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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻՆ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔՀԿ-ՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՂԱՐԿՎՈՂ 

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԶԵԿՈՒՅՑ

ԲԱՎԱՐԱՐ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

ԿԵՆՏՐՈՆԱՆԱԼՈՎ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔՈՒՄ 1988Թ․ ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ 
ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱՆՕԹԵՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐԱԾ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՎՐԱ

Այս զե կույ ցը պատ րաստ վել է «GSP+-ի մի ջո ցով մար դու և  աշ խա տան քա յին 

ի րա վունք նե րի խթա նու մը  Հա յաս տա նում» ծրագ րի շրջա նակ նե րում և այժմ 

ներ կա յաց վում է GSP+ մո նի թո րին գի գոր ծըն թա ցի հա մար։ Ա վե լի ուշ ամ սաթ վով 

զե կույ ցը պետք է ներ կա յաց վի նաև ՄԱԿ-ի տնտե սա կան, սո ցիա լա կան և 

մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի կո մի տե, հետ ևա բար զե կույ ցի բո վան դա կութ յու նը 

մինչ այդ կա րող է փո փոխ վել։



 Զե կույ ցը պատ րաս տե ցին`

Եվ րա սիա հա մա գոր ծակ ցութ յուն հիմ նադ րա մը,

« Մար դու ի րա վունք նե րի հե տա զո տութ յուն նե րի կենտ րոն» 
հասարակականկազմակերպությունը,

«Ա․Դ․  Սա խա րո վի ան վան մար դու ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նութ յան հայ կա կան կենտ րոն» 
հասարակականկազմակերպությունը,

« Բո լո րը հա նուն հա վա սար ի րա վունք նե րի»հիմնադրամը,

«Արդ յու նա վետ կա ռա վա րում և  հա մայն քա յին զար գա ցում» 
հասարակականկազմակերպությունը:

Այս հրա պա րա կու մը պատ րաստ վել է Եվ րո պա կան միութ յան ֆի նան սա կան 

ա ջակ ցութ յամբ:  Բո վան դա կութ յան հա մար պա տաս խա նատ վութ յուն են կրում 

Եվ րա սիա հա մա գոր ծակ ցութ յուն հիմ նադ րա մը, « Մար դու ի րա վունք նե րի 

հե տա զո տութ յուն նե րի կենտ րոն» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յու նը, «Ա.Դ. 

 Սա խա րո վի ան վան մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան հայ կա կան 

կենտ րոն» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յու նը, « Բո լո րը հա նուն հա վա սար 

ի րա վունք նե րի» հիմ նադ րա մը և «Արդ յու նա վետ կա ռա վա րում և  հա մայն քա յին 

զար գա ցում» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յու նը, և  պար տա դիր չէ, որ այն 

ար տա հայ տիԵվ րո պա կան միութ յան տե սա կետ նե րը:
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Բավարար բնակարանային պայմաններ ունենալու իրավունքը Հայաստանում  | 1

ԱՄ ՓՈՓ ՏԵ ՂԵ ԿՈՒԹ ՅՈՒՆ ԶԵ ԿՈՒՅ ՑԻ ՎԵ ՐԱ ԲԵՐ ՅԱԼ

(1) ՍույնայլընտրանքայինզեկույցինպատակնէՄԱԿ-իՏնտեսական,
սոցիալական և մշակութային իրավունքների կոմիտեին (ՏՍՄԻԿ)
տեղեկությունտրամադրելՀՀ ԿառավարությանկողմիցՄԱԿ-իՏն-
տեսական,սոցիալականևմշակութայինիրավունքներիմիջազգա-
յինդաշնագրի(այսուհետ՝Դաշնագրի)11-րդհոդվածովսահմանված
պարտավորությունների իրականացման վերաբերյալ։ Դաշնագ-
րի հոդված11-ովամրագրված էպետությանպարտավորությունն`
ապահովելու յուրաքանչյուրի՝ իր ու իր ընտանիքի համար բավա-
րարկենսամակարդակի,այդթվում`բավարարսննդի,հագուստիու
բնակարանի և կենսապայմանների շարունակական բարելավման
իրավունքը։ԶեկույցըվերաբերումէՀայաստանումԴաշնագրիհոդ-
ված11-ովսահմանված`բավարարկենսամակարդակիիրավունքի
բաղադրիչհանդիսացող՝բա վա րար բնա կա րա նա յին պայ ման ներ ու-
նե նա լու ի րա վուն քի ի րաց ման խնդիր նե րին, մաս նա վո րա պես, կենտ-
րոնանալով 1988թ.-ի երկրաշարժի արդյունքում ստեղված աղետի
գոտուբնակավայրերիքաղաքացիների՝բավարարբնակարանային
պայմաններունենալուիրավունքիիրացմանխնդրիշուրջ։

(2) ՄԱԿ-ի Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների
միջազգային դաշնագիրը վավերացվել է ՀՀ Կառավարության կող-
մից1993թ.։ Հայաստանը2009թ.-ինստորագրելէ,սակայնառայ-
սօրչիվավերացրելԴաշնագրինկիցկամընտիրարձանագրությունը,
որովկապահովվեր ՀայստանիցՏՍՄԻԿանհատականկոմունիկա-
ցիաներովդիմելուհնարավորությունը։

(3) Զեկույցումտեղգտածբոլորվերլուծություններնուդիտարկումները
վերաբերումենՏՍՄԻԿ-իկողմիցիրականացվածվերջինդիտարկու-
մից՝2014թ.-իցառայսօրտեղիունեցածօրենսդրականևփաստա-
ցիզարգացումներին։Այսպիսով,զեկույցիժամանակայինշրջանակն
է2014-2019թթ.։



2 | ՄԱԿ-ի տնտեսական, սոցիալական եվ մշակութային իրավունքների կոմիտեին ներկայացվող ալընտրանքային զեկույց

 ԲԱ ՎԱ ՐԱՐ ԲՆԱ ԿԱ ՐԱ ՆԱ ՅԻՆ ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵՐ ՈՒ ՆԵ ՆԱ ԼՈՒ 
Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԻ Ի ՐԱՑ ՄԱՆ ՄԱՐ ՏԱՀ ՐԱ ՎԵՐ ՆԵ ՐԸ 
 ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ

 Բա վա րար բնա կա րա նա յին պայ ման ներ ու նե նա լու ի րա վուն քի օ րենսդ-
րա կան ե րաշ խիք ներն ու ազ գա յին քա ղա քա կա նութ յու նը

(1) ՀՀօրենսդրությամբամրագրվածչէբավարարբնակարանայինպայ-
մաններ ունենալու իրավունքը,  ներպետականօրենսդրությունը չի
պարունակումայնպիսիկարգավորումներ,որոնք լիարժեքկերպով
կարտացոլենՏՍՄԻԿԸՄ4-ով սահմանված՝ բավարարբնակարա-
նայինպայմաններունենալուիրավունքիամբողջշրջանակը։

(2) Մինչև 2015 թ.-ի սահմանադրական փոփոխությունները Հայաս-
տանումբավարարկենսամակարդակիիրավունքը,բավարարբնա-
կարանայինպայմաններունենալուիրավունքըերաշխավորվածէր
Սահմանդրությամբ։ Սահմանադրության հոդված 34-ով սահման-
վումէր՝«Յու րա քանչ յուր ոք ու նի իր և  իր ըն տա նի քի հա մար բա վա-
րար կեն սա մա կար դա կի, այդ թվում՝ բնա կա րա նի, ինչ պես նաև կեն-
սա պայ ման նե րի բա րե լավ ման ի րա վունք:  Պե տութ յունն անհ րա ժեշտ 
մի ջոց ներ է ձեռ նար կում քա ղա քա ցի նե րի այս ի րա վուն քի ի րա կա նաց-
ման հա մար»։Բացիայդ,Սահմանադրությանհոդված48-ովտնտե-
սական,սոցիալականևմշակութայինոլորտներումպետությանհիմ-
նականխնդիրներներիցէրսահմանվում՝ «խթա նել բնա կա րա նա յին 
շի նութ յու նը և ն պաս տել յու րա քանչ յուր քա ղա քա ցու բնա կա րա նա յին 
պայ ման նե րի բա րե լավ մա նը»1։

(3) 2015թ.-ից ի վեր գոր ծող  Սահ մա նադ րութ յան հոդ ված 32-ով ամ-
րագր ված է բնա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիութ յան ի րա վուն քը,  իսկ հոդ-
ված 86-ով տնտե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ո լորտ նե րում 
պե տութ յան քա ղա քա կա նութ յան հիմ նա կան նպա տակ է ճա նաչ վում 
բնա կա րա նա յին շի նութ յան խթա նու մը2։ Տվ յալ հոդ ված նե րը չեն կա րող 
դի տարկ վել իրբև բա վա րար բնա կա րա նա յին պայ ման ներ ու նե նա լու 
ի րա վուն քի ի րաց ման սահ մա նադ րա կան ե րաշ խիք ներ, քա նի որ միայն 
մաս նա կիո րեն են ար տա ցո լում ՏՍՄԻԿ ԸՄ 4-ով սահ ման ված՝ տվյալ 
ի րա վուն քի շրջա նակ նե րը3։ « Բա վա րար բնա կա րա նա յին պայ ման ներ» 

1. Տե՛ս,https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=75780

2. Տե՛ս,https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=102510

3. Տե՛ս,https://www.refworld.org/docid/47a7079a1.html

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=75780
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=102510
https://www.refworld.org/docid/47a7079a1.html
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եզ րույ թը չի սահ ման վում և  չի մեկ նա բան վում ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ։ 

(4) ՏՍՄԻԿ ԸՄ 4-ը հստա կեց նում է, որ  Դաշ նագ րի հոդ ված 11-ով սահ-
ման ված ՝ բա վա րար բնա կա րա նա յին ի րա վուն քը չի են թադ րում զուտ 
ան ձին բնա կե լի տա րած քով ա պա հո վում, այլ ա պա հո վում այն պի-
սի բնա կա րա նա յին պայ ման նե րով, ո րոնք հա մա պա տաս խա նում են 
բնա կա րա նա յին պայ ման նե րի «բա վա րա րութ յան» մի շարք չա փա-
նիշ նե րին, ինչ պես՝ հար մա րութ յուն նե րի, ծա ռա յութ յուն նե րի և  են-
թա կա ռուց վածն քե րի հա սա նե լիութ յու նը; բնա կա րա նա յին՝ կո մու նալ 
վճար նե րի ֆի նան սա կան մատ չե լիութ յու նը; բնա կա րա նի անվ տան-
գութ յու նը, պատ շաճ ջե ռուց ման, տաք և  սա ռը ջրի, սա նի տա ցիա յի 
առ կա յութ յու նը; տե ղան քը՝ աշ խա տան քա յին վայ րե րի, սո ցիա լա կան 
ու ա ռող ջա պա հա կան և  այլ անհ րա ժեշտ ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող 
կա ռույց նե րից բնա կա րա նի՝ հա սա նե լի հե ռա վո րութ յան վրա գտնվե լը։ 
  
 Հա յաս տա նում առ կա չէ նոր մա տի վա յին այն պի սի հիմք, որն ամ փոփ 
կեր պով կներ կա յաց ներ բնա կա րա նա յին պայ ման նե րի «բա վա րա րութ-
յան»՝ ՏՍՄԻԿ ԸՄ 4-ով սահ ման ված բա ղադր չի նե րը և  հիմք կծա ռա յեր 
նրանց պահ պան ման հա մար։

(5)  Վեր ջին զե կուց ման շրջա նից ի վեր պե տութ յու նը նաև չի ա պա հո վել 
 Դաշ նագ րի հոդ ված 2-ով սահ ման ված՝ դաշ նագ րա յին իր պար տա վո-
րութ յուն նե րը ա ռա ջա դի մո րեն (progressively) ի րա կա նաց նե լու պար-
տա վո րութ յու նը, քա նի որ բա վա րար կեն սա պայ ման նե րի և բ նա կա-
րա նա յին պայ ման ներ ու նե նա լու սահ մա նադ րա կան ե րաշ խիք նե րի 
վե րա ցու մը հե տըն թաց քայլ է  Հա յաս տա նում։ 

(6) Ինչ վերաբերում է քաղաքականության փաստաթղթերին, ՀՀ
2014-2025Հեռանկարայինզարգացմանռազմավարականծրագ-
րով սոցիալական պաշտպանության բնագավառի ընդհանուր
առաջնահերթությունների շարքում է հռչակված  սոցիալապես
անապահովուխոցելիբնակչությանկարողություններիուհնարա-
վորությունների համալիր ընդլայնումը՝ այդ թվում, բնակարանա-
յինուայլկարիքներիբավարարմանմիջոցով4։Ռազմավարության
ծրագիրընաևմատնանշումէՀայաստանումաղքատությանցու-
ցանիշի տարածքային դինամիկան, որտեղ աղքատության ամե-
նաբարձրմակարդակը Շիրակիմարզումէ։5 Հա յաս տա նում առ կա 

4. Տե՛ս,https://www.gov.am/files/docs/1322.pdf

5. Նույնտեղում։

https://www.gov.am/files/docs/1322.pdf


4 | ՄԱԿ-ի տնտեսական, սոցիալական եվ մշակութային իրավունքների կոմիտեին ներկայացվող ալընտրանքային զեկույց

չէ, սա կայն, ազ գա յին բնա կա րա նա յին քա ղա քա կա նութ յու նը ներ կա-
յաց նող մեկ ամ փոփ փաս տա թուղթ, ո րը ՏՍՄԻԿ ԸՄ 4-ով դի տարկ վում 
է իբրև բա վա րար բնա կա րա նա յին պայ ման ներ ու նե նա լու ի րա վուն քի 
ի րաց ման ա ռանց քա յին բա ղադ րիչ։6  Կո մի տեի պա հանջն է, որ նման 
փաս տա թուղ թը մշակ վի մաս նակ ցութ յան սկզբուն քի պահ պան մամբ, 
ե րաշ խա վո րե լով խնդրի շրջա նակ նե րում ա ռա վել խո ցե լի խմբե րի՝ նե-
րառ յալ, ա նօթ ևան նե րի, գոր ծուն մաս նակ ցութ յու նը։7

Երկ րա շար ժի արդ յուն քում ա նօթ ևան մնա ցած ան ձանց՝ բնա կա րա-
նա յին փոխ հա տուց ման տրա մադր ման ի րա վա կար գա վո րում ներն ու 
դրանց հետ կապ ված խնդիր նե րը`

(7) 1988թ.դեկտեմբերի7-իՍպիտակիերկրաշարժնընդգրկեցհանրա-
պետությանտարածքի շուրջ 40տոկոսը` մոտ 1 մլն բնակչությամբ:
Երկրաշարժիարդյունքումքանդվեցկամտարբերաստիճանիվնաս-
վածություն(I-IVաստիճան)ստացավ8,9մլն․քառ.մընդհանուրմակե-
րեսովբնակարանայինֆոնդ8:Երկրաշարժիհետևանքովամբողջութ-
յամբավերվել էՍպիտակքաղաքը, 80տոկոսովավերվել էԳյումրի
քաղաքը,մասամբավերվելենՍտեփանավանըևՎանաձորը9:

7.1) ԵրկրաշարժիարդյունքումտուժածՇիրակիմարզիհամայնք-
ներում վնասվել է 3,677մլն․ քառ. մ ընդհանուր մակերեսով
բնակտարածություն:Գյումրիումփլվելէշուրջ22հազ.բնակա-
րան10:

7.2) 1988թ-իերկարաշարժիցանցելէ31տարի,սակայնմինչօրս
աղետիգոտումանօթևանությունըշարունակումէմնալօրա-
կարգայինխնդիրներիցամենահրատապը:Պե տութ յան կող մից 
մար դու ի րա վուն քի կո պիտ խախ տում է 31 տա րի նե րի ըն թա-
ցում այս խնդրին վերջ նա կան լու ծում չտա լը, հաշ վի առ նե լով 
այն, որ ա ղե տի գո տու բնա կա վայ րե րի քա ղա քա ցի նե րի բնա կա-
րա նա յին փոխ հա տու ցու մը՝ ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված 

6. ՏՍՄԻԿԸՄ4,պար․12։

7. Նույնտեղում։

8. Տե՛ս,https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=922

9. Տե՛ս,https://armeniasputnik.am/armenia/20161207/5704855/spitak-erkrasharj-1988.
html

10. Տե՛ս,http://www.partnership.am/res/POS%20Publications_Arm/Monitoringi%20zekuy-
ci%20girq.pdf?fbclid=IwAR0Ysbu-eYU5vshh6KX61McjliJ0-UJGc9IF7o-0CgDPiKhPY4TJiyqa-
0AM

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=922
https://armeniasputnik.am/armenia/20161207/5704855/spitak-erkrasharj-1988.html
https://armeniasputnik.am/armenia/20161207/5704855/spitak-erkrasharj-1988.html
http://www.partnership.am/res/POS Publications_Arm/Monitoringi zekuyci girq.pdf?fbclid=IwAR0Ysbu-eYU5vshh6KX61McjliJ0-UJGc9IF7o-0CgDPiKhPY4TJiyqa0AM
http://www.partnership.am/res/POS Publications_Arm/Monitoringi zekuyci girq.pdf?fbclid=IwAR0Ysbu-eYU5vshh6KX61McjliJ0-UJGc9IF7o-0CgDPiKhPY4TJiyqa0AM
http://www.partnership.am/res/POS Publications_Arm/Monitoringi zekuyci girq.pdf?fbclid=IwAR0Ysbu-eYU5vshh6KX61McjliJ0-UJGc9IF7o-0CgDPiKhPY4TJiyqa0AM
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պե տա կան պար տա վո րութ յուն է: 

7.3) ՀՀ Կառավարության 2019 թ.-ի ծրագրով Կառավարության
գործունեության կարևորագույն նպատակներից է սահման-
ված 1988 թվականի երկրաշարժի հետևանքով մինչ այժմ
տնակներումբնակվողընտանիքներիբնակարանայինխնդիր-
ներիգույքագրումը՝նպատակունենալովառավելագույնսսեղմ
ժամկետներում բնակարաններով ապահովել երկրաշարժի
հետևանքովբնակարանիկարիքունեցողընտանիքներին11:

7.4) Կարևորէգիտակցել,որբնակարանայինփոխհատուցումըի
սկզբանեչպիտիհանդիսանարպետությանկողմիցերկրաշար-
ժիարդյունքումտուժածևանօթևանմնացածանձանցտրա-
մադրվող՝պետականաջակցությանմիակհիմնականմիջոցը։
Պետությունը՝իկատարումնդաշնագրայինիրպարտավորութ-
յունների,պետքէապահովերխոցելիայսխմբիտնտեսական,
սոցիալականև մշակութային իրավունքների,այդթվում՝ բա-
վարարկենսամակարդակի,առողջության,կրթության,աշխա-
տանքիևայլիրավունքներիիրականացմաներաշխիքները։

7.5) Երկրաշարժիարդյունքումանօթևանմնացածանձինքտաս-
նամյակներշարունակապրելենևշարունակումենապրելծայ-
րահեղ աղքատության պայմաններում, իսկ պետության կող-
միցառայսօրչիտրվելորևէհամապատասխանարձագանք՝
խնդրի լուծման շրջանակներում։12 Խնդրի համալիր լուծման
բացակայությանպայմաններում,բնակարանայինփոխհատու-
ցումստացածբազմաթիվքաղաքացիներստիպվածվաճառել
ենիրենցբնակարանները՝առողջականևկենսականպայման-
ների ու խնդիրների լուծման անհրաժեշտությունից դրդված,
այսպիսով՝ կրկին հայտնվելովանօթևանության մեջ, սակայն
արդեն զրկված լինելով բնակապահովման որևէ աջակցութ-
յունից։13 Այսպիսով, Գյումրու անօթևանության խնդրի շրջա-
նակներում,երկրաշարժիարդյունքումստեղծվածառաջնային
անօթևանությունիցզատ,տասնամյակներիընթացքումձևա-
վորվելէնաևերկրորդայինանօթևանությանխնդիր,որինոր-
ևէլուծումառայսօրչիտրվել։

11. Տե՛ս,https://www.gov.am/files/docs/3133.pdf

12. Տե՛ս,https://oc-media.org/the-two-faces-of-gyumri/

13. Տե՛ս,https://hetq.am/hy/article/102091

https://www.gov.am/files/docs/3133.pdf
https://oc-media.org/the-two-faces-of-gyumri/
https://hetq.am/hy/article/102091
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7.6) Կոմիտեի կողմից բնակարանն ու բնակարանի իրավունքը
մեկնաբանվում է իբրևոչ զուտապրելուտարածքունենալու
իրավունք,այլ իրավունք՝արժանապատվորենապրելու որևէ
տեղ ապահովության և խաղաղության պայմաններում (the
righttolivesomewhereinsecurity,peaceanddignity)։14Եկրա-
շարժիցանցած 31տարիների ընթացքում՝ պետության կող-
միցդրսևորվածհամակարգայինձախողման,կոռուպցիայիև
անուշադրությանարդյունքում,տվ յալպայմանըչիբավարար-
վել աղետի գոտու բնակավայրերի քաղաքացիների հանդեպ`
ո´չնրանցայնզանգվածիհանդեպ,ովքերստացելենբնակա-
րանայինփոխհատուցում,ո´չառավելևսնրանց,ովքերառայ-
սօրապրումենտնակայինպայմաններում։

7.7) ՀՀ կառավարության 2018թ. թիվ 361-Ն և ՀՀ վարչապետի
2018թ․թիվ1658-Աորոշմանհամաձայն15,աղետիգոտուքա-
ղաքայինբնակավայրերումիրականացվումէպետական,հա-
մայնքային և այլ անձանց սեփականությունը հանդիսացող
տարածքներում տեղակայված ոչ հիմնական շինություննե-
րում բնակվող ընտանիքների փաստագրում: Փաստագրման
նպատակնէոչհիմնականշինություններումբնակվողընտա-
նիքների վերաբնակեցման` բնակարանային պայմանների
բարելավման գործընթացի, այդ գործընթացում պետական
պարտավորության ծավալները գնահատելու, տարածքները
ոչհիմնականշինություններիցազատելու,քաղաքաշինական
փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխանող շի-
նություններն օրինականացնելու վերաբերյալ առաջարկութ-
յունների մշակումը։ Փաստագրման իրականացման համար
ստեղծվածԱշխատանքայինխմբիաշխատանքներիվերջնա-
ժամկետնէր2019թ-իհունիսի30-ը։

7.8) Աշխատանքային խմբի գործառույթները, սակայն, չեն ներա-
ռումոչհիմնականշինություններումապրողանձնացկարիք-
ների և խոցելիությունների համալիր գնահատումը, նրանց
ունեցած սոցիալական զրկանքների և նրանց իրավունքների
իրացմանխնդիրներիվերհանումը,ինչըբավարարբնակարա-
նայինպայմաններունենալուիրավունքիանբաժանմասնէ։

14. ՏՍՄԻԿ,ԸՄ4,պար․7։

15. Տե՛ս,http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=97728

http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=97728
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(8) ՀՀկառավարության1999թ.-իN432որոշմամբ,որըհանդիսանումէ
անօթևանմնացածանձանցբնակարաններիարհատերթհատկաց-
մանիրավականդաշտըկարգավորողառաջինակտը16,բնակարան
արտահերթ ստանալու իրավունք ունեն Հայաստանի Հանրապե-
տությանքաղաքացիությունունեցողայնքաղաքացիներըևնրանց
ընտանիքների անդամները, որոնց կացարանները երկրաշարժի
հետևանքովքանդվելկամբնակվելուհամարդարձելենոչպիտանի։
Տվ յալկարգավորումըվերաբերումէմիայնբուներկրաշարժիարդ-
յունքումքանդվածկամվթարայնությունձեռքբերածշենքերիբնա-
կիչներհանդիսացողքաղաքացիներին,մինչդեռկաներկրաշարժից
վնասվածշենքեր,որոնքձեռքենբերելվթարայնությանբարձրաս-
տիճանպետությանանգործության30տարիներիընթացքում,իսկ
պետությանարձագանքմանև վթարային շենքերում բնակվողան-
ձանցաջակցությանտրամադրման միջոցառումների մասին նման
տեղեկություններ հայտնաբերել չի հաջողվել։ Միևնույն ժամանակ,
զեկույցի շրջանակներում իրականացված դաշտային ուսումնասի-
րություններովվերէհանվելայնհանգամանքը,որպետությանկող-
միցպատշաճկերպով չիիրականացվումշենքերիվթարայնության
գնահատումը, չիդիտարկվում  երկրաշարժիարդյունքումտուժած
ևհետագա30տարիներիընթացքումվթարայնությանսաստիկաս-
տիճանիհասածշենքերիվիճակը,որումբնակվողանձանցչիտրա-
մադրվումորևէբնակարանայինփոխհատուցում։

8.1) ՀՀկառավարության1999թ.-իN432որոշման16-րդկետիհա-
մաձայն`«Բ նա կե լի տա րա ծութ յուն նե րը քա ղա քա ցի նե րին հատ-
կաց վում են սույն կե տով սահ ման ված նոր մա նե րի սահ ման նե-
րում, սա կայն վար ձա կա լի և ն րա ըն տա նի քի ան դամ նե րի կող մից 
նախ կի նում զբա ղեց րած բնա կա րա նի սեն յակ նե րի թվից ոչ ա վե-
լի»։Բնակարանայինփոխհատուցմանտրամադրմանպարա-
գայումգործումէհետևյալմեխանիզմը`եթեհերթացուցակում
գտնվելու ժամանակահատվածում՝ մինչև բնակարանային
փոխհատուցում ստանալը, շահառու ընտանիքիանդամների
թիվըպակասել է, օրինակ,անդամներից որևէ մեկի մահվան
հանգամանքով, ապա տվյալ ընտանիքին փոխհատուցումը
տրամադրվում է ընտանիքի նվազածանդամների հաշվեքա-
նակով։ Իսկ եթե հերթացուցակում գտնվելու ժամանակա-
հատվածում ընտանիքի անդամների քանակը, ընդհառակը՝

16. Տե՛ս,https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=42562

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=42562
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ավելացելէ,օրինակ,պայմանավորվածերեխաներիծնունդով,
ապաբնակարանայինփոխհատուցումըչիտրվումավելացած
անդամներիհաշվարկով։Արդյունքում,բազմաթիվդեպքերում
պետության կողմիցփոխհատուցված  բնակարան ենտեղա-
փոխվելընտանիքներիմիմասը՝ընտանիքիընդլայնվածկազ-
միհամարտարածքիանբավարարությանպատճառով։Ուստի
պետությանլուծումնէեղելթույլտալընտանիքիմիմասինշա-
րունակելապրելտնակներում`այսպիսովխթանելովանօթևա-
նությանխնդրի շարունակական բնույթը և ոչ թե ստեղծելով
հնարավորությունընտանիքիբոլորանդամներիհամարիրաց-
նելուիրենցբնակարանայինիրավունքները։

8.2) ՀՀկառավարության1999թ.-իN432որոշման18-րդ կետով
սահմանվում է աղետի գոտու բնակավայրերում արտահերթ
բնակելի տարածությունների հատկացման հերթականությու-
նը ըստ չափորոշինչերի, որոնց ընտրության և սահմանման
տրամաբանությունըհասկանալիչէ,իսկներկայացվածցանկը
վերանայմանկարիքունի՝համապատասխանեցվելովներկա-
յիսիրականությանը,աղետիգոտուբնակավայրերիներկայիս
բնակիչներիխմբերին՝ ըստ նրանց կարիքներիև խոցելիութ-
յունների։

8.3) Աղետի գոտու բնակավայրերում երկրաշարժի հետևանքով
անօթևան մնացած ընտանիքների վերահաշվառում վերջին
անգամ իրականացվել է 11 տարի առաջ՝ ՀՀ Կառավարութ-
յան 2008թ.N 1024-Ն որոշմամբ, ըստ որի վերահաշվառման
վերջնաժամկետէսահմանվել2008թ.նոյեմբերի1-ը17։ՀՀկա-
ռավարության 2011 թվականի սեպտեմբերի 15-ի N 1329-Ն
որոշմամբ  վերահաշվառվածընտանիքներիհամար՝ բնակա-
րանային փոխհատուցման համար անհրաժեշտ փաստաթղ-
թերի փաթեթի ներկայացման վերջանաժամկետ է սահման-
վել2011թվականինոյեմբերի1-ը։18Այնանձինք,ովքերմինչև
նշվածվերջնաժամկետըչեններկայացրելանհրաժեշտփաս-
տաթղթերով համալրված ամբողջական փաթեթ, պետական
աջակցությամբ իրականացվող բնակապահովման ծրագրի
շրջանակներումայլևսչենդիտարկվել։

17. Տե՛ս,https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=46431

18. Տե՛ս,https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=71050

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=46431
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=71050
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8.4) Կառավարության2011թվականիսեպտեմբերի15-իN1329-
ՆորոշմանհիմքումէընկածՀՀկառավարության1999թ.-իN
432որոշումը,որիհամաձայնքաղաքացիներըհաշվառումից
հանվումեն,եթեա) հաշ վառ ման վերց ված ան ձանց բնա կա րա-
նա յին պայ ման նե րը բա րե լավ վել են, ո րի կա պակ ցութ յամբ վե-
րա ցել են հաշ վառ ման մեջ գտնվե լու հիմ քե րը, բ)  հաշ վառ ման 
վերց ված ան ձինք մշտա կան բնա կութ յան են փո խադր վել այլ 
բնա կա վայր, գ) բնա կա րա նա յին պայ ման նե րի բա րե լավ ման կա-
րիք ու նե նա լու մա սին ներ կա յաց վել են ի րա կա նութ յա նը չհա մա-
պա տաս խա նող տե ղե կութ յուն ներ։19Տվ յալպարագայումբացէ
մնումպետությանկողմիցտվ յալանձանցհանդեպիրպատ-
րավորություններիկասեցմանիրավականհիմքըևստեղծված
իրավիճակումտվ յալանձանցբնակապահովմանխնդրիկար-
գավորման եղանակը։ Տվ յալ խնդրին անդրադարձ է արվում
2018թ.-ի Մարդու իրավունքի պաշտպանի (ՄԻՊ) տարեկան
զեկույցում20։

8.5) Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացման վերաբերյալ
օրենսդրականթերիկարգավորմանևսմեկօրինակէհանդի-
սանում ՀՀ Կառավարության 2009թ․ 1402-Ն որոշման 2-րդ
կետի5-րդենթակետի«բ»պարբերությանբսահմանվողպայ-
մանը, ըստ որի` «Կա ռուց ված բազ մաբ նա կա րան շեն քե րից 
(բնա կե լի տնե րից) հատ կաց վող բնա կա րա նի (բնա կե լի տան) 
չա փի ո րոշ ման ժա մա նակ ըն տա նի քի կազ մում չի հաշ վառ վում 
անհ րա ժեշտ հիմ նա վոր փաս տաթղ թեր ներ կա յաց նե լու հա մար 
պատ շաճ ձևով ի րա զեկ ված ըն տա նի քի այն ան դա մը (երկ րա շար-
ժի հետ ևան քով քանդ ված հաս ցեում հաշ վառ ված, ՀՀ քա ղա քա-
ցի հան դի սա ցող), ո րի վե րա բեր յալ ըն տա նի քի մնա ցած բո լոր չա-
փա հաս ան դամ նե րի կող մից տրված գրա վոր հայ տա րա րութ յան 
հա մա ձայն անհ նար է ներ կա յաց նել անհ րա ժեշտ փաս տաթղ թե-
րը»:21 Նշված իրավիճակում ընտանիքի տվ յալ անդամի բնա-
կարանային ապահովման նկատմամբ պետական պարտա-
վորություններըհամարվումենկատարմամբդադարեցվածև
հետագայումիհայտգալուպարագայումնրաբնակարանային

19. Տե՛ս,https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=42562

20. Տե՛ս,http://www.ombuds.am/resources/ombudsman/uploads/files/publications/0e3f-
463c0e6c42f12cb497d483739dec.pdf

21. Տե՛ս,https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=70320

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=42562
https://www.ombuds.am/images/files/dba762ec5cd6b33aa1e7670c4f8e02e6.pdf
https://www.ombuds.am/images/files/dba762ec5cd6b33aa1e7670c4f8e02e6.pdf
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=70320


10 | ՄԱԿ-ի տնտեսական, սոցիալական եվ մշակութային իրավունքների կոմիտեին ներկայացվող ալընտրանքային զեկույց

ապահովմանպատասխանատվությունըկրումենպետական
աջակցությանծրագրերիշրջանակներումբնակարան(բնակե-
լիտուն)ստացածևգրավորհայտարարությունտվածընտա-
նիքի բոլոր չափահաս անդամները: Ոլորտի պատասխանա-
տուներիպնդմամբ,որոշմանայսկետնանհրաժեշտէր,քանի
որշատերըբացակայումէինհանրապետությունիցև,որպես-
զի,ընտանիքիմյուսանդամներնէլչզրկվեինբնակարանստա-
նալուիրենցիրավունքից,այստարբերակնընդունվեց:Տվ յալ
զեկույցըպատրաստող դաշինքիանդամ կազմակերպության
պրակտիկայումլինումենբացմաթիվդեպքեր,երբքաղաքա-
ցիները խարդախության, կոռուպցիայի, ինչպես նաև իրենց
ընտանիքիանդամների կողմիցխաբեության զոհ դառնալով՝
զրկվել են բնակարանայինփոխհատուցման իրենց իրավուն-
քիցվերոգրյալդրույթիկիրառմանարդյունքում22։

(9) Բնակարանային փոխհատուցումը՝ սոցիալական բնակարաննե-
րի հատկացումից զատ, իրականացվել է նաևպետության կողմից
բնակարաններիգնմանվկայագրերի(ԲԳՎ)տրամադրմանմիջոցով՝
Հայաստանի Հանրապետության տարեկան պետական բյուջենե-
րովնախատեսված«Բնակարանայինապահովում`բնակարանների
գնման վկայագրերի տրամադրման միջոցով» պետական ծրագրի
շրջանակներում։ Ծախսային ծրագրի իրականացումն ապահովե-
լու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությու-
նը24փետրվարի2005թվականիN309-Ն որոշմամբհաստատել
է Հայաստանի Հանրապետությանտարեկանպետական բյուջենե-
րով`բնակարանայինապահովմանծախսայինծրագրովնախատես-
վածհատկացումներիհաշվինբնակարաններիգնմանվկայագրերի
տրամադրման կարգը: Համաձայն որոշմամբ հաստատված կարգի
3-րդկետիա)ենթակետի`վկայագրիմիջոցովբնակարան(բնակելի
տուն)ձեռքբերելուհամարաջակցությունստանալուիրավունքու-
նենայնանձինք,ովքեր Հայաստանի Հանրապետությանկառավա-
րության1999թվականիհունիսի10-ի«Աղետիգոտուբնակավայրե-
րում քաղաքացիներին բնակարանների արտահերթ հատկացման
կարգըհաստատելումասին»N432որոշմամբհաստատվածկար-
գիհամաձայնհաշվառվածենբնակարանստանալուհամար`2004
թվականիմարտի1-իդրությամբ:Պետությանկողմիցիրպարտավո-
րություններիիրացմաննմանձևաչափը,սակայն,առաջացրելէմի

22. ՀարցազրույցՎանուհիԳասպարյանիհետ,15ապրիլ,2019թ․
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շարքխնդիրներշահառուներիհամար,որոնքվերենհանվելզեկույ-
ցիշրջանակներումիրականացվածխմբայինուխորքայինհարցազ-
րույցներիարդյունքումև ներկայացվածենզեկույցի հաջորդ բաժ-
նում։

(10) Բավարարբնակարանայինպայմաններունենալուիրավունքիիրաց-
մանկարևորբաղադրիչէհանդիսանումիրավունքիվերականգման
արդյունավետներպետականմեխանիզմերիհասանելիությունը։Հա-
յաստանումառկա չեն իրավականայնպիսի մեխանիզմներ, որոնք
հնարավորությունկտաներկրաշարժիհետևանքովանօթևանմնա-
ցածընտանիքներինարտադատարանականկարգովպաշտպանե-
լու և/կամ վերականգնելու իրենց բնակարանային իրավունքները։
Իրավունքի վերականգման էֆեկտիվ մեխանիզմները բացակայում
ենմիշարքխնդիրներիպատճառով,ինչպես՝դատավարականժամ-
կետների սղությունը, դատական իշխանության կոռուպացված լի-
նելու հանգամանքը, որի արդյունքում առ այսօր խոչընդոտվել է
բազմաթիվքաղաքացիներիբնակարանայինիրավունքներիվերա-
կանգնումը23։

(11) Այպիսով, երկրաշարժի արդյունքում անօթևան մնացած անձանց
բնակարանային փոխհատուցման տրամադրումը կարգավորող
իրավականդաշտըանհստակէ,պարունակումէբազմաթիվբացեր,
առկաէհստակեցումներիևվերանայումներիկարիք:

(12) Աղետիգոտուբնակավայրերումերկարաշարժիարդյունքումանօթ-
ևանմնացածանձանցհամարպետությանկողմիցառայսօրիրա-
կանացվածբոլործրարգրերնուղղվածենեղելմիայնբնակարանա-
յինփոխհատուցմանը։Իրականացվողբնակապահովմանծրագրերը
պետության կողմից չեն ենթարկվելպատշաճ մշտադիտարկմանև
գնահատման,առկաչէայդծրագրիարդյունքներիվերաբերյալհան-
րային հաշվետվողականության որևէ մեխանիզմ, ծրագրերը  չեն
ձևավորվելշահառուներիհետխորհրդակցությունների,նրանց`հա-
տուկբնակարանայինկարիքների,առողջականևսոցիալականայլ
առանձնահատկություններիևխոցելիություններիգնահատմանմի-
ջոցով,ինչըբավարարբնակարանայինպայմաններունենալուիրա-
վունքիկարևորբաղադրիչմասէ։

(13) Պետության կոմիցտևականորեն ոտնահարվել ենաղետի գոտումև
մասնավորապես, ք․Գյումրիում երկրաշարժիարդյունքումանօթևան

23. ՀարցազրույցՎանուհիԳասպարյանիհետ,15ապրիլ,2019թ․
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մնացած անձանց` Դաշնագրի 11-ով սահմանված իրավունքնե-
րը, ինչպեսնաև չիապահովվել Դաշնագրիհոդված2-ովսահման-
ված՝ դաշնագրային իր պարտավորությունները առաջադիմորեն
(progressively)իրականացնելուպարտավորությունը,քանիորԿոմի-
տեիկողմիցիրականացվածվերջինդիտարկումից՝2014թ-իցիվեր
չիիրականացվելանօթևանանձանցհաշվառում,նրանցկարիքնե-
րիևխնդիրներիգնահատում,դրանցարձագանքմաննուղղվածնոր
ծրագրերիևքաղաքականությանմշակում։

ՀՀ  ՇԻ ՐԱ ԿԻ ՄԱՐ ԶԻ Գ ՅՈՒՄ ՐԻ ՔԱ ՂԱ ՔՈՒՄ ԲՆԱԿ ՎՈՂ ԵՎ 
1988Թ.-Ի ԵՐԿ ՐԱ ՇԱՐ ԺԻ ԱՐԴ ՅՈՒՆ ՔՈՒՄ Ա ՆՕԹ ԵՎԱՆ 
ՄՆԱ ՑԱԾ ԱՆ ՁԱՆՑ ԲԱ ՎԱ ՐԱՐ ԲՆԱ ԿԱ ՐԱ ՆԱ ՅԻՆ 
ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵՐ ՈՒ ՆԵ ՆԱ ԼՈՒ Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԻ Ի ՐԱՑ ՄԱՆ 
ԽՆԴԻՐ ՆԵ ՐԸ

(14) ՀՀՇիրակիմարզիԳյումրիքաղաքումբնակվողև1988թ.-իերկրա-
շարժիարդյունքումանօթևանմնացածանձանցբնակարանայինև
սոցիալականպայմաններինծանոթանալու,նրանց`բնակարանային
իրավունքներիիրացմանխնդիրներըվերհանելունպատակովիրա-
կանացվել է դաշտային ուսումնասիրություն։ Ուսումնասիրությունն
իրականացվելէերկրաշարժիարդյունքումտուժածհետևյալխմբե-
րիշրջանում՝

a) երկրաշարժիարդյունքումանօթևանմնացածևպետությանկողմից
անմիջականորեն բնակարանային փոխհատուցում ստացած ան-
ձինք/ընտանիքներ,

b) երկրաշարժիարդյունքումանօթևանմնացածևպետությանկողմից
բնակարաններիգնմանվկայագրեր(ԲԳՎ)ստացածանձինք/ընտա-
նիքներ,

c) երկրաշարժիարդյունքումանօթևանմնացածևպետությանկողմից
բնակարանային փոխհատուցում չստացած՝ Գյումրու տնակային
ավանումբնակվողանձինք/ընտանիքներ,

d) երկարաշարժից վնասված, վթարային շենքերում ապրող անձինք/
ընտանիքներ (Իսահակյան 9 և Խրիմյան Հայրիկ 48 հասցեներով
գտնվողշենքեր)։

(15) Նշված խմբերը ներկայացնող անձինք, տասնամյակներ շարունակ
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ապրելովծայրահեղաղքատությանևանօթևանությանպայմաննե-
րում,գտնվումենհուսահատվիճակում,այլևսչունենպետությունից
աջակցությանևիրենցիրավունքներիպաշտպանությանորևէակն-
կալիք, ուստի և հրաժարվում են խոսել իրենց խնդիրների մասին,
ինչընաևհանդիսացավդաշտայինուսումնասիրությանհիմնական
խոչընդոտը։

15.1) Ուսումնասիրություննիրականացվել էխմբայինևանհատա-
կան/խորքային հարցազրույցների և տեղազննության/տե-
ղանքի դիտարկման միջոցով՝ հիմնվելով նախապես պատ-
րաստվածհարցաշարիև դիտարկմանքարտերիվրա,որոնք
կազմվելենըստՏՍՄԻԿԸՄ4-ովսահմանվողբավարարբնա-
կարանայինպայմաններունենալու իրավունքիիրացման չա-
փանիշների։Ուսումնասիրությանընտրանքիևգործիքակազ-
մի նկարագրությունը ներկայացված է սույն զեկույցին կից՝
հավելված1-ում։

(16) Խորքային հարցազրույցներն ուտեղազննություններն իրականաց-
վելենԳյումրուտնակայինավանևվթարայինշենքերայցելության
միջոցով։

(17) Պետության կողմից երկարաշարժիցտուժածանձանց հանդեպիր
պարտավորություններիձախողման,տվ յալանձանց՝բավարարկեն-
սամակարդակիևբավարարբնակարանայինպայմաններունենալու
իրավունքիտևականոտնահարմանցայտունօրինակէհանդիսա-
նում«Փարոս»համայնքատիրությանդեպքը։

(18) Իրականացված դաշտային աշխատանքները ցույց են տալիս, որ
աղետի գոտու բնակավայրերի քաղաքացիների համար՝ բնակա-
պահովման միջոցով ստեղծված բնակարանայինպայմանները չեն
համապատասխանում  ՏՍՄԻԿ ԸՄ 4-ով սահմանված՝ բավարար
բնակարանայինպայմաններունենալուիրավունքիչափանիշներին,
պետության կողմից տարիներ շարունակ ոտնահարվել են նրանց՝
Դաշնագրի11հոդվածովսահմանվածիրավունքները։



14 | ՄԱԿ-ի տնտեսական, սոցիալական եվ մշակութային իրավունքների կոմիտեին ներկայացվող ալընտրանքային զեկույց

Երկ րա շար ժի արդ յուն քում ա նօթ ևան մնա ցած և  պե տութ յան կող մից 
բնա կա րա նա յին փոխ հա տու ցում ստա ցած ան ձանց հետ 
ի րա կա նաց ված խմբա յին հար ցազ րույց նե րի արդ յուն քում 
վեր հան ված խնդիր նե րի ամ փո փում`

(19)  Հարց ված նե րի մեծ մա սը բնա կա րա նա յին փոխ հա տու ցում պե տութ-
յան կող մից ստա ցել է երկ րա շար ժից 20-30 տա րի անց։Բնակարանա-
յինփոխհատուցմանտրամադրմանշրջանակներում դիտարկվելէ
ընտանիքիկազմիփոփոխությունը՝միայննվազմանպարագայում,
ինչիհետևանքովայնընտանիքները,որոնցանդամներըտարիներ
անցմահացելեն,ստացելենավելիքիչսենյակովբնակարան,քան
կորցրածնենեղել։Միևնույնժամանակ,այնընտանիքներին,որոնց
պարագայում ընտանիքի կազմը ընդլայնվել է (ամուսնություններ,
երեխաներիծնունդ),ընտանիքինորանդամներիթվովսենյակների
ավելացումտեղիչիունեցել,չիտրամադրվել,որիարդյունքումբնա-
կարանստանալուցհետոընտանիքիանդամներիցմիքանիսը շա-
րունակելենապրելտնակներում՝մնալովփաստացիորենանօթևան։
Տվ յալխնդիրըհետևանքէօրենսդրականթերիկարգավորման,որին
անդրադարձելենքսույնզեկույցում։

19.1) Պետական բնակապահովման ծրագրի շրջանակներում կա-
ռուցված«Մուշ2»թաղամասիբնակիչներիհետիրականաց-
վածխորքայինհարցազրույցներիժամանակբոլորմասնակից-
ները նշել ենայն հանգամանքը, որ բնակարանը ստանալուց
հետոունեցելենբազմաթիվխնդիրներբանակարանիներքին
հարդարանքի,ջրամատակարարմանևջրահեռացման,կոյու-
ղատարխողովակներիվթարների,առաստաղներիքանդման,
դռներիևլուսամուտների,հատակիլամինատիարագքայքայ-
ման հետ կապված։ Ըստ հարցվածների՝ բնակարանայաին
պայմաններին վերաբերող իրենց բազմաթիվ բողոքները թե՛-
պետությանևթե՛ՏԻՄ-իկողմիցմնացելենանարձագանք։

19.2) Բոլորհարցվածներընշեցին,որբնակարաններիհանձնումից
հետո պետության կողմից չի իրականացվել բնակարանային
պայմաններիորևէգնահատումկամհետադարձկապքաղա-
քացուհետ։

19.3) Խմբային հարցազրույցների շրջանակներում վերհանվեց այն
հանգամանքը, որպետության կողմից բնակարանայինփոխ-
հատուցումն իրականացվել է առանց դրանց պայմանների
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գնահատման, ինչի պարագայում որոշ ընտանիքներ չենտե-
ղափոխվելիրենցստացածբնակարան,քանիորայնզուրկէ
եղելտարրականպայմաններիցև հանձնվելէշահագործման
քանդվածվիճակում։Միջոցներիբացակայությանպատճառով
այդընտանիքներըմինչօրսբնակվումենտնակներում։

(20) Բ նա կա րան նե րի գնման վկա յագ րե րի հա մար (ԲԳՎ) սահ ման ված 
պայ ման նե րը և  ա ռա ջարկ ված գի նը ցածր է ե ղել բնա կա րան նե րի շու-
կա յա կան գնից, ո րի պատ ճա ռով շա հա ռու նե րը լրա ցու ցիչ վար կա յին 
պար տա վո րութ յուն ներ են ստանձ նել կամ սահ ման ված գնով ստիպ-
ված բնա կե լի տուն են ձեռք բե րել գյու ղա կան հա մայն քե րում, ո րոնք 
հե տա գա յում վա ճա ռե լու դեպ քում, այդ պես էլ չեն կա րո ղա ցել բնա կա-
րան գնել և մ նա ցել են ա նօթ ևան:

20.1) Վկայագրովսահմանվածգումարիսահմաններումբնակարա-
նի(բնակելիտան)գնմանանհնարինությանպատճառովեղել
են շահառուներ, ովքեր կեղծ առուվաճառք են ձևակերպել,
գումարը ստացել, սակայն այն օգտագործել են առողջապա-
հականև/կամայլնպատակներով,արդյունքումկրկինմնալով
անօթևան:Եղելենդեպքեր,երբշահառուներնիրենքենդար-
ձելխարդախությանևկոռուպցիայիզոհ`զրկվելովթև՛գումա-
րից,թե՛բնակարանից:

20.2) Պահանջվողփաստաթղթերիձեռքբերմանծախսերըկրելեն
շահառուները,պետություննայդհարցովորևէկերպչիաջակ-
ցելկամփոխհատուցելարվածծախսերը:

20.3) Պետության կողմից՝ բնակարանային փոխհատուցում ստա-
նալուհամարանհրաժեշտփաստաթղթերիևգործընթացների
վերաբերյալ  տեղեկատվության հասանելիությունը պատճաշ
կերպովչիապահովվել,հարցվածներիցշատերըդուրսենմնա-
ցելհերթացուցակիներիցտեղեկատվությանպակասիկամոչ
ճշգրիտտեղեկատվությունունենալուհետևանքով։

20.4) Բնակարանայինփոխհատուցումստացածանձանցպետութ-
յան կողմից որևէ փոխհատուցում չի տրամադրվել նախորդ
20-30տարիների ընթացքումտնակներոմ՝ ծայրահեղանբա-
վարար կենսապայմաններում ապրելու, արդյունքում՝ առող-
ջականխնդիրներ ձեռքբերելու, կրթությանևաշխատանքա-
յինհնարավորություններիցզրկվելուևսոցիալականմիշարք
զրկանքներկրելուհամար։
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Գ յում րու տնա կա յին ա վան և Ի սա հակ յան 9 և Խ րիմ յան  Հայ րիկ 48 
հաս ցե նե րով գտնվող վթա րա յին շեն քեր այ ցե լութ յան շրջա նակ նե րում 
ան հա տա կան/խոր քա յին հար ցազ րույց նե րի և  տե ղան քի դի տարկ ման 
արդ յուն քում վեր հան ված խնդիր նե րի ամ փո փում

(21) Գ յում րի տնա կա յին ա վա նում ապ րում են երկ րա շար ժի արդ յուն քում 
ա նօթ ևան մնա ցած և  պե տութ յան կող մից բնա կա րա նա յին փոխ հա-
տու ցում չստա ցած ան ձիք/ըն տա նիք նե րը։ Տվ յալ ան ձինք ապ րում են 
1989 թվա կա նից հատ կաց ված փայ տե տնակ նե րում, կրում են սո ցիա-
լա կան մի շարք զրկանք ներ, ո րոնց հա մար երբև ևէ որ ևէ փոխ հա տու-
ցում չեն ստա ցել պե տութ յան կող մից։

21.1) Տնակայինավանումիսպառբացակայումէջրամատակարա-
րումը: Ջրամատակարարման խողովակն ու կոյուղին խառն-
ված են իրար, ինչի պատճառով թաղամասում առկա միակ
ծորակըև դրա ջուրը նույնպեսպիտանի չեն օգտագործման
համար։

21.2) Տնակներիշինարարականնյութընախատեսվածչէբնակութ-
յաննպատակովշինությունկառուցելուհամար,քանիորայն
պարունակումէքիմիականբազմաթիվնյութեր,որոնքհամար-
վումենքաղցկեղածին։Տնակայինթաղամասումապրողբազ-
մաթիվ բնակիչներ տարիների ընթացքում ձեռք են բերել ու-
ռուցքայինհիվանդություններ,որոնքհամարումենհետևանք
իրենցկեսնապայմաններիևկրածսոցիալականզրկանքների։
Թե՛այսևթե՛առողջականայլխնդիրներիպարագայումշատե-
րըհնարավորությունչենունեցելբուժումստանալ,պետության
կողմիցնրանցչիտրամադրվելորևէաջակցություն։

21.3) Մինչայժմտնակայինավանի որոշ բնակիչների բնակության
հասցենգոյությունչունեցող՝փլվածշենքիհասցենէ,ինչիպա-
րագայում ընտանիքները չեն ստանում համապատասխան
կարգավիճակ, որպեսզի կարողանան ընդգրկվել առաջնա-
հերթբնակարաններստացողներիցանկում։

21.4) Տնակներում բնակվելու և բավարարպայմանների բացակա-
յությանպատճառովբազմաթիվերիտասարդներ չենպլանա-
վորում իրենցանձնական կյանքըև չեն կարող ընդլայնել ըն-
տանիքիկազմը։

21.5) Մինչ օրս տնակային ավանում բնակվողները պետության,
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տեղականկամտարածքայինկառավարմանմարմիններիկող-
մից չենհրավիրվելորևէիրազեկման,հանրայինքննարկման
միջոցառման, որոնք ուղղված կլինեին բնակարանային իրա-
վունքին,բնակիչներիներկակարիքների լուծմաննուխնդիր-
ներիհաղթահարմանը։

21.6) Տնակային ավանի բնակիչները բացարձակ անբավարար
են գնահատում տնակային ավանի և տնակների անվտան-
գության, ջրամատակարարման, սանիտարահիգիենիկ պայ-
մանների և շրջակա միջավայրի, աղբահանության, ենթա-
կառուցվածքների առկայության վիճակն ու պայմանները։
Սանիտարահիգիենիկ պայմանների բացակայության պատ-
ճառովշատերըտարիներիընթացքումձեռքենբերելմաշկա-
յինհիվանդություններ։Տնակներումմշապեսցուրտէ,ինչըևս
պատճառէբնակիչներիառողջականմիշարքխնդիրների։

21.7) Տնակներումսենյակներիթիվըչիհամապատասխանումբնակ-
վողանձանցթվին,չկաբավարարտարածք`բնակիչներիքնե-
լու,ազատորենտեղաշարժվելուհամար։

21.8) Երեխաների համար տարածքում չկան խաղահրապարակ-
ներ,տնակներկան,որոնցմոտակայքումտարիներշարունակ
լցվածէերկրաշարժիցմնացածևայռայսօրչմաքրվածշինա-
րարականաղբ։

21.9) Հաշմանադամությունունեցողանձանցհամարորևէհարմա-
րությունչկաստեղծված՝ո´չտնակում,ո´չբակում:

(22) Վ թա րա յին շեն քե րում մար դիկ բնակ վում են 1989թ.-ից և  առ այ սօր 
պե տութ յան կող մից չեն ստա ցել որ ևէ ա ջակ ցութ յուն կամ փոխ հա-
տու ցում, երբ ևէ չի ի րա կա նաց վել շեն քե րի վե րա նո րո գում, պատ կան 
մար մին նե րի կող մից չեն ի րա կա նաց վել որ ևէ հան դի պում ներ կամ 
խորհր դատ վութ յուն ներ բնա կիչ նե րի հետ՝ ի րենց կեն սա պայ ման նե րին 
ծա նո թա նա լու նպա տա կով։

22.1) Վթարայինշենքերումպարբերաբարփլուզումներենտեղիու-
նենում,կտուրիցքարերենպոկվումուընկնումբակ,հատկա-
պեսանձրևայինօրերին։

22.2) Կոյուղատարերըբավականինհինեն,ոչմիանգամչենվերա-
նորոգվել կամ փոխվել, նկուղները օգտագործման ենթակա
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չեն,միշտլցվածենկոյուղաջրով,տիրումէգարշահոտություն,
հատկապեսամառայինամիսներին

22.3) Շենքերում խոնավության աստիճանն այնքան բարձր է, որ
բնակարաններում որևէ վերանորոգում անելն անիմաստ է։
Պատերըկիսափուլեն,մարդիկապրումենկյանքինսպառնա-
ցողվտանգավորությանպայմաններում։

22.4) Ենթակառուցվածքները բացակայում են, շուրջըամբողջովին
երկրաշարժիցմնացածշինարարակնաղբէ։

« Փա րոս» հա մայն քա տի րութ յան հետ խմբա յին հար ցազ րույ ցի 
արդ յուն քում վեր հան ված խնդիր նե րի ամ փո փում և  դեպ քի 
նկա րագ րութ յուն24

1988 թվականի երկրաշարժի հետևանքով Գյումրի քաղաքի Խրիմյան
Հայրիկխճուղութիվ48շենքըվնասվելէև դարձելվթարային:Բնակիչնե-
րըտեղափոխվել են բնակվելուտնակներ, սակայն շենքը վերականգնելու
նպատակովստեղծելեն«Փարոս»համատիրությունըևիրենցնյութական
միջոցներովկատարելենբավականինաշխատանք`կրկինշենքումվերաբ-
նակվելուհամար`տեղադրելենշենքիպատուհաններըևդռները,մաքրելև
տեղափոխելողջշինարարականաղբը,մաքրելենաստիճանները,կառու-
ցելենմիջնապատեր,ինչպեսնաևիրենցմիջոցներովպատվիրելենշենքի
ամրացմանևվերականգնմաննախագիծը,որըգծագրվելէ1995թ.-ին`«Եր-
ևաննախագիծ»ինստիտուտիԳյումրումասնաճյուղիկողմից:

Համաձայն մասնագիտականեզրակացության, շենքնունի երրորդ, մաս-
նակի չորրորդ աստիճանի վթարայնություն: Սակայն եթե հինգերորդ
հարկը ապամոնտաժվեր, շենքը կունենար երրորդ աստիճանի վթարայ-
նություն: Տվ յալ պայմաններումանհրաժեշտ էր, որպեսզիտեղական իշ-
խանությունները շենքն ամրացնեին ու կտուրը տեղադրեին (որն ի դեպ
տարիներիընթացքումէքանդվելամբողջությամբ),որիցհետոհնարավոր
էրվերաբնակեցնելշենքընախկինբնակիչներովևնույնիսկավելբնակա-
րաններկլինեինայլանօթևաններիտրամադրելուհամար։

Իշխանություններիկողմից,շենքիվերականգմանհամարորևէաշխատանքներ

24. Գործիշրջանակներում«Փարոս»համայնքատիրությանանդամներին
իրավաբանականխորհարդատվությունէտրամադրվել«Ա․Դ․Սախարովիանվան
մարդուիրավունքներիպաշտպանությանհայկականկենտրոնի»կողմից։Բերված
տեղեկատվությունըհանդիսանումէհամայնքատիրությանանդամներիհետ
իրականացվածխորքայինհարցազրույցիևկենտրոնիաշխատանքներիշրջանակներում
հավաքագրվածտեղեկատվությանամփոփներկայացում։
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չենտարվել,բնակիչներինիրենցկողմիցտարվածվերականգմանաշխա-
տանքների համար որևէ փոխհատուցում չի տրվել, պետության կողմից
մշտապես խոչընդոտվել է բնակիչների՝ շենք վերադառնալու հնարավո-
րությունը։

2000 թ․-ին Շիրակի մարզպետի 25.07.2000թ.-ի թիվ 33 կարգադրութ-
յամբստեղծվածհանձնաժողովիորոշմամբ շենքըմտցվեցառաջինփու-
լիամրացման ծրագրի շրջանակներումև ենթակա էր վերակառուցման:
Սակայն, տեղի իշխանությունների անհիմն պատճառաբանություններով
շենքըհանվեցվերականգնմանցուցակներից՝մնալովանորոշվիճակում:
ՏԻՄ-ըպնդումէր,որգումարչունիայնվերականգնելու,ոչէլկարողէքան-
դել: Իբրև շենքը չամրացնելու պատճառ տեղական իշխանությունների
կողմիցտարբեր ժամանակտարբեր հիմնավորումներ են ներկայացվել․-
պաշտոնականմեկգրությամբայնխանգարումէարտադրողգործարան-
ներին,մեկուրիշգրությամբ՝այդտեղովպետքէանցնիավտոճանապարհ
(«Հյուսի-Հարավ»մայրուղին),միգրությունովէլպետությանկողմիցբնա-
կիչներինառաջարկվելէվարկայինպարտավորություններվերցնելևշեն-
քըվերանորոգել։

«Փարոս» համայնքատիրության հանդեպ պետական տարբեր կառույց-
ների,ներառյալտեղականինքնակառավարմանմարմիններիկողմիցառ
այսօրդրսևորվելէբացարձականտեսումևհակաիրավականվարք,որի
արդյունքում 20ընտանիքժամանակինհնարավորությունչունեցանվե-
րաբնակեցվելուիրենցբնակարաններում,իսկմոտ10ընտանիքարդեն28
տարիէբնակվումենժամանակավորտնակներում,որոնքվաղուցարդեն
շարքիցդուրսենեկել։

Այստարիներիընթացքումհամայնքատիրությանանդամները՝բնակվելով
տնակներումկամվարձակալությամբ,վատթարացրելենիրենցառողջութ-
յունը, կորցրել կրթություն ստանալու, հետևաբարնաևարժանապատիվ
աշխատանքունենալուհնարավորությունները:

Համայնքատիրությաննախագահը՝ստեղծվածիրավիճակըևիրենցան-
ցածճանապարհընկարագրելիս,նշեց՝«Ամենօրարթնանալտնակումև
տեսնել քո շենքը` կիսաքանդ կանգնած հարևանությամբ, նշանակում է
ամեն օր վերապրել երկրաշարժի օրերը, կորցնելով հոգեկանառողջութ-
յունդ»:
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ԵԶ ՐԱ ԿԱ ՑՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵՐ`

 Զե կույ ցը պատ րաս տող հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի դա շին քը՝ 
հիմն վե լով ի րա կա նաց ված ու սում նա սի րութ յան արդ յուք նե րի վրա, կար ևո-
րե լով  Հա յաս տա նում բնա կա րա նա յին ի րա վուն քի ի րաց ման մի շարք խնդիր-
նե րի և, մաս նա վո րա պես, ք․Գ յում րիում ա նօթ ևա նութ յան խնդրի հրա տապ 
լու ծու մը,  Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մշա կու թա յին կո մի տեին կոչ է ա նում 
պե տութ յանն ա ռա ջադ րել մի շարք հար ցադ րում ներ, կապ ված ստորև ներ-
կա յաց վող ա ռա ջար կութ յուն նե րի հետ։

Ա ռա ջար կութ յուն 1.  Ապահովել Դաշնագրիհոդված11-ովսահմանված
բավարար կեսամակարդակի և բավարար բնակարանային պայմաններ
ունենալու իրավունքի իրացման օրենսդրաիրավական հիմքերը՝ ներառ-
յալ,սահմանադրականերաշխիքները։

Ա ռա ջար կութ յուն 2.  ՎավերացնելՏնտեսական,սոցիալականևմշակու-
թայինիրավունքներիմիջազգայինդաշնագրինկիցկամընտիրարձանագ-
րությունը։

Ա ռա ջար կութ յուն 3. Ընդունելազգայինբնակարանայինքաղաքականութ-
յուննարտացոլողփաստաթուղթ,որըկլինիիրավունքահենք,կձևակերպի
բավարար բնակարանայինպայմաններ ունենալու իրավունքի իրացման
պետական ռազմավարությունը և գործողությունների ծրագիրը, կմշակ-
վիմասնակցությանսկզբունքիպահպանմամբ՝ երաշխավորելովառավել
խոցելիխմբերի,ներառյալ՝անօթևան,անբավարարբնակարանայինպայ-
մաններունեցողանձանցևնրանցընտանիքներիհետխորհարդակցութ-
յուններիիրականացումը։

Ա ռա ջար կութ յուն 4. ՁևավորելՏՍՄԻԿԸՄ4-ում ներկայացվողբնակա-
րանային պայմանների «համապատասխանելիության» չափորոշիչները
լիարժեքկերպովարտացոլողնորմատիվայինհիմք,երաշխավորել,որայ-
սուհետ՝ պետական աջակցության շրջանակներում տրամադրվող բոլոր
բնակարաններըհամապատասխանելուենտվ յալչափանիշներին։

Ա ռա ջար կութ յուն 5.  Վերանայել աղետի գոտու բնակավայրերի քաղա-
քացիներինտրամադրվողպետականաջակցությանև փոխհատուցման
ձևաչափը, բնակարանային ապահովումից անցում կատարելով դեպի
տվ յալխմբերիբավարարկենսամակարդակիիրավունքիլիարժեքիրաց-
մաննուղղվածմոդելին։Երաշխավորելաղետիգոտուբնակավայրերիքա-
ղաքացիների`արժանապատիվևանվտանգբնակարանայինպայմաննե-
րումապրելուիրավունքը։
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Ա ռա ջար կութ յուն 6․Իրականացնելերկրաշարժիցտուժածևաղետիգո-
տուբնակավայրերումմինչայժմիրականացվածբնակապահովմանպե-
տական ծրագրերից դուրս մնացած անձանց և նրանց ընտանինքների
հաշվառում, նրանց խոցելիությունների, առողջապահական, կրթական,
աշխատանքայինևայլկարիքներիհամալիրգնահատում։Տվ յալհաշվա-
ռումըպետքէներառիհետևյալխմբերին՝ա)երկարաշարժիարդյունքում
անօթևանմնացածև մինչայժմբնակարանայինփոխհատուցումչստա-
ցածանձինք,բ)երկարշարժիարդյունքումվնասված/վթարայինշենքերում
ապրող և բնակարանային փոխհատուցման ծրագրերի շրջանակներում
չընգրկվածանձինք,գ)բնակարանայինփոխհատուցումստանալուցհետո
տարատեսակպատճառներովկրկինանօթևանությանմեջհայտնվածև
տնակներումապրելշարունակողանձինք։Իրականացվածվերահաշվառ-
մանևգնահատմանարդյունքումձևավորելպետականառաջիկաքաղա-
քականություննուգործողություններիծրագիրը՝ուղղվածտվ յալխմբերին
պետականաջակցությանևփոխհատուցմանտրամադրմանը։

Ա ռա ջար կութ յուն 7.  Մինչպետականքաղաքականությանև ռազմավա-
րականծրագրիմշակումնուընդունումը,միջանկյալ լուծումտալաղետի
գոտու բնակավայրերումանօթևանությանխնդրին,արձագանքելտվ յալ
անձանց շրջանում համատարած ծայրահեղ աղքատության խնդրին՝
անօթևանանձանցտրամադրելովբնակարանիվարձակալությանմիջոց-
ներ,նյութականևոչնյութականաջակցություն`առաջնայինսոցիալական
կարիքներիևբավարարկենսամարդակիապահովմանհամար։

Ա ռա ջար կութ յուն 8. Մշակվողպետականքաղաքականությանփաստա-
թուղթըպետքէլինիիրավունքահենք՝ուղղվածաղետիգոտուբնակավայ-
րերիքաղաքացիներիբավարարկենսամակարդակի,ներառյալ`բավարար
բնակարանայինպայմաններ ունենալու իրավունքի լիարժեք իրացմանը,
ինչպես նաևպետք է մշակվի շահառու բոլորխմբերիգործուն մասնակ-
ցությամբևդրվիհանրայինլայնքննարկման։

Ա ռա ջար կութ յուն 9.  Պետական քաղաքականությունն ու ռազմավարա-
կանծրագիրըպետքէուղղվածլինենմինչևՏՍՄԻԿհաջորդդիտարկում
աղետի գոտու վերականգման և անօթևանության խնդրի հաղթահար-
մանշրջանակներումպետականպարտավորություններնառաջադիմորեն
իրականացնելուն (progressive realization), պարունակեն համապատաս-
խանչափորոշիչներև ցուցիչներ,սահմանենպետականռազմավարութ-
յանմիջանկյալևվերջնականնպատակները,որոնքպետքէլինենչափելի
ևգնահատելի,ունենանմշտադիտարկմանևգնահատմանգործիքակազմ։



Ա ռա ջար կութ յուն 10. Ստեղծել փաստահավաք խումբ/ ԱԺ քննիչ հանձ-
նաժողով, որը կզբաղվի աղետի գոտու բնակավայրերի քաղաքացինե-
րի՝ նախորդ 31 տարիների ընթացքում անօթևանության պայմաններում
խախտվածիրավունքների,նրանցհանդեպկատարվածպետականհան-
ցագործությունների,կոռուպցիայի,խարդախությանդեպքերիվերհանման
աշխատանքներով։Ապահովելանձանցխախտվածիրավունքների վերա-
կանգնումըևկրածբարոյականևնյութականվնասիփոխհատուցումը։

Ա ռա ջար կութ յուն 11. Ապահովելաղետի գոտու բնակավայրերում բոլոր
անհրաժեշտենթակառուցվածքներիստեղծումը,ինչպեսնաևքաղաքա-
ցիների` առողջության, կրթության, աշխատանքի և հարակից այլ իրա-
վունքներիիրացմանլիարժեքպայմանները։

Ա ռա ջար կութ յուն 12. Մշակել երկրորդային անօթևանության հաղթա-
հարմանն ուղղվածպետական քաղաքականություն, ներդնելպետական
աջակցությանայնպիսիմեխանիզմներ,որոնցշնորհիվարդենբնակարա-
նայինփոխհատուցումստացածանձանցհամարբնակարանիվաճառքը
չիհանդիսանակյանքինվազագույնպայմաններիևկարիքներիապահով-
մանմիակ/հիմնականաղբյուր,դնելովնրանցանօթևանությանկարգավի-
ճակումկրկինհայտնվելուբարձրռիսկայնությանգոտում։

Ա ռա ջար կութ յուն 13. ԱպահովելՀՀվարչապետի2018թ.-իթիվ1658-Ա
որոշմամբ ստեղծված և աղետի գոտու բնակավայրերում փաստագրում
իրականացնողԱշխատանքայինխմբիհանրայինհաշվետվողականությու-
նը,խմբիկողմից՝ՀՀկառավարությանըներկայացվողառաջարկություն-
ներըդնելհանրայինքննարկման,ապահովելքննարկումներիշրջանակնե-
րումթիրախայինխմբիառավելակտիվևգործունմասնակցությունը։

Ա ռա ջար կութ յուն 14. Իրականացնել աղետի գոտու բնակարավայրերի
բոլորբնակելի շենքերիվթարայնությանպատճաշգնահատում,ապահո-
վել վթարային շենքերի վերանորոգում, իսկ բնակելիության չափանիշնե-
րինչհամապատասխանողվթարայինշենքերիբնակիչներինտրամադրել
բնակարանայինփոխհատուցում։

Ա ռա ջար կութ յուն 15. Իրականացնելաղետի գոտու բնակավայրերի վե-
րականգման և աղետի գոտու քաղաքացիների բնակարանային իրա-
վունքներըկարգավորողօրենսդրականդաշտիվերանայում,իրականաց-
նելչափորոշիչների,տրամադրմանկարգերի,առանջնահերթությունների
վերանայում՝կարիքներիգնահատմանհիմանվրա,հաշվիառնելովաղե-
տիգոտումբնակվողևերկրաշարժիցտուժածտարբերխմբերիներկայիս
իրավիճակը,խոցելիություններնուկարիքները։



Ա ռա ջար կութ յուն 16. Արդենբնակարանայինփոխհատուցում ստացած
անձանցշրջանում(«ԲԳՎ»ևսոցիալականբնակարաններիտեսքով)իրա-
կանացնելբնակարանայինպայմաններիգնահատում,երաշխավորելպայ-
մաններիհամապատասխանելիությունըՏՍՄԻԿԸՄ4-ովսահմանվածչա-
փանիշներին։

Ա ռա ջար կութ յուն 17. Հրատապարձագանքել«Փարոս»համատիրության
անդամների՝իրենցպատկանողշենքիվերականգմանպահանջին,ապա-
հովել տվ յալ անձանց ոտնահարված իրավունքների վերականգնումը,
երաշխավորելնրանց`բնակարանայինիրավունքներիլիարժեքիրացումն՝
ամենասեղմժամկետներում։

 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 1.  ԲԱ ՎԱ ՐԱՐ ԲՆԱ ՐԱ ՆԱ ՅԻՆ ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵՐ 
ՈՒ ՆԵ ՆԱ ԼՈՒ Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԻ Ի ՐԱՑ ՄԱՆ ՎԵ ՐԱ ԲԵՐ ՅԱԼ ՀՀ 
 ՇԻ ՐԱ ԿԻ ՄԱՐ ԶԻ Գ ՅՈՒՄ ՐԻ ՔԱ ՂԱ ՔՈՒՄ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՎԱԾ 
ԴԱՇ ՏԱ ՅԻՆ ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՍԻ ՐՈՒԹ ՅԱՆ ԳՈՐ ԾԻ ՔԱ ԿԱԶ ՄԻ 
ՆԿԱ ՐԱԳ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ

1988թ․-ի երկրաշարժիարդյունքում ՇիրակիմարզիԳյումրիքաղաքում
անօթևանմնացածանձանցբավարարբնակարանայինպայմաններունե-
նալուիրավունքիիրացմանխնդիրներիվերհանմաննպատակովիրակա-
նացվելենխմբայինևխորքայինհարցազրույցներևտեղազննություններ։
Տվ յալմարզիևմասնավորապես՝Գյումրիքաղաքիընտրությունըպայմա-
նավորված էայն հանգամանքով, որ Գյումրուանօթևանությանխնդիրը
Հայաստանումառկաամենահրատապհումանիտարխնդիրներիցէ,որին
արդեն31տարիէ,ինչլուծումչիտրվում։Զեկույցըպատրաստածհասա-
րակականկազմակերպություններիցերկուսըհանդիսանումենտեղական՝
մարզահենկազմակերպություններ,ուստիևառավելլավենտիրապետում
Գյումրուանօթևանությանխնդրին։

Դաշտայինուսումնասիրություններիօբյեկտենհանդիսացելք․Գյումրիում
բնակվողհետևյալխմբերըներկայացնողանձինքևնրանցընտանիքները՝

a) երկրաշարժիարդյունքումանօթևանմնացածևպետությանկողմից
անմիջականորենբնակարանայինփոխհատուցումստացած,

b) երկրաշարժիարդյունքումանօթևանմնացածևպետությանկողմից
բնակարաններիգնմանվկայագրեր(ԲԳՎ)ստացած,

c) երկրաշարժիարդյունքումանօթևանմնացածևպետությանկողմից
բնակարանային փոխհատուցում չստացած (Գյումրու տնակային
ավանիբնակիչներ),



24 | ՄԱԿ-ի տնտեսական, սոցիալական եվ մշակութային իրավունքների կոմիտեին ներկայացվող ալընտրանքային զեկույց

d) երկարաշարժից վնասված վթարային շենքերում ապրողներ (Իսա-
հակյան9ևԽրիմյանՀայրիկ48հասցեներովգտնվողշենքեր)։

Ուսումնասիրության շրջանակներում որպես տեղեկատվության հավա-
քագրմանմեթոդներենկիրառվելխմբայինհարցազրույցը,անհատական/
խորքային հարցազրույցըև տեղազննումը/տեղանքի դիտարկումը (sight
visit)։

Հետազոտության ընթացքում իրականացվել է երեք խմբային հարցազ-
րույց և 13 խորքային հարցազրույց։ Հարցազրույցների իրականացման
համարկիրառվելէհարցաշար-ուղեցույց։Հարցազրույցներիմասնակից-
ներիտարիքայինխումբնէ20-65տարեկանը։

Խմբայինհարցազրույցներենիրականացվելհետևայլխմբերիհետ`

1) երկրաշարժիարդյունքումանօթևանմնացածևպետությանկողմից
անմիջականորենբնակարանայինփոխհատուցումստացածներ–1
խումբ(12մասնակից`2տղամարդ,10կին),

2) երկրաշարժիարդյունքումանօթևանմնացածևպետությանկողմից
բնակարաններիգնմանվկայագրեր(ԲԳՎ)ստացածներ–1խումբ(6
հոգի`2տղամարդ,4կին),

3) «Փարոս» համայնքատիրության անդամներ – 1 խումբ (6 հոգի, 2
տղամարդ,4կին):

Անհատական/խորքային հարցազրույցներ են իրականացվել հետևյալ
խմբերիհետ`

1) Գյումրուտնակայինավանումբնակվողներ–5կին,

2) Իսահակյան9ևԽրիմյանՀայրիկ48հասցեներովգտնվողվթարա-
յինշենքերիբնակիչներ-8հոգի`3տղամարդ,5կին:

Հարցազրույցներիցզատիրականացվելեննաևտեղանքիդիտարկումներ
ԳյումրուտնակայինավանումևԻսահակյան9ևԽրիմյանՀայրիկ48հաս-
ցեներովգտնվողվթարայինշենքերիտարածքում՝նախապեսպատրաս-
տած դիտարկման քարտերի հիման վրա։ Տեղանքի դիտարկման շրջա-
նակներումարվածլուսանկարներըկարողեքգտնելհավելված2-ում։

Հարցաշար-ուղեցույցներնուդիտարկմանքարտերըկազմվելենՏնտեսա-
կան, սոցիալական և մշակութային իրավունքների կոմիտեի Ընդհանուր
մեկնաբանություն 4-ով ամրագարված՝ բավարար բնակարանային պայ-
մաններունենալուիրավունքիչափանիշներիհիմանվրա։
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	Ամփոփ տեղեկություն զեկույցի վերաբերյալ
	Բավարար բնակարանային պայմաններ ունենալու իրավունքի իրացման մարտահրավերները
Հայաստանում
	Բավարար բնակարանային պայմաններ ունենալու իրավունքի օրենսդրական երաշխիքներն ու ազգային քաղաքականությունը
	Երկրաշարժի արդյունքում անօթևան մնացած անձանց՝ բնակարանային փոխհատուցման տրամադրման իրավակարգավորումներն ու դրանց հետ կապված խնդիրները`

	ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքում բնակվող ԵՎ 1988թ.-ի երկրաշարժի արդյունքում անօթԵՎան մնացած անձանց բավարար բնակարանային
պայմաններ ունենալու իրավունքի իրացման խնդիրները
	Երկրաշարժի արդյունքում անօթևան մնացած և պետության կողմից բնակարանային փոխհատուցում ստացած անձանց հետ
իրականացված խմբային հարցազրույցների արդյունքում
վերհանված խնդիրների ամփոփում`
	Գյումրու տնակային ավան և Իսահակյան 9 և Խրիմյան Հայրիկ 48 հասցեներով գտնվող վթարային շենքեր այցելության շրջանակներում անհատական/խորքային հարցազրույցների և տեղանքի դիտարկման արդյունքում վերհանված խնդիրների ամփոփ
	«Փարոս» համայնքատիրության հետ խմբային հարցազրույցի
արդյունքում վերհանված խնդիրների ամփոփում և դեպքի
նկարագրություն

	Եզրակացություններ ԵՎ առաջարկություններ`
	Հավելված 1. Բավարար բնարանային պայմաններ ունենալու իրավունքի իրացման վերաբերյալ ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքում իրականացված դաշտային ուսումնասիրության գործիքակազմի նկարագրություն

