարհը՝ պահանջելով 

հայտնել երթուղին: Ցուցարարները նախ հրաժարվեցին, բայց երբ ոստիկանները 

հայտարարեցին, որ ճանապարհը չեն բացի, մինչև ցուցարարները չհայտնեն իրենց 

երթուղին, երթի մասնակիցներն ասացին, որ պատրաստվում են գնալ ԿԸՀ, ապա 

վերադառնալ Ազատության հրապարակ: Այնուհետև ոստիկանները բացեցին 

ճանապարհը:64 

 հավաքի մասնակիցներին հավաքի իրականացման վայրից հեռացնելը 3 

Դեպք 1. Նոյեմբերի 23-ին «Կարմիր քարտ» քաղաքացիական նախաձեռնության 

իրազեկման երթի ընթացքում նախաձեռնության անդամները նստեցին Մաշտոցի 

պողոտայի հետիոտնային անցումներից մեկին, սակայն ոստիկանները նրանց ձեռքերից և 

ոտքերից բռնած հեռացրեցին: Նույնը կրկնվեց նաև Թումանյան փողոցում:65  

 

Դեպք 2. Նոյեմբերի 26-ին Կառավարության շենքի մոտ ակցիա իրականացնող Կոնդի և 

Ֆիրդուսի շուկայի հարակից թաղամասի բնակիչները,  որպես բողոքի բշան այն բանի, որ 

վարչապետը չէր իջնում իրենց հետ հանդիպելու, մի քանի րոպեով փակեցին 

Կառավարության շենքի դիմացի փողոցը, սակայն ոստիկանները նրանց անմիջապես 

հեռացրեցին փողոցից:66  

Դեպք 3. Նոյեմբերի 30-ին բողոքի ակցիա իրականացնող «Կարմիր քարտ» 

նախաձեռնության անդամները նստեցին  Մոսկովյան, ապա նաև Թումանյան փողոցների 

հետիոտնային անցումներին, սակայն ոստիկանները երկու դեպքում էլ նրանց ձեռքերից և 

ոտքերից բռնած տեղափոխեցին մայթ:67  

 հավաքի վայր մեկնող ավտոմեքենաների ընթացքը խոչընդոտելը  8 

Դեպք 1. Ըստ «Նոր Հայաստան» հանրային փրկության ճակատի «Ընդդիմության 

միասնական շտաբ»-ի տարածած հաղորդագրության՝ դեկտեմբերի 1-ի ոստիկանությունը 

խոչընդոտներ է ստեղծել Կոտայքի մարզի Բյուրեղավան քաղաքի այն բնակիչների 

համար, ովքեր ցանկացել են մասնակցել Ազատության հրապարակում մեկնարկած 

հանրահավաքին:68  

 

Դեպք 2. Ըստ «Նոր Հայաստան» հանրային փրկության ճակատի «Ընդդիմության 

միասնական շտաբ»-ի տարածած հաղորդագրության՝ դեկտեմբերի 1-ի ոստիկանությունը 

խոչընդոտներ է ստեղծել Կոտայքի մարզի Բուժական գյուղի այն բնակիչների համար, 

ովքեր ցանկացել են մասնակցել Ազատության հրապարակում մեկնարկած 

հանրահավաքին:69  

                                                           
63 «Կարմիր քարտը» իր նամակը փոխանցեց Ազգային ժողով, http://www.aravot.am/2015/11/23/631805/  
64 «Հեղափոխությունը սկսել է, ժողովուրդ դուրս եկեք փողոց». Բողոքի երթը շարունակվում է, http://www.aravot.am/2015/12/04/635888/  
65 «Կարմիր քարտի» անդամները նստեցին հետիոտնային անցումներին, http://www.aravot.am/2015/11/23/631814/  
66 Կոնդի բնակիչ. «Շահումյանի շրջանում 3 հարկանի տուն ենք ունեցել՝ թուրքերը խլին, Կոնդում երեք հարկանի տուն սարքեցինք, 

քանդեցին», http://hetq.am/arm/news/63940/kondi-bnakich-shahumyani-shrjanum-3-harkani-tun-enq-unecel-turqery-khlin-kondum-ereq-harkani-tun-

sarqecinq-qandecin.html  
67 Փայլակ Թեւանյանը եւ եւս 2 ցուցարար բերման ենթարկվեցին, http://news.am/arm/news/299233.html  
68 Ահազանգ «Նոր Հայաստան»-ից. մարզերից դեպի Երևան ժամանող քաղաքացիների համար խոչընդոտներ են ստեղծվում, 

http://www.1in.am/1783722.html  
69 Տե՛ս 63 

http://www.aravot.am/2015/11/23/631805/
http://www.aravot.am/2015/12/04/635888/
http://www.aravot.am/2015/11/23/631814/
http://hetq.am/arm/news/63940/kondi-bnakich-shahumyani-shrjanum-3-harkani-tun-enq-unecel-turqery-khlin-kondum-ereq-harkani-tun-sarqecinq-qandecin.html
http://hetq.am/arm/news/63940/kondi-bnakich-shahumyani-shrjanum-3-harkani-tun-enq-unecel-turqery-khlin-kondum-ereq-harkani-tun-sarqecinq-qandecin.html
http://news.am/arm/news/299233.html
http://www.1in.am/1783722.html
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Դեպք 3. Ըստ «Նոր Հայաստան» հանրային փրկության ճակատի «Ընդդիմության 

միասնական շտաբ»-ի տարածած հաղորդագրության՝ դեկտեմբերի 1-ի ոստիկանությունը 

խոչընդոտներ է ստեղծել Կոտայքի մարզի Գառնի գյուղի այն բնակիչների համար, ովքեր 

ցանկացել են մասնակցել Ազատության հրապարակում մեկնարկած հանրահավաքին:70 

Դեպք 4. Ըստ «Նոր Հայաստան» հանրային փրկության ճակատի «Ընդդիմության 

միասնական շտաբ»-ի տարածած հաղորդագրության՝ դեկտեմբերի 1-ի ոստիկանությունը 

խոչընդոտներ է ստեղծել Կոտայքի մարզի Եղվարդ քաղաքի այն բնակիչների համար, 

ովքեր ցանկացել են մասնակցել Ազատության հրապարակում մեկնարկած 

հանրահավաքին:71  

Դեպք 5. Ըստ «Նոր Հայաստան» հանրային փրկության ճակատի «Ընդդիմության 

միասնական շտաբ»-ի տարածած հաղորդագրության՝ դեկտեմբերի 1-ի ոստիկանությունը 

խոչընդոտներ է ստեղծել Կոտայքի մարզի Նոր Հաճն քաղաքի այն բնակիչների համար, 

ովքեր ցանկացել են մասնակցել Ազատության հրապարակում մեկնարկած 

հանրահավաքին:72  

Դեպք 6. Ըստ «Նոր Հայաստան» հանրային փրկության ճակատի «Ընդդիմության 

միասնական շտաբ»-ի տարածած հաղորդագրության՝ դեկտեմբերի 1-ին 

ոստիկանությունը խոչընդոտներ է ստեղծելԱբովյանի այն բնակիչների համար, ովքեր 

ցանկացել են մասնակցել Ազատության հրապարակում մեկնարկած հանրահավաքին:73  

Դեպք 7. Ըստ «Նոր Հայաստան» ճակատի ստացած ահազանգի՝ դեկտեմբերի 1-ին 

Եղեգնաձորում ոստիկանությունը խոչընդոտել է ճակատի հավաքին մասնակցելու 

նպատակով Երևան ուղևորվող ավտոմեքենաների ընթացքը: Ոստիկանները վերցրել են 

վարորդների փաստաթղթերը, ինչի պատճառով բազմաթիվ ուղևորներ ցուրտ եղանակին 

մնացել են ճանապարհին:74 

Դեպք 8. Ըստ «Նոր Հայաստան» ճակատի տարածած հայտարարության՝ դեկտեմբերի 1-ին 

Վանաձորում «Ժառանգություն» կուսակցության անդամներն ու աջակիցները երկու 

ավտոբուս են վարձել Երևան գալու և ճակատի հավաքին մասնակցելու համար, սակայն 

ոստիկանության և Տրանսպորտի ու կապի նախարարության միջամտությամբ այդ 

մեքենանեըը հանվել են երթուղուց:75 

Խոսքի ազատության իրավունքի խախտում,  

Խաղաղ, առանց զենքի հավաքներ անցկացնելու իրավունքի խախտում 9 

 հայտարարելը, թե թույլ չեն տալու երթին դիմակներով մասնակցել 1 

Դեպք 1. Նոյեմբերի 5-ին «Անոնիմուսների» երթի ժամանակ ոստիկանները մոտեցել են 

երթի մասնակիցներին՝ զգուշացնելով, որ թույլ չեն տալու երթին մասնակցել դիմակներով, 

սակայն ակտիվիստները դիմակները չեն հանել:76   
  հավաքի  մասնակիցներին պաստառ փակցնել թույլ չտալը 5 

Դեպք 1. Հոկտեմբերի 5-ին «Չե՛ք անցկացնի» նախաձեռնության ակցիայի ժամանակ 

ոստիկանությունը ցուցարարներին թույլ չէր տալիս ԱԺ-ի դարպասներին «Ոչ» գրությամբ 

պաստառ փակցնել: Երևանի փոխոստիկանապաետ Վալերի Օսիպյանը դա բացատրում  

                                                           
70 Տե՛ս 63  
71 Տե՛ս 63 
72 Տե՛ս 63 
73 Տե՛ս 63  
74 Ոստիկանությունը խոչընդոտում է քաղաքացիների տեղաշարժը մարզերից Երևան. «Նոր Հայաստան», http://www.1in.am/1784009.html  
75 Եղեգնաձորում և Արմավիրի մարզում ոստիկանությունը կանգնեցրել է դեպի Երևան ուղևորվող ավտոմեքենաները. «Նոր Հայաստան», 

http://www.1in.am/1784009.html  
76 Ազատություն քաղբանտարկյալներին կոչերով երթն ավարտվեց, http://armtimes.com/hy/read/73312  

http://www.1in.am/1784009.html
http://www.1in.am/1784009.html
http://armtimes.com/hy/read/73312
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էր նրանով, որ ցուցարարները պաստառ փակցնելու համար լիազոր մարմնից 

թույլտվություն չունեին:77  

Դեպք 2. Նոյեմբերի 24-ին ՖԱՖ-ի անդամներն իրենց ակցիայի ժամանակ ցանկանում էին 

պաստառ փակցնել ՀՖՖ շենքի պարսպին, սակայն ոստիկանությունը թույլ չէր տալիս՝ 

նախ հայտարարելով որ դա համապատասխան վայրը չէ, ապա նշելով, որ իրազեկման 

մեջ պաստառի մասին նշում չի եղել:78  

Դեպք 3. Դեկտեմբերի 14-ին «Նոր Հայաստան» հանրային փրկության ճակատի 

տեղեկատվական հավաքի ժամանակ ոստիկանները թույլ չեն տվել քաղբանտարկյալ Հայկ 

Կյուրեղյանի նկարով պաստառ փակցնել Հովհաննես Թումանյանի արձանի 

պատվանդանին այն պատճառաբանությամբ, թե դա մշակութային կոթող է:79  

Դեպք 4. Դեկտեմբերի 28-ին «Նոր Հայաստան» ճակատի անդամները փորձել են Օպերայի 

շենքին փակցնել այն պաստառը, որը Օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական 

թատրոնի տնօրինության խնրանքով մի քանի ժամով հանել էին, որպեսզի միջոցառման 

ժամանակ շենքի բոլոր դռները կարողանային բացվել: Ոստիկանները, սակայն, նրանց 

թույլ չեն տվել կրկին փակցնել օրեր շարունակ նույն տեղում փակցված և ընդամենը մի 

քանի ժամով հանված պաստառը:80  

Դեպք 5. Դեկտեմբերի 29-ին «Նոր Հայաստան» հանրային փրկության ճակատի 

անդամները փորձեցին իրենց պաստառը կրկին փակցնել Օպերայի շենքին, սակայն 

ոստիկանները թույլ չտվեցին այն պատճառաբանությամբ, թե դրան դեմ է Օպերայի և 

բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի տնօրինությունը:81 

 հավաքի մասնակիցներին բարձրախոսներն իրենց հետ տանել թույլ չտալը 1 

Դեպք 1. Դեկտեմբերի 1-ին «Նոր Հայաստան» հանրային փրկության ճակատի երթի 

ժամանակ ոստիկանները ցուցարարներին թույլ չէին տալիս բարձրախոսներն իրենց հետ 

տեղափոխել:82 
  հավաքի մասնակիցներին մոմ վառել թույլ չտալու փորձ կատարելը  1 

Դեպք 1. Նոյեմբերի 3-ին մի խումբ քաղաքացիներ ցանկանում էին Տուլայի ավտովթարի 

զոհերի հիշատակին Ազատության հրապարակում մոմավառություն անցկացնել, սակայն, 

ըստ քաղաքացիական ակտվիստ Տիգրան Մազմանյանի, ոստիկանները փորձել են 

խոչընդոտել ակցիան՝ հորդորելով մոմավառությունն անցկացնել եկեղեցում:83 
  մարդկանց հավաքի մասնակիցների հետ շփվել թույլ չտալը  1 

Դեպք 1. Դեկտեմբերի 19-ին Մարտունիում ոստիկանները շարժվել են «Նոր Հայաստան» 

երթի առջևից՝ քաղաքացիներին հորդորելով շենքեր կամ խանութներ մտնել և փորձելով 

մարդկանց թույլ չտալ շփվել երթի մասնակիցների հետ:84  
 Անձնական ազատության և անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում,  

Խաղաղ, առանց զենքի հավաքներ անցկացնելու իրավունքի խախտում  18 

                                                           
77 Օսիպյանը ՀԱԿ պատգամավորին բերման ենթարկելու փորձի ժամանակ ասել է՝ իջեք, պատգամավորը հրաժարվել է, 

http://www.aravot.am/2015/10/05/615632/  
78 Հրմշտոց ոստիկանների եւ ՖԱՖ անդամների միջեւ, http://www.aravot.am/2015/11/24/632213/  
79 Բերման են ենթարկել «Ոտքի Հայաստան» խմբի անդամին, http://www.aravot.am/2015/12/14/639384/  
80 «Օպերայի տնօրինությունը անբարոյական արարքի է գնացել». Վարուժան Ավետիսյան, http://www.aravot.am/2015/12/28/643736/  
81 Օպերայի շենքին դարձյալ չհաջողվեց պաստառ փակցնել, http://www.a1plus.am/1427476.html  
82 Ցուցարարները դեռ Հանրապետության փողոցում են, ոստիկաններն արգելում են տեղաշարժել տեխնիկայով մեքենան, 

http://news.am/arm/news/299431.html  
83 Ոստիկանները փորձում են արգելել Ազատության հրապարակում մոմավառություն անցկացնել՝ ի հիշատակ Տուլայի ավտովթարի զոհերի, 

http://hetq.am/arm/news/63456/ostikannery-pordzum-en-argelel-azatutyan-hraparakum-momavarutyun-anckacnel-i-hishatak-tulayi-avtovtari-

zoheri.html  
84 «ՀՀԿ-ի հետ կապ ունեցող մի խումբ կանայք փորձել են խանգարել «Նոր Հայաստանի» երթը Աբովյանում եւ Հրազդանում», 

http://www.aravot.am/2015/12/19/641217/  

http://www.aravot.am/2015/10/05/615632/
http://www.aravot.am/2015/11/24/632213/
http://www.aravot.am/2015/12/14/639384/
http://www.aravot.am/2015/12/28/643736/
http://www.a1plus.am/1427476.html
http://news.am/arm/news/299431.html
http://hetq.am/arm/news/63456/ostikannery-pordzum-en-argelel-azatutyan-hraparakum-momavarutyun-anckacnel-i-hishatak-tulayi-avtovtari-zoheri.html
http://hetq.am/arm/news/63456/ostikannery-pordzum-en-argelel-azatutyan-hraparakum-momavarutyun-anckacnel-i-hishatak-tulayi-avtovtari-zoheri.html
http://www.aravot.am/2015/12/19/641217/
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 առանց հիմնավորում ներկայացնելու հավաքի մասնակիցների նկատմամբ 

զննություն իրականացնելը 3 

Դեպք 1. Դեկտեմբերի 1-ին ոստիկանները փորձել են զննել «Առավոտ»-ի լրագրողի 

պայուսակը, ով ցանկանում էր մուտք գործել Ազատության հրապարակ՝ 

պատճառաբանելով, թե կարգն է այդպես:  Ազատության հրապարակում ընթանում էր 

«Նոր Հայաստան» ճակատի հանրահավաքը և ոստիկանները զննություն էին կատարել 

հրապարակ մտնող բոլոր քաղաքացիների նկատմամբ:85  

 

Դեպք 2. Դեկտեմբերի 2-ին ոստիկաններն Ազատության հարապարակի մուտքերի մոտ  

ստուգում է  քաղաքացիների պայուսակները, ապա միայն թույլ տալիս մտնել հրապարակ, 

որտեղ տեղի էր ունենում «Նոր Հայաստան» հանրային փրկության ճակատի հավաքը:86  

Դեպք 3. Դեկտեմբերի 8-ին ոստիկանները ստուգում էին քաղաքացիների պայուսակները, 

ապա միայն թույլ տալիս մտնել Ազատության հրապարակ, որտեղ ընթանում էր  «Նոր 

Հայաստան» հանրային փրկության ճակատի նստացույցը:87  

 ընդդիմադիր ուժի հավաքի մասնակիցների բնակարաններ այցելելը և նրանց 

ոստիկանություն կանչելը  1 

Դեպք 1. Դեկտեմբերի 4-ին  «Նոր Հայաստան» հանրային փրկության ճակատի անդամ 

Գարեգին Չուգասզյանը Ազատության հրապարակում ընթացող հավաքի ժամանակ 

հայտարարել է այն մասին, որ ոստիկանությունը այցելել է Վանաձորից ժամանած իրենց 

աջակիցների՝ Գագիկ Եգանյանի և Սամվել Մակարյանի բնակարաններ և պահանջել է 

ներկայանալ ոստիկանություն:88  
 

 ընդդիմադիր ուժի հավաքին մասնակցելուց հետո քաղաքացու մասին 

տեղեկություններ հավաքելը և նրան ոստիկանություն կանչելը  1 

Դեպք 1. Ըստ «Նոր Հայաստան» հանրային փրկության ճակատի տարածած 

հաղորդագրության՝ նոյեմբերի 5-ին  ոստիկանները անձամբ կամ միջնորդավորված 

կերպով  զանգահարել են ճակատի աջակից, Վանաձորում նոյեմբերի 4-ին իրականացրած 

հավաքի մասնակից Սմբատ Բարսեղյանին, փորձել են իմանալ նրա բնակության հասցեն 

և ուսման վայրը, ապա պահանջել են ներկայանալ ոստիկանություն:  

«Նոր Հայաստան»-ն իր հայտարարության մեջ դա գնահատել է որպես հոգեբանական 

ճնշման միջոցով իրականացվող քաղաքական հետապնդում, որը երիտասարդներին 

սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարից հետ պահելու նպատակ է 

հետապնդում:89  
  հավաքի մասնակից պատգամավորին բերման ենթարկելու փորձ կատարելը 1 

Դեպք 1. Հոկտեմբերի 5-ին սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարող «Չե՛ք 

անցկացնի» նախաձեռնության իրականացրած ակցիայի ժամանակ ոստիկանները 

փորձել են բերման ենթարկել ԱԺ պատգամավոր Արամ Մանուկյանին:90  
  հավաքի մասնակիցներին բերման ենթարկելը  11 

Դեպք 1. Հոկտեմբերի 5-ին «Չե՛ք անցկացնի» նախաձեռնության՝ ԱԺ-ի մոտ 

կազմակերպած ակցիայի ժամանակ ոստիկանությունը բերման է ենթարկել ակցիայի 21  

                                                           
85 Ոստիկանները Ազատության հրապարակ մտնելիս ստուգում են պայուսակները, http://www.aravot.am/2015/12/01/634575/  
86 Մեկնարկեց «Նոր Հայաստան»-ի երթը, http://www.a1plus.am/1421746.html  
87 Նստացույց՝ օր 8. Ոստիկաններն Ազատության հրապարակում ստուգում են քաղաքացիների պայուսակները, 

http://armtimes.com/hy/read/75582  
88 «Նոր Հայաստան»-ի ներկայացուցիչներին հետապնդում են. Գարեգին Չուգասզյան, http://www.1in.am/1786988.html  
89 «Նոր Հայաստանը» պնդում է, որ ոստիկանությունը հետապնդում է «Ո՛չ»-ի պայքարի երիտասարդ աջակցին, 

http://www.aravot.am/2015/11/06/626354/  
90 ՄԻՊ. Անընդունելի ենք համարում պատգամավոր Արամ Մանուկյանին ֆիզիկական ուժի գործադրմամբ բերման ենթարկելու փորձը, 

http://www.aravot.am/2015/10/13/618310/  

http://www.aravot.am/2015/12/01/634575/
http://www.a1plus.am/1421746.html
http://armtimes.com/hy/read/75582
http://www.1in.am/1786988.html
http://www.aravot.am/2015/11/06/626354/
http://www.aravot.am/2015/10/13/618310/
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մասնակիցների: Բերման ենթարկելու պատճառն այն էր, որ ցուցարարները ցանկանում 

էին «Ոչ» գրությամբ պաստառ փակցնել Ազգային ժողովի ցանկապատի վրա, ինչը 

ոստիկանությունն արգելում էր:91  

Դեպք 2. Նոյեմբերի 16-ին Էլեկտրաէներգիայի, գազի, շաքարավազի, ալյուրի ու բենզին 

գների իջեցման համար պայքարող «Կարմիր քարտ» քաղաքացիական 

նախաձեռնությունն ակցիա է իրականացրել նախագահական նստավայրի դիմաց: 

Ակցիայի մասնակիցները նախագահին 10 րոպե տվեցին, որպեսզի իջնի և պատասխանի 

իրենց: Ժամանակը լրանալուց  հետո ակցիայի մասնակիցներից Սևակ Մանուկյանը և 

Վարազդատ Բարսեղյանը կարմիր քարտեր նետեցին նստավայրի դարպասներից ներս, 

ինչի արդյունքում ոստիկանները նրանց բերման ենթարկեցին:92 

Դեպք 3. Նոյեմբերի 30-ին բողոքի ակցիա իրականացնող «Կարմիր քարտ» 

նախաձեռնության անդամներից Վարազդատ Բարսեղյանը, ճեղքելով ոստիկանական 

պատը, փորձեց անցնել նախագահականի մայթ, սակայն ոստիկանները նրան մեկ այլ 

ակտիվիստի՝ Սևակ Մանուկյանի հետ միասին բերման ենթարկեցինֈ Մոսկովյան 

փողոցում բերման ենթարկեց ևս երեք ակտիվիստֈ93 

Դեպք 4. Դեկտեմբերի 1-ին՝ մինչ «Նոր Հայաստան» ճակատի հանրահավաքի սկսվելը, 

ոստիկանները բերման են ենթարկել Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Գևորգ 

Սաֆարյանին, քանի որ նա հրաժարվել է վերարկուի շղթան իջեցնել, որպեսզի 

ոստիկաները ստուգեն, թե ինչ կա վերարկուի տակ: Բերման են ենթարկվել նաև Միքայել 

Նահապետյանը և Սմբատ Բարսեղյանը: Ոստիկանությունից տեղեկացրել են, որ 

«Հիմնադիր խորհրդարանի» երկու անդամները բաժին են տարվել «Հավաքների 

ազատության» մասին օրենքով նախատեսված հավաքի մասնակցի 

պարտականությունները խախտելու կասկածանքով», իսկ Միքայել Նահապետյանը, 

ումից առգրավել էին «Ոչ» գրությամբ շինարարական սաղավարտ ՝ պարզաբանումների 

համարֈ94 

Դեպք 5. Դեկտեմբերի 3-ին Ազատության հրապարակում տեղի ունենալիք 

հանրահավաքից առաջ ոստիկանները մի երիտասարդի բերման են ենթարկել այն բանի 

համար, որ հրաժարվել է զննության համար ուսապարկը բացել:95  

Դեպք 6. Դեկտեմբերի 4-ին ոստիկանները Ազատության հրապարակից բերման են 

ենթարկել «Նոր Հայաստան» հանրային փրկության ճակատի հավաքի մասնակից Գագիկ 

Եղիազարյանին:96 

Դեպք 7. Դեկտեմբերի 6-ին «Նոր Հայաստան» հանրային փրկության ճակատի բողոքի 

ակցիայի ընթացքում Հանրապետության հրապարակից բերման են ենթարկվել Արտուշ 

Չիբուխչյանը, Արամ Մանուկյանը, Վահե Բաղդասարյանը, Մաքսիմ Սարգսյանը, Տիգրան 

Մազմանյան, Արսեն Չաչոյանը, Միքայել Նազարյանը և Կարո Ղուկասյանը: 

Ոստիկանության բաժնում տեղեկացրել են, որ նրանց բերման են ենթարկել Վարչական 

իրավախախտումների մասին օրենսգրքի 182-րդ հոդվածով՝ Ոստիկանության ծառայողի 

կամ զինծառայողի օրինական կարգադրությանը կամ պահանջին չարամտորեն 

                                                           
91 ԱԺ-ի դիմաց բողոքի ակցիան շարունակվում է. 21 անձ բերման է ենթարկվել, http://www.1in.am/1736264.html  
92 Նախագահականի մոտից բերման ենթարկված ակտիվիստներն ազատ են արձակվել, http://news.am/arm/news/296614.html  
93 Ակտիվիստին բերման ենթարկեցին նախագահականին մոտենալու համար, http://www.a1plus.am/1421039.html  
94 Ազատության հրապարակի մոտակայքից ոստիկանություն տարված քաղաքացին բաց է թողնվել, 

http://www.azatutyun.am/archive/news/20151201/2031/2031.html?id=27400753  
95 Հանրահավաքից առաջ երիտասարդին բաժին տարան ուսապարկը չբացելու համար, http://www.a1plus.am/1422062.html  
96 Ոստիկանները առգրավել են 4 սեղան, որոնք պատկանում են «Նոր Հայաստան» ճակատի անդամներին, 

http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/124400  

http://www.1in.am/1736264.html
http://news.am/arm/news/296614.html
http://www.a1plus.am/1421039.html
http://www.azatutyun.am/archive/news/20151201/2031/2031.html?id=27400753
http://www.a1plus.am/1422062.html
http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/124400
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չենթարկվելը, մինչդեռ, ըստ ցուցարարների, ոստիկանները նրանց որևէ պահանջ չեն 

ներկայացրել:97  

Դեպք 8. Ըստ «Նոր Հայաստան» հանրային փրկության ճակատի «Ընդդիմության 

միասնական շտաբ»-ի հաղորդագրության՝ դեկտեմբերի 8-ին Ազատության հրապարակից 

քիչ հեռու ոստիկանները շրջապատել են այդ պահին Մոսկովյան փողոցում զբոսնող և 

հրապարակում ընթացող հավաքի մասնակից Վարուժան Ավետիսյանին, Արմեն 

Միքայելյանին և Գագիկ Եղիազարյանին և առանց որևէ պատճառաբանության և հիմքի 

վերջինիս բերման ենթարկել։98 

Դեպք 9. Ըստ «Նոր Հայաստան» ճակատի տարածած հաղորդագրության՝ դեկտեմբերի 8-

ին ճակատի՝ Ազատության հրապարակում անցկացրած տեղեկատվական ասուլիսի 

ավարտից հետո, ոստիկանությունն առանց  հիմքի բերման է ենթարկել ասուլիսին ներկա 

գտնված Արսեն Նիկողոսյանին, ով մինչ այդ ոստիկանությունից պահանջել էր 

ներկայացնել, թե ինչ հիմքով թույլ չէին տալիս Ազատության հրապարակում վրաններ 

տեղադրել:99  

Դեպք 10. Դեկտեմբերի 10-ին Ազատության հրապարակից ոստիկանները բերման են 

ենթարկել «Նոր Հայաստան» ճակատի շուրջօրյա նստացույցի 4 երիտասարդ մասնակցի, 

ովքեր փորձում էին հրապարակում վրան տեղադրել:100  

Դեպք 11. Դեկտեմբերի 14-ին ոստիկանները բերման են ենթարկել Ազատության 

հրապարակում «Նոր Հայաստան» հանրային փրկության ճակատի նստացույցի 

մասնակից Արամ Թարվերդյանին, ով 27 օր շարունակ հացադուլի մեջ գտնվող Հայկ 

Կյուրեղյանի վերաբերյալ  պաստառ էր դրել Հովհ. Թումանյանի արձանի 

պատվանդանին:101  

 հավաքի մասնակցին բերման ենթարկելու փորձ կատարելը 1 

Դեպք 1. Ըստ «Նոր Հայաստան» հանրային փրկության ճակատի՝ դեկտեմբերի 2-ին երեք 

ոստիկան Ազատության հրապարակում փորձել են բերման ենթարկել Գևորգ 

Սաֆարյանին, սակայն հրապարակում գտնվող մարդիկ թույլ չեն տվել:102 
 Ֆիզիկական բռնությունից զերծ մնալու իրավունքի խախտում,  

Խաղաղ, առանց զենքի հավաքներ անցկացնելու իրավունքի խախտում  3 

 հավաքի մասնակցի նկատմամբ բռնություն կիրառելը  3 

Դեպք 1. Հոկտեմբերի 5-ին «Չե՛ք անցկացնի» նախաձեռնության ակցիայի ժամանակ 

բերման ենթարկված Վարդան Հարությունյանը հայտնել է, որ բերման ենթարկելու 

ժամանակ ոստիկանը ծնկով հարվածել է իր դեմքին:103  

 

Դեպք 2. «Նոր Հայաստան» հանրային փրկության ճակատի ներկայացուցիչը հայտարարել 

է, որ դեկտեմբերի 2-ին ոստիկանը, ով նախորդ օրը բերման էր ենթարկել Գևորգ 

Սաֆարյանին, Ազատության հրապարակում բռնություն է կիրառել նրա նկատմամբ:104 

                                                           
97 «Միանգամից հարձակվեցին եւ բերման ենթարկեցին մեզ», http://www.aravot.am/2015/12/07/637073/  
98 Բերման են ենթարկել Գագիկ Եղիազարյանին, http://galatv.am/hy/news/132888/  
99 Ոստիկանությունը բերման է ենթարկել «Նոր Հայաստանի» աջակից երիտասարդներից մեկին, http://www.aravot.am/2015/12/08/637561/  
100 «Նոր Հայաստանը» պահանջում է ներկայացնել 4 ակտիվիստին բերման ենթարկելու հիմքը, http://armtimes.com/hy/read/75784  
101 «Նոր Հայաստան»-ի նստացույցի մասնակցի նկատմամբ վարչական ակտ է կազմվել, http://armtimes.com/hy/read/76039  
102 Ավետիսյան. «Գեներալի կոչում ունեցող պաշտոնյան երդվում էր, որ Գեւորգ Սաֆարյանը հայհոյել է ոստիկանին», 

http://www.aravot.am/2015/12/02/635002/  
103 Ցուցարարը դեմքի շրջանին ոստիկանի կողմից ծնկի հարված է ստացել, http://www.aravot.am/2015/10/05/615655/  
104 Տե՛ս 97 

http://www.aravot.am/2015/12/07/637073/
http://galatv.am/hy/news/132888/
http://www.aravot.am/2015/12/08/637561/
http://armtimes.com/hy/read/75784
http://armtimes.com/hy/read/76039
http://www.aravot.am/2015/12/02/635002/
http://www.aravot.am/2015/10/05/615655/
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Դեպք 3. Դեկտեմբերի 28-ին ոստիկանների և «Նոր Հայաստան» շարժման անդամների 

միջև պաստառ փակցնելու հետ կապված տեղի ունեցած բախման հետևանքով մի 

քաղաքացի վնասվածք է ստացել: Նա լրագրողի հետ զրույցում ասել է, որ ոստիկաններն 

են իրեն գցել գետնին, ինչի հետևանքով վիզը վնասվել է:105  

Ֆիզիկական բռնությունից զերծ մնալու իրավունքի խախտում,  

Լրագրողի` մասնագիտական օրինական գործունեություն իրականացնելու իրավունքի 

խախտում  1 

 լրագրողի գործունեությունը խոչընդոտելը  1 

Դեպք 1. Նոյեմբերի 16-ին Էլեկտրաէներգիայի, գազի, շաքարավազի, ալյուրի ու բենզին 

գների իջեցման համար պայքարող «Կարմիր քարտ» քաղաքացիական նախաձեռնության՝ 

նախագահական նստավայրի մոտ իրականացրած ակցիայի ժամանակ ոստիկանները 

լրագրողին հրել են և ասել, որ չնկարի:106  
 Իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցների իրավունքի խախտում,  

Խաղաղ, առանց զենքի հավաքներ անցկացնելու իրավունքի խախտում 4 

 անգործություն (ակցիան խոչընդոտելու  փաստի հետ կապված քայլեր 

չձեռնարկելը) 3 

Դեպք 1. «Հիմնադիր խորհրդարանի» անդամ Գևորգ Սաֆարյանը  armtimes.com-ին 

պատմել է, որ դեկտեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը մի քանի հարբած մարդ է գնացել 

Ազատության հրապարակ և բարձրացել հարթակ, որտեղ «Նոր Հայաստան» 

նախաձեռնության նստացույցն էր շարունակվում, սակայն ոստիկանությունը հավաքը 

խոչընդոտելու հետ կապված որևէ քայլ չի ձեռնարկել:107  

 

Դեպք 2. Դեկտեմբերի 16-ին «Նոր Հայաստան» հանրային փրկության ճակատի՝ 

Կապանում իրականացրած հավաք-հանդիպման ժամանակ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ 

Խաչատրյանի խորհրդականի և Կապանի քաղաքապետի գլխավորությամբ մի խումբ 

անձինք փորձել են խոչընդոտել հանդիպումը և սադրանք հրահրել: Հակառակ հավաքի 

մասնակիցներին դիմումներին՝ ոստիկանները հավաքը խոչընդոտելը թույլ չտալու 

ուղղությամբ քայլեր չեն ձեռնարկել:108   

Դեպք 3. Դեկտեմբերի 17-ին Վաղարշապատում «Նոր Հայաստան» ճակատի հավաք-

հանդիպումը փորձել են խոչընդոտել որպես ԵԿՄ-ի Էջմիածնի ներկայացուցիչ 

ներկայացած մի կին և նրան միացած մի խումբ անձինք, սակայն  ոստիկանները 

անգործություն են դրսևորել:109  

 անգործություն (հավաքի մասնակիցների գույքը վնասելու հետ կապված 

գործողություններ չձեռնարկելը  ) 1 

Դեպք 1. Դեկտեմբերի 2-ին մի քանի հոգի ծակել են «Նոր Հայաստան» հանրային 

փրկության ճակատի  հավաքը սպասարկող մեքենայի հովացման համակարգը 

(ռադիատորը), որից ջուր է սկսել թափվել: Հավաքի մասնակիցները նկատել են տեղի 

ունեցածը և  ոստիկանությանը կոչ են արել գործողություններ ձեռնարկել, սակայն 

ապարդյուն:110  
 

                                                           
105 Ինձ վերցրին ու գցեցին գետնին. Ազատության հրապարակում վնասվածք ստացած քաղաքացի, http://armtimes.com/hy/read/76914  
106 Կարմիր քարտեր՝ նախագահականի ուղղությամբ․ ակցիայի երկու մասնակից բերման է ենթարկվել, 

http://www.epress.am/2015/11/16/կարմիր-քարտեր՝-նախագահականի-ուղղութ.html  
107 Գիշերը հարբած մարդիկ են եկել Ազատության հրապարակ, http://armtimes.com/hy/read/75763  
108 Սյունիքում «Նոր Հայաստան»-ի հանդիպումները տեղի են ունենում սադրանքի փորձերի և ոստիկանության հանցավոր անգործության 

պայմաններում, http://www.aravot.am/2015/12/16/640010/  
109 Արմավիրի մարզում նույնպես «Նոր Հայաստան»-ի հանդիպումները տեղի են ունենում սադրանքի փորձերի և ոստիկանության 

հանցավոր անգործության պայմաններում, http://www.aravot.am/2015/12/17/640380/  
110 Ավետիսյան. «Գեներալի կոչում ունեցող պաշտոնյան երդվում էր, որ Գեւորգ Սաֆարյանը հայհոյել է ոստիկանին», 

http://www.aravot.am/2015/12/02/635002/ 

http://armtimes.com/hy/read/76914
http://armtimes.com/hy/read/75763
http://www.aravot.am/2015/12/16/640010/
http://www.aravot.am/2015/12/17/640380/
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Գույքի անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում,  

Խաղաղ, առանց զենքի հավաքներ անցկացնելու իրավունքի խախտում 3 

 հավաքի մասնակիցներին պատկանող գույքը առգրավելը 1 

Դեպք 1. Դեկտեմբերի 4-ին ոստիկանությունը, հավաքը խոչընդոտելով, առգրավել է «Նոր 

Հայաստան» ճակատի հանրահավաքի մասնակիցներին պատկանող 4 սեղան:111  
  հավաքի մասնակիցներին վրան տեղադրել թույլ չտալը 2 

Դեպք 1. Դեկտեմբերի 8-ին «Նոր Հայաստան» նախաձեռնության անդամները 

Ազատության հրապարակում փորձել  են վրան տեղադրել, սակայն ոստիկանները թույլ 

չեն տվել և առգրավվել են վրանը:112   

 

Դեպք 2. Դեկտեմբերի 10-ին Մարդու իրավունքների օրվա առիթով «Հայ Ազգային 

Կոնգրես»-ի և «Նոր Հայաստան»-ի  հրավիրած համատեղ հանրահավաքի ժամանակ մի 

խումբ երիտասարդներ փորձել են վրան տեղադրել Ազատության հրապարակում, սակայն 

ոստիկաններն արգելել են և վրանն առգրավել:113  

Ընդամենը 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
111 Ոստիկանները առգրավել են 4 սեղան, որոնք պատկանում են «Նոր Հայաստան» ճակատի անդամներին, 

http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/124400  
112 Ոստիկանները կրկին արգելեցին վրան տեղադրել Ազատության հրապարակում, http://armtimes.com/hy/read/75622  
113 Ազատության հրապարակից 3 երիտասարդ բերման ենթարկվեցին, http://www.aravot.am/2015/12/10/638247/  

http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/124400
http://armtimes.com/hy/read/75622
http://www.aravot.am/2015/12/10/638247/
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Աղյուսակներ 

Աղյուսակ 1 

2015թ. առաջին, երկրորդ, երրորդ և չորրորդ եռամսյակներում գրանցված մարդու 

իրավունքների խախտումների թիվը 

Խախտված իրավունք Խախտումների թիվ 

 I եռամսյակ II եռամսյակ III եռամսյակ IV եռամսյակ 2015թ. 

Ազատ տեղաշարժվելու իրավունք 0 1 1 2 4 

Ազատ տեղաշարժվելու իրավունք, 

Տեղեկատվություն ստանալու 

իրավունք 0 0 1 0 

 
 

1 

Անձնական ազատության և 

անձեռնմխելիության իրավունք 12 21 12 19 
 

64 

Անձնական ազատության և 

անձեռնմխելիության իրավունք,  

Լրագրողի` մասնագիտական 

օրինական գործունեություն 

իրականացնելու իրավունք 
 

0 1 0 0 

 
 
 

1 

Անձնական ազատության և 

անձեռնմխելիության իրավունք,  

Դիտորդություն իրականացնելու 

իրավունք 0 0 0 4 

 
 
 

4 

Անձնական և ընտանեկան կյանքը 

հարգելու իրավունք 1 0 0 0 
 

1 

Անմարդկային կամ 

արժանապատվությունը 

նվաստացնող վերաբերմունքից 

զերծ մնալու իրավունք (ներառյալ 

հոգեբանական ճնշումներից, 

սպառնալիքներից զերծ մնալու 

իրավունք) 

 
 

7 
 

9 14 4 

 
 
 
 
 
 

24 

Անմարդկային կամ 

արժանապատվությունը 

նվաստացնող վերաբերմունքից 

զերծ մնալու իրավունք, 

Լրագրողի` մասնագիտական 

օրինական գործունեություն 

իրականացնելու իրավունք 
 

0 
 

2 0 0 

 
 
 
 
 
 

2 

Արդար դատաքննության 

իրավունք 0 0 0 2 
 

2 

Բնակարանի անձեռնմխելիության 

իրավունք 1 3 0 0 
 

4 



30 
 

Գույքի անձեռնմխելիության 

իրավունք 0 2 0 3 
 

5 

Գույքի անձեռնմխելիության 

իրավունք 

Լրագրողի` մասնագիտական 

օրինական գործունեություն 

իրականացնելու իրավունք 
 

0 
 

1 0 0 

 
 
 
 

1 

Դիտորդություն իրականացնելու 

իրավունք  0 0 0 1 
 

1 

Իրավաբանական օգնություն 

ստանալու իրավունք 0 1 1 2 4 

Իրավական պաշտպանության 

արդյունավետ միջոցների 

իրավունք 6 5 5 5 21 

Իրավական պաշտպանության 

արդյունավետ միջոցների 

իրավունք,  

Արդար դատաքննության 

իրավունք 0 0 1 0 1 

Լրագրողի` մասնագիտական 

օրինական գործունեություն 

իրականացնելու իրավունք 2 4 1 1 8 

Խաղաղ, առանց զենքի հավաքներ 

անցկացնելու իրավունք 19 20 17 39 95 

Խտրականությունից զերծ մնալու 

իրավունք 0 0 1 0 1 

Կարծիքն ազատորեն 

արտահայտելու իրավունք 0 3 0 0 3 

Կարծիքն ազատորեն 

արտահայտելու իրավունք,  

Անձնական ազատության և 

անձեռնմխելիության իրավունք   0 0 1 0 1 

Կարծիքն ազատորեն 

արտահայտելու իրավունք,  

Խաղաղ, առանց զենքի հավաքներ 

անցկացնելու իրավունք 0 0 1 0 1 

Կյանքի իրավունք, 

Անմարդկային կամ նվաստացնող 

վերաբերմունքից զերծ մնալու 

իրավունք 1 
 

0 0 0 1 

Միավորումներ կազմելու 

իրավունք  0 0 0 2 2 

Սեփականության իրավունք 0 0 1 0 1 
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Տեղեկատվություն ստանալու 

իրավունք 
3 1 0 0 4 

Ֆիզիկական բռնությունից զերծ 

մնալու իրավունք 4 10 15 6 35 

Ֆիզիկական բռնությունից զերծ 

մնալու իրավունք,  

Լրագրողի` մասնագիտական 

օրինական գործունեություն 

իրականացնելու իրավունք 

 
 

0 
 

1 0 1 2 

Ընդամենը 56 85 72 91 304 

 
Աղյուսակ 2 

2015թ. առաջին, երկրորդ, երրորդ և չորրորդ եռամսյակներում գրանցված մարդու 

իրավունքների խախտումների թիվը անհատական դեպքերում 

Խախտված իրավունք Խախտումների թիվ 

 I եռամսյակ II եռամսյակ III եռամսյակ IV եռամսյակ 2015թ. 

Ազատ տեղաշարժվելու 

իրավունք  0 0 1 2 3 
Ազատ տեղաշարժվելու 

իրավունք,  

Տեղեկատվություն ստանալու 

իրավունք 0 0 1 0 1 
Անձնական ազատության և 

անձեռնմխելիության իրավունք 3 10 4 1 18 
Անձնական ազատության և 

անձեռնմխելիության իրավունք,  

Դիտորդություն իրականացնելու 

իրավունք 0 0 0 4 4 
Անձնական և ընտանեկան 

կյանքը հարգելու իրավունք 1 0 0 0 1 
Անմարդկային կամ 

արժանապատվությունը 

նվաստացնող վերաբերմունքից 

զերծ մնալու իրավունք (ներառյալ 

հոգեբանական ճնշումներից, 

սպառնալիքներից զերծ մնալու 

իրավունքը) 

 
 

3 
 

5 7 3 18 
Արդար դատաքննության 

իրավունք 0 0 0 2 2 
Բնակարանի 

անձեռնմխելիության իրավունք 1 3 0 0 4 
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Դիտորդություն իրականացնելու 

իրավունք 0 0 0 1 1 
Իրավաբանական օգնություն 

ստանալու իրավունք 0 1 0 0 1 
Իրավական պաշտպանության 

արդյունավետ միջոցների 

իրավունք 3 4 3 1 11 
Լրագրողի` մասնագիտական 

օրինական գործունեություն 

իրականացնելու իրավունք 
 

1 
 

3 1 0 5 
Կարծիքն ազատորեն 

արտահայտելու իրավունք 0 2 0 0 2 
Կարծիքն ազատորեն 

արտահայտելու իրավունք,  

Անձնական ազատության և 

անձեռնմխելիության իրավունք  0 0 1 0 1 
Միավորումներ կազմելու 

իրավունք  
0 0 0 2 2 

Սեփականության իրավունք  
0 0 1 0 1 

Տեղեկատվություն ստանալու 

իրավունք 3 1 0 0 4 
Ֆիզիկական բռնությունից զերծ 

մնալու իրավունք 3 7 11 3 24 

Ընդամենը 18 36 30 19 103 
 

Աղյուսակ 3 

2015թ. առաջին,  երկրորդ,  երրորդ  և  չորրորդ  եռամսյակներում հավաքների ժամանակ 

գրանցված մարդու իրավունքների խախտումների թիվը 

Խախտված իրավունք Խախտումների թիվ 

 I եռամսյակ II եռամսյակ III եռամսյակ IV եռամսյակ 2015թ. 

Ազատ տեղաշարժվելու 
իրավունք 0 1 0 0 1 
Անձնական ազատության և 

անձեռնմխելիության իրավունք 9 11 8 18 46 
Անձնական ազատության և 

անձեռնմխելիության իրավունք, 

Լրագրողի` մասնագիտական 

օրինական գործունեություն 

իրականացնելու իրավունք 

 
 

0 

 
 

1 

 

0 0 1 
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Անմարդկային կամ 

արժանապատվությունը 

նվաստացնող վերաբերմունքից 

զերծ մնալու իրավունք 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

7 

 
 

1 16 
Անմարդկային կամ 

արժանապատվությունը 

նվաստացնող վերաբերմունքից 

զերծ մնալու իրավունք, 

Լրագրողի` մասնագիտական 

օրինական գործունեություն 

իրականացնելու իրավունք 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 2 
Գույքի անձեռնմխելիության 

իրավունք 0 2 0 3 5 
Գույքի անձեռնմխելիության 

իրավունք 

Լրագրողի` մասնագիտական 

օրինական գործունեություն 

իրականացնելու իրավունք 

 
 

0 

 
 

1 

 
 
 
 

0 

 
 

0 1 
Իրավական պաշտպանության 

արդյունավետ միջոցների 

իրավունք 
 

3 
 

1 

 
 

2 
 

4 10 
Իրավական պաշտպանության 

արդյունավետ միջոցների 

իրավունք,  

Արդար դատաքննության 

իրավունք 0 0 1 0 1 
Իրավաբանական օգնություն 

ստանալու իրավունք  0 0 1 2 3 
Լրագրողի` մասնագիտական 

օրինական գործունեություն 

իրականացնելու իրավունք 
 

1 
 

1 

 
 

0 1 3 
Խաղաղ, առանց զենքի հավաքներ 
անցկացնելու իրավունք 19 20 17 39 95 
Խտրականությունից զերծ մնալու 
իրավունք  0 0 1 0 1 
Կարծիքն ազատորեն 
արտահայտելու իրավունք 0 1 0 0 1 
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Կարծիքն ազատորեն 

արտահայտելու իրավունք, 

Խաղաղ, առանց զենքի 

հավաքներ անցկացնելու 

իրավունք 0 0 1 0 1 
Կյանքի իրավունք, 

Անմարդկային կամ նվաստացնող 

վերաբերմունքից զերծ մնալու 

իրավունք 1 0 0 0 1 
Ֆիզիկական բռնությունից զերծ 
մնալու իրավունք 

1 3 4 3 11 
Ֆիզիկական բռնությունից զերծ 

մնալու իրավունք,  

Լրագրողի` մասնագիտական 

օրինական գործունեություն 

իրականացնելու իրավունք 0 1 0 1 2 
Ընդամենը 38 49 42 72 201 

 

Աղյուսակ 4 

2015թ. առաջին, երկրորդ, երրորդ և չորրորդ եռամսյակներում գրանցված խախտումների 

վայրեր 

Վայրը Խախտումների թիվ 

 I եռամսյակ II եռամսյակ III եռամսյակ IV եռամսյակ 2015թ. 

ք. Երևան 36 67 56 69 228 

Արագածոտնի մարզ, որից  0 1 0 0 1 

ք. Ապարան 0 1 0 0 1 

Արարատի մարզ, որից 0 2 0 0 2 

ք. Վեդի 0 2 0 0 2 

Արմավիրի մարզ, որից 3 0 0 1 4 

ք. Արմավիր 2 0 0 0 2 

ք. Մեծամոր 1 0 0 0 1 

ք. Վաղարշապատ 0 0 0 1 1 
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Գեղարքունիքի մարզ, որից 0 0 2 2 4 

ք. Մարտունի 0 0 0 1 1 

ք. Սևան  0 0 2 0 2 

ք. Վարդենիս 0 0 0 1 1 

Լոռու մարզ, որից 0 5 0 7 12 

ք. Ալավերդի 0 2 0 0 2 

ք. Վանաձոր 0 2 0 3 5 

ք. Ստեփանավան 0 0 0 2 2 

ք. Սպիտակ 0 0 0 2 2 

ք. Տաշիր 0 1 0 0 1 

Կոտայքի մարզ, որից 0 0 2 7 9 

ք. Աբովյան 0 0 2 1 3 

ք. Բյուրեղավան 0 0 0 1 1 

ք. Եղվարդ 0 0 0 1 1 

ք. Նոր Հաճն 0 0 0 1 1 

ք. Չարենցավան 0 0 0 1 1 

գ. Բուժական 0 0 0 1 1 

գ. Գառնի 0 0 0 1 1 

Սյունիքի մարզ, որից 0 3 0 2 5 

ք. Գորիս 0 2 0 0 2 

ք. Կապան 0 1 0 1 2 

ք. Մեղրի 0 0 0 1 1 

Վայոց ձորի մարզ, որից 0 0 0 1 1 

ք. Եղեգնաձոր 0 0 0 1 1 
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Տավուշի մարզ, որից 1 0 4 1 6 

ք. Իջևան 1 0 0 0 1 

ք. Նոյեմբերյան 0 0 4 0 4 

գ. Կողբ 0 0 0 1 1 

Շիրակի մարզ, որից 14 7 5 0 26 

ք. Ախուրյան 0 0 2 0 2 

ք.Գյումրի 14 7 3 0 24 

ԼՂՀ 1 0 0 0 1 

ք. Բերձոր 1 0 0 0 1 

Անհայտ 1 0 3 1 5 

Ընդամենը 56 85 72 91 304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


