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1 «Ագաթ» հատուկ կարիքներով կանանց կենտրոն, Գլոբալացման և տարածաշրջանային 
համագործակցության վերլուծական կենտրոն, «Կրթության ասպարեզ» ՀԿ, «Արևամանուկ» ընտանիքի և 
երեխայի խնամքի կենտրոն, Արմավիրի զարգացման կենտրոն, «Համալսարանական կրթությամբ կա-
նանց ասոցիացիա» ՀԿ, Առողջապահական, բնապահպանական և գյուղատնտեսական զարգացման 
«Բիոսոֆիա» ՀԿ, «Իրավունքի զարգացման կենտրոն» ՀԿ, «Շիրակ» քաղաքական մշակույթի և 
համաձայնությունների զարգացման կենտրոն ՀԿ, «Համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության» 
կենտրոն, «Էկոդար» ՀԿ, «Էկոլոգիական իրավունք» ՀԿ, «ԷկոԼուր» տեղեկատվական ՀԿ, Հելսինկյան 
քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ, «Հայաստանի հելսինկյան կոմիտե» իրավա-
պաշտպան ՀԿ, «Ասպարեզ» լրագրողների ակումբ, Գիտակների «ԽորանԱրդ» ինտելեկտուալ կենտրոն 
ՀԿ, «Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ, «Առաքելություն Հայաստան» ՀԿ, «Բաց 
հասարակության հիմնադրամներ–Հայաստան», «Մանդատ» տեղեկատվական ՀԿ-ի «Parliamentmonitor-
ing.am» կայք, «Հանրային տեղեկատվություն և գիտելիքի կարիք» ՀԿ, «Իրական աշխարհ,  իրական 
մարդիկ» ՀԿ,  «Փրկենք Թեղուտը» քաղաքացիական նախաձեռնություն, «Save the Children», «Սեռական 
բռնության ճգնաժամային կենտրոն» ՀԿ, «Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ, «Թրանսփարենսի 
ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն», Հատուկ կարիքներով մարդկանց աջակցության «Ունիսոն» 
ՀԿ, «Պետական կարիքների զոհեր» ՀԿ, «Մենք պլյուս» սոցիալական ՀԿ, «Կանանց ռեսուրսային 
կենտրոն» ՀԿ և «Կանանց աջակցման կենտրոն» ՀԿ: 



Սույն զեկույցը պատրաստվել է քաղաքացիական հասարակության կառույց-
ների դաշինքի համատեղ ջանքերով, որոնք հարուստ փորձ ունեն Հայաս-
տանում մարդու իրավունքների խախտումների մշտադիտարկման, փաս-
տագրման և զեկուցման բնագավառում: Զեկույցն անդրադառնում է 
հետևյալ ոլորտներին. կանանց իրավունքներ, երեխայի իրավունքներ, առող-
ջության իրավունք, առողջ և ապահով միջավայրում ապրելու իրավունք, 
կրթության իրավունք, աշխատանքի իրավունք, սեփականության իրավունք և 
մշակութային իրավունքներ: Սույն զեկույցը պատրաստվել է բոլոր կազմա-
կերպությունների հետ ընդգրկուն խորհրդակցությունների հիման վրա: Զե-
կույցում օգտագործված են նրանց կողմից իրականացված մշտադիտարկ-
ման և իրավապաշտպան աշխատանքների միջոցով անմիջականորեն հա-
վաքագրված տվյալները: Զեկույցը ներկայացվում է քաղաքացիական հա-
սարակության կազմակերպությունների անունից գործող՝ «Թրանսփարենսի 
ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնի» կողմից: 
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Ներածություն 

 
Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների խմբի կողմից 
պատրաստված սույն տեղեկանքում ամփոփված են Հայաստանում տնտե-
սական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների վիճակի՝ նրանց գնա-
հատման արդյունքները համընդհանուր պարբերական դիտարկման (հե-
տայսու՝ «ՀՊԴ») առաջին շրջափուլից հետո: Վերանայման նախորդ շրջա-
փուլի ընթացքում՝ հինգ տարի առաջ, Հայաստանը քաղաքական դաշտի և 
մարդու իրավունքների ոլորտի առումով հայտնվել էր ճգնաժամում, որի 
պատճառներն էին կեղծված ընտրությունները և հետընտրական մահաբեր 
բռնությունը: Կառավարման համակարգի այդ քաղաքական ճգնաժամից 
զատ, Հայաստանը կրում էր համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի 
հետևանքները: Նշված ճգնաժամերի միաժամանակյա ներգործությունը ծայ-
րահեղ ծանր անդրադարձավ սոցիալապես խոցելի խմբերի վրա, և բնակ-
չության խոշոր հատվածների համար սահմանափակվեց կրթության, առող-
ջապահության և անգամ պարենի հասանելիությունը: Կտրականապես աճե-
ցին գործազրկության և աղքատության ծավալները: 
 
Համապետական հետազոտության արդյունքները վկայում են, որ բնակ-
չությանը մտահոգող լրջագույն հինգ հիմնախնդիրներից է կոռուպցիան:2 
Կենտրոնացած կառավարման օլիգարխիկ համակարգը խրախուսում և ամ-
րապնդում է ոչ ֆորմալ տնտեսության գերակայությունը, նվազեցնում 
առանց այն էլ չնչին ծավալներ կազմող պետական ծախսերը սոցիալական և 
մշակութային ոլորտներում, ոչ միայն առաջացնելով կոռուպցիոն չփարատ-
ված ռիսկեր, այլ նաև՝ վտանգելով սոցիալական ծրագրերը և մշակութային 
ժառանգությունը: Նշվածի վառ օրինակներից էր Ազգային ժողովի այն նիս-
տը, որում գործազրկության նպաստները վերացնելու մասին որոշումը 
քվեարկությամբ հաստատելուց հետո որոշեցին ավելացնել պետական աշ-
խատողների (ինչպես նաև պատգամավորների) աշխատավարձերը: Մշա-
կույթի ծրագրերի և ծախսերի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելիս հանրա-
յին կարծիքը հաշվի չի առնվում: Դրա մասին են վկայում Երևանում ներկա-
յումս տեղի ունեցող երկու զուգահեռ գործընթացները. նախ, ի հեճուկս հան-
րային բողոքի զանգվածային ցույցերին, քաղաքապետարանը որոշել է 
Երևանի կենտրոնում կանգնեցնել Անաստաս Միկոյանի (խորհրդային շրջա-
նի առաջնորդ, ով պատասխանատու է 1937 թվականի հանցագործություն-
ների համար) արձանը: Զուգահեռաբար, կրկին ի հեճուկս երկար շարունակ-

                                                            
2 Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ, «Կոռուպցիայի համաշխարհային բարոմետր 2013», աղբյուրը՝ 
http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=armenia  
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վող բողոքի ակցիաներին և միջնորդություններին, ապամոնտաժվում է 
Երևանի կենտրոնում գտնվող Աֆրիկյանների տունը, որը 2006-2008 թվա-
կանների ընթացքում պատմական կենտրոնի զանգվածային ոչնչացումից 
հետո կանգուն մնացած սակավաթիվ պատմական շինություններից է, և ա-
պամոնտաժման ընթացքում բողոքի ցույցերի մասնակիցները բերման են են-
թարկվում և մեղադրվում քրեական հանցագործությունների մեջ: 
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ԿԱՆԱՆՑ  ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ 
 

Ընդհանուր իրավիճակը և օրենսդրական դաշտը 
 

Գենդերային հավասարությունը քաղաքական կամ հայեցակարգային առաջ-
նահերթություն չէ կառավարության համար: Դրա մասին է վկայում կանանց 
դեմ ուղղված խտրական գործելակերպի դրսևորումների հաղթահարման 
նպատակով իրականացվող միջոցառումների անբավարարությունը: «Կա-
նանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավո-
րությունների մասին» ՀՀ օրենքով, որն ընդունվեց 2013 թվականին, առա-
ջին անգամ պետական մակարդակով ամրագրվեց գենդերային հավասա-
րության քաղաքականությունը և ռազմավարությունը: Օրենքը կատաղի դի-
մադրության արժանացավ և կանանց կազմակերպությունների հեղինա-
կազրկման քարոզարշավի թիրախ դարձավ ազգայնական խմբերի և Կրեմլի 
սատարմամբ գործող քաղաքական տեխնոլոգների համար: Կառավա-
րությունը հրաժարվեց դատապարտել ատելության սերմանումը կամ քայլեր 
ձեռնարկել օրենքի մասին ապատեղեկատվության տարածման դեմ, իսկ ոս-
տիկանությունը, իր հերթին, հրաժարվեց քայլեր ձեռնարկել այդ կապակ-
ցությամբ ներկայացված հաղորդագրությունների առնչությամբ, անգամ երբ 
սպառնալիքները հնչեցվել էին պատգամավորների և քաղաքական այլ գոր-
ծիչների կողմից: 

 
 

Քաղաքական մասնակցությունը 
 

Չնայած «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար 
հնարավորությունների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված օրենսդրական 
երաշխիքներին, պատգամավորների թվի ընդամենը 10.69%-ն են կանայք, և 
այս ցուցանիշով Հայաստանը զգալիորեն զիջում է Հազարամյակի 
զարգացման նպատակների (ՀԶՆ) թիրախներին: Իշխանության գործադիր 
ճյուղում 18 նախարարներից ընդամենը 2-ը և 56 փոխնախարարներից 
ընդամենը 7-ն են կանայք: Չկան կին մարզպետներ, քաղաքապետեր կամ 
փոխքաղաքապետեր, այդ թվում՝ մայրաքաղաք Երևանում: 
 
 
Առաջարկություններ 

 Փոփոխություններ կատարել ընտրական օրենսգրքում՝ բարձրացնելով և 
30 տոկոսի հասցնելով համամասնական ընտրակարգով քաղաքական 
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կուսակցությունների ցուցակներում կանանց ներկայացվածության քվո-
տան, ինչպես նաև՝ ամրագրել նորմ, որի համաձայն այն դեպքում, երբ 
ընտրված կին պատգամավորը հրաժարվում է մանդատից, մանդատը 
պետք է փոխանցվի կուսակցության ցուցակում ներառված հաջորդ կին 
թեկնածուին: 

 

 

Ընտանեկան բռնությունը 
 

Ընտանեկան բռնությունն արմատացած է և լայն տարածում ունի: Չկան 
տուժողների պաշտպանության համարժեք իրավական մեխանիզմներ, և 
հստակորեն չի ընկալվում պաշտպանության շրջանակը: Տուժողների հա-
մար չկան օժանդակության ծառայություններ: Ոստիկանությունն ի սկզբանե 
խորհուրդ է տալիս նրանց՝ ձեռնպահ մնալ բողոք ներկայացնելուց: Դրա 
հետևանքով առաջացել է ընտանեկան բռնության վերաբերյալ տվյալների 
պակաս: Ոստիկանության տվյալներով, 2012 թվականին արձանագրվել են 
ընտանեկան բռնության 766 դեպք, իսկ 2013 թվականին՝ 586-ը, մինչդեռ 
տեղական ՀԿ-ները պնդում են, որ այդ թիվը գերազանցում է 2000-ը:3 
 
Ընտանեկան բռնության դեպքերի քննության և դատական վարույթների 
նկատմամբ բավարար վստահություն չկա: Տուժողները և նրանց ընտանիքի 
անդամները չեն հավատում, որ կիրականացվի արդարադատություն, և 
բռնարարը պատասխանատվության կենթարկվի:4 Պաշտպանության ամ-
բողջական մեխանիզմ նախատեսող առանձին օրենքի բացակայությունը 
լուրջ մարտահրավեր է ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի ճանապար-
հին: 

 
Ընտանեկան բռնության մասին օրենք պետք է ընդունվեր 2010 թվականին. 
այդ հանձնառությունը ստանձնվել էր Համընդհանուր պարբերական 
դիտարկման առաջին շրջափուլում: Կառավարությունը, սակայն, փաստար-
կում է, թե ընտանեկան բռնության մասին առանձին օրենք ունենալու անհ-
րաժեշտություն չկա, քանի որ նոր քրեական օրենսգիրքը և «Սոցիալական 
աջակցության մասին» օրենքն անդրադառնալու են այս հիմնախնդրին: Հաշ-

                                                            
3 Տվյալները հրապարակավ ներկայացվել են ՀՀ ոստիկանության քրեական հետախուզության 3-րդ 
վարչության պետի տեղակալ, ոստիկանության գնդապետ Նելլի Դուրյանի կողմից: 
4 Բռնության ենթարկված մի կնոջ պատմությունը վերջերս հանրային լուրջ ուշադրության արժանացավ, 
քանի որ նա 9 տարի տևած ամուսնությունից հետո վերջապես կարողացել էր փախչել ամուսնուց և 
քաջություն գտնել իր մեջ՝ ամուսնու դեմ մեղադրանք ներկայացնելու համար: Այդ գործի քննությունն 
առանձնապես դժվար էր, քանի որ բռնարարը և նրա ընտանիքը հայտնի անձինք էին և կապեր ունեին 
որոշումներ կայացնող կարևոր անձանց, այդ թվում՝ տեղի ոստիկանների հետ, ովքեր յուրաքանչյուր 
առիթով կրկին վիկտիմիզացնում էին տուժողին: 
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վի առնելով իրավիճակի ծանրությունը և իրավապահ մարմինների կողմից 
այն ոչ բավարար չափով կարևորելը, տուժողների լիարժեք պաշտպա-
նությունը երաշխավորելու համար իսկապես անհրաժեշտ է ընտանեկան 
բռնության մասին առանձին օրենք: 

 

 

Առաջարկություն 

 Ընդունել ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի մասին առանձին օրենք, 
որով կանանց նկատմամբ բռնությունը կորակվի որպես քրեական հե-
տապնդման և պատժի ենթակա քրեական հանցագործություն և քաղա-
քացիական իրավախախտում: 

 
 
Խտրականությունը զբաղվածության բնագավառում 
 
Հայաստանում կանանց շրջանում նախկինի պես բարձր է գործազրկությու-
նը: Նրանք շարունակվում են անհավասար չափով վարձատրվել: Պաշտո-
նապես գրանցված գործազուրկների 71%-ը կանայք են: Կանանց գոր-
ծազրկությունն աշխատանքային առավել ակտիվ տարիքային խմբում (30-
ից 39 տարեկան) գերազանցում է 60%-ը:3  Այս խնդիրը պայմանավորված է 
անկանոն և անհավասար տնտեսական զարգացմամբ, որի հետևանքով 
գործազուրկ կանանց թիվը Հայաստանում վերջին մի քանի տարիներին ա-
ճել է ավելի քան 5,000-ով, մինչդեռ գործազուրկ տղամարդկանց թիվը մո-
տավորապես նույն չափով նվազել է: Գործազրկության ցուցանիշների գեն-
դերային վերլուծությամբ բացահայտվում է նաև տարիքի և ամուսնական 
կարգավիճակի կարևորությունը. թեպետ 15-24 տարեկան երիտասարդ 
տղամարդկանց և կանանց դեպքում աշխատանք գտնելու հավանակա-
նությունը մոտավորապես նույնն է, գործազուրկ դառնալու և աղքատության 
պայմաններում հայտնվելու հավանականությունը կանանց շրջանում տղա-
մարդկանց համեմատ կրկնակի բարձր է 40-44, 45-49 և 50-54 տարեկաննե-
րի տարիքային խմբերում: 

Կանանց միջին ամսական աշխատավարձը հավասար է տղամարդկանց մի-
ջին ամսական աշխատավարձի 64.4%-ին: Աշխատավարձի գենդերային 
տարբերությունը Հայաստանում պայմանավորված է ցածր վճարվող աշխա-
տավայրերում կամ ոլորտներում (ինչպիսիք են առողջապահությունը, 
կրթությունը, գիտությունը և մշակույթը) կանանց մեծաթվությամբ: Հանրային 
հատվածում չկան կարիերայի աճի և արժանապատիվ աշխատավարձի 
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հնարավորություններ, որի հետևանքով տեղի է ունենում որակյալ աշխա-
տուժի արտահոսք և աշխատանքի արդյունավետության անկում: 
 
 
Առաջարկություններ 

 Ընդունել կոնկրետ օրենսդրական նորմեր, որոնցով կարագացվի կա-
նանց նկատմամբ աշխատանքի ոլորտում խտրականության վերացման 
գործընթացը և փաստացի հավասար հնարավորություններ կապահով-
վեն կանանց համար աշխատաշուկայի բոլոր օղակներում: 

 Կառավարությունը պետք է պոզիտիվ գործողությունների սկզբունքին 
համահունչ քվոտաներ ներդնի՝ պետության և համայնքների  մասնակ-
ցությամբ ապահովելով կանանց համարժեք ներկայացվածությունը 
տնտեսության և պետական կազմակերպությունների ղեկավարման վե-
րին օղակներում, ինչպես նաև՝ ընկերությունների տնօրենների խոր-
հուրդներում: 
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ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ 

Ընդհանուր իրավիճակը և օրենսդրական դաշտը 
 
Երեխայի իրավունքները կարգավորող օրենսդրությունն աղոտ է և չի երաշ-
խավորում երեխաների իրավունքների լիարժեք մեխանիզմների գոյությունը 
Հայաստանում: Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիայի հիման վրա 
2012 թվականին իրականացված՝ Հայաստանի ուսումնասիրությունից հետո 
կառավարությունը հաստատեց Հայաստանի Հանրապետությունում երեխա-
յի իրավունքների պաշտպանության 2013-2016 թվականների ազգային նոր 
ծրագիրը: Նոր ծրագիրը նպատակաուղղված է Երեխաների պաշտպա-
նության ազգային հանձնաժողովի վերակառուցմանը և վերջինիս վե-
րահսկողական գործառույթի ուժեղացմանը: Վերակառուցման նպատակն էր 
հանձնաժողովին վերապահել բավարար իրավասություններ և ապահովել 
բավարար ռեսուրսներ երեխաների իրավունքների պաշտպանությանն 
ուղղված միջոցառումների արդյունավետ համակարգումն իրականացնելու 
համար: Այդ նպատակը, սակայն, չի իրագործվել, քանի որ հանձնաժողովը, 
որի նախագահն Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 
ներկայացուցիչն է, դեռևս չափազանց ֆորմալ մոտեցում ունի իր գործա-
ռույթների նկատմամբ, և ապահովված չէ հանձնաժողովի համարժեք գոր-
ծառնությունը:5 Ընտանեկան օրենսգիրքը և «Երեխայի իրավունքների մա-
սին» օրենքը ներառում են երեխաների դեմ ուղղված ֆիզիկական բռնության 
և այլ ոտնձգությունների արգելքը, սակայն չեն սահմանում կամ մասնավո-
րեցնում բռնության տեսակները և չեն տալիս բռնության դեպքերի մասին 
հաղորդումներ ներկայացնելու արդյունավետ մեխանիզմներ: Երեխայի 
նկատմամբ բռնության/ընտանեկան բռնության դեպքերով քրեական գործեր 
սովորաբար չեն հարուցվում՝ պայմանավորված համարժեք մասնագետների 
և երեխայի պաշտպանության այլընտրանքային մեթոդների անբավարա-
րությամբ: Շատ դեպքերում, բռնության ենթարկված երեխաների հետ աշ-
խատող մասնագետները ստիպված են լինում ընդունել ընտանիքի նախա-
պայմանները և երեխայի նախընտրությունները, քանի որ երեխային համա-
պատասխան հաստատություններում տեղավորելը կարող է երեխային ավե-
լի շատ ցավ և տառապանք պատճառել: Երեխան վերադառնում է տուն, ո-
րից կարճ ժամանակ անց կրկին հայտնվում է նույն վիճակի մեջ: Հայաստա-
նը դեռևս չի վավերացրել Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիայի 
կամընտիր արձանագրությունը: 

 

                                                            
5 Երեխայի պաշտպանության ազգային հանձնաժողովի կանոնադրությունը: Աղբյուրը՝ https://www.e-
gov.am/u_files/file/decrees/varch/2012/12/12_1295.pdf 
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Դաժան վերաբերմունքը և ֆիզիկական պատիժը 
 
Հայաստանի օրենսդրությունը չի կանոնակարգում բռնության և ոտնձգութ-
յան տարբեր ձևերի ենթարկված երեխաների համար խնամքի, վերա-
կանգնման և հասարակություն վերադարձի ամբողջական ծառայությունների 
մատուցումը, որոնք հնարավոր կդարձնեին երեխաների հոգեբանական ա-
մոքումը և լիարժեք սոցիալացումը: Ավելին, վերջին մի քանի տարիներին 
ավելացել է երեխաների նկատմամբ բռնության դեպքերի մասին հաղորդում-
ների թիվը, սակայն հաղորդումների կապակցությամբ իրավասու մարմին-
ներն արագ կամ համաչափ քայլեր չեն ձեռնարկում: Երեխայի նկատմամբ 
բռնության և այլ ոտնձգությունների դեպքերի մասին վերջերս հաղորդում էին 
ներկայացրել Բյուրեղավանի գիշերօթիկ դպրոցի մի խումբ ուսուցիչներ:6 
Ուսուցիչները բաց նամակ էին հրապարակել, որում մանրամասնորեն նկա-
րագրում էին խախտումների տարբեր տեսակները և երեխաների նկատ-
մամբ դպրոցի տնօրեն Գայանե Մարգարյանի կողմից կիրառվող բռնությու-
նը: Լրագրողների հետաքննությամբ պարզվեց, որ Գ. Մարգարյանը վայելում 
է Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության պաշտոնատար 
անձանց հովանավորչությունը, ովքեր ակտիվորեն պաշտպանում էին նրան 
և փորձում էին ճնշել աշակերտներին և դպրոցի աշխատողներին, որպեսզի 
նրանք ետ վերցնեն իրենց ցուցմունքները: Ավելի ուշ հասարակական կազ-
մակերպությունների և իրավապաշտպան ակտիվիստների խումբը դպրո-
ցում տիրող իրավիճակի մասին բաց հաղորդում7 հրապարակեց՝ ուղղված 
Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին, պահանջելով գոր-
ծի թափանցիկ և անկողմնակալ քննություն իրականացնել: Նորանշանակ 
վարչապետի անձնական միջամտության արդյունքում Աշխատանքի և սո-
ցիալական հարցերի նախարարության մի շարք պաշտոնատար անձինք 
նախազգուշացվեցին, իսկ դպրոցի տնօրենը հեռացվեց աշխատանքից: Թե-
պետ քրեական գործի քննությունը ներկայումս շարունակվում է, աշակերտ-
ների նկատմամբ գործադրված բռնության և դաժան վերաբերմունքի համար 
ոչ մեկին մեղադրանք չի ներկայացվել:8 Չնայած երեխայի բռնության մի 
շարք դեպքերի մասին վերջերս ներկայացված աղմկահարույց հրապարա-
կումներին, այս ոլորտում դեռևս լրջագույն բարելավումների անհրաժեշ-
տություն կա: 
 
 

                                                            
6 «168 hours» առցանց: Աղբյուրը՝ http://168.am/2014/04/04/349231.html 
7 «168 hours» առցանց: Աղբյուրը՝ http://168.am/2014/04/23/356922.html 
8 «Հետք» առցանց: Աղբյուրը՝ http://hetq.am/arm/news/54030/byurexavani-gisherotik-hastatutyan-tnjuky-
inchu-e-pokhnakharar-berikyany-pashtpanum-tnorenin.html/ 
«168 hours» առցանց: Աղբյուրը՝ http://168.am/2014/04/08/350754.html 
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Առաջարկություններ 

 Իրականացնել ԵԻԿ-ի ուսումնասիրության արդյունքում ներկայացված 
դիտողությունների մեջ արված բոլոր առաջարկությունները: 

 Մշակել Հայաստանի Հանրապետությունում երեխայի իրավունքների 
պաշտպանության 2013-2016 թվականների ռազմավարության կատար-
ման ուղղությամբ փաստացի առաջընթացի գնահատման ցուցանիշներ և 
անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել Երեխաների պաշտպանության ազգային 
հանձնաժողովի գործունեությունը հնարավոր դարձնելու ուղղությամբ: 

 Ձևավորել անչափահասների արդարադատության համակարգ և երաշ-
խավորել դրա գործունեությունը, ներառյալ՝ անչափահասների գործերով 
մասնագիտացած դատարանների և հավուր պատշաճի վերապատ-
րաստված դատավորների գործունեությունը: 

 Վավերացնել Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիայի կամընտիր 
արձանագրությունը: 
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ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ 

Ընդհանուր իրավիճակը և օրենսդրական դաշտը 

 
Թեպետ առողջության իրավունքը երաշխավորված է օրենքով, առողջության 
հասանելիության հարցում լայն տարածում ունի խտրականությունը. սոցիա-
լապես մարգինալացված կամ խոցելի խմբերը զրկվում են ծառայություննե-
րից կամ բարձր ծախսերի պատճառով կրում անհամամասնորեն ծանր ազ-
դեցության հետևանքները:9 Թեպետ պետությունը սոցիալապես մարգինա-
լացված կամ խոցելի խմբերի համար երաշխավորում է անվճար բուժօգ-
նությունը, այդ իրավունքի իրականացումը երաշխավորելու համար չկան 
արդյունավետ մեխանիզմներ: Կառավարության կողմից սուբսիդավորվող 
համավճարների համակարգը գործում է 2011 թվականից՝ ծախսերի 
առնվազն 50%-ի չափով: Հաշվի առնելով, որ աղքատության ցուցանիշը 
2008 թվականի 17.4%-ի փոխարեն 2012 թվականին հասել է 32.4%-ի, որին 
զուգահեռ զգալիորեն ավելացել է հիվանդացությունը,10 համավճարների 
համակարգը լրջագույն բեռ է առաջացնում բնակչության խոցելի խմբերի 
համար և կարող է երկարաժամկետ հատվածում ծանր և անշրջելի վնաս 
պատճառել անձանց առողջությանը: 
 

 
Համայնքահեն ծառայությունների հասանելիությունը 
 
Նախկինի պես խնդրահարույց է համայնքահեն ծառայությունների հասանե-
լիությունը մտավոր հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, չնայած որ 
երկիրը վավերացրել է «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքնե-
րի մասին» կոնվենցիան և հաստատել է Հոգեկան առողջության ազգային 
ռազմավարությունը: Հոգեկան առողջության ծառայությունները շարունա-
կում են մատուցվել հոգեբուժական հաստատություններում, որտեղ կիրառ-
վում է հարկադիր հիվանդանոցագրում, որը հանգեցնում է խնամառուների 
նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի և բռնության: Խնամառուներից շատերը 
դատարանի որոշմամբ ենթարկվում են հարկադիր բուժման, և կարող են ա-
զատ արձակվել միայն դատարան դիմելու միջոցով, ընդ որում՝ դիմելու իրա-
վունքը վերապահված է բուժումն իրականացնող հիվանդանոցի վարչա-
կազմին: 2010-2013 թվականներին Հայաստանի դատարանները ստացել են 
քաղաքացիներին հոգեբուժական հիվանդանոցներում հարկադրաբար բու-

                                                            
9 ՏՍՄԻՄԴ, ՄԻԵԿ, ԵՍԽ (1996 թ.), ՀԱԻԿ, ԿԽՎԿ, ԵԻԿ, ՔՔԻՄԴ: 
10 Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն, մամլո հաղորդագրություն, 
26-ը նոյեմբերի, 2013 թ.: Աղբյուրը՝ http://www.armstat.am/file/doc/99477213.pdf  
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ժելու մասին 190 միջնորդություններ, որոնցից 151-ը բավարարվել են, 39-ը՝ 
մերժվել:11 Մտավոր հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարկադիր բուժ-
ման մասին գոյություն ունեցող բժշկական և իրավական նորմերի հետևան-
քով խախտվում է ազատության իրավունքը, քանի որ տուժող անձի համար 
չկան ինստիտուցիոնալացման մասին որոշումն անմիջականորեն բողոքար-
կելու մեխանիզմներ: 
 
 
Առաջարկություն 
 Ապահովել այլընտրանքային խնամքի պետական ծառայությունների (ո-

րոնք երաշխավորված են 2014 թվականի ապրիլի 23-ին ընդունված՝ Հա-
յաստանի Հանրապետության հոգեկան առողջության ռազմավա-
րությամբ) հասանելիությունը հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող 
անձանց համար: 

 
 
Առողջապահական ծառայությունների և հիմնական դեղերի 
հասանելիությունը 
 
Ներարկային թմրամիջոցներ օգտագործողները («ՆԹՕ-ներ») հաճախ խո-
չընդոտների են հանդիպում մեթադոնային փոխարինման ծրագրի («ՄՓԾ») 
հասանելիության հարցում: ՄՓԾ-ի ազգային կլինիկական ուղենիշները և 
ՄՓԾ-ի ծրագրում կիրառվող գործելաոճը չեն համապատասխանում Առող-
ջապահության համաշխարհային կազմակերպության հանձնարարականնե-
րին և առաջացնում են ծրագրից օգտվելու՝ խնամառուների իրավունքների 
խախտումներ: Առկա մոտեցումները և դիրքորոշումները նաև մարդկանց 
դրդում են չդիմելու թմրադեղերից կախվածության բուժման: Հերոինի և 
ափիոնային այլ թմրամիջոցների ներարկման մոլուցքը նվազեցնող այս 
կարևորագույն դեղամիջոցի՝ մեթադոնի նշանակումը խստագույնս վե-
րահսկվում է ոստիկանության կողմից: Ոստիկանների համար հասանելի են 
խնամառուների անձնական և բժշակական գաղտնի տվյալները:12 Ոստի-
կանները նաև անդամակցում են Ընտրող հանձնաժողովին և որոշումներ են 
կայացնում խնամառուների՝ ծրագրի մեջ ընդգրկման վերաբերյալ:13 Այս գոր-
ծելաոճը շարունակվում է, թեպետ առողջության իրավունքի պաշտպաննե-

                                                            
11 Հայաստանի Հանրապետության դատական դեպարտամենտ, 2010, 2011, 2012 և 2013 թվականներին 
քաղաքացիական գործերի քննության մասին զեկույցներ: 
12 Հայաստանի մեթադոնային պահպանության առաջին ծրագրի այցելության զեկույցը, 7-10-ը 
դեկտեմբերի, 2009 թ., Հոլի Կատանիա, ԲՀՀ-Հայաստանի խորհրդատու: 
13 Ոստիկանությունը ներկայացված է Երևանի հանձնաժողովում: Քրեակատարողական հիմնարկներում 
հանձնաժողովի կազմում են նաև բանտի վարչակազմի ներկայացուցիչները: 

12



րը բազմիցս խնդրել են պահպանել գաղտնիությունը: ՆԹՕ-ների մեզի անա-
լիզներում ապօրինի թմրամիջոցների հայտնաբերումը բժիշկների կողմից 
նույնպես վերահսկվում է ոստիկանության կողմից՝ հանգեցնելով վարչական 
տույժերի նշանակմանը: Խնամառուի կողմից դիմումը ներկայացնելու պա-
հից մինչև բուժումը փաստացի սկսելու պահը հաճախ անցնում է մեկ ամիս 
կամ ավելի, որը նույնպես հակասում է Առողջապահության համաշխարհային 
կազմակերպության հանձնարարականներին: 
 
Կառավարությունն իրավական դաշտի և քաղաքականության մի շարք բա-
րեփոխումներ է նախաձեռնել, որոնց նպատակը ցավամոքիչ (պալիատիվ) 
խնամքի ներառումն է առողջապահության ընդհանուր համակարգում: Հաս-
տատվել է Պալիատիվ խնամքի ազգային հայեցակարգը: Հիմնական դեղերի 
ցանկում կատարվել են փոփոխություններ՝ ներառելով կարճատև և երկա-
րատև ազդեցության ափիոնային դեղամիջոցներ: Մշակվել, սակայն դեռևս 
կառավարության կողմից չեն հաստատվել թմրամիջոցների մասին օրենքը, 
ցավի կառավարման ազգային ուղենիշները և պալիատիվ խնամքի չափորո-
շիչները: Ցավամոքիչ հիմնական դեղերը ձեռք բերելը մինչ օրս շատ դժվար 
է, և հիվանդանոցային պայմաններից դուրս ցավի զսպման խնդիրը լուծելը 
գրեթե անհնար է, քանի որ դեղատների աշխատանքի կանոնները և կանո-
նակարգերը կիրառվում են որոշակի սահմանափակումներով: Ավելին, առ-
կա գործելաոճի համաձայն, ցավամոքիչ խնամքի ծառայություններ մատու-
ցողները պարտավոր են ոստիկանությանը տեղեկություններ տրամադրել 
մորֆին ստացող բոլոր խնամառուների մասին: Դա խնամառուի մասնավոր 
գաղտնիքի իրավունքի խախտում է, չնայած որ այդ իրավունքը պաշտպան-
ված է թե´ ազգային օրենսդրությամբ, թե´ միջազգային իրավունքի նորմե-
րով:14 Չնայած որ դեղամիջոցների չափազանց խիստ կանոնակարգման և 
ցավամոքման համարժեք միջոցների բացակայության հետևանքով երկրում 
հազարավոր մարդիկ տառապում են սուր ցավից, 2014 թվականին նվազել է 
հաշվառված ներարկային մորֆինի օգտագործման ցուցանիշը:15 
 
 

                                                            
14 ՀՀ քրեական օրենսգրքի 145-րդ հոդվածով պատասխանատվություն է նախատեսվում առանց 
մասնագիտական կամ ծառայողական անհրաժեշտության բժշկական օգնություն եւ սպասարկում 
իրականացնող անձանց կողմից անձի հիվանդության կամ բժշկական ստուգման արդյունքների մասին 
տեղեկություններ հրապարակելու համար: «Մարդու իրավունքները բժշկական օգնություն և 
սպասարկում ստանալիս. գործնական ուղեցույց», Հայաստան, 2010 թ.: Աղբյուրը՝ 
http://www.healthrights.am/docs/pg_eng.pdf 
15 Արֆարմացիայի տվյալներով, մորֆինի սպառումը/իրացումը 24%-ով նվազել է ամբուլատոր 
հիվանդների շրջանում Երևանում 2013 թվականին (21,868 սրվակ)՝ 2012 թվականի (28,725 սրվակ) 
համեմատությամբ: Բացի դրանից, թմրամիջոցների քվոտան 2014 թվականի համար չափազանց ցածր է 
(4,500 գրամ մորֆին), և 2500 անձանցից ընդամենը 250-ը կկարողանան ցավամոքիչ համարժեք 
դեղորայք ստանալ: 
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Առաջարկություններ 
 Բացառել իրավապահ մարմինների պաշտոնյաների մասնակցությունը 

ՄՓԾ ընտրող հանձնաժողովին, և ՄՓԾ-ի ազգային կլինիկական ուղե-
նիշները համապատասխանեցնել Առողջապահության համաշխարհային 
կազմակերպության16 հանձնարարականներին: 

 Գրանցել, գնել և նշանակել հաբի տեսքով մորֆինը՝ կյանքի համար 
վտանգավոր հիվանդություններ ունեցող անձանց ցավի ամոքման 
նպատակով: 

 
 
Որակյալ ծառայությունների հասանելիությունը փակ 
հաստատություններում 
 
Բժշկական ծառայությունների որակը քրեակատարողական հաստա-
տություններում և բանակում ցածր է, քանի որ այդ հաստատություններն ա-
պահովված չեն որակյալ ծառայություններ մատուցելու համար անհրաժեշտ 
կադրերով և տեխնիկական միջոցներով: Ազատազրկված անձանց ստի-
պում են ամսական 50,000-60,000 դրամ (ավելի քան 100 եվրո) վճարել հի-
վանդանոցում պահվելու համար, ինչպես նաև՝ լրացուցիչ 5,000 դրամ (մոտ 
10 եվրո) վճարել կամ 10 լիտր բենզին գնել հիվանդանոց տեղափոխվելու 
համար: Զորակոչի փուլում չի իրականացվում լիարժեք հետազոտություն, 
իսկ ծառայության ընթացքում չեն իրականացվում կանոնավոր հետազո-
տություններ, որի հետևանքով բանակում վատթարանում է առողջական վի-
ճակը: Դրա վկայությունը զորակոչիկների և զինծառայողների՝ առողջության 
հետ կապված բողոքների հաճախականությունն է: 2010-2013 թվականնե-
րին «Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ» 
ՀԿ-ին դիմած 112 զորակոչիկներից և զինծառայողներից 80-ն ունեցել են 
առողջության հետ կապված խնդիրներ, ներառյալ՝ ոչ բավարար 
բուժզննությունը կամ բուժումը: Ավելին, որակյալ բուժօգնության բացակա-
յության պատճառով 2010-2013 թվականներին զինծառայության ընթացքում 
մահացել է 17 զինծառայող: Հարկ է հիշատակել, որ անբավարար բուժծա-
ռայությունների պատճառով արձանագրված մահվան դեպքերի թիվը 2012-
2013 թվականներին 2011 թվականի համեմատ աճել է 50%-ով: 
 

                                                            
16 Guidelines for the Psychosocially Assisted Pharmacological Treatment of Opioid Dependence, Retrieved 
from http://www.who.int/substance_abuse/publications/opioid_dependence_guidelines.pdf     
17 Աշոտ Հարությունյանն ընդդ. Հայաստանի (2010 թ.), դիմում թիվ 34334/04, Մարդու իրավունքների 
եվրոպական դատարան (ոչ համարժեք բուժօգնություն ազատազրկման վայրում՝ 3-րդ հոդվածի 
խախտում): Աղբյուրը՝ http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-99403#{"itemid":["001-
99403"]}  
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Առաջարկություններ 
 Ապահովել պետական անվճար որակյալ բուժօգնության հասանե-

լիությունն ազատազրկված անձանց և զորակոչիկների համար՝ կառա-
վարության 318-Ն որոշմամբ երաշխավորված կարգով: 

 Ապահովել անվտանգության/ոստիկանական ուժերի կողմից ազա-
տազրկված անձանց կողմից դաժան վերաբերմունքի մասին բողոքների 
քննությունը և բռնարարներին պատասխանատվության ենթարկելը  
(2010 թվականի ՀՊԴ, թիվ 26 առաջարկություն):17 

 
 

Անվճար դեղորայքի և ծառայությունների հասանելիությունը 
 
Բուժհիմնարկներում անվճար բուժօգնություն ստանալու՝ տարեց թոշակա-
ռուների իրավունքը պետք է որ երաշխավորված լինի պետության կողմից: 
Այդ իրավունքը պարբերաբար խախտվում է՝ պայմանավորված պոլիկլինի-
կաներում անվճար դեղորայքի տրամադրման ուշացումներով:18 Տարեցնե-
րին հաճախ ստիպում են ոչ պաշտոնական վճարումներ կատարել դեղորայ-
քի և հիվանդանոցային ծառայությունների համար:19 Հաշմանդամություն ու-
նեցող երեխաների պարբերական պարտադիր բժշկական հետազո-
տությունները20 չեն կատարվում ժամանակին և պատշաճ որակով: 
 
Լայն տարածում ունի խարանը ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդկանց նկատ-
մամբ (ընդհանուր մոտավոր թիվը Հայաստանում՝ 3,500), որի հետևանքով 
նրանք զրկվում են բուժումից և հիմնական դեղերից:21 Անվճար դեղերի ցան-
կը հաստատելու մասին կառավարության որոշումը22 չի ապահովում հակա-
ռետրովիրուսային թերապիայի առկայությունը կամ հասանելիությունը:23 
ՄԻԱՎ-ի թեստավորումը հավուր պատշաճի չի կազմակերպվում մարզե-
րում. ՄԻԱՎ-ի անանուն թեստավորումն առկա է միայն Երևանում, այն էլ՝ 
մեկ վայրում: 

                                                            
17 UPR Watch. Retrieved from http://www.upr-epu.com/ENG/country.php?id=173   
18 Անվճար դեղորայք ստանալու իրավունքը երաշխավորված է անմիջական ընտանիքի անդամներ 
չունեցող կամ 75 տարեկանից բարձր տարիք ունեցող թոշակառուներին: 
19 «Առաքելություն Հայաստան» ՀԿ-ի հավաքագրած տվյալները, http://www.mission.am/en/index.php  
20 Քաղաքացիական հասարակության դիտորդների անկախ խմբի մոնիթորինգային զեկույցները 2010-
2011 թթ., 2012 թ., 2013 թ. համար: 
21 Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն, ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման 
ազգային կենտրոն, «Վիճակագրությունը. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի համաճարակը Հայաստանի 
Հանրապետությունում»: Աղբյուրը՝ http://armaids.am/main/free_code.php?lng=1&parent=3   
22 «Անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով դեղեր ձեռք բերելու իրավունք ունեցող բնակչության 
սոցիալական խմբերի և հիվանդությունների ցանկերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության թիվ 
1717-Ն որոշումը: Աղբյուրը՝ http://www.healthrights.am/docs/pg_eng.pdf  
23 ՄԻԱՎ-ի՝ 2012 թվականին գրանցված բոլոր դեպքերի կեսի ուշ ախտորոշման պատճառով անձանց 
9.2%-ը մահացել է ախտորոշումը հաջորդող 3 ամիսների ընթացքում: 
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Առաջարկություններ 
 Ապահովել պետական անվճար բուժօգնության հասանելիությունը 

հասարակության խոցելի խմբերին և բնակչության որոշակի խմբերին՝ 
կառավարության թիվ 318-Ն որոշմամբ երաշխավորված կարգով: 

 Երաշխավորել ՄԻԱՎ-ի թեստավորման անանուն և գաղտնի ծառա-
յությունների պատշաճ հասանելիությունը և երաշխավորել հակառետրո-
վիրուսային թերապիայով բուժման հասանելիությունը: 
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ԱՌՈՂՋ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ ԱՊՐԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ 
 

Ընդհանուր իրավիճակը և օրենսդրական դաշտը 

 
Հայաստանում ընդունված չէ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնա-
հատման մասին օրենք, թեպետ Համաշխարհային բանկի նկատմամբ այդ 
հանձնառությունը ստանձնվել էր դեռ 2003 թվականին: Չնայած որ Հայաս-
տանը վավերացրել է Օրհուսյան կոնվենցիան, դեռևս չի ապահովվում հան-
րության մասնակցությունը շրջակա միջավայրին վերաբերող որոշումների 
կայացմանը: Ավելին, դեռևս լուծված չէ ռեսուրսների շահագործումը կարգա-
վորող քաղաքականությունների թափանցիկության ապահովման խնդիրը: 
Բնական պաշարների ինտենսիվ շահագործումը շարունակվում է, և ռե-
սուրսների կառավարմանը վերաբերող որոշումները սպասարկում են նեղ 
խմբի շահերին՝ հաշվի չառնելով հանրության երկարաժամկետ բա-
րօրության և ինքնահարատ զարգացման նկատառումները: 
 
Կառավարությունը հանրության առողջությունը պաշտպանելու որոշակի 
պարտավորություն չի կրում. առողջության կանոնավոր հետազոտություն-
ներ չեն անցկացվում, չկան պաշտոնական տվյալներ մոտակա հանքերում 
գտնվողների առողջական վիճակի մասին, և գոյություն չունեն արդյունաբե-
րական աղտոտման վնասները կրողներին փոխհատուցման տրամադրման 
մեխանիզմներ: 
 
 
Օրհուսյան կոնվենցիայի կատարումը՝ որպես առողջ և ապահով 
միջավայրի իրավունքի երաշխիք 
 
Հայաստանը շարունակում է ձախողել Օրհուսյան կոնվենցիայի երեք բա-
ղադրիչներից բխող՝ իր հանձնառությունների կատարումը. այդ բաղադրիչ-
ներն են տեղեկատվության հասանելիությունը, հանրության մասնակցությու-
նը շրջակա միջավայրին առնչվող որշումների կայացմանը և արդարադա-
տության հասանելիությունը: Կառավարությունը սեփական նախաձեռ-
նությամբ հանրությանը տեղեկություններ չի տրամադրում շրջակա միջա-
վայրի աղտոտման և դրա հետևանքով առաջացող ռիսկերի մասին: Մասնա-
վորապես, Բնապահպանության նախարարությունը վտանգավոր թափոն-
ներ առաջացնող սուբյեկտներին չի պարտավորեցնում տվյալներ ներկա-
յացնել իրենց՝ թափոններ առաջացնող գործունեության և դրա հետևանքնե-
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րի մասին: Վերահսկիչ պալատի 2012 թվականի ընթացիկ զեկույցում24 բա-
ցահայտվում է, որ վտանգավոր թափոններ առաջացնող սուբյեկտների 79 
տոկոսը որևէ տեղեկություններ չի տրամադրել նախարարությանը, որը հղի 
է նաև կոռուպցիոն ռիսկերով: Հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունները 
խախտում են իրենց լիցենզիաներով սահմանված հանքահանման սահմա-
նաչափերը:25   
 
Շարունակաբար խախտվում է որոշումների կայացման գործընթացին մաս-
նակցելու՝ քաղաքացիների իրավունքը. այդ փաստը հաստատվել է Օրհուս-
յան կոնվենցիայի պահանջների կատարման հանձնաժողովի եզրակա-
ցությամբ: Հանրային լսումներում չի երաշխավորվում համայնքի իրազեկ-
ված մասնակցությունը, քանի որ չկա օրենսդրություն շրջակա միջավայրին 
առնչվող որոշումների կայացմանը հանրության մասնակցության կարգի վե-
րաբերյալ:26 Ավելին, բնապահպանական ՀԿ-ները զրկվում են անօրինական 
որոշումները բողոքարկելու նպատակով դատարան դիմելու իրավունքից:27 
Հանձնաժողովը խորհուրդ է տվել փոփոխություններ կատարել «Հասարա-
կական կազմակերպությունների մասին» օրենքում և վարչական դատավա-
րության օրենսգրքում, որպեսզի ՀԿ-ներին վերապահվի վարչական մարմին-
ների որոշումները և գործողությունները դատարանում վիճարկելու իրա-
վունքը: Հայաստանն առ այսօր որևէ քայլեր չի ձեռնարկել Օրհուսյան կոն-
վենցիայի պահանջների կատարման հանձնաժողովի հանձնարարականնե-
րը կատարելու ուղղությամբ: 
 
 
Առաջարկություններ 

 Ընդունել օրենսդրություն՝ սահմանելով շրջակա միջավայրին առնչվող 
հանրային շահերի վիճարկման հայցերով դատարան դիմելու՝ բնապահ-
պանական ՀԿ-ների իրավունքը: 

 Դադարեցնել Թեղուտի հանքի անօրինական շահագործումը, որպեսզի 
կատարվեն Օրհուսյան կոնվենցիայի պահանջների կատարման հանձ-
նաժողովի որոշումներով վերահաստատված՝ Հայաստանի միջազգային 
հանձնառությունները: 

                                                            
24 Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի խորհրդի 2012 թվականի փետրվարի 10-ի 3/4 
որոշումը «Հայաստանի Հանրապետությունում վտանգավոր թափոնների օգտագործման (վերամշում, 
վնասազերծում, պահպանում, փոխադրում և տեղադրում) նկատմամբ իրականացված 
վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ»: 
25 Բնապահպանության նախարարության և Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության 
կողմից բնապահպանների խմբերին տրամադրված տվյալների հիման վրա: 
26 Օրհուսյան կոնվենցիայի պահանջների կատարման հանձնաժողով, թիվ ACC/C/2009/43: 
27 Օրհուսյան կոնվենցիայի կատարման հանձնաժողովի 2013 թվականի հուլիսի 16-ի թիվ 
ACCC/C/2011/62 որոշումը: 
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 Վավերացնել «Աղտոտիչների արտանետման և տեղափոխման ռե-
գիստրների մասին» արձանագրությունը և վերջինիս համահունչ ստեղ-
ծել առկա թունավոր աղտոտիչների՝ հանրությանը հասանելի տվյալների 
շտեմարան: 

 
 
Ջրի իրավունքը 
 
Հանքարդյունաբերական գործունեության ծավալների ընդլայնումը, փոքր 
հիդրոէներգակայանների անպատասխանատու կառուցումը և ձկնաբուծա-
կան տնտեսությունների թվի ավելացումը վտանգում են ջրի որակը և հասա-
նելիությունը Հայաստանում: Հանքարդյունաբերական գործունեության28 
հետևանքով աղտոտվում են գետերը, մասնավորապես՝ անդրսահմանային 
Դեբեդ, Ողջի և Արաքս գետերը: 
 
Չնայած Սևանա լճի ավազանում վերամշակման գործունեության ուղղակի 
արգելքին,29 լիճն աղտոտվում է Սոթքի ոսկու հանքի գործունեության 
հետևանքով:30 Ընկերությունը լճի ավազանում տեղադրել է ջարդման-տե-
սակավորման կայան, և քաղաքացիական հասարակության ունեցած տվյալ-
ներով Սևանի ավազանի երկու գետերում հանքից ստացվող ներհոսքի 
պատճառով արդեն իսկ բարձր է մկնդեղի, սուրմայի և խիստ թունավոր այլ 
մետաղների պարունակությունը: Վտանգի պոտենցիալ աղբյուր է հանքարդ-
յունաբերական մյուս ծրագիրը՝ Ամուլսարի ոսկու հանքը,31 և Բնապահպա-
նության նախարարության կողմից հաստատվել է հանքի շահագործման 
ծրագրի բնապահպանական բաղադրիչը՝ ի հեճուկս Սևանա լճի պահպա-
նության փորձագիտական հանձնաժողովի բացասական եզրակացությանը: 
Սևանը վտանգված է նաև ձկնաբուծական տնտեսության ընդլայնման 
հետևանքով, որը նախատեսում է արտանետել ազոտով և ֆոսֆորով 
հարստացված արհեստական կերը: Փորձագետների կարծիքով, դա կհան-
գեցնի լճի էվտրոֆիկացիայի:32 
 

                                                            
28 Ալավերդու պղնձաձուլական գործարան («Armenian Copper Program» LLC), Ախթալայի 
լեռնահարստացման կոմբինատ  
(“Metal Prince” LTD), Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ (60%-ը պատկանում է «CRONIMET 
Mining GmbH»-ին), Կապանի լեռնահարստացման կոմբինատ (“Dundee Precious Metals Kapan” CJSC) և 
Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ (“Geopromining Gold” LLC): 
29 «Սևանա լճի մասին» օրենքի 10-րդ հոդված: 
30 Սոթքի ոսկու հանքը շահագործվում է «Geopromining Gold» ՍՊԸ-ի կողմից: 
31 Ամուլսարի ծրագիրը պլանավորվում է իրականացնել բացահանքի եղանակով, տեղում հանքաքարը 
հարստացնելու միջոցով: 
32 «Էկոլուր» ՀԿ, http://www.ecolur.org/en/news/sos/initiators-to-make-sevan-a-fish-farm-didnvt-convince-
environmentalists/5723/  
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Ձկնաբուծական տնտեսությունների զարգացումը խթանելու նպատակով 
կառավարությունը թույլատրել է մեծաթիվ ջրհորների շահագործումն 
Արարատյան դաշտավայրում, որն իր հերթին հանգեցրել է ստորգետնյա ջրի 
պաշարների ծավալի նվազեցմանը: Կառավարության թույլտվությունը 
ստացվել է՝ չիրականացնելով շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության որևէ 
վերլուծություն: Արդյունքում նվազել են ջրային պաշարները, որոնք 
անհրաժեշտ են թե´ դաշտավայրի ոռոգման, թե´ կենսական սպառման 
համար:33 Փոքր հիդրոէներգակայանների («ՀԷԿ-եր») չափազանց ակտիվ 
շահագործումը նույնպես վտանգում է Հայաստանի գետերը, որի մասին 
վկայում են «Էկոլուր» ՀԿ-ի իրականացրած հետազոտությունները:34 
Ներկայումս գոյություն ունեն ավելի քան 150 փոքր ՀԷԿ-եր, որոնցից 100-ը՝ 
47 գետերի վրա, և այդ գետերից 16-ը դրանց պատճառով հայտնվել են 
աղետալի, իսկ 3-ը՝ կրիտիկական վիճակում: 
 
 
Առաջարկություններ 

 Դադարեցնել մետաղական նոր հանքավայրերի համար թույլտվություն-
ների տրամադրումն այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեն մշակվել շրջակա 
միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման պատշաճ մեթոդաբա-
նություններ: 

 Կիրառել «Սևանա լճի մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածը և լճի ավազանում 
արգելել վերամշակման ցանկացած գործունեություն: 

 Ճշգրտել փոքր հիդրոէներգակայանների զարգացման ծրագիրը՝ դրանց 
կառուցման համար ամրագրելով հստակ սահմանափակումներ, հաշվի 
առնելով ջրային էկոհամակարգերը և ջրի որակը պահպանելու անհրա-
ժեշտությունը: 

 Սահմանել Արարատյան դաշտավայրի ստորգետնյա ջրային պաշարնե-
րի օգտագործման թույլատրելի սահմանաչափ՝ բացառելով ավելորդ 
ջրօգտագործման հետևանքով ջրի վերականգնվող պաշարի խաթարու-
մը: 

 

                                                            
33 Հայաստանի հանրային ռադիո: Աղբյուրը՝ 
http://www.armradio.am/hy/2014/03/18/%D6%83%D5%B8%D5%AD%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B9
%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF-
%D5%A1%D6%80%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BF%D5%B5%D5%A1%D5%B6-
%D5%A4%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%B5%D6%80%D5%AB-%D5%BD/    
34 Վ. Բուռնազյան,  Տ. Գրիգորյան, Մ. Երիցյան և Ի. Զարաֆյան, «Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների (ՓՀԷԿ) 
սոցիալ-էկոլոգիական ազդեցության վերլուծություն»,  
http://www.osf.am/wp-content/uploads/2014/05/Victoria_Burnazyan_Policy_paper.pdf  
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ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ  ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ 

Ընդհանուր իրավիճակը և օրենսդրական դաշտը 
 
Չնայած բարեփոխումներին, բազմաթիվ ուսումնասիրություններ վկայում 
են35 կրթության որակի, հասանելիության և հավասար հնարավորությունների 
վիճակի վատթարացման մասին: Երեխաների համար հնարավորություննե-
րի անհավասարության պատճառներն են անբավարար օրենսդրությունը, 
անհամարժեք ֆինանսավորումը և լայնատարած կոռուպցիան: Կրթական 
ոլորտը կարգավորող օրենսդրությունը բավարար չէ և հանգեցնում է կրթա-
կան հաստատությունների ֆինանսների, կառավարման, ղեկավարների 
նշանակման, մասնագիտացումների և ընդունելությունների նկատմամբ պե-
տության անհարկի միջամտությունների: 

Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ կազմակերպության «Կոռուպցիայի համաշ-
խարհային բարոմետր» ուսումնասիրության 2013 թվականի տվյալներով, 
բնակչության 59%-ը համարում է, որ կրթությունը երկրում առավել կոռում-
պացված ոլորտների թվում զբաղեցնում է երկրորդ հորիզոնականը: Այդ մա-
սին է վկայում նաև «Policy Forum Armenia» կազմակերպության կողմից 
պատրաստված՝ Հայաստանում կոռուպցիայի մասին զեկույցը:36 Համակար-
գային այս կոռուպցիայի հետևանքով սահմանափակվում են որակյալ 
կրթության հնարավորությունները բնակչության մեծ մասի, հատկապես՝ 
բնակչության այն 32.4%-ի համար, ովքեր ապրում են աղքատության շեմի 
պայմաններում կամ դրանից ներքև:37 Միևնույն ժամանակ, կրթության վրա 
ծախսվող գումարները շարունակում են նվազել, և հաջորդ երեք տարինե-
րին նվազելով հասնելու են ՀՆԱ-ի 2.56 տոկոսին: Այնուհանդերձ, Կրթության 
զարգացման 2011-15 թթ. պետական ծրագրով նախատեսված է, որ 2015 
թվականին կրթության՝ պետական բյուջեից հատկացվող ծախսերը կկազմեն 
ՀՆԱ-ի 4%-ը:   
 
 
 

                                                            
35 Kataoka Sachiko, Shahverdyan Anush, Harutyunyan Hovhannes. 2013. Addressing governance at the 
center of higher education reforms in Armenia. Washington DC. World Bank.  Retrieved from 
http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/01/17748657/addressing-governance-center-higher-
education-reforms-armenia.   
36 Transparency International, Global Corruption Barometer Armenia-2013. Retrieved from 
http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=armenia 
37 Հայաստանի վիճակագրական ծառայություն: Աղբյուրը՝ 
http://www.armstat.am/file/article/poverty_2013a_2.pdf  

21



Կրթության հասանելիությունը, որակը և հավասար 
հնարավորությունները 
 
Բնակչության խոցելի խմբերի, մասնավորապես՝ կարիքավոր ընտանիքնե-
րի, հեռավոր գյուղական բնակավայրերի կամ փոքրամասնությունների 
խմբերի երեխաների համար ապահովված չեն դպրոցական և համալսարա-
նական կրթության ստացման հավասար հնարավորությունները: Ավագ 
դպրոցում կրթությունը մեծ մասամբ հասանելի չէ գյուղական բնակավայրե-
րի աշակերտներին: Հանրակրթական 109 ավագ դպրոցներից ընդամենը 7-ն 
են գտնվում գյուղերում:38 Գյուղական բնակավայրերում դեռևս կան դպրոց-
ներ, որոնք աշխատում են 12-ամյա կրթության հնացած ուսումնական ծրագ-
րով: Այդ դպրոցները չեն կարողանում կատարել ավագ դպրոցի առարկանե-
րի կրեդիտային համակարգին անցնելու՝ կառավարության ծրագրի պա-
հանջները: Ուստի, ավագ դպրոցների շրջանավարտները կրկնակի առավե-
լություն կունենան 12-ամյա կրթության ուսումնական ծրագրով սովորողների 
նկատմամբ: Հաշվի առնելով գյուղական բնակավայրերում աղքատության և 
խոցելիության ավելի բարձր ցուցանիշները, ինչպես նաև քաղաքային 
դպրոցների համեմատությամբ այնտեղի դպրոցների մասնագիտական և 
տեխնիկական հնարավորությունների սահմանափակությունը, անբա-
րենպաստ տարբերությունն էլ ավելի է մեծանում՝ խորացնելով նաև բարձ-
րագույն կրթության հասանելիության սահմանափակումների ռիսկը: Դա-
սագրքերը և ուսուցիչների ընկալումները չեն մարմնավորում մարդու իրա-
վունքների միջազգային չափորոշիչների վրա հիմնված՝ քաղաքացիական 
կրթության սկզբունքները: Փոխարենը, կրթության բովանդակությունը զգա-
յուն չէ գենդերի հիմնախնդիրների նկատմամբ և չի համապատասխանում 
Տոլեդոյի սկզբունքներին:39     

Կրթական համակարգի նկատմամբ կառավարական վերահսկողությունը 
լրջորեն խոչընդոտում է պատասխանատվության մակարդակի բարձրաց-
ման և որակի բարելավման գործընթացը:40 Քաղաքական վերնախավը ներ-
կայացված է համալսարաններ և դպրոցներ կառավարող խորհուրդների 

                                                            
38 2013-2014 ուս. տարում hանրակրթական ուսումնական հաստատությունների բաշխվածությունը 
Հայաստանի քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի 
աստիճանի: Աղբյուրը՝ http://stat.armedu.am/?section=content&id=63&year=2013    
39 Ռ. Ծատուրյան, 2013 թ., «Գենդերային խնդիրները մանկավարժական միջավայրում», Երևան: 
Աղբյուրը՝ http://www.osf.am/wp-content/uploads/2014/01/Policy_paper_Ruzanna_Tsaturyan.pdf, 
Հ. Հովհաննիսյան, Ա. Դավթյան, 2013 թ., «Հայոց եկեղեցու պատմության դպրոցական դասագրքերի 
բովանդակային վերլուծությունն ու դրանց ազդեցությունը երիտասարդ սերնդի վրա», Երևան: Աղբյուրը՝ 
http://www.osf.am/programs/policy-fellowship-initiative/policy-papers/?lang=am 
40 Liviu, M., Iwinska J., Geven K. Higher Education in Armenia Today: a focused review. Budapest 2013.  
CEU Higher Education Observatory. 
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կազմում,41 ինչպես նաև կրթությունը ղեկավարող գերատեսչություններում:42 
Քաղաքական վերահսկողության մասին է վկայում այն փաստը, որ դպրոց-
ների տնօրենների 70%-ն անդամակցում են իշխող կուսակցությանը, որի 
հետևանքով համակարգն ընտրությունների ընթացքում շահարկվում է՝ ծա-
ռայեցվելով քաղաքական նպատակներին:43 Միջնակարգ կրթության հաս-
տատությունները և նրանց աշխատողները վարչական կարևոր ռեսուրսի 
դեր են կատարում, որն ընտրությունների ընթացքում համակարգային մա-
կարդակով լայնորեն շահարկվում է՝ ծառայեցվելով քաղաքական նպատակ-
ների:44    
 
 
Առաջարկություններ 

 Փոփոխություններ կատարել օրենսդրության և քաղաքականության մեջ՝ 
բացառելով գործադիրի վերահսկողությունը և կոռուպցիան կրթական 
համակարգում: 

 Ձևավորել մասնակցային մեխանիզմներ, որոնք թույլ կտան ապահովել 
կրթական գործընթացների և որոշումների կայացման թափանցիկությու-
նը և հաշվետվողականությունը: 

 Քաղաքականության միջոցառումների իրագործմամբ ապահովել հան-
րակրթական ծառայությունների, ներառյալ՝ ավագ դպրոցների հասանե-
լիությունը բոլոր երեխաներին՝ անկախ աշխարհագրական տարածքից, 
ազգությունից և գենդերից: 

 Կրթության ոլորտում նոր մշակված և/կամ փոփոխված բովանդակային 
նյութի մեջ ապահովել մարդու հիմնարար իրավունքների արժեքների 
արտացոլումը՝ առարկային ներկայացվող գիտական պահանջները բա-
վարարելուց զատ: 

                                                            
41 Հայաստանի Համայնքների ֆինանսիստների միավորում, 2013 թ., «Հանրակրթության 
ֆինանսավորման պետական քաղաքականությունը»: Աղբյուրը՝ http://www.osf.am/wp-
content/uploads/2013/11/State-Policy-on-General-Education-Financing.pdf 
42 Kataoka Sachiko, Shahverdyan Anush, Harutyunyan Hovhannes. 2013. Addressing governance at the 
center of higher education reforms in Armenia. Washington DC. World Bank.  Retrieved from   
http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/01/17748657/addressing-governance-center-higher-
education-reforms-armenia  
Բարձրագույն կրթության ոլորտում որակի երաշխավորման արտաքին հավատարմագրային կառույցը 
շահերի ուղղակի բախում ունի որոշումների կայացման առումով, քանի որ այն նախագահում է 
վարչապետը, ով նաև Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարանի խորհրդի նախագահն 
է: 
43 Policy Forum Armenia 2013. Corruption in Armenia. p31. Retrieved from: http://www.pf-
armenia.org/document/corruption-armenia  
44 Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանական ընտրությունները, 2012 թ.: ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ի 
ընտրությունների դիտորդական առաքելություն: Վերջնական զեկույց: Վարշավա, էջ 12:  
Հայաստանի Հանրապետության նախագահական ընտրությունները, 2013 թ.: ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ի 
ընտրությունների դիտորդական առաքելություն: Վերջնական զեկույց: Վարշավա, էջեր 12-13: 
Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունների դիտարկումը, 2012 թ., Եվրոպայի խորհուրդ, էջեր 30-
38: 
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 Երաշխավորել գիտական անկախությունը, անաչառությունը և հետազո-
տական համակարգերի անկողմնակալությունը՝ վերանայելով կրթության 
ֆինանսավորման մեխանիզմները և կրթական հաստատությունների 
միջև ֆինանսական ռեսուրսների բաշխման մեթոդաբանությունը: 

 

 
Կրթական հատուկ կարիքներով երեխաների իրավունքները 
 
2013 թվականի փետրվարին խորհրդարանը փոփոխություններ կատարեց 
«Կրթության մասին» և «Հանրակրթության մասին» օրենքներում, որոնցով 
նախատեսվեց, որ հանրակրթական ողջ համակարգը 2022 թվականի 
դրությամբ պետք է դառնա ներառական: Ո´չ կրթության փորձագետները, ո´չ 
Կրթության և գիտության նախարարության կամ Ֆինանսների նախարա-
րության ներկայացուցիչները ի վիճակի չեն կանխատեսել ներառական 
դպրոցների դինամիկան: Ավելին, պետական բյուջեն կարող է բավականաց-
նել ներառական ընդամենը 1,400 դպրոցների համար: Ավելի լուրջ խնդիր է 
այն, որ չկան լիարժեք ներառումը երաշխավորող ֆինանսավորման կայուն  
մեխանիզմներ: 
 
 
Առաջարկություն 

 Ապահովել հանրակրթության բարեփոխումների ռազմավարության և 
իրականացման միջոցառումների ծրագրի մշակումը՝ ապահովելով հան-
րակրթության ամբողջական ներառականությունը, ինչպես նաև նշված 
գործընթացին մասնակից դարձնել քաղաքացիական հասարակության 
լայն շրջանակներին: 
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ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ 
  

Ընդհանուր իրավիճակը և օրենսդրական դաշտը 
 
Հայաստանը, վավերացնելով մի շարք միջազգային փաստաթղթեր, աշխա-
տողների իրավունքների պաշտպանությունը երաշխավորելու տարաբնույթ 
հանձնառություններ է ստանձնել: Այդ հանձնառությունները մեծ մասամբ նե-
րառվել են աշխատանքային օրենսդրության մեջ, սակայն աշխատանքային 
պայմանագրերի կիրառության, աշխատանքի պայմանների, նվազագույն 
աշխատավարձի և հանգստի իրավունքի իրացման առումով դեռևս առկա 
են խնդիրներ: 
 
Սոցիալական իրավունքների եվրոպական կոմիտեի 2013 թվականի եզրա-
կացությունների45 հիման վրա պարզ է դառնում, որ Հայաստանը չի կատա-
րում Եվրոպական սոցիալական խարտիայի պահանջները: Մասնավորա-
պես, Հայաստանը չի կատարում պահանջները մասնագիտական առող-
ջության և անվտանգության համարժեք քաղաքականության ապահովման, 
բուժօգնության բավարար անձնական ընդգրկման, ծերության թոշակների 
համարժեք նվազագույն մակարդակի, միջոցներ չունեցող միայնակ անձին 
վճարվող սոցիալական նպաստի համարժեք մակարդակի և միջոցներ չունե-
ցող տարեցներին վճարվող սոցիալական նպաստի համարժեք մակարդակի 
առումներով: 
 
Չնայած որ օրենսդրությունը հիմնականում համահունչ է միջազգային չափո-
րոշիչներին, դրա կատարումը վերահսկելու արդյունավետ մեխանիզմներ 
չկան: Աշխատանքային տեսչությունը, որը պետք է վերահսկեր աշխատան-
քային օրենսդրության պահանջների կատարումը, 2013 թվականին միաձուլ-
վեց Առողջապահության նախարարության համակարգում գործող՝ հիգիենիկ 
և հակահամաճարակային տեսչության հետ: Չնայած որ աշխատանքային ի-
րավունքների պաշտպանության լիազորությունները վերապահված են վե-
րահսկողական այս նոր մարմնին, դրա գործառույթների 90%-ը վերաբերում 
է առողջության և անվտանգության հիմնախնդիրներին:46 Իրավիճակը բար-
դանում է անկախ արհեստակցական միությունների բացակայության և իրա-

                                                            
45 Եվրոպական սոցիալական խարտիա (վերանայված), Սոցիալական իրավունքների եվրոպական 
կոմիտե, 2013 թվականի եզրակացություններ, Հայաստան:  
Աղբյուրը՝  http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/conclusions/State/Armenia2013_en.pdf  
46 Այս տեսչության 10 վարչություններից ընդամենը մեկն է նվիրված աշխատանքային իրավունքի 
խնդիրներին, որը նշանակում է, որ տեսչության աշխատանքի 90%-ը նվիրված է առողջության 
հիմնախնդիրներին: 
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վունքների  պաշտպանության և վերականգնման այլ մեխանիզմների բացա-
կայության պատճառով: 
 
 
Աշխատանքային պայմանագրերը 
 
Աշխատողների մեծ մասը սոցիալապես խոցելի է և բավարար չափով տեղե-
կացված չէ իր իրավունքների մասին. ուստի, իրավունքների խախտումները 
հաճախ չեն վերաճում հակասությունների: Հայաստանի Հելսինկյան 
կոմիտեի մշտադիտարկմամբ հաստատվեց, որ տարածված խնդիրներն են 
աշխատանքային պայմանագրերի բացակայությունը և պայմանագրերի 
խախտումները: Մշտադիտարկմամբ բացահայտվեց նաև, որ լայն տարա-
ծում ունի գործատուի սահմանած կամայական կանոնների խախտումների 
համար տույժեր նշանակելու պրակտիկան, որն արգելված է օրենսդ-
րությամբ:47   
 
Չնայած այն փաստին, որ օրենսդրությամբ նախատեսվում է, որ պայմանագ-
րերը պետք է ստորագրվեն անորոշ ժամկետով (սակավաթիվ բացա-
ռություններով), պայմանագրերի մեծ մասը փաստացի ստորագրվում են 
սահմանված որոշակի ժամկետով: Որոշակի ժամկետով պայմանագրերը 
բացասական հետևանքներ են առաջացնում աշխատողների համար՝ աշխա-
տողին դարձնելով ավելի խոցելի և նրան կախվածության մեջ պահելով 
պայմանագրի երկարաձգումից: Բացի դրանից, կրթական հաստատություն-
ները հիմնականում խախտում են իրավական ակտերի պահանջները՝ պայ-
մանագրերը ստորագրելով 9-10 ամիս ժամկետով: Այդ դեպքերում աշխա-
տողներին չի տրամադրվում վճարովի արձակուրդ: Գործատուն խուսա-
փում է 2-3 ամսվա սոցիալական վճարներից, ինչպես նաև տվյալ ժամանա-
կահատվածի համար հաշվարկվող ստաժից:  
Հանգստի իրավունքը հատկապես խնդրահարույց է ծառայություններ մա-
տուցողների, օրինակ՝ սուպերմարկետների, տաքսի-ծառայությունների և ն-
մանօրինակ այլ կազմակերպությունների դեպքում: Հելսինկյան քաղաքա-
ցիական ասամբլեայի մշտադիտարկմամբ հաստատվել է, որ տաքսու վա-
րորդներն աշխատում են 24 ժամ՝ առանց հանգստանալու կամ շատ քիչ 
հանգստանալով: Սուպերմարկետներում հերթափոխները կազմակերպված 
են այնպես, որ աշխատողների հանգստի ժամանակը զգալիորեն պակաս է 
օրենքով սահմանված չափից: Արձակուրդները և տոն օրերը կա´մ չեն տրա-
մադրվում, կա´մ տրամադրվում են անկանոն կերպով: 

                                                            
47 ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդվածներ 231-241: 
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Հարկային օրենսդրությունը մեծ բեռ է ստեղծում այն գործատուների համար, 
ովքեր ցանկանում են կատարել իրավական ակտերի պահանջները՝ գրան-
ցելով իրենց աշխատողներին և վճարելով սոցիալական և այլ պարտադիր 
վճարները: Փոքր և միջին ձեռնարկությունների դեպքում իրավական ակտե-
րի պահանջներին հետևելը պարզապես դառնում է ոչ շահութաբեր: 
 
 
Խտրականությունը և աշխատողների խոցելիությունը. հավասար  
հնարավորությունների բացակայությունը 
 
Զբաղվածության ոլորտում առկա է գենդերահեն խտրականություն, որի 
վկայություններն են կանանց թերներկայացվածությունը ղեկավար պաշտոն-
ներում և միևնույն պաշտոնը զբաղեցնող կանանց և տղամարդկանց միջև 
աշխատավարձի տարբերությունները: Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
նկատմամբ խտրականությունը հիմնականում պայմանավորված է նրանց 
հատուկ կարիքները հոգալու համար անհրաժեշտ տեխնիկական օժանդա-
կության բացակայությամբ: 2014 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ գործա-
զուրկ էր հաշմանդամություն ունեցող աշխատունակ անձանց 91%-ը:48 Ավե-
լին, «Համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության» կենտրոն ՀԿ-ի 
տվյալներով, Հայաստանյայց Առաքելական  Եկեղեցուց զատ այլ եկեղեցու 
հետևորդ լինելու պատճառով աշխատանքից հեռացվել է դպրոցների 20 
ուսուցիչ:49 
 
 
Առաջարկություններ 

 Ստեղծել կառավարական հատուկ մարմին, որը լիազորված կլինի 
արդյունավետ վերահսկողություն  իրականացնելու աշխատանքային ի-
րավունքների պահպանության նկատմամբ: 

 Փոփոխություններ կատարել ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում՝ սահմա-
նելով աշխատանքային պայմանագիրը որոշակի ժամկետով կնքելու 
հստակ չափորոշիչներ: 

 Իրականացնել միջոցառումներ՝ կանխելու խտրականությունն աշխա-
տանքային իրավահարաբերություններում: 

 

                                                            
48 Disability Armenia online. Retrieved from http://disabilityarmenia.am/am/10/free.html 
49 «Համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության» կենտրոն: Աղբյուրը՝ 
http://www.religions.am/arm/news/  
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Ընդհանուր իրավիճակը և օրենսդրական դաշտը 
 
Սեփականության իրավունքի խախտումները լայն տարածում ունեն, սա-
կայն չկան խախտված իրավունքների վերականգնման դեպքում իրավա-
կան պաշտպանության համարժեք միջոցներ, քանի որ կառավարությունը չի 
կատարում Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի («ՄԻԵԴ») 
որոշումները: 
 
«Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության 
օտարման մասին»  ՀՀ օրենքով սահմանված գերակայության որոշման 
շրջանակն աղոտ է: «Հասարակության և պետության կարիքներ» հասկա-
ցությունը և դրա հիմքում ընկած  «բացառիկ գերակա հանրային շահի» հաս-
կացությունը շարունակաբար ապամեկնաբանվում են կառավարության կող-
մից: Դա օգտագործվում է որպես հիմք՝ մասնավոր սեփականությունն ան-
հիմն կերպով օտարելու համար, հաճախ առանց պատշաճ հատուցման, 
ինչպես նաև մասնավոր սեփականությունը մասնավոր բիզնես-ծրագրերին 
փոխանցելու համար, որոնք սովորաբար ղեկավարվում են հարգանք չվայե-
լող անձանց կամ ընկերությունների կողմից, որոնք կապեր ունեն բարձրաս-
տիճան պետական պաշտոնյաների կամ օֆշորային գոտիների հետ: Տա-
րածքը գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին որոշումները հաճախ կա-
յացվում են՝ ի խախտումն իրավական նորմերի: Սակայն չկան դեպքեր, 
որոնցով հայաստանյան դատարանները վճիռներ կայացրած կլինեին սե-
փականության սեփականատերերի օգտին և/կամ կասկածի տակ դրած կլի-
նեին պետական կառույցների որոշումները: 
 
 
Սեփականության օտարման պրակտիկան 
 
«Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության 
օտարման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն, պետությունը չի երաշխավորում 
իր այն քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանությունը, ում սեփակա-
նությունն օտարվում է «հասարակության եւ պետության կարիքների հա-
մար»: Թեպետ որոշումը կայացնողը կառավարությունն է, սեփականության 
օտարման մասին պայմանագրերը ստորագրվում են նախկին և նոր սեփա-
կանատերերի միջև, և կառավարությունը հրաժարվում է որևէ պատասխա-
նատվությունից: Ներկայումս «պետական կարիքների» հարյուրավոր 
անօթևան զոհեր կան, ովքեր խաբվել են ընկերությունների կողմից, որոնք 
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խոստացել են նրանց սեփականության փոխարեն նոր բնակարաններ տալ, 
որոնք սակայն չեն կառուցվել ժամանակին, կամ որոնք վաճառվել են մեկից 
ավելի սեփականատերերի, կամ պարզապես սնանկ են ճանաչվել պայմա-
նագրային այլ պարտավորություններ չկատարելու համար: Ներկայումս 365 
սեփականատեր անօթևան է դարձել, քանի որ ընկերություններից մեկը 
սնանկ է ճանաչվել,50 մի քանիսը բռնագրավված գույքի փոխարեն չեն ա-
պահովել նոր գույքի կառուցումը,51 մյուսներն էլ պատրաստ բնակարանները 
վաճառել են մի քանի սեփականատերերի:52 Սյունիքի մարզում 34 ընտանիք 
2005 թվականին ճանապարհի կառուցման համար զրկվել է իր մասնավոր 
հողատարածքներից՝ առանց ծանուցման և առանց պայմանագրերի: Փոխ-
հատուցման խոստումները մնում են օդում կախված, ընդ որում՝ կորցրած 
հողերի համար բնակիչներից մինչ օրս գանձվում է գույքահարկ:53   
 
ՄԻԵԴ-ը մոտ 10 որոշումներ է կայացրել, որոնցով ճանաչել է Երևանի կենտ-
րոնում «գերակա հանրային շահ» ճանաչված տարածքի սեփականատերե-
րի իրավունքների խախտումները, սակայն դա դեռևս չի առաջացրել համա-
կարգային փոփոխություններ: Մեկ դեպքում կառավարությունը չի փոխհա-
տուցել քաղաքացիների գույքի ոչնչացման համար նախատեսված գումա-
րը:54 Մյուս դեպքերում կառավարությունը, խախտելով հաշտության համա-
ձայնության մասին որոշումը, հայցվորներին որոշ բնակարաններ է առա-
ջարկել նորակառույց մասնավոր շենքերում,  որոնք, սակայն, արդեն փաս-
տացի վաճառված են եղել այլ մարդկանց:55  

Հանրային սեփականությունը կառավարվում և օտարվում է՝ չապահովելով 
հանրության մասնակցությունը որոշումների կայացման գործընթացին, չնա-
յած որ մի շարք նման գործելակերպ արգելված է մի շարք իրավական ակ-
տերով: Վարչական մարմինների որոշումները չեն վիճարկվում դատարան-
ներում, քանի որ քաղաքացիների համար դժվար է ապացուցել, թե ինչպես 
են խախտվել իրենց իրավունքները: Ավելին, հասարակական կազմակեր-
պությունները հանրային շահի և ռեսուրսների հետ կապված գործերով չեն 
ստանում պատշաճ հայցվորի կարգավիճակ: 2010 թվականի սեպտեմբերին 
Սահմանադրական դատարանն իր որոշմամբ հաստատեց, որ սահմանված 
որոշ ոլորտներում արդարադատությունը պետք է հասանելի լինի ՀԿ-ներին, 
եթե այդ ոլորտներում իրավունքների պաշտպանությունը նախատեսված է 

                                                            
50 «Դաունթաուն Երևան» ՓԲԸ: 
51 «Ի Էմ Ս» ՓԲԸ, «Կենտրոն-կանաչապատում» ՓԲԸ, «Լիդեր Մոբիլ» ՍՊԸ, «Գրանդինվեստ» ՍՊԸ, 
«Դվին Հոլդինգ» ՍՊԸ, «Ռեգիոն Ինվեստ» ՍՊԸ, «Local Developers» ՍՊԸ, «Նարեկ-Գրադ» ՍՊԸ: 
52 «Գապբնակշին» ՍՊԸ, «Narek-Shelter» ՍՊԸ, «Local Developers» ՍՊԸ: 
53 Ազատություն, առցանց: Աղբյուրը՝ http://www.azatutyun.am/content/article/25301611.html  
54 Թունյանը և այլք ընդդ. Հայաստանի, ՄԻԵԴ: 
55 Բաղդասարյանը և Զարիկյանցն ընդդ. Հայաստանի, Ղասաբյանը և այլք ընդդ. Հայաստանի, ՄԻԵԴ: 
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ՀԿ-ների կանոնադրություններով, ինչպես նաև՝ այն գործերով, որոնցով ա-
վելի ցածր ատյանի դատարաններն անարդյունավետ են գտնվել:  
 
 
Առաջարկություններ 

 Փոփոխություններ կատարել «Հասարակության և պետության կարիքնե-
րի համար սեփականության օտարման մասին» ՀՀ օրենքում՝ հստակեց-
նելով «բացառիկ գերակա հանրային շահի» ճանաչման հիմքերը, պար-
տադիր դարձնելով պատշաճ հիմնավորումները և շահագրգիռ անձանց 
մասնակցությունը «կարիքների» գնահատմանը, նախատեսելով մասնա-
վոր սեփականության օտարման դեպքում պատշաճ փոխհատուցման ա-
պահովման և կառուցապատողների կողմից պայմանագրերի պահանջ-
ների կատարման պետական երաշխիքները: 

 Համարժեք պաշտպանություն ապահովել մասնավոր սեփականության 
օտարումից տուժած բոլոր անձանց համար՝ կորուստների և վնասների 
համարժեք հատուցման եղանակով: 

 Օրինական կարգավիճակ տալ ՀԿ-ներին, որպեսզի նրանք իրավունք 
ունենան վիճարկել հանրային սեփականության օտարման կամ չարա-
շահման հետ կապված համապատասխան վարչական մարմինների 
անօրինական որոշումները և գործողությունները: 
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ 
 

Ընդհանուր իրավիճակը և օրենսդրական դաշտը 
 
Հայաստանը վավերացրել է մի շարք միջազգային կոնվենցիաներ, որոնք 
նպատակաուղղված են մշակութային իրավունքների պաշտպանության ա-
պահովմանը, մասնավորապես՝ Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային 
իրավունքների մասին միջազգային դաշնագիրը («ՏՍՄԻՄԴ») և Եվրոպայի 
ճարտարապետական ժառանգության պաշտպանության մասին կոնվեն-
ցիան: Նշված իրավունքը երաշխավորված է նաև Սահմանադրության 40-րդ 
հոդվածով: «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատ-
մական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին» օրենքը և 
պրակտիկան չեն համապատասխանում հուշարձանների պաշտպանության 
միջազգային չափորոշիչներին:56 
 
 
Մշակութային ժառանգության ոչնչացումը 
 
2000-ականների սկզբներին կառավարությունը մի շարք որոշումներ էր կա-
յացրել, որոնցով Երևանի պատմական կենտրոնում բազմաբնակարան շեն-
քերի կառուցման թույլտվություններ էր տվել բարձրաստիճան պետական 
պաշտոնյաների հետ կապված ընկերությունների կամ օֆշորային գոտինե-
րում գրանցված կազմակերպությունների: Հետևանքն եղավ այն, որ ոչնչաց-
վեց պատմական ժառանգության մոտ 29 շենք: Մոտ մեկ տասնյակ շենքեր 
ապամոնտաժվեցին և ձևախեղված տեսքով վերակառուցվեցին: 14 շենք նե-
րառվեց տեղափոխման ենթակա շենքերի ցանկում: Ավելին, վտանգվեցին 
պաշտպանության ենթակա ևս 15 հուշարձան, քանի որ դրանց հետ կապ-
ված համապատասխան հողակտորները հատկացվեցին շինարարության 
համար: Կառավարությունը և Երևանի քաղաքապետարանը չկատարեցին 
ապամոնտաժված շենքերից մի քանիսը վերականգնելու իրենց խոստումնե-
րը: Կառավարությունը չի թարմացրել օրենսդրությունը և Եվրոպայի ճար-
տարապետական ժառանգության պաշտպանության մասին կոնվենցիայի 
(որը Հայաստանի կողմից վավերացվել է 2008 թվականին) պահանջները 
կատարելու ուղղությամբ չի վերանայել իր որոշումները. դա անելու դեպքում 
կփրկվեին դեռևս կանգուն մնացող հուշարձաններից առնվազն 24-ը՝ հաշվի 
առնելով, որ Կոնվենցիայով արգելվում է «պաշտպանվող որևէ հուշարձանի 
                                                            
56 Եվրոպայի ճարտարապետական ժառանգության պաշտպանության մասին կոնվենցիայով արգելվում է 
պաշտպանվող որևէ հուշարձանի մասնակի կամ ամբողջական տեղահանումը, բացառությամբ երբ այդ 
հուշարձանների ամբողջականությունը պաշտպանելու միակ հնարավոր եղանակը դրա տեղահանումն է: 
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մասնակի կամ ամբողջական տեղահանումը, բացառությամբ երբ այդ հու-
շարձանների ամբողջականությունը պաշտպանելու միակ հնարավոր եղա-
նակը դրա տեղահանումն է»: Փոխարենը, կառավարությունը շարունակում է 
որոշումներ կայացնել պատմամշակութային հուշարձաններ պարունակող 
հողակտորները ժամանակակից շինարարության համար հատկացնելու մա-
սին:57 Ավելին, տասնյակ շինություններ կան, որոնք նախկինում ներառված 
են եղել պաշտպանվող հուշարձանների ցանկում, սակայն դուրս են բերվել 
ցանկից և այլևս ենթակա չեն պաշտպանության: 
 
Չնայած որ «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատ-
մական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին» օրենքով նա-
խատեսվում են այն դեպքերը, որոնցում կարելի է տեղափոխել պաշտպան-
վող հուշարձանները, անշարժ հուշարձանների տեղափոխության կառավա-
րության պրակտիկայով փաստացի խախտվում է նշված օրենքը: 2010-2011 
թվականների ընթացքում կառավարությունը որոշել է Գյումրիից Երևան տե-
ղափոխել անշարժ հուշարձանների ցանկում ներառված 4 որմնանկար: Ն-
մանապես, 2012 թվականին կառավարությունը որոշումներ է կայացրել 
6,000 տարվա վաղեմություն ունեցող 63 անշարժ հուշարձան  4 տարով 
դուրս բերել իրենց պատմական վայրերից: Ամբողջովին արհամարհվեցին 
հուշարձաններն իրենց տեղը վերադարձնելու մասին 8,000-ից ավելի քաղա-
քացիների տարբեր ակցիաները և միջնորդությունները: 
 
Երևանի կենտրոնում գտնվող «Փակ շուկան», որը 1900-ականների կեսերի 
արտառոց ճարտարապետական հուշարձան է, 2012-2013 թվականներին 
կամայականորեն ձևախեղվեց՝ ի խախտումն գործող օրենքի,58 նպատակ 
ունենալով այն վերածել սուպերմարկետի՝ խորհրդարանի անդամներից մե-
կին պատկանող ցանցում: Երևանի օդանավակայանի նախկին շենքը, որը 
խորհրդային մոդեռնիստական ճարտարապետության առավել դիտարժան 
կառույցներից է, ներկայումս կանգնած է քանդման ռիսկի եզրին: Այս ողջ ըն-
թացքում մշակույթի նախարարությունը լռություն է պահպանում, թեպետ 
հենց այդ նախարարությունն է եղել վերոհիշյալ որմնանկարները Գյումրիից 
Երևան տեղափոխելու, ինչպես նաև՝ մ.թ. 1-ին դարի անտիկ շրջանի տաճա-
րի պաշտպանված գոտու տարածքում սրճարան կառուցելու գաղափարնե-
րի հիմական նախաձեռնողը: Միևնույն ժամանակ, նախարարությունը այլ 
կառույցների, օրինակ՝ Հայաստանյայց Առաքելական  Եկեղեցու ենթակա-
յությամբ գործող հուշարձանները վերահսկելու համար չունի բավարար լիա-

                                                            
57 ՀՀ կառավարության 2013 թվական օգոստոսի 29-ի թիվ 958-Ն որոշումը: 
58 «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և 
օգտագործման մասին» օրենքը: 
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զորություններ, և չի վերահսկում պաշտպանության ենթակա եկեղեցիների 
վերանորոգման աշխատանքները: 
 
 
Առաջարկություններ 

 Ազգային օրենսդրությամբ նորովի սահմանել «մշակութային ժառան-
գություն» և «մշակութային իրավունքներ» հասկացությունները՝ հետևե-
լով միջազգային չափորոշիչներին: Վերանայել պաշտպանվող հուշար-
ձանների ցանկում օբյեկտների ներառման չափորոշիչները: Օրենսդրա-
կան բացերը լրացնելու ճանապարհով խստացնել համապատասխան 
կառույցների նկատմամբ իրականացվող վերահսկողությունը և ավելի 
խիստ պատասխանատվություն սահմանել դրանց ոչնչացման կամ 
վնասման համար: 

 Փոփոխություններ կատարել «Պատմության և մշակույթի անշարժ հու-
շարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործ-
ման մասին» օրենքում՝ արգելելով պաշտպանվող հուշարձանների մաս-
նակի կամ ամբողջական տեղահանումը, բացառությամբ երբ այդ հու-
շարձանների ամբողջականությունը պաշտպանելու միակ հնարավոր 
եղանակը դրա տեղահանումն է: Վերանայել շինությունները պաշտպան-
վող հուշարձանների ցանկում ներառելու չափորոշիչները: Խստացնել 
պատմության և մշակույթի հուշարձանների օգտագործման նկատմամբ 
իրականացող վերահսկողությունը և ավելի խիստ պատասխանատ-
վություն սահմանել դրանց ոչնչացման կամ վնասման համար: 

 Ուժը կորցրած ճանաչել կառավարության այն որոշումները, որոնցով 
նախատեսվել է անշարժ հուշարձանների տեղահանում, քանդում և/կամ 
ձևախեղում, ինչպես նաև՝ ապահովել դրանց ցուցադրումը դրանց 
գտնվելու պատմական վայրերի տարածքներում: 
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Introduction 
 
This submission by a group of civil society organizations summarizes their assessment 
on the state of economic, social, and cultural rights in Armenia, following the first 
cycle of the UPR review. Five years ago, during the previous review, Armenia was in 
the midst of a political and human rights crisis caused by fraudulent elections and 
deadly post-election violence.  In addition to this political crisis of governance, 
Armenia was faced with the global economic crisis. Together, the convergence of these 
crises took an extremely heavy toll on socially vulnerable groups, as access to 
education, health; even food became scarce for large segments of the population. 
Unemployment and poverty rose dramatically. 
 
Data from a nation-wide survey reveals that corruption is one of the five most 
important issues of concern to the population2. The centralized oligarchic governance 
fosters and perpetuates the dominance of an informal economy, further depletes 
meager government expenditure for social and cultural spheres, posing not only 
unattended corruption risks, but also threats to social programs and cultural heritage. 
As a prime example, the National Assembly voted to eliminate unemployment benefits 
in the same session as they decided to increase government employee (and their own) 
salaries. Public opinion is not taken into account when deciding on cultural programs 
and expenditures. This is evident in two parallel processes currently taking place in 
Yerevan. First, despite massive public protests, City Hall decided to place a statue of 
Anastas Mikoyan (soviet time leader responsible for crimes of 1937) in the center of 
Yerevan. Simultaneously, again despite long-term protests and petitions, the 
“Afrikyan’s building” in the center of Yerevan, one of the few historic buildings 
remaining after the massive destruction of the historic center in 2006-2008, is being 
deconstructed and protesters are being detained and charged with criminal offenses. 

  

                                                            
2 Transparency International, Global Corruption Barometer Armenia-2013. Retrieved from 
http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=armenia  
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WOMEN’S RIGHTS 
 
Overview and Legislative Framework  
 
Gender equality is not a political or policy priority for the government. This is evident 
in the inadequate measures in place for overcoming discriminatory practices that target 
women.  The Law on State Guarantees of Equal Rights and Opportunities for Men and 
Women, adopted in 2013, established the first national-level policy and strategy on 
gender equality. It triggered fierce opposition and a smear campaign against women's 
organizations from nationalist groups and Kremlin-backed political technologists. The 
government refused to condemn the propagation of hate and to failed counter the 
spread of misinformation around the law, while the police refused to address the 
related reports, even when threats were voiced by MPs and other public figures.  
 
 
Political participation  
 
Despite the legislative guarantees provided by the Law on State Guarantees of Equal 
Rights and Opportunities for Men and Women, women comprise 10.69% of the 
Parliament, much lower than the Millennium Development Goals (MDG) targets. In 
the Executive branch, only 2 of the 18 ministers and 7 out of 56 deputy ministers are 
women.  There are no women regional governors, mayors, or deputy mayors, including 
in capital city of Yerevan. 
 
 
Recommendations 
 Amend Election Code, raising the quota for women’s representation in political 

party lists in the proportional representation elections to 30 percent, and including 
a provision to the effect that in case an elected female MP resigns her mandate 
shall be transferred to the next woman on the party list. 

 
 
Domestic violence 
 
Domestic violence is endemic, with neither adequate legal mechanisms to protect 
victims, nor a clear understanding of its scope.  There are no support services for 
victims, with police discouraging them to file complaints in the first place.  This leads 
to a lack of data about domestic violence.  According to police data, 766 domestic 
violence cases were registered in 2012 and 586 cases in 2013, whereas local NGOs 
claim this number to be more than 20003. 
 

                                                            
3 The data were publicly presented by Ms Nelly Durian, Police Colonel, Deputy Head of the Third 
Division of the Main Directorate for Criminal Investigations. 
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Investigation and judicial review of cases of domestic violence are marred by a lack of 
credibility. Victims and their families do not trust that justice will be served and the 
perpetrator will be held to account4. As such, the lack of a standalone law for 
comprehensive protection mechanisms is a serious challenge to combating domestic 
violence.   

 
A law on domestic violence was due for adoption in 2010, a commitment undertaken 
during UPR’s first cycle. The government argues, however, that there is no need for a 
stand-alone law on domestic violence, as the new Criminal Code and Law on Social 
Protection will address the issue. Given the gravity of the situation, and the lack of 
importance by law enforcement, a standalone law on domestic violence is indeed 
needed to provide full protections for victims. 
 
 
Recommendation 
 Adopt a standalone law o combat domestic violence, wherein violence against 

women will be qualified as a criminal and civil offense subject to prosecution and 
punishment. 

 
 
Discrimination in Employment 
 
Women in Armenia continue to face high unemployment and unequal pay. Women 
account for 71% of the officially-registered unemployed. Women’s unemployment 
among the most active employment age group (ages 30 to 39) is more than 60%3.  This 
problem is a result of irregular and unequal economic development in the past few 
years the number of unemployed women in Armenia increased by over 5,000, whereas 
the number of unemployed men decreased almost equally. The gender analysis of 
unemployment reveals also the importance of age and marital status: while for young 
men and women aged 15-24 the likelihood of finding a job is almost the same, the risk 
of becoming unemployed and ending up in poverty is twice as high for women than 
men in age groups 40-44, 45-49 and 50-54. 

Women’s average monthly salary is 64.4% of men’s.   The gender wage gap in 
Armenia results from a concentration of women in low-paid work places or sectors 
such as healthcare, education, science and culture.  The public sector does not provide 
career growth and decent wages, which leads to an outflow of qualified workforce and 
a deterioration of performance.  

 
 
 

                                                            
4 A recent case of an abused woman gained widespread public attention, as she escaped her husband after 
9 years of marriage finally found the courage to press charges against him. The investigation of this case 
was particularly difficult, since the abuser and his family are well known and connected to key decision 
makers – including local police who double victimized the survivor on every occasion. 
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Recommendations 
 Adopt specific legislative norms to expedite the elimination of employment 

discrimination against women and to attain de facto equal opportunities for women 
at all levels of the labor market. 

 Government should introduce quotas in line with the principle of affirmative 
actions to ensure adequate presence of women at the top level of management in 
economy and state-run organizations and in companies’ boards of directors with 
the involvement of the state and communities.  
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RIGHTS OF THE CHILD 
 
Overview and Legislative Framework 
 
The legislation regulating children’s rights is vague and does not guarantee 
mechanisms for the full protection of the rights of children in Armenia. Following 
Armenia’s review in 2012 under the Convention on The Rights of the Child, the 
government adopted a new National Program on the Protection of Children’s Rights 
for 2013-2016. The new Program is aimed at restructuring and strengthening the 
supervisory role of the National Committee for Child Protection. The restructuring 
aimed to ensure the committee had the required authority and adequate resources to 
effectively coordinate actions for children’s rights. But this aim has not been achieved 
as the Committee, chaired by the Ministry of Labor and Social Issues, still has a very 
formal approach to its functions, and does not ensure its adequate functioning5. The 
Family Code and the Law on the Rights of the Child include a prohibition on physical 
abuse and violence against children, but do not define or specify the types of violence, 
and do not provide working mechanisms for reporting cases of abuse. Criminal cases 
of child abuse/domestic violence are usually not initiated, due to a lack of inadequate 
specialists and alternative methods for child protection. In many cases, specialists 
working with abused children have to agree with the preconditions of the family as 
well as with the preferences of the child, given that placing the child in the 
corresponding institutions may be more traumatic for the child. The child returns home 
and shortly thereafter is faced with the same situation. Armenia has not yet ratified the 
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child.  
 
 
Ill-Treatment and Corporal Punishment 
 
Armenian legislation does not regulate comprehensive services for the care, 
rehabilitation and return to society of children subjected to different types of violence 
or abuse, which would allow for psychological healing and full socialization of the 
children.  Moreover, over the past several years there has been an increase of reports of 
child abuse, but the reports do not get an adequate or speedy response from the 
authorities. Instances of child abuse and violation were reported recently by the group 
of teachers at the Byureghavan residential school6. Teachers published an open letter 
where they described, in detail, the various types of violations, and abuse against the 
children, inflicted by the school principal Gayane Margaryan. Investigations by 
journalists reveal that G.Margaryan was under the patronage of state officials from the 
Ministry of Labor and Social affairs who were actively protecting her and trying to 
pressure the students and employees to withdraw their testimonies. Later, a group of 
NGOs and individual human rights activists disseminated the open statement7 to the 
Prosecutor General of Armenia about the situation in the school, and demanded a 
                                                            
5 Statute of the National Committee for child Protection. Retrieved from  
https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/varch/2012/12/12_1295.pdf  
6 168 hours online. Retrieved from http://168.am/2014/04/04/349231.html 
7 168 hours online. Retrieved from http://168.am/2014/04/23/356922.html 
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transparent and impartial investigation of the case. With the personal intervention of 
the newly-appointed Prime Minister, several officials of the Ministry of Labor and 
social issues were reprimanded and the school principal was fired. While a criminal 
proceeding is currently underway, there are no charges for the abuse and ill treatment 
against the students8.  Despite the recent exposures of a number of highly publicized 
cases of child abuse, there is a still a tremendous need of systemic improvement in this 
area. 
 
 
Recommendations 
 Implement all recommendations of concluding observations in the CRC review. 
 Develop indicators to measure the factual progress towards implementation of the 

2013-2016 Strategy on the Protection of the Rights of Children and take necessary 
actions to enable operation of National Committee for Child Protection. 

 Establish and ensure operation of juvenile justice system, including specialized 
juvenile justice courts and properly trained judges. 

 Ratify the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child. 
  

                                                            
8 Hetq online. Retrieved from http://hetq.am/arm/news/54030/byurexavani-gisherotik-hastatutyan-tnjuky-
inchu-e-pokhnakharar-berikyany-pashtpanum-tnorenin.html/ 
168 hours online. Retrieved from http://168.am/2014/04/08/350754.html  
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RIGHT TO HEALTH  
 
Overview and Legislative Framework 
 
While the right to health is guaranteed by law, discrimination in access to health care is 
widespread, with socially marginalized or vulnerable groups being denied services, or 
being disproportionately affected due to high costs9.  While free medical care for 
socially vulnerable and marginalized groups is guaranteed by the state, there are no 
effective mechanisms to ensure this right. A government subsidized co-payment 
system has been in place since 2011, at a minimum 50% of cost. Given the 32.4% 
poverty in 2012 compared to 17.4% in 2008 and simultaneous sharp rise of diseases10, 
the co-payment system is an immense burden for vulnerable groups and can cause 
dramatic and irreversible harm to one’s health in the long-term.  
  
 
Access to community-based services 
 
Access to community based services for people with mental disabilities remains a 
problem, despite ratification of the CRPD and the National Mental Health Strategy. 
Mental health services are still provided in psychiatric institutions, where involuntary 
institutionalization is practiced and leads to the ill-treatment and abuse of patients. 
Many patients undergo compulsory treatment by court order and may be released only 
through a court application filed by the administrator of the hospital where treatment is 
provided.  During 2010-2013, courts throughout Armenia received 190 requests for 
compulsory treatment of citizens in psychiatric hospitals: 151 of the applications were 
granted and 39 rejected.11  Existing medical and legal provisions on compulsory 
treatment for people with mental disabilities result in a violation of the right to liberty, 
as there are no direct mechanisms for an affected individual to seek a review of 
institutionalization. 
 
 
Recommendation 
 Ensure access to state alternative care services, guaranteed by RA Mental Health 

Strategy for 2014-2019 adopted on April 23, 2014, for people with mental health 
problems.  

 
 
 
 
 
                                                            
9 ICESCR; ECHR; ESC (1996),CRPD, CEDAW, CRC, ICCPR 
10 National Statistical Service of the Republic of Armenia, press release, November 26, 2013. Retrieved 
from http://www.armstat.am/file/doc/99477213.pdf  
11 Republic of Armenia Judicial Department, reports on the examination of civil cases in 2010, 2011, 
2012, and 2013. 
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Access to health care and essential medicines 
 
Injecting drug users (IDUs) often experience barriers to accessing the methadone 
substitution program (MST). The MST National Clinical Guidelines and the practices 
applied in the MST program do not correspond with the WHO recommendation and 
bring to violation of patients rights to access the program. It also discourages people 
from seeking treatment for drug dependence. Prescription of methadone, an essential 
medicine that relieves cravings for injections of heroin and other opioids, are strictly 
controlled by police. Police have access to the confidential personal and medical data 
of patients12. They also sit on the Selection Committee and make decisions regarding 
the admission of patients13. This practice continues, despite repeated requests from 
health advocates to protect confidentiality. The detection by physicians of illicit drugs 
in urine tests of IDUs is also controlled by police and leads to administrative fines. The 
period between submitting an application and the actual start of treatments for patients 
takes often a month or longer, which also contradicts the WHO recommendations. 
 
The government initiated a number of legal and policy reforms to integrate palliative 
care into the general health care system. A National Palliative Care Concept was 
adopted and the essential medicine list was revised to include short and long acting 
opioids. The Law on narcotic drugs, the national pain management guidelines, and the 
palliative care standards have all been developed, but are still waiting for government 
adoption. Yet essential pain relief medications are still very difficult to obtain, and  
achieving pain control outside the hospital setting is nearly impossible due to 
restrictions in how pharmacy rules and regulations are practiced. Moreover, based on 
the existing practices the palliative care providers must report all patients who receive 
morphine, to the police. This is a violation of a patient’s right to privacy, which is 
protected both by national legislation and international law14. Although thousands of 
people in the country suffer from severe pain due to excessively restrictive drug 
regulations and lack of adequate pain relief, there was a decline in registered injectable 
morphine in 201415.  
 
 
 
 
 

                                                            
12 Report on Visit to Armenia’s First Methadone Maintenance Program (MMTP) December 7-10, 2009 By 
Holly Catania, Consultant to OSF-Armenia 
13 The Police is presented in the commission in Yerevan. In penitentiary institutions the commission 
includes representatives of the prison administration. 
14 Article 145 of the RA Criminal Code provides for liability for disclosing information about a patient’s 
illness or the results of medical tests, by the medical personnel, without professional or official need. 
Human Rights in Patient Care: A Practitioner Guide, Armenia 2010. Retrieved from 
http://www.healthrights.am/docs/pg_eng.pdf 
15 The Armpharmacy data shows 24% decline in consumption/distribution of morphine to the ambulatory 
patients in Yerevan in 2013 (21,868) versus 2012 (28,725 ampoules). In addition narcotics quota for 2014 
is too low (4500 g. of morphine)15 and only 250 people out of 2500 currently can access adequate pain 
medication. 
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Recommendation 
 End the participation of law enforcement officials in the MST Selection Committee 

and harmonize MST National Clinical Guidelines with WHO16 recommendations. 
 Register, purchase, and prescribe oral morphine for pain treatment of people with 

life-threatening illness. 
 
 
Access to Quality Services in Closed Institutions  
 
The quality of the medical services in penal institutions and the army is poor, as these 
institutions lack necessary personnel and equipment to provide quality services.  The 
detainees are forced to pay 50,000-60,000 drams (more than 100 euro) a month for 
being hospitalized, and an extra 5000 drams(about 10 euro)  or 10 liters of petrol for 
the transfer to the hospital. There is a lack of comprehensive examination at the stage 
of conscription and there are no regular checkups during service, which leads to a 
deterioration in the health situation in the army. This is evidenced by the frequency of 
health-related complaints by conscripts and servicemen. In 2010-2013, out of 112 
conscripts and servicemen who applied to Helsinki Citizens’ Assembly-Vanadzor 
NGO, 80 had health related issues including inadequate medical examination or 
treatment. Moreover, due to the lack of quality healthcare, 17 servicemen died during 
military service in 2010-2013. It should be noted that the number of death cases due to 
poor healthcare increased by 50% in 2012-2013 as compared to 2011.  
 
 
Recommendation 
 Ensure access to state free quality health care for detainees and conscripts as 

guaranteed by the Government Decree N 318-N. 
 Ensure that allegations of the ill treatment of persons detained by the 

security/police forces are investigated and that perpetrators are held accountable 
(UPR 2010, rec. 26).17  

 
 
Access to Free Medication and Services  
 
The right of elderly pensioners to free medical care in medical institutions is supposed 
to be guaranteed by the state. This right is regularly violated due to delays in the 
provision of the free medication in polyclinics18. The elderly are often forced to make 
informal payments for medication and for hospital services.19 Mandatory periodical 

                                                            
16 Guidelines for the Psychosocially Assisted Pharmacological Treatment of Opioid Dependence, 
Retrieved from http://www.who.int/substance_abuse/publications/opioid_dependence_guidelines.pdf     
17 Ashot Harutyunyan v. Armenia (2010), Application No. 34334/04, Eur. Ct. H.R. (Inadequate medical 
care in detention facility—Art. 3/violation/). Retrieved from  
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-99403#{"itemid":["001-99403"]}  
17 UPR Watch. Retrieved from http://www.upr-epu.com/ENG/country.php?id=173   
18 Right to free  medication is guaranteed to pensioners with no immediate family, or over the age of 75 
19 The data collected by Mission Armenia NGO, http://www.mission.am/en/index.php  
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medical examinations for children with disabilities20 are not conducted in due time and 
with good quality.  
 
There is a persistent stigma against PLWHA (total number approximately 3,500 in 
Armenia), which results in their being denied medical treatment and essential 
medication21. The RA decree on the list of free drugs22 does not include availability 
and accessibility of antiretroviral treatment (ARV).23 HIV testing is not properly 
available in regions; anonymous HIV testing is available only in one site in Yerevan.  
 
 
Recommendations 
 Ensure access to state free health care for socially vulnerable and specific groups 

of the population, as guaranteed by the  Government Decree N 318-N. 
 Guarantee proper access to anonymous and confidential HIV testing and ensure 

ARV treatment. 
 

 

 
 

  

                                                            
20 Monitoring reports of the Independent Civil Society Monitoring Group from 2010-2011, 2012, 2013 
21 National Center for AIDS Prevention, Ministry of Health of the Republic of Armenia, “Statistics: 
HIV/AIDS epidemic in the Republic of Armenia.” Retrieved from  
http://armaids.am/main/free_code.php?lng=1&parent=3   
22 RA Decree N 1717-N, “On adopting the list of diseases and social groups of population entitled to free 
or privileged purchase of medicines” Retrieved from http://www.healthrights.am/docs/pg_eng.pdf  
23 Due to late diagnosis of half of all registered HIV cases in 2012,  9.2% of people died within 3 months 
after diagnosis. 
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RIGHT TO LIVE IN A HEALTHY AND SAFE ENVIRONMENT 
 
Overview and Legislative Framework 
 
Armenia has not adopted a new Environmental Impact Assessment Law, which is an 
outstanding WB commitment since 2003.  Although Armenia has ratified the Aarhus 
Convention, there is still a lack of public participation in environmental decision-
making. Moreover, the transparency of policies regulating resource exploitation 
remains an outstanding issue.  Intensive exploitation of natural resources continues and 
the decisions on resource governance serve the interest of a small group, without any 
consideration for sustainable development or the long-term public good.   
 
The government does not have a specific obligation for the protection of public health: 
regular health checks are not carried out, there is no official data on the health situation 
in nearby mines and there are no mechanisms for compensating those harmed by 
industrial pollution. 
 
 
Implementation of Aarhus Convention as a guarantee right to healthy and 
safe environment  
 
Armenia continuously fails to honor its commitments under the three pillars of the 
Aarhus convention: access to information, public participation in environmental 
making and access to justice. The government does not pro-actively provide the public 
with information on environmental pollution and its risks.  In fact, the Ministry of 
Nature Protection does not oblige entities generating hazardous waste to present data 
on their waste generating activities and consequences. The 2012 Current Report of the 
Chamber of Control24 revealed that 79 percent of the entities generating hazardous 
waste have not submitted any information to the Ministry, which also contains 
corruption risks. Mining companies violate the exploitation quota set in their licenses.25   
 

The right of citizens to participate in the decision-making process is continuously 
violated, as confirmed by the finding of the Compliance Committee.  Public hearings 
do not guarantee informed participation by the community due to a lack of legislation 
on the procedure for public participation in environmental decision-making26.  
Furthermore, environmental NGOs are denied access to courts when challenging 
unlawful decisions.27 The Committee recommended an amendment to the Law on Non-

                                                            
24 Chamber of Control of the Republic of Armenia, Current Report on “Findings of the Audit of 
Utilization (processing, neutralization, storage, transportation, and placement) of Hazardous Waste in the 
Republic of Armenia.” Approved by Decision 3/4 of the Chamber of Control of the Republic of Armenia 
dated 10 February 2012.  
25 Based on data provided to environmental groups by the Ministries of Nature Protection and Energy and 
Natural Resources 
26 ACC/C/2009/43 of the Aarhus Convention Compliance Committee 
27 The decision ACCC/C/2011/62 of the Aarhus Convention Compliance Committee dated 16 July 2013  
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Governmental Organizations and the Administrative Procedure Code, to give NGOs 
the right to challenge administrative authorities in court. To date, Armenia has failed to 
take any steps towards implementing the recommendations of the Compliance 
Committee.  
 
 
Recommendations 
 Adopt legislation prescribing the right of environmental NGOs to access courts in 

matters of public interest litigation related to the environment. 
 Stop the unlawful operation of the Teghut Mine, in order to fulfill Armenia’s 

international commitments reaffirmed by the decisions of the Compliance 
Committee. 

 Ratify the Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers and create a 
publicly-accessible database on the existing toxic pollutants in line with the 
Protocol. 

 
 
Right to Water  
 
Expansion of mining, irresponsible construction on small hydropower plants and the 
rise of fish farms pose a threat to the quality and access to water in Armenia.  Mining28 
activity leads to river pollution, particularly for Debed, Vokhchi, and Araks trans-
boundary rivers.  
 
Despite the specific prohibition29 on processing activity in the Lake Sevan basin, the 
Lake is polluted by the activity from the Sotk gold mine30.  The company has installed 
a crushing and sorting facility in the basin and according to civil society data, two 
rivers of the Sevan basin already have a high arsenic, antimony and other highly toxic 
metals inflowing from the mine.  Another mining project, the Amulsar Gold Mine,31 is 
a potential threat, and the Ministry of Environment’s approval of the environmental 
component of the mining project came despite the negative assessment of the Expert 
Committee for Conservation of Lake Sevan. Sevan is also threatened by the expansion 
of a fishing farm which plans to dispose artificial forage enriched by nitrogen and 
phosphorus. According to experts, this will lead to eutrophication of the Lake32.  
 
With the aim of fostering fish farm development, the government has authorized a 
large number of wells in Ararat valley, which in turn has led to the depletion of 

                                                            
28 Alaverdi Copper Smelter Plant (“Armenian Copper Program” LLC), the Akhtala Mining and Processing 
Plant (“Metal Prince” LTD), the Zangezour Copper and Molybdenum Plant (60% owned by CRONIMET 
Mining GmbH), the Kapan Mining Enrichment Plant (“Dundee Precious Metals Kapan” CJSC), and the 
Agarak Copper and Molybdenum Plant (“Geopromining Gold” LLC). 
29 Article 10 of Law on Lake Sevan 
30 The Sotk gold mine is operated by “Geopromining Gold” LLC. 
31  Amulsar project is planned through open-pit mining and ore enrichment on the site. 
32 Ecolur NGO http://www.ecolur.org/en/news/sos/initiators-to-make-sevan-a-fish-farm-didnvt-convince-
environmentalists/5723/  
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underground water resources.  The government’s authorization came without any 
environmental impact analysis and resulted in the reduction of water resources needed 
both for irrigation of the valley and for household consumption33.  Excessive reliance 
on small hydropower plants (SHP) also puts Armenia’s rivers in danger, as shown by 
the research conducted by Ecolur NGO34.  Currently, there are more than 150 SHPs, 
with 100 SHPs on 47 rivers alone; 16 of these rivers are in catastrophic conditions as a 
result, and 3 are in critical condition. 
 
 
Recommendations 
 Stop issuing permits for new metal mines until proper environmental impact 

assessment methodologies are developed. 
 Enforce Article 10 of the Law on Lake Sevan and prohibit any processing activity 

in the Sevan basin. 
 Adjust the small hydro-power plant development scheme by setting out clear 

limitations for their construction, taking into account the need for protecting water 
ecosystems and water quality.  

 Set a quota on the use of underground water resources in the Ararat Valley to 
safeguard against water use in excess of the renewable resource. 

 

  

                                                            
33 Public Radio of Armenia. Retrieved from  
http://www.armradio.am/hy/2014/03/18/%D6%83%D5%B8%D5%AD%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5
%B9%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF-
%D5%A1%D6%80%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BF%D5%B5%D5%A1%D5%B6-
%D5%A4%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%B5%D6%80%D5%AB-
%D5%BD/    
34 V. Burnazyan, Grigoryan, Eritsyan and Zarafyan; Analysis of Socio-Economic impact of small hydro 
power plants http://www.osf.am/wp-content/uploads/2014/05/Victoria_Burnazyan_Policy_paper.pdf  
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RIGHT TO EDUCATION 
 
Overview and Legislative Framework 
 
Despite reforms, numerous studies point to35 a degradation in the quality, access, and 
equity of education.  Insufficient legislation, a lack of adequate funding and 
widespread corruption leads to inequalities in the opportunities for children. The 
legislation regulating the education sector is insufficient and leads to unnecessary state 
interference over the finances, governance, management appointments, specializations, 
and admissions of educational institutions.   

The 2013 Transparency International Global Corruption Barometer indicated that 59% 
of the population perceives education as the second most corrupt sector in the country. 
The same is confirmed by the report on Corruption in Armenia36 by Policy Forum 
Armenia. This endemic corruption translates into restrictive access to quality education 
for a majority of the population and especially for 32.4% of the population living at or 
below the poverty line37. At the same time, education expenditures are continuously 
declining and in the next three years will go down to 2.56 percent of GDP. However, 
the 2011-15 State Program on Education Development had envisioned that in 2015 
education expenditures allocated from the state budget would constitute 4%.  
 
 
Access, Quality, and Equity in Education 
 
There are no equal opportunities for access to school and university education for 
vulnerable groups, such as children from poor families, from remote rural areas, or 
those belonging to minority groups, etc. High school education is largely inaccessible 
for students from rural areas. Only 7 out of 109 public high schools are located in 
villages38. In rural areas there are still schools, which work based on the outdated 12- 
year curriculum. These schools are not able to comply with the government’s plan to 
transfer to the credit system in high school courses. Thus, graduates of high schools 
will have twice the advantage over those in the 12-year curricula schools. Given the 
higher rates of poverty and vulnerability in rural areas, as well as professionally and 
technically lower capacities of these schools compared to their urban counterparts, the 
disadvantage is much greater and the risks for further limiting access to higher 
education is greater. Educational textbooks and attitudes and perceptions of teachers 
fail to encompass civic education based on international human rights standards; 
                                                            
35 Kataoka, Sachiko; Shahverdyan, Anush; Harutyunyan, Hovhannes. 2013. Addressing governance at the 
center of higher education reforms in Armenia. Washington DC. World Bank.  Retrieved from  
http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/01/17748657/addressing-governance-center-higher-
education-reforms-armenia.   
36 Transparency International, Global Corruption Barometer Armenia-2013. Retrieved from 
http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=armenia 
37 Armenian Statistical Service. Retrieved from http://www.armstat.am/file/article/poverty_2013a_2.pdf  
38 Distribution of general education institutions in Armenia in 2013-2014 per educational programs 
available in urban and rural areas. Retrieved from  
http://stat.armedu.am/?section=content&id=63&year=2013    
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instead the content is gender insensitive and does not comply with the Toledo 
principles39.  

Governmental control of the education system is a major obstacle to increasing 
accountability and quality improvement40. The political elite are represented in the 
governing boards of universities, schools,41 and education management agencies42. 
Political control is exercised by a 70% of membership to the ruling party by school 
principals, and results in systemic abuse for political purposes during elections43.  
Secondary educational institutions and their employees serve as an important 
administrative resource that is systematically and vastly abused for political ends 
during elections44.  
 
 
Recommendations 
 Adopt legislative and policy changes preventing executive control and corruption 

in education.  
 Establish participatory mechanisms to ensure transparency and accountability for 

education processes and decision making. 
 Adopt policy measure to ensure equal access to general education services, 

including access to high schools for all children, irrespective of geographical area, 
ethnicity and gender. 

 Ensure that all newly developed and/or revised education content reflect 
fundamental human rights values in addition to meeting academic subject 
requirements. 

 Guarantee academic independence, integrity, and research schemes by revising 
education financing mechanisms and methodology of allocation of financial 
resources to education institutions. 

                                                            
39 Tsaturyan, R.2013. Gender Based Stereotypes in Pedagogical Domain. Yerevan. Retrieved from 
http://www.osf.am/wp-content/uploads/2014/01/Policy_paper_Ruzanna_Tsaturyan.pdf; 
Hovhannisyan. H, .Davtyan, A. 2013.,Content Analysis of Armenian Church History Textbooks'. 
Yerevan. Retrieved from  
http://www.osf.am/programs/policy-fellowship-initiative/policy-papers/?lang=am 
40 Liviu, M., Iwinska J., Geven K. Higher Education in Armenia Today: a focused review. Budapest 2013.  
CEU Higher Education Observatory. 
41State Policy on General Education Financing.2013.Communities Finance Officers Association. 
Retrieved from http://www.osf.am/wp-content/uploads/2013/11/State-Policy-on-General-Education-
Financing.pdf 
42 Kataoka, Sachiko; Shahverdyan, Anush; Harutyunyan, Hovhannes. 2013. Addressing governance at the 
center of higher education reforms in Armenia. Washington DC. World Bank.  Retrieved from   
http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/01/17748657/addressing-governance-center-higher-
education-reforms-armenia In higher education, the accreditation agency for external quality assurance 
shows direct conflict of interest in decision making being chaired by the Prime Minister, the latter chairing 
the board of the Armenian State Pedagogical University. 
43 Policy Forum Armenia 2013. Corruption in Armenia. p31. Retrieved from: http://www.pf-
armenia.org/document/corruption-armenia  
44 Republic of Armenia Parliamentary Elections. 2012. OSCE/ODIHR Election Observation Mission. 
Final Report. Warsaw. p12; Republic of Armenia Presidential Elections 2013. OSCE/ODIHR Election 
Observation Mission. Final Report. Warsaw. pp 12-13; Observation of the Parliamentary Elections in 
Armenia. 2012. Council of Europe.pp30-38  
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Rights of Children with Special Education Needs  
 
In February 2013, the Parliament adopted new amendments to the Laws on Education 
and on Mainstream Education, according to which the entire mainstream education 
system is to become inclusive by 2022. Neither education experts, nor the 
representatives of the Ministry of Education and Science, and the Ministry of Finance 
can forecast the dynamics of inclusive schools. Moreover, the state budget can only 
accommodate 1400 inclusive schools. Most predominantly, there are no principal 
financing mechanisms to guarantee full inclusion. 
 
 
Recommendation 
 Ensure development of the strategy and action plan for realization of the 

mainstream education reform towards overall inclusiveness, and enable large civil 
society community to participate in this process. 
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RIGHT TO WORK 
 
Overview and Legislative Framework 
 
Armenia has ratified a number of international commitments to assure the protection of 
employees’ rights. These commitments were mostly included in labor legislation but 
the application of labor contracts, work conditions, minimum pay and right to rest are 
still problematic.  
 
The 2013 conclusions of the European Committee of Social Rights45 reveal that 
Armenia is not in conformity with the European Social Charter. Specifically, it fails to 
conform in the areas of adequate occupational health and safety policy, sufficient 
personal coverage of medical care, adequate minimum level of old age benefit, 
adequate level of social assistance paid to a single person without resources, and 
adequate social assistance for elderly people without resources. 
 
Despite legislation that is mostly in compliance with international standards, there are 
no effective mechanisms for overseeing its implementation. The Labor Inspectorate, 
which was to oversee the implementation of labor legislation, has been merged with 
the Inspectorate on Hygiene and Epidemics in 2013, under the auspices of the Ministry 
of Health. Although labor rights protection falls within the mandate of this new 
oversight body, 90% of its functions remain in health and safety issues46. The situation 
is exacerbated by the lack of independent trade unions, and other mechanisms for the 
protection and restoration of rights.  
 
 
Labor contracts 
 
Most laborers are socially vulnerable and poorly informed on their rights, so violations 
often do not escalate into conflict. The monitoring by HCA confirmed a lack of labor 
contracts and violations of contracts as a widespread problem. The monitoring also 
revealed the widespread practice of prescribing penalties for violations of  arbitrary 
rules set by the employer, which is prohibited by legislation47.  
 
Despite the fact that legislation stipulates that the contracts should be signed for 
undefined periods, with a few exceptions, most contracts are signed for fixed terms. 
Fixed-term contracts lead to negative consequences for workers, by increasing the 
vulnerability of the worker and keeping them dependent on a contract renewal. 
Additionally, educational institutions generally violate regulations by signing contracts 
for a period of 9-10 months. In these cases, the workers do not get payable holidays, 

                                                            
45 European Social Charter (revised), European Committee of Social Rights, Conclusions 2013, Armenia. 
Retrieved from http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/conclusions/State/Armenia2013_en.pdf  
46 Only one of the 10 departments of this Inspectorate is dedicated to issues of labor rights, meaning that 
90% of the work of the inspectorate is focusing on health issues. 
47 Labor Code of RA, Articles 231-241 
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and the employer foregoes social payments for 2-3 months as well as employment 
history for that period.  
The right to rest is particularly problematic in cases of service providers such as 
supermarkets, taxi services, etc. Armenian Helsinki Committee's monitoring shows 
that taxi drivers work 24 hours with little or no rest; the shifts in supermarkets are 
organized in such a way that the rest time for the workers is significantly below the 
standard set in law; vacation and days off are either denied or provided sporadically.  
 
The tax legislation creates a big burden for the employees that wish to follow the 
regulations by registering their workers and paying social and other obligatory 
payments. For small and medium businesses, it simply becomes unprofitable to follow 
regulations.  
 
 
Discrimination and Employee Vulnerability: Lack of Equal Opportunities 
 
There is gender based discrimination in employment, shown through the 
underrepresentation of women in leadership positions and differences in salaries at the 
same position of women and men. Discrimination towards persons with disabilities is 
largely conditioned on the absence of technical support to satisfy the special needs of 
the persons. As of 1 January 2014, 91% of employable persons with disabilities were 
unemployed.48 Furthermore, according to Collaboration for Democracy NGO, 20 
school teachers were fired from their jobs because of their adherence to a church other 
than the Armenian Apostolic Church49. 
 
 
Recommendations 
 Create a separate government entity with a specific mandate for effective oversight 

over labor rights. 
 Amend the RA Labor Code to set clear criteria for concluding a specific-term 

employment contract. 
 Adopt measures that prevent discrimination in employment. 

  

                                                            
48 Disability Armenia online. Retrieved from http://disabilityarmenia.am/am/10/free.html 
49 Collaboration for Democracy Centre. Retrieved from http://www.religions.am/arm/news/  
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RIGHT TO PROPERTY 
 
Overview and Legislative Framework 
 
Property right violations are widespread but there are no adequate legal remedies to 
restore violated rights, as the government fails to the implement decisions of the 
European Court of Human Rights (ECtHR). 
 
The Law on Alienation of Property for Society and State Needs sets a vague 
framework for defining eminent domain. As such, the notion of the “society and state 
needs” and the underlying “exclusive supreme public needs” are continuously 
misinterpreted by the government. This is used as grounds for unjustified alienation of 
private property, commonly without due compensation, and its reallocation to private 
business projects, usually run by disreputable individuals or companies having links to 
high-ranking officials or offshore zones. Decisions on eminent domain frequently take 
place in violation of legal norms, however, there are no cases when the Armenian 
courts have ruled in favor of the owners of the property and/or put in question the 
decisions of government institutions.   
 
 
The Practice of Property Alienation 
 
According to the Law on Alienation of Property for Society and State Needs the state 
does not provide guarantees for the protection of the rights of its citizens whose 
property is alienated for ‘society and state needs’. While the Government is the 
decision maker, the contracts on the transfer of property are signed between the former 
and new owners, and the government rejects any responsibility. Currently, there are 
hundreds of homeless victims of ‘state needs’ who have been cheated by companies 
that have promised replacement apartments have not been constructed on time, have 
sold single units to multiple owners, or have simply declared bankruptcy to forgo other 
contractual obligations. At present, there are 365 property owners who became 
homeless as one of the companies declared bankruptcy, 50 several failed to construct 
new estates in exchange of the confiscated ones,51 while others have sold out the ready 
apartments to multiple owners.52 Thirty four families in Syuniq Marz have been 
deprived from their private lands for the construction of a road in 2005 without prior 
notice and contract. Promises of compensation are still pending and the residents are 
charged property tax for their lost lands.53   
 
ECHR adopted about 10 decisions that recognized the infringement of rights of the 
victims of eminent domain in the center of Yerevan, but this has not yet resulted in any 
systemic change.  In one case, the government did not compensate the amount 
                                                            
50 “Downtown Yerevan” cjsc 
51 “E MC” cjsc, “City Center Development” cjsc, “Lider Mobil” ltd, “Grandinvest” ltd, “Dvin Holding” 
ltd, “Region Invest” ltd, “Local Developers” ltd, “Narekgrad” ltd 
52 “Gapbnakshin” ltd, “Narek-Shelter” ltd, “Local Developers” ltd 
53 Azatutyun online. Retrieved from http://www.azatutyun.am/content/article/25301611.html  
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prescribed for the destruction of the property of citizens.54 In other instances, in 
violation of the decision on friendly settlement, the government proposed to applicants 
some apartments in the newly constructed private houses, which had in fact already 
been sold out to different people.55  

Public property is managed and alienated without any public participation in the 
decision-making process, despite a number of legal acts prohibiting this behavior. The 
decisions of administrative bodies are not challenged in courts as citizens have 
difficulty proving how their rights are violated. Moreover, public organizations are 
denied legal standing for public interest and resource-related issues. In September 2010 
the Constitutional Court expressed its positive opinion on providing access to justice of 
NGOs in certain prescribed areas, if protecting these rights are included in their 
respective charters, and in cases where the lower courts have been ineffective.  
 
 
Recommendations 
 Amend Law on Alienation of Property for Society and State Needs to clarify the 

grounds for recognition of the ‘exclusive supreme public need’, mandate due 
justification and stakeholder participation in the assessment of ‘needs’, ensure 
guarantees by the state for ensuring due compensation for alienation of the private 
property and compliance of developers with terms of contracts. 

 Ensure adequate redress to all persons affected by expropriation of private property 
through adequate compensation for loss and damage. 

 Provide legal standing to NGOs to challenge unlawful acts of respective 
administrative bodies related to alienation or misuse of public property. 

 
 
 

 

 

 
  

                                                            
54 Tunyan and others v. Armenia ECHR 
55 Baghdasaryan and Zarikyants v. Armenia, Ghasabyan and others v. Armenia, ECHR 
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CULTURAL RIGHTS  
 
Overview and Legislative Framework 
 
Armenia has ratified a number of international conventions to ensure the protection of 
cultural rights, including the CESCR, the Convention for the Protection of the 
Architectural Heritage of Europe; the right is also ensured through Article 40 of the 
Constitution.  The Law on Protection and Use of Irremovable Historical and Cultural 
Monuments and Cultural Environment and practice does not comply with the 
international standards for protection of monuments.56 
 
 
Destruction of cultural heritage 
 
In the early 2000s, the Government made a number of decisions to allocate the 
historical center of Yerevan for construction of multi-story buildings to companies 
related to high-ranking officials or offshore registered organizations. As a result, about 
29 historical architectural buildings were destroyed, about a dozen were demolished 
and rebuilt in a deformed shape and 14 were listed for displacement. Moreover, an 
additional 15 monuments subject to protection are endangered as their respective land 
plots have been allocated for construction. The government and Yerevan Municipality 
have not honored their promises to recover some of the demolished buildings. The 
government has not updated its legislation, nor has it revised its decisions to comply 
with the Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe (ratified 
by Armenia in 2008), which would save at least 24 of the still standing monuments, 
given that the Convention prohibits ‘the removal, in whole or in part, of any protected 
monument except where the material safeguarding of such monuments makes removal 
imperative.’ Instead, it continues passing decisions on land allocations containing 
historical-cultural monuments, for modern constructions.57 Furthermore, there are 
dozens of buildings that were previously listed as protected monuments, which have 
been removed and thus are no longer subject to protection. 
 
Although the Law on the Protection and Use of Irremovable Historical and Cultural 
Monuments and Cultural Environment stipulates the instances when protected 
monuments may be removed, in practice the government’s practice of moving 
immovable monuments is in violation of the Law.  During 2010-2011, the Government 
decided to move 4 frescos, listed under immovable monuments, from Gyumri to 
Yerevan. Similarly in 2012, it made decisions to remove 63 irremovable monuments 
that are 6000 years old from their historical sites, for 4 years. Various actions and 
petitions of over 8000+ citizens to return the monuments to their location have been 
completely ignored.  
 
                                                            
56 Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe prohibits the removal, in whole or 
in part, of any protected monument except where the material safeguarding of such monuments makes 
removal imperative 
57 RA Government Decision N958-N from 29.08.2013 
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In 2012-2013, the Covered Market in the center of Yerevan, an extraordinary 
architectural monument of mid-1900s, was voluntarily deformed in violation of the 
law58 to serve as a supermarket owned by a Member of Parliament. Currently, the 
building of the old airport of Yerevan, listed among the most remarkable structures of 
the Soviet modernism architecture, is at risk of demolition. Throughout all of this, the 
Ministry of Culture has remained silent, yet it has been principle initiator in moving the 
frescos from Gyumri to Yerevan, as well as for the construction of a cafe in the 
protected zone of an antic temple dated to 1st century AC. At the same time, the 
Ministry lacks authority to oversee monuments that are under the auspices of other 
institutions, such the Armenian Apostolic Church, and does not oversee renovation 
activities of churches subject to protection.   
 
 
Recommendations 
 Redefine in the national legislation the concepts of cultural heritage and cultural 

rights in accordance with international standards, revise criteria for the inclusion of 
items within the list of protected monuments, and fill in the legislative gaps to 
strengthen the oversight of respective institutions and escalate the liability for 
destruction or damage. 

 Amend RA Law on Protection and Use of Immovable Historical and Cultural 
Monuments and Historic Environment to prohibit the removal of any protected 
monument, in whole or in part, except where the material safeguarding of such 
monuments makes removal imperative, revise the criteria for inclusion of buildings 
within the list of protected monuments, strengthen the oversight over the use of 
historical and cultural monuments and strengthen the liability for destruction or 
damage of those. 

 Annul government decisions implying the removal, demolishment and/or 
deformation of immovable monuments and ensure their exhibition in the areas of 
their historical location. 

  

                                                            
58 Law on Law on Protection and Use of Irremovable Historical and Cultural Monuments and Cultural 
Environment 
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