
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տեղեկանք 

պետական մարմինների պաշտոնական և զանգվածային 

լրատվության այլ միջոցների ինտերնետային էջերով  

2015 թ. մայիս- դեկտեմբեր ամսիներին թմրամիջոց գործածող 

անձանց, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությանը և  

թմրամիջոցներին առնչվող այլ նյութերի  

մշտադիտարկման վերաբերյալ 

 

 

 

 

 

 

Վանաձոր  2016 թ. 

  Հելսինկյան  Քաղաքացիական  Ասամբլեայի  

  Վանաձորի  գրասենյակ 
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Խմբագիր՝  

Արթուր Սաքունց 

 

Կազմող՝  

Մարիետա Թեմուրյան 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սույն ուսումնասիրությունը հնարավոր է դարձել Բաց հասարակության հիմնադրամներ - 

Հայաստանի ամբողջական ֆինանսական օժանդակության շնորհիվ՝ «ՀՔԱ Վանաձորի 

գրասենյակի կայունությունը Հայաստանում ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների 

մարտահրավերների լույսի ներքո» ծրագրի շրջանակներում, դրամաշնորհ՝ N 19145։   

Սույն ուսումնասիրության մեջ տեղ գտած տեսակետների հեղինակը ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակն 

է, որն էլ միայն պատասխանատու է նյութի բովանդակության համար։ Ուսումնասիրության 

բովանդակությունը կարող է չհամընկնել Բաց հասարակության հիմնադրամներ - Հայաստանի 

տեսակետներին, այն արտահայտում է հեղինակների կարծիքը և հաստատված չէ Բաց 

հասարակության հիմնադրամներ - Հայաստանի կամ նրա խորհրդի կողմից, հետևաբար չի 

ներկայացնում Բաց հասարակության հիմնադրամներ - Հայաստանի դիրքորոշումներն ու 

տեսակետները։  
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Նախաբան 

 

Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը 2011 թվականից դիտարկում է 

զանգվածային լրատվության միջոցները թմրամիջոց գործածող անձանց իրավունքների 

պաշտպանության վիճակի և պետության ու հասարակության վերաբերմունքի ուսումնասիրման 

նպատակով:  

Սույն տեղեկանքում ներկայացվում է 2015 թ. մայիս-դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում 

հրապարակված նյութերի ուսումնասիրության արդյունքները:  

2015 թ. մայիս-դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում ուսումնասիրվել է 15 ինտերնետային էջ՝ 

police.am, genproc.am, moh.am, news.am, a1plus.am, lragir.am, 168.am, 7or.am, slaq.am, ilur.am, 

galatv.am, armlur.am, 1in.am, operativ.am, hhpress.am: Նշված ինտերնետային էջերից հավաքագրվել է 

թմրամիջոց գործածող անձանց, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությանը և թմրամիջոցներին 

առնչվող այլ՝ ընդհանուր թվով 1527 նյութ: 

 

Ուսումնասիրության մեթոդաբանությունը 

 

Ուսումնասիրության ընթացքում հավաքագրված նյութերը դասակարգվել են ըստ 

տեղեկատվության տարածման աղբյուրների, բովանդակության, ինչպես նաև հանրային 

վերաբերմունքի ձևավորման վրա ունեցած ազդեցության: 

Ըստ տեղեկատվության տարածման աղբյուրների՝ նյութերը դասակարգվել են հետևյալ խմբերի՝ 

 պետական մարմինների պաշտոնական ինտերնետային էջերով հրապարակված նյութեր, 

 զանգվածային լրատվության այլ միջոցներով հրապարակված նյութեր: 

Պետական մարմինների պաշտոնական ինտերնետային էջերով և զանգվածային լրատվության այլ 

միջոցներով հրապարակված նյութերը ևս խմբավորվել են ըստ պետական մարմինների, 

կազմակերպությունների և մարդկանց խմբերի: 

Հրապարակումները դասակարգվել են ըստ հետևյալ խմբերի՝   

 քրեադատավարական գործողությունների իրականացման վերաբերյալ (քրեական 

հետապնդում, բերման ենթարկում, ձերբակալում, նախաքննություն, դատաքննություն, 

պատժի նշանակում, թմրամիջոց գործածող անձանց նկատմամբ կիրառվող հարկադրանքի 

ու պատասխանատվության միջոցների կիրառում),   

 ընդհանուր բնույթի տեղեկատվական նյութեր (վիճակագրական տվյալներ ներկայացնող, 

թմրամիջոցների ազդեցության, կիրառության, գործածման, հետազոտությունների, 

ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի շրջանակներում պետական քաղաքականության 
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վերաբերյալ նյութեր): 

Քրեադատավարական գործողությունների իրականացման վերաբերյալ նյութերը խմբավորվել են 

ըստ հետևյալ թեմաների՝ 

 թմրամիջոց գործածող անձանց կողմից կատարված հանցագործությունների վերաբերյալ 

նյութեր, որոնք չեն վերաբերում թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությանը,  

 թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության վերաբերյալ նյութեր, որոնցում մատնանշվել 

են պաշտոնատար անձինք և քաղաքացիներ, 

 թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության վերաբերյալ նյութեր, որոնցում հիմնականում 

տեղեկություններ են պարունակվել թմրամիջոցի կամ թմրամիջոցների ապօրինի 

շրջանառությամբ զբաղվող խմբերի հայտնաբերման մասին՝ առանց կոնկրետ անձանց կամ 

մարդկանց խմբերի մատնանշման,  

 քաղաքացիների նկատմամբ քրեական պատասխանատվության, քրեական հետապնդման 

և քրեադատավարական այլ գործողությունների մասին նյութեր: 

Հրապարակված նյութերը գնահատվել են թմրամիջոց գործածող անձանց և նրանց խնդիրների 

նկատմամբ հանրային վերաբերմունքի ձևավորման վրա ունեցած ազդեցության տեսանկյունից՝  

 դրական վերաբերմունք ձևավորող, 

 բացասական վերաբերմունք ձևավորող, 

 չեզոք բնույթի նյութեր (դրական կամ բացասական վերաբերմունք չեն ձևավորում) և 

թմրամիջոցների և նրանց գործածման նկատմամբ ազդեցության տեսանկյունից՝  

 բացասական վերաբերմունք ձևավորող (թմրամիջոցների գործածման բացասական 

հետևանքների մասին տեղեկություններ պարունակող նյութեր), 

 ոչ բացասական վերաբերմունք ձևավորող (թմրամիջոցների գործածումը խրախուսող 

նյութեր), 

 չեզոք բնույթի հրապարակումներ (նյութեր, որոնք չեն անդրադառնում թմրամիջոցների 

գործածման բացասական հետևանքներին, չեն խրախուսում դրանց գործածումը): 

Ուսումնասիրության ընթացքում առանձնացվել են նաև այն նյութերը, որոնք տեղեկատվություն են 

պարունակում մարդու իրավունքների հնարավոր խախտումների վերաբերյալ կամ խախտում են 

անձի անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունքը՝ հրապարակելով անձին 

նույնականացնող անձնական տվյալներ: 

 

Հրապարակումների աղբյուրները  

 

2015 թ. հավաքագրված 1527 նյութերից 242-ը տարածվել են պետական մարմինների պաշտոնական 

ինտերնետային էջերով, 1285-ը՝ զանգվածային լրատվության այլ միջոցներով: 
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Պետական մարմինների ինտերնետային էջերով տարածված 242 նյութերից 240-ը տարածվել է ՀՀ 

Ոստիկանության, 1-ը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության և ևս մեկը՝ ՀՀ Դատախազության 

ինտերնետային էջերով: 

ՀՀ Առողջապահության նախարարության ինտերնետային էջով հրապարակումը վերաբերել է 

անձին՝ թմրամիջոցների և հոգեմետ դեղերի պահպանության, բաց թողնման և հսկողության 

պատասխանատու պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքից զրկելուն: 

ՀՀ Դատախազության ինտերնետային էջով հրապարակումը վերաբերել է ՀՀ Գլխավոր դատախազի 

ԱՊՀ անդամ-պետությունների գլխավոր դատախազների համակարգող խորհրդի նիստին 

մասնակցությանը, որի շրջանակներում քննարկվել և փոխանակվել է նաև թմրամիջոցների և 

հոգեմետ նյութերի և դրանց պրեկուրսորների ապօրինի շրջանառության, ինչպես նաև 

թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի գործածման հետևանքով առաջացած հիվանդությունների 

դեմ պայքարի փորձը: 

ՀՀ Ոստիկանության ինտերնետային էջով տարածված հրապարակումները որպես կանոն 

տեղեկատվություն են տրամադրել թմրամիջոցների և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությամբ 

զբաղվող անհատների, մարդկանց խմբերի հայտնաբերման վերաբերյալ (230 նյութ):  

Նյութերից 7-ը վերաբերել է ՀՀ Ոստիկանության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ 

թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության կանխարգելմանն ուղղված տարբեր հանդիպումներին: 

Ի դեպ նշված նյութերից մեկով անդրադարձ է կատարվել տվյալ բնագավառում առողջապահական 

խնդիրներին: Նյութում մասնավորապես նշվում է, որ ՀՀ Ոստիկանության պետի առաջին 

տեղակալ Հունան Պողոսյանն ընդունել է ՁԻԱՀ-ի, տուբերկուլյոզի և մալարիայի դեմ պայքարի 

Գլոբալ հիմնադրամի Հայաստանի ծրագրերի ղեկավար Վալերիա Գրիշեչկինայի գլխավորած 

պատվիրակությանը՝ Հայաստանում ներարկային թմրամիջոցներ գործածող անձանց 

մեթադոնային փոխարինող բուժման ծրագրի իրականացման կազմակերպչական խնդիրներ 

քննարկելու նպատակով1: Հանդիպմանը մասնակցել է նաև ՀՀ ԱՆ Նարկոլոգիական 

հանրապետական կենտրոնի ղեկավարը: Նկատենք, որ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 

ինտերնետային էջով թմրամիջոց գործածող անձանց բուժման և վերականգնման վերաբերյալ 2015 

թ. մայիս-դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում տեղեկատվություն չի հրապարակվել: 

Նյութերից երկուսը տվյալներ են հաղորդել թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ 

պայքարի շրջանակներում գրանցված արդյունքների մասին: Եվս մեկ նյութ վերաբերել է 

Հայաստանում «սփայս» տեսակի թմրամիջոցի տարածվածությանը և նրա գործածման 

բացասական հետևանքներին: 

Զանգվածային լրատվության այլ միջոցներով տարածված 1285 նյութերից 886-ում ևս 

տեղեկատվությունը տրամադրվել է ՀՀ-ում գործող պետական մարմինների կողմից կամ 

տարածվել է պետական մարմնի ինտերնետային էջով արդեն իսկ հրապարակված նյութը և միայն 

407 նյութերում է տեղեկատվություն ստացվել այլ աղբյուրներից: 

                                                           
1
 http://www.police.am/news/view/%D5%A8%D5%B62495.html 

http://www.police.am/news/view/%D5%A8%D5%B62495.html
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Աղյուսակ 1  

Զանգվածային լրատվության միջոցներով տարածված 1285 հրապարակումների դասակարգումը՝ 

ըստ ՀՀ-ում գործող պետական մարմիններից և այլ աղբյուրներից ստացված տեղեկատվության2 

N Պետական մարմիններ (աղբյուրներ) Թիվը Տոկոսը 

1 ՀՀ Ոստիկանություն 682 77 

2 
ՀՀ Արդարադատության նախարարություն  76 8.6 

Այդ թվում՝ 

ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական վարչություն 75 8.4  

3 ՀՀ Հատուկ քննչական ծառայություն 50 5.6 

4 ՀՀ Քննչական կոմիտե 31 3.5 

5 ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն 20 2.3 

6 ՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայություն 10 1.1 

7 

ՀՀ Առողջապահության նախարարություն  6 0.7 

Այդ թվում՝ 

ՀՀ Ան նարկոլոգիական բուժհաստատություն 5 0.6 

8 Դատական տեղեկատվական համակարգ 5 0.6 

9 ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանություն 2 0.2 

10 ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորներ 2 0.2 

11 ՀՀ Դատախազություն  1 0.1 

12 ՀՀ Կառավարություն 1 0.1 

Ընդամենը 886 100 

N Մասնավոր կազմակերպություններ և/կամ ոչ պաշտոնատար անձինք Թիվը Տոկոսը 
1 Թմրամիջոց գործածող անձանց հարազատներ և/կամ քաղաքացիներ 9 2.2 

2 Թմրամիջոց գործածող անձինք 5 1.2 

3 Փաստաբաններ և/կամ իրավաբաններ 4 1 

4 ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ 2 0.5 

5 Հայկական կարմիր խաչի ընկերություն 1 0.3 

6 ԶԼՄ 386 94.8 

Ընդամենը 407 100 

Ընդամենը 1293*  
* Զանգվածային լրատվության միջոցներով հրապարակումների թիվը 1285 է, 1293 թիվը ստացվել է 6 նյութերում և՛ 

պետական մարմիններից, և՛ այլ աղբյուրներից տեղեկատվության առկայությամբ, միաժամանակ նյութերից երկուսը 

պարունակել են ինչպես ՀՀ Ոստիկանության, այնպես էլ ՀՀ ԱՆ Նարկոլոգիական բուժհաստատության կողմից 

տրամադրված տեղեկատվությունը: 

Ինչպես տեսնում ենք աղյուսակ 1-ում, նյութերի մեծ մասը (1285-ից 682-ը կամ մոտ 53 տոկոսը) 

հրապարակվել են ՀՀ Ոստիկանության կողմից տրամադրված տեղեկատվության հիման վրա: 

Պետական մարմինների պաշտոնական ինտերնետային էջերով և զանգվածային լրատվության այլ 

միջոցներով հավաքագրված բոլոր 1527 նյութերից 922-ը (մոտ 60 տոկոսը) հրապարակվել է ՀՀ 

                                                           
2
 Դասակարգվել են միայն ՀՀ-ում գործող մարմինները, կազմակերպությունները, ՀՀ-ում ապրող մարդկանց 

խմբերը կամ ՀՀ-ում տեղի ունեցած դեպքերի վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրած մարմինները, 

կազմակերպությունները, մարդկանց խմբերը: Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գործող 

մարմինների, կազմակերպությունների և մարդկանց խմբերի կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը, որը 

նաև չի վերաբերել ՀՀ-ում կատարված դեպքերին, զետեղվել է ԶԼՄ-ներում: 



 

ՀԵԼՍԻՆԿՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՍԱՄԲԼԵԱՅԻ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ 

HELSINKI CITIZENS` ASSEMBLY-VANADZOR 

__________________________________________________________________________________ 

8 
 
 

                    
__________________________________________________________________________________________ 

Տիգրան Մեծի 59, Վանաձոր, 2001, Հայաստանի Հանրապետություն, հեռ. (+374 322) 4 22 68; էլ. փոստª hcav@hcav.am 

59 Tigran Mets  St., Vanadzor, 2001, Republic of Armenia, Tel. (+374 322) 4 22 68; E-mail:  hcav@hcav.am 

 

 

Ոստիկանության ինտերնետային էջով կամ ՀՀ Ոստիկանության կողմից տրամադրված 

տեղեկատվության հիման վրա:  

Հրապարակումների մեջ նկատելի են նաև պետական հետևյալ մարմինների՝ ՀՀ 

Արդարադատության նախարարության, այդ թվում՝ ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական վարչության (8.6 

տոկոս), ՀՀ Հատուկ քննչական ծառայության (5.6 տոկոս), ՀՀ Քննչական կոմիտեի (3.5 տոկոս) և ՀՀ 

Ֆինանսների նախարարության (2.3 տոկոս) կողմից տրամադրված տեղեկատվության հիման վրա 

նյութերը (հավաքագրված բոլոր 1527 նյութերից 177-ը կամ մոտ 12 տոկոսը):  

Զանգվածային լրատվության այլ միջոցներով պետական մարմինների (աղբյուրների) կողմից 

տրամադրված տեղեկատվության հիման վրա հրապարակումների գերակշիռ մասը ևս 

տեղեկատվություն է տրամադրել թմրամիջոցների և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությամբ 

զբաղվող անհատների, մարդկանց խմբերի հայտնաբերման վերաբերյալ: 

ՀՀ Առողջապահության նախարարության, այդ թվում ՀՀ ԱՆ Նարկոլոգիական բուժհաստատության 

կողմից տրամադրված տեղեկությունների հիման վրա հրապարակվել է 6 նյութ, որոնցից միայն 

չորսն է այս կամ այն կերպ առնչվել առողջապահության ոլորտին (նյութերից մեկը 

վիճակագրական տվյալներ է ներկայացնում ՀՀ-ում թմրամիջոց գործածող անձանց թվաքանակի 

վերաբերյալ, երեքն անդրադառնում են «սփայս» տեսակի թմրամիջոցի օգտագործման 

վտանգավորությանը, մյուս 2-ը՝ բուժհաստատության կողմից որոշակի անձանց նկատմամբ 

փորձաքննության իրականացման արդյունքներին): 

Միայն մեկ նյութ է անդրադարձել բնագավառում նախանշվող և իրականացվող ծրագրերին: 

Մասնավորապես տեղեկատվություն է տարածվել «ՀՀ թմրամոլության և թմրամիջոցների ապօրինի 

շրջանառության դեմ պայքարի ծրագրի» ՀՀ Կառավարության կողմից հավանության 

արժանանալու մասին: Ըստ հրապարակման՝ ծրագրի իրականացումը կնպաստի «թմրամոլության» 

հետագա զարգացման նվազեցմանը, թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և դրանց 

պրեկուրսորների ապօրինի շրջանառության հետ կապված հարաբերությունների 

նախականխմանն ու հայտնաբերմանը, «թմրամոլության» և թմրամիջոցների հասցրած վնասի 

վերաբերյալ բնակչության իրազեկմանը: 

Այսպիսով, կարող ենք եզրակացնել, որ զանգվածային լրատվության միջոցներով հրապարակված 

նյութերը գերազանցապես ներկայացնում են պետական մարմինների կողմից տրամադրված 

տեղեկատվությունը: Ընդ որում նյութերի հիմնական մասը հրապարակվում է ՀՀ Ոստիկանության 

ինտերնետային էջով կամ այս պետական մարմնի տրամադրած տեղեկատվության հիման վրա: 

Ուստի պարզ է, որ հրապարակումները որպես կանոն վերաբերում են թմրամիջոցների 

շրջանառության դեմ պայքարի  նպատակով  կիրառվող  քրեադատավարական  

գործողություններին, իսկ առողջապահական հարցերի վերաբերյալ հրապարակումները 

հազվադեպ են: Սա վկայում է պետության կողմից թմրամիջոցների բնագավառում 

առողջապահական խնդիրների վերաբերյալ պատշաճ ուշադրության բացակայության և կիրառվող 

քաղաքականության մեջ քրեական հետապնդման բնույթի գործողությունների գերակայության 

մասին։  
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Հրապարակումների բնույթը, հանրային վերաբերմունքի ձևավորման վրա նրանց 

ազդեցությունը 

Հրապարակումների բնույթը 

 

Թմրամիջոցների բնագավառում 2015 թ. հավաքագրված 1527 հրապարակումներից մեծ մասը՝ մոտ 

79 տոկոսը, վերաբերում են քրեադատավարական գործողությունների իրականացմանը, մոտ 21 

տոկոսը՝ ընդhանուր բնույթի տեղեկատվություն են ներկայացնում (տե՛ս աղյուսակ 2): 

Աղյուսակ 2  

Հրապարակումների դասակարգումը՝ ըստ բովանդակության 

N 
Նյութի 

բովանդակությունը 

2011 թ. 2012 թ. 2013 թ. 2014 թ. 2015 թ. 
Ընդա

մենը Թիվը 
Տոկո

սը 
Թիվը 

Տոկո

սը 
Թիվը 

Տոկո

սը 
Թիվը 

Տոկո

սը 
Թիվը 

Տոկո

սը 

1 

Քրեադատավարական 

գործողությունների 

իրականացման 

վերաբերյալ 

656 68.5 310 77.3 215 58.9 177 64.4 1306 84.6 2664 

Այդ թվում՝ 
Թմրամիջոց գործածող 

անձանց կողմից 

կատարված 

հանցագործություններ 

- - - - - - - - 9 0.7 9 

Թմրամիջոցների ապօրինի 

շրջանառություն՝ 

պաշտոնատար անձանց և 

քաղաքացիների 

մատնանշմամբ 

- - - - - - - - 1109 85 1109 

Թմրամիջոցների ապօրինի 

շրջանառություն՝ առանց 

կոնկրետ անձանց կամ 

մարդկանց խմբերի 

մատնանշման 

- - - - - - - - 189 14.5 189 

Քաղաքացիների 

նկատմամբ քրեական 

պատասխանատվության, 

քրեական հետապնդման և 

քրեադատավարական այլ 

գործողությունների մասին 

նյութեր 

643 98 307 99 151 70.2 171 96.6 1115 85.3 2387 

2 
Ընդհանուր բնույթի 

տեղեկատվական 

նյութեր 

301 31.5 91 22.7 150 41.1 98 35.6 221 15.4 861 

Ընդամենը 957 100 401 100 365 100 275 100 1527 100 3525 
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Ինչպես տեսնում ենք աղյուսակ 2-ից, 2011-2015 թթ. հավաքագրված 3525 նյութերի զգալի մասը 

(մոտ 73 տոկոսը) քրեադատավարական գործողությունների իրականացման վերաբերյալ են: Ընդ 

որում նշված նյութերը գերակշռել են բոլոր տարիներին, իսկ ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցվել է 

2015 թ.: Այսինքն՝ 2011-2015 թթ. գերակշռել են թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության 

բնագավառում քրեական հետապնդման, բերման ենթարկելու, ձերբակալելու, նախաքննության, 

դատաքննության, պատիժ նշանակելու, հարկադրանքի ու պատասխանատվության միջոցներ 

կիրառելու վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող հրապարակումները:  

Քրեադատավարական գործողությունների կատարման վերաբերյալ 2015 թ. մայիս-դեկտեմբեր 

ամիսներին հավաքագրված 1306 նյութերից 9-ը վերաբերել են թմրամիջոց գործածող անձանց 

կողմից կատարված հանցագործություններին (այս նյութերը թմրամիջոցների ապօրինի 

շրջանառությանը չեն վերաբերել): Նյութերից 1109-ը վերաբերել են թմրամիջոցների ապօրինի 

շրջանառությանը՝ պաշտոնատար անձանց և քաղաքացիների մատնանշմամբ, ևս 189-ը՝ 

թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությանը, որոնցում հիմնականում տեղեկություններ են 

պարունակվել թմրամիջոցի հայտնաբերման մասին՝ առանց կոնկրետ անձանց կամ մարդկանց 

խմբերի մատնանշման: 

Քրեադատավարական գործողությունների իրականացման վերաբերյալ տեղեկություններ 

պարունակող հրապարակումներում մեծ թիվ են կազմել քաղաքացիների նկատմամբ քրեական 

պատասխանատվության, քրեական հետապնդման և քրեադատավարական այլ գործողությունների 

մասին նյութերը: 2011-2015 թթ. ընթացքում քրեադատավարական գործողությունների 

իրականացման վերաբերյալ նյութերի մեջ պատժիչ բնույթի հրապարակումները որպես կանոն 

գերազանցել են 90 տոկոսի շեմը՝ հասնելով ընդհուպ մինչև 99 տոկոսի: Միայն 2013 թ. և 2015 թ. են 

դրանք համապատասխանաբար մոտ 70 և 85 տոկոս կազմել, որն այդուհանդերձ նշված 

թվականներին հավաքագրված ամբողջ հրապարակումների մեջ անգամ զգալի թիվ է կազմում՝ 

համապատասխանաբար մոտ 41 և 73 տոկոս: 

Հարկ է նշել, որ 2015 թ. քրեական հետապնդման բնույթի 1115 նյութերից 942-ը վերաբերել են 

քաղաքացիների նկատմամբ իրականացվող քրեադատավարական բնույթի գործողություններին:  

Այսպիսով, կարող ենք արձանագրել, որ ինչպես 2011-2014 թթ., այնպես էլ 2015 թ. պետական 

մարմինների պաշտոնական ինտերնետային էջերով և զանգվածային լրատվության այլ 

միջոցներով հրապարակված թմրամիջոց գործածող անձանց, թմրամիջոցների ապօրինի 

շրջանառությանը և թմրամիջոցներին առնչվող այլ նյութերը մեծ մասամբ պարունակել են 

հետաքննության, նախաքննության, դատաքննության և քրեական պատժի  կիրառման  վերաբերյալ 

տեղեկություններ:  Ընդ  որում  նյութերի մեծ  մասը  վերաբերում  են  թմրամիջոցների ապօրինի  

շրջանառությանը՝ անձանց կամ մարդկանց խմբերի նշմամբ:  

Ավելին, քրեադատավարական գործողությունների վերաբերյալ նյութերի մեծամասնությունը 

վերաբերում են կոնկրետ քաղաքացիների նկատմամբ իրավական գործողություններին: Ուստի 

կարող ենք հավաստել  թմրամիջոց գործածող կամ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության մեջ 

ներգրավված անձանց նկատմամբ պետության պատժողական քաղաքականության առկայության 
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մասին: 

 

Թմրամիջոց գործածող անձանց և նրանց խնդիրների նկատմամբ հանրային վերաբերմունքի 

ձևավորման վրա հրապարակումների ունեցած ազդեցությունը 

 

2011-2015 թթ. ընթացքում 7 նյութ է հրապարակվել, որոնք թմրամիջոց գործածող անձանց և նրանց 

խնդիրների նկատմամբ բացասական վերաբերմունք են ձևավորում, թեև թմրամիջոց գործածող 

անձինք խոցելի, մարգինալացված խումբ են և համայնքում ներառման, կարծրատիպերի դեմ 

պայքարի խնդիր է առկա (տե՛ս աղյուսակ 3): 

Աղյուսակ 3  

Հրապարակումների դասակարգումը՝ ըստ թմրամիջոց գործածող անձանց նկատմամբ հանրային 

վերաբերմունքի ձևավորման վրա ունեցած ազդեցության 

N Նյութի բնույթը 
2011 թ. 2012 թ. 2013 թ. 2014 թ. 2015 թ. 

Ընդամենը 
Թիվը 

Տոկո

սը 
Թիվը 

Տոկո

սը 
Թիվը 

Տոկո

սը 
Թիվը 

Տոկո

սը 
Թիվը 

Տոկո

սը 

1 
Դրական 

վերաբերմունք 

ձևավորող  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Բացասական 

վերաբերմունք 

ձևավորող  

5 0.5 0 0 0 0 0 0 2 0.1 7 

3 

Դրական կամ 

բացասական 

վերաբերմունք 

չձևավորող 

952 99.5 401 100 365 100 275 100 1525 99.9 3518 

Ընդամենը 957 100 401 100 365 100 275 100 1527 100 3525 

 

2015 թ. հրապարակված 1527 նյութերից 95-ում (մոտ 6 տոկոս) օգտագործվել են «թմրամոլ» կամ 

«թմրամոլություն» բառերը, որոնք նպաստում են թմրամիջոց գործածող անձանց նկատմամբ 

խարանի և կարծրատիպերի ամրապնդմանը և նույնպես կարող են հանգեցնել բացասական 

վերաբերմունքի ձևավորմանը: Ի դեպ, նշված նյութերից 13-ը հրապարակվել են ՀՀ 

Ոստիկանության ինտերնետային էջով:  

Ինչպես արդեն նշվեց վերևում, մեծ թվով հրապարակումներ անդրադարձել են թմրամիջոց 

գործածող անձանց նկատմամբ քրեադատավարական գործողությունների իրականացմանը, 

մինչդեռ վերջիններիս առողջապահական խնդիրների՝ մասնավորապես բուժման և 

վերականգնման անհրաժեշտության և այդ ուղղությամբ տարվող աշխատանքների վերաբերյալ 

նյութերը հազվադեպ են:  
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Թմրամիջոց գործածող անձանց նկատմամբ քրեադատավարական գործողությունների 

իրականացման վերաբերյալ նյութերի տեղատարափը կարող է միայն բացասական ազդեցություն 

ունենալ հանրային վերաբերմունքի վրա՝ թմրամիջոց գործածող անձանց առանձնացնելով որպես 

«հանցագործներ», «հանցագործության հակված», «վտանգ ներկայացնող» անձինք:   

Այսպիսով, թմրամիջոց գործածող անձանց և նրանց խնդիրների նկատմամբ հասարակության 

բացասական վերաբերմունքի հաղթահարման ուղղությամբ աշխատանքների վերաբերյալ 

հրապարակումներ չեն եղել:  

Ավելին,  հրապարակվող  նյութերում շարունակվում են գերակայել  թմրամիջոց գործածող անձանց 

նկատմամբ բացասական կարծրատիպերի և խարանի ամրապնդմանը նպաստող վերաբերմունքի 

դրսևորումները: 

 

Թմրամիջոցների և դրանց գործածման նկատմամբ հանրային վերաբերմունքի ձևավորման վրա 

հրապարակումների ունեցած ազդեցությունը 

 

2015 թ. հավաքագրված որոշ նյութերում ներկայացվում է թմրամիջոցների ապօրինի 

շրջանառությամբ զբաղվող անձանց բարեկեցիկ կյանքի, հայտնի անձանց կողմից թմրամիջոցներ 

գործածելու վերաբերյալ տեղեկություններ: Նման հրապարակումները նպաստում են 

թմրամիջոցների գործածման նկատմամբ ոչ թե բացասական, այլ դրական վերաբերմունքի 

ձևավորմանը:  Նման նյութերն այնուամենայնիվ կազմում են հավաքագրված նյութերի մոտ մեկ 

տոկոսը:  

Հրապարակումների ևս մոտ երեք տոկոսը նպաստում է բացասական վերաբերմունքի 

ձևավորմանը թմրամիջոցների ու դրանց գործածման նկատմամբ և ունի կանխարգելիչ բնույթ: 

Հրապարակումները մասնավորապես տեղեկություններ են պարունակում թմրամիջոցների 

օգտագործման բացասական հետևանքների, հանրային անձանց կողմից թմրամիջոցների 

գործածումից հրաժարվելու դեպքերի մասին: Նման հրապարակումները միանշանակ կարող են 

ունենալ միայն կանխարգելիչ նշանակություն:  

Միաժամանակ հավաքագրված նյութերի գերակշիռ մասը չեզոք բնույթի է՝ թմրամիջոցների և 

դրանց գործածման նկատմամբ բացասական կամ ոչ բացասական վերաբերմունք ակնհայտորեն չի 

ձևավորում: Հաշվի առնելով ոչ բժշկական նպատակներով թմրամիջոցների գործածման 

բացասական հետևանքները, հատկապես մարդու առողջության վրա, անհրաժեշտ է այդ թեմայի 

վերաբերյալ ավելի լայն իրազեկում: Իսկ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության, թմրամիջոց 

գործածող անձանց վերաբերյալ այն նյութերը, որոնցում չեն անդրադառնում մարդու առողջության 

վրա թմրամիջոցների բացասական հետևանքներին, իրենց հերթին կարող են նպաստել 

թմրամիջոցների ոչ բժշկական նպատակներով գործածման նկատմամբ ոչ բացասական 

վերաբերմունքի ձևավորմանը:   
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Այսպիսով, չնայած թմրամիջոցների գործածման նկատմամբ ոչ բացասական վերաբերմունքի 

ձևավորմանը նպաստող հրապարակումները եզակի են, այնուամենայնիվ դրանք կարող են 

բացասական հետևանքներ թողնել ինչպես կոնկրետ անձանց ճակատագրերի, այնպես էլ 

հասարակական ընկալման վրա: Միևնույն ժամանակ բացակայում է թմրամիջոցների 

օգտագործման բացասական հետևանքների վերաբերյալ լայնածավալ իրազեկումը: 

 

Հրապարակված նյութերում մարդու իրավունքների խախտման դեպքերի 

արտացոլումը 

 

2015 թ. ուսումնասիրված ինտերնետային էջերում հրապարակվել է պետական մարմինների 

ներկայացուցիչների կողմից կատարված ենթադրյալ ապօրինի գործողությունների3 8 դեպքերի 

վերաբերյալ 30 նյութ: Հրապարակումներից 29-ը առնչվել են թմրամիջոցների ապօրինի 

շրջանառության հետ կապված ՀՀ Ոստիկանության կամ ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական 

հիմնարկների աշխատակիցների պաշտոնական լիազորությունների չարաշահմանը, ևս մեկը՝ 

քաղաքացիներին անօրինական տոքսիկոքիմիական փորձաքննության ենթարկմանը:  

Բոլոր 8 դեպքերը վերաբերել են արդար դատաքննության իրավունքի հնարավոր խախտումներին: 

Նյութերից 25-ը միաժամանակ վերաբերել են նաև խոշտանգումներից, դաժան, անմարդկային, 

արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքից զերծ մնալու (5 դեպք), ևս 18-ը՝ անձի 

ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքներին (4 դեպք): 

Հրապարակումների մեծ մասում մասնավորապես տեղեկատվություն է տրամադրվել ՀՀ 

Ոստիկանության և ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական հիմնարկների աշխատակիցների կողմից 

քաղաքացիների նկատմամբ հոգեբանական և/կամ ֆիզիկական ճնշման գործադրման մասին, որն 

իրականացվել է վերջիններիս կողմից թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության մեջ իրենց 

ներգրավվածությունը ճանաչելու նպատակով: 

Նյութերից 26-ը հրապարակվել է ՀՀ Հատուկ քննչական ծառայության, երկուսը՝ ՀՀ Քննչական 

կոմիտեի, մեկը՝ հարազատի, ևս մեկը՝ հասարակական կազմակերպության տրամադրած 

տեղեկատվության հիման վրա: 

Ուսումնասիրված նյութերից մի մասում արձանագրվել է անձի անձնական տվյալների 

պաշտպանության իրավունքի խախտումներ:  

                                                           
3Հաշվի առնելով, որ ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի 

դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված 

կարգով` դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով, իսկ նշված հրապարակումները հարուցված 

գործերով քննությունների մասին են՝ իրավունքի խախտումը չի պնդվում: 
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2015 թ. հավաքագրված 1527 նյութերից 165-ում (մոտ 11 տոկոս) անձի անձնական տվյալների 

վերաբերյալ այնպիսի տեղեկություններ է տրամադրվում, որոնց միջոցով հնարավոր է 

նույնականացնել անձին (անուն, ազգանուն, ծննդյան ամսաթիվ, դեմքի ցուցադրում և այլն): 

Միևնույն ժամանակ նշված տեղեկությունների հրապարակման թույլտվության մասին նշում չի 

կատարվում: Ուստի, մի կողմից, պարզ չի նշված տեղեկությունների հրապարակման նպատակը, 

մյուս կողմից, այդ նյութերով փաստացի խախտվում է անձի անձնական տվյալների 

պաշտպանության իրավունքը: 

Աղյուսակ 4 

Անձի անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունքը խախտող հրապարակումների 

դասակարգումը՝ ըստ 2011-2015 թթ. 

Տարեթիվը 
Հրապարակումների 

թիվը 

Անձի անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունքը 

խախտող հրապարակումների  

Թիվը Տոկոսը 

2011 957 156 16 

2012 401 41 10 

2013 365 127 35 

2014 275 7 3 

2015 1527 165 11 

Ընդամենը 3525 496 14 

 

Ինչպես երևում է աղյուսակ 4-ից, անձի անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունքի 

խախտումներ գրանցվել են ուսումնասիրության բոլոր տարիներին և կազմել են 

հրապարակումների 3-ից մինչև 35 տոկոսը: Ընդ որում 2015 թ. նշված նյութերի թվաքանակը մյուս 

տարիների համեմատությամբ աճել է:  

2015 թ. անձի անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունքը խախտող 165 հրապարակված 

նյութերը տեղեկություններ են տրամադրել 54 դեպքի վերաբերյալ: Այս հրապարակումների 

արդյունքում խախտվել է 72 անձանց անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունքը: Քանի 

որ այս անձանցից 31-ը թմրամիջոց գործածող է, ուստի հրապարակումների միջոցով խախտվել է 

պացիենտի անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունքը: 

Անձի անձնական տվյալների իրավունքը խախտող նյութերից 42-ը հրապարակվել են պետական 

մարմինների ինտերնետային էջերով (41-ը հրապարակվել է ՀՀ Ոստիկանության ինտերնետային 

էջով, 1-ը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության), ևս 112-ը պետական մարմինների կողմից 

տրամադրված տեղեկատվության հիման վրա (99-ը հրապարակվել է ՀՀ Ոստիկանության, 5-ը` ՀՀ 

Հատուկ քննչական ծառայության, 8-ը՝ ՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայության կողմից 

տրամադրված տեղեկատվության հիման վրա): ՀՀ Ոստիկանության կողմից տրամադրվել է 56, ՀՀ 

Հատուկ քննչական ծառայության կողմից՝ 5, ՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայության կողմից՝ 1 

և ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից՝ 1 անձի անձնական տվյալների վերաբերյալ 
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տեղեկություններ: 

Միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ 2015թ․ մայիս-դեկտեմբեր ամիսներին հրապարակված 1527 

նյութերից 773-ը անձի անձնական տվյալների մասին այնպիսի տեղեկություններ են հրապարակել, 

որոնք անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունքի խախտման վտանգներ են 

պարունակում, այսինքն՝ հնարավորություն են տալիս որոշ դեպքերում անձանց նույնականացնել: 

Այս նյութերում հիմնականում նշվում է՝  

 անձի անունը, ազգանվան առաջին տառը, ծննդյան թիվը, որոշ դեպքերում նաև 

տեղեկացվում է անձի դատվածության, ավտոմեքենայի մակնիշի, թմրամիջոցի 

պատրաստման վայրի, աշխատանքի բնույթի մասին (անձնական տվյալների 

հրապարակման այս մեխանիզմը որպես կանոն կիրառում է ՀՀ Ոստիկանությունը), 

 քրեակատարողական հիմնարկի անունը և դատապարտյալի անվան, ազգանվան առաջին 

տառերը (անձնական տվյալների հրապարակման սույն մեխանիզմը կիրառվում է 

հիմնականում ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական վարչության կողմից): 

Նույն ինտերնետային էջով նույնիսկ նմանատիպ հրապարակումներում տարբեր կերպ են 

ներկայացվում անձնական տվյալները: Հրապարակվում են նաև նյութեր, որտեղ պետական 

մարմնի կողմից ներկայացվում են միայն այնպիսի տվյալներ, որոնցով անձին որևէ կերպ 

նույնականացնել հնարավոր չէ, որպես օրինակ՝ միայն անձի անվան և ազգանվան առաջին 

տառերի հրապարակումը: Կարող ենք եզրահանգել, որ նույնիսկ պետական միևնույն մարմնի 

կողմից տարբեր մոտեցումներ են դրսևորվում անձի անձնական տվյալների պաշտպանության 

իրավունքի իրացման տեսակետից:  

Անձի անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունքի խախտման վտանգներ պարունակող 

773 նյութերը մասնավորապես վերաբերել են 193 դեպքի և տեղեկատվություն է տրամադրվել 314 

անձանց վերաբերյալ, այդ թվում՝ թմրամիջոց գործածող 133 անձի վերաբերյալ: 

Անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունքը բոլոր դեպքերում անընդունելի է, սակայն 

երբ խախտվում է թմրամիջոց գործածողի անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունքը, 

բացասական հետևանքները առավել մեծ կարող են լինել: Թմրամիջոց գործածող անձի կամ այլ 

կերպ ասած «պացիենտի» վերաբերյալ անձնական տվյալների հրապարակումը կարող է նպաստել 

համայնքից վերջինիս մեկուսացմանը: Իսկ համայնքից մեկուսացման դեպքում կնվազի անձի 

վստահությունը նաև պետական մարմինների նկատմամբ, անձը կխուսափի բուժում ստանալուց, 

անձնական կարիքները բավարարելու համար թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության մեջ 

կարող է ներգրավել այլ անձանց և արդյունքում կխոչընդոտվի թմրամիջոցների ապօրինի 

շրջանառության կանխարգելումը:  

Այսպիսով, կարող ենք եզրակացնել, որ ինտերնետային էջերով, այդ թվում՝ պետական 

մարմինների կայքէջերով, հրապարակվում են նյութեր, որոնցում չի պահպանվում անձի 

անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունքը, և պարզ չէ անձնական տվյալների 

հրապարակման իրավաչափ նպատակը: Հրապարակումներում չի պահպանվում նաև թմրամիջոց 

գործածող անձանց  անձնական  տվյալների  պաշտպանության իրավունքը, մինչդեռ 
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վերջիններս իրավունքների պաշտպանության  ավելի  բարձր երաշխիքներ պետք է ունենան՝ 

խարանից,  կարծրատիպերից և համայնքից մեկուսացման վտանգից պաշտպանվելու համար: 

Միևնույն ժամանակ հրապարակվում են նյութեր, որոնք վերաբերում են թմրամիջոցների ապօրինի 

շրջանառության հետ կապված պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման վերաբերյալ 

գործերի քննություններին և առնչվում են անձի արդար դատաքննության, խոշտանգումներից, 

դաժան, անմարդկային, արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքից զերծ մնալու, 

անձի ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքներին: Նման 

հրապարակումները թերևս վկայում են թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության բնագավառում 

հատկապես թմրամիջոց գործածող անձանց խոցելիության և պաշտոնատար անձանց կողմից 

քաղաքացիների նկատմամբ ճնշումների գործադրման ռիսկերի մասին: 

 

Ամփոփում 

 

2015 թ. մայիս-դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում դիտարկվել է թմրամիջոց գործածող անձանց, 

թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության և թմրամիջոցների վերաբերյալ այլ 1527 նյութ: 

Նյութերից 242-ը հրապարակվել է պետական մարմինների պաշտոնական ինտերնետային էջերով, 

1285-ը՝ զանգվածային լրատվության այլ միջոցներով: 

Առողջապահական հարցերին վերաբերող հրապարակումները եզակի են: Հրապարակումների 

գերակշիռ մասը վերաբերում է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարին: Մեծ 

թիվ են կազմում քրեադատավարական գործողությունների իրականացման վերաբերյալ 

հրապարակումները, որոնք մեծ մասամբ վերաբերում են թմրամիջոցների ապօրինի 

շրջանառության մեջ մեղադրվող անձանց, այդ թվում՝ թմրամիջոց գործածող անձանց քրեական 

պատասխանատվության ենթարկելուն:  

Առողջապահական հարցերի վերաբերյալ հրապարկումների փոքր թիվը և սրան զուգահեռ 

քրեադատավարական գործողությունների իրականացման վերաբերյալ հրապարակումների մեծ 

թիվը նպաստում է նաև թմրամիջոց գործածող անձանց նկատմամբ խտրականության հիմք 

հանդիսացող կարծրատիպերի և խարանի ձևավորմանն ու ամրապնդմանը: Ավելին, 

հրապարակումներում գործածվում են տերմիններ, ինչպես օրինակ՝ «թմրամոլ», «թմրամոլություն», 

որոնք խարանի և կարծրատիպերի ձևավորման տարրեր են պարունակում: Ընդ որում նշված 

տերմինաբանությունը օգտագործվում է անգամ պետական մարմինների պաշտոնական 

ինտերնետային էջերով հրապարակված նյութերում: 

Ինչպես պաշտոնական կայքէջերով, այնպես էլ զանգվածային լրատվության այլ միջոցներով 

հրապարակված նյութերով ներկայացված տեղեկատվությունը հնարավորություն է տալիս 

նույնականացնել անձին, մինչդեռ թույլտվության կամ համաձայնության մասին նշում չի արվում, 

ինչը անձանց անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունքի խախտում է: Միևնույն 
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ժամանակ հասկանալի չէ նման տեղեկատվության հրապարակման իրավաչափ նպատակը:  

Մեծ թվով նյութեր են նաև հրապարակվում, որոնք անձի անձնական տվյալների պաշտպանության 

իրավունքի խախտման ռիսկեր են պարունակում: Հրապարակվում են արդար դատաքննության, 

խոշտանգումներից, դաժան, անմարդկային, արժանապատվությունը նվաստացնող 

վերաբերմունքից զերծ մնալու, անձի ազատության և անձնական անձեռնմխելիության 

իրավունքների հնարավոր խախտումների վերաբերյալ նյութեր, որը վկայում է թմրամիջոցների 

ապօրինի շրջանառության շրջանակներում պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման 

բարձր ռիսկերի մասին: 

Հրապարակվում են նյութեր, որոնք կարող են բացասական վերաբերմունք չձևավորել  

թմրամիջոցների գործածման նկատմամբ, չնայած ոչ բժշկական նպատակներով թմրամիջոցների 

գործածման կանխարգելման խնդրի առկայությանը: 

Ուսումնասիրության միջոցով բացահայտված խնդիրների լուծման նպատակով ՀՀ պետական 

մարմիններին առաջարկում ենք՝ 

1. իրականացնել դասընթացներ հասարակայնության հետ կապերի մասնագետների, 

թմրամիջոց գործածող անձանց հետ առնչվող աշխատակիցների համար՝ 

 մարդու իրավունքների, այդ թվում՝ անձնական տվյալների պաշտպանության և 

խտրականությունից զերծ մնալու իրավունքների վերաբերյալ (ՀՀ Ոստիկանություն, ՀՀ 

Արդարատադության նախարարություն, ՀՀ Հատուկ քննչական ծառայություն, ՀՀ 

Ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ Առողջապահության նախարարություն), 

 թմրամիջոցների բնագավառում միջազգային չափանիշների, փորձի և միտումների 

վերաբերյալ (ՀՀ Ոստիկանություն, ՀՀ Առողջապահության նախարարություն), 

2. թմրամիջոց գործածող անձանց, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության վերաբերյալ 

նյութերում պարտադիր տեղեկատվություն տրամադրել ոչ բժշկական նպատակներով 

թմրամիջոցների գործածման բացասական հետևանքների վերաբերյալ (ՀՀ 

Ոստիկանություն),    

3. իրազեկել թմրամիջոց գործածող անձանց առողջապահական և սոցիալական խնդիրների 

վերաբերյալ (ՀՀ Առողջապահության նախարարություն, ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական 

հարցերի նախարարություն): 

 

Զանգվածային լրատվության միջոցներին հորդորում ենք՝ 

1. իրականացնել դասընթացներ լրագրողների համար՝ 

 մարդու իրավունքների վերաբերյալ՝ հատկապես կարևորելով անձնական տվյալների 

պաշտպանության և խտրականությունից զերծ մնալու իրավունքների մասին 

իրազեկումը, 

 թմրամիջոցների բնագավառում միջազգային չափանիշների, փորձի և միտումների 

վերաբերյալ, 
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2. նպաստել թմրամիջոց գործածող անձանց առողջապահական և սոցիալական խնդիրների 

վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացմանը, 

3. նպաստել թմրամիջոցների գործածման կանխարգելմանը՝ 

 թմրամիջոցների բացասական ազդեցության վերաբերյալ իրականացնելով լայն 

իրազեկում, 

 զերծ մնալով թմրամիջոցի գործածումը խրախուսող հրապարակումներից: 
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Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի վերաբերյալ  

 

Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը ոչ քաղաքական, ոչ 

կրոնական, շահույթ չհետապնդող հասարակական կազմակերպություն է, որը միավորում է 

ժողովրդավարության, հանդուրժողության, բազմակարծության և մարդու իրավունքների 

գերակայության սկզբունքներն արժևորող անհատների:  

Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը հիմնադրվել է 1998 թվականին 

որպես ՀՔԱ Հայաստանի կոմիտեի մասնաճյուղ, գրանցվել է 2001 թվականին և վերագրանցվել է 

2005 թվականին ՀՀ արդարադատության նախարարությունում: Կազմակերպության գլխավոր 

գրասենյակը գտնվում է Լոռու մարզկենտրոն Վանաձորում: Կազմակերպության գործունեության 

աշխարհագրությունը ընդգրկում է ինչպես Լոռու մարզը, այնպես էլ հանրապետության ողջ 

տարածքը:  

Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի տեսլականն է՝ մարդու 

արժանապատվության, ժողովրդավարության և խաղաղության գերակա արժեքներով ձևավորված 

հասարակություն:  

Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի առաքելությունն է` ազգային և 

տարածաշրջանային մակարդակներում քաղաքացիական նախաձեռնությունների աջակցությունն 

ու խթանումը, խաղաղասիրական ու իրավապաշտպանական գործունեության հզորացումը:  

ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը որդեգրել է մարդու իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ 

համալիր մոտեցում, որն ուղղված է ինչպես իրավունքների խախտման կանխարգելմանը, այնպես 

էլ խախտված իրավունքների վերականգնմանը:  

Կազմակերպությունը տրամադրում է անվճար իրավական աջակցություն, իրականացնում է 

մարդու իրավունքների մշտադիտարկում, oրենսդրական նախաձեռնություն ու լոբբինգ և 

հասարակության իրազեկմանն ուղղված միջոցառումներ:  

Մարդու իրավունքների պաշտպանության բնագավառում Հելսինկյան Քաղաքացիական 

Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի գործունեության կարևոր ուղղություններից է թմրամիջոց 

գործածող անձանց իրավունքների պաշտպանությունը: Տվյալ թիրախ խմբի իրավունքների 

պաշտպանության նպատակով Կազմակերպությունը տրամադրում է անվճար իրավաբանական 

խորհրդատվություն և իրականացնում դատական ներկայացուցչություն, իրականացնում է մարդու 

իրավունքների վիճակի մշտադիտարկում նարկոլոգիական կլինիկաներում և բաժանմունքներում, 

քրեակատարողական հիմնարկներում, իրականացնում է ԶԼՄ մշտադիտարկում, մարդու 

իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից ազգային ծրագրերի իրականացման 

վերլուծություն, հանդես է գալիս օրենսդրական նախաձեռնություններով և պրակտիկայի 

փոփոխությանն ուղղված առաջարկություններով:  

ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը թմրամիջոց գործածող անձանց արդար դատաքննության իրավունքի 
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մշտադիտարկում է իրականացրել 2010 թ. ապրիլ-սեպտեմբեր ամիսներին Լոռու, Շիրակի, Տավուշի 

մարզերի և Երևան քաղաքի վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարաններում: 

2011 թ. մայիս-հոկտեմբեր ամիսներին իրականացվել է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության 

մեջ մեղադրվող անձանց գործերով նախաքննության և դատաքննության ընթացքի 

ուսումնասիրություն: Կազմակերպության կողմից իրականացված բոլոր մշտադիտարկումների և 

վերլուծությունների արդյունքում պատրաստվել են զեկույցներ, որոնք հրապարակվել են 

Կազմակերպության կայքէջում4: 

                                                           
4
 «Մարդու իրավունքների վիճակը Հայաստանի Հանրապետության նարկոլոգիական 

բուժհաստատություններում 2013 թ.» զեկույց http://hcav.am/wpcontent/uploads/2014/11/narko_report-4.pdf 

 

Զեկույց թմրամիջոցներ գործածող անձանց արդար դատաքննության իրավունքի պաշտպանվածության 

վիճակը (Լոռու, Շիրակի, Տավուշի մարզերում և Երևան քաղաքում իրականացված քրեական գործերի 

ուսումնասիրության հիման վրա) http://hcav.am/wpcontent/uploads/2013/07/tmramijoc_book-5.pdf  

 

«Հոգեկան և նարկոլոգիական բժշկական օգնության և խնամքի ծառայությունների ֆինանսավորման 

գնահատում» զեկույց. http://hcav.am/wpcontent/uploads/2013/07/zekuyc_book-11.pdf  

 

Պացիենտների իրավունքների վիճակի վերլուծություն 

http://hcav.am/wpcontent/uploads/2010/12/Վերլուծություն.pdf 

http://hcav.am/wpcontent/uploads/2014/11/narko_report-4.pdf
http://hcav.am/wpcontent/uploads/2013/07/tmramijoc_book-5.pdf
http://hcav.am/wpcontent/uploads/2013/07/zekuyc_book-11.pdf
http://hcav.am/wpcontent/uploads/2010/12/Վերլուծություն.pdf

