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Ներածություն. նպատակ, մեթոդաբանություն, կառուցվածք 

 
Ըստ պաշտոնական վիճակագրության Հայաստանի բնակչության ¼ -ը աղ-

քատ է համարվում1:  Աղքատությունը Հայաստանի Հանրապետության գո-

յության վերջին 30 տարիների ուղեկիցն է։ Աղքատության ծնող պատճառները 

վաղ 90-ականներին բազմաթիվ էին՝ Սպիտակի երկրաշարժը, պատերազմը, 

անկախության գործընթացը, նոր քաղաքական համակարգի կայացումը, 

տնտեսության անցումային շրջանը, մասնավորեցումը և այլն։  

Պետության կողմից խնդիրը լուծելու առաջին ու հիմնական քայլ հանդիսա-

ցավ «Փարոս» համակարգի ներդրումը։ 1994թ.-ից գործող «փարոսը» կամ 

«նպաստը» հաստատվեց իբրև պետության կողմից աղքատությանը արձա-

գանքելու հիմնական գործիք։ 

Ըստ «Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենքի՝ նպաստների տրամադր-

ման նպատակ է հռչակված «անապահով ընտանիքների կենսամակարդակի 

բարձրացմանն օժանդակելը կամ դրա վատթարացումը կանխելը», ինչպես 

նաև անձի «սոցիալական ապահովության իրավունքի իրականացումը2»:  

Նպաստային համակարգի տրամաբանությունից բխում է, որ մինիմալ նյու-

թական/ֆինանսական հատկացումների միջոցով հնարավոր է մեղմել անձի 

կյանքի և կենսագործունեության վրա աղքատության ազդեցության ամբողջ 

բեռը: 

Աղքատության մեջ ապրող անձինք մշտապես դիտարկվել են «օգնություն 

ստացողի» դերում, և դրանով է սահմանափակվել տվյալ անձանց հանդեպ 

պետության պարտավորությունների շրջանակը։ Պաշտոնական հռետորա-

բանությունն աղքատության և դրա հաղթահարման վերաբերյալ ի սկզբանե 

կառուցվել է «գթասրտության» և «աջակցության» կոնցեպտների շուրջ՝ ստվե-

րելով և դուրս մղելով քաղաքացու պահանջատիրության, վերջինիս իրա-

վունքների և արժանապատվության պաշտպանության օրակարգը։ 

Նպաստային համակարգի շուրջ ձևավորված՝ աղքատության հաղթահար-

ման պետական քաղաքականությունը հմտորեն շրջանցել է խնդրի համա-

կարգային էությունը. երկրում, որտեղ մշտապես առկա են եղել կրթության և 

առողջապահության որակի, հասանելիության և մատչելիության լրջագույն 

 
1  2018թ. դրությամբ ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի կողմից արձանագրված՝ աղքատության մակ-

արդակը կազմում է 23,5%։ Աղքատների ընդհանուր թվաքանակի մեջ 1.0 %-ը՝ ծայրահեղ աղքատ 

է: Տե՛ս, «Աղքատության պատկերը Հայաստանում 2008-2018թթ.»; https://www.armstat.am/file/art-

icle/poverty_2019_a_2.pdf 
2 Տե՛ս, ՀՀ օրենքը «Պետական նպաստների մասին», հոդված 3; https://www.arlis.am/Docum-

entView.aspx?docid=94822 

https://www.armstat.am/file/article/poverty_2019_a_2.pdf
https://www.armstat.am/file/article/poverty_2019_a_2.pdf
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=94822
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=94822
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խնդիրներ, կոռուպցիա և արդարադատության անմատչելիություն, աղքատ 

անձանց հանդեպ թե՛ հանրային և թե՛ մասնավոր ոլորտի ծառայություն մա-

տուցողների կողմից դրսևորվող բացասական և խտրական վերաբեր-

մունք,  նպաստառու անձը զրկված է մնացել իր կյանքի որակը բարելավելու, 

իրավունքները պաշտպանելու և լսելի լինելու հնարավորություններից։ 

2018թ. «Թավշյա» հեղափոխությունից հետո ձևավորված նոր կառավարութ-

յունը և մասնավորապես ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախա-

րարությունը, արդեն իսկ նախաձեռնել է նպաստային համակարգի փոփո-

խության գործընթացը, առաջադրել ոլորտային զարգացման երկու նոր ռազ-

մավարություն, ներկայացրել օրենսդրական փոփոխությունների մի շարք 

նախագծեր։ 

2019թ. Կառավարության ծրագրով կառավարությունը նպատակադրվել է 

մինչև 2023 թվականը վերացնել ծայրահեղ աղքատությունը և էապես նվազեց-

նել աղքատությունը: Միևնույն ժամանակ, իբրև կառավարության առաջիկա 

հինգ տարիների գործողությունների հենասյուն է հռչակվում «մարդու իրա-
վունքների պաշտպանվածությունը, մարդու ազատ ստեղծագործելու, արժա-
նապատիվ ու երջանիկ ապրելու համար նպաստավոր պայմանների ապա-
հովմամբ՝ բարեկեցության մակարդակի շարունակական բարձրացումը3»: 

2019թ. հոկտեմբերին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարա-

րությունը (այսուհետ՝ ՀՀ ԱՍՀՆ) հանրային քննարկման է ներակայացրել 

«Աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտի զարգացման ռազ-

մավարության» նախագիծը4։ Նախագծով աշխատանքի և սոցիալական 

պաշտպանության ոլորտի ռազմավարական հիմնական սկզբունք է հռչակ-

վում «ոլորտի իրավունքահենք լինելը, ինչը նշանակում է, որ մշակվող և իրա-
կանացվող քաղաքականությունների կենտրոնում մարդու իրավունքներն են 
և առաջարկվող լուծումներն ու կարգավորումները ելնում են իրավունքների 
իրացման առաջնահերթությունից»։ Ըստ նախագծի՝ փաստաթղթի մշակման 

նպատակ է հանդիսանում Կառավարության ծրագիրը «գործնական քաղա-
քականություն» դարձնելը, ինչի համար «անհրաժեշտ է նոր ռազմավարութ-
յուն, որը կհամապատասխանի աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանութ-
յան ոլորտի մարտահրավերներին, կսահմանի քաղաքականության գերակա-
յությունները, առաջնահերթ ուղղությունները և հիմք կծառայի պետական իշ-
խանության, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու քաղաքացիա-
կան հասարակության ինստիտուտների համար»։  

 
3 Տե՛ս, ՀՀ Կառավարության ծրագիր, 2019թ., https://www.gov.am/files/docs/3133.pdf 
4 Նախագիծը առցանց հասանելի է իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման 

միասնական կայքում (ի-դրաֆթ), հետևյալ հղումով՝ https://www.e-draft.am/projects/1928 

https://www.gov.am/files/docs/3133.pdf
https://www.e-draft.am/projects/1928
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Նախագծում հանգամանալից անդրադարձ է արվում նպաստային համա-

կարգի խնդիրներին, նշելով, որ «ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրաց-
մանն ուղղված նպաստների համակարգի գործածմամբ խոսքն առավելապես 
ոչ թե աղքատության հաղթահարման, այլ մեղմացման մասին է»։ Նախագիծն 

այպիսով արձանագրում է, որ պետության գործող սոցիալական քաղաքակա-

նության արդյունավետությունը բավարար չէ։ «Հաշվի առնելով առկա իրավի-
ճակը», Լիազոր մարմինը՝ սոցիալական աջակցության գերակայության ներ-

քո՝ իբրև իրականացվող գործողությունների առաջնահերթություն է սահմա-

նում «սոցիալական համակարգի ամբողջական վերանայումը, որը ելնում է ի-
րավունքահենք մոտեցումից՝ մասնավորապես՝ ՄԱԿ-ի՝ Աղքատության 
կրճատման իրավունքահենք մոտեցման ուղեցույցից»:  
Տվյալ նախագիծը հեղափոխական է իր բնույթով, քանի որ մինչ այժմ պետա-

կան քաղաքականության որևէ փաստաթուղթ ուղղակիորեն չի հռչակել պե-

տական քաղաքականությունը իրավունքահենք մոտեցմամբ ձևավորելու 

նպատակադրումը, առավել ևս ոլորտային որևէ փաստաթուղթ կամ ռազմա-

վարություն չի անդրադարձել աղքատության հաղթահարման և մարդու իրա-

վունքների պաշտպանության միջև կապին։  

Հռչակելով համակարգային փոփոխության անհրաժեշությունը, նոր կառա-

վարությունը՝ ի դեմս Լիազոր մարմնի, գնահատական է տալիս սոցիալական 

պաշտպանության նախորդ համակարգին, փաստացիորեն արձանագրում 

դրա ոչ իրավունքահենք բնույթը և սահմանում իրականացվող փոփոխութ-

յունների ուղեգիծը՝ իրավունքահենքությունը։ 

Այսպիսով, Կառավարության ծրագրով և ՀՀ ԱՍՀՆ ոլորտային ռազմավա-

րության նախագծով՝ 

-    սահմանվում է Հայաստանում ծայրահեղ աղքատության վե-

րացման վերջնաժամկետը; 

-    առաջադրվում է տվյալ նպատակը գործնականացնող պե-

տական նոր քաղաքականության մշակման կարիքը; 

-    արձանագրում է սոցիալական աջակցության և աղքատութ-

յան հաղթահարման պետական քաղաքականության համակարգա-

յին փոփոխության անհրաժեշտությունը; 

-    սահմանվում է, որ աշխատանքի և սոցիալական պաշտպա-

նության ոլորտային քաղաքականությունը պետք է լինի իրավունքա-

հենք; 

-    արձանագրվում է կապը աղքատության և մարդու իրավունք-

ների միջև և աղքատության հաղթահարմանն ուղղված պետության 

գործողությունների մշակման համար ուղենիշային է դիտարկում 
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ՄԱԿ-ի աղքատության կրճատման իրավունքահենք մոտեցման ուղե-

ցույցը։ 

Ելնելով նշված հանգամանքներից՝ տվյալ վերլուծականի շրջանակներում 

նպատակահարմար չենք համարում վերլուծել մինչ այժմ ձևավորված՝ սո-

ցիալական պաշտպանության համակարգի խնդիրները և դրանցով պայմա-

նավորված փոփոխությունների անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև փաս-

տարկել Կառավարության կողմից ոլորտային քաղաքականության հիմքում 

իրավունքահենքության սկզբունքի ամրագրման անհրաժեշտությունը, քան-

զի նշված երկու խնդիրներն արդեն բավարարված են Լիազոր մարմնի կողմից 

մեկնարկած փոփոխությունների շրջանակներում։ Վերլուծության 

ընթացքում մինչև 2019թ. մշակված ոլորտային ռազմավարական փաստաթղ-

թերին հակիրճ անդրադառնալու ենք՝ պետական քաղաքականության զար-

գացման ժամանակագրությունն ու հիմնական տրամագիծը ցույց տալու 

նպատակով։ Ընթացիկ փոփոխությունների վերլուծության շրջանակներում 

բարձրացվում է նաև աղքատության հաղթահարման պաշտոնական մեթո-

դաբանության վերանայման և փոփոխման խնդիրը, սակայն, 

մեթոդաբանության վերաբերյալ վերլուծություն տվյալ փաստաթղթի 

շրջանակներում չի իրականացվում։ Մեթոդաբանության փոփոխությունը ա-

ռանձին վերլուծության առարկա է և նման վերլուծության իրականացումը ա-

ռավել նպատակային կլինի այն ժամանակ, երբ ոլորտային քաղաքականութ-

յան համակարգային փոփոխության շրջանակներում Լիազոր մարմինը հան-

դես կգա աղքատության չափման նոր գործիքակազմի և մեթոդաբանության 

առաջարկությունով։ Այս փուլում մեզ համար առավել արդի էր 

ուսումնասիրել իրավունքահենք մոտեցմամբ աղքատության գնահատման, 

այն է՝ անձի նյութական և ոչ նյութական զրկանքների և իրավունքների իրաց-

ման տեսանկյունից խոցելիությունների միջև կապի վերհանման և համալիր 

գնահատման տեսական հնարավորությունը։ Ուստի հետազոտական թիմը՝ 

իրականացված նախագծի շրջանակներում մշակել է իրավունքահենք մո-

տեցմամբ աղքատության գնահատման գործիքակազմ։  

Իրականացվող փոփոխությունների այս փուլում, հանդիսանալով իրավուն-

քահենք մոտեցման ջատագովներ և կիսելով Լիազոր մարմնի ռազմավարա-

կան մոտեցումները՝ կարևոր ենք համարում հետամուտ լինել աղքատության 

հաղթահարման իրավունքահենք մոդելի առաջխաղացմանը և տվյալ մոտեց-

մամբ պետական քաղաքականության ձևավորմանը։ Կենտրոնական հարցն 

է, թե որքանո՞վ են ներկայումս առաջադրվող ոլորտային ռազմավարություն-
ների և օրենսդրական փոփոխությունների նախագծերը համապատասխա-
նում աղքատության հաղթահարման քաղաքականության իրավունքահենք 
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մոդելին։ Տվյալ հարցը վերաբերելի է ոչ միայն արդեն իսկ ներկայացված նա-

խագծերին, այլ նաև պետք է մշտապես տրվի և վերլուծվի իրականացվող փո-

փոխությունների համատեքստում, եթե կա քաղաքական կամք, ըստ որի ի-

րավունքահենք սոցիալական քաղաքականության հռչակումը չի մնալու սոսկ 

փաստաթղթային մակարդակում, այլ գործնականացվելու է՝ հանգեցնելով 

արմատական այնպիսի փոփոխությունների, որոնք հնարավոր կդարձնեն 

Հայաստանում աղքատության հիմնախնդրի կայուն և երկարաժամկետ լու-

ծումը։  Ուստի, տվյալ քաղաքականության վերլուծության նպատակն է ՀՀ 

Կառավարության 2019թ. գործողությունների ծրագրի ընդունումից հետո ՀՀ 

ԱՍՀՆ կողմից ներկայացված առանցքային ոլորտային ռազմավարություննե-

րի և օրենսդրական փոփոխությունների իրավունքահենք վերլուծության մի-

ջոցով՝ ուղենշել կառավարության այն գործողությունները և ոլորտային քա-

ղաքականության զարգացման այն տրամաբանությունը, որն անհրաժեշտ է 

Հայաստանում իրավունքահենք մոտեցմամբ աղքատության հաղթահարման 

քաղաքականության ձևավորման համար։ Վերլուծության հիմքում է այն թե-

զը, որ իրականացվող փոփոխությունների առանցքում պետք է լինի աղքա-

տության հաղթահարման իրավունքահենք մոտեցումը, քանի որ տվյալ մոտե-

ցումը պայմանավորում է աղքատության խնդրի կայուն և երկարաժամկետ 

լուծումների ապահովումը։ Տվյալ թեզի ապացուցման նպատակով հետագա 

վերլուծության շրջանակներում ներկայացվելու են իրավունքահենք մոտեց-

մամբ աղքատության հաղթահարման մոդելի առավելությունները՝ ի համե-

մատ աղքատության հաղթահարման զարգացման մոտեցմանը, որը հանդի-

սանում է ներկայումս պետական աղքատության հաղթահարման ռազմավա-

րությունների հիմքում ընկած պաշտոնական մոտեցում։   

 

Իրավունքահենք մոտեցմամբ աղքատության հաղթահարման համար, բավա-

րար չէ մեկ գերատեսչության դիրքորոշումը։ Անհարժեշտ է, որպեսզի իրա-

վունքահենք մոտեցումն ընկալվի, յուրացվի և գործնականացվի պետության 

կառավարման բոլոր օղակների  կողմից։   

Այս առումով, կարևոր է տվյալ մոտեցման ներկայացումը և այդ մոտեցման 

գործնականացման վերաբերյալ գիտելիքի ձևավորումը թե՛ որոշում կայաց-

նողների և թե՛ հասարակության շրջանում։ Աղքատության իրավունքահենք 

մոտեցումն ինքնին նոր ճյուղ է աղքատության հաղթահարման միջազգային 

օրակարգերում։ Այն միտված է բնակչության և հատկապես աղքատության 

խնդիրը կրող անձանց կողմից՝ սեփական կյանքի, արժանապատվության և 

իրավունքների պաշտպանության պահանջատիրության և այդ իրավունքնե-
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րը պաշտպանելու պետության պարտավորության տիրույթ բերել աղքա-

տության խնդիրն ու դրա հաղթահարմանն ուղղված քաղաքականություն-

ներն ու մոտեցումները։  

Թեպետ պետական քաղաքականությունների մշակման և աղքատության 

հաղթահարման իրավունքահենք մոտեցման վերաբերյալ առկա է արտա-

սահմանյան տեսական լայն գրականություն, ուսումնասիրություններ, մշակ-

ված են սկզբունքներ ու չափորոշիչներ, շրջանառման մեջ են դրված ուղենի-

շային փաստաթղթեր, սակայն հայալեզու նման աղբյուները լիովին բացակա-

յում են։  

Տվյալ հետազոտության առաջին բաժինը միտված է լրացնելու այդ բացը, ի-

րականացնելով աղքատության և մարդու իրավունքների միջև կապի և իրա-

վունքահենք մոտեցմամբ աղքատության հաղթահարման քաղաքականութ-

յունների մշակման սկզբունքների վերաբերյալ հայալեզու առաջին անդրա-
դարձը։ Հիմնք ընդունելով մոդելի կոնցեպտուալ ներկայացումը, վերլուծութ-

յան երկրորդ բաժնում արդեն իրականացնում ենք ոլորտային փոփոխութ-

յունների իրավունքահենք վերլուծությունը։ Առ այսօր պետական սոցիալա-

կան ապահովության և աղքատության հաղթահարման քաղաքականություն-

ները երբևէ չեն վերլուծվել իրավունքահենք մոտեցմամբ։ Ուստի երկու բա-

ժիններում իրականացված վերլուծություններն էլ  ներկայացնում են սույն 

հետազոտության  նորույթն ու գիտելիքային ներդրումը։  

Իբրև վերլուծության իրականացման հիմնական մեթոդ է կիրառվել գրասեն-

յակային հետազոտությունը։ 

Վերլուծության շրջանակներում իրականացվել է անհրաժեշտ իրավական 

փաստաթղթերի և աղքատության տարաբնույթ դրսևորումների վերաբերյալ 

միջազգային և տեղական զեկույցների ուսումնասիրություն։ Մի շարք աղբյու-

ների ուսումնասիրության միջոցով ցույց է տրվում և հիմնավորվում է կապը 

մարդու իրավունքների և աղքատության միջև, քննարկվում են իրավունքա-

հենք մոտեցմամբ աղքատության հաղթահարման մոդելի հիմքում ընկած՝ 

Միավորված ազգերի կազմակերպության (այսուհետ՝ ՄԱԿ)  երկու առանց-

քային փաստաթղթերը, հակիրճ անդրադարձ է կատարվում 2000թ.-ից մշակ-

ված պետական աղքատության հաղթահարման ռազմավարություններին, ի-

րականացվում է ոլորտային ռազմավարությունների և օրենսդրական փոփո-

խությունների նախագծերի իրավունքահենք վերլուծություն։ 

Փաստաթուղթը բաղկացած է ներածությունից, երկու բաժիններից և վերջա-

բանից։ Ուսումնասիրության վերջաբանում ամփոփված են հիմնական եզրա-

կացությունները և ներկայացված են ընդհանուր քաղաքականության առա-

ջարկություններ որոշում կայացնողներին։ 
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Արձանագրելով ՀՀ ԱՍՀՆ անձակենտրոն և իրավունքահենք պետական ոլոր-
տային քաղաքականության մշակման և ձևակերպման տրամադրվածությու-
նը, միևնույն ժամանակ ակնկալում ենք, որ տվյալ վերլուծականը կաջակցի 
իրականացվող փոփոխություններն առավել արդյունավետ կազմակերպե-
լուն և հռչակված գաղափարներին համապատասխանող հունով տանելուն։   
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Բաժին 1. Մարդու իրավունքներ և աղքատություն 

 
Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության պարտավորությունն է՝ ամրագրված ՀՀ Սահմանադրութ-

յամբ և ներպետական օրենսդրությամբ, ինչպես նաև Հայաստանի կողմից 

վավերացված միջազգային իրավական մի շարք փաստաթղթերով5։  Գործնա-

կանում, սակայն, առ այսօր Հայաստանում մարդու իրավունքները շարունա-

կաբար սահմանափակվել և ոտնահարվել են հասարակական-քաղաքական 

կյանքի գրեթե բոլոր ոլորտներում։ Անկախությանը հաջորդած փուլում Հա-

յաստանում ձևավորվեց և արմատացավ կոռուպցիան, սոցիալական բևեռա-

ցումն ու անհավասարությունը6, աղքատությունն ու անարդարությունը հան-

գեցրեցին սոցիալական բողոքի կուտակման ու սոցիալական արդարության 

ճգնաժամի7։ 

2018 ապրիլին Հայաստանում տեղի ունեցած «Թավշյա» հեղափոխությունն 

արձագանքն էր այդ ճգաժամի։ Հեղափոխության արդյունքում ձևավորված 

նոր կառավարության կողմից մարդու իրավունքների պաշտպանվածության 

ապահովումը և ժողովրդավարության կայացումը այժմ հռչակված են իբրև 

կառավարության գործունեության առանցքային ուղենիշներ8։ Միևնույն ժա-

մանակ, Կառավարության 2019թ. ծրագրով, գերակա նպատակ է նշված ծայ-

րահեղ աղքատության վերացումը մինչև 2023թ. և աղքատության զգալի 

կրճատումը, իսկ ՀՀ ԱՍՀՆ ոլորտային ռազմավարությամբ, ինչպես արդեն 

նշեցինք, դրվել են իրավունքահենք մոտեցմամբ աղքատության հաղթահար-

ման պետական քաղաքականության ելակետային հիմքերը։ 

Այժմ կարևոր է, որպեսզի տվյալ մոտեցումը հնարավորինս լայն մեկնաբան-

վի, ստեղծվի մոտեցման վերաբերյալ գիտելիքային հենք, որն էլ հնարավոր 

կդարձի տվյալ մոտեցման գործնականացումը՝ պետական քաղականության 

մակարդակում։ 

 
5 Հայաստանի կողմից վավերացված՝ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների փաստաթղթերի ցանկին 

կարող է ծանոթոնալ հետևյալ հղումով՝ https://www.un.am/hy/p/iii-un-treaties-and-armenia 
6 Տե՛ս, «Աղքատության հիմնախնդիրը և սոցիալական աջակցության քաղաքականությունը 

Հայաստանում», Ա. Թադևոսյան, 2018թ. 
7 Տե՛ս, «Իրավունքահենքությունը գործնականում. հայաստանյան համատեքստ», Ա. Սիմոնյան, 
հոդված, 2018թ., 

https://www.evnreport.com/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6/huma

n-rights-based-approaches-in-practice-the-armenian-context1  
8 Տե՛ս, ՀՀ Կառավարության ծրագիր, 2019թ., https://www.gov.am/files/docs/3133.pdf 

 

https://www.un.am/hy/p/iii-un-treaties-and-armenia
https://www.evnreport.com/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6/human-rights-based-approaches-in-practice-the-armenian-context1
https://www.evnreport.com/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6/human-rights-based-approaches-in-practice-the-armenian-context1
https://www.gov.am/files/docs/3133.pdf
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Մարդու իրավունքների և աղքատության միջև կոնցեպտուալ և իրավական 

կապերին կանդրադառնանք տվյալ բաժնի առաջին ենթաբաժնում՝  ներկա-

յացնելով նաև այդ կապից բխող՝ աղքատության իրավունքահենք սահմանու-
մը։ Մինչդեռ երկրորդ ենթաբաժնում կխոսենք այն սկզբունքների և ցուցիչնե-

րի մասին, որոնք ընկած են աղքատության հաղթահարման իրավունքահենք 

քաղաքականությունների ձևակերպման հիմքում։ 

 
1.1  Կապը մարդու իրավունքների և աղքատության միջև, աղքատության 

իրավունքահենք սահմանում 

Մարդու իրավունքների և աղքատության դիսկուրսների միջև կապի կոնցեպ-

տուալ հիմքը տրված է տնտեսագետ և փիլիսոփա Ամարտյա Սենի՝ «Զարգա-

ցումն իբրև ազատություն» (“Development as Freedom”, 1999) աշխատության 

մեջ։ Առաջադրելով «սոցիալական կարողությունների» կոնցեպտը՝ Սենը 

ձևակերպում է այն գաղափարը, որ աղքատությունն ու զրկանքը հնարավոր 

չէ դիտարկել իբրև սոսկ ֆինանսական միջոցների բացակայություն։ Ընդունե-

լով, որ ցածր եկամուտը հանդիսանում է աղքատության հիմնական աղբյուրը, 

Սենը՝ վերլուծելով աղքատության էությունը, պատճառները և ազդեցություն-

ների բնույթը՝ շեշտադրումը տեղափոխում է միջոցներից (այսինք՝ եկամտից) 

դեպի հնարավորություններ, որոնք դիտարկում է իբրև որոշակի ազատութ-
յունների համախումբ, որոնց միջոցով անձը կարող է ապրել արժանապատ-

վորեն, այլ ոչ գոյատևել։ Որքան լայն է անձի սոցիալական հնարավորություն-
ների շրջանակը, այնքան ավելի բարեկեցիկ է նրա կյանքը, իսկ հնարավո-

րությունների հիմքում ընկած  ազատությունների շարքում են՝ ազատությու-

նը սովից, ազատությունը անօթևանությունից, ազատությունը մեկուսացու-

մից, ազատությունը բռնությունից և այլն9։ Իսկ ի՞նչ են իրենցից ներկայացնում 

մարդու իրավունքները, եթե ոչ մարդու տարատեսակ ազատություններն ի-

րականացնելու հնարավորությունների իրավական երաշխիքներ։ Ուստի և 

հիմնվելով «սոցիալական հնարավորությունների» և «մարդու իրավունքների» 

միջև առկա հիմքային կապի վրա, Սենի տեսությունը հնարավոր դարձրեց 

աղքատությունը դիտարկել ոչ միայն իբրև բացակայող հնարավորություննե-

րի, այլև իբրև չիրացված իրավունքների խնդիր: 

Ինչ վերաբերվում է աղքատության և մարդու իրավունքների միջև կապի ի-

րավական ամրագրմանը, թեպետ «աղքատություն» բառը ուղղակիորեն 

նշված չէ մարդու իրավունքների առանցքային իրավական փաստաթղթերից 

 
9 Տե՛ս, թարգմանված անգլերենից՝ «Աղքատություն և մարդու իրավունքներ. կառուցելով 

ունակությունների մոտեցումը», Ս. Օսմանի, Մարդու Իրավունքներ և Ունակությունների 

մոտեցում.միջդիսցիպլինար երկխոսություն, Ռութլեդջ, 2012թ., էջ 196 
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ոչ մեկում, Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը (այսուհետ՝ 

ՄԻՀՀ), իր պրեամբուլար հատվածում նշելով, որ «...մարդկության վեհ նպա-
տակ է հռչակված այնպիսի աշխարհի ստեղծումը, որտեղ մարդիկ...զերծ կլի-
նեն կարիքից», ճանաչում է աղքատությունն իբրև մարդու իրավունքների 

խնդիր10։ ՄԻՀՀ-ից հետո ձևավորված՝ մարդու իրավունքների պաշտպանութ-

յան միջազգային իրավական համակարգը՝ դաշնագրերը, բանաձևերը, ՄԱԿ-

ի պայմանագրային մարմինների մեկնաբանությունները, ամրագրում են մի 

շարք իրավունքներ, որոնց իրացումը ուղղակիորեն կապված է պետության 

կողմից անձին՝ աղքատությունից զերծ ապրելու երաշխիքների տրամադր-

ման հետ: Այսպիսով, կապը մարդու իրավունքների պաշտպանության և աղ-

քատության (հատկապես, ծայրահեղ աղքատության) հաղթահարման միջև 

հռչակված է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ձևավորված 

միջազգային քաղաքա-իրավական համակարգում11։ Նման հռչակման լավա-

գույն ապացույցն է 1993թ.-ին Մարդու իրավունքների համաշխարհային 

խորհրդաժողովի արդյունքում ձևակերպված Վիեննայի հռչակագիրն ու գոր-

ծողությունների ծրագիրը։ Մարդու իրավունքների համաշխարհային խորհր-

դաժողովը հաստատում է, որ «ծայրահեղ աղքատության գոյությունը խոչըն-
դոտում է մարդու իրավունքների արդյունավետ իրացմանը. դրա անմիջա-
կան մեղմումը և վերջնական վերացումը պետք է շարունակեն մնալ միջազ-
գային հանրության գլխավոր առաջնահերթություններից մեկը12»։ 

Կապը մարդու իրավունքների իրացման և աղքատության միջև երկկողմ է. 

որքան աղքատությունն է դարձնում անձին խոցելի՝ իրավունքի ոտնահար-

ման տեսանկյունից, նույնքան իրավունքի իրացման անհնարինությունը կամ 

խոչընդոտները դարձնում են անձին խոցելի՝ աղքատության մեջ հայտնվելու 

առումով13։ Այս տեսանկյունից, իրավունքների առաջին խումբը, որն անմիջա-

կանորեն կապված է աղքատացման ռիսկերի հետ, ամփոփված է բավարար 

 
10 Տե՛ս, Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր, 10 դեկտեմբերի, 1948թ., 

http://www.un.am/res/Human%20Rights/Armenian%20Documents/UDHR_arm.pdf 
11 Տե՛ս, թարգմանված անգլերենից՝ «Կա՞ արդյոք աղքատ չլինելու իրավունք», Սկոգլի Ս. Ի., 

Մարդու իրավունքների օրենսդրության ռեվյու (2002), էջ 65 
12 Տե՛ս, «Վիեննայի հռչակագիր և գործողությունների ծրագիր» ընդունված ՄԱԿ-ի Գլխավոր 

Ասամբլեայի կողմից հուլիսի 12-ին (A/COMF.157/23), 

https://www.refworld.org/docid/3ae6b39ec.html 
13 Տե՛ս, թարգմանված անգլերենից՝ «Մարդու իրավունքներ և աղքատության նվազեցման 

ազգային ռազմավարություններ.Գվատեմալայի, Լիբերիայի և Նեպալի աղքատության 

նվազեցման ռազմավարությունների իրավունքահենք վերլուծություն», Քոննեքթիքութի 

համալսարանի մարդու իրավունքների ինստիտուտ, (2) Տնտեսական իրավունքների 

գործնական փաստաթղթերի սերիա,  (2007), էջ 14 

http://www.un.am/res/Human%20Rights/Armenian%20Documents/UDHR_arm.pdf
https://www.refworld.org/docid/3ae6b39ec.html
https://www.refworld.org/docid/3ae6b39ec.html
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կենսամակարդակի իրավունքի շրջանակներում։ Տվյալ իրավունքն իր առա-

ջին արձանագրումն է ստացել ՄԻՀՀ հոդված 25-ում՝ «Յուրաքանչյուր ոք այն-
պիսի կենսամակարդակի իրավունք ունի, որը պատշաճ է իր և իր ընտանիքի 
առողջության ու բարեկեցության համար, ներառյալ սնունդը, հագուստը բնա-
կարանը, առողջապահությունը և անհրաժեշտ սոցիալական ծառայություն-
ները, ինչպես նաև ունի ապահովության իրավունք գործազրկության, հիվան-
դության, հաշմանդամության, այրիանալու, ծերության կամ իր կամքից ան-
կախ գոյության այլ միջոցների անհրաժեշտության դեպքում։» Տվյալ իրա-

վունքն այնուհետ ամրագրվել է ՄԱԿ-ի Տնտեսական, սոցիալական և մշակու-

թային դաշնագրի (այսուհետ՝ Դանշնագիր) հոդված 11-ով, այսպիսով, դրա ա-

պահովումը դարձնելով դաշնագրի անդամ պետությունների միջազգային ի-

րավական պարտավորություն։ Դաշնագիրը հանդիսանում է առաջին պար-

տադիր իրավական ուժ ունեցող փաստաթուղթը, որը ճանաչում  է անձի՝ բա-
վարար կենսամակարդակ ունենալու իրավունքը, մեկնաբանելով այն իբրև 

բավարար սննդի, հագուստի և բնակարանի իրավունք։ Տվյալ իրավունքի յու-

րաքանչյուր բաղադրիչը մեկնաբանված է ՄԱԿ-ի Տնտեսական, սոցիալական 

և մշակութային իրավունքների կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) ընդհանուր 

մեկաբանություններում14՝ ուղենշելով գործողությունների ու պարտավորութ-

յունների այն շրջանակը, որոնք պետությունները կրում են տվյալ իրավունքի 

իրացումը երաշխավորելու համար։ Կարելի է ասել, որ «բավարար կեսնամա-

կարդակ» եզրույթը լրացնում է մարդու իրավունքների միջազգային փաս-

տաթղթերում «աղքատություն» եզրույթի բացակայությունը, այսպիսով դառ-

նալով դրա համարժեք փոխարինողը։ 

Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների դաշնագիրը, որը 

վավերացված է նաև Հայաստանի կողմից, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների 

փաստաթղթերի շարքում աղքատությանը վերաբերելի իրավունքների ամե-

նալայն շրջանակն է պարունակում։ Բավարար կենսամակարդակի իրավուն-

քից զատ, դաշնագիրը սահմանում է այնպիսի էական իրավունքների իրացու-

մը, ինչպես աշխատանքի ազատ ընտրության իրավունքը (հոդված 6), աշխա-

տանքի արդարացի և բարենպաստ պայմաններից օգտվելու իրավունքը (հոդ-

ված 7), արհեստակցական միություններ ստեղծելու իրավունքը (հոդված 8), 

սոցիալական ապահովության, ներառյալ սոցիալական ապահովագրության 

իրավունքը (հոդված 9), ֆիզիկական և հոգեկան առողջության առավելա-

 
14 Տե՛ս, Կոմիտեի Ընդհանուր մեկնաբանություն N 4-ը (E/1992/23), 

https://www.refworld.org/docid/47a7079a1.html և Ընդհանուր մեկնաբանություն N 7-ը (E/1998/22), 

https://www.refworld.org/docid/47a70799d.html  

https://www.refworld.org/docid/47a7079a1.html
https://www.refworld.org/docid/47a70799d.html
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գույնս հասանելի մակարդակից օգտվելու իրավունքը (հոդված 12), կրթութ-

յան իրավունքը (հոդված 13), մշակութային կյանքին մասնակցելու իրավուն-

քը (հոդված 15) և այլն։ Կապը տվյալ իրավունքների իրացման և աղքատութ-

յունից զերծ ապրելու կամ աղքատությունը հաղթահարելու միջև ավելին, քան 

ուսումնասիրված և հիմնավորված է։  

Այսպես, հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ անապահովությունն ու 

ծառայությունների անհավասար հասանելիությունն աշխարհում մանկամա-

հացությանը ու մայրամահացությանը մեծապես նպաստող պատճառներից 

են, իսկ աղքատության բացասական ազդեցությունները հղիության վրա՝ 

բազմապիսի են: Վաղ մանկական աղքատությունը բացասաբար է ազդում 

նաև երեխայի առողջության և սոցիալ-հոգեբանական զարգացման վրա, 

սահմանափակում նրա հանգստի և ժամանցի հնարավորությունները, խո-

չընդոտում հասակակիցների հետ փոխհարաբերությունների ձևավորմանը15: 

2016թ. Յունիսեֆի կողմից իրականացված հետազոտության տվյալներով, Հա-

յաստանում 0-5 տարեկան ամեն երրորդ երեխան զուրկ է բնակարանային 

բավարար պայմաններում ապրելու հնարավորությունից (քանդված պատու-

հաններ, տարածքի սակավություն և այլն)։ 3-5 տարեկանների շրջանում, 53% 

չեն ստանում նախադպրոցական կրթություն16։ Աղքատությունը պատճառ  է 

երեխայի աշխատանքային շահագործման, իսկ վերջինս անդառնալի վնաս է 

հասցնում երեխայի կրթությանը, զարգացմանն ու առողջությանը և զրկում 

հետագայում աղքատությունը հաղթահարելու ամենաառաջնային ռեսուրս-

ներից։ Հայաստանի Հանրապետության Վիճակագրական կոմիտեի կողմից 

2015թ.-ին իրականացված ուսումնասիրության տվյալներով, Հայաստանում 

աշխատող երեխաների թիվը հասնում է 52,000-ի, իսկ նրանցից 39,300-ը կա-

տարում է արգելված աշխատանք17: 

Աղքատությունը նաև իր տարաբնույթ ազդեցություններն ունի հասարակութ-

յան տարբեր խմբերի վրա (երեխաներ, տարեց անձինք, հաշմանդամություն 

 
15 Տե՛ս, թարգմանված անգլերենից, «Հետհաշվարկ դեպի 2015թ. Մայրերի, նորածինների և 

երեխաների գոյատևման պահուստ: Տասնամյակի զեկույց (2000–2010) », ԱՀԿ, 2015 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44346/9789241599573_eng.pdf;jsessionid=89BB173B3

DA967C3C8076CE9B1CDE7F3?sequence=1 
16 Տե՛ս, թարգմանված անգլերենից, «Երեխաների աղքատությունը Հայաստանում. Ազգային 

բազմակի համընկնմամբ զրկանքների վերլուծություն», UNICEF 2016, 

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/IWP_2016_24.pdf  
17 Տե՛ս, «Հայաստան. երեխայի աշխատանքի ազգային հետազոտություն», 2015թ., 

https://www.armstat.am/file/article/national_child_labour_survey_in_armenia_report_-

_web_version.pdf  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44346/9789241599573_eng.pdf;jsessionid=89BB173B3DA967C3C8076CE9B1CDE7F3?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44346/9789241599573_eng.pdf;jsessionid=89BB173B3DA967C3C8076CE9B1CDE7F3?sequence=1
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/IWP_2016_24.pdf
https://www.armstat.am/file/article/national_child_labour_survey_in_armenia_report_-_web_version.pdf
https://www.armstat.am/file/article/national_child_labour_survey_in_armenia_report_-_web_version.pdf
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ունեցող անձինք, կանայք և այլք)՝ ելնելով նրանց առանձնահատուկ կարիք-

ներից և խոցելիություններից։ Լինելով սոցիալական անարդարության և ան-

հավասարության դրսևորում, այն ենթադրում է նաև ներխմբային անհավա-

սարություն և խոցելիությունների սրության «հիերարխիկ» կառուցվածք։ Աղ-

քատության հանդեպ շատ խոցելի են տարեցները։ Ըստ տարիքային խմբի ցու-

ցանիշների, Հայաստանում աղքատ բնակչության մեջ տարեց՝ 65 տարեկանից 

բարձր մարդիկ կազմում են բնակչության 13,9%-ը։ Այս ցուցանիշը զգալիորեն 

գերազանցում է տարիքային մյուս բոլոր խմբերում աղքատության տարած-

վածության ցուցանիշներին: Ամբողջ աշխարհում, Հայաստանում նույնպես, 

կանայք ավելի աղքատ են, քան տղամարդիկ։ Ըստ սեռային բաշխվածության 

ցուցանիշի, կանայք կազմում են Հայաստանի աղքատ բնակչության 55,2%-ը18: 

Աղքատությունն ինքնին գենդերայնացված ֆենոմեն է, և յուրաքանչյուր երկ-

րում աղքատության պատկերի վերլուծությունը չի կարող իրականացվել ա-

ռանց խնդրի գենդերային վերլուծության՝ հասարակությունում առկա նորմե-

րի և սպասելիքների, գենդերային դերերի, ռեսուրսների բաշխման մոդելների 

և  կանանց ու տղամարդկանց միջև իշխանական, վերահսկողական դինամի-

կաների դիտարկման19։ Հետազոտությունները նաև ցույց են տալիս, որ այն 

ընտանիքները, որտեղ կան հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ կամ չա-

փահաս անձինք, աղքատության մեջ հայտնվելու առավել ռիսկային գոտում 

են՝ բախվում են կայուն զբաղվածություն ունենալու մեծ խոչընդոտների և 

հիմնականում ներգրավվում են ճկուն ժամանակային գրաֆիկով, բայց ցածր 

վարձատրվող աշխատանքներում կամ առհասարակ դուրս են մնում աշխա-

տաշուկայից20։ 

Տվյալ միտումը փաստում է, որ խմբային իրավունքներն ամփոփող միջազգա-

յին փաստաթղթերով սահմանված պետության պարտավորությունների իրա-

կանացումը ևս էական նշանակություն ունի տարբեր խմբերի շրջանում աղ-

քատության հաղթահարման և կանխարգելման համար21։ 

 
18 «Աղքատության պատկերը Հայաստանում 2008-2018թթ.»; ՀՀ վիճակգրական կոմիտե, 2019թ.,  

https://www.armstat.am/file/article/poverty_2019_a_2.pdf 
19 Տե՛ս, թարգմանված անգլերենից, «Կանանց գլոբալ խնդիրներ. Կանայք աշխարհում այսօր, 

ընդլայնված տարբերակ», Միջազգային տեղեկատվական ծրագրերի բյուրո, ԱՄՆ 

պետդեպարտամենտ, 2012, https://opentextbc.ca/womenintheworld/  
20 Տե՛ս, թարգմանված անգլերենից, «Աղքատության մեջ ապրելով. Գրականության 

ուսումնասիրություն երեխաների և ընտանիքների աղքատության փորձի վերաբերյալ», Թեսս 

Ռիդջ, 2009, 

http://www.bris.ac.uk/poverty/downloads/keyofficialdocuments/Child%20Poverty%20lit%20review%2

0DWP.pdf 
21 ՀՀ կողմից վավերացվել են խմբային իրավունքներին նվիրված ՄԱԿ-ի հետևյալ 

փաստաթղթերը՝ Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին 

file:///D:/User/Desktop/ՀՀ%20վիճակգրական%20կոմիտե,%202019թ․,%20https:/www.armstat.am/file/article/poverty_2019_a_2.pdf
file:///D:/User/Desktop/ՀՀ%20վիճակգրական%20կոմիտե,%202019թ․,%20https:/www.armstat.am/file/article/poverty_2019_a_2.pdf
https://opentextbc.ca/womenintheworld/
http://www.bris.ac.uk/poverty/downloads/keyofficialdocuments/Child%20Poverty%20lit%20review%20DWP.pdf
http://www.bris.ac.uk/poverty/downloads/keyofficialdocuments/Child%20Poverty%20lit%20review%20DWP.pdf
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Վերջապես, մարդու իրավունքների պաշտպանության և աղքատության հաղ-

թահարման միջև կապը չի սահմանափակվում միայն սոցիալական-տնտե-

սական և մշակութային իրավունքների իրացմամբ։ Առանցքային են նաև քա-

ղաքական և քաղաքացիական իրավունքները՝ ամփոփված ՄԱԿ-ի 

Քաղաքական և քաղաքացիական իրավունքների դաշնագրով22, Մարդու 

իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական 

կոնվենցիայով23 և այլ միջազգային և տարածշրջանային իրավական 

փաստթղթերով։ Իրավունքների այս խմբից մասնավորապես կարևոր է ար-

դարադատության մատչելիության, արդար դատավարության, անձնական 

անվտանգության, անձնական կյանքի գաղտնիության, խոսքի ազատ արտա-

հայտման, միավորումների ազատության, տեղեկատվության ազատության, 

քաղաքական մասնակցության, խտրականությունից զերծ լինելու, խոշտան-

գումներից զերծ լինելու և մի շարք այլ իրավունքների իրացումը։   

Առանց իրավական փոխհատուցման մնացող մարդկանցից շատերը (եթե ոչ 

մեծամասնությունը) աղքատության մեջ ապրող մարդիկ են, և հանրային 

կյանքում առաջացող բախումների  ու դրանց լուծման բացակայությունը հա-

ճախ վերածվում է իրենց ապրուստին սպառնացող վտանգի24: Ուստի արդա-

րադատության մատչելիության լիարժեք ապահովումը աղքատության մեջ 

ապրող անձանց համար պետք է դիտարկվի պետության կողմից աղքատութ-

յան հաղթահարմանն ուղղված առանցքային գործողություննրի շարքում։ Պե-

տության կողմից աղքատ անձանց զորեղացման և հանրային կյանքում նրանց 

մասնակցության խթանման համար, անհրաժեշտ է ապահովել ավելի ար- 

դյունավետ տեղեկատվական հոսքեր և կապի ճանապարհների ավելի լայն 

բազմազանություն, որը հնարավորություն կտա բավարարել աղքատ ան-

ձանց տեղեկատվական կարիքները և քաղաքականության երկխոսության 

մեջ առաջ տանել աղքատամետ հայեցակարգերը։ Աղքատ անձանց տեղե-

կատվության ազատության ապահովման տեսանկյունից կարևոր է նաև 

լրատվամիջոցների և քաղաքացիական հասարակության 

կազմակերպությունների միջև ցանցերի ստեղծում կամ ամրապնդում ինչ-

պե՛ս ազգային (պետական), այնպե՛ս էլ տեղական (համայնքային) մակար-

դակներում19։ 

 
կոնվենցիան,  Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիան, 

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիան և այլն։ 
22 Տես, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=18500 
23 Տե՛ս, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=20870  
24 Տե՛ս, թարգմանված անգլերենից,  Իրավունքի միջազգայնացման Հաագայի ինստիտուտ, 2012, 

էջ. 28 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=18500
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=20870
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Այպիսով, աղքատությունը կարող է հանդիսանալ մարդու իրավունքների 

ոտնահարման թե՛ պատճառ և թե՛ հետևանք։ Սա թույլ է տալիս պնդել, որ ի-

րավունքահենք մոտեցումը միանշանակ աղքատության հաղթահարման 

ռազմավարություններն ու քաղաքականությունները խթանելու հզոր ներուժ 

ունի։ 

Նման քաղաքականությունների մշակման համար անհրաժեշտ է նաև աղքա-

տության իրավունքահենք բնույթի հանրային ընկալման ձևավորում։ 

Վերջապես, անհրաժեշտ է պետության կողմից աղքատության 

իրավունքահենք սահմանման որդեգրում՝ պետական համապատասխան 

քաղաքականություններում։ Աղքատության իրավունքահենք սահմանման՝ 

միջազգայնորեն ընդունված մեկ սահմանում չկա, սակայն յուրաքանչյուր 

պարագայում այն պետք է հիմնված լինի մարդու իրավունքների և աղքա-

տության միջև կոնցեպտուալ և իրավական կապի վրա։ Աղքատության նման 

սահմանումը պետք է տեղ գտնի իրավունքահենք մոտեցմամբ ձևակերպված 

պետական քաղաքականության փաստաթղթերում, ռազմավարական և 

հայեցակարգային փաստաթղթերում, հիմք ծառայի աղքատության չափման 

համապատասխան մեթոդաբանության համար։ 

Տվյալ ուսումնասիրության նպատակից է բխում «աղքատություն» եզրույթի 

սահմանումը իբրև մարդկային իրավիճակ, որը հանգեցնում է որոշակի հնա-
րավորությունների պակասի և տանում է դեպի մարդու որոշակի իրավունք-
ների խախտման կամ առաջանում է իրավունքների խախտումից՝ այն դեպ-
քում, երբ այդ իրավունքների լիակատար իրացումը կարող է ազդել մարդու՝ 
աղքատությունից դուրս գալու վրա։ 

 

Բաժին 1.2 Աղքատության հաղթահարման իրավունքահենք մոտեցում. 
քաղաքականությունների մշակման սկզբունքներ և ցուցիչներ 

Աղքատության ֆենոմենի կապը մարդու իրավունքների հետ հատկապես 

զարգացվել է վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում։ Մինչև 1970-ա-

կան թվականները աղքատության հաղթահարման միջազգային դիսկուրսի 

մեջ գերակշռում էր ավանդական՝ եկամտի վրա հիմնված մոտեցումը, որը եր-

եվույթը հավասարեցնում էր բացառապես եկամտի պակասի հետ։ Եկամուտ-

ների անբավարարությունը դիտվում էր որպես աղքատության հիմնական 

պատճառ և աղքատության կրճատման գործում հիմնական նպատակ, և այդ 

նպատակով աղքատությունը չափվում էր պարզապես մարդու կողմից մեկ օ-

րում որոշակի գումարով գոյատևելու ունակությամբ25: 

 
25 Տե՛ս, թարգմանված անգլերենից, Նովակ Մ., «Իրավունքահենք մոտեցում աղքատությանը, Մ. 

Շնայդեն և այլոք, Մարդու իրավունքները զարգացման մեջ, 8-րդ տարեգիրք (2002), էջ 17 
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Բայց 1970-ականների վերջից սկսեցին ի հայտ գալ աղքատության բնույթի 

ըմբռնման նոր ուղղություններ՝ աստիճանաբար հանգեցնելով դրա վերա-

փոխմանը և վերասահմանմանը: Ժամանակի հետ պարզ դարձավ, որ սոսկ 

տնտեսական վերլուծությունը չի կարող տալ աղքատության ամբողջական 

պատկերը, և տնտեսական մոտեցումները միայնակ չեն կարողացել լուծել 

այդ խնդիրը26: Այսպիսով, քայլ առ քայլ աղքատության ազդեցության և հետե-

վանքների բազմաթիվ դրսևորումներ բացահայտվեցին և ճանաչվեցին՝ 

հանգեցնելով բազմաչափ աղքատության կոնցեպտի ձևավորմանը։ 

Հիմք առնելով Ամարտյա Սենի «հնարավորությունների մոտեցման» 

թեորիայից, Դիփա Նարայանի և այլոց կողմից վերլուծված՝ Համաշխարհային 

բանկի «Աղքատների ձայներ»27 համապարփակ ուսումնասիրության մեջ աղ-
քատության բազմաչափության գաղափարը ստացավ իր ամբողջական 

ձևակերպումը։  «Աղքատների ձայները»  ցույց է տալիս, որ աղքատությունը 

ավելին է, քան պարզապես եկամտի պակասը և ունի այնպիսի դրսևորումներ, 

ինչպիսիք են բազային ենթակառուցվածքների անհասանելիությունը, հի-

վանդությունը կամ վատ առողջությունը, ձայնազուրկ լինելը և հոգեբանական 

ճնշումները, սոցիալական մեկուսացումը և մշակութային անհատականութ-

յունը պահպանելու անկարողությունը։ Բազմաչափության գաղափարը հան-

գեցրեց աղքատության հանդեպ մարդակենտրոն մոտեցման ձևակերպման 

զարգացմանը, ինչպես նաև ստեղծեց տեսական հիմք աղքատության դիս-

կուրսը մարդու իրավունքների հետ կապելու համար: 

Աղքատության բազմաչափության գաղափարն իր հերթին հիմք ստեղծեց 

աղքատության հաղթահարման զարգացման մոդելի ձևավորման համար, 

որը կենտրոնանում է աղքատության խնդրի վրա մարդու զարգացման տե-

սանկյունից։ 2000թ․-ին Միավորված ազգերի կազմակերպության 

զարգացման ծրագրի կողմից (ՄԱԶԾ) մշակվեց «Մարդկային զարգացման զե-

կույցը» 200028 (“Human Development Report” 2000), որում ներկայացվեց 

«Մարդկային աղքատության ինդեքսը»` որպես աղքատության և մարդու 

զարգացման հետ կապված զրկանքների չափում՝ հիմք ընդունելով երկար և 

առողջ կյանքի, գիտելիքների և կենսամակարդակի ստանդարտների ցուցա-

 
26 Տե՛ս, թարգմանված անգլերենից, «Չլսված ճշմարտություն. Աղքատություն և մարդու 

իրավունքներ», Ի. Խան, Amnesty International, 2009., էջ: 8 
27 Տե՛ս, անգլերեն, «Աղքատների ձայները. արդյոք որևէ մեկը մեզ լսում է», Դ. Նարայան և այլոք, 

հրապարակված Համաշխարհային բանկի կողմից (2000) 
28 Տե՛ս, անգլերեն, ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիր, «Մարդկային զարգացման զեկույց 2000», 

հրապարակված ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի (ՄԱԶԾ) համար, էջ 17 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/261/hdr_2000_en.pdf  

http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/261/hdr_2000_en.pdf
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նիշները: Միևնույն ժամանակ, այս զեկույցն առաջին անգամ ծավալուն անդ-

րադարձ կատարեց աղքատության հարաբերակցությանը մարդու իրավունք-

ներին։ Այն ճանաչեց, որ մարդու զարգացումն ու մարդու իրավունքները միմ-

յանց մոտ հայեցակարգեր են՝ մարդկային ազատության, բարեկեցության և 

արժանապատվության գաղափարական սկզբունքների հանդեպ նվիրվա-

ծության տեսանկյունից, բայց միմյանցից տարբեր են՝ 

քաղաքականությունների մշակման ռազմավարության և գործիքակազմի տե-

սանկյունից։ Զարգացման մոտեցումը հանդիսանում է ներկայումս առավել 

տարածված՝ ավանդական մոտեցումը, որն արդեն գլոբալ մակարդակում 

փոխարինել է նախկինում ավանդական հանդիսացող՝ տնտեսական 

մոտեցմանը։ Առնվազն պաշտոնական հռետորաբանության շրջանակներում, 

բազմաթիվ պետություններ և կառավարություններ դիտարկում են 

աղքատությունը իբրև ավելին, քան զուտ եկամտի պակաս կամ նյութական 

զրկանքների համախումբ։  Զարգացման մոտեցումը հիմք է կազմում 

Համաշխարհային բանկի կողմից մշակվող ծրագրերի։ Ինչպես գիտենք, 

վերջինս հանդիսանում է ներպետական մակարդակներում աղքատության 

հաղթհարաման քաղաքականությունները ուղղորդող և դրանց վրա 

ներազդող հիմնական միջազգային կառույցներից մեկը։ Այսպես է նաև 

Հայաստանի պարագայում։   

Դիտարկենք աղքատության՝ զագրացման և իրավունքահենք մոտեցումների 

միջև հիմնական տարբերությունները։  

Իրավունքահենք մոտեցումը հիմնված է մարդու իրավունքների հիմնարար 

միջազգային փաստաթղթերի վրա, որոնք հստակորեն սահմանում են այն ի-

րավունքները, նորմերն ու սկզբունքները, որոնց վրա պետք է հիմնվեն բոլոր 

պետական գործողություններն ու քաղաքականությունները29։ Այլ կերպ 

ասած, տվայլ մոտեցումը իրավական պարտավորությունների հարթություն է 

բերում աղքատության հաղթահարման խնդիրը, իսկ մարդու իրավունքների 

պաշտպանության միջազգային նորմերն ու սկզբունքները դառնում են աղքա-

տության կրճատման գործիքներ։  

Աղքատության նվազեցման զարգացման մոտեցման և իրավունքահենք մո-

տեցման հիմնական տարբերությունն այն է, որ զարգացման ծրագրերը սովո-

 
29 Տե՛ս, թարգմանված անգլերենից, Գլխավոր քարտուղարի զեկույց՝ ընդունված ՄԱԿ-ի Գլխավոր 

ասամբլեայի կողմից 2006 թվականի սեպտեմբերի 5-ին 61-րդ նստաշրջանում (A / 

61/308),պարագրաֆ 5 

 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/61/308 
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րաբար հիմնվում են միջազգային համագործակցությամբ տնտեսական կա-

րիքների բավարարման, պետությունների կողմից՝ աղքատության 

հաղթահարման գաղափարներին «նվիրվածության» և բարի կամքի 

դրսևորման վրա, մինչդեռ իրավունքահենք մոտեցումը կառուցվում է իրա-

վունքների, պարտավորությունների և հաշվետվողականության հստակ և 

կառավարություններին պարտավորեցնող իրավական նորմատիվ շրջանա-
կի վրա։  2016թ․-ից ուժի մեջ մտած «Կայուն զարգացման 2030 օրակարգը» 

հռչակում է, որ «երկրները կհամախմբեն իրենց ջանքերը՝ վերացնելու 
աղքատությունն իր բոլոր ձևերով, պայքարելու անհավասարությունների դեմ 
և լուծելու կլիմայի փոփոխության հետ կապված խնդիրները՝ միաժամանակ 
հետևելով, որ  ոչ ոք չանտեսվի»30: Տվյալ օրակարգով առաջադրվում են 

այսպես կոչված Կայուն զարգացման նպատակները  (այսուհետ՝ ԿԶՆ), որոնց 

հասնելու հիմքում է այն մոտեցումը, որ «աղքատության վերացումը պետք է 
ուղեկցվի այնպիսի ռազմավարությունների կիրառմամբ, որոնք կնպաստեն 
տնտեսական աճի խթանմանը և  մի շարք սոցիալական կարիքների 
բավարարմանը, այդ թվում՝ կրթության, առողջապահության, սոցիալական 
պաշտպանության և աշխատանքի հնարավորությունների ոլորտներում»։ 

Չանտեսելով ԿԶՆ իրականացման կարևորությունը, հարկ է գիտակցել, որ 

«սոցիալական կարիքների բավարարումը» իրենից ներկայացնում է 

պետությունների համար քաղաքականապես ավելի ընդունելի լեզու է, քան 

սոցիալական (և ոչ միայն) իրավունքների պահանջատիրության լեզուն, որն, 

իր հերթին, դրված է իրավունքահենք դիսկուրսի առանցքում ։ Դիսկուրսների 

այս տարբերությունը ունի խնդրի լուծման համար գործնական զգալի կշիռ։  

Ինչպես նշվում է ՄԱԿ-ի աղքատության վերացման առաջին տասնամյակի 

(1997-2006) վերաբերյալ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հաշվետվութ-

յան  մեջ, "իրավունքահենք մոտեցմամբ աղքատության հաղթահարման 

քաղաքականությունների մշակման կարևոր առավելություններից մեկը՝ 

զարգացման մոտեցման համեմատ, այն է, որ ճանաչելով աղքատությունը 

իրբև մարդու իրավունքների ոտնահարում, աղքատության հաղթահարումը 

կապի մեջ է դրվում պետության պարտավորությունների, այլ ոչ 

«բարեկեցության ապահովման» և «բարի կամքի դրսևորման» կոնցեպտների 

հետ, պարտադրելով որոշում կայացնողներին գործել 

համապատասխանաբար31։ Աղքատության մեջ ապրող անձի համար 

 
30 Տե՛ս, Կայուն զարգացման նպատակներ, https://www.un.am/hy/p/sustainabledevelopmentgoals 
31 Տե՛ս, թարգմանված անգլերենից, Գլխավոր քարտուղարի զեկույց՝ ընդունված ՄԱԿ-ի 

Գլխավոր ասամբլեայի կողմից 2006 թվականի սեպտեմբերի 5-ին 61-րդ նստաշրջանում (A / 

61/308),պարագրաֆ 5 
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անցումը «կարիքի լեզվից» դեպի «իրավունքի լեզու» էական է, քանզի պահան-

ջելով իրենց իրավունքները՝ աղքատության մեջ ապրող անձինք հայտնվում 

են ոչ թե «օգնություն ստացողի», այլ իրավունքներ և ազատություններ 
ունեցողների դիսկուրսի կենտրոնում՝ ստիպելով իշխանություն ունեցողնե-

րին գործել այդ իրավունքները պաշտպանելու իրենց 

պարտավորություններին համապատասխան։  Իրավագիտակցությունն ու 

պահանջատիրությունը այն զորեղացնող գործիքներն են, որոնք օգնում են 

անձին առաջադրել և բարձրաձայնել արժանապատիվ կյանքով ապրելու իր 

իրավունքի խդնիրը։ Ինչպես երևում է «Աղքատության ձայներ» 

աշխատության մեջ, աղքատ անձանց համար գումարից այն կողմ կա ձայնի, 

իշխանության և անկախության պակաս։ Յուրաքանչյուր անձ պետք է ապա-

հովված լինի այնպիսի նվազագույն սոցիալական պայմաններով, որոնք կե-

րաշխավորեն, որ աղքատությունը չի հանգեցնի լիակատար նվաստացման և 

դեգրադացիայի՝ վտանգի տակ դնելով նրա արժանապատվությունը։ Ուստի, 

որքան ավելի իրավունքահենք է աղքատության հաղթահարման   պետական 

քաղաքականությունը, այնքան ավելի կայուն, մարդակենտրոն և 

արդյունավետ են քաղաքացիների արժանապատիվ կյանքն ապահովելուն 

ուղղված լուծումները։  

Այսպիսով, աղքատության դիսկուրսի շրջանակներում իրավունքահենք մո-
տեցումը կարող է սահմանվել որպես արժանապատիվ կյանքի համար անհ-
րաժեշտ իրավունքներն ու հիմնարար ազատությունները պաշտպանող ե-
րաշխիքների ամբողջություն9։ 

Իրավունքահենք մոտեցումը նաև հիմնված է հստակ, միջազգայնորեն 

ամրագրված նորմատիվ-իրավական գործիքակազմի վրա։ Մարդու իրա-

վունքների միջազգային շրջանակը պատասխանատվություն է դնում պե-

տությունների վրա՝ անգամ ռեսուրսների պակասի պարագայում ապահովել 

ամենահիմնարար սոցիալական, տնտեսական և մշակութային իրավունքնե-

րի իրացումը և երաշխավորել, որ պետական որևէ քաղաքականություն բա-

ցասական ազդեցություն չի ունենա այդ իրավունքների վրա32։  

 

Վերջապես, իրավունքահենք մոտեցումը կարևորում է ոչ միայն վերջնար 

 
 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/61/308 

 
32 Տե՛ս, թարգմանված անգլերենից, «Տնտեսական և սոցիալական իրավունքներ. Իրավականորեն 

կիրառելի իրավունքներ մարդու իրավունքների և աղքատության հաղթահարման մեջ. 

Իրականություններ, հակասություններ և ռազմավարություններ», Կ. Տոմաշեվսկի, Արտերկրում 

զարգացման ինստիտուտ, 2006թ., էջ 24 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/61/308
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դյունքնեը, այլև այն միջոցները, որոնցով պետությունը աշխատում է պայքա-

րել այս կամ այն հիմնախնդրի, այս պարագայում՝ աղքատության դեմ։ Աղքա-

տության արձագանքումը երբեք չպետք է լինի մարդու իրավունքների և հիմ-

նարար ազատությունների խախտման, անտեսման կամ ստորադասման 

հաշվին33։ Սա նաև ենթադրում է, որ աղքատության հաղթահարման 

պետական քաղաքականությունների հիմքում է դրվում 

մարդակենտրոնության սզկբունքը, հաշվի են առնվում բոլոր խմբերի 

կարիքներն ու խոցելիությունները, առանձնահատկությունները, 

իրավունքների իրացման դժվարությունները, նվազում է «դուրս մնացող» 

խմբերի կամ «աղքատների մեջ ավելի աղքատների» ձևավորման ռիսկերը։ 

Վերջինս, ակնհայտորեն, հանդիսանում է ծայրահեղ աղքատության 
կանխարգելման կարևորագույն նախապայման։  

Այսպիսով, աղքատության հաղթահարումը ոչ միայն սոցիալական, խնդիր է, 

այլ նաև քաղաքական և իրավական։ Ասել է թե, պետական աղքատության 
հաղթահարման քաղաքականությունների շրջանակներում իրավունքահենք 
մոտեցումների ինտեգրումը քաղաքական կամքի և պետության կողմից՝ 
մարդու իրավունքների լիարժեք իրացումը ապահովելոը 
պատրաստակամության դրսևորման հարց է։ 

 

Այժմ անդրադառնանք այն հարցին, թե ինչպես պետք է գործնականացվի 

տվյալ մոտեցումը՝ քաղաքական կամքի և պատրաստակամության 

առկայության պարագայում։ Իրավունքահենք մոտեցմամբ աղքատության 

հաղթահարումն առանձին, կայացած քաղաքականության մոդել է՝ հիմնված 

մարդու միջազգային իրավունքների սկզբունքների և նորմերի վրա։ ՄԱԿ-ի 

կողմից մշակված՝ իրավունքահենք մոտեցմամբ աղքատության 

հաղթահարման սկզբունքներն ու ուղեցույցները ներկայացնող 

նորմատիվային փաստաթղթերը, որոնք կներկայացնենք շուտով, ունեն 

հիմնարար ուղղորդող բնույթ պետությունների համար՝  նախաձեռնելու 

աղքատության արձագանքման այնպիսի միջոցառումներ, որոնց իրացումից 

աղքատության կրճատման ռազմավարություններն ու քաղաքականություն-

ները կարող են շահել՝ դառնալով առավել կայուն, մարդակենտրոն և 
արդյունավետ՝ երկարաժամկետ կտրվածքով։ Կարևոր է սակայն հիշել, որ 

իրավունքահենք մոտեցմամբ աղքատության հաղթհարման սկզբունքներն ու 

ուղեցույցներն ամփոփող որևէ նորմատիվային փաստաթուղթ չի պնդում, որ 

 
33 Տե՛ս, թարգմանված անգլերենից, «Մարդու իրավունքների վրա հիմնված մոտեցումը 

աղքատության հաղթահարման մեջ.վերլուծական կապեր, գործնական աշխատանք և ՄԱԶԾ», 

Ս.Յահան, էջ 1 
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իրավունքահենք մոտեցումը պետք է դուրս մղի կամ լիարժեք փոխարինի 

տնտեսական և զարգացման մոտեցումներին և չի նվազեցնում դրանց  դերը 

աղքատության կրճատման գործում։ Սակայն որպես առանձին մոտեցում՝ ի-

րավունքահենքությունը պետք է հավասար ճանաչում ստանա որոշում կա-

յացնողների կողմից և ինտեգրվի աղքատության հաղթահարման ծրագրե-

րում և ռազմավարություններում։  

 

Իրավունքահենք մոտեցման ինտեգրման ճանապարհները սահմանված են 

ՄԱԿ-ի երկու մարդու իրավունքների նորմատիվ փաստաթղթերում՝ «Աղքա-

տության հաղթահարման ռազմավարությունների իրավունքահենք մոտեց-

ման սկզբունքներն ու ուղեցույցները (2006)»34 (այսուհետ՝ «Սկզբունքներ և ու-

ղեցույցներ») և «Ծայրահեղ աղքատության և մարդու իրավունքների ուղղոր-

դող սկզբունքները (2012)35 (այսուհետ՝ «Ուղղորդող սկզբունքներ»)։ Այս փաս-

տաթղթերի մշակումը կարող է իրապես համարվել ՄԱԿ-ի մարդու իրա-

վունքների համակարգի ամենանշանակալից նվաճումներից աղքատության 

հաղթահարման գործում։  

Թեպետ այս երկու փաստաթղթերի միջև չկա զգալի բովանդակային տարբե-

րություն, յուրաքանչյուրն ունի իր առանցքն ու առաջնահերթությունները։ 

Առկա է, թերևս, երկու էական տարբերություն։ Առաջինն այն է, որ «Ուղղոր-

դող սկզբունքները» իբրև առանձնահատուկ թիրախ են դիտարկում ծայրա-

հեղ աղքատության մեջ ապրողներին և կենտրոնացած չեն ընդհանուր աղքա-

տության խնդրի վրա։ Իսկ «Սկզբունքներն ու ուղեցույցներն» առանձնահա-

տուկ շեշտադրում չեն անում ծայրահեղ աղքատության վրա և տվյալ 

փաստաթղթի հիմնական նպատակն է պետություններին աջակցել 

աղքատության հաղթահարման իրավունքահենք քաղաքականությունների 

մշակման գործում՝ ներկայացնելով դրա համար անհրաժեշտ ուղենիշեր։ 

Երկրորդ էական տարբերությունը երկու փաստաթղթերի մեջ այն է, որ «Ուղ-

ղորդող սկզբունքներն» ունեն իրավական ավելի մեծ կշիռ, քանի որ ընդունվել 

 
34 Տե՛ս, անգլերեն, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակ 

(OHCHR), «Մարդու իրավունքներին մոտեցում աղքատության հաղթահարմանն ուղղված 

ռազմավարություններին» 2006թ., 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/PovertyStrategiesen.pdf 
35 Տե՛ս, անգլերեն, «Ծայրահեղ աղքատության և մարդու իրավունքների առաջնորդության 

սկզբունքները»՝ ներկայացված ծայրահեղ աղքատության և մարդու իրավունքների հատուկ 

զեկուցող Մագդալենա Սեպուլվեդաա Կարմոնայի կողմից Մարդու իրավունքների խորհրդի 21-

րդ նստաշրջանի ընթացքում, 2012 թվականի հուլիսի 18-ին (A/HRC/21/39), 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/OHCHR_ExtremePovertyandHumanRights_EN.pdf 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/PovertyStrategiesen.pdf
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են ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի կողմից՝ բանաձև 21/11-ով, այ-

սինքն տվյալ փաստաթուղթը համարվում է «փափուկ իրավունք» (soft law): 

Տվյալ փաստաթուղթը ճանաչում է ծայրահեղ աղքատության վերացումն իբրև 
մարդու միջազգային իրավունքների շրջանակին վերաբերելի իրավական 
պարտավորություն27, ինչը պահանջատիրության հավելյալ գործիք է թե՛ 

խնդիրը կրող խմբի և թե՛ քաղաքացիական հասարակության ձեռքում։ 

ՀՀ ԱՍՀՆ ոլորտային ռազմավարությունում նշված է «ՄԱԿ-ի՝ Աղքատության 
կրճատման իրավունքահենք մոտեցման ուղեցույցը», և թեպետ ռազմավա-

րության տեքստում առկա չէ հղում, սակայն հետագա շարադրանքից պարզ է 

դառնում, որ խոսքը գնում է  «Աղքատության հաղթահարման ռազմավարութ-

յունների իրավունքահենք մոտեցման սկզբունքներն ու ուղեցույցները (2006)» 

փաստաթղթի մասին։ Ռազմավարության հետագա շարադրանքում մեկնա-

բանված չէ, թե ուղեցույցում տրված չափորոշիչներն ինչպես պետք է տեղայ-

նացվեն և ինտեգրվեն որոլտային քաղաքականության շջրանակներում։ Այս 

խնդրին դեռ կանդրադառանանք Բաժին 2-ում։ 

Այնուամենայնիվ, երկու փաստաթղթերն էլ մանրակրկիտ ուսումնասիրութ-

յան առարկա պետք է հանդիսանան որոշում կայացնողների համար, որպես-

զի հնարավոր դառնա դրանց գործնականացումը։ Մեր համոզմամբ, իրա-

վուքնահենք աղքատության հաղթահարման քաղաքականության մշակման 

համար անհրաժեշտ է երկու փաստաթղթերում ներկայացված սկզբունքների 

և չափորոշիչների համադրումը։  

Հաշվի առնելով «Ուղղորդող սկզբունքների» իրավական ուժը, հակիրճ 

անրադառնանք տվյալ փաստաթղթում ներկայացված առանցքային 

դրույթներին։ 

 

«Ուղղորդող սկզբունքներով» իրավունքահենք մոտեցմամբ աղքատության 

հաղթահարման քաղաքականության հիմնարար սկզբունքներ (“Foundational 

Principles) են հանդիսանում՝ 

1. Մարդու արժանապատվությունը, մարդու իրավունքների համընդհան-

րությունը, անբաժանելիությունը, փոխկապակցվածությունը, փոխկախվա-

ծությունը; 

2. Ծայրահեղ աղքատության մեջ ապրող բոլոր անձանց իրավունքների 

հավասար իրացումը;  

3. Կանանց և տղամարդկանց հավասարության ապահովումը; 

4.  Երեխանների իրավունքների պաշտպանությունը; 

5. Աղքատ անձանց գործորդությունը (agency), ինքնավարությունը 

(autonomy);  
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6. Մասնակցությունը և զորեղացումը (empowerment); 

7. Թափանցիկությունը և տեղեկատվության հասանելիությունը;  

8. Հաշվետվողականությունը։ 

Նշված ութ սկզբունքները ներկայացնում են իրավունքահենք մոտեցմամբ 

աղքատության հաղթահարաման քաղաքականությունների ձևավորման 

հիմքերը։ Դիտարկենք սկզբունքներից յուրաքանչյուրը։  
 

1. Մարդու արժանապատվությունը, մարդու իրավունքների համընդհան-
րությունը, անբաժանելիությունը, փոխկապակցվածությունը, փոխկախվա-
ծությունը։ 
Աղքատության հաղթահարման քաղաքականությունների հիմքում արժանա-

պատվության սկզբունքի հարգումը անմիջական կապի մեջ է խտրականութ-

յան բացառման և հավասարության ապահովման գաղափարների հետ։ Այն 

ենթադրում է, որ մշակվող քաղաքականությունները պետք է զերծ լինեն 

աղքատության մեջ գտնվողների հանդեպ խարանից և կարծրատիպային 

մոտեցումների տարածումից։  

Աղքատության խնդրի ուսումնասիրությունը՝ մարդու իրավունքների հետ 

կապի մեջ,  ցույց է տալիս, թե ինչ էական է մարդու իրավունքների անբաժա-

նելիության, փոխկապվածության և փոխկախվածության գիտակցումը։ Հնա-

րավոր չէ մեկ առանձին իրավունքի պաշտպանությունն ու իրացումն առանց 

իրավունքների պաշտպանության գործուն պետական համակարգի և մեխա-

նիզմների առկայության։ Աղքատությունն, ազդեցությունների և հետեվանք-

ների բազմաոլորտային բնույթ ունենալով, հանդիսանում է հենց այն խնդիրը, 

որի լուծումը հնարավոր է միայն արդյունավետ արձագանքման համակարգի 

առկայության և յուրաքանչյուր ոլորտի շրջանակներում մարդու իրավունք-

ների պաշտպանության երաշխիքների առկայության պարագայում։  

 
2. Ծայրահեղ աղքատության մեջ ապրող բոլոր անձանց իրավունքների 
հավասար իրացումը։  
Խտրականությունը աղքատության հետևանք և պատճառ է։ Աղքատացումը՝ 

անհատների և խմբերի, հաճախ խտրական պրակտիկաների արդյունք է և 

կառավարությունները պետք է լրջորեն անդրադառնան դրանց՝ 

աղքատության հաղթահարման քաղաքականություններ ձևավորելիս։  

Հանրային հարաբերություններում աղքատության վերաբերյալ կան մի շարք 

կարծրատիպային մոտեցումներ առ այն, որ աղքատությունն ամոթալի է, աղ-

քատությունը չաշխատելու և ծուլության հետևանք է և նմանատիպ այլ մոտե-

ցումներ։ Աղքատության վերաբերյալ հանրային դիսկուրսների և խտրական 
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մոտեցումների վերաբերյալ 2018թ-ին իրականացված «Աղքատության հիմ-

նախնդիրը և սոցիալական աջակցության քաղաքականությունը 

Հայաստանում» հետազոտության մեջ լայնորեն ուսումնասիրվել են այս 

խնդիրները։ Հետազոտությունը փաստում է, որ նման խտրական դիսկուրս-

ները մարդկանց դարձնում են առավել մեկուսացված, ինչն ազդում է նրանց 

մասնակցության որակի վրա՝ իրենց վերաբերյալ իրականցվող ծրագրերում 

ընդգրկվելու տեսանկյունից։ Միաժամանակ, այս դիսկուրսները ոչ միայն 

ստեղծվում են հանրության ներսում, այլ նաև կառավարական և «իշխող» մա-

կարդակներում, օգտագործվում է և շահարկվում նրանց կողմից36։  Մինչ հե-

ղափոխական շրջանը այս մոտեցումները վերևից իջեցվում էին ներքև՝ ապա-

հովելու աղքատ մարդկանց մեղքի զգացումն իրենց վիճակի համար, հետևա-

բար՝ նաև հնազանդությունը իշխող համակարգին։ Նրանց կողմից իրակա-

նացվող սոցիալական աջակցության ծրագրերը դիտվում էին ոչ թե որպես 

կառավարության ուղղակի ստանձնած պարտավորության իրականացում, 

այլ բարեգթության, բարի կամքի և կարեկցանքի դրսևորումներ։ Նոր քաղա-

քականությունները պետք է ձերբազատվեն նախկին արատավոր դիսկուրս-

ներից և հնարավորություն տան մարդկանց զորեղանալ և զարգանալ։  

 

3. Կանանց և տղամարդկանց հավասարության ապահովում։ 4. Երեխանների 
իրավունքների պաշտպանություն։ 
Կանանց և երեխաների՝ աղքատության հանդեպ առավել խոցելիության մա-

սին արդեն խոսել ենք բաժին 1.1-ում, շեշտելով խմբային իրավունքների 

պաշտպանության անհրաժեշտությունը՝ պետության աղքատության հաղ-

թահարման քաղաքականության շրջանակներում։ 

 

5. Աղքատ անձանց գործորդությունը (agency), ինքնավարությունը 
(autonomy)։ 6. Մասնակցությունը և զորեղացումը (empowerment)։ 
Ինչպես արդեն քննարկեցինք, աղքատության խնդրի շրջանակներում 

զորեղացնող դիսկուրսի ձևավորումը դրված է աղքատության 

հաղթահարման իրավունքահենք քաղաքականությունների հիմքում։    Քանի 

որ զրկանքները հանգեցնում են հասարակությունից մեկուսացման և օտար-

ման, ապա էական է, որ պետական քաղականությունները հարգեն աղքատ 

անձի գործորդությունն ու ինքնավարությունը, ուղղված լինեն աղքատ ան-

ձանց/խմբերի զորեղացմանը՝ ապահովեն խնդիր կրողների լիարժեք և 

 
36 Տե՛ս, «Աղքատության հիմնախնդիրը և սոցիալական աջակցության քաղաքականությունը 

Հայաստանում», Ա. Թադևոսյան, 2018թ., 18-20 էջեր 
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արդյունավետ մասնակցությունը և ներգրավումն  իրականացվող ծրագրերի 

մեջ։ Մշակվող քաղաքականությունները և ծրագրերը պետք է այնպես իրա-

կանցվեն, որպեսզի  շահառուներն ազատորեն ընդգրկվեն դրանցում։  

Աղքատության արձագանքման ծրագրեր մշակելիս, որոշում կայացնողները 

պետք է չմոռանան, որ աղքատ անձինք ունեն սեփական կյանքի հանդեպ ո-

րոշումների կայացման իրավունք, և այդ իրավունքի գործնականացման եղա-

նակն է առավել մասնակցային կերպով աղքատության հաղթահարման քա-

ղաքականությունների մշակումը, երաշխավորելով նախ և առաջ խնդիրը 

կրողների մասնակցությունը։Մասնակցությունը չի վերաբերում միայն ար-

դեն իսկ մշակված քաղաքականության իրականացմանը, այլ նաև դրանց 

մշակմանը,  մոնիտորինգին և գնահատմանը։ Սա ոչ միայն բարձրացնում է 

ծրագրերի արդյունավետությունը, այլ նաև հնարավորություն է  տալիս հան-

րության մասը զգալ և կոտրել ժամանակի ընթացքում առաջացած մեկուսաց-

ման և   օտարացման անջրպետը։ Կարևոր է, որ մասնակցությունը լինի ուղ-

ղակի, այլ  ոչ թե միջնորդավորված։  

 

7. Թափանցիկություն և տեղեկատվության հասանելիություն; 8. Հաշվետվո-
ղականություն։ 
Թափանցիկությունը և տեղեկատվության ստացումը ոչ միայն այնպիսի մե-

խանիզմների ստեղծումն է, որը հնարավորություն է տալիս լինել տեղեկաց-

ված, այլ  նաև այնպիսի հմտությունների ուսուցանումը, որոնք հնարավո-

րություն կտան  տեսնել, մասնակցել և կարողանալ օգտվել այդպիսի ծրագ-

րերից։ Քաղաքականությունների մշակման և իրականացման ընթացքում 

պետք է լինեն այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք հնարավորություն կստեղ-

ծեն  մասնակիցների համար հետամուտ լինել գործընթացին և պահանջել 

հաշվետվություն իրագործված ծրագրերի վերաբերյալ։ Մասնակցության, 

թափանցիկության և հաշվետվողականության սկզբունքների պահպանումը 

իրավունքահենք պետական քաղաքականությունների մշակման  առանցքա-

յին պահանջներից է, մի բան, որը երևէ չի պահպանվել հայաստանյան իրա-

կանության մեջ։ 

 

Այսպիսով, վերոնոշյալ հիմնարար սկզբունքների պահպանումը էական է 

իրավունքի պաշտպանության վրա հիմնված պետական աղքատության 

հաղթահարման քաղաքականությունների մշակման համար և հանդիսանում 

է տվայլ քաղաքականությունների ձևավորման հիմքը։ 
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Ինչ վերաբերվում է աղքատության հաղթահարման իրավունքահենք քաղա-

քականությունների գործնականացմանը, ապա գործնականացման ցուցիչնե-

րը (“Implementation requirements), հետևյալն են՝ 

1. Պետության կողմից աղքատության և սոցիալական մեկուսացման 

հաղթահարման միասնական ռազմավարության մշակում։ 

2. Պետության կողմից ծայրահեղ աղքատության մեջ ապրող անձանց 

կարիքների առանջնահերթ դիտարկում՝ հանրային քաղաքակա-

նությունների մշակման շրջանակներում։ 

3. Պետության կողմից հանրային ծառայությունների մատչելիության 

(accessibility), հասանելիության (availability), հարմարվողականութ-

յան (adaptability) և որակի (good quality) ապահովում։ 

4. Պետության կողմից աղքատության հաղթահարման քաղաքակա-

նությունների՝ միջազգային իրավունքի սկզբունքներին համապա-

տասխանության երաշխավորում։ 

 

Գործնականացման ցուցիչները առավել նպատակային է քննարկել 

պետության կողմից ընտրված մարտավարությունների, հատկապես մեկ 

միասնական աղքատության հաղթահարման հայեցակարգային 

փաստաթղթերի, դրանցից բխող գործողությունների ծրագրերի 

համատեքստում։ Նոր պետական քաղաքականության ձևավորման 

գործընթացը, որն այժմ ընթանում է Հայաստանում, մեծապես կշահի, եթե ի 

սկզբանե հիմնվի ներկայացված նորմատիվային փաստաթղթերի վրա, 

համապատասխանի Հայաստանի կողմից իր վրա ստանձնած իրավական 

պարտավորություններին։  
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Բաժին 2. Իրավունքահենք մոտեցմամբ աղքատության հաղթա-

հարումը հայաստանյան համատեքստում. ՀՀ ԱՍՀՆ կողմից 

2019թ.-ին նախաձեռնած՝ սոցիալական ապահովության և աղ-

քատության հաղթահարման համակարգային փոփոխություն-

ների իրավունքահենք վերլուծություն  

 
Աղքատության հաղթահարման քաղաքականությունների ձևավորման հա-

յաստանյան փորձը ամփոփվում է առ այսօր մշակված 3 ռազմավարություն-

ների շրջանակներում.  2003 թ. ընդունված՝ Աղքատության հաղթահարման 

ռազմավարական ծրագրից մինչև 2014-2025 Հեռանկարային զարգացման 

ռազմավարական ծրագիրը։ Տվյալ փաստաթղթերի մասին հակիրճ կխոսենք 

այս բաժնի սկզբում։ Ինչպես նշվել է ներածական հատվածում, մինչև 2019թ. 

Հայաստանում գործող աղքատության հաղթահարման և սոցիալական ապա-

հովության համակարգի մասնավոր քննարկում չի իրականացվելու, քանի որ 

նախկին համակարգի խնդիրներն արդեն իսկ արձանագրված են Լիազոր 

մարմնի կողմից, ինչպես և համակարգի փոփոխության անհրաժեշտությունը։ 

Ուստի տվյալ բաժնի քննարկման կենտրոնական առարկա է հանդիսանում 

Լիազոր մարմնի կողմից ներկայումս նախաձեռնած ոլորտային փոփոխութ-

յունների գործընթացը։ Վերլուծության այս հատվածը պատասխանելու է հե-

տազոտական կենտրոնական հարցին՝  որքանո՞վ են ներկայումս առաջադր-
վող ոլորտային ռազմավարությունների և օրենսդրական փոփոխությունների 
նախագծերը համապատասխանում աղքատության հաղթահարման քաղա-
քականության իրավունքահենք մոդելին։ Այս բաժնում իրականացվող 

վերլուծությունը արձագանքելու է նաև հետազոտության նպատակին՝  ուղեն-

շելով կառավարության այն գործողությունները և ոլորտային քաղաքակա-

նության զարգացման այն տրամաբանությունը, որոնք անհրաժեշտ են Հա-

յաստանում իրավունքահենք մոտեցմամբ աղքատության հաղթահարման 

քաղաքականության ձևավորման համար։   

 

Հայաստանի Հանրապետությունում  աղքատության նվազեցմանն ուղղված 

երկարաժամկետ գործողություններ մշակելու օրակարգը  սկսվել է 2000թ-ից։ 

Առաջին՝ այդպիսի երկարաժամկետ ծրագիրը, 2003 թ.-ի Աղքատության հաղ-

թահարման ռազմավարական ծրագիրն էր (այսուհետ՝ ԱՀՌԾ-1)37։ Ծրագրի 

 
37 Տե՛ս, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=44725 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=44725
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մշակման գործողությունները սկսվել են 2000թ-ի մայիսի 15-ից (ՀՀ վարչապե-

տի թիվ 267 որոշում)։ Մինչ այդ աղքատության հիմնախնդիրը ՀՀ քաղաքա-

կան օրակարգում դիտարկվում էր ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական դժվա-

րությունների շրջանակում, և չէր գիտակցվում այն հաղթահարելու առանձին 

քաղաքականություն/ռազմավարություն ունենալու անհրաժեշտությունը։  

Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի մշակելու գործըն-

թացը սկսելուց հետո, հետագայում ՀՀ Կառավարական ծրագրերում մշտա-

պես անդրադարձ է եղել աղքատության հիմնախնդրին38։ 

Աղքատությունը հաղթահարելու համար առանձին ռազմավարության կամ 

քաղաքականության ստեղծման անհրաժեշտությունը ՀՀ քաղաքական օրա-

կարգ մտել է միջազգային համապատասխան զարգացումներից և պարտա-

վորություններից ելնելով, մասնավորապես՝ Համաշխարհային բանկի կողմից 

(այսուհետ՝ ՀԲ) նախաձեռնած գործընթացների և Հազարամյակի գագաղթնա-

ժողովի համատեքստում։ 2000թ-ին Հազարամյակի գագաթնաժողովում Հա-

յաստանը նույնպես ստորագրեց Հազարամյակի հռչակագիրը՝ դրանով իսկ 

պարտավորություն ստանձնելով ազգային մակարդակում իրականացնել 

աղքատության հաղթահարմանն ուղղված գործողություններ39:   

2003թ.-ի ԱՀՌԾ-1-ի մշակման բոլոր փուլերում ակտիվ ներգրավված են եղել 

տարբեր միջազգային կառավարական և ոչ կառավարական կազմակերպութ-

յուններ։ Նրանք տրամադրել են փորձագիտական, տեխնիկական, խորհր-

դատվական և այլ տեսակի աջակցություն։  

ԱՀՌԾ-1-ի մշակման շրջանակներում մասնակցությունը տեղի է ունեցել կա-

ռավարական մարմինների լայն ընդգրկմամբ և փորձագիտական հանրույթի 

և քաղաքացիական հասարակության կառույցների մասնակցությամբ։ Եվ 

չնայած գործընթացին մասնակցել են տարատեսակ կառույցներ և անհատ-

ներ, սակայն ռազմավարության թիրախային խմբերը՝ աղքատները, սոցիա-

լապես անապահով և խոցելի խմբերը, հիմնականում միջնորդավորված են 

մասնակցել ծրագրի քննարկումներին։ Լիարժեք հնարավորություն չի տրվել 

նրանց՝ ներգրավվել իրենց կյանքի վրա անմիջական ազդեցություն ունեցող 

ռազմավարությունների մշակման գործընթացներում։  

ԱՀՌԾ-1-ի մշակման գործընթացում ակտիվ դերակատարում են ունեցել Հա-

մաշխարհային Բանկը, ՄԱԿ-ը, Գերմանիայի տեխնիկական համագործակ-

ցության ընկերությունը և այլն (ԱՀՌԾ-1, 2003, կետ 28)։ Առավել մասնակցութ-

 
38 Տե՛ս, ՀՀ Կառավարության 2000-2003թթ ծրագիր, էջ 15, ՀՀ Կառավարության ծրագիր 2003-

2007թթ, էջ 37 և այլն 
39 Տե՛ս, ՀԶՌԾ տեղայնացումը և առաջընթացը. ազգային զեկույց 2005թ, էջ 1 
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յուն է ունեցել Համաշխարհային բանկը։ Առհասարակ, աղքատության արձա-

գանքման տեղական քաղաքականություններում մեծապես զգացվում է Հա-

մաշխարհային բանկի ազդեցությունը։ 2000թ. լույս տեսած «Մարդու զարգաց-

ման զեկույցի» և զարգացման մոդելի առաջխաղացումն իր ազդեցությունն ու-

նեցավ նաև ՀԲ-ի մոտեցումների վրա (այս մասին արդեն խոսել ենք նախորդ 

բաժնում)։ Տեղի ունեցող զարգացումների արդյունք հանդիսացավ ՀԲ-ի կող-

մից նախաձեռնվող՝ աղքատության հաղթահարման ռազմավարական 

ծրագրերի մշակումը40։ Այպիսով, ԱՀՌԾ-1-ի մշակումով Հայատանը ևս փաս-

տացիորեն՝ քաղաքականության մակարդակում, կատարեց զարգացման մո-

դելի տեղայնացման փորձ։    

2003թ. ընդունված ԱՀՌԾ-1-ը հանդիսացավ զարգացման մոտեցմամբ մշակ-

ված՝ Հայաստանի առաջին ազգային աղքատության հաղթահարամն քաղա-

քականության փաստաթուղթը։  Ընդունելով հայաստանյան հասարակութ-

յան վրա աղքատության տարաբնույթ և ոչ տնտեսական ազդեցությունների 

շրջանակը, ԱՀՌԾ-1-ը արձանագրեց, որ, եթե անհավասարությունն ու սո-

ցիալական բևեռացումը շարունակվեն Հայաստանում նույն տեմպերով, 

երկրում հնարավոր չի լինի հասնել ժողովրդավարության և իրավունքի գե-

րակայության հաստատմանը։ Այնուամենայնիվ,  ԱՀՌԾ-1-ում  աղքատութ-

յան հաղթահարման հիմնական ռազմավարական ուղղություն էր դիտարկ-

վում  տնտեսական աճի քաղաքականությունը, որը բերելու էր ընդհանուր ե-

կամուտների ավելացման։ Միաժամանակ կարևորվում էր սոցիալական 

տրանսֆերտների և աշխատանքային եկամուտների ավելացումը (ԱՀՌԾ-

1,2003, կետ 97,99)։ Լուծման հիմնական բանաձևը հետևյալն էր. եթե տնտե-

սությունը զարգանում  է, ապա ավելանում են պետական եկամուտները, իսկ 

բնակչությունը աշխատելով՝ ստանում է աշխատանքային եկամուտներ։ Պե-

տական միջոցների ավելացումն իր հերթին մեծացնում է սոցիալական 

տրանսֆերտների ծավալը, որն ուղղվում է բնակչության այն խմբերին, որոնք 

չեն կարող աշխատել կամ նրանց եկամուտները բավարար չեն  նյութական  

աղքատության կրճատման համար։ 

ԱՀՌԾ-1-ին հաջորդեց ԱՀՌԾ-2-ը կամ Կայուն զարգացման ծրագիրը (այսու-

հետ՝ ԿԶԾ)41։ ԿԶԾ-ն զարգացման մոտեցմամբ մշակվող պետական հաջորդ 

 
40 Առհասարակ, ԱՀՌԾ-ների խթանման ծրագիրը մեկնարկել է 1999թ. ՀԲ-ի և Արժույթի միջազ-

գային հիմնադրամի կողմից, այսպես կոչված՝ Համապարփակ զարգացման շրջանակի համա-

տեքստում (Comprehensive Development Framework)։ ԱՀՌԾ-ն դիտարկվում էր իբրև աղքատութ-

յան արձագանքման նոր գործիք, որը պետք է խթաներ աղքատության հաղթահարման ռեֆորմ-

ների իրականացման պետությունների պատասխանատվությունը։ 
41 Տե՛ս, http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=47047, http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=47047 

http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=47047
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=47047
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աղքատության հաղթահարման քաղաքականության փաստաթուղն էր, որի 

շրջանակներում հիմնական շեշտադրումը շարունակում էր մնալ տնտեսա-

կան աճի քաղաքականությունը և սոցիալական տրանսֆերտները, քանի որ 

ԱՀՌԾ-1-ի իրականացման գնահատումը ցույց էր տվել իր որոշ արդյունավե-

տությունը (ԿԶԾ, 2008, կետ 54)։ Հիմնավորումը հետևյալն էր, որ 2003-2006թթ-

ի երկնիշ տնտեսական աճը ապահովել է այնպիսի ցուցանիշներ, որոնց, 

ԱՀՌԾ-1-ով սահմանված նպատակի համաձայն, պետք է հասնեին 2015թ-ին։ 

Սակայն նման հաշվարկը հիմնված էր ընդամենը 3 տարվա տնտեսական ա-

ճի հետևանքների գնահատման վրա, որը շատ քիչ ժամանակ է ավելի երկա-

րաժամկետ կտրվածքով հասկանալու համար, թե ինչպես տեղի կունենար 

հասարակության բևեռացումը, և ինչ իրավիճակ կառաջանար տնտեսական 

ճգնաժամերի ու ստագնացիաների դեպքում։ Առավել ևս, որ ԱՀՌԾ-1-ով նա-

խատեսված մի քանի ցուցանիշներ, որոնք վերաբերվում էին առավել խոցելի 

խմբերին և բնակչության աշխատանքային եկամուտներին,հնարավոր չեղավ 

ապահովել։ Մասնավորապես, ԱՀՌԾ-1-ով նախատեսված էր 2006թ-ի համար 

միջին կենսաթոշակը և աշխատավարձը բարձրացնել 26,3 %, սակայն հնա-

րավոր է եղել բարձրացնել միյան 17.9 %։ Նույնը վերաբերվում է նաև ընտա-

նեկան նպաստների  բարձրացմանը (ԿԶԾ ծրագիր, 2008, կետ 59)։ Այսինքն ե-

կամուտների վերաբաշխման մեխանիզմները նույնիսկ այս կարճաժամկետ 

հատվածում ցույց են տվել, որ տնտեսական աճն, անպայման չի, որ ուղեկց-

վում է եկամուտների արդար վերաբաշխմամբ։ Տնտեսական աճի վրա հենված 

այս մարտավարությունը հատկապես ձախողեց 2008թ. ֆինանսական ճգնա-

ժամի պայմաններում։ Արդյունքում, ԿԶԾ-ի իրականացման փուլում, ԱՀՌԾ-

1–ով  ապահովված մի շարք ցուցանիշներ հետընթաց գրանցեցին։ Այսպես, 

եթե 2008թ-ի դրությամբ աղքատության ցուցանիշը կազմում էր 27,6 %, ապա 

2009-ին այն դարձավ 34,1 %, իսկ 2010-ին՝ 35,8 %42։ Փաստացի Կայուն զար-

գացման ծրագիրն այդպես էլ իր ամբողջական ծավալով կյանքի չկոչվեց և  

մնաց փաստաթղթային քաղաքականություն43։      

Հաջորդ՝ Հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագրի44 (այսուհետ՝ 

ՀԶՌԾ) մշակման աշխատանքները սկսվեցին 2013թ-ին։ Հանրային մասնակ-

ցությունը ընթացավ նախորդ ռազմավարությունների մոդելով և 2014թ-ի 

 
42Տե՛ս,  «Աղքատության պատկերը Հայաստանում 2008-2018թթ.», ՀՀ Վիճակագրական կոմիտե, 

2019թ., https://www.armstat.am/file/article/poverty_2019_a_2.pdf 
43 Տե՛ս, «Աղքատ և անապահով խավերի մարդկային զարգացման ուղղված քաղաքականության 

հետճգնաժամային իրավիճակը և դրա հաղթահարման ուղիները Հայաստանում», Ա. 
Թադևոսյան, 2011, էջ 5 
44 Տե՛ս, https://www.gov.am/files/docs/1322.pdf 

https://www.armstat.am/file/article/poverty_2019_a_2.pdf
https://www.gov.am/files/docs/1322.pdf
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մարտի 27-ին հաստատվեց նոր ծրագիրը։ Այս ծրագիրն, ի տարբերություն 

նախորդ ծրագրերի, ավելի շատ ունի հայեցակարգային բնույթ։ Տնտեսական 

աճի քաղաքականությունը կրկին համարվում է արդյունավետ, սակայն 

հետևյալ լրացումով. տնտեսական աճին զուգընթաց Կառավարությունն այն-

պես պետք է անի, որ զբաղվածության աճ տեղի ունենա։ ՀԶՌԾ-ի հիմնական 

շեշտադրումը զբաղվածության միջոցով աղքատության հաղթահարումն է 

(ՀԶՌԾ, կետ 38)։ Այսինքն, եթե նախորդ ռազմավարություններում աշխա-

տանքային եկամուտների ավելացմանն ուղղված գործողությունները կրում 

էին անուղղակի բնույթ, և Կառավարությունն ակնկալում էր, որ տնտեսական 

և ներդրումային միջավայրի փոփոխությունն ինքնաշխատ տարբերակով կա-

ռաջացնի նոր աշխատատեղեր, ապա փորձը ցույց տվեց, որ այդ միջոցները 

բավարար չեն և չեն բերում բավարար աշխատատեղերի ավելացմանը։ 

ՀԶՌԾ-ի մեջ, ի տարբերություն նախորդ ռազմավարությունների, առանձնաց-

վել են մարդկային կապիտալի զարգացման, սոցիալական պաշտպանութ-

յան  համակարգերի ոլորտները և ներդրվել են առանձին հայեցակարգային 

դրույթներ։ Սոցիալական պաշտպանության համակարգում նախատեսվում է 

զուտ դրամական նպաստներից անցում կատարել համալիր սոցիալական 

փաթեթների տրամադրմանը ( ՀԶՌԾ ծրագիր, կետ 41), որը սակայն մինչ այժմ 

իրականություն չի դարձել։  

ՀԶՌԾ-ում զբաղվածության ընդլայնմանը զուգընթաց չեն քննարկվում նաև 

աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության խնդիրները, կարելի է 

նույնիսկ ասել, որ այս ոլորտը ընդհանրապես դուրս է մնացել ռազմավա-

րությունից։ 2014թ․-ից ի վեր Հայաստանում նաև սկսվեց աշխատանքային 

իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված օրենսդրական դաշտի և 

պետության վերահսկողության մեխանիզմների պարզեցում, դրանք 

հասցնելով գրեթե զրոյական մակարդակի։ Այս միտումը հստակ երևում է նաև 

ՀԶՌԾ-ում․ աշխատատեղերի ավելացման համար նշվում է, որ աշխատան-

քային հարաբերությունների վարչական կարգավորումները պետք է ազա-

տականացվեն, որպեսզի չխանգարեն բարենպաստ ներդումային և գործա-

րար միջավայրին և մրցակցությանը։  

Այնուամենայնիվ, ՀԶՌԾ-ն գործնականում գրեթե չկիրառվեց։ Ոլորտային 

քաղաքականությունների մշակումը, որը պետք է բխեր հայեցակագրային այս 

փաստաթղթից, մղվեց ետին պլան երկրում տեղի ունեցած քաղաքական փո-

փոխությունների՝ 2018թ. «Թավշյա» հեղափոխության արդյունքում։  

Ներկայումս մշակվող քաղաքականությունները ՀԶՌԾ-ին որևէ հղում չեն 

տալիս, թերևս, փաստաթղթում ամրագրված որոշ մոտեցումներ, 

մասնավորապես, «զբաղվածության միջոցով աղքատության 
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հաղթահարման» սկզբունքը, որդեգրվել է նաև ներկայիս կառավարության 

կողմից։  

 

Ինչպես արդեն նշեցինք, 2019թ.-ից նոր կառավարությունը մեկնարկեց ոլոր-

տային փոփոխությունների գործընթաց, որի ելակետն ենք համարում ՀՀ 
ԱՍՀՆ Աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտի զարգացման 
ռազմավարության նախագիծը։ 

Նախագիծը հանրային քննարկման է դրվել 2019 թ.-ի հոկտեմբերին։ Մինչ այդ, 

նախարարության կողմից ներկայացվել է նաև մեկ այլ կարևոր փաստա-

թուղթ՝ Հայաստանի Հանրապետության 2019-2023 թվականների զբաղվա-
ծության ռազմավարությունը, որը ևս անմիջական կապի մեջ է սոցիալական 

պաշտպանության  և աղքատության հաղթահարման խնդիրների հետ։ Նշված 

ռազմավարական փաստաթղթերից զատ, ՀՀ ԱՍՀՆ-ը այս տարի հանդես է ե-

կել մի շարք օրենսդրական փոփոխությունների նախաձեռնությամբ, մասնա-

վորապես, նպաստային համակարգի փոփոխությանը վերաբերող նախագծե-

րով։ Դրանց շարքում են՝ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145- Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու 

մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը և «Պետական նպաստների 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրա-

ցումներ կատարելու մասին նախագծերը։ Թվարկված ռազմավարական 

փաստաթղթերն ու օրենսդրական նախաձեռնությունները արտացոլում են 

ներկայումս ընթացքող համակարգային փոփոխությունների շրջանակը։ Նա-

խագծերի վերաբերյալ, դրանց հանրային քննարկման փուլում, մեր կողմից 

համապարփակ առաջարկությունների փաթեթ է ուղղարկվել՝ Լիազոր մարմ-

նի դիտարկմանը։ Հաջորդիվ վերլուծության շրջանակներում ներկայացված 

են փաթեթում տեղ գտած հիմնական դիտարկումներն ու առաջարկություն-

ները, որոնք կոչված են ուղենշելու Կառավարության և մասնավորապես 

Լիազոր մարմնի կողմից՝ իրավունքահեք մոտեցմամբ պետական քաղաքա-

կանության ձևավորման համար անհրաժեշտ քայլերը։  
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1. «Աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտի զարգաց-
ման ռազմավարությանը հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավա-
րության որոշման նախագիծ45 

  

 

Ներածական մասում խոսեցինք տվյալ նախագծի կարևորության մասին, 

շեշտելով այն, որ սա պետական քաղաքականության առաջին 

փաստաթուղթն է, որն ուղղակիորեն հռչակում է ոլորտային պետական քա-

ղաքականությունը իրավունքահենք մոտեցմամբ ձևավորելու նպատակադ-

րումը։ Տվյալ փաստաթղթում նաև հանգամանալից վերլուծվում են նախորդ 

քաղաքականությունների խնդիրները, գնահատական է տրվում  սոցիալա-

կան պաշտպանության նախորդ համակարգին, արձանագրվում է դրա 

համակարգային փոփոխության կարիքը։  

 

Փաստաթղթի հանրային քննարկումների փուլում Լիազոր մարմնի 

դիտարկմանն ենք ուղարկել դրանում փոփոխությունների իրականացման 

մի շարք առաջարկություններ, որոնց կարող եք ծանոթանալ տվյալ 

հետազոտական նախագծի շրջանակներում ներակայացված 

փաստաթղթերի շարքում։ Իսկ այս վերլուծականի համատեքստում 

ցանկանում ենք անդրադառնալ մեկ խնդրի, որն առավել առանցքային ենք 

համարում։ 

Բաժին 1-ում նշեցինք, որ «Ուղղորդող սկզբունքներով» սահմանված առաջին 

ցուցիչն է պետության կողմից աղքատության և սոցիալական մեկուսացման 

հաղթահարման մեկ միասնական ռազմավարության մշակումը, ինչը, 

փաստացիորեն, դեռ չի իրականացվել նախաձեռնված փոփոխությունների 

շրաջանակներում։  

Աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտային զարգացման 

ռազմավարության նախագծի մեջ նշվում է, որ փաստաթուղթը հանդիսանում 

է մինչև 2023թ. ծայրահեղ աղքատությունը վերացնելու և աղքատությունը էա-

պես նվազեցնելու` ՀՀ կառավարության նպատակի գործանականացման ու-

ղենիշը։ Սակայն, միևնույն ժամանակ, տվյալ նպատակի վերաբերյալ բացա-

կայում է առանձին անդրադարձ ռազմավարության շրջանակներում։ Թեպետ 

փաստաթուղթը աղքատության խնդրին անդրադառնում է տարբեր բաժիննե-

րում, տալիս է իրավիճակի նկարագրություն, քննարկում է որոշ կոնցեպ 

 
45 Տե՛ս, https://www.e-draft.am/projects/1928 
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տուալ հարցեր,  սակայն դա բավարար չէ, որպեսզի տվյալ փաստաթուղթը 

հնարավոր լինի օգտագործել իբրև քաղաքականության հիմնական ուղենիշ 

կառավարության՝ աղքատության հաղթահարման նպատակադրումների ի-

րականացման շրջանակներում։  

Նման անդրադարձ կարող էր իրականացվել ռազմավարության Գլուխ IV-

ում՝ «Գերակայություններ և նպատակներ» բաժնում, որտեղ քննարկվում են 

այնպիսի խնդիրների լուծումները, ինչպիսիք են՝ սոցիալական երաշխիքների 

տրամադրումը, աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունը, ժո-

ղովրդագրական իրավիճակի բարելավումը, բռնության կանխարգելումը և 

այլն։ Այնումենայնիվ, հստակ է, որ անգամ առանձին գերակայությամբ աղքա-

տության խնդրին անդրադառնալու պարագայում, ոլորտային այս ռազմավա-

րությունը չի կարող հանդիսանալ իբրև լիարժեք հիմք՝ աղքատության խնդրի 

համալիր և միջգերատեսչական համագործակցությամբ լուծման համար։ 

Ուստի գտնում ենք, որ ի հավելում տվյալ փաստաթղթին, պետք է մշակվի ի-
րավունքահենք մոտեցմամբ ծայրահեղ աղքատության վերացման և աղքա-
տության զգալի նվազեցման կառավարության նպատակներից բխող առան-
ձին միջգերատեսչական հայեցակարգ/միասնական ռազմավարություն։  
 

Միասնական հայեցակարգի մշակումը կհանդիսանա հիմք՝ Հայաստանում 

աղքատության հաղթահարման իրավունքահենք պետական քաղաքակա-

նության ձևավորման համար։ Տվյալ փաստաթութղը կպատասխանի այն 

հարցին, թե տարբեր պետական կառույցների կողմից առաջ տարվող ռազմա-
վարություններն ու գործողություններն ինչպե՞ս են բերելու աղքատության 
հաղթահարմանը, քանզի խնդիրը միանշանակ պահանջում է բազմաոլոր-

տային կարգավորումներ և լուծումներ։  

 

Աղքատության հաղթահարման միասնական ռազմավարությամբ պետք է 

պատասխան տրվի նաև մեկ այլ առանցքային հարցի՝ ինչպե՞ս է Հայաստա-
նում գնահատվելու աղքատությունը։ Կարիք կա առանձին անդրադառնալու 

աղքատության գնահատմանը, սկզբունքների ընտրության տրամաբանութ-

յանն ու չափորոշիչների ձևավորման եղանակներին։  

Հայաստանի Հանրապետությունում սոցիալական վիճակի վերաբերյալ գնա-

հատումը և տվյալների հավաքագրումը կատարվում է 2 հիմնական ուղղութ-

յուններով։ Հիմնական դերը վերապահված է  Վիճակագրային կոմիտեին, որն  

իրականացնում է ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական հետազոտություն։ Բացի 

վիճակագրական տվյալների ամփոփումից, Վիճակագրական կոմիտեն  կա-

տարում է ընտանիքների հետազոտություն և բացահայտում է աղքատության 
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մակարդակը, սահմանում է շեմերը, ուսումնասիրում դրսևորումները և այլն։ 

Իսկ  սոցիալապես անապահով ընտանիքների կարիքների գնահատում են 

իրականացնում Տեղական ինքնակառավարման մարմինները, ինչպես նաև  

ՀՀ ԱՍՀՆ զբաղվածության պետական գործակալությունը և 

բժշկասոցիալական փորձաքննության գրասենյակը։ Տվյալ գնահատումը 

հիմք է հանդիսանում ընտանեկան, սոցիալական նպաստների և այլ տեսակի 

սոցիալական աջակցությունների տրամադրման համար։ Այսպիսով, 

ընդհանուր վիճակագրական տվյալների հավաքագրումն ու անձանց 

շրջանում սոցիալական անապովության/խոցելիության գնահատումն 

իրականցվում են իրարից անջատ, առանց համադրման և միասնական 

պատկերի ձևավորման։  

Ուստի անհրաժեշտ է վերանայել աղքատության գնահատման և բացահայտ-
ման ողջ համակարգը և մեթոդիկան՝ հիմնվելով իրավունքահենք մոտեցման 
սկզբունքների և չափորոշիչների վրա։ 
 

 
2. «Հայաստանի Հանրապետության 2019-2023 թվականների զբաղվա-

ծության ռազմավարությունը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարութ-
յան որոշման նախագիծ46 
 

Զբաղվածության ռազմավարության նախագիծն իրենից ներկայացնում է բա-

վականին ընդարձակ փաստաթուղթ՝ որոշ հարցերի շուրջ հետազոտական և 

փաստական լավ հենքի ապահովմամբ։ Բարձրաձայնվող խնդիրների շար-

քում, սակայն, ամենից քիչ անդրադարձ է արված աշխատանքային իրա-

վունքներին։ Ռազմավարության ամենամեծ բացը փաստաթղթում աշխա-

տանքային իրավունքների պաշտպանության խնդրի շրջանցումն է։ 

 

Աշխատանքի և զբաղվածության ոլորտը կարգավորող պետական քաղաքա-

կանության համապարփակ փաստաթղթի առկայությունը բխում է 

Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին դաշնագրի 

պահանջներից։ Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների 

կոմիտեն սահմանում է, որ ոլորտային կարգավորումը պետք է լինի իրավուն-

քահենք, հիմնվի աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության միջազ-

գային չափանիշների վրա, փաստաթղթի մշակումը պետք է իրականացվի 
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մասնակցության սկզբունքի ապահովմամբ՝ երաշխավորելով աշխատողնե-

րի, գործատուների և նրանց ներկայացուցչական մարմինների գործուն մաս-

նակցությունը47։ 

 

Ներկայացված ռազմավարության նախագծի «Առաքելությունը և հենասյուն-
ները» բաժնում (Գլուխ 1.1), իբրև առաքելություն է նշվում «ներառական հենքի 
վրա տնտեսական միջավայրի ու մարդկային կապիտալի զարգացման, զբաղ-
վածության ոլորտի արդյունավետ կառավարման արդյունքում բնակչության 
զբաղվածության մակարդակի բարձրացումը, սոցիալական երաշխիքների ա-
պահովումը և աշխատունակ հասարակության արժանապատիվ աշխատանք 
ունենալու հնարավորությամբ՝ զբաղվածների ու նրանց ընտանիքների կյան-
քի որակի շարունակական բարելավման խթանումը»։ Այնուհետ նշվում է, 

«Այս իմաստով, ՀՀ սոցիալական պաշտպանության կայուն ու զարգացող լու-
ծումների առանցքը՝ երկրում աշխատանքային ռեսուրսների բազմակողմանի 
զարգացումն է»։   

Մենք գտնում ենք, որ տվյալ ձևակերպումը սահմանափակ է, քանի որ զբաղ-

վածության ոլորտի և աշխատանքային իրավահարաբերությունների հիմքում 

է դնում աշխատանքային ռեսուրսի զարգացումը միայն՝ շրջանցելով աշխա-

տանքային իրավունքների կարգավորման լրջագույն խնդիրը, ուստի նաև հա-

մահունչ չէ Լիազոր մարմնի կողմից ընդհանուր ոլորտային ռազմավարական 

փաստաթղթում որդեգրված՝ իրավունքահենք սոցիալական քաղաքակա-

նության իրականացման նպատակադրման հետ:  

Աշխատանքային իրավունքների իրացման առումով Հայաստանը՝ 2014թ.-ից 

արձանագրել է ցավալի հետընթաց, որը սկսվեց ՀՀ ԱՍՀՆ աշխատանքի պե-

տական տեսչության՝ աշխատանքային օրենսդրության նկատմամբ վերահս-

կողության իրականացման գործառույթի դադարեցմամբ։ Տվյալ մարմինը 

տարիների ընթացքում ենթարկվեց տարատեսակ վերակազմավորումների, 

գործառույթների աղճատման, որի արդյունքում, ներկայիս պահին, Հայաս-

տանում գրեթե բացակայում է աշխատանքային իրավունքների իրացման 

հանդեպ պետական վերահսկողությունը, ոտնահարված իրավունքների վե-

րականգման և փոխհատուցման գործուն մեխանիզմները, բացակայում են 

նորմատիվ իրավական հիմքերը աշխատանքային իրավունքների լիարժեք 

կարգավորման համար։ Նշված խնդիրները հանդիսանում են պետության 

կողմից ՀՀ Սահմանադրությամբ, Դաշնագրով և մի շարք այլ միջազգային 
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պայմանագրերով սահմանված պարտավորությունների լրջագույն խախ-

տում։ Այս պայմաններում էական է, որպեսզի ներկայիս կառավարությունը, 
տվյալ ռազմավարական փաստաթղթում, ամրագրի աշխատանքային իրա-
վունքների պաշտպանությունը՝ իբրև պետության քաղաքականության առա-
քելություն։ Աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության մասին պետք 

է ուղղակիորեն նշվի ռազմավարության առաքելությունը սահմանող 

պարբերության մեջ, ինչպես նաև համապատասխան սկզբունքների 

ամրագրմամբ՝ ռազմավարության սկզբունքների բաժնում (Գլուխ 1.2)։ 

Այսպիսով, ռազմավարության Գլուխ 1.2-ում անհրաժեշտ է ավելացնել երեք 
հավելյալ սկզբունք՝  

- Իրավունքահենքության սկզբունքը, այն է՝ զբաղվածության քաղաքա-

կանությունը պետք է հիմնված լինի անհատի իրավունքների պաշտ-

պանության և հավասար հնարավորությունների ապահովման երաշ-

խիքների վրա։  

- Մասնակցության սկզբունքը, այն է՝  զբաղվածության քաղաքակա-

նությունը պետք է մշակվի և զարգացվի շահառու բոլոր խմբերի, այդ 

թվում՝ ամենախոցելի, աղքատ խմբերի գործուն մասնակցությամբ։  

Աղքատությունը հանդիսանում է այն խնդիրը, որի լուծման շրջա-

նակներում Հայաստանում խնդիրը կրողները գրեթե չունեն հանրա-

յին, տեսանելի մասնակցություն հարցի լուծմանն ուղղված ռազմա-

վարությունների, քաղաքականությունների մշակման գործընթացնե-

րում։  Այդ առումով տվյալ սկզբունքի ամրագրումը էական է։ 

Մասնակցության սկզբունքի գործնականացումը նաև 

իրավունքահենք մոտեցմամբ աղքատության հաղթահարման ՄԱԿ-ի 

նորմատիվային փաստաթղթերով ամրագրված կարևորագույն 

պահանջներից է։  

- Զբաղվածության քաղաքականության մշտադիտարկման, 
գնահատաման և հետազոտահեն զարգացման ապահովման 
սկզբունքը, այն է՝ ռազմավարությունից բխող գործողությունների և  

ծրագիրների մշտադիտարկման և գնահատման գործուն մեխանիզմ-

ների ներդրում՝ ոլորտային քաղաքականության մշտական զարգաց-

ման և բարեփոխման համար։ 

 

Ռազմավարության Գլուխ 3.2-ում խոսվում է աշխատանքային իրավունքնե-

րի խնդիրների, աշխատանքային շահագործման և ոլորտի կարգավորման 

մասին։ Ընդհանուր առմամբ համաձայն լինելով իրավիճակի նկարագրութ-
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յան հետ՝ առաջարկում ենք մի շարք լրացումներ և վերաձևակերպումներ, ո-

րոնք կարևոր են խնդիրը առավել համապարփակ ներկայացնելու և պետա-

կան քաղաքականության մակարդակում դրանց լուծմանն ուղղված գործո-

ղությունները մշակելու համար։  Այս կապակացությամբ համարում ենք, որ 

Գլուխ 3.2-ի առաջին պարբերությունում կարևոր է անել հետևյալ հստակե-

ցումները՝ «Աշխատուժի առաջարկի և պահանջարկի անհամամասնության, 
ինչպես նաև կառուցվածքային գործազրկության վրա իր էական ազդեցութ-
յունն են թողնում նաև աշխատանքի պայմանները և աշխատանքային հարա-
բերությունները: Աշխատանքային ծանր և վնասակար պայմանների առկա-
յությունը,  աշխատանքային վտանգավորության գնահատման մեխանիզմնե-
րի ոչ լիարժեքությունն ու վտանգավոր  աշխատանքի ոչ համարժեք վար-
ձատրությունը, աշխատանքային խեղումների և առողջության վնասի փոխ-
հատուցման կարգերի ոչ լիարժեք ամրագրումը, վարձատրության և փոխհա-
տուցման  վերաբերյալ նորմերի կամ այդ նորմերի կատարման նկատմամբ 
վերահսկողության հստակ մեխանիզմների բացակայությունը, ինչպես նաև 
աշխատանքի շուկայում գործազրկության բարձր մակարդակը հաճախ բե-
րում են նրան, որ գործատուների կողմից արվում են աշխատանքի շահա-
գործման դրսևորումներ, հատկապես սպասարկման, տրանսպորտի, հան-
քարդյունաբերության, շինարարության,  մշակող արդյունաբերության ո-
լորտներում»։ 
Վերջապես, կարևոր ենք համարում, որպեսզի ռազմավարության 

շրջանակներում արդրադարձ արվի նաև աշխատանքային շահագործման 

շատ տարածված դրսևորման՝ երեխայի աշխատանքի շահագործման 

խնդրին։ Տվյալ խնդիրը լիովին անտեսված է պետության կողմից։ Խնդրին 

հպանցիկ անդրադառնում է Հայաստանի Հանրապետությունում երեխայի 

իրավունքների պաշտպանության 2017-2021թթ․ ռազմավարական 

գործողությունների ծրագիրը, սակայն առանց որևէ հստակ գործնական 

քայլերի։  

2015 թ ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի կողմից իրականացված 

հետազոտությունը («Հայաստան․ երեխայի աշխատանքի ազգային 

հետազոտություն») արձանագրում է, որ Հայաստանում աշխատող 

երեխաների թիվը հասնում է 52 հազարի, նրանցից 39 հազար 300-ը 

կատարում է արգելված աշխատանք: 
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3. Նպաստային համակարգի փոփոխության նախագծեր 
 

Ա․ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվա-
կանի հունվարի 30-ի N 145- Ն որոշման մեջ լրացումներ կատա-
րելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ48 

 

Տվյալ նախագծով նախատեսվում է, որ ընտանեկան և սոցիալական նպաստ 

ստանալու իրավունքից օգտվելու համար անձը պետք է հանդիսանա 

գրանցված գործազուրկ, ՀՀ ԱՍՀՆ զբաղվածության պետական 

գործակալության (այսուհետ՝ ԶՊԳ) աջակցության միջոցով գտնի 

աշխատանք, աշխատելու առաջին 6 ամիսների ընթացքում շարունակի 

ստանալ նշված նպաստների տեսակները, այնուհետ՝ դուրս գա 

համակարգից։ Այսինք, նպաստի տրամադրումը պայմանականացվում է 
զբաղվածության առկայությամբ։  

 

Ընդհանրապես, Կառավարության կողմից ներկայումս տարվող՝ զբաղվա-

ծության ինտենսիվ ընդլայնման մոտեցումները՝ իբրև աղքատության 

հաղթահարման բանաձև, բաց են թողնում աշխատանքային իրավունքների 

պաշտպանության խնդիրը․ շեշտը հիմնականում դրվում է պետության կող-

մից զբաղվածության պրակտիկ խթանման վրա և ոչ թե զբաղվածության ո-

լորտում մարդու իրավունքների և աշխատանքային իրավունքների պաշտ-

պանության, արժանապատիվ և հավասար վարձատրության, աշխատանքա-

յին անվտանգության, ոտնահարված աշխատանքային իրավունքների վերա-

կանգման երաշխիքների ապահովման պետության պարտավորությունների 

իրականացման վրա։ Այս մասին արդեն բավականաչափ խոսեցինք  

Զբաղվածության ռազմավարության նախագծին վերաբերող վերլուծության 

հատվածում։  Միևնույն ժամանակ, գիտակցելով, որ աշխատանքային իրա-

վունքների կարգավորումը պահանջելու է ժամանակ, և կիսելով Լիազոր 

մարմնի՝ նպաստային համակարգի փոփոխության անհրաժեշտության հրա-

տապությունը,  մենք՝ իբրև լուծում տեսնում ենք հետևյալ քայլերի իրականա-

ցումը.  

Քայլ 1. Սոցիալական պաշտպանության ոլորտային ռազմավարության և 

Զբաղվածության ռազմավարության նախագծերի շրջանակներում 

ապահովել ՀՀ Սահմանադրությունից, աշխատանքային իրավունքների ա-

պահովման միջազգային լավագույն փորձից, պետության կոնվենցիոնալ 

 
48 https://www.e-draft.am/projects/1996?fbclid=IwAR1SevB4Gq3nRQZN9kYaYZsXE-

JdNqhhhafZinLGpI07e_mI_IMytWZqUpA 

https://www.e-draft.am/projects/1996?fbclid=IwAR1SevB4Gq3nRQZN9kYaYZsXE-JdNqhhhafZinLGpI07e_mI_IMytWZqUpA
https://www.e-draft.am/projects/1996?fbclid=IwAR1SevB4Gq3nRQZN9kYaYZsXE-JdNqhhhafZinLGpI07e_mI_IMytWZqUpA
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պարտավորություններից բխող առավել հստակ, թիրախային, իրավունքա-

հենք միջոցառումների և գործողությունների պլանավորում և իրականացում։  

Քայլ 2. Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հետ համատեղ 

իրականացնել Զբաղվածության պետական գործակալության աշխատակից-

ների շրջանում մարդու իրավունքների և աշխատանքային իրավունքների վե-

րաբերյալ էֆեկտիվ վերապատրաստումներ և պարբերաբար գիտելիքի ստու-

գումներ։ 

Քայլ 3. Զբաղվածության պետական գործակալությանը վերապահել այնպիսի 

գործառույթներ, ինչպիսիք են՝  

ա) Իրենց դիմած անձանց շրջանում աշխատանքային իրավունքների վե-

րաբերյալ իրազեկման/ուսուցման ապահովում։ 

բ) Գործատուների հետ համագործակցությամբ՝ նրանց շրջանում աշխա-

տանքային իրավունքների պաշտպանության թեստի/ստուգարքի իրա-

կանացում, որից հետո միայն գործատուի մոտ առկա թափուր հաստիք-

ները կարող են դիտարկվել իբրև «հարմար աշխատանք»՝ կենտրոն դի-

մած գործազուրկ քաղաքացիների համար։  

 

Առաջարկվող փոփոխությամբ նախատեսվում է նաև, որ նպաստի 

տրամադրումը դադարեցվելու է, եթե անձը հրաժարվի իրեն արված «հարմար 

աշխատանքի» երկու առաջարկներից և այսպիսով ավելացվում է 

սոցիալական նոր խումբ՝ «հարմար աշխատանքից հրաժարվող անձ», որի 

վերաբերյալ տեղեկանքը տրամադրում է Զբաղվածության պետական 

գործակալությունը։ Հարմար աշխատանքի տրամադրումը կարգավորվում է 

«Զբաղվածության մասին» ՀՀ օրենքով (հոդված 6) և հանդիսանում է ԶՊԳ 

գործառույթ։ Սակայն ԶՊԳ կողմից տվյալ գործառույթի իրականացման 

գնահատում առկա չէ, գնահատված չէ ԶՊԳ-ի կողմից իրականացվող 

վերապատրաստման ծրագրերի  էֆեկտիվությունը, այդ ծրագրերի 

համապատասխանությունը տարբեր խմբերի կարիքներին, ուսումնասիրված 

չէ աշխատաշուկան։ Այսինք, նպաստային համակարգ մուտք գործող անձն 

ունի Զբաղվածության պետական գործակալության կողմից՝ իր կարիքներին 

չհամապատասխանող կամ ոչ բավարար մակարդակով իրականացվող 

վերապատրաստման ծրագրերի հետ բախվելու մեծ հավանականություն։  
Վերջապես, ըստ առաջարկվող փոփոխությունների, հստակ չի (առնվազն 

մեզ համար այս հարցը բաց մնաց), թե ի՞նչ է տեղի ունենում անձի հետ, երբ 

նա, աշխատանքի անցնելուց վեց ամիս անց, դուրս է գալիս համակարգից, 

սակայն այնուհետ զրկվում է աշխատանքից (առողջական խնդիրների, 
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պատահարների, կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնվելու և այլ 

պատճառներով)։  

Փոփոխության նախագծով առաջարկվում է 145-Ն որոշման Հավելված 3-ում 

ամրագրել, որ ընտանիքի անապահովության միավորի հաշվարկի մեջ (ինչի 

հիմքով էլ տրվում է նպաստը) չեն մտնում «ընտանեկան կամ սոցիալական 
նպաստ ստացող ընտանիքի աշխատանքի անցած անդամներին վճարվող 
աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված միջոցները` գործատուի կողմից 
տրված տեղեկանքի հիման վրա` աշխատանքի ընդունվելու ամսվան 
հաջորդող վեց ամիսների համար»: Այնուհետ, հավելվում է՝ «ընդ որում սույն 
նորմը նույն անձի համար կրկին կարող է կիրառվել առնվազն երեք տարի 
անց»: Արդյո՞ք սա նշանակում է, որ անձը հնարավորություն է ստանալու 

կրկին մուտք գործել համակարգ միայն երեք տարի անց։ Հաշվի առնելով այն 

փաստը, որ Հայաստանում բացակայում է սոցիալական ապահովագրության 

համակարգ, ինչպես նաև չի գործում գործազրկության նպաստը, այս հարցի 

կարգավորումը չափազանց կարևոր ենք համարում։ Այս ամենին ավելանում 

են նաև աշխատանքային իրավունքների դաշտի չկարգավորվածության 

ռիսկերը։ Վերջինս հաշվի առնելով, անհարժեշտ է առնվազն նախատեսել 
դրույթ, համաձայն որի, եթե անձը կորցնում է աշխատանքը իր 
իրավունքների ոտնահարման կամ սահմանափակման արդյունքում, ապա 
մինչև նոր աշխատանք գտնելը անձը և իր ընտանիքը կրկին ստանում են 
հնարավորություն անմիջապես մուտք գործել համակարգ։  

 

Այսպիսով, գտնում ենք, որ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարութ-
յան 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145- Ն որոշման մեջ լրացումներ կատա-
րելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը պարունակում է մի 

շարք ռիսկեր, որոնց մի ստվար հատվածը կապված է Հայաստանում 

աշխատանքային իրավունքների դաշտի չկարգավորվածության, 

Հայաստանում սոցիալական ապահովագրության և գործազրկության 

նպաստի բացակայության հետ։ Ռիսկերի գնահատումը և համապատասխան 

լուծումների ապահովումը կարևոր է, քանզի լուծումների բացակայության 

պարագայում ստեղծվում է հնարավոր հակադրություն անձի աշխատանքի 

ազատ ընտրության և սոցիալական ապահովության իրավունքերը 

իրացնելու միջև։ Այս երկու իրավունքները ոչ թե պետք է հակադրվեն  

միմյանց, այլ անհրաժեշտ է գտնել այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք 

հնարավորություն կտան ապահովել դրանց առավել էֆեկտիվ փոխլրացումը։ 

Նման փոխլրացումն է հանգեցնելու սոցիալական պաշտպանության և 

արժանապատիվ կյանքի իրական երաշխիքների տրամադրմանը։ 



45 
 

Բ․ «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» նախագծեր  

 

2019 թ. ընթացքում ՀՀ ԱՍՀՆ կողմից ներակայցվել են «Պետական նպաստնե-

րի մասին» ՀՀ օրենքի փոփոխություններին վերաբերող  մի շարք նախագծեր՝   

➢ 2019թ-ի հոկտեմբերի 18-ին ներկայացված օրենքի փոփոխության 
նախագծով49 միաժամանակ մեկից ավելի երեխայի ծնվելու դեպքում 

բարձրացվում է երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափը։  

➢ 2019թ-ի նոյեմբերի 7-ին ներկայացված օրենքի փոփոխության 
նախագիծը50  միտված է գյուղական բնակավայրերում բնակվող 

անձանց համար ևս խնամքի նպաստի իրավունք սահմանել՝ մինչև 

երեխայի 2 տարին լրանալը։ 

➢ 2019թ-ի նոյեմբերի 13-ին ներկայացված օրենքի փոփոխության նա-
խագծով51 առաջարկվում է ներդրնել նոր նպաստի տեսակ՝ ընտանի-
քի կայուն եկամտի ձևավորման դրամագլուխ, իսկ դրա փոխարեն 

հանվում է  հրատապ օգնության նպաստը («Պետական նպաստների 

մասին օրենք»՝ Գլուխ 5)։ Նպաստի այս նոր տեսակը նպատակ ունի 

կարճաժամկետ և միանվագ տրվող մի շարք նպաստներ փոխարինել 

ավելի կայուն դրամական օգնությամբ, որը հնարավորություն կտա 

ընտանիքներին դուրս գալ աղքատությունից։  

 

Առաջին երկու փոփոխությունները գնահատում ենք իրբև դրական և 

նպատակային․ դրանք ուղղված են սոցիալական պաշտպանության 

իրավունքից օգտվելու մեխանիզմների կատարելագործմանը, համակարգում 

նոր խմբերի ներառմանը։ Ինչ վերաբերվում է երրորդին, ապա քանի որ, ինչ-

պես մյուս նպաստների պարագայում, այս նպաստի չափը, տրամադրման 

պայմաններն ու կարգը պետք է հաստատվեն Կառավարության կողմից և 

նման տեղեկատվություն մեզ դեռևս հասանելի չէ, բովանդակային անդրա-

դարձ անել չենք կարող։ Սակայն համակարգային առումով տեսնում ենք 

հետևյալ խնդիրները։ 

«Պետական նպաստների մասին» օրենքի նպատակն է լուծել  անձի կենսա-

մակարդակի բարձրացման խնդիրները, ժողովրդագրական հարցերը և այս 

 
49 Տե՛ս, https://www.e-draft.am/projects/1251 
50 Տե՛ս, https://www.e-draft.am/projects/2068 
51 Տե՛ս, https://www.e-draft.am/projects/2057 

https://www.e-draft.am/projects/1251
https://www.e-draft.am/projects/2068
https://www.e-draft.am/projects/2057
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կերպ ապահովել անձանց՝ սոցիալական ապահովության իրավունքի իրա-

ցումը։ Օրենքով նախատեսվում են տարբեր տեսակի նպաստներ, որոնց չա-

փը, տրամադրման կարգը և ընթացակարգերը սահմանվում է Կառավարութ-

յան կողմից։ Սակայն օրենքում բացակայում են այն սկզբունքները, չափորո-

շիչները, որոնց հիմքով Կառավարությունը պետք է կայացնի չափի 

սահմանման վերաբերյալ որոշումները։ Ուստի գտնում ենք, որ անհրաժեշտ 
է «Պետական նպաստների մասին» օրենքում սահմանել չափորոշիչներ և 
սկզբունքներ, որոնք հիմք պետք է հանդիսանան նպաստների չափերի և  
տրամադրման կարգերի շուրջ կայացվող Կառավարության որոշումների ըն-
դունման համար։ Այդ սկզբունքները պետք է սահմանափակող գործառույթ 

կատարեն, իբրև ուղենիշ պահպանեն պետության սահմանադրական և մի-

ջազգային իրավական պարտավորություններով թելադրվող սկզբունքները, 

որպեսզի կառավարությունների կողմից իրավիճակային կամ քաղաքական 

շահի  նպատակահարմարությունով պայմանավորված որոշումներ չընդուն-

վեն, ինչպես եղել է մինչ այժմ։ Այս առումով կարևոր է հիշել, որ Դաշնագրի 

հոդված 2-ը սահմանում է պետության պարտավորությունների առաջա-

դեմ/պրոգրեսիվ իրականացումը իր ռեսուրսների առավելագույնի հասանե-

լիության շրջանակներում (progressive realization of economic, social and cultural 

rights to the maximum of their available resources)։ Սա նշանակում է, որ 
պետությունը պետք է պահպանի նաև նպաստի չափի շարունակական 
բարձրացումը, տրամադրվող ոչ նյութական աջակցության որակի 
բարելավումն ու շրջանակի ընդլայնում։  
 

Վերջապես, նպաստային համակարգի փոփոխման հետ զուգընթաց անհրա-

ժեշտ ենք համարում իրականացնել սոցիալական ապահովագրության հա-
մակարգի ներդրմանն ուղղված օրենսդրական փոփոխություններ։ Սոցիալա-

կան ապահովագրությունից օգտվելը, իբրև իրավունք, սահմանված է Դաշ-

նագրի հոդված 9-ով, ուստի և հանդիսանում է պետության միջազգային իրա-

վական պարտավորություն։  Անհրաժեշտ է նաև վերականգնել գործազրկութ-
յան նպաստը, որը, ըստ ՀՀ Սահմանադրության, հանդիսանում է սոցիալա-
կան ապահովության իրավունքի բաղկացուցիչ մաս։ 
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Վերջաբան. եզրակացություններ և քաղաքականության առա-

ջարկություններ 

 
Այպիսով, իրականացված վերլուծությունը միտված էր ուղենշելու 

Հայաստանում աղքատության իրավունքահենք մոտեցմամբ աղքատության 

հաղթահարման քաղաքականության կայացման գործընթացը` շեշտադրելով 

այն առանցքային փոփոխությունները, որոնք անհրաժեշտ են մոտեցման 

տեղայնացման, զարգացման և կայացման համար։ 

Վերլուծության շրջանակներում իրականացվել է իրավական 

փաստաթղթերի և աղքատության տարաբնույթ դրսևորումների վերաբերյալ 

միջազգային և տեղական զեկույցների ուսումնասիրություն։ Մի շարք 

աղբյուների ուսումնասիրության միջոցով ցույց է տրվում և հիմնավորվում է 

կապը մարդու իրավունքների և աղքատության միջև, քննարկվում են 

իրավունքահենք մոտեցմամբ աղքատության հաղթահարման մոդելի 

հիմքում ընկած  երկու առանցքային փաստաթղթերը, հակիրճ անդրադարձ է 

կատարվում 2000թ.-ից մշակված պետական աղքատության հաղթահարման 

ռազմավարություններին, իրականացվում է ոլորտային 

ռազմավարությունների և օրենսդրական փոփոխությունների նախագծերի 

իրավունքահենք վերլուծություն։    

Մարդու իրավունքների և աղքատության դիսկուրսների միջև կապի 

կոնցեպտուալ հիմքը տրված է տնտեսագետ և փիլիսոփա Ամարտյա Սենի՝ 

«Զարգացումն իբրև ազատություն» (“Development as Freedom”, 1999) 

աշխատության մեջ։ Հիմնվելով «սոցիալական հնարավորությունների» և 

«մարդու իրավունքների» միջև առկա հիմքային կապի վրա, Սենի 

տեսությունը հնարավոր դարձրեց ազքատությունը դիտարկել ոչ միայն իբրև 

բացակայող հնարավորությունների, այլև իբրև չիրացված իրավունքների 

խնդիր։ 

Ինչ վերաբերվում է աղքատության և մարդու իրավունքների միջև կապի 

իրավական ամրագրմանը, թեպետ «աղքատություն» բառը ուղղակիորեն 

նշված չէ մարդու իրավունքների առանցքային իրավական փաստաթղթերից 

ոչ մեկում, Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը, իր 

պրեամբուլար հատվածում նշելով, որ «...մարդկության վեհ նպատակ է 

հռչակված այնպիսի աշխարհի ստեղծումը, որտեղ մարդիկ… զերծ կլինեն 

կարիքից», ճանաչում է աղքատությունն իբրև մարդու իրավունքների խնդիր։ 

Կապը մարդու իրավունքների իրացման և աղքատության միջև երկկողմ է. 

որքան աղքատությունն է դարձնում անձին խոցելի՝ իրավունքի 

ոտնահարման տեսանկյունից, նույնքան իրավունքի իրացման 
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անհնարինությունը կամ խոչընդոտները դարձնում են անձին խոցելի՝ 

աղքատության մեջ հայտնվելու առումով։ Այս տեսանկյունից, իրավունքների 

առաջին խումբը, որն անմիջականորեն կապված է աղքատացման ռիսկերի 

հետ, ամփոփված է բավարար կենսամակարդակի իրավունքի 

շրջանակներում։ Տվյալ իրավունքն այնուհետ ամրագրվել է ՄԱԿ-ի 

Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային դաշնագրի հոդված 11-ով, 

այսպիսով, դրա ապահովումը դարձնելով Դաշնագրի անդամ 

պետությունների միջազգային իրավական պարտավորություն։ Դաշնագիրը 

հանդիսանում է առաջին պարտադիր իրավական ուժ ունեցող 

փաստաթուղթը, որը ճանաչում  է անձի՝ բավարար կենսամակարդակ 
ունենալու իրավունքը՝ մեկնաբանելով այն իբրև բավարար սննդի, հագուստի 
և բնակարանի իրավունք։ Կարելի է ասել, որ «բավարար կեսնամակարդակ» 

եզրույթը լրացնում է մարդու իրավունքների միջազգային փաստաթղթերում 

«աղքատություն» եզրույթի բացակայությունը, այսպիսով դառնալով դրա 

համարժեք փոխարինողը։ 

Վերլուծության Բաժին 1-ում՝ առաջին մասում  իրականացրած իրավական 

ակնարկը և բերված ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս կապը 

աղքատության և մարդու իրավունքների միջև և այդ կապի ընգրկուն և 

փոխազդող բնույթը։ Աղքատությունը կարող է հանդիսանալ մարդու 

իրավունքների ոտնահարման թե՛ պատճառ և թե՛ հետևանք։ Սա թույլ է 

տալիս պնդել, որ իրավունքահենք մոտեցումը միանշանակ աղքատության 

հաղթահարման ռազմավարություններն ու քաղաքականությունները 

խթանելու հզոր ներուժ ունի։ Վերլուծության շրջանակներում, մարդու 

իրավունքների և աղքատության միջև կոնցեպտուալ և իրավական կապերի 

վրա հիմնված՝ իբրև աղքատության իրավունքահենք սահմանում է 

առաջարկվում հետևյալը՝ մարդկային իրավիճակ, որը հանգեցնում է 
որոշակի հնարավորությունների պակասի և տանում է դեպի մարդու 
որոշակի իրավունքների խախտման կամ առաջանում է իրավունքների 
խախտումից՝ այն դեպքում, երբ այդ իրավունքների լիակատար իրացումը 
կարող է ազդել մարդու՝ աղքատությունից դուրս գալու վրա։ 

Բաժին 1-ի երկրորդ մասում ներկայացվում է աղքատության հաղթահարման 

իրավունքահենք մոտեցումը և տվյալ մոտեցմամբ քաղաքականությունների 

մշակման սկզբունքները և ցուցիչները։  

Իրավունքահենք մոտեցումը ենթադրում է, որ պետական 
քաղաքականության մշակման հիմքում ընկած են մարդու 
արժանապատվության և իրավունքների պաշտպանության նորմերն ու 
սկզբունքները, մշակված են գործիքներ և մեխանիզմներ, որոնք 
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երաշխավորում են հանրային կյանքի բոլոր ոլորտներում անհատի 
իրավունքների համալիր և լիարժեք պաշտպանությունն ու իրացումը։ 
 

Աղքատության նվազեցման ավանդական՝ զարգացման մոտեցման և 

իրավունքահենք մոտեցման միջև հիմնական տարբերությունն այն է, որ 

զարգացման ծրագրերը սովորաբար հիմնվում են տնտեսական կարիքների, 

քաղաքական առաջնահերթությունների և բարեգործական 

դրդապատճառների վրա, մինչդեռ իրավունքահենք մոտեցումը կառուցվում 

է իրավունքների, պարտավորությունների և հաշվետվողականության 

հստակ և իրավաբանորեն պարտավորեցնող նորմատիվ շրջանակի վրա։ 

Որպես առանձին մոտեցում՝ իրավունքահենքությունը պետք է հավասար 

ճանաչում ստանա որոշում կայացնողների կողմից և ինտեգրվի 

աղքատության հաղթահարման ծրագրերում և ռազմավարություններում։  

Իրավունքահենք մոտեցման գործնականացման ճանապարհները 

սահմանված են ՄԱԿ-ի երկու նորմատիվ փաստաթղթերում՝ «Աղքատության 

հաղթահարման ռազմավարությունների իրավունքահենք մոտեցման 

սկզբունքներն ու ուղեցույցները (2006)» («Սկզբունքներ և ուղեցույցներ») և 

«Ծայրահեղ աղքատության և մարդու իրավունքների ուղղորդող 

սկզբունքները (2012)»  («Ուղղորդող սկզբունքներ»)։ Այս փաստաթղթերի 

մշակումը կարող է իրապես համարվել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների 

համակարգի ամենանշանակալից նվաճումներից աղքատության 

հաղթահարման գործում։ Երկու փաստաթղթերն էլ մանրակրկիտ 

ուսումնասիրության առարկա պետք է հանդիսանան որոշում կայացնողների 

համար, որպեսզի հնարավոր դառնա դրանց գործնականացումը։ ՀՀ ԱՍՀՆ ո-

լորտային ռազմավարությունում նշված է «ՄԱԿ-ի՝ Աղքատության կրճատ-
ման իրավունքահենք մոտեցման ուղեցույցը», և թեպետ ռազմավարության 

տեքստում առկա չէ հղում, սակայն հետագա շարադրանքից պարզ է դառ-

նում, որ խոսքը գնում է  «Աղքատության հաղթահարման ռազմավարություն-

ների իրավունքահենք մոտեցման սկզբունքներն ու ուղեցույցները (2006)» 

փաստաթղթի մասին։ Մեր համոզմամբ, աղքատության հաղթահարման 

իրավուքնահենք  քաղաքականության մշակման համար անհրաժեշտ է երկու 

փաստաթղթերում ներկայացված սկզբունքների և չափորոշիչների 

համադրումը։ 

Բաժին 2-ում քննարկման կենտրոնական առարկա է հանդիսանում Լիազոր 

մարմնի կողմից նախաձեռնված ոլորտային փոփոխությունների գործընթա-

ցը։ Տվյալ բաժնում անդրադարձել ենք այն ռազմավարական փաստաթղթերի 

և օրենսդրական փոփոխությունների նախագծերին, որոնք արտացոլում են 
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ներկայումս ընթացքող համակարգային փոփոխությունների շրջանակը։ 

Դրանք են՝ 

o «Աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտի զարգաց-

ման ռազմավարությանը հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավա-

րության որոշման նախագիծը; 

o «Հայաստանի Հանրապետության 2019-2023 թվականների զբաղվա-

ծության ռազմավարությունը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարութ-

յան որոշման նախագիծը;  

o «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի 

հունվարի 30-ի N 145- Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մա-

սին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը;  

o «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օ-

րենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» նա-

խագծերը։  

Ներկայացվել են նշված փաստաթղթերի վերաբերյալ հիմնական դիտար-

կումներն ու առաջարկությունները, որոնք կոչված են ուղենշելու Կառավա-

րության և մասնավորապես Լիազոր մարմնի կողմից՝ իրավունքահեք մոտեց-

մամբ պետական քաղաքականության ձևավորման համար անհրաժեշտ քայ-

լերը։ Քննարկված առաջարկություններից ցանկանում ենք մեկ անգամ ևս 

կենտրոնանալ հետևյալների վրա։  

Առաջարկություն 1. Իրավունքահենք մոտեցմամբ ծայրահեղ աղքատության 

վերացման և աղքատության զգալի նվազեցման կառավարության 

նպատակներից բխող առանձին միջգերատեսչական 

հայեցակարգի/միասնական ռազմավարության մշակում, որը կհանդիսանա 

հիմք՝ Հայաստանում աղքատության հաղթահարման իրավունքահենք 

պետական քաղաքականության ձևավորման համար։ Միասնական 

ռազմավարությամբ պետք է պատասխան տրվի նաև այն հարցին, թե ինչպե՞ս 
է Հայաստանում գնահատվելու աղքատությունը։ Անհրաժեշտ է վերանայել 

աղքատության գնահատման և բացահայտման ողջ համակարգը և 

պաշտոնական մեթոդաբանությունը՝ հիմնվելով իրավունքահենք մոտեցման 

սկզբունքների և չափորոշիչների վրա։ 

Առաջարկություն 2․ Զբաղվածության ոլորտի ռազմավարական 

սկզբունքները համապատասխանեցնել իրավունքահենք սոցիալական 

քաղաքականության ձևավորման օրակարգին։  Զբաղվաշության 

ռազմավարության նախագծով զբաղվածության ոլորտի և աշխատանքային 

իրավահարաբերությունների հիմքում է դրվում աշխատանքային ռեսուրսի 

զարգացումը՝ շրջանցելով աշխատանքային իրավունքների կարգավորման 
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խնդիրը: Աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության մասին պետք է 

ուղղակիորեն նշվի ռազմավարության առաքելությունը սահմանող 

պարբերության մեջ։ Այս առումով անհրաժեշտ է նաև Ռազմավարության 

Գլուխ 1.2-ի սկզբունքների բաժնում, ավելացնել երեք հավելյալ 

սկզբունք՝  իրավունքահենքության սկզբունքը, մասնակցության սկզբունքը, 
զբաղվածության քաղաքականության մշտադիտարկման, գնահատաման և 
հետազոտահեն զարգացման ապահովման սկզբունքը։ 
Առաջարկություն 3. Նպաստային համակարգի փոփոխությունները և 

անցումը դեպի «պայմանական նպաստի» մոդել իրականացնել զուգընթաց 

աշխատանքային իրավունքների դաշտի կարգավորման և այս փուլում մի 

շարք երաշխիքների ներդրմամբ, այդ թվում՝ 

➢ Սոցիալական պաշտպանության ոլորտային ռազմավարության և 

Զբաղվածության ռազմավարության նախագծերի շրջանակներում 

ապահովել ՀՀ Սահմանադրությունից, աշխատանքային իրավունք-

ների ապահովման միջազգային լավագույն փորձից, պետության կոն-

վենցիոնալ պարտավորություններից բխող առավել հստակ, թիրա-

խային, իրավունքահենք միջոցառումների և գործողությունների 

պլանավորում և իրականացում։  

➢ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հետ համատեղ 

իրականացնել Զբաղվածության պետական գործակալության աշխա-

տակիցների շրջանում մարդու իրավունքների և աշխատանքային ի-

րավունքների վերաբերյալ էֆեկտիվ վերապատրաստումներ և պար-

բերաբար գիտելիքի ստուգումներ։ 

➢ Զբաղվածության պետական գործակալությանը վերապահել 

այնպիսի գործառույթներ, ինչպիսիք են՝  

ա) Իրենց դիմած անձանց շրջանում աշխատանքային իրավունքների վերա-

բերյալ իրազեկման/ուսուցման ապահովում։ 

բ) Գործատուների հետ համագործակցությամբ՝ նրանց շրջանում աշխատան-

քային իրավունքների պաշտպանության թեստի/ստուգարքի իրականացում, 

որից հետո միայն գործատուի մոտ առկա թափուր հաստիքները կարող են 

դիտարկվել իբրև «հարմար աշխատանք»՝ կենտրոն դիմած գործազուրկ քա-

ղաքացիների համար։  

➢ Նախատեսել դրույթ, համաձայն որի, եթե անձը կորցնում է 

աշխատանքը իր իրավունքների ոտնահարման կամ 

սահմանափակման արդյունքում, ապա մինչև նոր աշխատանք 

գտնելը անձը և իր ընտանիքը կրկին ստանում են հնարավորություն 

անմիջապես մուտք գործել նպաստային համակարգ։ 
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➢ Նպաստային համակարգի փոփոխության բոլոր փուլերում 

իրականացնել ռիսկերի գնահատում և այնպիսի մեխանիզմների 

ներդրում, որոնք հնարավորություն կտան ապահովել անձի 

աշխատանքի ազատ ընտրության իրավունքի և սոցիալական 

ապահովության իրավունքի էֆեկտիվ փոխլրացում։ Նման 

փոխլրացումն է հանգեցնելու սոցիալական պաշտպանության և 

արժանապատիվ կյանքի իրական երաշխիքների տրամադրմանը։  

Առաջարկություն 4. «Պետական նպաստների մասին» օրենքում սահմանել 

չափորոշիչներ և սկզբունքներ, որոնք հիմք պետք է հանդիսանան նպաստնե-

րի չափերի և տրամադրման կարգերի շուրջ կայացվող Կառավարության ո-

րոշումների ընդունման համար։ Սահմանել նպաստի չափի շարունակական 

ավելացման և պետական աջակցության տեսակների ընդլայնման մեխա-

նիզմներ և սկզբունքներ, որոնք ուղենիշ կդառնան պետական սոցիալական 

քաղաքականության կայուն առաջընթացի համար։ 

Առաջարկութուն 5. Նպաստային համակարգի փոփոխման հետ զուգընթաց 

իրականացնել սոցիալական ապահովագրության համակարգի ներդրմանն 

ուղղված օրենսդրական փոփոխություններ և վերականգնել գործազրկության 
նպաստը։ Սոցիալական ապահովագրությունից օգտվելը, իբրև իրավունք, 

սահմանված է Դաշնագրի հոդված 9-ով, ուստի և հանդիսանում է պետության 

միջազգային իրավական պարտավորություն, իսկ գործազրկության 

նպաստը, ըստ ՀՀ Սահմանադրության, հանդիսանում է սոցիալական ապա-

հովության իրավունքի բաղկացուցիչ մաս։ 
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քում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

https://www.e-draft.am/projects/2057 

35. Նովակ Մ., «Իրավունքահենք մոտեցում աղքատությանը, Մ. Շնայդեն և 

այլոք, Մարդու իրավունքները զարգացման մեջ, 8-րդ տարեգիրք, 2002թ. 

36. «Վիեննայի հռչակագիր և գործողությունների ծրագիր» ընդունված 

ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեայի կողմից հուլիսի 12-ին (A/COMF.157/23) 

https://www.refworld.org/docid/3ae6b39ec.html 

37.  «Տնտեսական և սոցիալական իրավունքներ. Իրավականորեն կիրառելի 

իրավունքներ մարդու իրավունքների և աղքատության հաղթահարման 

մեջ. Իրականություններ, հակասություններ և ռազմավարություններ», 

Կ. Տոմաշեվսկի, Արտերկրում զարգացման ինստիտուտ, 2006թ. 
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