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Preface

This is a joint submission by a coali  on of civil society actors with extensive experience in monitoring, 
documen  ng and repor  ng human rights viola  ons in Armenia. The report covers the following areas: Jus-
 ce, an  -corrup  on, integrity of elec  ons; an  -discrimina  on; freedom of assembly and associa  on, of 

media; and protec  on of human rights defenders. The report is prepared following broad consulta  ons 
with all of the organisa  ons and is based on the fi rst-hand data collected during their monitoring and right 
protec  on work. Prepara  on of the report was supported and coordinated by the Open Society Founda-
 ons – Armenia.

In 2014, a group of civil society organisa  ons submi  ed the report on Armenia’s implementa  on of the 
UPR recommenda  ons aler  ng that the situa  on reported during the previous cycle had not improved 
but con  nued deteriora  ng. The human rights and democra  c governance principles and prac  ces took 
a serious dive as the former President Serzh Sargsyan decided not to sign the Associa  on Agreement with 
the EU in 2013. Cons  tu  onal Amendments, adopted in 2015, ins  tu  onalised the decline of democracy 
and jus  ce and took a heavy toll on an  -discrimina  on, an  -corrup  on and women’s rights. The guaran-
tees of certain rights (namely, right to liberty, suffi  cient living standards, healthcare, access to informa-
 on, working condi  ons, social security, confi den  ality of correspondence, right to fair trial, presump  on 

of innocence and right to marry) overshadowed these cri  cal changes and, most importantly, allowed 
Sargsyan, a  er his two terms as president, to claim the post of the prime minister, the highest offi  ce by the 
amended cons  tu  on. Moreover, right before the prime minister took offi  ce, a new legisla  on had been 
adopted gran  ng the prime minister’s offi  ce wide powers and minimising its accountability. The Police, 
Na  onal Security Service, Special Inves  ga  ve Service, Inves  ga  on Commi  ee, and State Control Service 
were to report solely to the prime minister. 

Massive peaceful protests led by the opposi  on MP Nikol Pashinyan against Sargsyan’s vo  ng in as a prime 
minister resulted in Serzh Sargsyan’s resigning from the offi  ce in April 2018, a week a  er the vote. In May 
2018, following large-scale protests, the parliament elected Nikol Pashinyan as the prime minister. In De-
cember 2018, early parliamentary elec  ons were held resul  ng in consolida  ng the results of the peaceful 
Revolu  on and the formerly ruling Republican Party of Armenia losing the legisla  ve branch. Democra  c 
changes in Armenia allow for higher expecta  ons from the new government and the following report out-
lines the priority issues that should be resolved to reconcile with the human rights viola  ons commi  ed 
by the former government. 

Since the Revolu  on in April 2018, some serious advancement has been registered in honouring and pro-
tec  ng rights. Specifi cally, for the fi rst  me in decades, Armenia had free and fair na  onal elec  ons, pre-
ceded by equally high-integrity Yerevan City Council elec  ons. The right to freedom of expression and 
freedom of media have substan  ally improved in prac  ce. The control over the Public TV broadcast sub-
stan  ally weakened. The authori  es have declared and pursued zero tolerance towards corrup  on and 
have started addressing some systemic issues in a more systema  c way by developing a robust an  -cor-
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rup  on strategy. There is a serious commitment of the authori  es to improve the situa  on of mental 
health in the country by de-ins  tu  onalising the care and by securing the legal capacity of the pa  ents. 
Pallia  ve care has received government support and is expanding. 

These democra  c gains are encouraging. However, these are s  ll thema  c ini  a  ves with limited inten-
 ons to ins  tu  onalise the change. Similarly, it is diffi  cult to draw a clear and wholesome picture of the 

commitments taken by the new authori  es with regards to human rights, as they have not published the 
new human rights strategy. Their inert posi  on towards the right to be free from torture and ill-treatment 
and poor protec  on of the rights of LGBTI community representa  ves—a posi  on characteris  c to prior 
authori  es—is concerning.  To make the transi  on irreversible and to end systemic viola  ons of human 
rights and impunity for such viola  ons, systemic reform of the en  re jus  ce system, including prosecu  on 
and inves  ga  on services, peniten  ary, and judiciary is urgently needed. And for this reform to be sub-
stan  al and enduring, it should be informed by a profound revision of the past viola  ons and of the state 
capture that allowed systemic injus  ce and corrup  on. 
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1. JUSTICE, ANTI-CORRUPTION, INTEGRITY OF ELECTIONS

1.1.  The state has not undertaken signifi cant eff orts towards the implementa  on of 
recommenda  ons re-ceived during the second cycle of the UPR. Par  cularly, no prog-
ress was registered to ensure the independence of judiciary, eff ec  ve inves  ga  on of 
torture complaints and reforma  on of the electoral law. 

2. RIGHT TO FAIR TRIAL

2.1. Public trust in the jus  ce system and par  cularly in the judiciary is s  ll extremely low even a 
year a  er the Revolu  on and parliamentary elec  ons. The reason is the fact that the jus  ce system, 
unlike the execu  ve and legisla  ve branches, has remained the same both in the structure and reg-
ula  ons, which have reportedly lacked accountability and independence both externally and inter-
nally. While human rights and an  -corrup  on ac  vists have expressed their mistrust, the public and 
the authori  es came on board to demand systemic change only when due process viola  ons by the 
presiding judge were illustrated during former President Kocharyan’s trial. The trial judge and the 
higher courts failed on a number of issues during the very fi rst week of trial. The same judges and 
prosecutors who marred themselves in grave corrup  on and poli  cally mo  vated inves  ga  ons 
and trials remain in control. The problems that accumulated in the course of almost two decades of 
state capture remain vis-a-vis the jus  ce system. 

2.2. Previous judicial reforms did not contribute to the eradica  on of corrup  on. The law does 
not ensure the independence of judges, transparency of their appointment and promo  on, case 
assignment mechanism, eff ec  ve data collec  on to enable monitoring of court decisions’ consis-
tency. There is no disclosure of interests by the judges. Many judges have acquired huge volumes of 
property and assets, dispropor  onate to their salary. Objec  ve ve   ng of judges, par  cularly those 
in the Supreme Judicial Council and the Cons  tu  onal Court, is believed to be the most important 
measure for ensuring the integrity of the judiciary.

2.3. The self-governing judicial body, formerly the Jus  ce Council, now Supreme Judicial Council (SJC), 
has long served as an internal control mechanism.  According to the law, fi ve SJC members are nom-
inated and elected only by the leading poli  cal party in the parliament, without an op  on of ge   ng 
proposals from academia or civil society. This scheme does not guarantee the independence of the ju-
diciary. The disciplinary, appointment and dismissal decisions of SJC, cannot be appealed, which limits 
access to jus  ce for judges. Disciplinary decisions are unsubstan  ated and, as a rule, made in closed-
door sessions of the council. The law allows the Minister of Jus  ce to launch disciplinary proceedings 
against judges and request explana  on from judges concerning the ongoing cases. 
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2.4. The law enforcement and security agencies have long been exploited by the execu  ve to sup-
press ci  zens and conceal government abuses. The 2015 Cons  tu  onal Amendments and subse-
quent legisla  ve revision s  pulated the subordina  on of law enforcement, inves  ga  on and secu-
rity bodies to the prime minister, depriving the parliament of the mechanisms to exercise oversight 
of these ins  tu  ons. The eff ec  veness of inves  ga  on is signifi cantly compromised by ambiguous 
func  onal distribu  on between diff erent inves  ga  ve bodies. There are no suffi  cient guarantees 
for impar  ality and accountability of the prosecutor’s offi  ce. There are no objec  ve criteria for the 
nomina  on and selec  on of candidates for General Prosecutor. 

3. Recommenda  ons

3.1. Carry out ve   ng of judges, prosecutors, inves  gators and police offi  cers based on law and 
objec  ve, non-discriminatory criteria;

3.2. Provide mechanisms for appealing the Supreme Judicial Council’s disciplinary, appointment 
and dismissal decisions, restrict the Council’s discre  onary powers and increase its accountability; 

3.3. Establish an  -corrup  on courts with a corpus of specialised and high-integrity judges elected 
through transparent procedures;

3.4. Secure cons  tu  onal mechanisms of parliamentary and civil oversight of security bodies 
and police, including their repor  ng to the parliament, elec  on of the ins  tu  ons’ heads by the 
majority vote in the parliament; 

3.5. Secure ins  tu  onal independence of the security, inves  ga  ve bodies and police from the 
execu  ve through the elec  on of the heads of these bodies by parliament; 

3.6. Unify all inves  ga  ve agencies of diff erent state ins  tu  ons under the framework of the 
Inves  ga  ve Commi  ee. 

4. Poli  cally mo  vated persecu  ons

4.1. The right to a fair trial has been consistently violated in Armenia. Former authori  es invariably 
persecuted poli  cal opponents, using fabricated evidence, restric  ng their due process rights, ap-
plying excessive pre-trial deten  on  and dispropor  onate prison terms.  Many persons were arbi-
trarily deprived of liberty for exercising their right to freedom of expression and assembly and were 
recognised as poli  cal prisoners.  They were released shortly a  er the 2018 Revolu  on, neverthe-
less, many of the criminal cases are s  ll underway. 
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5. Excessive use of deten  on

5.1. Excessive use of pre-trial deten  on persists as a major problem. The mo  ons of inves  ga  ve 
bodies and decisions of courts are not substan  ated with solid facts. The systemic nature of the 
problem is refl ected in a number of judgements of the European Court of Human Rights (ECtHR) 
against Armenia. The use of stereotyped formulae of imposing and extending deten  on is a per-
sistent problem, which violates the right to liberty and security.  The number of mo  ons for pre-trial 
deten  on has decreased since 2018, however, the ra  o of court decisions concerning applica  on of 
deten  on has not been changed. The courts are mainly inclined to grant the mo  ons for deten  on.  

6. Access to jus  ce

6.1. The law does not allow non-governmental organisa  ons (NGO) to apply to court for the pro-
tec  on of public interest. In 2010, this regula  on was proclaimed uncons  tu  onal.  As of now, 
NGOs can apply to court only for the protec  on of environmental rights. Meanwhile, ac  o popularis 
mechanism is important for ques  oning government ac  ons and by-laws that may result in social 
injus  ce, discrimina  on, exploita  on of natural resources, misuse of public funds, etc. 

6.2. Response by jus  ce system to domes  c violence cases and cases with par  cipa  on of persons 
with intellectual and psychosocial disabili  es lacks sensi  vity and is not accommodated to needs of 
the par  es involved. This as a rule leads to the viola  on of equality before the court and the right 
to be heard. 

7. Recommenda  ons

7.1. Swi  ly adopt new Criminal and Criminal Procedure Codes, providing eff ec  ve alterna  ves to 
pre-trial deten  on and extend the mandate of the Proba  on service to cover the pre-trial stage;

7.2. Revise the law on NGOs to allow them apply to court for the protec  on of public interest;

7.3. Establish specialised pool of judges to hear domes  c violence cases; develop separate guidelines 
for judges on accommoda  on of hearings on domes  c violence cases and cases with the par  cipa-
 on of persons with intellectual and psychosocial disabili  es in administra  ve, criminal and civil 

courts.
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8. TORTURE AND OTHER ILL-TREATMENT

8.1. Gaps in preven  on and punishment of torture and other ill-treatment

8.2. Torture remains a legisla  ve and prac  cal problem. The Criminal Code provides the defi ni  on 
of torture in line with UNCAT standards, while other cruel, inhuman and degrading treatment and 
punishment are not criminalised.  The cases falling under ill-treatment are usually qualifi ed as abuse 
of power. Un  l now, no offi  cial has been convicted for torture, despite numerous reports about tor-
ture happening during arrest and interroga  on. The tes  mony, allegedly obtained through torture, 
is not rejected immediately from the case materials, but remains un  l the verdict is published.  The 
state does not provide adequate rehabilita  on for torture vic  ms. Law enforcement offi  cers and 
judges are unaware of interna  onal standards of documenta  on and inves  ga  on of torture and 
other ill-treatment (Istanbul Protocol). Regardless of the inves  ga  on outcome, there is no mecha-
nism to compensate torture vic  ms.  

9. Recommenda  ons

9.1. Criminalise ill-treatment and ensure documenta  on of injuries for persons subjected to tor-
ture or other ill-treatment based on the Istanbul Protocol;

9.2. Ensure adequate qualifi ca  on of cases of torture and other cases of ill treatment;

9.3. Exclude the use of evidence extorted through torture at any stage of proceedings, provide 
eff ec  ve mechanisms for review and redress with no statute of limita  ons;

9.4. Provide adequate rehabilita  on services to vic  ms of torture and other ill-treatment, includ-
ing medical, psychological, social and legal;

9.5. Introduce mechanisms to provide pecuniary and non-pecuniary damages to torture vic  ms 
regardless of the inves  ga  on outcome.

10. Police, military police and deten  on centres

10.1. During the repor  ng period up un  l May 2018, police widely prac  ced “invi  ng” people for 
informal talks and then charging them with crimes using violence to extort self-incrimina  ng ev-
idence. The prac  ce of holding people in apprehension over the prescribed maximum of three 
hours without suffi  cient grounds and an arrest warrant were used extensively to restrict freedom of 
movement and isolate ac  ve par  cipants and organisers of protests.  
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10.2. Police violence was registered during the trial of the “Sasna Tsrer” (an armed opposi  on group) 
in June 2017. Police offi  cers beat four persons in the basement of the courthouse. The a  orneys of 
vic  ms and the Ombudsman documented various physical injuries on the defendants’ bodies. The 
Commander of the Yerevan escort police ba  alion was charged in June 2018. 

10.3. Torture and other ill-treatment have been used against witnesses and suspects by the Military 
police.  This is due to the lack of legisla  ve clarity concerning the func  ons and powers of the Mil-
itary police in disciplinary cells or in ba  alions, lack of civilian oversight mechanisms. Torture and 
other ill-treatment have also been reported in military, however, no military commander has been 
held liable un  l now. There is no civilian monitoring in the deten  on centres of the Na  onal Security 
Services.  

11. Recommenda  ons

11.1. Install audio-video recording in interroga  on rooms of all deten  on centres and inves  ga-
 on rooms;

11.2. Increase the eff ec  veness of early release mechanisms;

11.3. Ensure legisla  ve clarity on the func  ons of Military police in military ba  alions and disci-
plinary cells;

11.4. End impunity for the torture and ill-treatment in military and punish high level responsible 
personnel. 

12. Peniten  aries

12.1. Civil society monitors reported a number of torture and ill-treatment cases in peniten  ary in-
s  tu  ons, which were not inves  gated eff ec  vely. LGBTI inmates and other vulnerable groups face 
isola  on and humilia  on in prisons.  In 2018, 612 cases of self-harming and 430 cases of hunger 
strike were registered in prisons, which was lower than in 2017.  Authori  es failed to eff ec  vely 
prevent and inves  gate suicide and self-harming cases in prison. Peniten  ary Monitoring Group  
has regularly encountered obstacles in visi  ng certain inmates. Access to healthcare, including psy-
chiatric care is impeded for many prisoners. Access to methadone subs  tu  onal therapy is impeded 
for many drug-using prisoners. Moreover, the benefi ciaries of this therapy are not eligible for early 
condi  onal release. 
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13. Recommenda  ons

13.1. Carry out independent and eff ec  ve inves  ga  on into the cases of ill-treatment and self-harm-
ing in peniten  aries that would lead to the iden  fi ca  on and punishment of responsible persons; 

13.2. Ensure access to remedy for torture vic  ms and their representa  ves; 

13.3. Transfer the prison healthcare under the Ministry of Health and ensure the quality and acces-
sibility of medical services for inmates;

13.4. Undertake legisla  ve and other measures to eradicate criminal culture in prisons and discrim-
inatory policies towards inmates;

13.5. Improve the access to methadone subs  tu  onal therapy for prisoners. 

14. Life prisoners

14.1. There are 95 life prisoners in Armenia while the total popula  on is around 3 million.  The situ-
a  on is due to the presiden  al decree of 2003, which ‘sentenced’ 42 persons, previously sentenced 
to death penalty, to life imprisonment; the possibility of sentencing 18-20-year old persons to life 
imprisonment; ineff ec  ve early release mechanisms;  unjust convic  ons based on the evidence ex-
torted through torture. Amnesty of 2018 did not include any life prisoners. Imprisonment without 
any hope of release amounts to torture and ill-treatment. 

15. Recommenda  ons

15.1. Repeal part of the 2003 presiden  al decree and ensure appropriate remedies for the abuse 
of due process;

15.2. Raise the age of life imprisonment from 18 to 21 years; 

15.3. Ensure the applica  on of early release mechanisms to the cases of life prisoners;

15.4. Ensure the eff ec  ve applica  on of early release mechanisms to the cases of life prisoners by 
a) se   ng clear criteria for person’s correc  on evalua  on, b) intensifying the rehabilita  on work 
with inmates, and c) ensuring the quality and impar  ality of reports prepared by the Proba  on 
service. 
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16. Denial of pain treatment as torture or other ill-treatment

16.1. Armenia has integrated pallia  ve care into the na  onal health system, registered and import-
ed oral morphine, removed complex procedures and bureaucra  c barriers for prescribing opioids 
for people with life-threatening diseases. However, police con  nue illegi  mate control over pre-
scrip  on process and access to pa  ents’ personal data (including photos and passport registra  on 
in the police), which results in viola  on of the right to privacy, the right to confi den  ality and the 
rights of medical providers. Many pa  ents s  ll end their days in unbearable suff ering, which goes 
against interna  onal standards on pain management, represents a viola  on of the right to health 
and creates a risk of cruel, inhuman or degrading treatment.  Reports and available data show that 
the consump  on of morphine by cancer pa  ents in Armenia does not exceed 2.5% of the total de-
mand; hence, almost 98% of pa  ents con  nue bearing the suff ering pain.  

17. Recommenda  ons

17.1. Put an end to excessive police interference in the prescrip  on process;

17.2. Ensure access to adequate pain medica  on for all pallia  ve care pa  ents suff ering of mod-
erate to severe pain. 

18. RIGHT TO LIFE

18.1. Non-combat deaths

18.2. There are no accurate numbers of deaths in the armed forces. The government and civil so-
ciety reports provide confl ic  ng data.  According to the Helsinki Ci  zens’ Assembly-Vanadzor, from 
January 2012 to October 2018 the number of deaths in the armed forces was 506, 225 from them 
resulted from cease-fi re viola  on (77 occurred in a result of April 1-5, 2016 hos  li  es), 281 were 
non-combat deaths.  There were 63 cases of death in the army during 2018.  No adequate measures 
have been taken to ensure eff ec  ve and objec  ve inves  ga  on into these cases. No state represen-
ta  ve was held responsible for any of the cases. Several non-combat deaths that previously had 
not been eff ec  vely inves  gated, were reopened a  er the 2018 Velvet Revolu  on.  However, even 
during the reopened stage, the inves  ga  on into these cases is not carried out eff ec  vely.     
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19. Recommenda  ons

19.1. Conduct eff ec  ve inves  ga  ons to hold state representa  ves responsible for non-combat 
deaths.

19.2. Ensure transparency and accuracy of repor  ng about deaths in the army;

19.3. Ensure genuine inves  ga  on of reopened cases of non-combat deaths, provide remedies to 
vic  ms’ families;

19.4. Enact legisla  ve mechanisms to ensure pecuniary and non-pecuniary compensa  on to sol-
diers who suff ered health problems during the military service.   

20. Deaths in Peniten  aries

20.1. 112 inmates died in Armenian prisons during 2014 - 2017.  This is one of the highest rates 
among the Council of Europe member states.  In 2017, 17 prisoners died in prisons, two of them 
commi  ed a suicide. During 2018, 18 inmates died in peniten  ary ins  tu  ons, two of them died 
from commi   ng a suicide.  Though some of these cases were inves  gated, no prison administra  on 
was held accountable.  

21. Recommenda  on 

21.1. Conduct eff ec  ve inves  ga  ons into the deaths of prisoners; provide remedies to the fam-
ilies of vic  ms.

22. RIGHT TO FREE ELECTIONS

22.1. For over two decades, electoral rights were violated during every elec  on in Armenia through 
massive fraud, vote-buying, abuse of administra  ve resources, viola  on of labour and economic 
rights, violent crackdown on each post-electoral protest and viola  on of access to jus  ce. The previ-
ous regime, along with the judiciary, guaranteed impunity for electoral crimes through me  culously 
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developed legisla  ve loopholes and poor enforcement. The Electoral Code has a number of defi -
ciencies, including but not limited to the regula  ons on electoral system and forma  on of elected 
bodies, work of territorial and precinct electoral commissions, campaign fi nancing and use of ad-
ministra  ve resources, complaint procedures, limita  ons on the work of media representa  ves and 
observers. The voters’ list is published a  er the parliamentary and several city council elec  ons. 
The Electoral code does not prescribe this requirement for local self-government elec  ons, under-
mining the transparency of elec  ons in small communi  es. The two major elec  ons held a  er the 
Revolu  on were the fi rst undisputed and widely trusted elec  ons  that need to be consolidated 
through comprehensive and ambi  ous electoral reforms.     

23. Recommenda  ons

23.1. Ini  ate a comprehensive electoral reform to adopt a new Electoral Code, developed in close 
consulta  on with civil society organisa  ons, taking into considera  on the recommenda  ons of 
interna  onal and local observa  on missions. 

 

24. ANTI-DISCRIMINATION

24.1. The majority of recommenda  ons related to the issues of discrimina  on and gender equality 
issued during the second cycle of UPR remained unaddressed. The state failed to adopt an eff ec  ve 
domes  c violence and an  -discrimina  on legisla  on and ra  fy the Istanbul Conven  on and CRPD 
Op  onal Protocol. Furthermore, no eff ec  ve ac  ons were taken towards comba  ng hate speech 
and hate crime against LGBTI persons, and fi gh  ng discrimina  on against ethnic minori  es and 
people with disabili  es. 

25. An  -Discrimina  on law 

25.1. The lack of comprehensive an  -discrimina  on legisla  on in Armenia deprives ci  zens of ef-
fec  ve legal protec  on from discrimina  on. In March 2018, the government introduced a new dra   
law on discrimina  on. The dra   law addresses the gaps in current legisla  on, including defi ni  on 
of discrimina  on and its types, shi  ing of the burden of proof. However, it fails to provide eff ec  ve 
mechanisms for vic  ms to seek legal redress and eff ec  ve remedy and does not establish an eff ec-
 ve and independent na  onal equality body. 
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26. Recommenda  on

26.1. Adopt a comprehensive and eff ec  ve an  -discrimina  on legisla  on, which will provide ef-
fec  ve mechanisms for protec  on, access to jus  ce and eff ec  ve remedies for vic  ms of discrim-
ina  on, and will establish an independent and eff ec  ve na  onal equality body empowered with 
support and li  ga  on competences;

26.2. Conduct awareness raising campaigns, including through public television, targe  ng harm-
ful stereotypes and discriminatory prac  ces against marginalised groups. 

27. Freedom of religion

27.1. The secular founda  on of the state and the freedom of religion and expression are under-
mined by increasingly interven  onist stance of the Armenian Apostolic Church (AAC). Abusing the 
declara  ve cons  tu  onal provision for the AAC’s “exclusive mission,”  both state authori  es and the 
AAC present and promote the AAC as a ‘state church.’ Not only does it hold a monopoly of access to 
educa  on and armed forces by law, but it also abuses its posi  on by interfering in these ins  tu  ons 
jeopardising their secular nature. The content and instruc  on of the mandatory “AAC History” in 
public schools does not convey informa  on and knowledge in an objec  ve, cri  cal and pluralis  c 
manner and amounts to indoctrina  on.  There is mass bap  sing of conscripts and daily morning 
prayers in the army, claimed to be voluntary.  At the same  me, the legisla  on s  pulates prohibi-
 ons for the personnel of police, Na  onal Security Service and Rescue service, as well as limita  ons 

for Armed Forces concerning the membership to religious organisa  ons, which in prac  ce does not 
refer to the membership to AAC. Statements by former and current government offi  cials expressing 
their allegiance to the AAC or extensively cri  cising other religious organisa  ons, o  en crossing the 
threshold of hate speech, contribute to the further extension of the gap.

28. Recommenda  ons

28.1. Revise current Law on Religious Organisa  ons in line with Venice Commission Recommenda-
 ons (2011 and 2018) par  cularly in regards to the dominance of the AAC, the high threshold for 

the registra  on of organisa  ons and labelling of preaching as “soul hun  ng” (prosely  sm); 

28.2. Align the public school course “History of the Armenian Church” with OSCE Toledo Principles;

28.3. Prohibit forceful par  cipa  on of soldiers in religious rituals by AAC clergy;
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28.4. Remove legisla  ve limita  ons and restric  ons upon law enforcement and military units re-
garding the membership to religious organisa  ons;

28.5. Address the propaganda and hate speech against other religions and hold perpetrators ac-
countable.

29. Discrimina  on on the ground of SOGI

29.1. During 2015-2017, the civil society organisa  ons documented 35 incidents of hate crimes 
against LGBTI persons,  but the lack of appropriate regula  ons limits legal recourses for many crimes 
commi  ed.  The police do not conduct eff ec  ve and comprehensive inves  ga  on into the cases of 
threats and violence against them. LGBTI persons and those defending their rights become targets 
of hateful rhetoric and threats on social media, by public fi gures, including representa  ves of po-
li  cal par  es and members of parliament.  LGBTI persons are frequent targets of discrimina  on in 
closed ins  tu  ons such as prisons and the army. Homosexual prisoners face violence, sexual abuse, 
degrading treatment and discriminatory a   tude displayed by both prison offi  cers and inmates. 
They are segregated in peniten  aries, placed in separate cells, usually of worse condi  ons, and are 
forced to perform degrading labour.  Gay men who served in the army reportedly faced physical and 
psychological abuse and blackmail.  Gender reassignment is not regulated as a health service in Ar-
menia. As a result, transgender persons undergo reassignment surgeries secretly by doctors invited 
from abroad with no further access to relevant medical services.  

29.2. LGBTI persons face challenges in exercising their rights to freedom of expression and assem-
bly. In July 2017, two LGBTI-themed movies were withdrawn from the program of Golden Apricot 
Interna  onal Film Fes  val in an act of censorship and discrimina  on by the Union of Cinematogra-
phers of Armenia.  In November 2018, the Forum of LGBT Chris  ans of Eastern Europe and Central 
Asia was cancelled in Yerevan, jus  fi ed by the police inability to provide guarantees for the safety of 
forum par  cipants.  In April 2019, a transgender ac  vist spoke about hate crimes against transgen-
der people during the public hearing on Armenia’s implementa  on of the UPR recommenda  ons 
at the Na  onal Assembly. The speech was followed by an aggressive reac  on of the Chair of the 
SC on Human Rights Commission presiding the hearing. The chair’s act fuelled online hate speech 
and ac  ons of protest outside the Na  onal Assembly.  “Prosperous Armenia” parliamentary frac-
 on ini  ated legisla  ve amendment in the Criminal Code of the republic of Armenia in May, 2019, 

to introduce criminal liability for “Propaganda of non-tradi  onal sexual orienta  on among people 
under sixteen”.
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30. Recommenda  ons

30.1. Include sexual orienta  on and gender iden  ty as protected grounds in the an  -discrimina-
 on legisla  on;

30.2. Criminalise hate speech by state offi  cials based on SOGI and make SOGI-mo  vated bias an 
aggrava  ng circumstance in criminal law;

30.3. Conduct eff ec  ve and comprehensive inves  ga  on into the cases of homophobic and 
transphobic a  acks as hate crimes;

30.4. Adopt a legisla  on recognising and regula  ng gender reassignment as a health service. 

31. Ethnic minori  es

31.1. The government does not have a comprehensive strategy towards protec  on and promo  on 
of the culture, language and the iden  ty of ethnic minori  es. The government does not maintain disag-
gregated data on economic and social indicators by ethnicity and na  onality to understand be  er the 
impact of state policies on ethnic minority communi  es.  Around 70% of children in Armenia are not 
enrolled in preschool educa  on, because of the lack of relevant services or the poor quality of infrastruc-
ture. Due to the lack of kindergarten facili  es in communi  es with ethnic minority popula  on, ethnic-mi-
nority children have limited access to pre-school educa  on.  School enrolment and a  endance rates for 
children from ethnic minority groups, in par  cular Yezidis, Kurds, and Molokans, were signifi cantly lower 
than average, and dropout rates a  er the ninth grade were higher.  The government took no steps to 
address harmful customs and tradi  ons among ethnic minori  es. Par  cularly, the Yezidi girls remain vul-
nerable to early marriage and its consequences, including reduced access to educa  on and reproduc  ve 
healthcare services. Sta  s  cal informa  on on early marriages is limited as most child marriages are not 
registered offi  cially or are registered only a  er the couple reaches the legal age of marriage. 

32. Recommenda  ons

32.1. Develop a na  onal strategy for protec  ng the ethnic, cultural, religious and linguis  c iden  ty of 
minori  es and crea  ng condi  ons for the promo  on of that iden  ty in line with the UN Declara  on 
of the Declara  on on the Rights of Persons Belonging to Na  onal or Ethnic, Religious and Linguis  c 
Minori  es;

32.2. Improve legisla  on and enforcement mechanisms to prevent underage marriage;

32.3. Establish an eff ec  ve mechanism for iden  fi ca  on and referral of out-of-school children.
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33. Gender-based violence and reproduc  ve rights

33.1. Gender-based violence remains prevalent as on average 10 women are killed every year in 
Armenia. A  er the law on domes  c violence went into force in July 2018, the police documented 
more than 1500 cases over the period of nine months. Though the law accords the police the au-
thority to intervene in cases of domes  c violence through protec  ve measures, the effi  ciency of im-
mediate response remains low. In most of the cases police only issues a warning to the perpetrator 
as a protec  ve measure, which does not increase the safety of the vic  m. There are no follow-up 
visits by the police and social workers to monitor the behavioural change. The police also fail to ad-
dress the viola  ons of protec  on orders by the perpetrators, and the burden of proof in such cases 
is on the vic  m, who has to provide evidence to the police in a wri  en form. The government has 
recently announced its inten  on to adopt the Istanbul Conven  on, which has sparked an aggressive 
campaign from radical groups labelling it as a green light for same sex marriages.

33.2. In 2017, a comprehensive research  on the cases of sexual violence against women for the 
period of 2015 – 2016 revealed serious gap in law and prac  ce. The lack of gender sensi  ve and vic-
 m-centred approach and further vic  m-blaming by the law enforcement and judiciary undermines 

access to jus  ce for women vic  ms of sexual violence and assault. Marital rape is not recognised as 
a separate crime and type of sexual violence despite the fact that in 38% of the cases the suspects 
or accused were the partners of the vic  ms.

33.3. The new legal regula  ons ini  ated by the government aimed at preven  ng sex-selec  ve abor-
 on (SSA) threaten to create undue burdens for women seeking safe abor  on, including three-day 

wai  ng period and mandatory counselling.  While the stated purpose of the law was to reduce the 
prevalence of SSA, its eff ect is primarily to restrict women’s reproduc  ve choices due to the lack of 
accessibility of reproduc  ve services. 

34. Recommenda  ons

34.1. Ra  fy the Council of Europe Conven  on on preven  ng and comba  ng violence against 
women and domes  c violence (Istanbul Conven  on) without any reserva  ons and amend the 
na  onal legisla  on, including the Criminal Code; conduct awareness-raising on the Conven  on;

34.2. Develop the capaci  es of the judiciary, law enforcement and social workers to secure eff ec-
 ve response to cases of gender-based violence and enforcement of protec  ve measures;

34.3. Adopt a comprehensive legisla  on on sexual violence and harassment, and establish eff ec  ve 
mechanisms for preven  ng and addressing the cases of sexual assault; provide a defi ni  on of consent; 

34.4. Repeal the legisla  ve requirement of mandatory wai  ng period and mandatory counselling 
for women seeking abor  on, and provide impar  al counselling on family planning. 
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35. People with disabili  es 

35.1. In July 2015, the European Court of Human Rights found a viola  on of the right to a fair trial 
in the case of Shamoyan v Armenia, where Ms Shamoyan, who uses a wheelchair, was denied ac-
cess to the Court of Cassa  on. The government fails to provide eff ec  ve mechanisms against dis-
ability-based discrimina  on. A study published in 2013 cites a 92%  rate of unemployment among 
persons with disabili  es.  The most signifi cant barriers to employment are employers’ nega  ve at-
 tudes, the failure to provide reasonable accommoda  on, lack of state-provided incen  ves. Major 

cultural, sport, leisure and recrea  on venues, and many governmental buildings remain inaccessi-
ble to persons with disabili  es. Most public facili  es, e.g. educa  onal and healthcare ins  tu  ons, 
are widely inaccessible much like polling sta  ons during elec  ons, which disenfranchise persons 
with disabili  es, hindering their poli  cal par  cipa  on. Measures taken by the state and local au-
thori  es usually address the needs of people only with physical disabili  es.

36. Recommenda  ons

36.1. Adopt an eff ec  ve law on the rights and inclusion of persons with disabili  es and ensure 
that the Ministry of Labour and Social Aff airs overseeing its implementa  on has the legal stand-
ing to demand its implementa  on in court; 

36.2. Ensure the implementa  on of legal guarantees to accessibility in all areas, including appro-
priate sanc  ons in the Code on Administra  ve Off ences for breaches of accessibility norms and 
standards; set up a monitoring mechanism based on repor  ng to ensure the eff ec  ve implemen-
ta  on of such norms and standards;

36.3. Introduce eff ec  ve quotas and incen  ve measures for employers in public and private sec-
tors to employ people with disabili  es; 

36.4. Ensure that women with disabili  es have access to medical services and facili  es, including 
sexual and reproduc  ve health.

37. FREEDOM OF ASSEMBLY AND ASSOCIATION, FREEDOM OF MEDIA, AND 
PROTECTION OF HUMAN RIGHTS DEFENDERS

37.1. The majority of recommenda  ons issued during the second cycle of UPR with regards to the 
freedom of assembly and associa  on, of media, and protec  on of human rights defenders have 
remained unaddressed.
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38. FREEDOM OF ASSEMBLY AND ASSOCIATION

38.1. During the period of January 2015 - April 2018 numerous cases of administra  ve and criminal 
prosecu  on of assembly par  cipants and organisers made an adverse impact on the protec  on of the 
right to freedom of assembly. The viola  ons of the right included unlawful police interference, use of 
excessive force and arbitrary deten  on, and instances of the use of police riot gear without proper pre-
cau  ons which have not been adequately addressed. There were 472 (380 by other sources) peaceful 
protesters apprehended in 2015; the overwhelming majority referred to the protests against electricity 
price hikes. In 2016, over 700 people were apprehended during the protests held from July 17 to 30 to 
support Sasna Tsrer armed group having seized the Police Patrol Service Sta  on in Yerevan.

38.2. Violence against peaceful protesters and reporters was o  en carried out by policemen in civil-
ian clothing or other individuals affi  liated and coordinated by the police. During peaceful protests in 
April 2018 that led to the Revolu  on, over 1200 protesters were apprehended between April 16-23 
among them 10% underage persons. 127 people applied for medical treatment for various inju-
ries.  A  er the Revolu  on, the freedom of peaceful assembly is ensured, but the inves  ga  on into 
past viola  ons is regularly suspended and resumes only in response to public pressure. The right 
to peaceful assembly in prac  ce is very limited for LGBTI persons. Major concerns rose when the 
Forum of LGBT Chris  ans of Eastern Europe and Central Asia, scheduled to take place in November 
2018, was cancelled for safety reasons following severe threats and hate speech disseminated by a 
part of society, Armenian Apostolic Church and several public offi  cials.

39. Recommenda  ons

39.1. Carry out within a reasonable  me a comprehensive and impar  al inves  ga  on of criminal 
cases of violence against assembly par  cipants and reporters during the assemblies of June 2015, 
July 2016 and April 2018 and iden  fy all perpetrators;

39.2. Enhance nego  a  on skills of the policemen involved in the administra  on of assemblies; 
their strict compliance with the standards of using physical force and special means during as-
semblies; their wearing of uniform and iden  fi ca  on insignia when performing du  es; authorise 
the use of special means in the police gear only to specially trained service persons; 

39.3. Ensure protec  on of the right to freedom of assembly for vulnerable groups providing ad-
di  onal security measures if needed;

39.4. Develop taxa  on and accoun  ng requirements for public organisa  ons based on the pecu-
liari  es of their ac  vity.
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40. FREEDOM OF MEDIA

40.1. Media freedom and pluralism have tradi  onally been limited both in legisla  on and prac  ce. 
The broadcast legisla  on does not safeguard the independence of the na  onal regulatory authority, 
its ac  vi  es lack transparency and fair compe   on procedures in broadcas  ng. The main share-
holders of television companies and online media are representa  ves of the former poli  cal elite or 
large businesses keeping online media and commercial adver  sing under their control. This control 
is manifested in deliberate dissemina  on of discredi  ng disinforma  on and manipula  on o  en tar-
ge  ng the current government that has publicly denounced the prac  ce of controlling media. The 
smear campaigns carried out by such media have led to the increase of lawsuits fi led against media 
outlets for defama  on and libel. The need for transparency and disclosure of informa  on on the 
owners and funders of the mass media has become even more urgent.

40.2. TV companies operate in unequal condi  ons. In 2016, a full transi  on from analogue to digital 
broadcas  ng was implemented, and over 10 local TV channels opera  ng in marzes have appeared 
on the brink of closure due to the absence of digital broadcas  ng licenses. 

40.3. Journalists have performed in unfavourable condi  ons. Numerous cases of physical abuse and hin-
dering to professional ac  vity have been registered against them: 23 journalists were injured when cov-
ering the protests against electricity price hikes, 19 reporters were injured when covering the protests 
held from July 17 to 30, and 22 reporters received injuries covering the April 2018 events. No eff ec  ve 
and reliable inves  ga  on of a  acks on journalists were carried out, with minor steps taken for loud cases.

41. Recommenda  ons

41.1. Prescribe by law the requirement of publicity of the actual and formal owners of mass me-
dia, ownership share and funding sources;

41.2. Develop mechanisms to dismantle the monopolisa  on of adver  sing industry and its im-
pact on media;

41.3. Promote self-regula  on and ethical standards for media but refrain from legal regula  ons 
that could be misused for arbitrary censorship;

41.4. Amend the Law on Television and Radio by clarifying the broadcast licensing procedure, 
ensuring transparency and fairness of compe   ons;

41.5. Clarify the status of marz TV channels without a digital broadcas  ng license;

41.6. Ensure actual independence of broadcas  ng regulatory body by establishing public control 
mechanisms;

41.7. Carry out a full and impar  al examina  on of all cases of physical violence against journalists 
and hindering to their professional ac  vi  es.
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42. HUMAN RIGHTS DEFENDERS

42.1. During 2015-2018, human rights defenders in Armenia faced growing hate speech and smear 
campaigns, insults, in  mida  on and death threats coming from television and mostly from social 
media and discriminatory statements of poli  cal fi gures. No judicial and poli  cal ac  ons were taken 
against perpetrators of such acts, crea  ng a favourable climate and impunity for wri  en and verbal 
a  acks on human rights defenders and their families, for public incitement to violence and hatred 
against human rights defenders.

42.2. While the April - May 2018 events and the change of government did promote recogni  on of 
human rights defenders, the smear campaigns against them were relaunched in an unprecedented 
manner by those affi  liated with the former poli  cal elite in an a  empt to discredit the government 
by promo  ng myths about the ac  vity of the Open Society Founda  ons in Armenia and its mo  ves. 
The threats and hate speech have par  cularly targeted women human rights defenders and those 
working for the rights of women and LGBTI persons. The impunity for a  acks and campaigns against 
human rights defenders con  nues as the authori  es refrain from clear and vocal denouncement of 
an  -human rights defender rhetoric, threats, and disinforma  on.   

43. Recommenda  ons 

43.1. Ensure immediate inves  ga  on of all threats and a  acks against human rights defenders 
and bring the perpetrators to jus  ce;

43.2. Ensure that the an  -discrimina  on legisla  on provides protec  on for human rights defend-
ers and their family members from associa  ve discrimina  on including mechanisms to counter 
hate speech, harassment and smear campaign against human rights defenders; 

43.3. Ensure that the rights and freedoms referred to in the Declara  on on human rights defend-
ers are eff ec  vely guaranteed; that poli  cal leaders publicly express support to human rights 
defenders and their work and condemn publicly and fi rmly the threats against them. 
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նիստին (20 – 31 հ նվարի, 2020 թ.)

Մաս I

Ար դա րա դա տ թ յ ն, կո ռ պ ցիայի դեմ պայքար, ընտ ր թ յ ն ներ, խտրա կա ն թ յան 

դեմ պայ քար, հա վաք նե րի և մի ա վո ր մն  ե րի ա զա տ թ յ ն, լրատ վա մի  ջոց նե րի ա զա-

տ թ յ ն և  ի րա վա պաշտ պան նե րի պաշտ պա ն թ յ ն

Երևան, Հայաստան

Հ լիս, 2019 թ.
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Նախաբան

Ս� յն փաս տա թ� ղ թը հա մա տեղ տե ղե կանք է, ո րը պատ րաս տել է Հա յաս տա ն� մ մար դ�  ի րա-
վ� նք նե րի խախ տ� մն  ե րի մշտա դի տարկ ման, փաս տաթղ թա յին ար ձա նագր ման և զե կ� ց ման 
հա ր� ստ փորձ �  նե ցող՝ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կ� թ յան կազ մա կեր պ� թ յ� ն նե րի կոա լի ցիան։ 
Զե կ� յ ցը վե րա բե ր� մ է հետև յալ ո լորտ նե րին. ար դա րա դա տ թ յ ն, կո ռ պ ցիայի դեմ պայքար,  

ընտ ր թ յ ն ներ, խտրա կա ն թ յան դեմ պայ քար, հա վաք նե րի և մի ա վո ր մն  ե րի ա զա տ թ-

յ ն, լրատ վա մի  ջոց նե րի ա զա տ թ յ ն և  ի րա վա պաշտ պան նե րի պաշտ պա ն թ յ ն։ Զե կ� յ ցը 
պատ րաստ վել է ներ քո հիշ յալ բո լոր կազ մա կեր պ� թ յ� ն նե րի հետ լայ նա ծա վալ խորհր դակ ց� թ-
յ� ն նե րի արդ յ� ն ք� մ՝ հիմք ըն դ�  նե լով մշտա դի տարկ ման և մար դ�  ի րա վ� նք նե րի պաշտ պա-
ն� թ յան աշ խա տան քի ըն թաց ք� մ նրանց կող մի ց ան մի  ջա կա նո րեն ձեռք բեր ված տվյալ նե րը։ 
Զե կ� յ ցի պատ րաստ մանն օ ժան դա կել և  աշ խա տանք նե րը հա մա կար գել է Բաց հա սա րա կ� թ յան 
հիմն  ադ րամն  եր– Հա յաս տա նը։

2014 թվա կա նին քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կ� թ յան կազ մա կեր պ� թ յ� ն նե րի խ� մ բը զե կ� յց 
ներ կա յաց րեց Հա յաս տա նի կող մի ց Հա մընդ հա ն� ր պար բե րա կան դի տարկ ման (ՀՊԴ) հանձ նա-
րա րա կան նե րի կա տար ման մա սին՝ ա հա զան գե լով, որ նա խորդ շրջա փ�  լ� մ զե կ� ց ված ի րա-
վի ճա կը ոչ թե բա րե լավ վել, այլ վատ թա րա ցել է։ Մար դ�  ի րա վ� նք նե րի և ժո ղովր դա վա րա կան 
կա ռա վար ման սկզբ� նք ներն �  ի րա գոր ծ�  մը սրըն թաց ան կ� մ ապ րե ցին, երբ Նա խա գահ Սերժ 
Սարգս յա նը ո րո շեց 2013 թվա կա նին չստո րագ րել Եվ րո պա կան մի � թ յան հետ Ա սո ցաց ման հա-
մա ձայ նա գի րը։ 2015 թվա կա նին ըն դ� ն ված Սահ մա նադ րա կան փո փո խ� թ յ� ն ներն ինս տի տ� -
ցիո նա լաց րե ցին ժո ղովր դա վա ր� թ յան և  ար դա րա դա տ� թ յան նա հան ջը և ծանր հետ ևանք ներ 
�  նե ցան խտրա կա ն� թ յան, կո ռ� պ ցիա յի դեմ պայ քա րի ինչ պես նաև կա նանց ի րա վ� նք նե րի 
ա ռաջ խա ղաց ման վրա։ Ո րոշ ի րա վ� նք նե րի (մաս նա վո րա պես՝ ա զա տ� թ յան ի րա վ� ն քի, բա վա-
րար կեն սա պայ ման նե րի, ա ռող ջա պա հ� թ յան, տե ղե կատ վ� թ յան հա սա նե լի� թ յան, աշ խա տան-
քա յին պայ ման նե րի, սո ցիա լա կան ա պա հո վ� թ յան, հա ղոր դակ ց� թ յան գաղտ նի� թ յան, ար դար 
դա տաքն ն� թ յան ի րա վ� ն քի, ան մե  ղ� թ յան կան խա վար կա ծի և  ա մ� ս նա նա լ�  ի րա վ� ն քի) ե րաշ-
խիք նե րը ստվե րե ցին այդ կար ևո րա գ� յն փո փո խ� թ յ� ն նե րը, և  որ ա մե  նա կար ևորն է, Սարգս յա-
նին թ� յլ տվե ցին որ պես նա խա գահ պաշ տո նա վա րե լ�  եր կ�  ժամ կետ նե րից հե տո ձգտել զբա-
ղեց նե լ�  վար չա պե տի պաշ տո նը, որն ա մե  նա բարձրն էր փո փոխ ված Սահ մա նադ ր� թ յամբ։ Ա վե-
լին, վար չա պե տի կող մի ց պաշ տո նը ստանձ նե լ� ց ան մի  ջա պես ա ռաջ նոր օ րենք ըն դ� ն վեց, ո րը 
վար չա պե տի աշ խա տա կազ մի ն լայն ի րա վա ս� թ յ� ն ներ շնոր հեց՝ նվա զա գ� յ նի հասց նե լով այս 
պաշ տո նի հաշ վետ վո ղա կա ն� թ յ�  նը. Ոս տի կա ն� թ յ�  նը, Ազ գա յին անվ տան գ� թ յան ծա ռա յ� թ-
յ�  նը, Հա տ� կ քննչա կան ծա ռա յ� թ յ�  նը, Քնն չա կան կո մի  տեն և Պե տա կան վե րահս կո ղա կան 
ծա ռա յ� թ յ�  նը հաշ վե տ�  դարձ վե ցին բա ցա ռա պես վար չա պե տին։

Ընդ դի մա դիր պատ գա մա վոր Նի կոլ Փա շին յա նի ա ռաջ նոր դ� թ յամբ ըն թա ցող բո ղո քի զանգ վա-
ծա յին խա ղաղ ց� յ ցե րը, � ղղ ված ընդ դեմ Սերժ Սարգս յա նի՝ վար չա պե տի պաշ տո ն� մ ընտր-
վե լ� ն, հան գեց րե ցին նրան, որ 2018 թվա կա նի ապ րի լին, քվեար կ� թ յ�  նից ըն դա մե  նը մե կ շա-
բաթ անց, Սարգս յա նը հրա ժա րա կան տվեց այդ պաշ տո նից։ 2018 թվա կա նի մա յի սին, բո ղո քի 
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զանգ վա ծա յին ց� յ ցե րից հե տո, խորհր դա րա նը Նի կոլ Փա շին յա նին ընտ րեց վար չա պետ։ 2018 
թվա կա նի դեկ տեմ բե րին ար տա հերթ խորհր դա րա նա կան ընտ ր� թ յ� ն ներ անց կաց վե ցին, ո րոնց 
արդ յ� ն ք� մ ամ րապնդ վե ցին խա ղաղ Թավշ յա հե ղա փո խ� թ յան արդ յ� նք նե րը, և նախ կի ն� մ 
իշ խած Հա յաս տա նի Հան րա պե տա կան կ�  սակ ց� թ յ�  նը զրկվեց իշ խա ն� թ յան օ րենս դիր ճյ� -
ղից։ Ժո ղովր դա վա րա կան փո փո խ� թ յ� ն նե րը Հա յաս տա ն� մ նա խադր յալ ներ ստեղ ծե ցին ա վե լի 
բարձր ակն կա լիք ներ �  նե նա լ�  նոր կա ռա վա ր� թ յ�  նից: Ս� յն զե կ� յ ց� մ ընդգծ ված են գե րա կա 
խնդիր նե րը, ո րոնք պետք է լ� ծ վեն, որ պես զի հաղ թա հար վեն նախ կին իշ խա ն� թ յան կող մի ց կա-
տար ված՝ մար դ�  ի րա վ� նք նե րի խախ տ� մն  ե րի հետ ևանք նե րը։

2018 թվա կա նի ապ րիլ յան հե ղա փո խ� թ յ�  նից ի վեր ո րո շա կի լ� րջ ա ռա ջըն թաց է ար ձա նագր-
վել ի րա վ� նք նե րի պաշտ պա ն� թ յան և հարգ ման � ղ ղ� թ յամբ։ Մաս նա վո րա պես, տաս նամ յակ-
նե րի ըն թաց ք� մ ա ռա ջին ան գամ Հա յաս տանն �  նե ցավ ա զատ և  ար դար հա մազ գա յին ընտ-
ր� թ յ� ն ներ, ո րին նա խոր դե ցին Եր ևան քա ղա քի ա վա գա ն� ՝ ն� յն չափ օ րի նա վոր անց կաց ված 
ընտ ր� թ յ� ն նե րը։ Ար տա հայտ վե լ�  ա զա տ� թ յան  ի րա վ� ն քը, լրատ վա մի  ջոց նե րի ա զա տ� թ յան 
ի րա վ� ն քը գործ նա կա ն� մ զգա լիո րեն բա րե լավ վել են։ Զ գա լիո րեն թ�  լա ցել է վե րահս կո ղ� թ յ�  նը 
Հան րա յին հե ռ� ս տա տե ս� թ յան ե թե րի նկատ մամբ։ Իշ խա ն� թ յ� ն նե րը հռչա կել են զրո հան դ� ր-
ժո ղ� թ յ� ն կո ռ� պ ցիա յի նկատ մամբ և հե տա մ� տ են դար ձել այդ նպա տա կին՝ սկսե լով հա մա-
կար գա յին խնդիր ներն ա վե լի հա մա կարգ ված կեր պով լ�  ծել՝ մշա կե լով հա կա կո ռ� պ ցիոն ա մ� ր 
ռազ մա վա ր� թ յ� ն։ Իշ խա ն� թ յ� ն նե րը վճռա կա նո րեն հանձ նա ռ�  են՝ բա րե լա վե լ�  հո գե կան 
ա ռող ջ� թ յան վի ճա կը երկ ր� մ՝ ա պաինս տի տ�  ցիո նա լաց նե լով խնամ քը և  ե րաշ խա վո րե լով խնա-
մա ռ�  նե րի գոր ծ�  նա կ� թ յ�  նը։ Ցա վա մո քիչ խնամ քը կա ռա վա ր� թ յան ա ջակ ց� թ յ� նն է ստա ցել 
և  ընդ լայն վ� մ է։

Ժո ղովր դա վա րա կան այս նվա ճ� մն  ե րը քա ջա լե րող են։ Այ ն�  հան դերձ, դրանք մի նչ օրս ըն դա մե -
նը թե մա տիկ նա խա ձեռ ն� թ յ� ն ներ են, և փո փո խ� թ յ� նն ինս տի տ�  ցիո նա լաց նե լ�  մտադ ր� թ-
յ�  նը սահ մա նա փակ է։ Ն մա նա պես, դժվար է հստակ և  ամ բող ջա կան պատ կե րա ց� մ կազ մե լ նոր 
իշ խա ն� թ յ� ն նե րի կող մի ց մար դ�  ի րա վ� նք նե րի կա պակ ց� թ յամբ ստանձ նած հանձ նա ռ� թ յ� ն-
նե րի մա սին, քա նի որ նրանք չեն հրա պա րա կել մար դ�  ի րա վ� նք նե րի նոր ռազ մա վա ր� թ յ�  նը։ 
Մ տա հո գիչ է նրանց ի ներտ դիր քո րո շ�  մը խոշ տանգ ման և վատ վե րա բեր մ� ն քից զերծ լի նե լ�  
ի րա վ� ն քի և ԼԳԲՏԻ հա մայն քի ներ կա յա ց�  ցիչ նե րի ի րա վ� նք նե րի նկատ մամբ. դիր քո րո շ� մ, 
ո րը հատ կան շա կան էր նախ կին իշ խա ն� թ յ� ն նե րին։ Ան ց� մն  անշր ջե լի դարձ նե լ�  և մար դ�  
ի րա վ� նք նե րի հա մա կար գա յին խախ տ� մն  ե րին և  այդ խախ տ� մն  ե րի հա մար ան պատ ժե լի� թ-
յա նը վերջ դնե լ�  հա մար հրա տա պո րեն անհ րա ժեշտ են ար դա րա դա տ� թ յան ողջ հա մա կար գի՝ 
նե րառ յալ դա տա խա զ� թ յան և քնն չա կան ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի, քրեա կա տա րո ղա կան հա մա կար գի 
և դա տա կան հա մա կար գի ամ բող ջա կան բա րե փո խ� մն  եր։ Եվ որ պես զի բա րե փո խ�  մը բո վան-
դա կա լից և տ ևա կան լի նի, դրա ն� մ պետք է հաշ վի առ նել անց յա լի խախ տ� մն  ե րի և պե տ� թ յան 
զավթ ման ման րակր կիտ վեր լ�  ծ� թ յան արդ յ� նք նե րը, ո րոնց պատ ճա ռով հնա րա վոր էին դար ձել 
հա մա կար գա յին ա նար դա ր� թ յ�  նը և կո ռ� պ ցիան։
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1. ԱՐԴԱՐԱԴԱՏ8  8 Ն, ԿՈՌ8 ՊՑԻԱՅԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐ, 
ԸՆՏՐ8  8 ՆՆԵՐ

1.1 Պե տ� թ յ�  նը զգա լի ջան քեր չի գոր ծադ րել ՀՊԴ-ի երկ րորդ շրջա փ�  լի ըն-
թաց ք� մ ստաց ված հանձ նա րա րա կան նե րի կա տար ման � ղ ղ� թ յամբ: Մաս նա-
վո րա պես, ա ռա ջըն թաց չի ար ձա նագր վել՝ ա պա հո վե լ�  հա մար դա տա կան իշ-
խա ն� թ յան ան կա խ� թ յ�  նը, խոշ տանգ ման վե րա բեր յալ բո ղոք նե րի արդ յ�  նա-
վետ քնն� թ յ�  նը և  ընտ րա կան օ րենսդ ր� թ յան բա րե փո խ�  մը:

2. ԱՐԴԱՐ ԴԱՏԱՔՆՆ8  ԱՆ ԻՐԱՎ8 ՆՔ

2.1 Ար դա րա դա տ� թ յան հա մա կար գի և մաս նա վո րա պես դա տա կան իշ խա ն� թ յան նկատ-
մամբ հան րա յին վստա հ� թ յ�  նը շա ր�  նա կ� մ է ծայ րա հեղ ցածր մն ալ, թեև հե ղա փո խ� թ-
յ�  նից և խորհր դա րա նա կան ընտ ր� թ յ� ն նե րից ան ցել է ա վե լի քան մե կ տա րի: Պատ ճառն 
այն փաստն է, որ ար դա րա դա տ� թ յան հա մա կար գը, ի տար բե ր� թ յ� ն իշ խա ն� թ յան գոր-
ծա դիր և  օ րենս դիր ճյ�  ղե րի, մն ա ցել է ն� յ նը թե՛ կա ռ� ց ված քով, թե՛ կար գա վո ր� մն  ե րով, 
ո րոնց վե րա բեր յալ ստաց վող տե ղե կ� թ յ� ն նե րը հ�  շ� մ են, որ դրանք չ�  նեն բա վա րար 
հաշ վետ վո ղա կա ն� թ յ� ն և  ան կա խ� թ յ� ն, ո՛չ ներ քին, ո՛չ ար տա քին: Թեև մար դ�   ի րա-
վ� նք նե րի պաշտ պան ներն �  կո ռ� պ ցիա յի դեմ պայ քա ր� մ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա-
կ� թ յան ակ տիվ ներ կա յա ց�  ցիչ նե րը ար տա հայ տել են ի րենց անվս տա հ� թ յ�  նը դեռևս 
վա ղ� ց, հան ր� թ յ�  նը և  իշ խա ն� թ յ� ն նե րը մի ա ցան հա մա կար գա յին փո փո խ� թ յ� ն նե րի 
պա հան ջին մի այն այն ժա մա նակ, երբ նա խա գա հող դա տա վո րի կող մի ց դա տա վա րա կան 
պատ շաճ կար գի խախ տ� մն  երն ակն հայտ դար ձան նախ կին նա խա գահ Քո չար յա նի գոր ծի 
դա տա կան քնն� թ յան ըն թաց ք� մ: Գոր ծը քննող դա տա վո րը և վե րա դաս դա տա րան նե րը 
մի  շարք ա ռ� մն  ե րով թե րա ցան դա տա կան քնն� թ յան հենց ա ռա ջին շա բաթ վա ըն թաց-
ք� մ: Գոր ծըն թա ցը շա ր�  նա կ� մ են ի րա կա նաց նել և վե րահս կել այն ն� յն դա տա վոր նե րը 
և դա տա խազ նե րը, ո րոնց կա տա րած կո ռ� պ ցիա յի և քա ղա քա կան շար ժա ռի թով քնն� թ-
յ� ն նե րի �  դա տա վա ր� թ յ� ն նե րի մա սին բազ մա թիվ տե ղե կ� թ յ� ն ներ կան: Պե տ� թ յան 
զավթ ման մոտ եր կ�  տաս նամ յակ նե րի ըն թաց ք� մ կ�  տակ ված հիմն  ախն դիր նե րը շա ր� -
նա կ� մ են դրսևոր վել ար դա րա դա տ� թ յան հա մա կար գ� մ:

2.2 Դա տաի րա վա կան նախ կին բա րե փո խ� մն  ե րը չեն նպաս տել կո ռ� պ ցիան ար մա տա-
խիլ ա նե լ� ն: Օ րեն քը չի ա պա հո վել դա տա վոր նե րի ան կա խ� թ յ�  նը, նրանց նշա նակ ման 
և  ա ռաջ խա ղաց ման թա փան ցի կ� թ յ�  նը, գոր ծե րի բաշխ ման մե  խա նիզ մը, ինչ պես նաև 
տվյալ նե րի արդ յ�  նա վետ հա վա քագ ր�  մը, ո րը թ� յլ կտար մշտա դի տար կել դա տա րան նե րի 
կա յաց րած ո րո շ� մն  ե րի հետ ևո ղա կա ն� թ յ�  նը: Դա տա վոր նե րի կող մի ց չի ի րա կա նաց վ� մ 
շա հե րի հայ տա րա րագ ր� մ: Դա տա վոր նե րից շա տե րը վիթ խա րի ծա վա լի գ� յք և  ակ տիվն  եր 
են կ�  տա կել, որն ան հա մա չափ է ի րենց աշ խա տա վար ձին: Դա տա վոր նե րի օբ յեկ տիվ վե-
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թին գը, հատ կա պես՝ նրանց, ո րոնք գոր ծ� մ են Բարձ րա գ� յն դա տա կան խորհր դի և Սահ-
մա նադ րա կան դա տա րա նի կազ մ� մ, հա մար վ� մ է կար ևո րա գ� յն մի  ջո ցա ռ� մ դա տա կան 
իշ խա ն� թ յան բա րե վար ք� թ յ� նն ա պա հո վե լ�  հա մար:

2.3 Դա տա կան իշ խա ն� թ յան ինք նա կար գա վոր ման մար մի  նը` նախ կին Ար դա րա դա տ� թ-
յան խոր հ� ր դը, որն այժմ կոչ վ� մ է Բարձ րա գ� յն դա տա կան խոր հ� րդ (ԲԴԽ), տևա կան 
ժա մա նակ ծա ռա յել է որ պես ներ քին վե րահս կո ղ� թ յան մե  խա նիզմ:1 Օ րեն քի հա մա ձայն, 
ԲԴԽ-ի ան դամն  ե րից հին գը նշա նակ վ� մ և  ընտր վ� մ են մի այն խորհր դա րա ն� մ ա ռա ջա-
տար քա ղա քա կան կ�  սակ ց� թ յան կող մի ց՝ ա ռանց գի տա կան շրջա նակ նե րի կամ քա ղա-
քա ցիա կան հա սա րա կ� թ յան ա ռա ջարկ նե րը ստա նա լ�  հնա րա վո ր� թ յան: Այս մե  խա նիզ մը 
չի ե րաշ խա վո ր� մ դա տա կան իշ խա ն� թ յան ան կա խ� թ յ�  նը: Կար գա պա հա կան վա ր� յթ-
նե րի, նշա նակ ման և  ա զատ ման վե րա բեր յալ ԲԴԽ-ի ո րո շ� մն  ե րը են թա կա չեն բո ղո քարկ-
ման, ին չը սահ մա նա փա կ� մ է ար դա րա դա տ� թ յան հա սա նե լի� թ յ�  նը դա տա վոր նե րի հա-
մար: Կար գա պա հա կան ո րո շ� մն  ե րը չեն հիմն  ա վոր վ� մ, և  որ պես կա նոն, կա յաց վ� մ են 
խորհր դի դռնփակ նիս տե ր� մ: Օ րեն քը Ար դա րա դա տ� թ յան նա խա րա րին թ� յլ է տա լիս 
կար գա պա հա կան վա ր� յթ հա ր�  ցել դա տա վոր նե րի նկատ մամբ և բա ցատ ր� թ յ� ն պա-
հան ջել դա տա վոր նե րից ըն թա ցիկ գոր ծե րի վե րա բեր յալ:

2.4 Ի րա վա պահ և  անվ տան գ� թ յան մար մի ն նե րը տևա կան ժա մա նակ շա հա գործ վել են 
գոր ծա դի րի կող մի ց՝ քա ղա քա ցի նե րին բռնաճն շե լ�  և կա ռա վա րա կան չա րա շա հ� մն  ե րը 
թաքց նե լ�  հա մար: 2015 թվա կա նի սահ մա նադ րա կան և դ րան հա ջոր դած օ րենսդ րա կան 
փո փո խ� թ յ� ն նե րով նա խա տես վել է ի րա վա պահ, քննչա կան և  անվ տան գ� թ յան մար մի ն-
նե րի են թա կա յ� թ յ�  նը վար չա պե տին՝ խորհր դա րա նը զրկե լով այդ կա ռ� յց նե րի նկատ-
մամբ վե րահս կո ղ� թ յ� ն ի րա կա նաց նե լ�  մե  խա նիզմն  ե րից: Քն ն� թ յան արդ յ�  նա վե տ� թ-
յ�  նը զգա լիո րեն տ�  ժ� մ է, քա նի որ մի ան շա նակ չէ գոր ծա ռ� յթ նե րի բաշխ վա ծ� թ յ�  նը 
քննչա կան տար բեր մար մի ն նե րի մի ջև: Դա տա խա զ� թ յան ան կողմն  ա կա լ� թ յան և հաշ վետ-
վո ղա կա ն� թ յան բա վա րար ե րաշ խիք ներ չկան: Գո յ� թ յ� ն չ�  նեն գլխա վոր դա տա խա զի 
թեկ նա ծ�  նե րի ա ռա ջադր ման և  ընտ ր� թ յան օբ յեկ տիվ չա փա նիշ ներ:

3. Ա ռա ջար կ թ յ ն ներ

3.1 Ի րա կա նաց նել դա տա վոր նե րի, դա տա խազ նե րի, քննիչ նե րի և  ոս տի կան նե րի վե թինգ՝ 
հիմն  վե լով օ րեն քի և  օբ յեկ տիվ, խտրա կա ն� թ յ�  նից զերծ չա փո րո շիչ նե րի վրա:

3.2 Նա խա տե սել կար գա պա հա կան, նշա նակ ման և հե ռաց ման մա սին Բարձ րա գ� յն դա-
տա կան խորհր դի ո րո շ� մն  ե րի բո ղո քարկ ման մե  խա նիզմ, սահ մա նա փա կել Խորհր դի 
հա յե ցո ղա կան լիա զո ր� թ յ� ն նե րը և  ա վե լաց նել նրա հաշ վետ վո ղա կա ն� թ յ�  նը:
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3.3 Ս տեղ ծել հա կա կո ռ� պ ցիոն դա տա րան ներ՝ մաս նա գի տա ցած և բարձր բա րե վար ք� թ-
յ� ն �  նե ցող դա տա վոր նե րի կազ մով, ո րոնք կընտր վեն թա փան ցիկ ըն թա ցա կար գե րով:

3.4 Ա պա հո վել անվ տան գ� թ յան մար մի ն նե րի և  ոս տի կա ն� թ յան նկատ մամբ խորհր դա-
րա նի և քա ղա քա ցիա կան վե րահս կո ղ� թ յան սահ մա նադ րա կան մե  խա նիզմն  եր՝ նե րառ-
յալ նրանց կող մի ց խորհր դա րա նին հաշ վե տ�  լի նե լը և  այդ կա ռ� յց նե րի ղե կա վար նե րի՝ 
խորհր դա րա նի կող մի ց ձայ նե րի մե  ծա մաս ն� թ յամբ ընտ ր� թ յ�  նը:

3.5 Ա պա հո վել անվ տան գ� թ յան, քննչա կան մար մի ն նե րի և  ոս տի կա ն� թ յան ինս տի տ� -
ցիո նալ ան կա խ� թ յ�  նը գոր ծա դի րից՝ նա խա տե սե լով այդ մար մի ն նե րի ղե կա վար նե րի 
ընտ ր� թ յ�  նը խորհր դա րա նի կող մի ց:

3.6 Միա վո րել պե տա կան տար բեր կա ռ� յց նե րի բո լոր քննչա կան մար մի ն նե րը քննչա կան 
կո մի  տեի շրջա նա կ� մ:

4. Քա ղա քա կան շար ժա ռիթ նե րով ի րա կա նաց վող քրեա կան հե տապն դ մն  եր

4.1 Ար դար դա տաքն ն� թ յան ի րա վ� ն քը շա ր�  նա կա բար խախտ վել է Հա յաս տա ն� մ: Նախ-
կին իշ խա ն� թ յ� ն ներն ան շե ղո րեն հե տապն դ� մ էին քա ղա քա կան ընդ դի մա դիր նե րին՝ օգ-
տա գոր ծե լով շին ծ�  ա պա ց� յց ներ, սահ մա նա փա կե լով նրանց պատ շաճ դա տա վա րա կան 
ի րա վ� նք նե րը, չա փա զանց շատ կի րա ռե լով կա լան քը որ պես խա փան ման մի  ջոց2 և ն շա-
նա կե լով ա զա տազրկ ման ան հա մա չափ եր կար ժամ կետ ներ:3 Շա տե րը կա մա յա կա նո րեն 
զրկվել են ա զա տ� թ յ�  նից՝ ար տա հայտ վե լ�  ա զա տ� թ յան և հա վաք նե րի ա զա տ� թ յան 
ի րենց ի րա վ� նքն ի րաց նե լ�  հա մար և ճա նաչ վել են որ պես քա ղա քա կան բան տարկ յալ ներ:4 
Ն րանք ա զատ են ար ձակ վել 2018 թվա կա նի հե ղա փո խ� թ յ�  նից կարճ ժա մա նակ անց, թեև 
քրեա կան գոր ծե րից շա տե րը դեռևս ըն թաց քի մե ջ են:

5. Կա լան քի որ պես խա փան ման մի  ջո ցի չա փա զանց շատ կի րա ռ թ յ ն

5.1 Կա լան քի որ պես խա փան ման մի  ջո ցի չա փա զանց շատ կի րա ռ� թ յ�  նը շա ր�  նա կ� մ 
է լ� րջ խնդիր մն ալ: Քնն չա կան մար մի ն նե րի մի ջ նոր դ� թ յ� ն նե րը և դա տա րան նե րի ո րո-
շ� մն  ե րը չ�  նեն հիմն  ա վոր փաս տեր: Խնդ րի հա մա կար գա յին բն� յ թի մա սին վկա յ� մ են 
Մար դ�  ի րա վ� նք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի մի  շարք դա տավ ճիռ ներն ընդ դեմ Հա յաս-
տա նի: Կա լան քի որ պես խա փան ման մի  ջո ցի կի րա ռ� թ յան և դ րա ժամ կե տի եր կա րաց ման 
հա մար կարծ րա տի պա յին բա նաձ ևե րի օգ տա գոր ծ�  մը շա ր�  նա կ� մ է խնդիր մն ալ, ո րը 
խախ տ� մ է ա զա տ� թ յան և  ան ձի ան ձեռնմխ  ե լի� թ յան ի րա վ� ն քը:5 Նախ նա կան կա լան քի 
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մի ջ նոր դ� թ յ� ն նե րի թի վը 2018 թվա կա նից սկսած նվա զել է, սա կայն կա լան քի կի րա ռ� թ-
յան մա սին դա տա կան ո րո շ� մն  ե րի թի վը մն ա ցել է ան փո փոխ:

6. Ար դա րա դա տ թ յան հա սա նե լի թ յ ն

6.1 Օ րեն քը հա սա րա կա կան կազ մա կեր պ� թ յ� ն նե րին (հկ) չի թ� յ լատ ր� մ դա տա րան դի-
մե լ հան րա յին շա հե րի պաշտ պա ն� թ յան հայ ցով: 2010 թվա կա նին այդ կար գա վո ր�  մը ճա-
նաչ վել է հա կա սահ մա նադ րա կան:6 Ներ կա յ� մս հկ- նե րը կա րող են դա տա րան դի մե լ մի այն 
բնա պահ պա նա կան ի րա վ� նք նե րի պաշտ պա ն� թ յան հայ ցով: Այ ն�  ա մե  նայ նիվ, «actio 
popularis» խմբա յին հայ ցե րի ինս տի տ�  տը կար ևոր է վի ճար կե լ�  կա ռա վա ր� թ յան այն 
գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րը և  են թաօ րենսդ րա կան կար գա վո ր� մն  ե րը, ո րոնք կա րող են ա ռա ջաց-
նել սո ցիա լա կան ա նար դա ր� թ յ� ն, խտրա կա ն� թ յ� ն, բնա կան պա շար նե րի չա րա շա հ� մ, 
հան րա յին մի  ջոց նե րի չա րա շա հ� մ և  այլն:

6.2 Ըն տա նե կան բռն� թ յան դեպ քե րին և մ տա վոր �  հո գե սո ցիա լա կան հաշ ման դա մ� թ յ� ն 
�  նե ցող ան ձանց մաս նակ ց� թ յամբ ար ձա նագր վող դեպ քե րին ար դա րա դա տ� թ յան հա մա-
կար գի ար ձա գան քը բա վա կա նա չափ զգա յ� ն չէ և հա մա պա տաս խա նեց ված չէ մաս նա կից-
նե րի կա րիք նե րին: Դա որ պես կա նոն հան գեց ն� մ է դա տա րա նի առջև հա վա սա ր� թ յան 
սկզբ� ն քի և լս ված լի նե լ�  ի րա վ� ն քի խախտ ման:

7. Ա ռա ջար կ թ յ ն ներ

7.1 Ան հա պաղ ըն դ�  նել քրեա կան նոր օ րենս գիր քը և ք րեա կան դա տա վա ր� թ յան նոր 
օ րենս գիր քը՝ նա խա տե սե լով նախ նա կան կա լան քի արդ յ�  նա վետ այ լընտ րանք ներ և  ընդ-
լայ նե լով պրո բա ցիա յի ծա ռա յ� թ յան լիա զո ր� թ յ� ն նե րը, որ պես զի դրանք տա րած վեն 
նաև մի նչ դա տա կան փ�  լի վրա:

7.2 Վե րա նա յել հկ- նե րի մա սին օ րեն քը՝ թ� յլ տա լով նրանց դա տա րան դի մե լ հան րա յին 
շա հի պաշտ պա ն� թ յան հայ ցով:

7.3 Ս տեղ ծել ըն տա նե կան բռն� թ յան գոր ծե րը քննող մաս նա գի տա ցած դա տա վոր նե րի 
խ� մբ, մշա կել ա ռան ձին �  ղե ց� յց ներ դա տա վոր նե րի հա մար՝ ըն տա նե կան բռն� թ յան 
գոր ծե րի և մ տա վոր �  հո գե սո ցիա լա կան հաշ ման դա մ� թ յ� ն �  նե ցող ան ձանց մաս նակ-
ց� թ յամբ վար չա կան, քրեա կան և քա ղա քա ցիա կան դա տա րան նե ր� մ քննվող գոր ծե րի 
դա տա կան նիս տե րը հա տ� կ հար մա րեց մամբ կազ մա կեր պե լ�  վե րա բեր յալ:



8

8. ԽՈՇՏԱՆԳ8 Մ ԵՎ ԱՅԼ ՎԱՏ ՎԵՐԱԲԵՐՄ8 ՆՔ

8.1 Խոշ տանգ ման և  այլ վատ վե րա բեր մ� ն քի կան խար գել ման �  պատ ժի մա սին օ րենսդ-
րա կան բա ցեր 

8.2 Խոշ տան գ�  մը շա ր�  նա կ� մ է օ րենսդ րա կան և գործ նա կան խնդիր մն ալ: Ք րեա կան 
օ րենսգր քով նա խա տես վ� մ է խոշ տանգ ման սահ մա ն�  մը, ո րը հա մա հ� նչ է ՄԱԿ-ի Խոշ տանգ-
ման դեմ կոն վեն ցիա յի չա փա նիշ նե րին, մի նչ դեռ դա ժան, ան մարդ կա յին և ն վաս տա ց�  ցիչ վե-
րա բեր մ� ն քը և պա տի ժը քրեա կա նաց ված չեն:7 Վատ վե րա բեր մ� նք պա ր�  նա կող գոր ծե րը 
սո վո րա բար ո րակ վ� մ են որ պես «լիա զո ր� թ յ� ն նե րի չա րա շա հ� մ»: Մինչ օրս որ ևէ պաշ տո-
նա տար ան ձի նկատ մամբ մե  ղադ րա կան դա տավ ճիռ չի կա յաց վել խոշ տանգ ման հա մար, թեև 
բազ մա թիվ հա ղոր դ� մն  եր են ե ղել ձեր բա կա լ� թ յան և հար ցաքն ն� թ յան ըն թաց ք� մ խոշ տանգ-
ման մա սին: Այն ց� ց մ� ն քը, ո րի վե րա բեր յալ պնդ� մ կա, թե այն ստաց վել է խոշ տանգ մամբ, 
ան մի  ջա պես չի հան վ� մ գոր ծի նյ�  թե րից, այլ՝ մն � մ է մի նչև դա տավճ ռի հրա պա րա կ�  մը:8 Պե-
տ� թ յ�  նը հա մա պա տաս խան վե րա կանգ ն� մ չի ա պա հո վ� մ խոշ տան գ�  մի ց տ�  ժած ան ձանց: 
Ի րա վա պահ մար մի ն նե րի պաշ տո նա տար ան ձինք և դա տա վոր նե րը տեղ յակ չեն խոշ տանգ ման 
և  այլ վատ վե րա բեր մ� ն քի ձևե րի փաս տաթղ թա յին ար ձա նագր ման և քն ն� թ յան մի  ջազ գա յին 
չա փա նիշ նե րի (Ս տամ բ� լ յան ար ձա նագ ր� թ յան) մա սին: Չ կա մե  խա նիզմ, ո րով խոշ տան գ� -
մի ց տ�  ժած ան ձինք կստա նան փոխ հա տ�  ց� մ՝ ան կախ քնն� թ յան վերջ նարդ յ� ն քից:

9. Ա ռա ջար կ թ յ ն ներ

9.1 Ք րեա կա նաց նել վատ վե րա բեր մ� ն քը և  ա պա հո վել խոշ տանգ ման և  այլ վատ վե րա-
բեր մ� ն քի ձևե րի են թարկ ված ան ձանց պատ ճառ ված մարմն  ա կան վն աս վածք նե րի փաս-
տաթղ թա յին ար ձա նագ ր�  մը՝ հիմն  վե լով Ս տամ բ� լ յան ար ձա նագ ր� թ յան վրա:

9.2 Ա պա հո վել խոշ տանգ ման և  այլ վատ վե րա բեր մ� ն քի ձևե րի վե րա բեր յալ պատ շաճ 
ո րա կ�  մը:

9.3 Բա ցա ռել խոշ տանգ ման մի  ջո ցով ստաց ված ա պա ց� յ ցի օգ տա գոր ծ�  մը վա ր� յ թի որ-
ևի ցե փ�  լ� մ, նա խա տե սել քնն� թ յան և խախտ ված ի րա վ� ն քի վե րա կանգն ման արդ յ� -
նա վետ մե  խա նիզմն  եր՝ ա ռանց վա ղե մ� թ յան ժամ կետ նե րի:

9.4 Վե րա կանգ նո ղա կան հա մար ժեք ծա ռա յ� թ յ� ն ներ տրա մադ րել խոշ տան գ�  մի ց և  այլ 
վատ վե րա բեր մ� ն քի ձևե րից տ�  ժած ան ձանց՝ նե րառ յալ բժշկա կան, հո գե բա նա կան, 
սո ցիա լա կան և  ի րա վա կան:

9.5 Ներդ նել խոշ տան գ�  մի ց տ�  ժած ան ձանց նյ�  թա կան և  ոչ նյ�  թա կան վն ա սի հա տ� -
ց� մ տրա մադ րե լ�  մե  խա նիզմն  եր՝ ան կախ քնն� թ յան վերջ նարդ յ� ն քից:
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10. Ոս տի կա ն թ յ ն, ռազ մա կան ոս տի կա ն թ յ ն և  ա զա տազրկ ման վայ րեր

10.1 Հաշ վե տ�  ժա մա նա կա հատ վա ծ� մ՝ մի նչև 2018 թվա կա նի մա յի սը, ոս տի կա ն� թ յ� -
նը գործ նա կա ն� մ լայ նո րեն կի րա ռ� մ էր ան ձանց ոչ պաշ տո նա կան «զր� յ ցի հրա վի րե լը» 
և հե տո՝ բռն� թ յան մի  ջո ցով սե փա կան ան ձի դեմ � ղղ ված ց� ց մ� նք ստա նա լով նրանց 
հան ցա գոր ծ� թ յ� ն կա տա րե լ�  մե  ղադ րանք ա ռա ջադ րե լը: Բեր ման են թարկ ված ան ձանց 
ա ռանց  բա վա րար հիմ քե րի և ձեր բա կալ ման մա սին ո րոշ ման՝ սահ ման ված ա ռա վե լա գ� յ-
նը ե րեք ժա մի ց ա վե լի եր կար պա հե լը լայն կի րա ռ� թ յ� ն է �  նե ցել բո ղո քի ց� յ ցե րի ակ-
տիվ մաս նա կից նե րի և կազ մա կեր պիչ նե րի տե ղա շար ժի ա զա տ� թ յ�  նը սահ մա նա փա կե լ�  
և ն րանց մե  կ�  սաց նե լ�  նպա տա կով:9 

10.2 Ոս տի կա ն� թ յան կող մի ց բռն� թ յ� ն է ար ձա նագր վել 2017 թվա կա նի հ�  նի սին « Սաս-
նա ծռե րի» զին ված խմբի գոր ծի դա տա կան քնն� թ յան ըն թաց ք� մ: Ոս տի կան նե րը ծե ծել 
են չորս ան ձանց դա տա րա նի շեն քի նկ�  ղա յին հար կ� մ: Տ�  ժող նե րի փաս տա բան նե րը և 
Մար դ�  ի րա վ� նք նե րի պաշտ պանն ամ բաս տան յալ նե րի մար մի ն նե րի վրա ար ձա նագ րել են 
ֆի զի կա կան տա րաբ ն� յթ վն աս վածք ներ: Եր ևա նի ոս տի կա ն� թ յան �  ղեկ ցող գ�  մար տա կի 
հրա մա նա տա րին մե  ղադ րանք է ա ռա ջադր վել 2018 թվա կա նի հ�  նի սին:10

10.3 Խոշ տան գ� մ և  այլ վատ վե րա բեր մ� ն քի ձևեր են կի րառ վել Ռազ մա կան ոս տի կա-
ն� թ յան կող մի ց վկա նե րի և կաս կած յալ նե րի նկատ մամբ:11 Սա պայ մա նա վոր ված է կար-
գա պա հա կան խցե ր� մ կամ գ�  մար տակ նե ր� մ Ռազ մա կան ոս տի կա ն� թ յան �  նե ցած 
գոր ծա ռ� յթ նե րի և լիա զո ր� թ յ� ն նե րի վե րա բեր յալ հստակ օ րենսդ ր� թ յան բա ցա կա յ� թ-
յամբ, ինչ պես նաև քա ղա քա ցիա կան վե րահս կո ղ� թ յան մե  խա նիզմն  ե րի բա ցա կա յ� թ յամբ: 
Խոշ տան գ� մ և  այլ վատ վե րա բեր մ� ն քի ձևեր են ար ձա նագր վել նաև բա նա կ� մ, սա կայն 
բա նա կի հրա մա նա տար նե րը ցայ սօր պա տաս խա նատ վ� թ յան չեն են թարկ վել: Գո յ� թ յ� ն 
չ�  նի Ազ գա յին անվ տան գ� թ յան ծա ռա յ� թ յան ա զա տազրկ ման վայ րե րի նկատ մամբ քա-
ղա քա ցիա կան մշտա դի տար կ� մ:12 

11. Ա ռա ջար կ թ յ ն ներ

11.1 Տե ղադ րել տե սա ձայ նագ րող սար քեր ա զա տազրկ ման բո լոր վայ րե րի հար ցաքն ն� թ-
յան սեն յակ նե ր� մ և քնն չա կան սեն յակ նե ր� մ:

11.2 Բարձ րաց նել վա ղա ժամ կետ ա զատ ման մե  խա նիզմն  ե րի արդ յ�  նա վե տ� թ յ�  նը:

11.3 Հս տակ սահ մա նել բա նա կի կար գա պա հա կան խցե ր� մ և գ�  մար տակ նե ր� մ Ռազ-
մա կան ոս տի կա ն� թ յան �  նե ցած օ րենսդ րա կան գոր ծա ռ� յթ նե րը:

11.4 Վերջ դնել բա նա կ� մ խոշ տանգ ման և  այլ վատ վե րա բեր մ� ն քի ան պատ ժե լի� թ յա նը 
և պատ ժել պա տաս խա նա տ�  բարձ րաս տի ճան անձ նա կազ մի ն:
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12. Ք րեա կա տա րո ղա կան հիմն  արկ ներ

12.1 Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կ� թ յ�  նը ներ կա յաց նող դի տորդ նե րը հա ղոր դել են քրեա-
կա տա րո ղա կան հիմն  արկ նե ր� մ մի  շարք խոշ տանգ ման և  այլ վատ վե րա բեր մ� ն քի գոր-
ծե րի մա սին, ո րոնք արդ յ�  նա վետ քնն� թ յան չեն ար ժա նա ցել: ԼԳԲՏԻ բան տարկ յալ նե րը 
և  այլ խո ցե լի խմբե րը մե  կ�  սաց ման և ն վաս տաց ման են են թարկ վ� մ բան տե ր� մ:13 2018 
թվա կա նին ինք նավն  աս ման 612 և հա ցա դ�  լի 430 դեպք է ար ձա նագր վել բան տե ր� մ, որն 
ա վե լի ցածր է ե ղել, քան՝ 2017-ին:14 Իշ խա ն� թ յ� ն նե րը չեն ա պա հո վել բան տ� մ ինք նաս-
պա ն� թ յան և  ինք նավն  աս ման դեպ քե րի արդ յ�  նա վետ կան խար գե լ�  մը և քն ն� թ յ�  նը: 
Ք րեա կա տա րո ղա կան հիմն  արկ նե րի դի տոր դա կան խ� մ բը15 պար բե րա բար խո չըն դոտ նե րի 
է հան դի պել ո րոշ բան տարկ յալ նե րի այ ցե լե լ�  հար ց� մ: Ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յ� թ յ� ն-
նե րի՝ նե րառ յալ հո գե բ�  ժա կան խնամ քը, բազ մա թիվ բան տարկ յալ նե րի հա մար հա սա նե լի 
չէ: Մե թա դո նա յին փո խա րի նող բ� ժ ման հա սա նե լի� թ յ�  նը խո չըն դոտ վ� մ է թմրա դե ղեր 
օգ տա գոր ծող բազ մա թիվ բան տարկ յալ նե րի հա մար: Ա վե լին, այդ բ�  ժ�  մի ց օգտ վող նե րը 
չեն օգտ վ� մ պայ մա նա կան վա ղա ժամ կետ ա զատ ման ի րա վ� ն քից:

13. Ա ռա ջար կ թ յ ն ներ

13.1 Ի րա կա նաց նել քրեա կա տա րո ղա կան հիմն  արկ նե ր� մ վատ վե րա բեր մ� ն քի և  ինք-
նավն  աս ման դեպ քե րի ան կախ և  արդ յ�  նա վետ քնն� թ յ� ն, ո րի արդ յ� ն ք� մ կհայտ նա-
բեր վեն և կ պատժ վեն մե  ղա վոր նե րը:

13.2 Ա պա հո վել վե րա կանգ նո ղա կան ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի հա սա նե լի� թ յ�  նը խոշ տան գ� -
մի ց տ�  ժած ան ձանց և ն րանց ներ կա յա ց�  ցիչ նե րի հա մար:

13.3 Բան տա յին ա ռող ջա պա հ� թ յ�  նը տե ղա փո խել Ա ռող ջա պա հ� թ յան նա խա րա ր� թ-
յան են թա կա յ� թ յան ներ քո և  ա պա հո վել բժշկա կան ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի ո րա կը և հա սա-
նե լի� թ յ�  նը բան տարկ յալ նե րի հա մար:

13.4 Օ րենսդ րա կան և  այլ մի  ջո ցա ռ� մն  եր ի րա կա նաց նել՝ բան տե րից ար մա տա խիլ ա նե լ�  
հա մար քրեա կան են թամ շա կ� յ թը և խտ րա կան քա ղա քա կա ն� թ յ�  նը բան տարկ յալ նե րի 
նկատ մամբ:

13.5 Բա րե լա վել մե  թա դո նա յին փո խա րի նող բ� ժ ման հա սա նե լի� թ յ�  նը բան տարկ յալ նե-
րի հա մար:
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14. Ց մահ բան տարկ յալ ներ

14.1 Հա յաս տա ն� մ կան 95 ցմահ բան տարկ յալ ներ, երբ երկ րի ընդ հա ն� ր բնակ չ� թ յ�  նը 
մոտ 3 մի  լիոն է:16 Ի րա վի ճա կը պայ մա նա վոր ված է նա խա գա հի 2003 թվա կա նի հրա մա նագ-
րով, ո րով 42 բան տարկ յալ ներ, ո րոնք նախ կի ն� մ դա տա պարտ ված էին ե ղել մա հա պատ-
ժի, դա տա պարտ վե ցին ցմահ ա զա տազրկ ման: Ի րա վի ճա կի մյ� ս պատ ճառ ներն են 18-20 
տա րե կան ան ձանց ցմահ ա զա տազրկ ման դա տա պար տե լ�  հնա րա վո ր� թ յ�  նը, պայ մա-
նա կան վա ղա ժամ կետ ա զատ ման մե  խա նիզմն  ե րի ա նարդ յ�  նա վե տ� թ յ�  նը,17 ինչ պես նաև 
խոշ տանգ ման մի  ջո ցով կորզ ված ա պա ց� յց նե րի հի ման վրա կա յաց ված ա նար դար մե  ղադ-
րա կան դա տավ ճիռ նե րը: 2018 թվա կա նի հա մա նե ր�  մը չկի րառ վեց որ ևէ ցմահ բան տարկ-
յա լի նկատ մամբ: Ա զատ ման հ� յ սից զ� րկ բան տար կ�  մը հա վա սա րա զոր է խոշ տանգ ման 
և վատ վե րա բեր մ� ն քի:18

15. Ա ռա ջար կ թ յ ն ներ

15.1 Ու ժը կորց րած ճա նա չել Նա խա գա հի 2003 թվա կա նի հրա մա նագ րի հա մա պա տաս-
խան մա սը և  ա պա հո վել ի րա վա կան պաշտ պա ն� թ յան պատ շաճ մի  ջոց ներ դա տա վա րա-
կան պատ շաճ գոր ծըն թաց նե րի չա րա շահ ման դեպ քե րի հա մար:

15.2 Ց մահ ա զա տազրկ ման տա րի քա յին նվա զա գ� յն շե մը 18-ից բարձ րաց նել մի նչև 21:

15.3 Ա պա հո վել պայ մա նա կան վա ղա ժամ կետ ա զատ ման մե  խա նիզմն  ե րի կի րա ռ� թ յ�  նը 
ցմահ բան տարկ յալ նե րի գոր ծե րի նկատ մամբ:

15.4 Ա պա հո վել պայ մա նա կան վա ղա ժամ կետ ա զատ ման մե  խա նիզմն  ե րի արդ յ�  նա վետ 
կի րա ռ� թ յ�  նը ցմահ բան տարկ յալ նե րի գոր ծե րի նկատ մամբ՝ ա) սահ մա նե լով ան ձի � ղ-
ղ�  մը գնա հա տե լ�  հստակ չա փո րո շիչ ներ, բ) ակ տի վաց նե լով բան տարկ յալ նե րի հետ 
տար վող վե րա կանգ նո ղա կան աշ խա տան քը և գ) ե րաշ խա վո րե լով պրո բա ցիա յի ծա ռա-
յ� թ յան պատ րաս տած զե կ� յց նե րի ո րա կը և  ան կողմն  ա կա լ� թ յ�  նը:

16. Ցա վա մո ք  մի ց զրկե լը՝ որ պես խոշ տան գ մ կամ այլ վատ վե րա բեր մ նք 

16.1 Հա յաս տա նը ցա վա մո քիչ (պա լիա տիվ) խնամ քը ներդ րել է ազ գա յին ա ռող ջա պա հա-
կան հա մա կար գի մե ջ, գրան ցել և ներ մ�  ծել է բե րա նով ըն դ� ն ման մոր ֆի նի տար բե րա կը, 
վե րաց րել է կյան քի հա մար վտան գա վոր հի վան դ� թ յ� ն ներ �  նե ցող ան ձանց ա փիո նա յին 
դե ղա մի  ջոց ներ նշա նա կե լ�  բարդ ըն թա ցա կար գե րը և բ յ�  րոկ րա տա կան խո չըն դոտ նե րը: 
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Այ ն�  ա մե  նայ նիվ, ոս տի կա ն� թ յ�  նը շա ր�  նա կ� մ է ոչ ի րա վա չափ վե րահս կո ղ� թ յ�  նը նշա-
նա կ� մն  ե րի գոր ծըն թա ցի նկատ մամբ, ինչ պես նաև՝ շա ր�  նա կ� մ է ստա նալ հի վանդ նե րի 
անձ նա կան տվյալ նե րը (նե րառ յալ՝ լ�  սան կար նե րը և  անձ նագ րե րի հաշ վա ռ�  մը ոս տի կա-
ն� թ յ�  ն� մ), ո րի հետ ևան քով խախտ վ� մ են անձ նա կան կյան քի գաղտ նի� թ յան ի րա վ� ն-
քը, կոն ֆի դեն ցիա լ� թ յան ի րա վ� ն քը և բժշ կա կան ծա ռա յ� թ յ� ն ներ մա տ�  ցող նե րի ի րա-
վ� նք նե րը: Հի վանդ նե րից շա տե րը դեռ կյան քի վեր ջին օ րերն անց կաց ն� մ են ան տա նե-
լի տա ռա պան քի մե ջ, ո րը հա կա ս� մ է ցա վի կա ռա վար ման մի  ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին, 
հան դի սա ն� մ է ա ռող ջ� թ յան ի րա վ� ն քի խախ տ� մ, և  ա ռա ջաց ն� մ է դա ժան, ան մարդ կա-
յին կամ նվաս տա ց�  ցիչ վե րա բեր մ� ն քի ռիսկ:19 Զե կ� յց նե րը և  առ կա տվյալ նե րը վկա յ� մ 
են, որ քաղց կե ղով հի վանդ ան ձանց կող մի ց մոր ֆի նի սպա ռ�  մը Հա յաս տա ն� մ չի գե րա-
զան ց� մ ընդ հա ն� ր պա հան ջար կի 2.5%-ը, � ս տի՝ հի վանդ նե րի մոտ 98%-ը շա ր�  նա կ� մ 
են կրել տա ռա պա լից ցա վը:20 

17. Ա ռա ջար կ թ յ ն ներ

17.1 Վերջ դնել դե ղա մի  ջոց նե րի նշա նակ ման գոր ծըն թա ցին ոս տի կա ն� թ յան չա փա ցանց 
մի  ջամ տ� թ յա նը,

17.2 Ա պա հո վել ցա վա մո քիչ հա մար ժեք դե ղո րայ քի հա սա նե լի� թ յ�  նը ցա վա մո քիչ խնամ քի 
կա րիք �  նե ցող բո լոր այն հի վանդ նե րին, ո րոնք տա ռա պ� մ են մի  ջի նից մի նչև ս� ր ցա վից:

18. ԿՅԱՆՔԻ ԻՐԱՎ8 ՆՔ

18.1 Ոչ մար տա կան ի րա վի ճակ նե ր� մ մա հա ց� թ յան դեպ քեր

18.2 Զին ված �  ժե ր� մ մահ վան դեպ քե րի ճշգրիտ թվեր չկան: Կա ռա վա ր� թ յան և քա ղա-
քա ցիա կան հա սա րա կ� թ յան զե կ� յց նե ր� մ ներ կա յաց վ� մ են ի րա րա մե րժ տվյալ ներ:21 Հ ել-
սինկ յան քա ղա քա ցիա կան ա սամբ լեա յի Վա նա ձո րի գրա սեն յա կի տվյալ նե րով՝ 2012 թվա-
կա նի հ� ն վա րից մի նչև 2018 թվա կա նի հոկ տեմ բեր զին ված �  ժե ր� մ մահ վան դեպ քե րի 
թի վը ե ղել է 506, ո րից 225-ը տե ղի է �  նե ցել հրա դա դա րի խախ տ� մն  ե րի հետ ևան քով (77 
դեպք՝ 2016 թվա կա նի ապ րի լի 1-5-ի ըն թաց ք� մ տե ղի �  նե ցած մար տա կան գոր ծո ղ� թ յ� ն-
նե րի հետ ևան քով), 281-ը՝ ոչ մար տա կան ի րա վի ճակ նե ր� մ մահ վան դեպ քերն են:22 Բա-
նա կ� մ 2018 թվա կա նին ար ձա նագր վել է մա հա ց� թ յան 63 դեպք:23 Հա մար ժեք մի  ջոց ներ 
չեն ձեռ նարկ վել այդ դեպ քե րի արդ յ�  նա վետ և  օբ յեկ տիվ քնն� թ յ�  նը ա պա հո վե լ�  հա մար: 
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Պե տ� թ յան որ ևէ ներ կա յա ց�  ցիչ պա տաս խա նատ վ� թ յան չի են թարկ վել այդ գոր ծե րից որ-
ևէ մե  կի հա մար: Ոչ մար տա կան ի րա վի ճակ նե ր� մ մահ վան դեպ քե րից մի  քա նի սը, ո րոնք 
նախ կի ն� մ արդ յ�  նա վե տո րեն չեն քննվել, վե րա բաց վել են 2018 թվա կա նի Թավշ յա հե-
ղա փո խ� թ յ�  նից հե տո:24 Այ ն�  ա մե  նայ նիվ, ան գամ վե րա բաց ման փ�  լ� մ այդ գոր ծե րի 
քնն� թ յ�  նը արդ յ�  նա վե տո րեն չի ի րա կա նաց վ� մ:

19. Ա ռա ջար կ թ յ ն ներ

19.1 Անց կաց նել արդ յ�  նա վետ քնն� թ յ� ն ներ՝ պա տաս խա նատ վ� թ յան են թար կե լով պե-
տ� թ յան ներ կա յա ց�  ցիչ նե րին ոչ մար տա կան ի րա վի ճակ նե ր� մ տե ղի �  նե ցած մահ վան 
դեպ քե րի հա մար:

19.2 Ա պա հո վել բա նա կ� մ մահ վան դեպ քե րի մա սին հա ղոր դե լ�  գոր ծըն թա ցի թա փան-
ցի կ� թ յ�  նը և ճշգր տ� թ յ�  նը:

19.3 Ա պա հո վել ոչ մար տա կան ի րա վի ճակ նե ր� մ տե ղի �  նե ցած մահ վան դեպ քե րի վե-
րա բաց ված գոր ծե րի ի րա կան քնն� թ յ�  նը և փոխ հա տ�  ց� մ տրա մադ րել զո հե րի ըն տա-
նիք նե րին:

19.4 Ըն դ�  նել օ րենսդ րա կան մե  խա նիզմն  եր, ո րոն ցով նյ�  թա կան և  ոչ նյ�  թա կան փոխ-
հա տ�  ց� մ կտրա մադր վի այն զին վոր նե րին, ո րոնք ա ռող ջա կան խնդիր ներ են �  նե ցել 
զին վո րա կան ծա ռա յ� թ յան ըն թաց ք� մ:

20. Մահ վան դեպ քե րը քրեա կա տա րո ղա կան հիմն  արկ նե ր մ

20.1 Հա յաս տա նի բան տե ր� մ 112 բան տարկ յալ է մա հա ցել 2014 – 2017 թվա կան նե րին:25 Դա 
ա մե  նա բարձր ց�  ցա նիշ նե րից է Եվ րո պա յի խորհր դի ան դամ պե տ� թ յ� ն նե րի շար ք� մ:26 
2017 թվա կա նին 17 բան տարկ յալ է մա հա ցել բան տե ր� մ, ընդ ո ր� մ՝ նրան ցից եր կ� սն ինք-
նաս պա ն� թ յ� ն են գոր ծել: 2018 թվա կա նին 18 բան տարկ յալ է մա հա ցել բան տե ր� մ, ո րոն-
ցից եր կ�  սը մա հա ցել են ինք նաս պա ն� թ յ� ն գոր ծե լ�  ճա նա պար հով:27 Թեև այդ գոր ծե րից 
մի  քա նի սը քննվել են, սա կայն ոչ մի  բան տի ղե կա վա ր� թ յ� ն պա տաս խա նատ վ� թ յան չի 
են թարկ վել:28 
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21. Ա ռա ջար կ թ յ ն 

21.1 Անց կաց նել բան տարկ յալ նե րի մահ վան դեպ քե րի արդ յ�  նա վետ քնն� թ յ� ն, փոխ հա-
տ�  ց� մ տրա մադ րել զո հե րի ըն տա նիք նե րին:

22. ԱԶԱՏ ԸՆՏՐ8  8 ՆՆԵՐԻ ԻՐԱՎ8 ՆՔ

22.1 Ա վե լի քան եր կ�  տաս նամ յակ ընտ րա կան ի րա վ� նք նե րը խախտ վել են Հա յաս տա ն� մ 
անց կաց ված յ�  րա քանչ յ� ր ընտ ր� թ յան ժա մա նակ: Դա նե րա ռել է լայ նա մասշ տաբ ընտ րա-
կեղ ծիք, ընտ րա կա շառք, վար չա կան ռե ս� րս նե րի չա րա շա հ� մ, աշ խա տան քա յին և տն տե-
սա կան ի րա վ� նք նե րի խախ տ� մն  եր, հե տընտ րա կան յ�  րա քանչ յ� ր բո ղո քի ակ ցիա յի ժա մա-
նակ բռնի �  ժի գոր ծադ ր� մ և  ար դա րա դա տ� թ յան հա սա նե լի� թ յան ի րա վ� ն քի խախ տ� մ: 
Նա խորդ ռե ժի մը, հա մա գոր ծակ ցե լով դա տա կան իշ խա ն� թ յան հետ, ե րաշ խա վո ր� մ էր ան-
պատ ժե լի� թ յ� ն ընտ րա կան հան ցա գոր ծ� թ յ� ն նե րի հա մար՝ օգ տա գոր ծե լով այդ նպա տա կի 
հա մար հմտո րեն ստեղծ ված օ րենսդ րա կան սո ղանցք ներ և  ի րա վա նոր մե  րի թ� յլ կի րար կ� մ: 
Ընտ րա կան օ րենսգր ք� մ մի  շարք թե ր� թ յ� ն ներ կան՝ նե րառ յալ, ի թիվս այ լոց, ընտ րա կան 
հա մա կար գին վե րա բե րող կար գա վո ր� մն  ե րը և  ընտ րա կան մար մի ն նե րի ձևա վո ր�  մը, ընտ-
րա տա րած քա յին և տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղովն  ե րի աշ խա տան քը, նա խընտ րա-
կան քա րոզ չ� թ յան ֆի նան սա վո ր�  մը և վար չա կան ռե ս� րս նե րի օգ տա գոր ծ�  մը, բո ղո քարկ-
ման ըն թա ցա կար գե րը և զանգ վա ծա յին լրատ վա մի  ջոց նե րի և դի տորդ նե րի աշ խա տան քի սահ-
մա նա փա կ� մն  ե րը: Ըստ ընտ րա կան օ րենսգր քի՝ խորհր դա րա նի ընտ ր� թ յ� ն նե րից և մի  քա նի 
քա ղաք նե րի ա վա գա ն�  ընտ ր� թ յ� ն նե րից հե տո հրա պա րակ վ� մ է ընտ րող նե րի ց�  ցա կը: 
Սա կայն ընտ րա կան օ րենսգր քով նման պա հանջ չի նա խա տես վ� մ տե ղա կան ինք նա կա ռա-
վար ման մար մի ն նե րի ընտ ր� թ յ� ն նե րի հա մար, ո րը խախ տ� մ է ընտ ր� թ յ� ն նե րի թա փան-
ցի կ� թ յ�  նը փոքր հա մայնք նե ր� մ: Հե ղա փո խ� թ յ�  նից հե տո անց կաց ված եր կ�  խո շո րա գ� յն 
ընտ ր� թ յ� ն ներն ա ռա ջին չվի ճարկ ված և լայն վստա հ� թ յ� ն վա յե լած ընտ ր� թ յ� ն ներն էին 
երկ ր� մ,29 որն անհ րա ժեշտ է ամ րապն դել՝ ընտ րա կան հա մա պար փակ և հա վակ նոտ բա րե փո-
խ� մն  ե րի ճա նա պար հով:

23. Ա ռա ջար կ թ յ ն ներ

23.1 Նա խա ձեռ նել ընտ րա կան հա մա պար փակ բա րե փո խ� մն  եր՝ ըն դ�  նե լով նոր Ընտ-
րա կան օ րենս գիրք, ո րը կմշակ վի՝ սեր տո րեն խորհր դակ ցե լով քա ղա քա ցիա կան հա սա-
րա կ� թ յան կազ մա կեր պ� թ յ� ն նե րի հետ, հաշ վի առ նե լով նաև ընտ ր� թ յ� ն նե րը դի տար-
կող մի  ջազ գա յին և տե ղա կան ա ռա քե լ� թ յ� ն նե րի հանձ նա րա րա կան նե րը:
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24. ՊԱՅՔԱՐԸ ԽՏՐԱԿԱՆ8  ԱՆ ԴԵՄ

24.1 Խտ րա կա ն� թ յան և գեն դե րա յին հա վա սա ր� թ յան խնդիր նե րի վե րա բեր յալ ՀՊԴ-ի 
երկ րորդ շրջա փ�  լի ըն թաց ք� մ ստաց ված հանձ նա րա րա կան նե րի մե ծ մա սը մն �  մ է չկա-
տար ված: Պե տ� թ յ�  նը չի ըն դ�  նել ըն տա նե կան բռն� թ յան և խտ րա կա ն� թ յան դեմ պայ-
քա րի մա սին արդ յ�  նա վետ օ րենսդ ր� թ յ� ն և չի վա վե րաց րել Ս տամ բ� լ յան կոն վեն ցիան և 
Հաշ ման դա մ� թ յ� ն �  նե ցող ան ձանց ի րա վ� նք նե րի մա սին կոն վեն ցիա յի կա մըն տիր ար-
ձա նագ ր� թ յ�  նը: Ա վե լին, արդ յ�  նա վետ մի  ջոց ներ չեն ձեռ նարկ վել ա տե լ� թ յան խոս քի և 
ԼԳԲՏԻ ան ձանց նկատ մամբ ա տե լ� թ յան հան ցա գոր ծ� թ յ� ն նե րի դեմ պայ քա րի, ինչ պես 
նաև՝ ազ գա յին փոք րա մաս ն� թ յ� ն նե րի և հաշ ման դա մ� թ յ� ն �  նե ցող ան ձանց նկատ մամբ 
խտրա կա ն� թ յան դեմ պայ քա րի � ղ ղ� թ յամբ:

25. Խտ րա կա ն թ յան դեմ պայ քա րի մա սին օ րենսդ ր թ յ ն

25.1 Խտ րա կա ն� թ յան դեմ պայ քա րի մա սին հա մա պար փակ օ րենսդ ր� թ յան բա ցա կա յ� թ-
յ�  նը Հա յաս տա ն� մ քա ղա քա ցի նե րին զրկ� մ է խտրա կա ն� թ յան նկատ մամբ արդ յ�  նա-
վետ ի րա վա կան պաշտ պա ն� թ յ�  նից: 2018 թվա կա նին կա ռա վա ր� թ յ�  նը ներ կա յաց րեց 
խտրա կա ն� թ յան դեմ պայ քա րի մա սին օ րեն քի նոր նա խա գիծ: Օ րեն քի նա խա գիծն անդ-
րա դառ ն� մ է գոր ծող օ րենսդ ր� թ յան բա ցե րին, մաս նա վո րա պես՝ տա լով խտրա կա ն� թ յան 
և դ րա տե սակ նե րի սահ մա ն�  մը, և  ամ րագ րե լով ա պա ց� ց ման պար տա վո ր� թ յան բաշխ-
ման սկզբ� ն քը: Այ ն�  ա մե  նայ նիվ, այն տ�  ժող նե րին չի տա լիս արդ յ�  նա վետ մե  խա նիզմն  եր 
ի րա վ� ն քի վե րա կանգն ման և  ի րա վա կան ար դ�  նա վետ պաշտ պա ն� թ յ� ն ստա նա լ�  հա-
մար, և չի ստեղ ծ� մ հա վա սա ր� թ յան արդ յ�  նա վետ և  ան կախ ազ գա յին մար մի ն:30

26. Ա ռա ջար կ թ յ ն

26.1 Ըն դ�  նել խտրա կա ն� թ յան դեմ պայ քա րի մա սին հա մա պար փակ և  արդ յ�  նա վետ 
օ րենք, ո րով կնա խա տես վեն արդ յ�  նա վետ մե  խա նիզմն  եր պաշտ պա ն� թ յան, ար դա րա-
դա տ� թ յան հա սա նե լի� թ յան և խտ րա կա ն� թ յ�  նից տ�  ժած ան ձանց հա մար ի րա վա-
կան արդ յ�  նա վետ պաշտ պա ն� թ յան հա մար, և կս տեղծ վի հա վա սա ր� թ յան արդ յ�  նա-
վետ և  ան կախ ազ գա յին մար մի ն, որն օժտ ված կլի նի ա ջակ ցե լ�  և վե ճեր քննե լ�  լիա զո-
ր� թ յ� ն նե րով:

26.2 Անց կաց նել ի րա զե կ� թ յան բարձ րաց ման քա րո զար շավն  եր՝ նե րառ յալ հան րա յին հե-
ռ� ս տա տե ս� թ յան մի  ջո ցով, թի րա խա վո րե լով վն ա սա կար կարծ րա տի պե րը և խտ րա կան 
գոր ծե լա կեր պը լ�  սանց ք� մ հայտն ված խմբե րի նկատ մամբ:
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27. Կ րո նի ա զա տ թ յ ն

27.1 Պե տ� թ յան աշ խար հիկ հիմ քը և կ րո նի �  ար տա հայտ վե լ�  ա զա տ� թ յ�  նը խախտ վ� մ 
են Հա յաս տան յայց Ա ռա քե լա կան Ե կե ղե ց�  (ՀԱԵ) ա ճող մի  ջամ տո ղա կան կեց ված քի պատ-
ճա ռով: Չա րա շա հե լով ՀԱԵ-ի «բա ցա ռիկ ա ռա քե լ� թ յան» մա սին սահ մա նադ րա կան դեկ-
լա րա տիվ դր� յ թը,31 թե՛ պե տա կան իշ խա ն� թ յ� ն նե րը, թե՛ ՀԱԵ-ն ներ կա յաց ն� մ և գո վա-
բա ն� մ են ՀԱԵ-ն  որ պես «պե տա կան ե կե ղե ցի»: Այն ոչ մի այն �  նի օ րեն քով նա խա տես ված 
կրթա կան հա մա կարգ և զին ված �  ժեր մ� տք գոր ծե լ�  մե  նաշ նորհ, այլ նաև չա րա շա հ� մ է 
իր դիր քը՝ մի  ջամ տե լով այդ կա ռ� յց նե րի գոր ծ�  նե� թ յա նը և վ տան գե լով դրանց աշ խար հիկ 
բն� յ թը: «ՀԱԵ-ի պատ մ� թ յ� ն» պար տա դիր ա ռար կա յի �  ս� ց ման բո վան դա կ� թ յ�  նը և 
դա սա վանդ ման ձևը հան րակր թա կան դպրոց նե ր� մ տե ղե կ� թ յ� նն �  գի տե լի քը չեն հա-
ղոր դ� մ օբ յեկ տիվ, քննա դա տա կան և բազ մա կար ծիք տե սանկ յ�  նից, և փաս տա ցի հա վա-
սա րա զոր է կրո նա կան քա րո զի:32 Բա նա կ� մ կա տար վ� մ են զո րա կո չիկ նե րի զանգ վա ծա-
յին մկրտ� թ յ� ն, ա մե  նօր յա ա ռա վոտ յան ա ղոթք ներ, ո րոնց վե րա բեր յալ պնդ� մ են, թե իբր 
կա մա վոր են:33 Միև ն� յն ժա մա նակ, օ րենսդ ր� թ յամբ կրո նա կան կազ մա կեր պ� թ յ� ն նե րի 
ան դա մակ ց� թ յան ար գելք ներ են նա խա տես վ� մ ոս տի կա ն� թ յ�  ն� մ, Ազ գա յին անվ տան-
գ� թ յան ծա ռա յ� թ յ�  ն� մ և Փր կա րա րա կան ծա ռա յ� թ յ�  ն� մ աշ խա տող նե րի, ինչ պես նաև՝ 
զին ված �  ժե ր� մ ծա ռա յող նե րի հա մար, և գործ նա կա ն� մ այդ ար գելք նե րը չեն տա րած վ� մ 
ՀԱԵ-ի հետ ևորդ նե րի նկատ մամբ: Կա ռա վա րա կան նախ կին և գոր ծող պաշ տոն յա նե րի հայ-
տա րա ր� թ յ� ն նե րը, որ տեղ նրանք ի րենց հա վա տար մ� թ յ� նն են հայտ ն� մ ՀԱԵ-ին կամ 
ս� ր քննա դա տ� թ յան են են թար կ� մ կրո նա կան այլ կազ մա կե ր պ� թ յ� ն նե րին՝ հա ճախ հա-
տե լով ա տե լ� թ յան խոս քի սահ մա նը, նպաս տ� մ են ճեղք ված քի ա ռա վել խո րաց մա նը:

28. Ա ռա ջար կ թ յ ն ներ

28.1 Վե րա նա յել «Կ րո նա կան կազ մա կեր պ� թ յ� ն նե րի մա սին» գոր ծող օ րեն քը՝ ըստ Վե-
նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի ա ռա ջար կ� թ յ� ն նե րի (2011թ. և 2018թ.) հատ կա պես ՀԱԵ-ի գե-
րիշ խող դիր քի, կազ մա կեր պ� թ յ� ն նե րի գրանց ման նվա զա գ� յն պա հանջ նե րի բարձր 
լի նե լ�  և քա րո զը որ պես «հո գեոր ս� թ յ� ն» (պրո սե լի տիզմ) պի տա կե լ�  մա սե րով:

28.2 « Հա յաս տան յայց Ա ռա քե լա կան Ե կե ղե ց�  պատ մ� թ յ� ն» ա ռար կա յի հան րակր թա-
կան դպրոց նե ր� մ դա սա վանդ ման ծրա գի րը հա մա պա տաս խա նեց նել ԵԱՀԿ-ի Տո լե դո յի 
սկզբ� նք նե րին:

28.3 Ար գե լել զին վոր նե րի հար կա դիր մաս նակ ց� թ յ�  նը ՀԱԵ հոգ ևո րա կան նե րի կրո նա-
կան ծե սե րին:
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28.4 Վե րաց նել կրո նա կան կազ մա կեր պ� թ յ� ն նե րին ան դա մակ ցե լ�  օ րենսդ րա կան 
սահ մա նա փա կ� մն  ե րը և  ար գելք նե րը ի րա վա պահ մար մի ն նե րի �  զին վո րա կան ստո րա-
բա ժա ն� մն  ե րի ծա ռա յող նե րի հա մար:

28.5 Քայ լեր ձեռ նար կել այլ կրոն նե րի դեմ � ղղ ված պրո պա գան դա յի �  ա տե լ� թ յան խոս-
քի � ղ ղ� թ յամբ և պա տաս խա նատ վ� թ յան են թար կել մե  ղա վոր նե րին:

9. Խտ րա կա ն թ յ ն սե ռա կան կողմն  ո րոշ ման և գեն դե րա յին ինք ն թ յան 

հիմ քե րով

29.1 Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կ� թ յան կազ մա կեր պ� թ յ� ն նե րը 2015-2017 թվա կան նե րին 
ար ձա նագ րել են ԼԳԲՏԻ ան ձանց նկատ մամբ ա տե լ� թ յան հան ցա գոր ծ� թ յ� ն նե րի 35 մի -
ջա դե պեր,34 սա կայն հա մա պա տաս խան ի րա վա կար գա վո ր� մն  ե րի բա ցա կա յ� թ յ�  նը սահ-
մա նա փա կ� մ է ար ձա նագր ված հան ցա գոր ծ� թ յ� ն նե րից շա տե րի առ թիվ ի րա վա կան մի -
ջոց ներ կի րա ռե լ�  հնա րա վո ր� թ յ�  նը:35 Ոս տի կա ն� թ յ�  նը չի կա տա ր� մ նրանց նկատ մամբ 
սպառ նա լիք նե րի և բռ ն� թ յան դեպ քե րի արդ յ�  նա վետ և հա մա պար փակ քնն� թ յ� ն: ԼԳԲՏԻ 
ան ձինք և ն րանց ի րա վ� նք նե րը պաշտ պա նող ներն ա տե լ� թ յան հռե տո րա բա ն� թ յան �  
սպառ նա լիք նե րի թի րախ են դառ ն� մ սո ցիա լա կան ցան ցե ր� մ հա սա րա կա կան գոր ծիչ նե րի 
կող մի ց՝ այդ թվ� մ քա ղա քա կան կ�  սակ ց� թ յ� ն նե րի ներ կա յա ց�  ցիչ նե րի և խորհր դա րա-
նի ան դամն  ե րի:36 ԼԳԲՏԻ ան ձինք հա ճախ են խտրա կա ն� թ յան թի րախ դառ ն� մ փակ հաս-
տա տ� թ յ� ն նե ր� մ, օ րի նակ՝ բան տե ր� մ և բա նա կ� մ: Ն� յ նա սե ռա կան բան տարկ յալ նե րը 
բռն� թ յան, սե ռա կան չա րա շահ ման, նվաս տա ց�  ցիչ �  խտրա կան վե րա բեր մ� ն քի են են-
թարկ վ� մ թե՛ բան տե րի ծա ռա յող նե րի, թե՛ այլ բան տարկ յալ նե րի կող մի ց: Ն րանք ա ռանձ նաց-
վ� մ են քրեա կա տա րո ղա կան հիմն  արկ նե րի ներ ս� մ, տե ղա վոր վ� մ են ա ռան ձին խցե ր� մ, 
ո րոնց պայ ման նե րը սո վո րա բար ա վե լի վատն են, և հար կադր վ� մ են կա տա րել նվաս տա ց� -
ցիչ աշ խա տանք:37 Ն� յ նա սե ռա կան տղա մար դիկ, ո րոնք ծա ռա յել են բա նա կ� մ, ստաց ված 
ո րոշ տե ղե կ� թ յ� ն նե րի հա մա ձայն, այն տեղ են թարկ վել են ֆի զի կա կան և հո գե բա նա կան 
բռն� թ յան �  շան տա ժի:38 Գեն դե րի վե րա փո խ�  մը որ պես ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յ� թ յ� ն 
Հա յաս տա ն� մ կա նո նա կարգ ված չէ: Դ րա հետ ևանքն այն է, որ տրանս գեն դեր ան ձինք վե-
րա փոխ ման վի րա հա տ� թ յ�  նը ստա ն� մ են գաղտ նի՝ ար տերկ րից հրա վիր ված բժիշկ նե րի 
կող մի ց, հե տա գա յ� մ չկա րո ղա նա լով ստա նալ անհ րա ժեշտ բժշկա կան ծա ռա յ� թ յ� ն ներ:39

29.2 ԼԳԲՏԻ ան ձինք դժվա ր� թ յ� ն նե րի են բախ վ� մ ար տա հայտ վե լ�  �  հա վաք նե րի ա զա-
տ� թ յան ի րենց ի րա վ� նք ներն ի րա կա նաց նե լիս: 2017 թվա կա նի հ�  լի սին ԼԳԲՏԻ թե մա յով 
եր կ�  ֆիլ մե ր դ� րս հան վե ցին «Ոս կե ծի րան» մի  ջազ գա յին կի նո փա ռա տո նի ծրագ րից՝ ի 
դրսևո ր� մն  Հա յաս տա նի կի նե մա տոգ րա ֆիստ նե րի մի � թ յան կող մի ց կա տար վող գրաքն-
ն� թ յան և խտ րա կա ն� թ յան:40 Ար ևել յան Եվ րո պա յի և Կենտ րո նա կան Ա սիա յի ԼԳԲՏ քրիս-
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տոն յա նե րի ֆո ր�  մը 2018 նո յեմ բե րին Եր ևա ն� մ չե ղարկ վեց, ո րը ոս տի կա ն� թ յ�  նը պատ-
ճա ռա բա նեց ֆո ր�  մի  մաս նա կից նե րի անվ տան գ� թ յան ե րաշ խիք ներ տրա մադ րե լ�  ան կա-
րո ղ� թ յամբ:41 2019 թվա կա նի ապ րի լին Ազ գա յին ժո ղո վ� մ ՀԳՊ-ի հանձ նա րա րա կան նե րի՝ 
Հա յաս տա նի կող մի ց կա տար ման հան րա յին լս� մն  ե րի ժա մա նակ տրանս գեն դեր ակ տի-
վիս տը բարձ րա ձայ  նեց տրանս գեն դեր ան ձանց նկատ մամբ ա տե լ� թ յան հան ցա գոր ծ� թ-
յ� ն նե րի փաս տը: Ե լ� յ թին հա ջոր դեց Ազ գա յին ժո ղո վի Մար դ�  ի րա վ� նք նե րի մշտա կան 
հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի, ո րը նա խա գա հ� մ էր հան րա յին լս� մն  ե րով նիս տը, հար ձա-
կո ղա կան ար ձա գան քը: Նա խա գա հի այդ քայ լը բոր բո քեց ա տե լ� թ յան խոս քեր � ղղ ված 
ԼԳԲՏԻ հա մայն քին և Ազ գա յին ժո ղո վի դի մաց անց կաց վող բո ղո քի ակ ցիա ներ: « Բար գա-
վաճ Հա յաս տան» կ�  սակ ց� թ յան խորհր դա րա նա կան խմբակ ց� թ յ�  նը 2019 թվա կա նի մա-
յի սին օ րենսդ րա կան փո փո խ� թ յ� ն նա խա ձեռ նեց Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան քրեա-
կան օ րենսգր ք� մ՝ նպա տակ հե տապն դե լով քրեա կան պա տաս խա նատ վ� թ յ� ն սահ մա նել 
«մի նչև 16 տա րե կան ան ձանց շրջա ն� մ ոչ ա վան դա կան սե ռա կան կողմն  ո րո շ�  մը քա րո զե-
լ� » հա մար:

30. Ա ռա ջար կ թ յ ն ներ

30.1 Սե ռա կան կողմն  ո րո շ�  մը և գեն դե րա յին ինք ն� թ յ�  նը որ պես պաշտ պան ված հատ-
կա նիշ նե րա ռել խտրա կա ն� թ յան դեմ պայ քա րի մա սին օ րենսդ ր� թ յան մե ջ:

30.2 Ք րեա կա նաց նել պե տա կան պաշ տո նա տար ան ձանց կող մի ց սե ռա կան կողմն  ո րոշ-
ման �  գեն դե րա յին ինք ն� թ յան հիմ քով հնչեց վող ա տե լ� թ յան խոս քը, և սե ռա կան կողմ-
նո րոշ ման �  գեն դե րա յին ինք ն� թ յան շար ժա ռի թով պայ մա նա վոր ված կողմն  ա կա լ� թ յ� -
նը նա խա տե սել որ պես ծան րա ց�  ցիչ հան գա մանք քրեա կան օ րենսդ ր� թ յան մե ջ:

30.3 Անց կաց նել հո մո ֆոբ և տ րանս ֆոբ հար ձա կ� մն  ե րի գոր ծե րի՝ որ պես ա տե լ� թ յան 
հան ցա գոր ծ� թ յ� ն նե րի արդ յ�  նա վետ և հա մա պար փակ քնն� թ յ� ն:

30.4 Ըն դ�  նել օ րենսդ ր� թ յ� ն, ո րով կճա նաչ վի և կ կա նո նա կարգ վի գեն դե րի վե րա փո-
խ�  մը, որ պես ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յ� թ յան տե սակ:

31. Էթ նիկ փոք րա մաս ն թ յ ն նե րը

31.1 Կա ռա վա ր� թ յ�  նը չ�  նի էթ նիկ փոք րա մաս ն� թ յ� ն նե րի մշա կ� յ թի, լեզ վի �  ինք ն� թ-
յան պաշտ պա ն� թ յան և  ա ռաջ խա ղաց ման հա մա պար փակ ռազ մա վա ր� թ յ� ն: Կա ռա վա-
ր� թ յ�  նը չի հա վա քագ ր� մ ան ձանց տնտե սա կան և սո ցիա լա կան վի ճա կի ց�  ցա նիշ նե րով 
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ա ռանձ նաց ված տվյալ ներ ըստ էթ նիկ և  ազ գա յին պատ կա նե լ� թ յան, որ պես զի հնա րա վոր 
լի ներ ա վե լի լավ հաս կա նալ պե տա կան քա ղա քա կա ն� թ յան ազ դե ց� թ յ� նն էթ նիկ փոք-
րա մաս ն� թ յ� ն նե րի հա մայնք նե րի վրա:42 Հա յաս տա ն� մ ե րե խա նե րի մոտ 70%-ն  ընդգրկ-
ված չէ նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան մե ջ, ո րը պայ մա նա վոր ված է հա մա պա տաս խան 
ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի բա ցա կա յ� թ յամբ կամ են թա կա ռ� ց ված քի ցածր ո րա կով: Հաշ վի առ նե-
լով ման կա պար տե զա յին տա րածք նե րի բա ցա կա յ� թ յ� նն էթ նիկ փոք րա մաս ն� թ յ� ն նե րի 
բնակ չ� թ յ� ն �  նե ցող հա մայնք նե ր� մ, էթ նիկ փոք րա մաս ն� թ յ� ն նե րի ե րե խա նե րի հա մար 
սահ մա նա փակ է նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան հա սա նե լի� թ յ�  նը:43 Դպ րոց նե ր� մ ընդգրկ-
վա ծ� թ յան �  հա ճա խե լի� թ յան ց�  ցա նիշ ներն էթ նիկ փոք րա մաս ն� թ յ� ն նե րի խմբե րի, 
մաս նա վո րա պես՝ եզ դի նե րի, քրդե րի և մո լո կան նե րի ե րե խա նե րի հա մար զգա լիո րեն ցածր 
են ե ղել երկ րի մի  ջի նից, իսկ 9-րդ դա սա րա նից հե տո դպրո ցից դ� րս մն ա լ�  ց�  ցա նիշ նե րը՝ 
ա վե լի բարձր:44 Կա ռա վա ր� թ յ�  նը որ ևէ քայլ չի ձեռ նար կել էթ նիկ փոք րա մաս ն� թ յ� ն նե րի 
շրջա ն� մ առ կա վն ա սա կար սո վո ր� յթ նե րի և  ա վան դ� յթ նե րի կա պակ ց� թ յամբ: Մաս նա-
վո րա պես, եզ դի աղ ջիկ նե րը շա ր�  նա կ� մ են խո ցե լի լի նել վաղ ա մ� ս ն� թ յան և դ րա հետ-
ևանք նե րի, և հատ կա պես՝ կրթ� թ յան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջա պա հ� թ յան ծա ռա-
յ� թ յ� ն նե րի հա սա նե լի� թ յան նվազ ման հան դեպ: Վաղ ա մ� ս ն� թ յ� ն նե րին վե րա բե րող 
վի ճա կագ րա կան տե ղե կ� թ յ� ն նե րը սահ մա նա փակ են, քա նի որ ե րե խա նե րի ա մ� ս ն� թ-
յ� ն նե րի մե ծ մասն օ րի նա կան ե ղա նա կով չեն գրանց վ� մ կամ գրանց վ� մ է մի այն այն ժա-
մա նակ, երբ զ� յ գը հաս ն� մ է ա մ� ս ն� թ յան օ րի նա կան տա րի քին:45

32. Ա ռա ջար կ թ յ ն ներ

32.1 Մ շա կել փոք րա մաս ն� թ յ� ն նե րի էթ նիկ, մշա կ�  թա յին, կրո նա կան և լեզ վա կան ինք-
ն� թ յան պաշտ պա ն� թ յան և  այդ ինք ն� թ յան ա ռաջ խա ղաց ման հա մար պայ ման նե րի 
ստեղծ ման ազ գա յին ռազ մա վա ր� թ յ� ն, հա մա հ� նչ Ազ գա յին կամ էթ նիկ, կրո նա կան 
կամ լեզ վա կան փոք րա մաս ն� թ յ� ն նե րի պատ կա նող ան ձանց ի րա վ� նք նե րի մա սին 
ՄԱԿ-ի հռչա կագ րին:

32.2 Բա րե լա վել օ րենսդ ր� թ յ�  նը և կի րարկ ման մե  խա նիզմն  ե րը՝ կան խե լ�  ան չա փա հաս 
ան ձանց ա մ� ս ն� թ յ�  նը:

32.3 Ս տեղ ծել դպրո ցից դ� րս մն ա ցած ե րե խա նե րի հայտ նա բեր ման և  � ղ ղորդ ման արդ-
յ�  նա վետ մե  խա նիզմ:
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33. Գեն դե րա հեն բռն թ յ  նը և վե րար տադ րո ղա կան ի րա վ նք նե րը

33.1 Գեն դե րա հեն բռն� թ յ�  նը շա ր�  նա կ� մ է լայն տա րա ծ� մ �  նե նալ քան զի ա մե ն տա րի 
Հա յաս տա ն� մ սպան վ� մ է մի  ջի նը 10 կին: 2018 թվա կա նին ըն տա նե կան բռն� թ յան մա-
սին օ րեն քի �  ժի մե ջ մտնե լ� ց հե տո ոս տի կա ն� թ յ�  նը 9-ամս յա ժա մա նա կա հատ վա ծ� մ 
ար ձա նագ րել է ա վե լի քան 1,500 դեպք: Թեև օ րեն քը ոս տի կա ն� թ յանն ի րա վ� նք է վե րա-
պա հ� մ մի  ջամ տել ըն տա նե կան բռն� թ յան դեպ ք� մ՝ կի րա ռե լով պաշտ պա նա կան մի  ջոց-
ներ, հրա տապ ար ձա գան քի արդ յ�  նա վե տ� թ յ�  նը մն � մ է ցածր: Դեպ քե րի մե ծ մա ս� մ 
ոս տի կա ն� թ յ� նն ըն դա մե  նը նա խազ գ�  շա ց� մ է տա լիս բռնա րա րին, որ պես պաշտ պա նա-
կան մի  ջոց, ո րը սա կայն չի բարձ րաց ն� մ տ�  ժո ղի անվ տան գ� թ յ�  նը: Ոս տի կա ն� թ յ�  նը և 
սո ցիա լա կան աշ խա տող ներն այ ցե րով հե տա մ� տ չեն լի ն� մ և չեն դի տար կ� մ վար քագ ծի 
փո փո խ� թ յան ըն թաց քը: Ոս տի կա ն� թ յ�  նը նաև թե րա ն� մ է գոր ծո ղ� թ յ� ն ներ ձեռ նար կել 
բռնա րար նե րի կող մի ց պաշտ պա ն� թ յան մի  ջոց նե րի խախ տ� մն  ե րի դեպ ք� մ, և  այդ ի րա-
վի ճակ նե ր� մ ա պա ց� ց ման բե ռը մն � մ է տ�  ժո ղի վրա, ո րը պար տա վոր է լի ն� մ գրա վոր 
ց� ց մ� նք տալ ոս տի կա ն� թ յա նը: Կա ռա վա ր� թ յ�  նը վեր ջերս հայ տա րա րել է Ս տամ բ� լ յան 
կոն վեն ցիան վա վե րաց նե լ�  մտադ ր� թ յան մա սին, ո րը հար ձա կո ղա կան քա րո զար շա վի 
տե ղիք է տվել ծայ րա հե ղա կան խմբե րի հա մար, ո րոնք պի տա կ� մ են վա վե րա ց�  մը որ պես 
«կա նաչ լ� յս ն� յ նա սե ռա կան ա մ� ս ն� թ յ� ն նե րին»:

33.2 Կա նանց նկատ մամբ 2015–2016 թվա կան ներն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծ� մ տե ղի � -
նե ցած սե ռա կան բռն� թ յան դեպ քե րի հա մա պար փակ հե տա զո տ� թ յամբ46 2017 թվա կա նին 
մե ծ խզ� մ է բա ցա հայտ վել օ րենսդ ր� թ յան և գործ նա կա ն� մ կի րառ ման մի ջև: Գեն դե րազ-
գա յ� ն և տ�  ժո ղա կենտ րոն մո տեց ման բա ցա կա յ� թ յ�  նը, ինչ պես նաև ի րա վա պահ մար-
մի ն նե րի և դա տա կան հա մա կար գի կող մի ց հե տա գա յ� մ տ�  ժո ղին մե  ղադ րե լը նվա զեց րել 
են ար դա րա դա տ� թ յան հա սա նե լի� թ յ�  նը սե ռա կան բռն� թ յ�  նից և  ոտնձ գ� թ յ� ն նե րից 
տ�  ժած կա նանց հա մար: Ա մ� ս նա կան բռնա բա ր� թ յ�  նը չի ճա նաչ վ� մ որ պես ա ռան ձին 
հան ցա գոր ծ� թ յ� ն և սե ռա կան բռն� թ յան տե սակ՝ չնա յած այն փաս տին, որ դեպ քե րի 38%-
� մ կաս կած յա լը կամ մե  ղադր յա լը ե ղել է տ�  ժո ղի զ�  գըն կե րը:

33.3 Պտ ղի սե ռով պայ մա նա վոր ված հղի� թ յան ար հես տա կան ընդ հատ ման կան խար գել-
ման նպա տա կով կա ռա վա ր� թ յան նա խա ձեռ նած նոր օ րենսդ րա կան կար գա վո ր� մն  ե րը 
կա րող են ան հար կի դժվա ր� թ յ� ն ներ ա ռա ջաց նել անվ տանգ ա բորտ կա տա րե լ�  ցան կ� թ-
յ� ն �  նե ցող կա նանց հա մար, մաս նա վո րա պես՝ պայ մա նա վոր ված ե ռօր յա սպա սա ժամ կե-
տով և պար տա դիր խորհր դատ վ� թ յամբ:47 Թեև օ րեն քի հռչակ ված նպա տակն էր նվա զեց-
նել պտղի սե ռով պայ մա նա վոր ված հղի� թ յան ար հես տա կան ընդ հատ ման դեպ քե րի թի վը, 
հիմն  ա կան հետ ևան քը վե րար տադ րո ղա կան ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի հա սա նե լի� թ յան նվա զե-
ց� մն  է, և  այդ պի սով, կա նանց վե րար տադ րո ղա կան ընտ ր� թ յան հնա րա վո ր� թ յ� ն նե րի 
սահ մա նա փա կ�  մը:
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34. Ա ռա ջար կ թ յ ն ներ

34.1 Ա ռանց վե րա պա հ� մն  ե րի վա վե րաց նել Կա նանց նկատ մամբ բռն� թ յան և  ըն տա նե-
կան բռն� թ յան կան խար գել ման �  դրա դեմ պայ քա րի մա սին Եվ րո պա յի խորհր դի կոն-
վեն ցիան (Ս տամ բ� լ յան կոն վեն ցիա) և փո փո խ� թ յ� ն ներ կա տա րել ազ գա յին օ րենսդ-
ր� թ յան, այդ թվ� մ՝ Ք րեա կան օ րենսգր ք� մ, ինչ պես նաև՝ բարձ րաց նել Կոն վեն ցիա յի 
վե րա բեր յալ ի րա զե կ� թ յ�  նը,

34.2 Զար գաց նել դա տա կան հա մա կար գի, ի րա վա պահ մար մի ն նե րի և սո ցիա լա կան աշ-
խա տող նե րի կա րո ղ� թ յ� ն նե րը՝ ա պա հո վե լ�  հա մար արդ յ�  նա վետ ար ձա գանք գեն դե-
րա հեն բռն� թ յան դեպ քե րին, ինչ պես նաև ե րաշ խա վո րե լ�  պաշտ պա նա կան մի  ջոց նե րի 
կի րար կ�  մը:

34.3 Ըն դ�  նել հա մա պար փակ օ րենսդ ր� թ յ� ն սե ռա կան բռն� թ յան և  ոտնձ գ� թ յ� ն նե րի 
մա սին և ս տեղ ծել արդ յ�  նա վետ մե  խա նիզմն  եր սե ռա կան ոտնձ գ� թ յան դեպ քե րը կան-
խե լ�  և բա ցա հայ տե լ�  հա մար, ինչ պես նաև  նա խա տե սել հա մա ձայ ն� թ յ� ն տա լ�  ի րա-
վա կան սահ մա ն�  մը:

34.4 Ու ժը կորց րած ճա նա չել ա բորտ կա տա րել ցան կա ցող կա նանց հա մար նա խա տես-
ված պար տա դիր սպա սե լ�  ժա մա նա կի և պար տա դիր խորհր դատ վ� թ յան մա սին ի րա-
վա կան պա հանջ նե րը և  ան կողմն  ա կալ խորհր դատ վ� թ յ� ն ի րա կա նաց նել ըն տա նի քի 
պլա նա վոր ման վե րա բեր յալ:

35. Հաշ ման դա մ թ յ ն   նե ցող ան ձինք

35.1 Մար դ�  ի րա վ� նք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը 2015 թվա կա նի հ�  լի սին ար դար դա-
տաքն ն� թ յան ի րա վ� ն քի խախ տ� մ ար ձա նագ րեց Շա մո յանն ընդդ. Հա յաս տա նի գոր ծով, 
ո րով տկն. Շա մո յա նը, որ սայ լակ է օգ տա գոր ծ� մ, զրկվել էր Վճ ռա բեկ դա տա րան մտնե լ�  
ի րա վ� ն քից: Կա ռա վա ր� թ յ�  նը չի տրա մադ ր� մ արդ յ�  նա վետ մե  խա նիզմն  եր հաշ ման դա-
մ� թ յան հի ման վրա տե ղի �  նե ցող խտրա կա ն� թ յան դեմ: 2013 թվա կա նին հրա պա րակ-
ված �  ս� մն  ա սի ր� թ յան մե ջ նշվ� մ է, որ հաշ ման դա մ� թ յ� ն �  նե ցող ան ձանց շրջա ն� մ 
գոր ծազր կ� թ յ�  նը հաս ն� մ է 92%-ի:48 Զ բաղ վա ծ� թ յան ճա նա պար հին ա ռա վել նշա նա կա-
լից խո չըն դոտ ներն են գոր ծա տ�  նե րի բա ցա սա կան դիր քո րո շ� մն  ե րը, ող ջա մի տ հար մա րե-
ց� մ չա պա հո վե լը, պե տ� թ յան կող մի ց տրվող խթան նե րի բա ցա կա յ� թ յ�  նը: Մ շա կ�  թա յին, 
մար զա կան, ժա ման ցա յին կար ևո րա գ� յն վայ րե րը և կա ռա վա րա կան շի ն� թ յ� ն նե րից շա-
տե րը ինչ պես նախ կի ն� մ շա ր�  նա կ� մ են ան հա սա նե լի մն ալ հաշ ման դա մ� թ յ� ն �  նե ցող 
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ան ձանց հա մար: Պե տա կան հիմն  արկ նե րի մե ծ մա սը, օ րի նակ՝ կրթա կան և  ա ռող ջա պա հա-
կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րը, մե ծ մա սամբ ան հա սա նե լի են: Ն� յ նը վե րա բե ր� մ է ընտ րա կան 
տե ղա մա սե րին, ո րի պատ ճա ռով հաշ ման դա մ� թ յ� ն �  նե ցող ան ձինք զրկվ� մ են ընտ րա-
կան ի րա վ� ն քից, ո րը խո չըն դո տ� մ է նրանց քա ղա քա կան մաս նակ ց� թ յ�  նը: Պե տա կան և 
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի կող մի ց ձեռ նարկ վող մի  ջոց նե րը սո վո րա բար 
անդ րա դառ ն� մ են մի այն ֆի զի կա կան հաշ ման  դա մ� թ յ� ն �  նե ցող ան ձանց կա րիք նե րին:

36. Ա ռա ջար կ թ յ ն ներ

36.1 Ըն դ�  նել արդ յ�  նա վետ օ րենք հաշ ման դա մ� թ յ� ն �  նե ցող ան ձանց ի րա վ� նք նե րի 
�  նե րառ ման մա սին և  ա պա հո վել, որ պես զի դրա կա տա ր�  մը վե րահս կող Աշ խա տան քի 
և սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա ր� թ յ� նն �  նե նա դրա կա տար մանն առնչ վող դա տա-
կան հայ ցեր ներ կա յաց նե լ�  դա տա վա րա կան ի րա վ� նք:

36.2 Ա պա հո վել բո լոր տա րածք նե րի հա սա նե լի� թ յան ի րա վա կան ե րաշ խիք նե րի կա-
տա ր�  մը՝ նե րառ յալ հա սա նե լի� թ յան նոր մե  րի �  ստան դարտ նե րի խախ տ� մն  ե րի հա-
մար Վար չա կան ի րա վա խախ տ� մն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր ք� մ հա մա պա տաս խան 
պատ ժա մի  ջոց ներ սահ մա նե լ�  ճա նա պար հով, ինչ պես նաև ստեղ ծել հաշ վետ վ� թ յ� ն նե-
րի վրա հիմն  ված մշտա դի տարկ ման մե  խա նիզմ, ո րը կա պա հո վի այդ նոր մե  րի և ս տան-
դարտ նե րի արդ յ�  նա վետ կա տա ր�  մը:

36.3 Նա խա տե սել արդ յ�  նա վետ քվո տա ներ և խ թա նող մե  խա նիզմն  եր հան րա յին և մաս-
նա վոր հատ ված նե ր� մ գոր ծա տ�  նե րի հա մար, որ պես զի նրանք աշ խա տան քի ըն դ�  նեն 
հաշ ման դա մ� թ յ� ն �  նե ցող ան ձանց:

36.4 Ա պա հո վել, որ պես զի հաշ ման դա մ� թ յ� ն �  նե ցող կա նանց հա մար հա սա նե լի լի նեն 
բժշկա կան ծա ռա յ� թ յ� ն նե րը և հիմն  արկ նե րը՝ նե րառ յալ սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա-
կան ա ռող ջ� թ յան ծա ռա յ� թ յ�  նը:

37. ՀԱՎԱՔԻ ԵՎ ՄԻԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԱՏ8  8 ՆԸ, ԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ 

ԱԶԱՏ8  8 ՆԸ ԵՎ ԻՐԱՎԱՊԱՇՏՊԱՆՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆ8  8 Ն

37.1 Հա վա քի և մի ա վոր ման ա զա տ� թ յան, լրատ վա մի  ջոց նե րի ա զա տ� թ յան և  ի րա վա-
պաշտ պան նե րի պաշտ պա ն� թ յան խնդիր նե րի վե րա բեր յալ ՀՊԴ-ն  երկ րորդ շրջա փ�  լի ըն-
թաց ք� մ ստաց ված հանձ նա րա րա կան նե րի մե ծ մա սը մն � մ է չկա տար ված:
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38. ՀԱՎԱՔԻ ԵՎ ՄԻԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԱՏ8  8 Ն

38.1 2015 թվա կա նի հ� ն վա րից մի նչև 2018 թվա կա նի ապ րիլն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա-
ծ� մ հա վաք նե րի մաս նա կից նե րի �  կազ մա կեր պիչ նե րի նկատ մամբ վար չա կան և ք րեա-
կան հե տապնդ ման բազ մա թիվ գոր ծե րը բա ցա սա բար են ազ դել հա վաք նե րի ա զա տ� թ յան 
ի րա վ� ն քի պաշտ պա ն� թ յան վրա: Նշ ված ի րա վ� ն քի խախ տ� մն  ե րը նե րա ռել են ոս տի-
կա ն� թ յան ա նօ րի նա կան մի  ջամ տ� թ յ� ն, ա վե լորդ �  ժի կի րա ռ� մ և կա մա յա կան ա զա-
տազր կ� մ, ինչ պես նաև ոս տի կա ն� թ յան հա տ� կ մի  ջոց ներն անզ գ�  շո րեն կի րա ռե լ�  դեպ-
քեր, ո րոնց կա պակ ց� թ յամբ հա մար ժեք քայ լեր չեն ձեռ նարկ վել: 2015 թվա կա նին բեր ման 
է են թարկ վել 472 (այլ աղբ յ� ր նե րի տվյալ նե րով՝ 380) խա ղաղ ց�  ցա րար, ընդ ո ր� մ՝ ճնշող 
մե  ծա մաս ն� թ յ�  նը բեր ման է են թարկ վել է լեկտ րաէ ներ գիա յի գնի բարձ րաց ման դեմ անց-
կաց վող բո ղո քի ց� յ ցե րի կա պակ ց� թ յամբ: 2016 թվա կա նին ա վե լի քան 700 անձ է բեր ման 
են թարկ վել հ�  լի սի 17-ից 30-ն  անց կաց ված բո ղո քի այն ց� յ ցե րի ըն թաց ք� մ, ո րոնք կապ-
ված էին « Սաս նա ծռեր» զին ված խմբի կող մի ց Ոս տի կա ն� թ յան պա րե կա պա հա կա յին գնդի 
տա րած քը զավ թե լ�  հետ:

38.2 Խա ղաղ ց�  ցա րար նե րի և լ րագ րող նե րի նկատ մամբ բռն� թ յ�  նը հա ճախ կի րառ վել է 
քա ղա քա ցիա կան հա գ� ստ կրող ոս տի կան նե րի կամ ոս տի կա ն� թ յան հետ կապ �  նե ցող 
և  ոս տի կա ն� թ յան կող մի ց հա մա կարգ վող այլ ան ձանց կող մի ց: 2018 թվա կա նի ապ րիլ-
յան խա ղաղ ց� յ ցե րի ժա մա նակ, ո րոնք ա վարտ վե ցին Թավշ յա հե ղա փո խ� թ յամբ, ա վե լի 
քան 1,200 ց�  ցա րար է բեր ման են թարկ վել ապ րի լի 16-23-ն  ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծ� մ, 
ո րոնց 10%-ն  ան չա փա հաս ներ են ե ղել: 127 անձ տար բեր մարմն  ա կան վն աս վածք նե րով դի-
մե լ է բ�  ժօգ ն� թ յան: Հե ղա փո խ� թ յ�  նից հե տո խա ղաղ հա վաք նե րի ա զա տ� թ յ�  նը ե րաշ-
խա վոր վ� մ է, սա կայն անց յա լի խախ տ� մն  ե րի քնն� թ յ�  նը պար բե րա բար կա սեց վ� մ է, 
ա պա վերսկս վ� մ է մի այն հան րա յին ճնշ� մն  ե րից հե տո: Խա ղաղ հա վաք նե րի ի րա վ� ն քը 
պրակ տի կա յ� մ խիստ սահ մա նա փակ ված է ԼԳԲՏԻ ան ձանց հա մար: Լ� րջ մտա հո գ� թ-
յ� ն ներ ծա գե ցին, երբ Ար ևել յան Եվ րո պա յի և Կենտ րո նա կան Ա սիա յի ԼԳԲՏ քրիս տոն յա-
նե րի ֆո ր�  մը, ո րը նա խա տես վել էր անց կաց նել 2018 նո յեմ բե րին Եր ևա ն� մ, չե ղարկ վեց 
անվ տանգ տ� թ յան նկա տա ռ� մն  ե րով նրա նից հե տո, երբ կտր� կ սպառ նա լիք ներ և  ա տե-
լ� թ յան խոսք տա րած վե ցին հա սա րա կ� թ յան մի  մա սի, Հա յաս տան յայց Ա ռա քե լա կան Ե կե-
ղե ց�  և մի  քա նի պե տա կան պաշ տո նա տար ան ձանց կող մի ց:
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39. Ա ռա ջար կ թ յ ն ներ

39.1 Ող ջա մի տ ժամ կե տ� մ ի րա կա նաց նել 2015 թվա կա նի հ�  նի սի, 2016 թվա կա նի հ�  լի-
սի և 2018 թվա կա նի ապ րի լի հա վաք նե րի մաս նա կից նե րի և դ րանք լ�  սա բա նող լրագ րող-
նե րի նկատ մամբ բռն� թ յան քրեա կան գոր ծե րի հա մա պար փակ և  ան կողմն  ա կալ քնն� թ-
յ� ն և բա ցա հայ տել բո լոր մե  ղա վոր նե րին:

39.2 Բա րե լա վել հա վաք նե րի կա ռա վար մա նը մաս նակ ցող ոս տի կան նե րի բա նակ ցա յին 
հմտ� թ յ� ն նե րը, հա վաք նե րի ըն թաց ք� մ ֆի զի կա կան �  ժի և հա տ� կ մի  ջոց նե րի կի րա-
ռ� թ յան չա փա նիշ նե րի խստա գ� յնս պահ պա ն� թ յ�  նը նրանց կող մի ց, ծա ռա յո ղա կան 
պար տա կա ն� թ յ� ն նե րը կա տա րե լիս նրանց կող մի ց հա մազ գեստ և տար բե րան շան ներ 
կրե լը, և  ոս տի կա նա կան հա տ� կ հա մազ գեստ կրե լ�  ըն թաց ք� մ հա տ� կ մի  ջոց նե րի կի-
րա ռ� թ յ�  նը թ� յ լատ րել մի այն հա տ� կ վե րա պատ րաստ ված ծա ռա յող նե րին:

39.3 Ա պա հո վել հա վաք նե րի ա զա տ� թ յան ի րա վ� ն քի պաշտ պա ն� թ յ�  նը խո ցե լի խմբե-
րի հա մար՝ անհ րա ժեշ տ� թ յան դեպ ք� մ նրանց տրա մադ րե լով անվ տան գ� թ յան լրա ց� -
ցիչ մի  ջոց ներ:

39.4 Հարկ ման և հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման պա հանջ ներ մշա կել հա սա րա կա կան կազ-
մա կեր պ� թ յ� ն նե րի հա մար՝ ել նե լով նրանց գոր ծ�  նե� թ յան ա ռանձ նա հատ կ� թ յ� ն նե րից:

40. ԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱԶԱՏ8  8 Ն

40.1 Լ րատ վա մի  ջոց նե րի ա զա տ� թ յ� նն �  բազ մա կար ծ� թ յ� նն ա վան դա բար սահ մա նա-
փակ ված են ե ղել թե՛ օ րենսդ ր� թ յան մե ջ, թե՛ գործ նա կա ն� մ: Հե ռար ձակ ման մա սին օ րենսդ-
ր� թ յ�  նը չի ե րաշ խա վո ր� մ կար գա վո րող ազ գա յին մարմն  ի ան կա խ� թ յ�  նը: Վեր ջի նիս 
գոր ծ�  նե� թ յ�  նը բա վա րար չա փով թա փան ցիկ չէ և չի ա պա հո վ� մ ար դար մրցակ ցա յին ըն-
թա ցա կար գեր հե ռար ձակ ման բնա գա վա ռ� մ: Հե ռ� ս տա տե սա յին ըն կե ր� թ յ� ն նե րի և  առ-
ցանց մե  դիա նե րի հիմն  ա կան բաժ նե տե րե րը նախ կին քա ղա քա կան վեր նա խա վի կամ խո շոր 
տնտես վա րող նե րի ներ կա յա ց�  ցիչ ներ են, ո րոնք ի րենց վե րահս կո ղ� թ յան տակ են պա հ� մ 
առ ցանց մե  դիա ներն �  առևտ րա յին գո վազ դը: Այդ վե րահս կո ղ� թ յան դրսևո ր� մն  է հե ղի-
նա կազր կող ա պա տե ղե կատ վ� թ յան դի տա վոր յալ տա րա ծ�  մը և մա նի պ� լ յա ցիան, ո րի թի-
րա խ� մ հա ճախ հայտն վ� մ է գոր ծող իշ խա ն� թ յ�  նը, որն հրա պա րա կավ դա տա պար տել 
է լրատ վա մի  ջոց նե րը վե րահս կե լ�  գոր ծե լա կեր պը: Այդ լրատ վա մի  ջոց նե րի կող մի ց ի րա կա-
նաց վող՝ հե ղի նա կազրկ ման ար շավն  ե րի հետ ևան քով ա վե լա ցել է զրպար տ� թ յան և վի րա-
վո րան քի հիմ քով լրատ վա մի  ջոց նե րի դեմ ներ կա յաց ված դա տա կան հայ ցե րի թի վը: Էլ ա վե լի 
հրա տապ է դար ձել զանգ վա ծա յին լրատ վա մի  ջոց նե րի սե փա կա նա տե րե րի և ֆի նան սա վո-
րող նե րի մա սին տե ղե կատ վ� թ յան թա փան ցի կ� թ յան և բա ցա հայտ ման կա րի քը:
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40.2 Հե ռ� ս տա տե սա յին ըն կե ր� թ յ� ն նե րը գոր ծ� մ են ան հա վա սար պայ ման նե ր� մ: 2016 
թվա կա նին կա տար վել է լիար ժեք ան ց� մ ա նա լո գա յին հե ռար ձա կ�  մի ց թվա յի նի, և մար զե-
ր� մ գոր ծող ա վե լի քան 10 տե ղա կան հե ռ� ս տաա լիք ներ հայտն վել են փակ ման եզ րին՝ պայ-
մա նա վոր ված թվա յին հե ռար ձակ ման ար տո նագ րե րի բա ցա կա յ� թ յամբ:

40.3 Լ րագ րող ներն ի րենց մաս նա գի տա կան գոր ծ�  նե� թ յ�  նը ծա վա լել են ան բա րեն պաստ 
պայ ման նե ր� մ: Ար ձա նագր վել են նրանց դեմ � ղղ ված ֆի զի կա կան բռն� թ յան և մաս նա գի-
տա կան գոր ծ�  նե� թ յան խո չըն դոտ ման բազ մա թիվ դեպ քեր: 23 լրագ րող ներ մարմն  ա կան 
վն աս վածք ներ են ստա ցել է լեկտ րաէ ներ գիա յի գնի բարձ րաց ման դեմ անց կաց վող բո ղո քի 
ց� յ ցե րը լ�  սա բա նե լիս, 19 լրագ րող ներ մարմն  ա կան վն աս վածք ներ են ստա ցել հ�  լի սի 17-ից 
30-ն  անց կաց ված բո ղո քի ց� յ ցե րը լ�  սա բա նե լիս, իսկ 22 լրագ րող ներ մարմն  ա կան վն աս-
վածք ներ են ստա ցել 2018 թվա կա նի ապ րի լի ի րա դար ձ� թ յ� ն նե րը լ�  սա բա նե լիս: Լ րագ րող-
նե րի նկատ մամբ հար ձա կ� մն  ե րի արդ յ�  նա վետ և  ար ժա նա հա վատ քնն� թ յ� ն չի ի րա կա-
նաց վել, իսկ աղմ կա հա ր� յց գոր ծե րով ձեռ նարկ վել են ըն դա մե  նը չնչին քայ լեր:

41. Ա ռա ջար կ թ յ ն ներ

41.1 Օ րեն քով սահ մա նել զանգ վա ծա յին լրատ վա մի  ջոց նե րի փաս տա ցի և պաշ տո նա կան 
սե փա կա նա տե րե րի, սե փա կա ն� թ յան մե ջ �  նե ցած մաս նա բա ժին նե րի և ֆի նան սա վոր-
ման աղբ յ� ր նե րի հրա պա րա կայ ն� թ յան պա հանջ:

41.2 Մե խա նիզմն  եր ձևա վո րել գո վազ դա յին շ�  կա յի մե  նաշ նոր հա ց�  մը կազ մա քան դե լ�  
և լ րատ վա մի  ջոց նե րի վրա դրա ազ դե ց� թ յ�  նը սահ մա նա փա կե լ�  � ղ ղ� թ յամբ:

41.3 Խ թա նել լրատ վա մի  ջոց նե րի ինք նա կար գա վո ր�  մը և  է թի կա յի չա փա նիշ նե րը, սա-
կայն ձեռն պահ մն ալ այն պի սի ի րա վա կան կար գա վո ր� մն  ե րից, ո րոնք կա րող են չա րա-
շահ վել կա մա յա կան գրաքն ն� թ յան նպա տա կով:

41.4 Փո փո խ� թ յ� ն ներ կա տա րել « Հե ռ� ս տա տե ս� թ յան և ռա դիո յի մա սին» ՀՀ օ րեն-
ք� մ՝ հստա կեց նե լով հե ռար ձակ ման լի ցեն զա վոր ման ըն թա ցա կար գը և  ա պա հո վե լով 
մրց� յթ նե րի թա փան ցի կ� թ յ� նն �  ար դա ր� թ յ�  նը:

41.5 Հս տա կեց նել թվա յին հե ռար ձակ ման լի ցեն զիա չ�  նե ցող մար զա յին հե ռ� ս տաա լիք-
նե րի կար գա վի ճա կը:

41.6 Ա պա հո վել հե ռար ձա կ�  մը կար գա վո րող մարմն  ի փաս տա ցի ան կա խ� թ յ�  նը՝ ստեղ-
ծե լով հան րա յին վե րահս կո ղ� թ յան մե  խա նիզմն  եր:

41.7 Ի րա կա նաց նել լրագ րող նե րի նկատ մամբ ֆի զի կա կան բռն� թ յան և ն րանց մաս նա-
գի տա կան գոր ծ�  նե� թ յան խո չըն դոտ ման բո լոր դեպ քե րի լիար ժեք և  ան կողմն  ա կալ � -
ս� մն  ա սի ր� թ յ� ն:
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42. ԻՐԱՎԱՊԱՇՏՊԱՆՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆ8  8 Ն

42.1 Ի րա վա պաշտ պան նե րի նկատ մամբ Հա յաս տա ն� մ 2015-2018 թվա կան նե րին ա վե լա-
ցել են ա տե լ� թ յան խոս քի և հե ղի նա կազրկ ման ար շավն  ե րը, վի րա վո րանք նե րը, ա հա բե կ� -
մը �  մահ վան սպառ նա լիք նե րը, ո րոնք հնչել են հե ռ� ս տա տե ս� թ յամբ, իսկ մե ծ մա սամբ՝ 
սո ցիա լա կան ցան ցե ր� մ և քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի խտրա կան հայ տա րա ր� թ յ� ն նե ր� մ: 
Դա տա կան և քա ղա քա կան քայ լեր չեն ձեռ նարկ վել այդ ա րարք նե րը կա տա րող նե րի նկատ-
մամբ, ո րը նպաս տա վոր մթնո լորտ և  ան պատ ժե լի� թ յ� ն է ձևա վո րել ի րա վա պաշտ պան նե-
րի և ն րանց ըն տա նիք նե րի դեմ � ղղ ված գրա վոր �  բա նա վոր հար ձա կ� մն  ե րի, հրա պա րա-
կայ նո րեն նրանց նկատ մամբ բռն� թ յան կո չեր ար տա հայ տե լ�  և ն րանց դեմ ա տե լ� թ յ� ն 
սեր մա նե լ�  հա մար:

42.2 Թեև 2018 թվա կա նի ապ րիլ-մա յիս յան ի րա դար ձ� թ յ� ն նե րը և  իշ խա նա փո խ� թ յ�  նը 
նպաս տել են ի րա վա պաշտ պան նե րի ճա նաչ մա նը, նրանց դեմ � ղղ ված հե ղի նա կազրկ ման 
ար շավն  երն ան նա խա դեպ մասշ տա բով վերսկս վել են այն պի սի ան ձանց կող մի ց, ո րոնք, 
կա պեր �  նե նա լով նախ կին քա ղա քա կան վեր նա խա վի հետ, փոր ձ� մ են հե ղի նա կազր կել 
կա ռա վա ր� թ յա նը՝ ա ռաս պել ներ տա րա ծե լով Հա յաս տա ն� մ « Բաց հա սա րա կ� թ յան հիմ-
նադ րամն  ե րի» գոր ծ�  նե� թ յան և շար ժա ռիթ նե րի մա սին: Ս պառ նա լիք նե րը և  ա տե լ� թ յան 
խոս քը, մաս նա վո րա պես, թի րա խա վո րել են կին ի րա վա պաշտ պան նե րին և ն րանց, ո րոնք 
աշ խա տ� մ են կա նանց և ԼԳԲՏԻ ան ձանց ի րա վ� նք նե րի պաշտ պա ն� թ յան � ղ ղ� թ յամբ: 
Ի րա վա պաշտ պան նե րի դեմ � ղղ ված հար ձա կ� մն  ե րի և  ար շավն  ե րի հա մար ան պատ ժե-
լի� թ յ�  նը շա ր�  նակ վ� մ է, քա նի որ իշ խա ն� թ յ� ն նե րը ձեռն պահ են մն � մ ի րա վա պաշտ-
պան նե րի դեմ � ղղ ված հռե տո րա բա ն� թ յ�  նը, սպառ նա լիք նե րը և  ա պա տե ղե կատ վ� թ յ�  նը 
հստա կո րեն �  բարձ րա ձայն դա տա պար տե լ� ց:

43. Ա ռա ջար կ թ յ ն ներ 

43.1 Ա պա հո վել ի րա վա պաշտ պան նե րի դեմ � ղղ ված բո լոր սպառ նա լիք նե րի և հար ձա կ� մ-
նե րի հրա տապ քնն� թ յ�  նը և  ար դա րա դա տ� թ յան ա ռաջ կանգ նեց նել մե  ղա վոր նե րին:

43.2 Ա պա հո վել, որ պես զի խտրա կա ն� թ յան դեմ պայ քա րի մա սին օ րենսդ ր� թ յամբ նա խա-
տես վի ի րա վա պաշտ պան նե րի և ն րանց ըն տա նի քի ան դամն  ե րի պաշտ պա ն� թ յ�  նը կա-
պակ ցող խտրա կա ն� թ յ�  նից, այդ թվ� մ՝ ի րա վա պաշտ պան նե րի դեմ � ղղ ված ա տե լ� թ յան 
խոս քի, ճնշ� մն  ե րի �  հե ղի նա կազրկ ման ար շավն  ե րի դեմ պայ քա րի մե  խա նիզմն  եր:

43.3 Ա պա հո վել, որ պես զի Ի րա վա պաշտ պան նե րի մա սին հռչա կագ ր� մ նշված ի րա վ� նք-
նե րը և  ա զա տ� թ յ� ն նե րը փաս տա ցի ե րաշ խա վոր ված լի նեն, իսկ քա ղա քա կան ա ռաջ-
նորդ նե րը հրա պա րա կավ ի րենց օ ժան դա կ� թ յ�  նը հայտ նեն ի րա վա պաշտ պան նե րին և 
ն րանց աշ խա տան քին և հ րա պա րա կավ և հաս տա տա կա մո րեն դա տա պար տեն ի րա վա-
պաշտ պան նե րի դեմ � ղղ ված սպառ նա լիք նե րը:
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