հետ կիսել ٳիրենց համատեղ անչափահաս կամ չափահաս անաշխատٳնակ երեխաների, ինչպես նաև իրենց համատեղ
խնամքի տակ եղող անձանց խնամքի ծախսերը: Դատարանը
կարող է ընտանիքٳմ բռնٳթյٳն գործադրած անձի վրա պարտականٳթյٳն դնել հոգալ ٳընտանիքٳմ բռնٳթյան ենթարկվածի այլ անհրաժեշտ ծախսերը, որոնք ծագել են գործադրված բռնٳթյան պատճառով.
2) արգելել երեխաների հետ տեսակցٳթյٳնները.
3) ընտանիքٳմ բռնٳթյٳն գործադրած անձի վրա դնել
պարտականٳթյٳն անցնել ٳռեաբիլիտացիոն ծրագիր:

Human Rights Defender of RA

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՐ
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Կարևոր է իմանալ՝
· Անհետաձգելի ﬕջամտٳթյան որոշման ٳժի ﬔջ լինելը
չի բացառٳմ պաշտպանական որոշման համար դիﬔլٳ
հնարավորٳթյٳնը:
· Պաշտպանական որոշٳմը կայացվٳմ է ﬕնչև 6 աﬕս
ժամկետով և կարող է դրա անհրաժեշտٳթյٳնը հիմնավորող համապատասխան դիմٳﬕ հիման վրա դատարանի պատճառաբանված որոշմամբ 2 անգամ երկարաձգվել` յٳրաքանչյٳր անգամ առավելագٳյնը ﬕնչև 3
աﬕս ժամկետով:

Human Rights Defender of RA

ՀՀ մարդ

իրավ նքների պաշտպան

ՀՀ մարդ ٳիրավٳնքների պաշտպանի աշխատակազմ
ՀՀ, 0002, Երեւան, Պٳշկին 56ա
+374 10 53 76 51
ombuds@ombuds.am;
+374 96116100
ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆؤՄՆԵՐ
Շիրակի մարզ, ք. Գյٳմրի, Մհեր Մկրտչյան 44/46
+374312 41981
shirak@ombuds.am
Գեղարքٳնիքի մարզ, ք. Գավառ, Կենտրոնական հրապարակ 4
+37426430116
gavar@ombuds.am
Սյٳնիքի մարզ, ք. Կապան, Մելիք Ստեփանյան 6
+37428520116
kapan@ombuds.am

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՐ
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ՀՀ մարդ

իրավ նքների պաշտպան

ԻՆՉՊԵ՞Ս ՍՏԱՆԱԼ
ՄԱՐԴ ؤԻՐԱՎؤՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ
ԱՋԱԿՑؤؤՆՆ
Այս հրապարակٳմը պատրաստվել է Եվրոպական
ﬕٳթյան ֆինանսական աջակցٳթյամբ: Բովանդակٳթյան
համար պատասխանատվٳթյٳն է կրٳմ ՀՀ մարդٳ
իրավٳնքների պաշտպանի աշխատակազմը, և
պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի Եվրոպական ﬕٳթյան
տեսակետները:
Սٳյն հրատարակٳթյան ﬔջ արտահայտված տեսակետները պատկանٳմ են հեղինակներին և պարտադիր չէ,
որ համընկնեն ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի, ՄԱԿ-ի
Բնակչٳթյան հիﬓադրաﬕ և ՅؤՆԻՍԵՖ-ի տեսակետների
հետ։

ԸՆՏԱՆԻՔؤՄ ԲՌՆؤԱՆ
Խ Ն Դ Ի Ր Ն Ե Ր Ո Վ

Կարելի է դիﬔլ Մարդ ٳիրավٳնքների պաշտպանին,
երբ իրավٳնքը կամ ազատٳթյٳնը խախտել է.
· պետական մարﬕնը, տեղական ինքնակառավարման
մարﬕնը կամ դրա պաշտոնատար անձը,
· հանրային ծառայٳթյٳններ մատٳցող կազմակերպٳթյٳնը կամ դրա ներկայացٳցիչը,
· պետٳթյան կողﬕց պատվիրակված լիազորٳթյٳն իրականացնող կազմակերպٳթյٳնը կամ դրա պաշտոնատար անձը։
Ովքե՞ր կարող են դիﬔլ Մարդ ٳիրավٳնքների պաշտպանին.
· անձն անձամբ,
· նրա ներկայացٳցիչը, իրավահաջորդը, ժառանգը, խնամակալٳթյան և հոգաբարձٳթյան մարﬕնները՝ երեխաների, անգործٳնակ և սահմանափակ գործٳնակ անձանց, ինչպես նաև ազատٳթյٳնից զրկված անձանց և
զինծառայողների ﬔրձավոր ազգականները:
Կարևոր է իմանալ`

Մարդ ٳիրավٳնքների պաշտպանին կարող է դիﬔլ նաև
հասարակական կազմակերպٳթյٳնը, եթե կա անձի գրավոր համաձայնٳթյٳնը։
Ինչպե՞ս դիﬔլ Մարդ ٳիրավٳնքների պաշտպանին.
Գրավոր`
· փոստով կամ Պաշտպանի աշխատակազմ անձամբ
հանձնելով (ք. Երևան, Պٳշկինի 56ա),
· էլեկտրոնային փոստով (ombuds@ombuds.am),
· առցանց (www.ombuds.am, www.pashtpan.am),
· Պաշտպանին կամ աշխատակազﬕ իրավաս ٳներկայացٳցչին դիմٳﬓ առձեռն հանձնելով։
Բանավոր`
· Պաշտպանի աշխատակազﬕ իրավաս ٳներկայացٳցչին անձամբ հայտնելով,
· աշխատակազմ զանգահարելով (+374 10 53 76 51),
· 116 թեժ գծին ահազանգ ներկայացնելով։
Կարևոր է իմանալ`
Դիմٳմը պետք է լինի ստորագրված և ներառի դիմողի`
· անٳնը, ազգանٳնը,
· հասցեն,
· հետադարձ կապի վերաբերյալ տվյալները (հեռախոսահամար, էլ. hասցե և այլն)

ԸՆՏԱՆԻՔؤՄ ԲՌՆؤԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ
Ընտանիքٳմ բռնٳթյٳն է համարվٳմ ֆիզիկական, սեռական, հոգեբանական կամ տնտեսական բնٳյթի բռնի արարքը, ինչպես նաև անտեսٳմը, որը կատարվել է ընտանիքի անդամների ﬕջև:
Ընտանիքի անդամներ են՝
ա. անկախ համատեղ բնակٳթյան հանգամանքից՝ ամٳսինը (այդ թվٳմ՝ փաստական ամٳսնական հարաբերٳթյٳնների ﬔջ գտնվող անձը), նախկին ամٳսինը, ծնողը, այդ
թվٳմ՝ խորթ ծնողը, որդեգրող ծնողը, խնամատար ծնողը, երեխան (նաև որդեգրված, խորթ, հոգեզավակ), որդեգրող ծնողի ամٳսինը, ամٳսն ٳծնողները, նախկին ամٳսն ٳծնողները,
բ. համատեղ բնակվող տատ, պապ, քٳյր և եղբայր (նաև
համամայր կամ համահայր), ամٳսն ٳքٳյր, ամٳսն ٳեղբայր, ինչպես նաև ամٳսն ٳծնողների, քրոջ և եղբոր համար՝
փեսան և հարսը:
Կարևոր է՝
Ընտանիքٳմ բռնٳթյան ենթարկված անձանց պաշտպանٳթյան նպատակով կարող են կիրառվել հետևյալ ﬕջոցները՝
· նախազգٳշացٳմ (ոստիկանٳթյٳն),
· անհետաձգելի ﬕջամտٳթյան որոշٳմ (ոստիկանٳթյٳն),
· պաշտպանական որոշٳմ (դատարան)։
Իրավաս ٳմարﬕնների կողﬕց ընտանիքٳմ բռնٳթյան
դեպքերի և (կամ) ընտանիքٳմ բռնٳթյան ենթարկվածներին
կամ ենթադրաբար ընտանիքٳմ բռնٳթյան ենթարկվածներին առնչվող հանցագործٳթյան դեպքերի վերաբերյալ ստացված մասնավոր կյանքի տվյալները գաղտնի են:
Նախազգٳշացٳմ
Կիրառվٳմ է այն դեպքերٳմ, երբ ընտանիքٳմ բռնٳթյան
դեպքը ոստիկանٳթյٳնը հայտնաբերել է առաջին անգամ, կատարված արարքը հանցակազﬕ հատկանիշներ առերևٳյթ չի
պարٳնակٳմ, և անհետաձգելի ﬕջամտٳթյան հիմքերն առկա չեն:
Անհետաձգելի ﬕջամտٳթյան որոշٳմ
Եթե ընտանիքի ﬔկ անդամը մյٳսի նկատմամբ բռնٳթյٳն
է կիրառել, և առկա է հիմնավոր ենթադրٳթյٳն բռնٳթյան
կրկնման կամ շարٳնակման անﬕջականորեն սպառնացող
վտանգի մասին, ապա ընտանիքի մյٳս անդաﬕ կյանքի և առողջٳթյան ապահովման նպատակով ոստիկանٳթյան իրավաս ٳծառայողն անհապաղ կայացնٳմ է անհետաձգելի ﬕջամտٳթյան որոշٳմ:
Անհետաձգելի ﬕջամտٳթյան որոշٳմ կարող է կայացվել
նաև այն դեպքٳմ, երբ նախազգٳշացٳմ ստանալٳց հետո՝

ﬔկ տարվա ընթացքٳմ, անձը կատարել է այնպիսի բռնի արարք, որը չի պարٳնակٳմ հանցակազﬕ հատկանիշներ:
Անհետաձգելի ﬕջամտٳթյան որոշմամբ կարող են կիրառվել հետևյալ սահմանափակٳմները.
1) հարկադրել բռնٳթյٳն գործադրած անձին հեռանալ ընտանիքٳմ բռնٳթյան ենթարկվածի բնակٳթյան տարածքից
և արգելել այդտեղ նրա վերադարձը.
2) արգելել բռնٳթյٳն գործադրած անձին այցելել իր հետ
համատեղ բնակելի տարածքٳմ չբնակվող՝ ընտանիքٳմ
բռնٳթյան ենթարկվածին, իսկ անհրաժեշտٳթյան դեպքٳմ`
նաև նրա խնամքի տակ եղող անձանց` նրանց աշխատանքի,
ٳսման, հանգստի, բնակվել ٳկամ այլ վայրեր.
3) արգելել բռնٳթյٳն գործադրած անձին այնպիսի հեռավորٳթյٳնից ավելի մոտենալ ընտանիքٳմ բռնٳթյան ենթարկվածին, որն ընտանիքٳմ բռնٳթյան ենթարկված անձի
ﬔջ ողջամտորեն հիմնավոր վախ կհարٳցի իր անձնական
անվտանգٳթյանը սպառնացող վտանգի մասին.
4) ﬕնչև որոշմամբ սահմանված ժամկետի լրանալն ի պահ
վերցնել բռնٳթյٳն գործադրած անձի տիրապետման տակ
գտնվող զենքը.
5) արգելել բռնٳթյٳն գործադրած անձին հեռախոսային,
նամակագրական կամ կապի այլ ﬕջոցներով հաղորդակցվել
ընտանիքٳմ բռնٳթյան ենթարկվածի հետ:
Կարևոր է իմանալ՝
Անհետաձգելի ﬕջամտٳթյան որոշման գործողٳթյան
ժամկետը չի կարող գերազանցել քսան օրը:
Սահմանափակٳմները կարող են կիրառվել առանձին
կամ համակցٳթյան ﬔջ՝ նշելով դրանց կատարման համար ﬕևնٳյն կամ տարբեր ժամկետներ:
Անհետաձգելի ﬕջամտٳթյան որոշٳﬓ ընտանիքٳմ
բռնٳթյٳն գործադրած անձի կողﬕց կատարվելٳ
նկատմամբ հսկողٳթյٳն է իրականացնٳմ ոստիկանٳթյٳնը:
Պաշտպանական որոշٳմ
Պաշտպանական որոշման համար դատարան կարող է դիﬔլ ընտանիքٳմ բռնٳթյան ենթարկված կամ ենթադրաբար
ենթարկված անձը կամ նրա համաձայնٳթյամբ` աջակցٳթյան կենտրոնը: Եթե ընտանիքٳմ բռնٳթյան ենթարկվածն անչափահաս կամ դատական կարգով անգործٳնակ կամ սահմանափակ գործٳնակ ճանաչված անձ է, ապա պաշտպանական որոշման համար դատարան կարող են դիﬔլ նրա ﬔրձավոր ազգականները, օրինական ներկայացٳցիչը և խնամակալٳթյան  ٳհոգաբարձٳթյան մարﬕնը:
Պաշտպանական որոշմամբ կարող են կիրառվել անհետաձգելի ﬕջամտٳթյան որոշմամբ նախատեսված սահմանափակٳմները, ինչպես նաև դատարանը կարող է՝
1) ընտանիքٳմ բռնٳթյٳն գործադրած անձի վրա պարտականٳթյٳն դնել՝ ընտանիքٳմ բռնٳթյան ենթարկվածի

