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1. Karinė tarnyba Armėnijoje: alternatyvioji karinė tarnyba (kada atsirado, kaip ji 

taikoma praktikoje, kiek laiko atliekama).  

 

2001 m. Armėnija tapo Europos Tarybos nare, tuo pačiu įsipareigodama priimti racionalų 

alternatyvios karinės tarnybos įstatymą. 2004 m. šis įstatymas įsigaliojo, tačiau alternatyvios 

tarnybos atlikimą prižiūrėjo karinės struktūros, todėl ši alternatyva karinei tarnybai, kaip teigiama 

tarptautinis Jehovos liudytojų puslapyje anglų kalba, buvo nepriimtina tokioms krikščionių 

atšakoms kaip Jehovos liudytojai, atmetančioms bet kokią įsitraukimo į karinę sferą galimybę. 2006 

m. buvo įvestos alternatyvios tarnybos įstatymo pataisos, kurios numatė bausmes už tarnybos 

neatlikimą. 2011-2012 m. Armėnija Europos Žmogaus Teisių Teisme pralaimėjo dvi – Bayatyan ir 

Bukharatyan bylas dėl sąžinės laisvės pažeidimų.
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Alternatyvios karinės tarnybos taikymo galimybes aprašo už religinę laisvę kovojanti 

Norvegijos žmogaus teisių organizacija „Forum 18“. 2013 m. birželio 8 d. buvo priimtos 

Alternatyvios karinės tarnybos įstatymo ir baudžiamojo kodekso taikymo įstatymo pataisos, 

palengvinusios privalomos karinės tarnybos pakeitimą alternatyviąją ir šiuo metu Armėnijoje 

yra du būdai, kaip galima ją atlikti. Alternatyvios karinės tarnybos įstatymo (toliau – Įstatymas) 

5 straipsnis numato, kad galima atlikti 30 mėnesių trunkančią alternatyvią karinę tarnybą, kuri 

nėra susijusi su ginklų nešiojimu, laikymu ar naudojimu, bei 36 mėnesius trunkančią 

alternatyviąją darbo tarnybą, kuri nėra susijusi su karinėmis pajėgomis. Įstatymo 3 straipsnio 

1 dalis numato, kad alternatyviosos darbo tarnybos galimybe pasinaudoti gali visi jauni vyrai, kurie 

dėl įsitikinimų atsisako karinės tarnybos, nepriklausomai nuo to, šie įsitikinimai religiniai ar ne.
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Įsigaliojus pataisoms, šis įstatymas nuo 2004 m. įstatymo skiriasi tuo, kad pastarasis numatė 

tik alternatyvios tarnybos galimybę karinėse pajėgose, trukusią iki 42 mėnesių. Tai neatitiko 

įsipareigojimų Europos Tarybai ir netenkino įvairių religinių grupių, tokių kaip Jehovos liudytojai, 

interesų, kurie už savo įsitikinimus būdavo įkalinami.
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 Tuo tarpu priėmus 2013 m. pataisas, tų pačių 

metų spalio 8 ir 9 dienomis buvo paleisti į laisvę 8 įkalinti Jehovos liudytojai, nurodoma Jehovos 

liudytojų puslapyje anglų kalba. Spalio 23 d. buvo patenkinti 57 Jehovos liudytojų prašymai 

alternatyviajai darbo tarnybai, iš kurių 6 asmenys buvo iš įkalinimo įstaigų, atliekantys „sąžinės 

bausmę“. Spalio 24 šie šeši asmenys buvo paleisti iš Erebuni įkalinimo įstaigos Jerevane.
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Įstatymo pataisos leido asmenims, kurie buvo pripažinti kaltais ir šiuo metu atlieka laisvės 

atėmimo bausmę ar buvo paleisti lygtinai užsiregistruoti alternatyviai tarnybai, o sėkmingos 

tarnybos atveju buvo užtikrinta, kad jų kriminaliniai įrašai bus panaikinti. Jie turėjo kreiptis į 

kalėjimo administraciją, o įkalinimo įstaigoje praleistas laikas įsiskaičiavo į alternatyvios tarnybos 

laiką. Asmenys, kurių 2 metų įkalinimo laikas įtaigoje artėja prie pabaigos, galėjo nesikreipti dėl 

alternatyvios tarnybos ir jie turėjo atlikti metų tarnybą, kad subalansuotų su privalomuoju 

laikotarpiu. Tačiau šios pataisos nenumatė kompensacinių mechanizmų už įkalinimą. Tačiau 20 

asmenų (buvusių įkalintųjų) sugebėjus pateikti įrodymus dėl neteisėto įkalinimo ir laimėjus bylas 

Europos Žmogaus Teisių teisme Strasbūre, buvo išmokėtos valstybės kompensacijos. 

Pastebėtina, kad iš maždaug 275 jaunų asmenų, įkalintų dėl karinės tarnybos neatlikimo, visi 

buvo Jehovos liudytojai. Tuo tarpu kitų krikščioniškų atšakų pasekėjai, nepripažįstantys karinės 

tarnybos, į karinę tarnybą būdavo imami prievarta.
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Norėdamas kreiptis dėl alternatyvios tarnybos, pareiškėjas turi asmeniškai nuvykti į vietinį 

karinį komisariatą ir pateikti rašytinį prašymą su nurodytu laikotarpiu, kuomet bus atliekama 

tarnyba. Remiantis Įstatymo 8 straipsnio 2 punktu, per 30 dienų nuo prašymo pateikimo, regioninis 

karinis komisariatas nustato, ar, remiantis karo prievolės įstatymu, pretendentas gali išvengti karinės 

tarnybos ją pakeičiant alternatyviąja. Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis straipsnis numato, kad asmuo, 

atliekantis karinę ar alternatyviąją karinę tarnybą, negali pakeisti jos pobūdžio. 

Sprendimai dėl reguliarios karinės tarnybos pakeitimo alternatyviąja priimami Alternatyvios 

tarnybos komitete, kurį, remiantis Įstatymo 4 straipsniu, sudaro teritorinės administracijos 

ministerijos, sveikatos apsaugos ministerijos, darbo ir socialinių reikalų ministerijos, švietimo ir 

mokslo ministerijos, policijos, gynybos ministerijos, etnininių mažumų ir religinių reikalų 

departamento atstovai.  

Remiantis Įstatymo 18 straipsnio 2 punktu, religijotyrininkai, psichologai ir kiti 

profesionalai, vietinių organų atstovai, kur atliekama alternatyvioji tarnyba, religinės ir socialinės 

organizacijos ir kiti asmenys gali būti pakviesti į Alternatyvios tarnybos komiteto susirinkimą, nors 

nėra tiksliai apibrėžta, kokiu pagrindu šie pakvietimai gali būti atlikti. Sprendimai laikomi priimtais, 

jei daugiau nei pusė iš septynių komiteto narių dalyvauja balsavime. Per 10 dienų apie priimtus 

sprendimus turi būti informuoti kariniai komisariatai, per kuriuos vyksta komunikacija su 

pareiškėjų. Alternatyviosios tarnybos komitetas taip pat priima sprendimą dėl darbo, kuris bus 

atliekamas tarnybos metu, pobūdžio.  

Remiantis Įstatymo 9 straipsniu, pareiškėjo prašymas gali būti atmestas, jeigu pilietis buvo 

du kartus pakviestas į susitikimą regioniniame karo prievolės komitete, tačiau dėl nepagrįstų 

priežasčių nepasirodė; buvo pateikta klaidinga informacija; prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas. 

Įstatymas nenumato aiškios apeliavimo galimybės, tačiau egzistuoja prievolė komitetui paaiškinti 

priežastis, kodėl buvo priimtas neigiamas sprendimas.  

Įstatymo 14 straipsnis nurodo, kad alternatyvaus darbo tarnyba atliekama valstybinėse 

įmonėse, o 14 straipsnio 3 dalis nenumato „jokios karinės priežiūros“. 14 straipsnio 2 dalis numato, 

kad „alternatyvios darbo tarnybos atlikimo ir organizacijos priežiūrą atlieka valstybinės agentūros“.  

                                                           
5
 Law of the Republic of Armenia on Alternative Service, Adopted on 17 December 2003, as amended by the Law of 10 

June 2014, Non-official translation, <https://www.ecoi.net/en/file/local/1261524/1226_1424423143_armenia-law-

alternative-service-am2014-en.pdf>, žiūrėta 2018-02-05. 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1261524/1226_1424423143_armenia-law-alternative-service-am2014-en.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/1261524/1226_1424423143_armenia-law-alternative-service-am2014-en.pdf


14 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad organizacijos, kur atliekama alternatyvi darbo tarnyba, 

vadovas nusprendžia atliekamo darbo pobūdį, taisykles ir sąlygas bei per tris dienas apie tai 

informuoja karinį komisariatą. To paties straipsnio 3 dalis numato, kad alternatyvios tarnybos 

darbuotojas gali būti perkeltas į kitą organizaciją ar vietą tarnybai su alternatyvios tarnybos 

komiteto sutikimu ar iniciatyva. 18 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad organizacijos direktorius 

nustato vidinės disciplinos taisykles, su kuriomis supažindina alternatyviąją tarnybą atliekantį 

asmenį ir detalizuoja, ką reikės atlikti. 18 straipsnio 2 dalis numato, kad direktorius privalo 

užtikrinti tokias pačias asmens, atliekančio alternatyviąją darbo tarnybą, darbo sąlygas, kurias turi ir 

reguliariai įdarbinti asmenys. Tačiau 21 straipsnio 3 dalis numato, kad alternatyvios tarnybos 

darbuotojai be leidimo palikę tarnybos vietą atsakomybę turi nešti tokią, kokią turi privalomąją karo 

tarnybą atliekantys asmenys.  

17 straipsnio 1 dalyje numatoma, kad alternatyvios darbo tarnybos darbuotojai „pasirodo 

kariniame komisariate prieš pradedant alternatyvią tarnybą, o į tarnybos vietą keliaujama už savo 

lėšas. Anot 17 straipsnio 4 dalis patikslina, kad tarnybos vieta neturėtų būti toliau nei 30 kilometrų 

nuo asmens gyvenamosios vietos, priešingu atveju kelionės išlaidos yra kompensuojamos.
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Nepaisant šio įstatymo, alternatyvios tarnybos galimybė nėra plačiai taikoma. Kaip praneša 

Armėnijos informacinis portalas „Arm.info“, cituojantis Armėnijos Respublikos gynybos ministro 

pavaduotoją Artaką Zakarianą, Armėnijoje pastebimas mažėjantis susidomėjimas alternatyvia 

karine tarnyba. 2013 m. šia galimybe pasinaudojo 70 asmenų, o 2017 m. tokių asmenų buvo 14.
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Tarptautiniame Jehovos liudytojų puslapyje anglų kalba buvo rasta informacija, kad 

šiandieninė alternatyvi darbo tarnyba atlieka savo funkciją ir ja atliekantieji yra patenkinti.
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PASTABA. Ši pažyma parengta pagal bendrąsias Europos Sąjungos gaires dėl informacijos apie kilmės šalis 

apdorojimo remiantis atrinktais viešai skelbiamais informacijos šaltiniais. Informacija buvo renkama, 

įvertinta ir apdorota per pažymai parengti skirtą terminą. Šis dokumentas nėra ir negali būti išsamus. Be 

to, šis dokumentas negali nulemti sprendimo dėl konkretaus prašymo suteikti prieglobstį. Pažymoje nėra 

pateikiama Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuomonė ir ja nėra daroma joks 

politinis pareiškimas.9 
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