
ԶԵԿՈՒՅՑ
2020 Թ.  44-ՕՐՅԱ ՊԱՏԵՐԱԶՄԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԱՆՀԱՅՏ 
ԿՈՐԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ 
ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ  ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԸ

Հելսինկյան 
Քաղաքացիական 
Ասամբլեայի Վանաձորի 
գրասենյակ



1

Հելսինկյան Քաղաքացիական 
Ասամբլեայի Վանաձորի 
գրասենյակ

2020 Թ.  44-ՕՐՅԱ ՊԱՏԵՐԱԶՄԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԱՆՀԱՅՏ 

ԿՈՐԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ 

ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ  ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԸ

ՎԱՆԱՁՈՐ 
2022 

ԶԵԿՈՒՅՑ



2

Հեղինակային խումբ՝ 
Ա. Սաքունց 
Ա. Սադիկյան
Ն. Մովսեսյան

Սույն զեկույցը պատրաստվել է Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի 
գրասենյակի կողմից Սիգրիդ Րոզինգ Թրասթի ֆինանսական աջակցությամբ:

ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը շնորհակալություն են հայտնում բոլոր այն անձանց, 
որոնք մասնակցել են զեկույցում ներկայացրած տեղեկությունների հավաքմանը և աջակցել 
են զեկույցի ստեղծման աշխատանքներին։

Սույն զեկույցի մեջ արտահայտված տեսակետները, մեկնաբանություններն ու եզրա կա
ցությունները հեղինակներինն են և հնարավոր է, որ չհամապատասխանեն ֆինանսավորող 
կազմակերպության տեսակետներին:



3

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ ......................................................................................................................................................................................... 4

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՆՀԱՅՏ ԿՈՐԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ,  

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ............................................................................................................ 6

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ...................................................................................................................................................................13

Ուսումնասիրության նպատակը ........................................................................................................................................................... 13

Ուսումնասիրության խնդիրները ......................................................................................................................................................... 13

Տեղեկատվության  հավաքագրման  մեթոդը ................................................................................................................................... 13

Հարցվածների սոցիալ-ժողովրդագրական նկարագիրը ............................................................................................................ 16

Անհայտ կորածների ընտանիքների սոցիալտնտեսական խնդիրների նկարագիրը ............................................... 20

Անհայտ կորածների ընտանիքների բնակարանային պայմանները .................................................................................... 20

Անհայտ կորած անձանց ընտանիքների անդամների զբաղվածությունը .........................................................................22

Անհայտ կորած անձանց ընտանիքների ֆինանսական, առողջական եւ այլ խնդիրները .......................................26

Անհայտ կորածների ընտանիքների սոցիալական երաշխիքները եւ սոցիալական  

ապահովության վիճակը .....................................................................................................................................................................................29

Անհայտ կորած անձանց զորակոչի եւ զինվորական ծառայության վայրի փոփոխության  

վերաբերյալ տվյալներ ..........................................................................................................................................................................................33

Անհայտ կորած անձանց նույնականացման և դրա վերաբերյալ նրանց հարազատներին  

տեղեկությունների տրամադրման գործընթացի վիճակի նկարագրությունը .................................................................45

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ..................................................................................................................................................................66

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ...............................................................................................................................................................69

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 ...........................................................................................................................................................................................71

Անհայտ կորածի իրավական կարգավիճակն ամրագրող միջազգային նորմերը և դրանց  

ամրագրումը որոշ պետությունների օրենսդրությունում ............................................................................................................... 71

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2 .......................................................................................................................................................................................... 78

2020 թ. սեպտեմբերի 27ին Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված 44օրյա պատերազմական 

գործողությունների հետևանքով անհայտ կորած անձանց կորչեու հանգամանքները ըստ անհայտ 

կորածների հարազատների..............................................................................................................................................................................88



4

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Հել սինկ յան քա ղա քա ցիա կան ա սամբ լեա յի Վա նա ձո րի գրա սեն յա կը (ՀՔԱ Վա նա ձո րի 
գրա սեն յակ), ել նե լով պե տութ յան կող մից իր քա ղա քա ցի նե րի կյան քի, ա ռող ջութ յան եւ անվ-
տան գութ յան ա պա հով ման եւ դրանց վե րա բեր յալ հան րա յին պատ շաճ ի րա զեկ ման պար-
տա կա նութ յու նից, 2020 թ -ի սեպ տեմ բե րի 27-ից նո յեմ բե րի 9-ը ժա մա նա կա հատ վա ծում ի րա-
կա նաց րել է 44-օր յա պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հե տե ւան քով ան հայտ կո րած-
նե րի, նրանց ըն տա նիք նե րի խնդիր նե րի հե տա զո տում, ո րի արդ յունք նե րը ներ կա յաց վում են 
սույն զե կույ ցում:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում ան հայտ կո րած ան ձանց եւ նրանց ըն տա նիք նե րի 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան հետ կապ ված խնդիր նե րը ծա գել են դե ռեւս ա ռա ջին ղա-
րա բաղ յան պա տե րազ մի ժա մա նակ, 1994 թ. մա յի սի 12-ին ստո րագր ված հրա դա դա րի ե ռա-
կողմ Հա մա ձայ նագ րից հե տո։ Պաշ տո նա կան տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի 
հա կա մար տութ յան հետ ևան քով 1988-2005 թթ. ան հայտ կո րած նե րի թի վը ՀՀ-ից կազ մում է 
437 մարդ, ո րից զին ծա ռա յող՝ 224, խա ղաղ բնակ չութ յուն՝ 213: ԼՂՀ-ից ան հայտ կո րած է հա-
մար վում 723 անձ, ո րոն ցից 250՝ զին ծա ռա յող, 473՝ խա ղաղ բնա կիչ: Կար միր խա չի մի ջազ գա-
յին կո մի տեի (ԿԽՄԿ) տվյալ նե րով՝ ղա րա բաղ յան ա ռա ջին հա կա մար տութ յան հետ ևան քով 
ան հայտ կո րած նե րի թի վը Հա յաս տա նում շուրջ 400 է:

1994 թ. մա յի սի 12-ի հրա դա դա րի կնքու մից հե տո ակ տիվ պա տե րազ մա կան գոր ծո-
ղութ յուն ներ տե ղի չեն ու նե ցել մին չեւ 2016 թ -ի ապ րի լի 2-ը, սա կայն ան հայտ կո րած նե րի և 
ն րանց ըն տա նիք նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան խնդիր ներն այդ պես էլ չեն ստա ցել 
օ րենսդ րա կան եւ ինս տի տու ցիո նալ լու ծում ներ: 

2016 թ. ապ րիլ յան չոր սօր յա պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ա ռա ջին օ րե րին ևս 
ս տեղծ վեց մի ի րա վի ճակ, երբ ո րոշ զին ծա ռա յող նե րի գտնվե լու վայ րի եւ ճա կա տագ րի վե-
րա բեր յալ տե ղե կութ յուն ներ չկա յին: Այդ ի րա վի ճա կը ևս մեկ ան գամ օ րա կարգ վե րա դարձ-
րեց ան հայտ կո րած նե րի եւ նրանց ըն տա նիք նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան խնդիր-
նե րին հա մա կար գա յին և  օ րենսդ րա կան լու ծում ներ տա լու անհ րա ժեշ տութ յու նը, սա կայն 
պե տութ յու նը վերս տին չկա տա րեց իր պար տա վո րութ յուն նե րը։ 

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Թուր քիա յի ա ջակ ցութ յամբ և վար ձու ա հա բե կիչ նե րի ներգ-
րավ մամբ Ադր բե ջա նի կող մից սան ձա զեր ծած պա տե րազ մի հետ ևան քով վերս տին մեծ 
թվով մար դիկ ան հայտ կո րան: 

2020թ 44-օր յա պա տե րազ մի հետ ևան քով Ար ցա խի Հան րա պե տութ յու նում (ԱՀ) և Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում (ՀՀ) զոհ ված զին ծա ռա յող նե րի և քա ղա քա ցիա կան ան-
ձանց ընդ հա նուր թի վը 2022թ. հուն վա րի 19-ի դրութ յամբ կազ մում է 3809 անձ՝ այդ թվում՝ 
3712 զին ծա ռա յող և 76 քա ղա քա ցիա կան անձ։ Նույն օր վա դրութ յամբ ան հայտ է 199 զին ծա-
ռա յո ղի և 21 քա ղա քա ցիա կան ան ձի ճա կա տա գի րը եւ գտնվե լու վայ րը։1

Զանգ վա ծա յին լրատ վա կան մի ջոց նե րով հրա պա րակ վե ցին տար բեր նյու թեր, հոդ ված-
1 https://www.investigative.am/news/view/gerevarvac-zincarayox-veraberyal.html
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ներ եւ տե սան յու թեր 44-օր յա պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի վե րա բեր յալ, սա կայն 
ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հե տե ւան քով ան հայտ կո րած ան ձանց եւ նրանց կոր չե լու 
հան գա մանք նե րի վե րա բեր յալ ամ բող ջա կան եւ ամ փոփ տե ղե կատ վութ յուն մինչ այժմ հրա-
պա րակ ված չէ եւ հա սա նե լի չէ հան րութ յա նը: 

2020 թ -ի հոկ տեմ բե րի 5-ից ՀՔԱ Վա նա ձո րի գրա սեն յա կը իր նա խա ձեռ նած թեժ գծի մի-
ջո ցով սկսեց տե ղե կութ յուն ներ հա վա քագ րել ան հայտ կո րած ան ձանց ըն տա նի քի ան դամ-
նե րից, հա րա զատ նե րից՝ փոր ձե լով հնա րա վո րինս ման րա մասն նկա րագ րութ յուն կազ մել 
յու րա քանչ յուր ան ձի վե րա բեր յալ եւ փո խան ցել ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յա նը 
(ՀՀ ՊՆ), որ պես զի վեր ջինս ու նե նա անհ րա ժեշտ նախ նա կան տե ղե կութ յուն ան հայտ կո րած-
նե րի ո րո նո ղա կան աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց ման և ն րանց հա րա զատ նե րին տե ղե կութ-
յուն ներ փո խան ցե լու: 2021թ հոկ տեմ բե րի 5-ից մինչև դեկ տեմ բեր ա մի սը ՀՔԱ Վա նա ձո րի 
գրա սեն յա կի թեժ գծով ստաց վել են դի մում ներ մոտ 700 ան հայտ կո րա ծի հա րա զատ նե րի 
կող մից։ Ժա մա նա կի ըն թաց քում այդ 700-ից ո մանք հայտ նա բեր վել են, ո մանք վե րա դար ձել 
են, իսկ ո մանք գտնվել են մա հա ցած:

Զե կույ ցում, բա ցի վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րից, անդ րա դառ նում ենք նաեւ ան հայտ 
կո րած նե րի եւ նրանց ըն տա նիք նե րի ի րա վունք նե րին վե րա բեր վող օ րենսդ րութ յա նը, 
օ րենսդ րա կան բա ցե րին, ա վե լի քան մեկ տար վա ըն թաց քում ըն տա նիք նե րի առ ջեւ ծա ռա-
ցած խնդիր նե րին, պե տութ յան կող մից ան հայտ կո րած նե րի և ն րանց ըն տա նիք նե րի հան-
դեպ վերց րած պար տա վո րութ յուն նե րի կա տար ման վի ճա կին: 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՆՀԱՅՏ ԿՈՐԱԾ 
ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ, 
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ժա մա նակ ան հայտ կո րած նե րի ի րա վունք նե-
րը սահ ման ված են մի ջազ գա յին մար դա սի րա կան նոր մե րով, մաս նա վո րա պես՝ « Մի ջազ գա-
յին զին ված կոնֆ լիկտ նե րի զո հե րի պաշտ պա նութ յան վե րա բեր յալ» Ժ նե ւի 1949 թվա կա նի 
օ գոս տո սի 12-ի կոն վեն ցիա նե րին կից Ժ նե ւի 1977 թվա կա նի լրա ցու ցիչ ար ձա նագ րութ յուն 
1-ով ( Բա ժին 3, հոդ ված 32-33): Նշ ված բաժ նի դրույթ նե րը կի րա ռե լիս հա կա մար տութ յան մեջ 
գտնվող բարձր Պայ մա նա վոր վող Կող մե րը և Կոն վեն ցիա յում և նշ ված Ար ձա նագ րութ յան 
մեջ հի շա տակ ված մի ջազ գա յին մար դա սի րա կան կազ մա կեր պութ յուն ներն ի րենց գոր ծու-
նեութ յան մեջ ել նում են ան հայտ կո րած նե րի ճա կա տագ րի մա սին նրանց ըն տա նիք նե րի տե-
ղե կութ յուն ու նե նա լու ա պա հով ման ի րա վուն քից:

 Հա մա ձայն մի ջազ գա յին մար դա սի րա կան նոր մե րի՝ հա կա մար տող կող մե րը պետք է 
ստեղ ծեն տե ղե կատ վա կան բյու րո ներ, ո րոնք պետք է ի րենց երկ րի ան հայտ կո րած քա ղա-
քա ցի նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յուն հա վա քագ րեն և փո խա նա կեն այն միմ յանց միջև, 
տե ղե կութ յուն ներ տրա մադ րեն ան հայտ կո րած նե րի հա րա զատ նե րին։ Այս պա հան ջը բխում 
է պե տութ յուն նե րի՝ ի րենց քա ղա քա ցի նե րի հան դեպ պար տա վո րութ յու նից։ Ի հա վե լումն 
ո րե ւէ երկ րին հա տուկ օ րենսդ րութ յան, մի ջազ գա յին մա կար դա կով ըն դուն վել են մի քա նի 
բա նա ձե ւեր, ո րոնք ստա ցել են շատ լայն ա ջակ ցութ յուն, և  ո րոն ցում նշվում են ան հայտ կո-
րած նե րի ճա կա տա գի րը պար զե լու ընդ հա նուր պար տա կա նութ յու նը: Օ րի նակ՝ զին ված հա-
կա մար տութ յուն նե րի ժա մա նակ ան հայտ կո րած կամ մա հա ցած ան ձանց հաշ վառ ման հար-
ցում օգ նութ յան և հա մա գոր ծակ ցութ յան մա սին բա նա ձե ւով, որն ըն դուն վել է 1974 թ. ՄԱԿ-ի 
Գլ խա վոր ա սամբ լեա յում, սահ ման վում է, որ «զին ված հա կա մար տութ յուն նե րում ան հայտ 
կո րած հա րա զատ նե րի ճա կա տագ րե րի մա սին ի մա նա լու ցան կութ յու նը հիմ նա րար մար դա-
սի րա կան պա հանջ է եւ ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր ա սամբ լեան կոչ է ա րել զին ված հա կա մար տութ-
յուն նե րի կող մե րին, ան կախ նրանց բնույ թից, «ձեռ նար կել այն պի սի գոր ծո ղութ յուն ներ, 
ո րոնք կա րող են ի րենց ի րա վա սութ յան սահ ման նե րում ... տե ղե կատ վութ յուն տրա մադ րել 
ան հայտ կո րած նե րի մա սին»2:

Մար դու ի րա վունք նե րի գծով ՄԱԿ-ի նախ կին հանձ նա ժո ղո վը և ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր 
ա սամբ լեան վե րա հաս տա տել են «զին ված հա կա մար տութ յան հետ ևան քով ան հայտ կո րած 
հա րա զատ նե րի ճա կա տագ րե րի վե րա բեր յալ տե ղե կութ յուն ստա նա լու ըն տա նիք նե րի ի րա-
վուն քը»: Կար միր խա չի և Կար միր մա հի կի շարժ ման մի ջազ գա յին հա մա ժո ղո վը տար բեր 
ա ռիթ նե րով նաև ըն դու նել է բա նաձ ևեր՝ ընդգ ծե լով զին ված հա կա մար տութ յան պայ ման նե-

2 UN General Assembly, Res. 3220 (XXIX) (adopted by 95 votes in favour, none against and 32 abstentions) (ibid., § 76)
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րում ի րենց հա րա զատ նե րի ճա կա տագ րե րի վե րա բեր յալ ըն տա նիք նե րի տե ղե կաց ված լի-
նե լու ի րա վուն քը: 

Հա մա ձայն Մի ջազ գա յին մար դա սի րա կան ի րա վուն քի (այ սու հետ նաեւ՝ ՄՄԻ)՝ ան հայտ 
կոր չե լու հետ կապ ված գո յութ յուն ու նի պե տութ յան եր կու հիմ նա կան պար տա վո րութ յուն՝ 
կան խել մարդ կանց ան հե տա ցու մը եւ պար զել նրանց ճա կա տա գի րը և գտն վե լու վայ րը:

Հա մա ձայն Մի ջազ գա յին մար դա սի րա կան ի րա վուն քի՝ զին ված հա կա մար տութ յան 
կող մե րը պետք է տրա մադ րեն նույ նա կա նաց ման մի ջոց ներ ի րենց զին ված ու ժե րի կամ զին-
յալ խմբե րի հա մար: Ըստ ՄՄԻ-ի՝ կար ևոր է նաև ե րաշ խա վո րել ռիս կա յին գո տում գտնվող 
մարդ կանց, ինչ պի սիք են օ րի նակ ե րե խա նե րը, վի րա վոր նե րը և հի վանդ նե րը, ծե րե րը, հաշ-
ման դամ նե րը, ա զա տազրկ ված նե րը և կա լա նա վայ րե րում գտնվող նե րը, հաշ վառ ված լի նե-
լը: Այն նաև նա խա տե սում է մա հա ցած նե րի կամ նրանց մա սունք նե րի տնօ րի նու մը և դ րանց 
վե րա բեր յալ ողջ տե ղե կատ վութ յան անց կա ցու մը հաշ վառ ման մատ յան ներ, ինչ պես նաև 
մահ վան վկա յա կան նե րի հանձ նու մը հա մա պա տաս խան ըն թա ցա կար գով: Շա րադր ված մի-
ջո ցա ռում նե րին հետ ևե լը զին ված հա կա մար տութ յան ժա մա նակ կկան խի մարդ կանց ան հե-
տա ցու մը:

Ան հայտ կո րած նե րի կար գա վի ճակն ու նրանց ըն տա նիք նե րի ի րա վունք նե րը կար գա-
վո րող ա ռան ձին օ րեն քի ըն դու նումն ու արդ յու նա վետ կի րար կու մը պե տութ յան պա տաս խա-
նա տու վե րա բեր մուն քի դրսևո րումն է ան հայտ կո րած նե րի և ն րանց ըն տա նի քի ան դամ նե-
րի հա մար ի րա վա կան պաշտ պա նութ յան ե րաշ խիք նե րի ա պա հով ման տե սանկ յու նից, մաս-
նա վո րա պես՝ ան հայտ կոր չե լու հան գա մանք նե րի ու սում նա սի րութ յան տե սա կե տից, ո րը ՀՀ 
որ ևէ օ րեն քով կամ նոր մով չի կար գա վոր վում։ Պե տութ յու նը պետք է նաև օ րեն քով ճա նա չի 
պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ժա մա նակ ան հայտ կո րա ծի ի րա վա կան կար գա վի-
ճա կը3, և  ըստ այդ կար գա վի ճա կի՝ ի րա կա նաց նի ան հայտ կո րա ծի հա րա զատ նե րի սո ցիա լա-
կան, հո գե բա նա կան, ֆի նան սա կան, կրթա կան և  այլ ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման ե րաշ-
խա վո րու մը։

Օ րի նակ՝ Կո լում բիա յում ըն դուն վել են մի քա նի օ րենք ներ, ո րոնք ան հայտ կո րած նե րի 
ըն տա նիք նե րին և հա րա զատ նե րին ա պա հո վում են սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան հա սա-
նե լիութ յուն: Ան հե տա ցած ան ձանց ո րոն ման ազ գա յին ռազ մա վա րութ յամբ սահ ման վել է 
պար տա դիր մե թո դա բա նութ յուն, ո րին պետք է հետ ևեն դա տա կան մար մին նե րը ան հե տա-
ցած ան ձանց վե րա բեր յալ գոր ծե րի քննութ յան ժա մա նակ: 

2016 թվա կա նի հու նի սին Պե րո ւում նույն պես ըն դուն վել է ան հայտ կո րած ան ձանց ո րո-
նում նե րի մա սին օ րենք: Օ րեն քով սահ ման ված են Կար միր Խա չի մի ջազ գա յին կո մի տեի 
կող մից մշակ ված ու ղե ցույ ցում նա խա տես ված կար գա վո րում ներ, ո րոն ցով ամ րագր ված 
են զին ված հա կա մար տութ յան կամ երկ րի ներ սում բռնութ յան հետ ևան քով ան հայտ կո րած 
ան ձանց կար գա վի ճա կի օ րենսդ րա կան կար գա վոր ման սկզբունք նե րը:

Բոս նիա յի և Հեր ցե գո վի նա յի 2004 թվա կա նին ըն դուն ված «Ան հայտ կո րած նե րի մա սին» 
3  Անհայտ կորած անձանց իրավական կարգավիճակի անհրաժեշտության եւ հիմնավորումների մասին տե՛ս ՀԱՎԵԼՎԱԾ 

1-ում՝ «Անհայտ կորածի իրավական կարգավիճակն ամրագրող միջազգային նորմերը և դրանց ամրագրումը 
որոշ պետությունների օրենսդրությունում» վերլուծական մասում: Վերուծությունն իրականացվել է «Թումանյան» 
փաստաբանական գրասենյակի կողմից: 
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օ րեն քով ամ րագր ված է ան հայտ կո րած ան ձանց ճա կա տագ րե րի մա սին ճշմար տութ յունն 
ի մա նա լու նրանց հա րա զատ նե րի ի րա վուն քը, ինչ պես նաև հե տաքն նութ յան ըն թաց քի մա-
սին տե ղե կատ վութ յուն ստա նա լու ի րա վուն քը: Օ րեն քով ստեղծ վել է նաև «Ան հայտ կո րած 
ան ձանց ինս տի տու տը», ո րը հան դի սա նում է պե տա կան հիմ նարկ և  օժտ ված է Բոս նիա յի և 
Հեր ցե գո վի նա յի ամ բողջ տա րած քում ան հայտ կո րած ան ձանց ո րոն ման և նույ նա կա նաց-
ման գոր ծո ղութ յուն նե րի ի րա կա նաց նե լու ման դա տով: Օ րեն քով ստեղծ վել են նաև ան հայտ 
կո րած նե րի Կենտ րո նա կան գրան ցա մատ յան (տվյալ նե րի բա զա) և  ան հայտ կո րած նե րի ըն-
տա նիք նե րի հա մար հիմ նադ րամ: 

ՀՔԱ Վա նա ձո րի գրա սեն յա կը մշա կել է «Ան հայտ կո րա ծի մա սին» ՀՀ օ րեն քի նա խա գի-
ծը՝ ա ռա ջար կե լով այն պե տա կան մար մին նե րին՝ հաշ վի առ նե լով հա կա մար տութ յան սրման 
մշտա կան վտան գը եւ պար բե րա բար տար բեր մար մին նե րի հետ ու նե ցել է օ րեն քի ըն դուն-
ման անհ րա ժեշ տութ յան վե րա բեր յալ քննար կում ներ:

2010-2011 թթ -ին «Ան հայտ կո րա ծի մա սին» ՀՀ օ րեն քի նա խագ ծի աշ խա տան քա յին տար-
բե րա կը մշակ վեց ՀՀ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յան նա խա ձեռ նութ յամբ ստեղծ ված 
աշ խա տան քա յին խմբի կող մից, ին չը սա կայն ոչ հրա տապ է հա մար վել ՀՀ կա ռա վա րութ յան 
կող մից եւ չի ըն դուն վել: 

Պե տա կան մար մին նե րը չեն կար ևո րել այդ օ րեն քի ըն դուն ման նշա նա կութ յու նը, կեն-
սա կան անհ րա ժեշ տութ յու նը ան հայտ կո րած նե րի և ն րանց ըն տա նիք նե րի հա մար։

2016 թվա կա նի պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ժա մա նա կա հատ վա ծում նո րից 
ար դիա կան դար ձավ ան հայտ կո րած նե րի խնդի րը, և հեր թա կան ան գամ ար ձա նագր վեց, թե 
ինչ բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն ու նի «Ան հայտ կո րա ծի մա սին» օ րեն քի բա ցա կա յութ յու նը, 
ո րով պե տութ յունն օ րեն քի ու ժով ստանձ նած կլի ներ Ժնև յան կոն վե նա ցիա նե րով վերց րած 
պար տա վո րութ յուն ներն ու կու նե նար դրանց ի րա կա նաց ման հա մար անհ րա ժեշտ ի րա վա-
կան եւ ինս տի տու ցիո նալ մե խա նիզմ նե րը։

Ն շենք, որ դեռևս 2007 թվա կա նին Եվ րո պա յի խորհր դի խորհր դա րա նա կան վե հա ժո-
ղո վը (ԵԽԽՎ) ըն դու նել է Հա րա վա յին Կով կա սում հա կա մար տութ յուն նե րի հետ ևան քով ան-
հայտ կո րած նե րի և ն րանց ըն տա նի քի ան դամ նե րի ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ 1553 (2007) 
բանաձևը, իսկ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը՝ որ պես Եվ րո պա յի խորհր դի (ԵԽ) ան դամ 
պե տութ յուն, ստանձ նել է ԵԽԽՎ բա նաձ ևե րի ու հանձ նա րա րա կան նե րի ի րա գործ ման պար-
տա վո րութ յուն։ Սա կայն դա էլ անհ րա ժեշտ խթան չդար ձավ պե տութ յան կող մից ան հայտ կո-
րած նե րի հան դեպ օ րենսդ րա կան մա կար դա կում իր պար տա վո րութ յուն նե րը ստանձ նե լու 
հա մար։ 

2018 թվա կա նի թավշ յա հե ղա փո խութ յու նից հե տո նոր իշ խա նութ յու նը ևս հետ ևո ղա-
կան չե ղավ այս խնդրի լուծ մա նը։ Օ րեն քի ըն դուն ման անհ րա ժեշ տութ յան վե րա բեր յալ 2020 
թվա կա նին վերս տին դի մե ցինք այդ ժա մա նակ ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րին, սա-
կայն ո րե ւէ արդ յունք չու նե ցանք: 

 Պե տա կան հա մա կարգն, ինչ պես միշտ, հետ ևո ղա կան չե ղավ, և ՀՔԱ Վա նա ձո րի գրա-
սեն յա կը նա խագ ծի վե րա բեր յալ ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ յու նից, ՀՀ պաշտ պա-
նութ յան նա խա րա րութ յու նից և ՀՀ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յու նից դիր քո րո շում է 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17541&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17541&lang=en
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ստա նում միայն ղա րա բաղ յան երկ րորդ պա տե րազ մից հե տո, երբ ռազ մա կան գոր ծո ղութ-
յուն նե րի հետ ևան քով ար դեն առ կա են մեծ թվով ան հայտ կո րած ներ, և ն րանց հա րա զատ-
նե րին ա ջակ ցե լու ուղ ղութ յամբ պե տութ յու նը հեր թա կան ան գամ պետք է կա տա րի իր պար-
տա վո րութ յուն նե րը։

2021 թվա կա նի փետր վա րին ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ յու նը հայտ նում է 
ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յան դիր քո րոշ ման մա սին, որ ներ կա փու լում օ րեն քի ըն-
դու նու մը նպա տա կա հար մար չէ, և ներ կա յաց ված հա րա բե րութ յուն նե րը գրե թե ամ բող ջո վին 
կար գա վոր ված են ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քով, « Զին վո րա կան 
ծա ռա յութ յան և զին ծա ռա յո ղի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քով, « Զին վո րա կան ծա ռա-
յութ յան և զին ծա ռա յո ղի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քով, « Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-
յան պաշտ պա նութ յան ժա մա նակ զին ծա ռա յո ղի կյան քին կամ ա ռող ջութ յա նը պատ ճառ ված 
վնա սի հա տուց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով, ՀՀ Կա ռա վա րութ յան, ՀՀ վար չա պե տի ո րո շում նե-
րով և ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա րի հրա մա նով։

44-օրյապատերազմականգործողություններիընթացքումեւդրանիցհետո,անհայտ
կորածանձանցընտանիքներիկողմիցահազանգերըվկայումեն,որհստակչէ,թեորկա-
ռույցներնենզբաղվումանհայտկորածանձանցեւնրանցընտանիքներիիրավունքների
պաշտպանության խնդիրների լուծմամբ եւ ինչ լիազորություններ ունեն իրենց գործա-
ռույթներիիրականացմանհամար,ինչօրենսդրականնորմերենձևավորվածանհայտկո-
րածների և նրանց ընտանիքների տարբեր իրավունքների իրականացման երաշխավոր-
մանհամար:

Հի շեց նենք, որ դե ռեւս ղա րա բաղ յան ա ռա ջին պա տե րազ մից ան մի ջա պես հե տո 
ստեղծ վել է Ան հայտ կո րած նե րի ո րոն ման, գե րի նե րին եւ պա տանդ նե րին ա զա տե լու ուղ-
ղութ յամբ գոր ծող մի ջազ գա յին աշ խա տան քա յին խումբ, ո րի հա մա նա խա գահ ներ են հան-
դի սա ցել Բերն հարդ Կ լա զե նը, Պաա տա Զա քա րեիշ վի լին եւ Ս վետ լա նա Գան նուշ կի նան: 
Խում բը պար բե րա բար հա մա գոր ծակ ցել է երկր նե րի կա ռա վա րութ յուն նե րի, հա սա րա կա-
կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի, ԿԽՄԿ-ի, ԵԱՀԿ-ի հետ: Խմ բի ան դամ նե րը բազ մա թիվ այ ցեր 
են կա տա րել հա կա մար տութ յան տա րա ծաշր ջան 1989 թ -ից սկսած: Խում բը գրանց վել է 2000 
թ -ի օ գոս տո սի 18-ին: 

2000 թ. հոկ տեմ բե րի 23-ին ՀՀ նա խա գա հի թիվ ՆՀ-693 հրա մա նագ րով ստեղծ վեց Գե-
րի նե րի, պա տանդ նե րի եւ ան հայտ կո րած նե րի հար ցե րով զբաղ վող Հանձ նա ժո ղով, այ նու-
հե տեւ 2018 թ. նո յեմ բե րի 19-ի ՀՀ վար չա պե տի թիվ ՆՀ-693 հրա մա նագ րով այն փո խա րին-
վել է նույն հար ցե րով զբաղ վող Գե րի նե րի, պա տանդ նե րի եւ ան հայտ կո րած նե րի հար ցե րով 
զբաղ վող միջ գե րա տես չա կան Հանձ նա ժո ղո վով: 

2020 թ -ի պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց քում ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա-
խա րա րի հրա մա նով ստեղծ վեց Մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց քում գե րութ յան 
մեջ հայտն ված կամ գտնվե լու վայրն ան հայտ զին ծա ռա յող նե րի և  այլ ան ձանց տվյալ նե րի 
ճշտման և հա վա քագր ման հանձ նա ժո ղով, ո րը զբաղ վել է զուտ ան հայտ կո րած նե րի վե րա-
բեր յալ տվյալ նե րի հա վա քագր մամբ։ Ըստ պաշ տո նա կան տեղ կատ վութ յան՝ նման տվյալ ներ 
են հա վա քագ րում նաև ՀՀ ՊՆ և ՀՀ զին ված ու ժե րի գլխա վոր շտա բի (ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ) հա մա պա-
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տաս խան ստո րա բա ժա նում նե րը՝ ի րենց գոր ծա ռույթ նե րի շրջա նա կում, ինչ պես նաեւ ՀՀ 
ազ գա յին անվ տան գութ յան ծա ռա յութ յու նը (ԱԱԾ) եւ ՀՀ քննչա կան կո մի տեն (ՔԿ)։ Ա վե լին, 
պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րից հե տո, 2020 թ. դեկ տեմ բե րի 9-ին ՀՀ վար չա պետ Նի-
կոլ Փա շին յա նի ո րոշ մամբ ստեղծ վեց ևս մեկ միջ գե րա տես չա կան աշ խա տան քա յին խումբ 
«2020 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 27-ից Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան նկատ մամբ սան ձա զերծ-
ված ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հետ ևան քով զոհ ված նե րի դիակ նե րի, գե րի նե րի և  ան-
հայտ կո րած ան ձանց հայտ նա բեր ման և վե րա դար ձի հետ կապ ված աշ խա տանք նե րը հա-
մա կար գե լու նպա տա կով»4: Աշ խա տան քա յին խմբի ղե կա վա րը ՀՀ փոխ վար չա պետ Տիգ րան 
Ա վին յանն էր:

Ն ման մի քա նի կա ռույց նե րի կամ հանձ նա ժո ղով նե րի ձե ւա վոր ման հան գա ման
քը վկա յում է այն մա սին, որ չկա մեկ հիմ նա կան պե տա կան մար մին, ո րը շա րու նա կա բար 
կզբաղ վեր ան հայտ կո րած ան ձանց եւ նրանց ըն տա նիք նե րի խնդիր նե րով, այդ թվում և 
հատ կա պես ճգնա ժա մա յին ի րա վի ճակ նե րում, ո րը կու նե նար հա մա պա տաս խան գի տե
լիք ներ եւ կա րո ղութ յուն, հմտութ յուն ներ, ինս տի տու ցիո նալ հի շո ղութ յուն, պատ րաստ ված 
անձ նա կազմ, ո րով ե րաշ խա վոր ված կլի ներ ան հայտ կո րած ան ձանց եւ նրանց ըն տա նիք
նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան հետ կապ ված խնդիր նե րի արդ յու նա վետ լու ծու մը:

Ա ռան ձին մտա հո գութ յան խնդիր է ան հայտ կո րած ան ձանց ըն տա նիք նե րի՝ ի րենց հա-
րա զատ նե րի ճա կա տագ րի, գտնվե լու վայ րի, կոր չե լու հան գա մանք նե րի վե րա բեր յալ տե-
ղե կութ յուն ներ ստա նա լու ի րա վուն քի ա պա հո վու մը, պե տութ յան կող մից նման տե ղե կատ-
վութ յան ձեռք բեր ման և տ րա մադր ման իմաստով, չնա յած հաս կա նա լի է, որ դա նաեւ պայ-
մա նա վոր ված է հա կա ռակ կող մի հա մար ժեք կամ քի առ կա յութ յամբ:

Բա ցի տե ղե կատ վութ յուն ստա նա լու ի րա վուն քի ա պա հով ման խնդրից, ըն տա նիք նե րը 
բախ վում են մի շարք այլ խնդիր նե րի: Մաս նա վո րա պես՝ ի րա վա կան կար գա վի ճա կի բա ցա-
կա յութ յու նը հան գեց նում է նաեւ սո ցիա լա կան եւ այլ խնդիր նե րի ա ռա ջաց մա նը: Ան հայտ 
կո րա ծի ի րա վա կան կար գա վի ճա կի բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով ըն տա նիք նե րը, ինչ պես 
նախ կի նում էին ստիպ ված մա հա ցած ճա նա չել ի րենց հա րա զա տին՝ դա տա րան դի մե լու մի-
ջո ցով, այժմ նույն պես ստիպ ված են դի մել դա տա րան՝ ան հայտ բա ցա կա յող ճա նա չե լու հա-
մար, ինչն ան թույ լատ րե լի է այն ա ռու մով, որ դա թողն ված է հա րա զա տի կամ քին. ան հայտ 
կո րած նե րի շատ հա րա զատ ներ հրա ժար վում են մա հա ցած կամ ան հայտ բա ցա կա յող ճա նա-
չել ի րենց հա րա զա տին, բախ վե լով նաեւ մի շարք ըն թա ցա կար գա յին խնդիր նե րի: Բա ցի այդ, 
պե տութ յունն իր պար տա կա նութ յուն նե րը կա տա րե լու փո խա րեն, ան հայտ կո րած ան ձանց 
ըն տա նի քի ան դամ նե րի հա մար ա ռա ջաց նում է լրա ցու ցիչ բեռ՝ դա տա րան դի մե լու ա ռու մով: 
2020 թ. 44-օր յա պա տե րազ մից հե տո ըն դուն ված մի շարք օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն ներ 
զուտ հատ վա ծա յին մո տե ցում են եւ չեն հան դի սա նում հա մա կար գա յին լու ծում ներ, չեն հա-
մա պա տաս խա նում ՄՄԻ սկզբունք նե րին:

 
“Ան հայտ կո րա ծի մա սին” օ րեն քի բա ցա կա յութ յան պայ ման նե րում ան հայտ կո րած նե-

րի ըն տա նիք նե րի սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան խնդիր նե րի լուծ ման հա մար ըն դուն վե ցին 

4 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=148148

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=148148
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Կա ռա վա րութ յան մի շարք ո րո շում ներ եւ կա տար վե ցին օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն ներ: 
Մաս նա վո րա պես՝ մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հետ ևան քով ան հայտ կո րած զին ծա ռա-
յող նե րի հա տու ցում նե րի կար գի վե րա բեր յալ5 , ո րի ժամ կե տը մի քա նի ան գամ եր կա րաձգ-
վեց, ան հայտ բա ցա կա յող ճա նաչ վե լու հա մար ի րա կա նաց վե ցին հա մա պա տաս խան փո փո-
խութ յուն ներ ՀՀ Քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քում6:

Ինչ վե րա բե րում է 44-օր յա պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հե տե ւան քով ան-
հայտ կո րած ան ձանց վե րա բեր յալ պաշ տո նա կան վի ճա կագ րութ յա նը, ա պա հարկ է նշել, որ 
պա տե րազ մի հետ ևան քով մա հա ցած, վի րա վոր, ան հայտ կո րած ան ձանց և գե րի նե րի վե րա-
բեր յալ տե ղե կութ յուն նե րի տրա մադ րու մը ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յան կող մից 
մերժ վել է «Անձ նա կան տվյալ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի եւ « Տե ղե կատ վութ յան ա զա տութ յան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տի պա հանջ նե րի հա մա ձայն:

Պա տե րազ մի հետ ևան քով ան հայտ կո րած նե րի, զոհ ված զին ծա ռա յող նե րի, քա ղա քա-
ցիա կան ան ձանց և գե րի նե րի վե րա բեր յալ միաս նա կան բա զա յի առ կա յութ յան վե րա բեր յալ 
ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յու նը հայտ նում է, որ տե ղե կութ յուն նե րը հա վա քագր-
վում են ՀՀ ՊՆ « Մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց քում գե րութ յան մեջ հայտն ված 
կամ գտնվե լու վայրն ան հայտ զին ծա ռա յող նե րի և  այլ ան ձանց տվյալ նե րի ճշտման և հա-
վա քագր ման հանձ նա ժո ղով ստեղ ծե լու մա սին» 09.11.2020 թ. N 1114-Լ հրա մա նի հա մա ձայն, 
սա կայն ՀՀ ՊՆ ԶՈՒ ԳՇ հա մա պա տաս խան ստո րա բա ժա նում նե րի գոր ծա ռույթ նե րից ել նե-
լով, ի րենց կող մից ևս հա վա քագր վում է հա մա պա տաս խան տե ղե կատ վութ յուն: ՀՀ ՊՆ ներ-
կա յա ցու ցի չը տե ղե կաց րել է, որ ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ ստո րա բա ժա նում նե րը տի րա պե տում են նաև 
զին ծա ռա յող նե րի և պա հես տա զո րա յին նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յա նը: Սա կայն 
ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի վայր մեկ նե լուց ա ռաջ չհաշ վառ ված կա մա վո րա կան նե րի 
ու քա ղա քա ցիա կան ան ձանց վե րա բեր յալ տվյալ նե րի հա վա քագ րու մը և մ շա կու մը դուրս է 
նշված ստո րա բա ժա նում նե րի լիա զո րութ յուն նե րի շրջա նա կից: 

Գե րե վար ված զին ծա ռա յող նե րի և քա ղա քա ցիա կան ան ձանց վե րա բեր յալ ՀՀ ՊՆ-ից 
հայտ նել են, որ տե ղե կատ վութ յու նը հա վա քագր վում և մ շակ վում է ՀՀ ԱԱԾ և ՀՀ ԱԳՆ կող-
մից:

44-օր յա պա տե րազ մի հետ ևան քով ան հայտ կո րած նե րի թվի և  այլ տվյալ նե րի վե րա-
բեր յալ տե ղե կութ յուն ներ ստա նա լու հա մար ՀՀ վար չա պե տի աշ խա տա կազ մը Կազ մա կեր-
պութ յան տե ղե կատ վութ յան հար ցու մը վե րա հաս ցեագ րել է ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա-
րա րութ յուն, որն էլ պա տաս խան գրութ յամբ տե ղե կութ յան տար մադ րու մը կրկին մեր ժել է 
« Տե ղե կատ վութ յան ա զա տութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի, 
ինչ պես նաև «Անձ նա կան տվյալ նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քի և ՀՀ ՊՆ 2015 թ. 
հու լի սի 9-ի N 9 հրա մա նի հա վել վա ծի 1-ի 55-րդ կե տի պա հանջ նե րի հա մա ձայն։

Հարկ է նշել, որ Կազ մա կեր պութ յու նը ՀՀ ՊՆից պա հան ջել է տրա մադ րել այն պի սի տե
ղե կութ յուն ներ, ո րոնք ի րենց բնույ թով վե րա բե րում են հան րա յին նշա նա կութ յուն ու նե ցող 
5   https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=157616 ՀՀ կառավարության 2020 թ. դեկտեմբերի 24-ի 2001-Լ որոշում 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=153492 ՀՀ կառավարության 10 հունիսի 2021 թվականի N 973-Լ որոշում 
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=157609 11 նոյեմբերի 2021 թվականի N 1832-Լ որոշում

6  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=148978 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, Հոդված 44
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պաշ տո նա կան տե ղե կութ յուն նե րին: Այ սինքն, ՀՀ ՊՆն մեր ժում է Կազ մա կեր պութ յա նը 
տրա մադ րել այն պի սի տե ղե կութ յուն ներ, ո րոնք ուղ ղա կի վե րա բեր վում են մար դու ի րա
վունք նե րին և  ո րոնց տրա մադ րու մը հե տապն դում է գե րա կա հան րա յին շահ:

Բա ցի այդ, հայտ նի է, որ « Հայ կա կան միաս նա կան տե ղե կատ վա կան կենտ րո նը», ո րը 
ղե կա վար վում է վար չա պե տի աշ խա տա կազ մին կից « Հան րա յին կա պե րի և տե ղե կատ վութ
յան» ՊՈԱԿի կող մից, պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց քում և դ րան ցից հե տո 
տա րա ծում էր տվյալ ներ զոհ ված զին ծա ռա յող նե րի մա սին: Ա վե լին, նշվում էին նաեւ նրանց 
ա նուն ազ գա նուն նե րը։ 

Հետ ևա բար՝ ՀՀ pաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յան տրա մա բա նութ յան հա մա ձայն, 
ստաց վում է, որ այդ ողջ ըն թաց քում հրա պա րակ վել է անձ նա կան տվյալ նե րի պաշտ պա
նութ յան և գաղտ նիութ յու նը խախ տող տե ղե կութ յուն ներ։ 
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ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ուսումնասիրության նպատակը

Զե կույ ցի նպա տակն է՝ ու սում նա սի րել 44-օր յա պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի 
ըն թաց քում եւ հետ պա տե րազ մա կան ժա մա նա կա հատ վա ծում ան հայտ կո րած ան ձանց եւ 
նրանց ըն տա նիք նե րի խնդիր նե րի, այդ ըն տա նիք նե րի խնդիր նե րի լուծ ման ուղ ղութ յամբ 
պե տութ յան կող մից իր պար տա վո րութ յուն նե րի կա տար ման վի ճա կը:

Ուսումնասիրության խնդիրները

Ու սում նա սի րութ յան խնդիր ներն են՝ բա ցա հայ տել 
 y Ան հայտ կո րած նե րի եւ նրանց ըն տա նիք նե րի խնդիր նե րը 44-օր յա պա տե րազ մա-

կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց քում եւ այդ գոր ծո ղութ յուն նե րի դա դա րից հե տո,
 y Ան հայտ կո րած նե րի եւ նրանց ըն տա նիք նե րի խնդիր նե րը կար գա վո րող օ րենսդ րա-

կան բա ցե րը,
 y Ան հայտ կո րած նե րի եւ նրանց ըն տա նիք նե րի նկատ մամբ պե տութ յան պար տա վո-

րութ յուն նե րի կա տար ման վի ճա կը:

Տեղեկատվության հավաքագրման մեթոդը

Տե ղե կատ վութ յան հա վա քագր ման հա մար կի րառ վել է քա նա կա կան հար ցազ րույց-
նե րի մե թո դը, ո րը հնա րա վո րութ յուն է տվել հա վա քագ րել տե ղե կութ յուն ներ խնդրի վե րա-
բեր յալ ՀՀ տար բեր բնա կա վայ րե րում բնակ վող ան հայտ կո րած ան ձանց ըն տա նիք նե րից: 
Ու սում նա սի րութ յունն ի րա կա նաց վել է 2021 թ. հու լիս-սեպ տեմ բեր ա միս նե րին Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան բո լոր մար զե րում և Եր ևան քա ղա քում բնակ վող 104 ան հայտ կո րած նե-
րի ըն տա նիք նե րի շրջա նում: 

Մար զե րի ընտ րութ յուն. Ու սում նա սի րութ յան հա մար ընդգրկ վել են ՀՀ 10 մար զե րը և 
Եր ևան քա ղա քը: Աշ խար հագ րա կան բաշխ վա ծութ յան մա սին ա ռա վել ման րա մասն ներ կա-
յաց ված է ներ քոնշ յալ աղ յու սակ 2-ում: 

Հան դի պում ներն ի րա կա նաց վել են այն ըն տա նիք նե րի հետ, ով քեր դի մել են ՀՔԱ Վա-
նա ձո րի գրա սեն յակ 2020 թ -ի պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց քում՝ Կազ մա-
կեր պութ յա նը տվյալ ներ հա ղոր դե լու նպա տա կով, ինչ պես նաեւ այն ըն տա նիք նե րի հետ, 
ո րոնք բա ցա հայտ վել են հար ցազ րույց նե րի ըն թաց քում:

Ի րա կա նաց վել են ան մի ջա կան հար ցազ րույց ներ` հար ցազ րու ցա վար-հարց վող դեմ 
առ դեմ զրույ ցի մի ջո ցով: Մինչ հար ցազ րույց նե րի ի րա կա նա ցու մը, հար ցազ րու ցա վար նե րը 
մաս նակ ցել են դա սըն թա ցի, ո րի ըն թաց քում ու սու ցան վել են հար ցազ րու ցա վար ման, հա-
ղոր դակց ման, զգա յուն տե ղե կութ յան հետ աշ խա տե լու հմտութ յուն նե րը, ինչ պես նաեւ հա-
վա նա կան հու զա կան այր ման ա ռա ջաց ման կան խար գել ման հմտութ յուն նե րը։

Որ պես հե տա զո տութ յան գոր ծիք կի րառ վել է ստան դար տաց ված հար ցա թեր թը, ո րը 
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բաղ կա ցած է ե ղել փակ և կի սա փակ հար ցե րից: 
Հար ցազ րույց նե րի ըն թաց քում հա վա քագր ված տվյալ նե րը վեր են լուծ վել այն պես, որ 

անձ նա կան տվյալ նե րը չբա ցա հայտ վեն, իսկ հար ցազ րույ ցի մաս նա կից նե րի գաղտ նիութ յու-
նը լի նի ա պա հով ված:

Ան հայտ կո րած նե րի կոր չե լու հան գա մանք նե րի, նրանց ըն տա նիք նե րի խնդիր նե րի վե-
րա բեր յալ պատ կերն ամ բող ջաց վել է նրանց ըն տա նիք նե րից, հա րա զատ նե րից, ԶԼՄ-նե րից, 
ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յու նից ստաց ված տե ղե կութ յուն նե րի հա մադր մամբ:

Աղյուսակ 1. Հարցվողների թիվն ըստ մարզերի եւ բնակավայրերի

Մարզ Քաղաք
Քաղաք/ 
հարցա զրույց
ների թիվը

Գյուղ
Գյուղ/ հարցա
զրույց ների թիվը

Ընդամենը Տոկոս

Արարատ

Արտաշատ 3 Արարատ 4

Արարատ

Մասիս 1 Դալար 3
Վեդի 1 Մխչյան 3

Սիս 1
Ոստան 1
Գեղանիստ 1
Ջրաշեն 1
Նոր Խարբերդ 1
Այնթափ 1
Սուրանեվան 1
Արմաշ 1

Ընդամենը 5 18 23 22%

Արմավիր

Արմավիր 5 Արմավիր 3

Արմավիր

Էջմիածին 1 Դալարիկ 2
Փարաքար 2 
Հացիկ 2
Քարակերտ 2
Մյասնիկյան 1
Սարդարապատ 1
Հայկավան 1
Թաիրով 1

Ընդամենը 6 15 21 10%

Վայոց Ձոր
Եղեգնաձոր 3 Գլաձոր 1

Վայոց ՁորԳոմք 1
Հերհեր 1

Ընդամենը 3 3 6
Սյունիք Սիսիան 4 Սերս 1 Սյունիք
Ընդամենը 4 1 5 5%
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Գեղարքունիք7 Կարմիր գյուղ 1 Գեղարքունիք
Ընդամենը 0 1 1

Լոռի

Վանաձոր 6 Լեռնավան 1

Լոռի

Ալավերդի 1 Շահումյան 1
Ծաթեր 1
Ագարակ 1
Սարչապետ 1
Լեռնանցք 1

Ընդամենը 7 6 13 13%

Կոտայք
Ջրվեժ 1

ԿոտայքԶովք 1
Նոր Գեղի 1

Ընդամենը 0 3 3 3%

Շիրակ Արթիկ 1 Լեռնակերտ 1 ՇիրակԳյումրի 3 Գառնառիճ 1
Ընդամենը 4 2 6 6%

Տավուշ
Իջևան 2 Կողբ 2

ՏավուշՆոյեմբերյան 1 Գանձաքար 1
Վազաշեն 1

Ընդամենը 3 4 7 7%
Արագածոտն Ղազարավան 1 Արագածոտն

Աշտարակ8 1
Ընդամենը 2 2 2%
Երևան 17 17 16%
Ընդամենը 104 100%

Նշ ված 104 ըն տա նիք նե րից 17-ը բնակ վում են Ե րե ւան քա ղա քում, 34-ը նշված մար զե րի 
քա ղա քա յին եւ 53-ը գյու ղա կան հա մայնք նե րում: 

Քարտեզ 1. Անհայտ կորածների բնակության վայրերը 

7 Հարցազրույցն իրականացվել է Երևանում
8 Հարցազրույցն իրականացվել է Երևանում
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Հան դի պում նե րի ըն թաց քում, բա ցի ան հայտ կոր չե լու հան գա մանք նե րի վե րա բեր յալ 
տե ղե կութ յուն նե րից, հա վա քագր վել են նաեւ մինչ ան հայտ կոր չե լը՝ զին ծա ռա յութ յան ըն-
թաց քում ա ռող ջա կան վի ճա կի, զին ծա ռա յութ յան ըն թաց քում հնա րա վոր խնդիր նե րի, նրանց 
ըն տա նիք նե րի սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան վի ճա կի վե րա բեր յալ տե ղե կութ յուն ներ:

Հարցվածների սոցիալժողովրդագրական նկարագիրը

Հարց մա նը մաս նակ ցել են ՀՀ բո լոր մար զե րից եւ Ե րե ւան քա ղա քից 104 ան հայտ կո րած 
ան ձանց ըն տա նի քի ան դամ ներ: Աղ յու սա կում ներ կա յաց ված է ան հայտ կո րած ան ձանց 
զին վո րա կան ծա ռա յութ յան տե սա կը: Ու սում նա սի րութ յան շրջա նա կում հարց ված ըն տա-
նիք նե րից ան հայտ կո րած նե րի գե րակ շիռ մա սը հան դի սա նում են պար տա դիր ժամ կե տա-
յին զին ծա ռա յող ներ` 48%:

Աղյուսակ 2. Անհայտ կորածի ծառայության տեսակը

Ծառայության տեսակ Թիվ Տոկոս
Պարտադիր ժամկետային 49 48%
Կամավորական 18 17%
Պահեստազոր/զորահավաք 15 14%
Պայմանագրային 16 15%
Սպա 5 5%
Ոստիկան 1 1%
Ընդամենը 104 100%

Ան հայտ կո րած ան ձանց հիմ նա կան մասն ու նեն միջ նա կարգ կրթութ յուն՝ 45%, բարձ-
րա գույն կրթութ յուն ու նե ցող նե րը՝ 21%:

Աղյուսակ 3. Անհայտ կորածի կրթությունը

Կրթությունը Թիվ Տոկոս

Միջնակարգ (10-12-ամյա) 47 45%

Բարձրագույն 22 21%

Միջնակարգ մասնագիտական (տեխնիկում) 16 15%

Թերի բարձրագույն 12 12%

Թերի միջնակարգ (8-ամյա) 6 6%

Տեղեկատվություն չի տրամադրել 1 1%

Ընդամենը 104 100%

Հար ցազ րույց նե րի շրջա նա կում ու սում նա սի րել ենք նաեւ ան հայտ կո րած նե րի ըն տա-
նե կան կար գա վի ճա կը եւ ըն տա նի քի կազ մը, ըն տա նի քի բնա կա րա նա յին, կեն ցա ղա յին, սո-
ցիա լա կան խնդիր ներն ու կա րիք նե րը:
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Աղյուսակ 4. Անհայտ կորածի ընտանեկան կարգավիճակը

Ընտանեկան կարգավիճակը Թիվ Տոկոս 

Չամուսնացած 69 66%

Ամուսնացած 33 32%

Ամուսնալուծված 2 2%

Ընդամենը 104 100%

Հարց ված ըն տա նիք նե րից ան հայտ կո րած ան ձանց 66%-ը ա մուս նա ցած չէ, 32%-ը տո-
կոսն ա մուս նա ցած է եւ 2%-ը՝ ա մուս նա լուծ ված:

Ու սում նա սի րութ յան ըն թաց քում քննարկ վել են նաեւ ան հայտ կո րած նե րի ա ռող ջա-
կան վի ճա կը մինչ զին վո րա կան ծա ռա յութ յան անց նե լը: Այս պի սով, առն վազ 31 (30%) հո գին 
ու նե ցել են ա ռող ջա կան խնդիր ներ, ո րոնց գե րակ շիռ մա սը պար տա դիր ժամ կե տա յին զին-
ծա ռա յող ներ են, իսկ մինչ զին ծա ռա յութ յու նը ա ռող ջա կան խնդիր ներ չու նե ցող պար տա դիր 
ժամ կե տա յին զին ծա ռա յող նե րից 13-ը (27%) խնդիր ներ ձեռք են բե րել ար դեն պա տե րազ մի 
ըն թաց քում, ո րի մա սին հայտ նել են հա րա զատ նե րին մինչ ան հե տա նա լը:

Աղյուսակ 5. Ան հայտ կո րած նե րի ա ռող ջա կան խնդիր նե րի առ կա յութ յու նը  
պա տե րազ մից ա ռաջ և պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց քում 

Պարտադիր 
ժամկե
տային

Պայմա
նա գրա յին

Սպա Կա մա
վո րա
կան

Պահես տա
զո րա յին/ 
զորահավաք

Ոստիկան Ընդամենը
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ը
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ս

Պ
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ի 
ըն

թ
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Ոչ 31 29 15 15 5 4 11 12 9 10 1 1 72 69% 71 68%

Այո 18 13 1 1 1 6 2 6 3 31 30% 20 19%

Դժվարանում է 
պատասխանել

7 1 4 2 1 1% 13 13%

Ընդամենը 49 16 5 18 15 1 104 100 104 100%

Ըստ ըն տա նի քի կազ մի, ան հայտ կո րած 104 ան ձան ցից. 
-1-ը բնակ վել է 1 ան ձի ՝ իր հոր հետ, 
- 29 ան հայտ կո րած (28%) բնակ վել է 2 ան ձի հետ, ո րոն ցից

 y 18-ի դեպ քում այդ ան ձինք հան դի սա ցել են ծնո ղը կամ ծնող նե րը կամ չա փա հաս 
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քույր եւ/կամ եղ բայ րը (17%)
 y 2-ի դեպ քում՝ ծնո ղը կամ ծնող նե րը և  ան չա փա հաս քույր կամ եղ բայ րը (2%)
 y 2-ի դեպ քում՝ ան հայտ կո րա ծի կի նը և չա փա հաս ե րե խան (2%) ,
 y 6-ի դեպ քում՝ ան հայտ կո րա ծի կի նը, չա փա հաս և  ան չա փա հաս ե րե խան (6%)
 y 1-ի դեպ քում՝ ծնո ղը, կի նը և  ան չա փա հաս ե րե խան/ե րը (1%):

38-ը (37%) բնակ վել է 3 ան ձի հետ, ո րոն ցից
 y 22 -ի դեպ քում այդ ան ձինք հան դի սա ցել են ան հայտ կո րա ծի ծնո ղը կամ ծնող նե րը և 

չա փա հաս քույր և/ կամ եղ բայր նե րը (21%),
 y 6 -ի դեպ քում՝ ան հայտ կո րա ծի ծնո ղը կամ ծնող նե րը, չա փա հաս քույր և/ կամ եղ-

բայր/նե րը և տա տիկ-պա պիկ/նե րը (6%) ,
 y 1 -ի դեպ քում՝ ան հայտ կո րա ծի կի նը և չա փա հաս ե րե խան/ե րը (1%) ,
 y 2 -ի դեպ քում՝ ան հայտ կո րա ծի կի նը, չա փա հաս և  ան չա փա հաս ե րե խա նե րը (2%), 
 y  1 -ի դեպ քում՝ ան հայտ կո րա ծի ծնող/նե րը կամ այլ հա րա զատ նե րը, կի նը և չա փա-

հաս ե րե խան (1%), 
 y  6 -ի դեպ քում՝ ան հայտ կո րա ծի ծնող/նե րը կամ այլ հա րա զատ նե րը, կի նը, չա փա հաս 

և  ան չա փա հաս ե րե խան (6%),

- 19 ան հայտ կո րած (18%) բնակ վել է 4 ան ձի հետ, ո րոն ցից
 y 6 -ի դեպ քում այդ ան ձինք հան դի սա ցել են ան հայտ կո րա ծի ծնող/նե րը և չա փա հաս 

քույր և/ կամ եղ բայր նե րը (6%) ,
 y 4 -ի դեպ քում՝ ան հայտ կո րա ծի ծնող/նե րը, չա փա հաս քույր և/ կամ եղ բայր/նե րը և 

տա տիկ-պա պիկ/նե րը (4%),
 y 1 -ի դեպ քում՝ ան հայտ կո րա ծի ծնող/նե րը, քույր և/ կամ եղ բայր/նե րը, տա տիկ-պա-

պիկ/նե րը և  այլ հա րա զատ/ներ (1%),,
 y 8 -ի դեպ քում՝ ան հայտ կո րա ծի ծնող/նե րը, կի նը, չա փա հաս ե րե խա նե րը և  այլ հա րա-

զատ ներ (8%)։

- 7ան հայտ կո րած (7%) բնակ վել է 5 ան ձի հետ, ո րոն ցից
 y 1-ի դեպ քում այդ ան ձինք հան դի սա ցել են ան հայտ կո րա ծի ծնող/նե րը, չա փա հաս 

քույր և/ կամ եղ բայր/նե րը և տա տիկ-պա պիկ/նե րը (1%),
 y 1-ի դեպ քում՝ ան հայտ կո րա ծի ծնող/նե րը, ան չա փա հաս քույր և/ կամ եղ բայր/նե րը և 

տա տիկ-պա պիկ/նե րը (1%),
 y 1-ի դեպ քում՝ ան հայտ կո րա ծի ծնող/նե րը, չա փա հաս քույր և/ կամ եղ բայր/նե րը, տա-

տիկ-պա պիկ/նե րը և  այլ հա րա զատ ներ (1%),
 y 1-ի դեպ քում՝ ան հայտ կո րա ծի ծնող/նե րը, ան չա փա հաս քույր և/ կամ եղ բայր/նե րը, 

տա տիկ-պա պիկ/նե րը և  այլ հա րա զատ ներ (1%),
 y 3 -ի դեպ քում՝ ան հայտ կո րա ծի ծնող/նե րը, կի նը, ան չա փա հաս ե րե խա նե րը և  այլ հա-

րա զատ/ներ (3%)։
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- 10 ան հայտ կո րած (10%) բնակ վել է 6 և  ա վե լի ան ձի հետ, ո րոն ցից
 y 2 -ի դեպ քում այդ ան ձինք հան դի սա ցել են ան հայտ կո րա ծի ծնող/նե րը, չա փա հաս 

քույր և/ կամ եղ բայր/նե րը և տա տիկ-պա պիկ/նե րը(2%) ,
 y  3 -ի դեպ քում՝ ան հայտ կո րա ծի ծնող/նե րը, չա փա հաս քույր և/ կամ եղ բայր/նե րը, 

տա տիկ-պա պիկ/նե րը և  այլ հա րա զատ ներ (3%),
 y 3 -ի դեպ քում՝ ան հայտ կո րա ծի ծնող/նե րը, ան չա փա հաս քույր և/ կամ եղ բայր/նե րը, 

տա տիկ-պա պիկ/նե րը և  այլ հա րա զատ ներ(3%),
 y 2 -ի դեպ քում՝ ան հայտ կո րա ծի ծնող/նե րը, կի նը, ան չա փա հաս ե րե խա/նե րը և  այլ 

հա րա զատ ներ(2%)։

Ն շենք, որ 6 և  ա վե լի ան ձից բաղ կա ցած 10 ըն տա նիք նե րից 4-ում բնակ վում է 6 հո գի, 
4-ում՝ 7 հո գի, 1-ում՝ 8 հո գի, 1-ում՝ 10 հո գի:

Աղ յու սակ 6. Ան հայտ կո րած ան ձի ըն տա նի քում  
ան չա փա հաս ե րե խա նե րի և տա րեց նե րի առ կա յութ յու նը

Ան չա փա հաս ներ/ տա րեց ներ  
ըն տա նի քում

 Թիվ  Տո
կոս

 Քա նի ան ձից է բաղ կա ցած ըն տա նի քը

1 
անձ

2 
անձ

3 
անձ

4 
անձ

5 
անձ

6 և ավ ելի 
անձ

Անհայ տ կոր ածներ ը, ում ընտան իքու մ 
բնակ վում են անչափ ահաս ներ

25 24%  9 3 7 3 3

Անհայ տ կոր ածներ ը, ում ընտան իքու մ 
բնակ վում են տարեց ներ

16 15%   6 5  5

Անհայ տ կոր ածներ ը, ում ընտան իքու մ 
բնակ վում են և ան չափահ ասներ  և տար-
եցներ 

10 10%   5 1 2 2

Անհայ տ կոր ածներ ը, ում ընտան իքու մ չեն  
բնակվու մ են  անչափ ահաս ներ և տար եցներ 53 51% 1 20 24 6 2 -

Ընդամենը 104 100 1 29 38 19 7 10

Հար ցազ րույց նե րի անց կաց ման պա հին ան հայտ կո րած 104 ան ձանց ըն տա նիք նե րից 
25-ում (24%) բնակ վել են ան չա փա հաս ե րե խա ներ՝ նե րառ յալ ան հայտ կո րած նե րի ան չա փա-
հաս քույր և/ կամ եղ բայր նե րը, 16-ում (15%) բնակ վել են տա րեց ներ, 10-ում (10%) բնակ վել են 
և  ան չա փա հաս ե րե խա ներ, և տա րեց ներ։

Այս պի սով, ան հայտ կո րած 104 ան ձանց կոր չե լու հետ ևանք ներն ան մի ջա կան և ուղ
ղա կի ազ դե ցութ յուն են ու նե ցել նրանց ըն տա նի քի ան դամ հան դի սա ցող 355 ան ձանց վրա։ 
Այ սինքն առն վազն յու րա քանչ յուր ան հայտ կո րած ան ձի հետ կապ ված նրա ըն տա նի քի չորս 
ան դամ ներ ու նեն առն վազն հո գե բա նա կան ա ջակ ցութ յան կա րիք։ 

Ի դեպ, հարց ված ըն տա նիք նե րից 51ում կա 29 տա րեց և  առն վազն 41 ան չա փա հաս 
ե րե խա (ոչ բո լորն են նշել ըն տա նի քում ան չա փաս նե րի թի վը)։
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Ան հայտ կո րած նե րի ըն տա նիք նե րի սո ցիալտնտե սա կան 
խնդիրնե րի նկարագիրը

Անհայտ կորածների ընտանիքների բնակարանային պայմանները
Հար ցազ րույց նե րի ըն թաց քում փոր ձել ենք նաեւ դի տար կել ան հայտ կո րած նե րի ըն-

տա նիք նե րի բնա կա րա նա յին պայ ման նե րը: Ըստ դի տար կում նե րի՝ ո րոշ ըն տա նիք ներ ու-
նեն բնա կա րա նա յին խնդիր ներ: Նույ նիսկ սե փա կան բնա կա րա նում կամ ա ռաձ նատ նե րում 
բնակ վող ըն տա նիք նե րի կա ցա րան նե րը կա րիք ու նեն վե րա նո րոգ ման կամ բա րե կարգ ման: 

Այս պես, կազ մա կեր պութ յան կող մից այ ցե լած 104 ըն տա նիք նե րից.

 y 28-ը (27%) բնակ վում են մո տա վոր հաշ վար կով յու րա քանչ յուր ան ձի հա մար 10-15 քմ 
տա րած քով բնա կա րա նում, 

 y 19-ը (18%)` 5-10 քմ տա րած քով բնա կա րա նում,
 y 18-ը (17%)՝ 15-25 քմ տա րած քով բնա կա րա նում,
 y 13-ը (13%)՝ բնակ վում են սե փա կան ա ռանձ նա տա նը, ո րը բա վա րար է ըն տա նիք նե րի 

ան դամ նե րի հա մար,
 y 8-ը (8%) բնակ վում են, ըստ ի րենց գնա հատ ման, բա վա րար չա փի տա րած քում, 
 y 6 (6%) հո գու հետ հար ցազ րույց ներն ի րա կա նաց վել են բնա կա րա նից դուրս, հե տե-

ւա բար հնա րա վոր չէր դի տար կում կա տա րել, 
 y 6 (6%) հո գի չեն հայտ նել ըն տա նի քի մեկ ան ձի հաշ վար կով բնա կա րա նի/տան մա կե-

րե սի մա սին,
 y 2-ը (2%) բնակ վում են ըն տա նի քի մեկ ան ձի հաշ վով մինչև 5 քմ տա րած քով բնա կա-

րա նում,
 y 2-ը (2%) բնակ վում են 30- 40 քմ տա րած քով բնա կա րան նե րում,
 y 1-ը՝ (1%) բնակ վում է փոքր չա փի տա րած քում,
 y 1-ը (1%)՝ բնակ վում է, ըստ ի րենց գնա հատ ման, բա վա րար մեծ չա փի տա րած քում,

Աղյուսակ 7. Բնակելի տարածքի մակերեսը մեկ անձի հաշվով /մոտավոր գնահատական/ 

Ընտանիքի բնակելի տարածքը Թիվ Տոկոս
10-15 քմ 28 27%
5-10 քմ 19 18%
15-25 քմ 18 17%
Սեփական տուն 13 13%
Միջին չափի բնակարան/ բավարարում է 8 8%
Հարցազրույցն իրականացվել է բնակարանից դուրս՝ այլ վայրում/ չեն հայտնել 6 6%
Չեն հայտնել 6 6%
Մինչև 5քմ 2 2%
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40 քմ 1 1%
33 քմ 1 1%
Շատ մեծ տուն 1 1%
Փոքր տուն 1 1%
Ընդամենը 104 100%

Ն շենք, որ ու սում նա սի րութ յան ըն թաց քում հարց ված ըն տա նիք նե րի բնա կա րան նե
րից միայն 57 ն (55% ը) են բա րե կարգ կամ վե րա նո րոգ ված, 27ի (26%ի) բնա կա րան ներն 
ու նեն վե րա նո րոգ ման կա րիք, 7ի (7%ի) պայ ման նե րը գնա հատ վել են վատ կամ շատ վատ, 
մյուս դեպ քե րում բնա կա րան նե րը վե րա նո րոգ ման կամ կա ռուց ման փու լում են ե ղել: Ըն
տա նիք նե րից մե կը բնակ վել է վա գոնտնա կում, որ տեղ ապ րում է նաեւ ան չա փա հաս ե րե
խա (տե՛ս աղ յու սակ 8)։

Ն շենք, որ վատ կամ շատ վատ բնա կա րա նա յին պայ ման ներ ու նե ցող 7 (7%) ըն տա նիք-
նե րից 3 %-ի դեպ քում ըն տա նի քում աշ խա տող անձ չկա։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, նրանք հան դի սա-
նում են « Կա մուրջ» ծրագ րի շա հա ռու՝ պե տութ յան կող մից ստա նա լով ամ սա կան ե րեք հար-
յուր հա զար դրամ։ Ըն տա նիք նե րից 4-ը, բա ցի « Կա մուրջ» ծրագ րի շա հա ռու լի նե լը, ֆի նան-
սա կան ա ջակ ցութ յուն է ստա ցել մարզ պե տա րա նից կամ հա մայն քա պե տա րա նից։ 

Աղյուսակ 8. Անհայտ կորածների ընտանիքների բնակարանային պայմանները 

Բնակարանային վիճակը Ընտանիքների 
թիվը

Տոկոս

Բարեկարգ է/ վերանորոգված9 57 55%

Ունի վերանորոգման կարիք10 27 26%

Վատ պայմաններ11 6 6%

Հարցազրույցն իրականացվել է այլ վայրում, եւ հարցվողը չի նշել կարիքի 
մասին 5 5%

Վերանորոգման փուլում է 4 4%

Լավ 3 3%

Կիսակառույց /պատերազմից մոտ երկու ամիս առաջ էին սկսել/ 1 1%

Շատ վատ՝ բնակվում են վագոն-տնակում, սակայն հողատարածք են 
ստացել, տուն պետք է կառուցեն 1 1%

Ընդամենը 104 100%

9 4 ընտանիք բնակվում է վարձակալած բնակարանում
10 2 ընտանիք բնակվում է վարձակալած բնակարանում
11 2 ընտանիք բնակվում է վարձակալած բնակարանում
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Փոր ձել ենք նաեւ պար զել, թե ու նե ցած հո ղա մա սը որ քա նով է հնա րա վո րութ յուն տա-
լիս ըն տա նիք նե րին հո գալ ըն տա նի քի հոգ սե րը, եւ ըստ հար ցազ րույց նե րի պարզ վել է, որ 38 
ըն տա նիք ու նի հո ղա մաս, ո րոն ցից 26-ը (68%-ը) մշա կում են ի րենց հո ղը, 6 ըն տա նիք (16%-ը) 
որ պես խո չըն դոտ նշել է ո ռոգ ման ջրի բաց կա յութ յու նը կամ վատ մա տա կա րա րու մը (տե՛ս 
աղ յու սակ 9):

 
Աղյուսակ 9. Անհայտ կորածների հարազատների հողամասի մշակման խնդիրներ 

Ոռոգման ջրի, մշակելու հնարավորությունների, սարքավորումների 
վերաբերյալ տեղեկությունները

Թիվ Տոկոս

Խնդիր չեն նշել, հողամասը մշակում են 26 68%

Ունեն ոռոգման ջրի խնդիր 6 16%

Չեն մշակում/ պատճառը չեն նշել12 4 11%

Առողջական խնդիրների պատճառով չեն կարողանում մշակել 1 3%

Միայն ծաղիկներ են, առանձնապես մշակելու կարիք չկա 1 3%

Ընդամենը 38 100

Անհայտ կորած անձանց ընտանիքների անդամների 
զբաղվածությունը

Անդ րա դառ նա լով ան հայտ կո րած ան ձանց ըն տա նի քի ան դամ նե րի զբաղ վա ծութ յա նը 
եւ սո ցիա լա կան խնդիր նե րին՝ նշենք, որ հարց ված 104 ըն տա նիք նե րից 28-ում (27%) որ ևէ աշ-
խա տանք ու նե ցող անձ չկա։ Այդ 28 ըն տա նիք նե րից 20-ում (19%) կան թո շա կա ռու ներ: 

104 ըն տա նիք նե րից 19-ում (18%) կան պե տա կան հաս տա տութ յուն նե րի աշ խա տող ներ, 
44-ը (43%) աշ խա տում են մաս նա վոր, 11-ը (11%) եւ մաս նա վոր, եւ պե տա կան հաս տա տութ-
յուն նե րում (տե՛ս աղ յու սակ 10): 

104 ըն տա նիք նե րից 48%-ի դեպ քում ըն տա նի քում աշ խա տում է մեկ անձ, 18%-ի դեպ-
քում՝ եր կու եւ 7%-ի դեպ քում 3 անձ: 

Աշ խա տանք չու նե ցող վե րոնշ յալ 28 ըն տա նիք նե րից 9-ի դեպ քում ան հայտ կո րա ծը կա-
մա վո րա կան է, 4-ը՝ պա հես տա զո րա յին, 7-ը՝ պար տա դիր ժամ կե տա յին, 6-ը պայ մա նագ րա-
յին, 1-ը՝ «Ես եմ» ծրագ րով ծա ռա յութ յուն անց նող պար տա դիր ժամ կե տա յին զին ծա ռա յող, 1-ը՝ 
սպա։ Այ սինքն՝ առն վազն 12 ըն տա նի քում (12%) միակ աշ խա տո ղը փաս տա ցի հան դի սա ցել է 
ան հայտ կո րած ան ձը։ Կա մա վո րա կան նե րի դեպ քում հայտ նի չէ, թե արդ յոք վեր ջին ներս աշ-
խա տանք ու նե ցել են, թե ոչ։ Աշ խա տող չու նե ցող 28 ըն տա նիք նե րից 14-ում կան թո շա կա ռու-
ներ (1 դեպ քում՝ նպաս տա ռու), 5 ըն տա նի քում (5%)՝ ան չա փա հաս ե րե խա ներ, 6 ըն տա նի քում 
(6%)՝ և թո շա կա ռու ներ, և  ան չա փա հաս ե րե խա ներ:

12 2-ը նշել է, որ ոռոգման ջրի խնդիր չունեն, ուղղակի հողամասը չենե մշակում: Պատճառը չի նշել
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Աղյուսակ 10. Անհայտ կորած անձանց հարցված ընտանիքների եկամտի աղբյուրը

Ընտանիքում 
աշխատող
ների թիվը

Եկամտի աղբյուրը/ աշխատանքի ոլորտը

Ընտա
նիք նե րի 
թիվը

Տոկոս
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ա
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ստ

ա
ռո

ւ

% Գո
րծ

ա
զո

ւր
կ/

 ե
կա

մտ
ի 

ա
ղբ

յո
ւր

 հ
ա

յտ
նի

 չէ

% Պ
ետ

ա
կա

ն

% Մ
ա

սն
ա

վո
ր

% Մ
ա

սն
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պ

ետ
ա

կա
ն
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եփ

ա
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ն

%

1 հոգի 16 15% 32 31% 2 2% 50 48%

2 հոգի 2 2% 10 10% 7 7% 19 18%

3 հոգի 1 1% 2 2% 4 7% 7 7%

Աշխատող չկա 20 19% 8 8% 28 27%

Ընդամենը 20 19% 8 8% 19 18% 44 42% 11 11% 2 2% 104 100%

Հարց ված ըն տա նիք նե րի մի ջին ամ սա կան ե կամ տի բաշ խու մը ներ կա յաց ված է Աղ յու-
սակ 11-ում: 

Աղ յու սակ 11. Ան հայտ կո րած ան ձանց հարց ված ըն տա նիք նե րի մի ջին ամ սա կան ե կա մու տը

Միջին ամսական եկամուտը դրամային 
արտահայտությամբ

Թիվ Տոկոս

69 000 – 150 000 դրամ 47 45%

Մինչեւ 68 000 դրամ 40 38%

151 000-250 000 դրամ 8 8%

251 000 եւ ավելի 7 7%

Չեն հայտնել 2 2%

Ընդամենը 104 100%

Հարց ված ըն տա նիք նե րի տնտե սա կան դրութ յան վե րա բեր յալ ստաց ված տվյալ նե րը 
ներ կա յաց ված են Աղ յու սակ 12-ում և 13-ում
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Աղ յու սակ 13. Ան հայտ կո րած ան ձանց հարց ված ըն տա նիք նե րի  
ե կա մուտ նե րի հա մա պա տաս խա նութ յու նը կա րիք նե րին

Որ քա նով է բա վա րա րում ե կա մու տը 
ան հայտ կո րած նե րի ըն տա նիք նե րին

Ըն տա նի քում աշ խա տող նե րի թի վը

Ըն դա մե նը  Տո կոս
1 հոգ ի 2 հոգ ի 3 հոգ ի

Գ ործ ազ ուրկ 
կամ թոշ ակ
առ ու

Գու մարը բավար արու մ է միայն 
սնունդ գնելու  համար 

35 12 4 22 73 70%

Գու մարը չի բավար արու մ սնու նդ 
գնել ու համար 

1 4 5 5%

Գու մարը բավար արու մ է միայն 
սնունդ գնելու  և կոմ ունալ  վարձեր ը 
վճարել ու համար 

1 1 1%

Գու մարը բավար արու մ է սնունդ և 
հագ ուստ գնելու  համար 

4 4 1 2 11 11%

Գու մարը բավար արու մ է սնունդ, 
հագու ստ գնել ու և կոմ ունալ  վարձեր ը 
վճարել ու համար 

1 1 1%

Գու մարը բավար արու մ է սնունդ, 
հագու ստ և այլ ապրան քներ գնելու  
համար 

7 3 2 12 12%

Չի ցանկաց նում պատաս խանել 1 1 1%

Ընդամենը 50 19 7 28 104 100%

Դի տար կե լով ան հայտ կո րած ան ձանց հարց ված ըն տա նիք նե րի ե կա մուտ նե րի հա մա
պա տաս խա նութ յու նը նրանց կա րիք նե րին, հարկ է ար ձա նագ րել, որ 104 ըն տա նիք նե րից 
73ի (70%ի) ե կա մու տը բա վա րա րում է միայն սնունդ գնե լու հա մար: Ըն տա նիք նե րի 5%ի 
գու մա րը չի բա վա րա րում նույ նիսկ սնունդ գնե լու հա մար: Ըն տա նիք նե րից միայն 12 –ն 
(12%ը) են հայտ նել, որ գու մա րը բա վա րա րում է սնունդ, հա գուստ և  այլ ապ րանք ներ գնե լու 
հա մար:
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Անհայտ կորած անձանց ընտանիքների ֆինանսական, 
առողջական եւ այլ խնդիրները

Ֆի նան սա կան

Փոր ձել ենք նաեւ պար զել, թե ան հայտ կո րած ան ձանց ըն տա նիք ներն ինչ խնդիր ներ 
ու նեն: Դ րանք բազ մա զան են, թեեւ հիմ նա կա նում նշում են ֆի նան սա կան եւ ա ռող ջա կան 
խնդիր նե րը: 

Այս պես, ըն տա նիք նե րի 67%ը ու նեն վար կա յին պար տա վո րութ յուն ներ, ո րից 45%ը 
հար ցազ րույց նե րի պա հին դե ռեւս շա րու նա կել են ու նե նալ նման պար տա վո րութ յուն ներ։ 

Այս ըն տա նիք նե րի ան հայտ կո րած ան ձինք ըստ ծա ռա յութ յան տի պի ու նեն հետև յալ 
պատ կե րը. 9 հո գի (9%-ը) կա մա վո րա կան, 12-ը (12 %-ը)՝ պա հես տա զո րա յին, 5 -ը (5%-ը)՝ պայ-
մա նագ րա յին, 21 -ը (21%-ը)՝ ժամ կե տա յին։ 

Ըն տա նիք նե րից 15%-ն  ու նեն վար կա յին պար տա վո րութ յուն ներ, սա կայն բան կե րի կող-
մից վար կի տո կոս նե րը սա ռեց վել են. այս ըն տա նիք նե րից ան հայտ կո րած ան ձանց ծա ռա-
յութ յան պատ կե րը հետև յալն է. 4 հո գի (4%-ը)՝ կա մա վո րա կան, 1-հո գի պա հես տա զո րա յին, 
8 հո գի (8%-ը)՝ պայ մա նագ րա յին, 2-ը (2%-ը)՝ պար տա դիր ժամ կե տա յին և 1 սպա։ Ըն տա նիք-
նե րից միայն 7%-ի (ո րոն ցից 2 հո գին պար տա դիր ժամ կե տա յին, 2 հո գին պայ մա նագ րա յին, 
և մե կա կան պա հես տա զո րա յին, կա մա վո րա կան, «Ես եմ» ծրագ րով զին ծա ռա յութ յուն անց-
նող) վար կա յին պար տա վո րութ յուն ներն են ընդ հան րա պես ներ վել (տե՛ս աղ յու սակ 14): 

Աղ յու սակ 14. Ան հայտ կո րա ծի ըն տա նի քի ֆի նան սա կան  
կա րիք նե րը և վար կա յին պար տա վո րութ յուն նե րը

 Ֆի նան սա կան կա րիք ներ/ վար կա յին պար տա վո րութ յու ներ Ըն տա նիք նե րի թի վը  Տո կոս

Ըն տա նիքն այս պա հին ու նի ու նի վար կա յին պար տա վո րութ յուն ներ 47 45%

Ըն տա նի քը չու նի վար կա յին պար տա վո րութ յուն ներ 26 25%

 Բան կե րի կող մից վար կի տո կոս նե րը սա ռեց վել են 16 15%

 Ֆի նան սա կան պար տա վո րութ յուն նե րի մա սին չեն նշել 8 8%

 Բան կե րի կող մից վար կա յին պար տա վո րութ յուն նե րը ներ վել են 7 7%

Ըն դա մե նը 104 100%

Վար կա յին պար տա վո րութ յուն ներ ու նե ցող ըն տա նիք նե րի 19%ը պա տե րազ մից հե տո 
վար կա յին պար տա վո րութ յուն նե րը չեն կա րո ղա նում կա տա րել, ին չի պատ ճա ռով տու գանք 
է հաշ վարկ վում։ Վար կա յին պար տա վո րութ յուն նե րի չկա տար ման պատ ճա ռով ըն տա նիք
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նե րից 8%ի գոր ծը կամ դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման ծա ռա յութ յու նում է 
կամ դա տա րա նում: 

Ա ռան ձին մտահ գութ յան խնդիր է ան հայտ կո րած ան ձի կար գա վի ճա կի բա ցա կա յութ-
յան պատ ճա ռով նրանց հա րա զատ նե րի հա մար բազ մա թիվ նոր խնդիր նե րի ա ռա ջա նա լը։ 
Մաս նա վո րա պես հա րա զատ նե րը բախ վում են ան հայտ կո րած ան ձի ա նու նից բան կե րում 
գրա վադր ված ապ րանք նե րի վե րա դար ձի, վար կի սա ռեց ման եւ այլ հար ցե րի հետ կապ ված:

Կան ըն տա նիք ներ, ո րոնք ստիպ ված են լի նում ան գամ վարկ ձեռք բե րել ի րենց կո րած 
հա րա զա տին գտնե լու փնտրո ղա կան աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նե լու հա մար: Ա ռա վել 
ման րա մասն խնդիր ներ ներ կա յաց ված են աղ յու սակ 15-ում:

Աղ յու սակ 15. Ան հայտ կո րած նե րի ըն տա նիք նե րի  
վար կա յին պար տա վո րութ յուն նե րի կա տար ման վի ճա կը

 Ֆի նան սա կան պար տա վո րութ յուն ներ ու նե ցող ըն տա նիք նե րի խնդիր նե րը Ըն տա նիք նե րի 
թի վը

 Տո կոս

 Պա տե րազ մից հե տո վար կա յին պար տա վո րութ յուն նե րը չեն կա րո ղա նում 
կա տա րել, ին չի պատ ճա ռով տու գանք է հաշ վարկ վում։

9 19%

 Վար կա յին պար տա վո րութ յուն նե րի չկա տար ման պատ ճա ռով գոր ծը ԴԱՀԿ-
ում կամ դա տա րա նում է

4 8%

 Մինչ պա տե րազ մը այլ ան ձի հա մար են վարկ վերց րել, ով մու ծում չի կա տա-
րում, իսկ ան հայտ կո րա ծի ըն տա նի քը չի կա րող վճա րել:

3 6%

 Բան կում ան հայտ կո րա ծի ա նու նով գրա վադր ված ոս կու գու մա րը հա րա-
զատ նե րը ա միս ներ ա ռաջ վճա րել են, բայց բան կը ոս կին չի վե րա դարձ նում, 
ա սե լով՝ անհ րա ժեշտ է որ պես զի կամ տվյալ ան ձը ներ կա յա նա կամ պետք է 
ներ կա յաց նել մահ վան վկա յա կան կամ հա րա զա տը հան դի սա նա ան հայտ 
կո րա ծի ի րա վա հա ջոր դը, ո րը փաս տա ցի հնա րա վոր չէ: Իսկ ոս կին բան կում 
պա հե լու հա մար բան կը տույ ժեր է հաշ վար կում:

2 4%

 Բան կում/ վար կա յին կազ մա կեր պութ յու նում ա պա ռիկ վարկ ու նե ցող ան-
հայտ կո րած ան ձի ըն տա նի քի ան դա մին հայտ նում են, որ ան հայտ կո րա ծի 
կար գա վի ճակ ու նե նա լու դեպ քում հնա րա վոր չէ սա ռեց նել վար կը կամ դրա 
տո կո սա գու մա րը

1 2%

 Վար կը նե րե լու խնդրան քով բան կի կա ռա վար չին դի մե լուց հե տո վեր ջինս 
հայտ նել է «Այդ ի՞նչ մեծ գու մար է (150.000 դրամ)», ակ նար կե լով, որ ըն տա նի-
քը « Կա մուրջ» ծրագ րի շա հա ռու է և հա վե լե լով «...կամ էլ սպա սիր՝ ա մու սինդ 
գե րի է կվե րա դառ նա՝ կվճա րի»

1 2%

Ան հայտ կո րա ծի ա նու նով վար կա յին պար տա վո րութ յուն ու նեն: Վեր ջի նիս 
յու թուբ յան ա լի քում տե ղադր ված տե սան յու թե րի դի տում նե րից ստաց ված 
գու մա րը բան կը գան ձում է ա ռանց տե ղե կաց նե լու

1 2%

Աշ խա տանք չու նե նա լու պատ ճա ռով ստիպ ված վարկ են վերց րել, որ պես զի 
ան հայտ կո րա ծին գտնե լու հա մար կա րո ղա նան գնալ տար բեր տե ղեր, դի մել 
տար բեր կա ռույց նե րի

1 2%
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Ան հայտ կո րա ծի զին վո րա կան հայ րը պա տե րազ մի ամ բողջ ըն թաց քում ե ղել 
է առջ նագ ծում, սա կայն վար կե րի հետ կապ ված որ ևէ ար տո նութ յուն չի ստա-
ցել։ Աշ խա տա վար ձից պահ վում է:

1 2%

Ան հայտ կո րա ծի ըն տա նի քը պար բե րա բար դի մում է ներ կա յաց նում բան կին՝ 
վար կե րի մա սով ո րո շա կի ար տո նութ յոուն ներ ստա նա լու նպա տա կով՝ ոչ մի 
արդ յունք:

1 2%

 Բանկ տե ղե կանք են ներ կա յաց րել, որ ան ձը ան հայտ բա ցա կա յող է, սա կայն 
բան կը չի ըն դու նել, ան ձին սև ցու ցա կում է նե րա ռել չվճա րե լու պատ ճա ռով

1 2%

 Ֆի նան սա կան պար տա վո րութ յուն նե րի հետ կապ ված խնդիր ներ մա սին չեն 
նշել

22 47%

Ընդամենը 47 100

Ա ռող ջա կան

Ան հայտ կո րած ան ձանց հարց ված ըն տա նիք նե րից 73%-ում ար ձա նագր վել են ա ռող-
ջա կան խնդիր ներ ու նե ցող ներ, ո րոն ցից 42%-ի մոտ այդ ա ռող ջա կան խնդիր նե րը ե ղել են 
մինչ նրանց հա րա զա տի ան հայտ կոր չե լը, իսկ 31%-ի մոտ ա ռող ջա կան խնդիր ներն ա ռա ջա-
ցել են հա րա զա տի ան հայտ կոր չե լուց հե տո (տե՛ս աղ յու սակ 16):

Աղ յու սակ 16. Ան հայտ կո րա ծի ըն տա նի քի ան դամ նե րի ա ռող ջա կան վի ճա կը 

Ա ռող ջա կան խնդիր նե րի առ կա յութ յուն Ըն տա նիք նե րի թի վը  Տո կոս

Ա ռող ջա կան խնդիր ներ ու նե ցել են մինչ հա րա զա տի ան հայտ 
կոր չե լը

44 42%

Ա ռող ջա կան խնդիր ներն ա ռա ջա ցել կամ սրվել են հա րա զա-
տի ան հայտ կոր չե լուց հե տո

32 31%

Ա ռող ջա կան խնդիր ներ չեն նշել 27 26%

 Չեն պա տաս խա նել հար ցին 1 1%

Ըն դա մե նը 104 100%

Կր թա կան 

Ան հայտ կո րած նե րի ըն տա նիք նե րից 89%-ում չեն նշել կրթա կան կա րիք նե րի մա սին, 
քա նի որ չու նեն ու սա նող ներ: Ո րոշ ըն տա նիք ներ հայտ նել են, որ ան հայտ կո րա ծի եր կու ե րե-
խա նե րը, ան հայտ կո րա ծի ըն տա նի քի այլ ան դամ ներ սո վո րում են վճա րո վի հի մունք նե րով և 
մինչ այժմ ոչ մի ա ջակ ցութ յուն չեն ստա ցել ուս ման վճա րի հար ցում: Սա կայն հարկ է նշել, որ 
ո րոշ դեպ քե րում, երբ կրթութ յուն ստա նա լու հա մար ֆի նան սա կան խնդիր ներ են ա ռա ջա ցել, 
դրանք լուծ վել են կամ մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի, կամ մարզ պե տա րա նի, կամ 
հա րա զատ նե րի կող մից (տե՛ս աղ յու սակ 17):
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Աղ յու սակ 17. Ան հայտ կո րած նե րի ըն տա նի քի ան դամ նե րի կրթա կան խնդիր նե րը

Կր թա կան խնդիր նե րը
Ըն տա նիք
նե րի թի վը

 Տո կոս

Ըն տա նի քում սո վո րող/ ու սա նող չկա կամ կրթա կան կա րիք ներ չու նեն 93 89%

Ան հայտ կո րա ծի քրոջ ուս ման վար ձը վճար վում է ՀՕՖ-ի կող մից 1 1%

Ան հայտ կո րա ծի կրտսեր եղ բոր խո հա րա րա կան դա սըն թա ցի գու մա րը 
վճար վել է մարզ պե տա րա նի կող մից

1 1%

Ան հայտ կո րա ծի կրտսեր եղ բոր խո հա րա րա կան քույ րը սո վո րում է վճա րո վի 
հի մունք նե րով, վար ձը դեռևս չեն վճա րել

1 1%

Ան հայտ կո րա ծի եր կու ե րե խա նե րը սո վո րում վճա րո վի հի մունք նե րով և մինչ 
այժմ ոչ մի ա ջակ ցութ յուն չեն ստա ցել ուս ման վճա րի հետ կապ ված

1 1%

Ան հայտ կո րա ծի քույ րը վար սա հար դա րում է սո վո րում՝ մաս նա վոր ո լոր տում 1 1%

Ան հայտ կո րա ծի ե րե խան հա ճա խում է հաշ ման դա մութ յուն ներ ու նե ցող ե րե-
խա նե րի հա մար նա խա տես ված վար ժա րան, ո րի վճա րը հո գում են հա րա-
զատ նե րը (35000 դրամ)

1 1%

Ան հայտ կո րա ծի քույ րը կամ եղ բայ րը սո վո րում վճա րո վի հի մունք նե րով։ Ուս-
ման վար ձը զեղչ վել է հա րա զա տի՝ ան հայտ կոր չե լու հիմ քով

1 1%

Ան հայտ կո րա ծի մայրն ու քույրն ու սա նող են։ Հա մալ սա րա նում քրոջն ա սել 
են, որ եղ բոր ան հայտ կոր չե լու հան գա մա նա քը չի կա րող հաշ վի առն վել զեղ-
չի հա մար

1 1%

Ան հայտ կո րա ծի քույ րը սո վո րում է մա գիս րա տու րա յում, սա կայն ոչ մի ար-
տո նութ յու նից չեն օգտ վել:

1 1%

Ան հայտ կո րա ծի քույ րը սո վո րում է հա մալ սա րա նում վճա րո վի հի մունք նե րով 1 1%

Ան հայտ կո րածն է ու սա նող ե ղել մինչ զո րա կոչ վե լը 1 1%

Ըն դա մե նը 104 100%

Անհայտ կորածների ընտանիքների սոցիալական երաշխիքները եւ 
սոցիալական ապահովության վիճակը

Պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րից հե տո կա ռա վա րութ յունն ըն դու նեց մի շարք 
ո րո շում ներ եւ փո փո խութ յուն ներ, ո րոն ցով հնա րա վոր դար ձավ ժա մա նա կա վոր լու ծել ան-
հայտ կո րած նե րի ըն տա նիք նե րի սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յան ըն թա ցիկ խնդիր նե րը: 

Ադր բե ջա նի կող մից 2020 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 27-ին սան ձա զեր ծած պա տե րազ-
մի հետ ևան քով գտնվե լու վայրն ան հայտ (այ սու հետ՝ ան հայտ կո րած) զին ծա ռա յող նե րի և 
ն րանց ըն տա նիք նե րի ան դամ նե րի փոխ հա տու ցումն ի րա կա նաց վում է « Զին ծա ռա յող նե րի 
ա պա հո վագ րութ յան» հիմ նադ րա մի կող մից՝ « Կա մուրջ» ֆի նան սա վոր ման ծրագ րի շրջա-
նակ նե րում: 

Մինչհիմնադրամիշահառուդառնալըպատերազմիհետևանքովանհայտկորածզին-
ծառայողների ընտանիքներինտրամադրվում էամսական 300.000 դրամաջակցություն՝
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համաձայնՀՀԿառավարության10 դեկ տեմ բե րի 2020 թվա կա նի «Ադր բե ջա նի կող մից 2020 
թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 27-ին սան ձա զերծ ված ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հե տե վան-
քով ան հայտ կո րած զին ծա ռա յող նե րի ըն տա նիք նե րի ա ջակ ցութ յան մի ջո ցա ռու մը հաս-
տա տե լու մա սին» N 2001Լ ո րոշ մամբ13, ո րը նա խա տե սում էր ա ջակ ցութ յու նը տրա մադ րել 
6 ամս վա հա մար: Այ նու հե տեւ նշված ժամ կե տը փո փոխ վել է եւ ա ջակ ցութ յու նը տրա մադր-
վել է 9 ա միս ժամ կե տով՝ հա մա ձայն ՀՀ կա ռա վա րութ յան 10 հու նի սի 2021 թվա կա նի N 973-Լ 
ո րոշ ման14 եւ 12 ա միս ժամ կե տով՝ հա մա ձայն ՀՀ կա ռա վա րութ յան 11 նո յեմ բե րի 2021 թվա կա-
նի N 1832-Լ ո րոշ ման15

Ն ման փո փո խութ յուն նե րը վկա յում են սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յան տրա մադր ման 
հա յե ցո ղա կան մո տեց ման մա սին, ո րը չի կա րող հան դի սա նալ հա մա կար գա յին լու ծում, քա
նի դեռ սահ ման ված չեն օ րեն քով որ պես ան հայտ կո րա ծի ըն տա նի քին սո ցիա լա կան ա ջակ
ցութ յուն ա պա հո վե լու պե տութ յան պար տա վո րութ յուն:

Հարց ված ըն տա նիք նե րի գե րակ շիռ մա սը՝ 96%ը, օգտ վել եւ շա րու նա կում է օգտ վել 
այդ ա ջակ ցութ յու նից (տե՛ս աղ յու սակ 18): 

Միեւ նույն ժա մա նակ, հարկ ենք հա մա րում նշել, որ սկզբնա կան շրջա նում ըն տա նիք նե-
րը տեղ յակ չէին նման սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յան մա սին, ո րոշ դեպ քե րում տե ղե կաց ված 
չէին ա ջակ ցութ յու նից օգտ վե լու ըն թա ցա կար գե րի մա սին, իսկ ո րոշ դեպ քե րում խո չըն դոտ-
ներ էին ու նե նում հա մա պա տաս խան ան վա նա ցան կե րում ընդգրկ վե լու կամ հիմ նա վո րող 
փաս տաթղ թեր ձեռք բե րե լու հար ցում (տե՛ս աղ յու սակ 19):

Աղ յու սակ 18. Ան հայտ կո րա ծի ըն տա նի քին տրա մադ րած պե տա կան ա ջակ ցութ յան տե սա կը

Անհայտ կորածի ընտանիքին տրամադրված պետական աջակցության 
տեսակը

Ընտանիք
ների թիվը

Տոկոս

Ըն տա նի քը « Կա մուրջ» ծրագ րի շա հա ռու է (300000 դրամ՝ 9 ա միս) 100 96%

 Չեն ստա ցել կա մուրջ ծրագ րով նա խա տես ված՝ ամ սա կան 300000 դրա մը, 
քա նի որ ան հայտ կո րա ծը ծնո ղա զուրկ էր: Հիմ նադ րա մից եղ բո րը հոր դո րել 
են իր ա նու նով դի մում ներ կա յաց նել, սա կայն դրա նից հե տո ևս չեն օգտ վել 
« Կա մուրջ» ծրագ րով նա խա տես ված ա ջակ ցութ յու նից

1 1%

10 մլն դ րամ՝ ան հայտ բա ցա կա յող ճա նաչ վե լու արդ յուն քում 1 1%

Ա ջակ ցութ յան մա սին չի նշել 1 1%

Օգտ վել են հան րա յին պաշտ պա նի ծա ռա յութ յուն նե րից 1 1%

Ըն դա մե նը 104 100%

13 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=157616
14 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=153492
15 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=157609
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Աղյուսակ 19. Ցուցակ, որում ներառված է անհայտ կորածի անունը

Թիվ Տոկոս

Անհայտ կորածների 89 86%

Ենթադրյալ գերիների 8 8%

Զոհվածների 4 4%

Դժվարանում է պատասխանել 3 3%

Ընդամենը 104 100%

Բա ցի նշված ա ջակ ցութ յու նից, ո րոշ ըն տա նիք ներ նաեւ ստա ցել են ա ջակ ցութ յուն այլ 
պե տա կան մար մին նե րից, մաս նա վոր կա ռույց նե րից, ՏԻՄ մար մին նե րից, ան հատ նե րից, 
եր բեմն նույն ըն տա նի քը ա ջակ ցութ յուն է ստա ցել մի քա նի մար մին նե րից: Ըն տա նիք նե րը 
ֆի նան սա կան, պա րե նա յին, կեն ցա ղա յին ապ րանք նե րի տես քով ա ջակ ցութ յուն են ստա ցել 
ան հատ նե րի, ե կե ղե ցու կամ ՏԻՄ մար մին նե րի կող մից: Ո րոշ դեպ քե րում ստա ցել են նաեւ 
հո գե բա նա կան ա ջակ ցութ յուն (տե՛ս աղ յու սակ 20): 

 Աղ յու սակ 20. Ան հայտ կո րա ծի ըն տա նի քին տրա մադր ված ոչ պե տա կան  
ա ջակ ցութ յան  տեսակը եւ ա ջակ ցութ յուն տրա մադ րող մար մի նը

Ոչ պե տա կան ա ջակ ցութ յան տե սա կը եւ 
ա ջակ ցութ յուն տրա մադ րող մար մի նը

 Մաս նա վոր ան
հա տի կող մից

ՏԻՄ մար մին
նե րի կող մից

Ե կե
ղե ցի

Ըն դա մե նը

 Գու մար 1 2716 1 29

Ս նունդ 1117 11 22

Գ յու ղատն տե սա կան ապ րանք ներ / 100 հատ 
հա վի ճուտ

618 6

 Հա գուստ 2 1 3

 Կեն ցա ղա յին պա րա գա ներ (տակ դիր ե րե խա յի 
հա մար)

1 1

 Հո գե բա նա կան ծա ռա յութ յուն 1 1

Անվ ճար վի րա հա տութ յուն 1 1

Ա ջակ ցութ յան տե սա կը չի նշվում 2 4 6

« Լի դիան Ար մե նիա»-ից 5 ա միս է լեկտ րաե ներ-
գիա յի ծախ սի գու մար

1 1

Ո ռոգ ման ջրի գու մար 1 1

Ըն դա մե նը 18 52 1 7119

16 4 հոգի մի քանի ՏԻՄ մարմիններից մի քանի անգամ գումար է ստացել 
17 1 ընտանիք ԱՄՆ-ից՝ անհատից ստանում է ամսական գումար 100 ԱՄՆ դոլարի չափով
18 4 ընտանիք ստացել է նաև գումար ՏԻՄ մարմիններից
19 Որոշ դեպքերում 1 ընտանիքին տրամադրվել է տարբեր տեսակի աջակցություն տարբեր կառույցների/անհատների 
կողմից՝ մասնավոր կամ պետական
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Ն շենք, որ Ադր բե ջա նի կող մից 2020 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 27-ին սան ձա զեր ծած պա-
տե րազ մի հետ ևան քով ան հայտ կո րած նե րի և ն րանց ըն տա նիք նե րի ան դամ նե րի փոխ հա-
տու ցումն ի րա կա նաց վում է « Զին ծա ռա յող նե րի ա պա հո վագ րութ յան» հիմ նադ րա մի կող մից՝ 
հիմ նադ րա մի շա հա ռու դառ նա լուց հե տո:

Ան հայտ կո րած զին ծա ռա յող նե րի ըն տա նի քի ան դամ նե րի կող մից « Զին ծա ռա յող նե րի 
ա պա հո վագ րութ յան» հիմ նադ րա մի շա հա ռու դառ նա լու հա մար ան հայտ կո րա ծի ըն տա նի-
քի ան դա մը դառ նում է Հիմ նադ րա մի շա հա ռու զին ծա ռա յո ղի՝ դա տա կան կար գով ան հայտ 
բա ցա կա յող ճա նաչ վե լու դեպ քում, ին չը դժվա րութ յուն ներ է ա ռա ջաց նում ըն տա նիք նե րի 
հա մար, քա նի որ եր բեմն նրանք կամ տե ղե կաց ված չեն այդ հնա րա վո րութ յան մա սին, կամ 
տեղ յակ չեն ըն թա ցա կար գե րից: 

Հարց վող 104 ըն տա նիք նե րից միայն 49ն  են (47%) դի մել դա տա րան՝ ի րենց հա րա զա
տին ան հայտ բա ցա կա յող ճա նա չե լու հա մար, ո րոն ցից 37%ը անվ ճար փաս տա բա նի մի ջո
ցով, 6%ը՝ ան ձամբ, 3%ը չի ման րա մաս նել, 1%ը հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան մի ջո
ցով եւ 1%ը դժվա րա ցել է պա տաս խա նել (տե՛ս աղ յու սակ 21):

Աղ յու սակ 21. Հա րա զա տին ան հայտ բա ցա կա յող  
ճա նա չե լու հա մար դա տա րան դի մած նե րի թի վը

 Դի մել են  
դա տա րան

 Թիվ
Թիվ  Տո կոս

Եթե  այո ՝ ում միջո ցո վ և ի նչպե ս են դիմե լ

Ոչ 55 53%

Այո 49

Անվճա ր փաստա բա նի  միջո ցո վ 38 37%
Անձամբ 6 6%
Չի ման րա մասնել 3  3%
«Կարիտաս»  կա զմակերպությ ան  միջոցով 1  1%
Դժվարանում է  պա տասխանել 1 1% 

ԸՆդամենը 104 10 0%

Նշենք նաեւ,  որ ընտանիքների 88 % -ը տեղյակ չէ, թե  ինչ պարտավորությո ւնն եր ունի 
պետությ ու նն իրենց առջ եւ: Միայն 15 % -ն է տվել դր ակա ն պատ ասխան՝  մանր ամասնելով 
ա յդ  պարտավորությո ւնն երը , մասնա վորապես ՝ «տե ղեկություննե րի տրա մա դրում», 
«Ֆինանսական  եւ այլ տեսակի աջակց ությո ւն, անվ ճար կամ արտոնյալ պայ մա ններով 
բուժօգ նությա ն տրամա դրում հ արա զատնե րին», « պա տերազմական հ ան ցագործ ությո-
ւնների ուղղ ությամբ քննու թյան իրականացում  եւ  մեղավոր անձա նց բացա հայտում » եւ  այլն:



33

Անհայտ կորած  անձան ց զորա կոչի եւ զին վորական ծառայության  
վ այր ի փոփ ոխության վե րաբ երյալ տվյալն եր 

Ուսումնասիրո ւթյ ան շրջանակում 104  անհայտ կորած  անձին ք, ըստ  բնակության վա-
յրի , տարբեր տարածա շրջան ներից են, մա սնավորապես՝ 2 3-ը  (22%) Արարատի մար զից , 16-ը 
(15%) Երեւանից, 1 1-ը  (11%) Լոռու մարզ ից, 5-ը (5%) Շիրակից, 1 -ը (1%) ԱՀ/ԼՂ ՊԲ/ Լաչինի շրջ-
անի ց, 2-ը (2%) ԱՀ/ԼՂ ՊԲ/ Շահումյանի  շրջա նից, 1-ը (1%) Արագածոտնի մար զի ց, 2-ական 
(2%) Գեղարքունի քի ե ւ Կո տայքի մ ար զե րից, 7-ական (7%) Տ ավուշի եւ Վ այ ոց Ձորի մարզե րից, 
4- ը (4%) Սյունիքից ե ւ երկուսի մասի ն տվ յալներ չեն  հ այտնել:

Ը ստ ծառայության տեսակ ի պատկ երը հետեւյա լն  է՝
– 49 պարտադիր ժամկ ետային զինծ առայողներ ( 27%) ,
– 18 կամավորականն եր (17%),
– 16 պայմանագրային  ժամ կետային զինծ առայողներ ( 16%) ,
– 15 պահեստազորայ ին  զի նծառայողներ ( 14%) ,
– 5 սպա (5%),
– 1 ոստիկան (1%) :
Ի դեպ, նշենք, որ 49 անհայտ կորած ներից 10 ժա մկետային զինծ առայողներ զ որակ

ոչվե լ են 20 20 թ. ամառային զո րակ ոչի ընթացքո ւմ՝ պա տերազմական գ որ ծողութ յունն երից 
ընդամե նը մե կերկու ամի ս առաջ :

«Ս ը ընդամենը 2 ա մսվ ա զինծառա յո ղ է եղել ու նոր մալ չի տիրապետել զե նքի ն, 
մարտական ծառա յության ը:  Հր ամանատարութ յու նը գնացել է նորա կոչիկնե րի  
մոտ , ասել է, որ իրենց 2 դու խով զինվոր է պետք : Սն դուրս է եկ ել շարքից և ներկ
այացե լ: Նր ան տարել են դիր քեր»:

Աղյուսակ 22- ու մ ներկայացվա ծ են պ արտադիր ժ ամ կետայի ն զին ծառայո ղների  
սկզբնա կան ծառայության վայրի  եւ արդ են ծառայության ընթաց քում տ եղափոխված  վա յր-
երի մասին  տեղեկ ությու նները՝  ըստ հ արազատներ ի հ աղ որդած տվյալ ների:

Աղյու սակ 22 . Անհայտ կորած  պարտա դիր ժամ կե տային զինծառ այողնե րի  
ծա ռա յության սկզբնա կան վայրը՝ մինչ պ ատերազմակ ան գո րծողություննե րի սկի զբ ը

Անհայտ  կորա ծ ժամկե տային 
զ ին ծառայո ղների  ծառայո
ւթյան  սկզբնական վայր

Ժ ամկետային 
զի նծա
ռայողների թի վը 

Առաջին զորա կոչման 
վա յր ից այլ վա յր չեն 
տեղափո խվել 

Ծառայությա ն ը նթա ցքում այլ 
վայրեր տեղափո խվածն եր/ 
թիվը

ԱՀ/Լ Մ արտունի 2 8  2
 Ջրական/Ջաբր այիլ  2
Վա րանդա/ Ֆիզ ու լի 1
Հադրութ 3

"



Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ

34

ՀՀ Ար մա վիրի մարզ 5

Հադրո ւթ 2

Որո տա ն/ Կուբաթլու  1

Ջրակա ն/ Ջա բրայիլ 1

Ի վանյան/ Խոջ ալու 1

ԱՀ/ԼՂ Մա տաղի ս 4  Թալիշ 4

ԱՀ /Լ Ղ Հադրութ 5 4 Վարանդա/ Ֆի զո ւլի 1

ԱՀ/ ԼՂ Ջ աբր այ իլ  3 3

ԱՀ/ԼՂ Ասկերան 3 3

ՀՀ Սյունիքի մարզ 3 3 Ջրական/ Ջա բրայիլ

ՀՀ Վայ ոց Ձոր ի մ արզ, Վայք  4 3 Նա խիջևան 1

Ա Հ/ԼՂ Որոտ ան / Կուբաթլու 2 2  

ԱՀ/ԼՂ Մ ար տո ւնի 2 1 Վարանդա/ Ֆիզուլի 1

ՀՀ Ար ագած ոտն ի մա րզ, 
Մուղնի

1 Ջրական/Ջաբրայի լ 1 

ՀՀ Շի րակի մա րզ 2
Վարանդա / Ֆիզուլի 1

Արա  Լեռ 1

Ա Հ/ԼՂ  Ստեփանակ երտ 1 Արա լեռ 1

Ա Հ/Լ Ղ Մարտունի 3 1 1

ԱՀ/ԼՂ Իվ ան յա ն/Խոջալու 1 1

ԱՀ/ԼՂ Թալիշ  1 1 

ՀՀ Լոռու մարզ , Վանաձոր 1 Իջևա ն 1

ՀՀ Տավո ւշի  մարզ, Ի ջևան 1 1  

Երևան 1 Մատաղիս 1

Ընդամենը 4 9 25 2 4

 
Ինչպես տես նում ենք, անհայտ կո րած 49 պարտադիր ժամկ ետային զինծառայող ներից 

25-ը (51%) զի նծա ռայու թյան ընթացքում՝ մինչ պատ երազմական գո րծողությունները , իրենց 
սկզբնա կան  զո րակոչման  վայրից այլ զորամաս չ են  տեղափո խվել: Մաս նավորա պես՝ 

 y ԱՀ/ԼՂ Մարտ ունի 2 զորամաս զորակոչ ված 8 զինծառա յողների ց 2-ը, 
 y ԱՀ/ԼՂ Հադրութ ի զորամաս զորակոչված  5  զինծառա յողների ց 4- ը, 
 y ԱՀ/ԼՂ Ջաբրայի լ զորակոչված 3 զինծա ռա յողներ ը,
 y ԱՀ /ԼՂ Ասկե րա ն զո րակոչված 3 զինծա ռա յողները, 
 y ՀՀ  Սյունիք ի մա րզ  զորակոչված 3 զինծառայողները,  
 y ՀՀ  Վայոց Ձոր ի մ ար զ զորակոչվա ծ 4 զ ինծառա յողնե րից  3 -ը, 
 y ԱՀ /Լ Ղ Կուբա թլ ուի զորամաս զորակոչ վա ծ 2 զի նծ առա յողնե րը,
 y ԱՀ/ԼՂ Մարտուն իի զորա մա ս զորակոչ վա ծ 2 զինծա ռա յողներ ից 1-ը, 
 y ԱՀ/ԼՂ Մա րտ ու նի 3 զորամաս զորակո չված 1 զինծառայ ողը, 
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 y Ա Հ/ԼՂ Խոջալուի զորամա ս զորակոչվա ծ 1  զինծառ այողը,  
 y Ա Հ/ ԼՂ Թալիշի զորա մաս զորակոչված 1 զ ինծառ այ ողը,
 y ՀՀ Տ ավուշի մա րզի (Իջ ևան) զորամ աս  զորակոչված 1 զինծառա յողը:

Անհ այտ կորածներ ից 24- ը զինծառայությ ան  ընթացքում՝ մին չ պ ատերազմական  
գ ործողություննե րը, իրենց ս կզ բնակա ն զ որ ակոչմ ան վայրից տե ղափոխ վել են այլ զոր-
ամասեր: Մասնավորապես՝ 

 y ԱՀ/ԼՂ  Մարտու նի  2 զորամաս զորակո չվ ած 8 զինծառա յողների ց 2-ը տեղափոխվ ել 
են Ջ աբրայիլ, 1-ը՝  Ֆիզուլի, 3-ը՝ Հ ադրութ:

 y ՀՀ Ա րմավ իրի մարզի զո րամասեր զորակոչվ ած  5  զ ին ծառ այողն երից 2-ը տեղափ-
ոխվել են  Հադր ութ, 1-ը Կուբա թլու, 1 -ը Ջաբրայիլ, 1 -ը  Խո ջալու:

 y ԱՀ /Լ Ղ Մատաղիս զո րա կոչված 4 զինծա ռայ ողներ տեղափո խվել են Թա լիշ:
 y ԱՀ/ԼՂ  Հադրութ զորա կո չված 5 զինծա ռա յողներ ից  1- ը տեղափո խվ ել  է  Ֆիզուլի:
 y ՀՀ Վ այոց Ձ որի մար զ զո րակոչված 4 զինծ առ այողն եր ից 1 -ը տեղափոխվել է  

Նախիջևան:
 y ԱՀ/ԼՂ Մարտ ունիի զորա մաս զորակոչ ված 2 զինծառ այ ողներ ից 1-ը տեղափոխվ ել 

է Ֆիզ ուլի:
 y ՀՀ Արա գածոտնի մար զի Մո ւղնիի զ որ ամաս  զ որակոչ ված 1 զի նծառ այող տեղ-

ափոխվել է Ջաբրայիլ: 
 y ՀՀ Շիրակ ի մարզի  զ որամասեր զ որակոչված 2  զին ծառ այողնե րից  1 -ը տեղափոխվել 

է  Ֆ իզ ուլի, 1-ը՝ Արալ եռ:
 y ԱՀ/ԼՂ Ստե փանակերտի զորամաս զորակո չվ ած 1 զինծա ռայող տ եղափոխ վել է 

Արալ եռ :
 y ՀՀ Լ ոռո ւ մարզի զո րամասերից մեկը  զորակո չվ ած  1 զինծառա յող տ եղափոխ վել է 

Իջևա ն:
 y Երևանի  զո որամասերից մեկը տե ղափոխված 1 զ ինծառայո ղ տե ղափո խվել է ԱՀ /ԼԶ  

Մատաղիսի զոր ամաս:

«Հոկտեմբ երի  23ին պայ թունի ց փրկվա ծ 28 զինվորի տան ում են զորամաս, իսկ  
հոկտեմբերի 24ին  հրամանատար՝ Հ ար ութ Հարթինյանի  հր ամանով՝ նորից  հ ան ում 
դիր քեր : Մի գ իշերվ ա մեջ, անընդհատ զ ինվոր ներին տեղից տեղ  են տե ղափոխ ել»:

Համաձայն «Զինվոր ական ծառայու թյա ն եւ զի նծառ այողի  կարգավիճա կի մասին» 
ՀՀ օրենքի 2 6ր դ հո դվածի՝ հայտ ար արված շարքային կա զմի պարտադիր զինվոր ական 
ծառայությա ն զորակոչ ի շր ջանակ ներու մ սույ ն օրենքի 2 5րդ հո դվածի  2րդ  մաս ի 2րդ կե տի 
համաձայն` պարտադիր զին վո րական  ծառայությ ան զորակոչված քաղաքա ցիների (այսո
ւհետ ̀  շարք ային կ ազմի պա րտա դիր զինծառա յողն եր ) ծառ այ ության  վայրեր նշանակումը, 
բացառ ությամբ  սույն  հոդ վածի 5րդ մ ասում նշված զինծառ այողների, ի րականացվում է  
կեն տր ոնացված ձ ևով և վիճակահանու թյամ բ` Հա յաստան ի Հ անր ապետության պա շտ

"
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պանության նա խարար ի հրամանով  սահմ անված կա րգով՝ հա շվի առնելով ս ույն հոդվածի 
24րդ մ ասերի պահանջնե րը:20

Ինչպես տե սնում ե նք,  վ իճակահա նությամբ ծառայության  վա յրեր նշա նակվել ուց 
հ ետո 24 զինծառայող տ եղափոխվե լ է այլ վա յր:  

Հա սկա նա լի է նաեւ, որ նույն  օր են քի  հոդված 27ը սահմանում է, որ շարք ային և սպայ
ական կազմերի պարտա դիր զի նծառ այողնե րը Հայա ստ անի Հանրապետ ու թյ ան  պաշտպ
անու թյ ան նախարար ի հրամանով սահմա նված կարգով ծառ այության այլ  վայր կ արող են 
տեղ ափոխվել ծառայող ական անհրաժեշտ ու թյուն ից ելն ելով, սակայն պարզ չէ, թե ծառա
յողական  անհրաժեշտությունը  կ ոնկ րետ ինչ  հան գամ ան քներ ով է պայմանավորված, բացի 
այդ, տվյալ հ անգ ամ անքը հ ակասում է իրավ ական որոշ ակիու թյան սկբո ւնքի ն:

Ա ղյու սակ 23. Անհայտ կորած պարտադիր ժամկետայի ն զինծ առայող ների զոր ակո չման  
2-րդ վայրը և  ռ ազմա կան  գործողությո ւնների  ը նթ ացքում տեղափ ոխվա ծ վայրը

Ա նհ այտ 
կոր ած ժա
մկետայի ն զինծ
առայողների 
զորակո չման 1 ին 
վ այր

 Ժամկետ
ային 
զինծառա
յողն երի 
թ իվ ը

Մի նչ պատ երս զմը 
ծ առայությա ն այլ 
վայր չտեղափո
խվա ծնե ր/1ին 
զորակոչմա ն վայրից 
միանգամից ռա
զմակ ան գործ
ողությո ւնների վայր 
տեղափոխված ներ  
ըստ  վայրերի

Ան հայտ  կորած 
ժամկետայի ն 
զինծառայողներ ի 
զորա կոչ ման 2ր դ 
վ այ ր

Ռազմա կա ն 
գործողությու
նների  վ այ րեր

Այլ  զինծ
առայու
թյան  վայր 
տեղափոխ
վածնե րի 
թիվը

ԱՀ/Լ Մարտ-
ունի  2 

8 

Ջ րական/

Ջաբր այիլ
1 Ջրական/Ջաբրա յիլ 

Ջրակ ան/Ջաբր-

այիլ
 2

Վարանդա/ 

Ֆիզուլ ի
1 Վ արանդա/Ֆի զուլ ի

Վ արանդա/

Ֆիզուլ ի
 1

Հադրութ

Հադ րո ւթ 1

Կարմիր Շուկ ա  1

Վ արանդա/ 

Ֆիզուլի
1 

 ՀՀ Արմավիրի 
մարզ 

5

 Հա դրո ւթ

Հ ադրութ, 
Թուզա րան 

1 

Կարմիր  շուկա 1

Որ ոտան/  Կ ու-
բաթլու

Որոտա ն/  
Կուբաթլու 1

Ջրական/ Ջաբրայիլ Թալի շ 1

Ի վանյան /Խ ոջ ալու Մատաղ իս 1

20  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=158649
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 ԱՀ /ԼՂ 
Մ ատաղիս

4 Թալիշ
Թ ալիշ 3

ՍԻ Ս Հ ՏԿ21 1

ԱՀ/ԼՂ Հադրութ 5 
Հադրութ 3

Վարան դա/Ֆիզուլի
Վարանդա/
Ֆիզուլի

1 Վա րանդա/
Ֆ իզ ուլի

1

 ԱՀ/ԼՂ Ջր-
ական /Ջ աբրա-
յի լ

3
 Ջրական/
Ջ աբ րա յիլ

3

 ԱՀ/ԼՂ 
Ասկերան

3

Հադ րութ 
- Ա րա  Լեռ 
միջ անկյալ 
տարածք

1

Ջրական/
Ջաբրայի լ

1

Ար ա լեռ 1

ՀՀ Սյու նիքի 
մարզ

 3
Ջրա կան/
Ջաբրայի լ

3

 ՀՀ  Վայոց Ձորի 
մարզ, Վայք

4
Ջրակ ան/Ջա-
բր այիլ

2 Ն ախ իջև ան 
Ջրական/
Ջաբրայի լ

1

 Իշխանաձոր  1

Ա Հ/ԼՂ 
Ո րոտան/  
Կուբաթլու

2

Ջաբրայ իլ/ 
Ս ամ վելավան

1

Կո վսա կան /
Զանգելան 

1

ԱՀ/ ԼՂ Մա րտ-
ու նի

2  Մա րտունի 2 1 Վար անդա/Ֆիզուլ ի
Վ ար անդա /
Ֆ իզուլի

1

ՀՀ Արագ-
ածոտնի մարզ, 
Մ ուղ նի 

1 Ջ րական /Ջ աբրայիլ
Ջրական/ 
Ջաբրայ իլ 

1

ՀՀ Շի րակի  
մ ար զ

2
Վարանդա/Ֆիզուլի

Վա րանդա/Ֆի-
զուլի

 1

Արա  Լ եռ Ախոզ գյուղ 1 

ԱՀ/Լ Ղ 
Ստեփան-
ակեր տ

 1 Ա րա  լ եռ Հ որ ադ իս 1

ԱՀ/Լ Ղ 
Մարտուն ի 3

1 Մարտունի 3 1

 ԱՀ/ԼՂ 
Իվանյան/
Խոջալու

 1 Մատաղիս 1

21 Հսկիչ տեխնիկական կետ
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ԱՀ/ԼՂ Թալ իշ 1 Թալիշ 1  

 ՀՀ Լոռու մարզ, 
Վանա ձո ր

1  Իջևան
 Խնձ որեսկ-
Իշխանաձոր 

1

ՀՀ Տա վուշի 
մարզ, Իջևան 

1 Խնձորեսկ 1

Երևան 1  Մատաղիս Մ ատաղիս 1

 Ընդամենը 4 9  2 5  24

Աղյուսա կ 24-ում ներկայ ացված է պահ եստազո րայինների, ս պան երի, ոստիկանների, 
պայման ագ րային զինծառայ ողներ ի և կամավորա կաններ ի՝  ռազմակ ան գ ործող ությ ունների 
մասնակցե լու վա յրը, որ տեղ ռազ մակ ան գործ ողությունն երի հետ ևա նքով անհայտ  կորել ե ն: 

Նմանապես, համաձայն «Զինվորական ծառա յու թյան ե ւ զինծառայողի կ արգավիճ ակի 
մասին» Հ Հ օ րենքի 42-րդ հ ոդ ված ի՝ պա յմ անագրային զինծառ այո ղները  ծ առայու թյ ան նոր 
վայր տեղ ափոխվում են ծառայողական ան հրաժ եշտությո ւնից  ել նելով,  սա կայն այստեղ եւս 
հարց է առաջանում , թ ե ծառայողական ա նհր աժե շտություն ը պատշաճ հիմնավոր ումներ են 
ունեցել,  թե  ոչ:

Աղ յո ւսա կ 2 4. Պահես տազորային ների, սպա ների, ոստիկանն երի, պայ մանագրային 
զինծառայողների և կամա վորական ներ ի՝ ռա զմական գո րծողու թյուննե րի մասնակ ցե լու վայր ը

 Պա հեստազ որային ների, սպաների, ոստ իկանների,  
պայմանա գր այ ին  զինծառայողների և կ ամ ավ որակ
անների՝  ռազմա կան գործող ու թյունների  մասնա կցելու 
վայ րը

 Պ
ա

 հե
ստ

ա
զո

րա
յի

նն
եր

 / 
զո

ր ա
հա

վա
ք

Ս
պ

 ա

 Ո
ստ

իկ
ա

 ն

Պ
ա

յմ
ա

նա
գր

 ա
յի

ն

Կա
մ ա

վո
 րա

կա
ն

Ըն
դա

մե
ն ը

 Տո
 կո

ս 

Ջր ական/Ջաբրա յիլ 4 3 6 7  20 36% 

 Կովսակա ն / Զանգ ել ան 6  4 5 15 2 7% 

Արցախ, Հադ րո ւթ ից դեպի Կարմիր շուկա ճա նա պարհ  3 3 5%

Հադրութ 1 2 3 5%

Ֆ իզուլ ի՝ Վարան դա 2   1 3 5%

 Մա րտ ու նի 1 1 2 4%

Ո րո տան/ Կուբաթլու 2 2 4%

 Այգեհովիտ 1 1 2%

Իշխ անաձոր 1 1 2%

Մատաղիս 1 1 2 %
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 Հորադիսից Ջաբրայիլ՝  Ջր ական ընկած հատված, 
Ա րաքսավան /քանդված  շե նքեր/

1 1 2%

 Հոր ադիս   1 1 2%

Տ իգրան ավան 1 1 2% 

Ստեփանակ երտ 1 1 2%

Ընդամենը 1 5 5  1 16 18 55 100%

Ստ որեւ  աղյուսակ 25-ում ն երկ այացված է, ըստ հարազա տնե րի հայտնած տվյալների, 
անձանց անհ այտ կո րչ ելու վայրը: 

Աղյ ու սակ 25. Անհա յտ կորածների ան հայտ կոր չելու վ այրը

Անհայտ կորչե լու բնակ ավայրը Անձացն թիվը Տոկ ոս

Ջրա կա ն (Ջաբրայիլ) 34 33 %

Կ ով սակա ն (Զանգ ել ան) 16 15 %

 Վարա նդա (Ֆ իզ ուլի) 10 1 0%

Հ ադ րութ 8 8%

Մատաղիս 5 5 %

Մա րտունի 5 5%

Կարմիր շ ուկա 2 2%

Որոտա ն/ Կուբաթլու 2 2%

Հորադիս 2  2%

 Թալիշ 4 4% 

Ք աշ աթաղ (Այ գե հովի տ,  Սամվելավ ան) 2 2 %

 Գո րիս 1 1%

 Թու զարան 1 1%

 Խնձորեսկ-Իշխանաձոր  հատված 1 1% 

Հորա դի սից Ջաբրայիլ (Ջրա կա ն) ընկած հ ատված , Արաքսավան  1 1%

Հա դրո ւթ - Ար ա Լեռ միջա նկյալ տարած ք  1 1%

Ս տե փանակեր տ 1  1% 

Արա լե ռ 1 1%

Իշխա նաձ որ 1 1%

Հադ րութի ց - Կարմի ր շուկա միջանկյալ տ արածք 3 3%

Արցա խ, ՍԻՍ ՀՏԿ 1 1%

 Խն ձորեսկ 1 1%

 Տիգրան ավան 1  1% 

Ընդամ են ը 104 100 %
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Նշենք, որ  անհայտ կորած անձանցից 40 -ը (39%-ը) պա տերա զմական գործող-
ություններին մասնակցել է 2020 թ. ս եպտեմբ երի 2 7- 30-ն ընկած ժամանակահատվ ածո-
ւմ, իսկ 64-ը` (62 %) 2020 հո կտեմբերից 1-ից մի նչեւ պատերազմակա ն գործո ղու թյուննե րի 
ավարտը (տե՛ս աղյուսակ 26): 

Սեպտեմբ երի 27-ից պատերազմական  գոր ծողություն նե րին մասն ակ ցած  ա նձանցից
 y 28 -ը  պարտադիր  ժ ամկետ ային զինծա ռայո ղներ են (որի ց 1 -ը՝ «Ես եմ» ծրագրով 

ծառայությո ւն անցնող ժամ կետային  զ ինծա ռայող) ,
 y 7-ը՝ կամավորակ ան,
 y 3-ը՝ սպա
 y 2-ը՝ պայմ անագր ային զինծառայ ողներ,
 y

Հո կտեմբեր ից  պ ատերազմական գործ ողո ւթյուններին մասնակցած անձան ցից
 y 2 1-ը՝ պա րտադիր ժամկ ետա յի ն զինծառ այո ղն եր են (որից  1-ը ՝ « Ես եմ» ծ րա գրով 

ծառայություն անցնող ժամկետային  զ ինծառայ ող), 
 y 15-ը՝ պահեստ ազորային,
 y 14-ը՝ պայմա նագ րային, 
 y 11-ը ՝ կամավ որական, 
 y 2- ը՝ սպ ա, 
 y 1-ը՝ ոստիկան։

Ինչպ ես տե սնո ւմ ենք, անհայ տ կորած ների գերակշիռ մասը  (33%), ըստ հար ազատների 
ու նեցած վերջին տվյաների, անհայտ կորել է Ջրակա նո ւմ, 15%ը Զանգելանում (Կովսակ
ան ), 10%ը Վարանդ այում, 8%ը Հադ րութում , ինչը վկայում է պատերազմա կա ն գ ործող
ու թյունների թեժ կե տերի մա սին, որի վե րաբերյ ալ հիմնա վորված  տեղեկու թյու նն եր ու
նե նալու համար  առաջանում է մա րտ ական գո րծ ողություններ ի վա րման, ղեկավարման, 
ինչպես նաեւ  անհա յտ կո րած ների անհայտ կորչելու հա նգամա նքն երի բազմակողմանի 
ո ւսու մնասիրու թյան, քննու թյան անհարաժեշ տութ յան հարց ը: 

«Մեր տե ղեկությ ու նն երով ՝ մի քանի զինծ առայողներ գնացել են Թալի շ՝ 
առաջադրանքի։ Նրանց հետ  է եղել նաև գնդապե տ Սևակ Աբրահ ամ յանի կապա
վորը ( ով միշ տ պետք է հրամ ան ատար ի հետ լիներ) ։ Նա ասեց, ո ր Գը  մահա ցած 
էր, նրան ի ջացրել է ու մյո ւսներին օգնել։ Հ արցրեցինք, թե ո՞ւ ր է  մարմինը, պատաս
խա նեց, որ ադրբեջանցիրն երն են վերցրել, որ հե տո փոխանա կեն։ Նա չի ասում , 
թե ո րտեղ են  խմբի մյուս զինվո րներ ը։ Դիմել ենք Քն նչական կոմիտե, ո րպեսզի կա
պա վոր ին հարցաքննեն, բայց դեռ չեն հարցաք ննե լ։ Իսկ  Գի անմիջական հրամա
նատարը մեզ աս եց , որ ինքն ա նձա մբ է փակել Գի աչքեր ը, այսինքն՝ հստակ տես
ել է, որ զ ոհ ված  է  եղել։ Սակայն, օրեր անց, կեսգ իշ երից հետո զ անգել է և ասել, 
որ սնարյադ է ընկել ու ինքը չի տ եսել  Գին։ Մ ատաղիսի զորմասի բ ուժքո ւյրը, ով 

"
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ճանա չել է Գին, մ եզ տեղե կացրեց, ո ր նա հի վանդանոցում է , ո չ թե  զոհվ ած և հե նց 
հարմար  պ ահ լինի, ինք ն անձ ամ բ հեռախոսը կփոխանցի Գի ն, որպեսզի զանգի 
ընտանիքին։ Հետո բու ժքուր ը խու սափողակա ն պատասխաննե ր տ վեց ։ Վե րջերս 
էլ պար զե ցի նք , որ  բո ւժքու յրը աշխատանքից ազատվել  կա մ հեռա ցվ ել  է։ Մե զ հաս
ած տվյալները հակասում են իրար»։

Աղյուսակ 2 6. Պատե րա զմական գո րծողու թյուննե րին  
անհայտ կորած անձի մ ասնակցությ ան ժամանա կա հատվածը

Ժ ամանակահատ ված Թիվ Տ ոկոս

20 20  թ. ս եպտեմբ երի 27  - 30- ն ընկած ժամա նակահատված  40 39% 

2 020 հոկտե մբերից  մինչև 2020թ նո յե մբերի  9-ը 64 62%

Ընդա մենը  10 4

 
 Հարկ ենք համարում անդրա դառ նալու նաեւ պատերազ մա կան  գործողություններին  

մ ասնակցության ժամ կետներին ը ստ օրերի,  ո րը նե րկայացվում  է ստորեւ գծապատ կերու մ.

1.  «Որդու ս ծա ռայ ակիցներից մեկը հայտ նել  է, որ հոկտեմբե րի  30ին տես ել է ն րան։ 
Ես պատերազմ ական գործողութ յո ւններից ավ արտից հետո մեկնել եմ  Ա րցախ՝ 
խոսել սպաներից  մեկի հետ.  ասել է  դեպքը  տեղի է ունեց ել հոկտեմ բերի 26 ի ն, բայց 
ես ասեցի, որ որդ ուս հետ հո կտեմբե րի 28ին եմ խո սել։ Ա սաց՝ ուրե մն 28 ին է եղել 
դեպքը։ Ասե ցի, որ Աին հոկտեմբերի 30ին էլ  տեսնող է եղել։ Ոչինչ չպատասխ անեց։ 
Հետո զորա մասի ա նձնա կա զմի հետ տարվող  ա շխատանքների գծով տ եղակալ ի 
հետ  խոսեցի , հար ցրեց ի՝ զեկ ու ցագիր կա՞ այն մասին, որ զ ինծառայող  է կորել, ինչ
ից հետո նոր զեկ աուցագիր են կազմել այդ մասի ն։ Նաև հարցրե ցի՝ որ դ իր քեր  եք 
ուղար կել՝ սաղավարտ,  զ րահաբաճկոն  եղե՞լ է հա գին։ Ասեց , եթե  մեր մո տ չկա, ու
րեմն եղել է»։ 

2.  «Հոկտմեբե րի 18ին Ի ջևա նի ց Արց ախ տեղափոխվելիս ՝ Հը Խնձորեսկից զանգեց 
ու ասեց, որ իրենց որպ ես կենդանի թիրախ են տանում։ Մեր տ վյալ ներով՝ Իջևանի 
պահե ստազոր ը հրաժա րվել է գն ալ, դրա համար ժ ամկերտ այինների ն են տարել:  Հն 
կամավո ր է մեկ նել ։ Հոկտեմբե րի 19ին ո րդուս հետ չկար ող ացա կ ապ  հաստ ատել, 
զանգեցի վաշտ ի հրա մա նատարին, ով  ա սե ց, որ տղաների հետ ամեն ինչ կարգ ին է, 
փոխանցեց  զորմասա ի հրամանատարի ԱՀՏԱ գ ծով տեղակալի հեռախոսահամա
րը, ով զի նծառայողների հետ էր,  ս ակայն ն րա հետ կա պ հ աստատել չհա ջողվե ց։ 
Եր կու  օր  անց ծառայակիցներ ից մ եկը՝ հայտնեց, որ դեպքի ց առաջ ինքը դի րքից 
իջել է՝  բահ բերելու, այդ պահին հրե տա կոծությ ուն է սկս վել։ Հրետակ ոծությ ունից  
հ ետո  բար ձրացել է՝ տղա ները պառկած են եղել (զոհվ ած), շարժել է, տեսել , որ ո ղջ 
չեն ու փա խել։ Նրա պատ մելով Հի վր ա հե տքեր չեն  եղել։ Մի քանի օր  անց ադրբ
եջանական կողմ ը տեսնայութ հրապ ար ակեց տվյալ տար ածքից, որտեղ երևա ցին 

"
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տղ աների մարմինները, բայ ց Հը այնտեղ չի եղել։ Դասակի ց 6 հոգի անհայտ կորած 
են։ Կ ապ  հաստա տեց ին ք զո րմասաի հրամանատարի ԱՀՏԱ գծո վ տե ղակ ալ Նվեր 
Մանգ ասարյան ի հետ, ով ասեց, ո ր տղաները զոհվել են ու ինք ը քանակով դի է դ ու
րս բերե լ այ դ տար ած քից, այսինքն՝ քանի հոգու տ արել է,  նույնքան դի է դուր ս բերել։ 
Իս կ երբ գնացի նք ան ձամբ իր՝ Մանգ ասարյանի մո տ, հեր քեց, որ նման բ ան է ասել»։

Գ ծապ ատ կեր 1. Պա տե րազմ ա կան գո րծո ղութ յուն նե րին ան հայտ կո րած   
ան ձի մաս նակ ցութ յան սկիզ բը՝ ըստ ծա ռա յութ յան տե սակ նե րի եւ ըստ օ րե րի
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Գ ծա պատ կե րից կա րող ենք տես նել, որ ան հայտ կո րած 49 պար տա դիր ժամ կե տա յին 
զին ծա ռա յող նե րի

 y մեծ մա սը՝ 27-ը (26 %) պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րին սկսել է մաս նակ ցել 
պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հենց ա ռա ջին օր վա նից՝ սեպ տեմ բե րի 27-ից, 

 y 3-ա կան (3 %) զին ծա ռա յող ներ՝ հոկ տեմ բե րի 3-ից, 9-ից, 14-ից,
 y 2-ա կան (2 %) զին ծա ռա յող ներ հոկ տեմ բե րի 4-ից և 12-ից,
 y 1-ա կան (1%) զին ծա ռա յող ներ սեպ տեմ բե րի 28-ից, հոկ տեմ բե րի 1-ից, 2-ից, 7-ից, 8-ից, 

11-ից, 17-ից, 18-ից և 31-ից։

Ան հայտ կո րած պայ մա նագ րա յին 16 զին ծա ռա յող նե րի 
 y մեծ մա սը՝ 7-ը՝ (7 %) պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի վայր է տե ղա փոխ վել պա-

տե րազ մի 12-րդ  օ րը՝ հոկ տեմ բե րի 9-ին, 
 y 4-ը (4%)՝ հոկ տեմ բե րի 21-ին, 2-ը (2%)՝ սեպ տեմ բե րի 27-ին, 
 y 1-ա կան (1 %) պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յող՝ հոկ տեմ բե րի 15-ին, 16-ին և 17-ին։

15 պա հես տա զո րա յին նե րից 
 y 6-ը (6%) պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի սկսել է մաս նակ ցել հոկ տեմ բե րի 21-

ին,
 y 2-ա կան (2%) զին ծա ռա յող հոկ տեմ բե րի 17-ին և 18-ին, 
 y 1-ա կան (1%) զին ծա ռա յող ներ հոկ տեմ բե րի 5-ին, 8-ին, 15-ին, 24-ին, 26-ին։

5 սպա նե րից
 y 3-ը (3 %) պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի սկսել է մաս նակ ցել հենց ա ռա ջին 

օր վա նից՝ սեպ տեմ բե րի 27-ից,
 y 1-ա կան (1 %) զին ծա ռա յող ներ՝ հոկ տեմ բե րի 9-ից և 20-ից։

18 կա մա վո րա կան նե րից 
 y 3-ը (3 %) մեկ նել են ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի մաս նակ ցե լու հոկ տեմ բե րի 21-ին, 
 y 2-ա կան (2 %) կա մա վո րա կան ներ՝ սեպ տեմ բե րի 28-ին, 29-ին և 30-ին, հոկ տեմ բե րի 

27-ին,
 y 1-ա կան (1 %) կա մա վո րա կան ներ՝ սեպ տեմ բե րի 27-ին, հոկ տեմ բե րի 1-ին, 4-ին, 14-ին, 

20-ին, 24-ին, 26-ին։

1 ոս տի կա նը (1 %) ռազ մա կան գոր ծո գութ յուն նե րի վայր է տե ղա փոխ վել հոկ տեմ բե րի 
3-ին։

Ներ կա յաց նում ենք նաեւ ան հայտ կո րած ան ձանց կող մից հա րա զատ նե րի հետ վեր ջին 
ան գամ կապ հաս տա տե լու ժա մա նա կա հատ վա ծը ստո րեւ գծա պատ կե րում.
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Գ ծա պատ կեր 2. Ան հայտ կո րած նե րի՝ հա րա զատ նե րի հետ կա պի դուրս գա լու վեր ջին ամ սա թի վը 

Գ ծա պատ կե րից եր ևում է, որ ան հայտ կո րած 49 պար տա դիր ժամ կե տա յին զին ծա ռա-
յող նե րից

 y 7-ը (7%) հա րա զատ նե րի հետ վեր ջին ան գամ խո սել է մինչ պա տե րազ մա կան գոր ծո-
ղութ յուն ներր սկիզ բը՝ սեպ տեմ բե րի 26-ին,

 y  4-ա կան (4%) զին ծա ռա յող ներ՝ հոկ տեմ բե րի 1-ին, 7-ին և 9-ին,
 y  3-ա կան (3%) զին ծա ռա յող ներ՝ սեպ տեմ բե րի 27-ին և 14-ին,
 y  2-ա կան զին ծա ռա յող ներ (2 %) հոկ տեմ բե րի 4-ին, 8-ին, 17-ին, 18-ին, 24-ին, 31-ին,
 y 2 ան հայտ կո րած զին ծա ռա յող նե րի հա րա զատ ներ չեն հի շում վեր ջին ան գամ ի րենց 

հա րա զա տի հետ հե ռա խո սազ րույ ցի ամ սա թի վը,
 y 1-ա կան (1%) զին ծա ռա յող ներ վեր ջին ան գամ ըն տա նի քի ան դամ նե րին են զան գա-

հա րել սեպ տեմ բե րի 28-ին, 30-ին, հոկ տեմ բե րի 2-ին, 3-ին, 11-ին, 12-ին, 15-ին, 16-ին, 
22-ին, 28-ին։

Ան հայտ կո րած 16 պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յող նե րից
 y  4-ը (4 %) հա րա զատ նե րի հետ վեր ջին ան գամ խո սել է հոկ տեմ բե րի 9-ին,
 y 3-ը (3 %)՝ հոկ տեմ բե րի 20-ին,
 y 2-ա կան (2%) զին ծա ռա յող ներ՝ հոկ տեմ բե րի 10-ին և 17-ին,
 y 1-ա կան (1 %) զին ծա ռա յող ներ՝ հոկ տեմ բե րի 11-ին, 15-ին, 18-ին, 21-ին, 22-ին:
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Ան հայտ կո րած 15 պա հես տա զո րա յին զին ծա ռա յող նե րից
 y 5-ը (5 %) հա րա զատ նե րի հետ վեր ջին ան գամ խո սել է հոկ տեմ բե րի 20-ին,
 y 2-ա կան (2%) զին ծա ռա յող ներ՝ հոկ տեմ բե րի 9-ին և 17-ին,
 y 1-ա կան (1 %) զին ծա ռա յող ներ՝ հոկ տեմ բե րի 13-ին, 18-ին, 21-ին և 24-ին:

Ան հայտ կո րած 5 սպա նե րից
 y 1-ա կան հո գի (1%) հա րա զատ նե րի հետ վեր ջին ան գամ խո սել է սեպ տեմ բե րի 26-ին, 

հոկ տեմ բե րի 11-ին, 12-ին, 20-ին և 25-ին։

Ան հայտ կո րած 18 կա մա վո րա կան նե րից
 y 3-ա կան (3%) հա րա զատ նե րի հետ վեր ջին ան գամ խո սել է հոկ տեմ բե րի 2-ին, 17-ին, 

20-ին,
 y 1-ա կան (1%) կա մա վո րա կան ներ՝ սեպ տեմ բե րի 28-ին, հոկ տեմ բե րի 5-ին, 7-ին, 10-ին, 

13-ին, 15-ին, 21, 24-ին, 26-ին։

Ան հայտ կո րած 1 ոս տի կա նը հա րա զատ նե րի հետ վեր ջին ան գամ խո սել է հոկ տեմ բե րի 
3-ին։

Ինչ պես տես նում ենք վե րոնշ յալ տվյալ նե րից, ժամ կե տա յին զին ծա ռա յող նե րի եւ սպա
նե րի գե րակ շիռ մա սը պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րում ներգ րավ վել է հենց ա ռա
ջին օ րը՝ սեպ տեմ բե րի 27ին, եւ նրան ցից շա տե րը վեր ջին ան գամ հա րա զատ նե րի հետ կապ 
ու նե ցել են պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի նա խօ րեին, ո րից հե տո այ լեւս կա պի չեն 
դուրս ե կել: Ս պա նե րից միայն մեկն է, ո րը վեր ջին ան գամ կապ է հաս տա տել պա տե րազ մա
կան գոր ծո ղութ յուն նե րի նա խօ րեին, մյուս նե րը, այ նո ւա մե նայ նիվ, կա րո ղա ցել կապ հաս
տա տել հոկ տեմ բեր ամս վա ըն թաց քում եւս:

Ամ փո փե լով ըստ օ րե րի ան հայտ կոր չե լու տվյալ նե րը եւ հաշ վի առ նե լով ան հայտ կո
րած ան ձանց հետ հա րա զատ նե րի ու նե ցած վեր ջին հա ղոր դակ ցու մը՝ կա րող ենք եզ րա հան
գել, որ ան հայտ կո րած ան ձինք ա ռա վել հա ճախ ան հե տա ցել են 2020 թ ի հոկ տեմ բե րի 9ին, 
հոկ տեմ բե րի 17ին, հոկ տեմ բե րի 20ին, եւ պա տե րազ մի ա ռա ջին օ րը:

Ան հայտ կո րած ան ձանց նույ նա կա նաց ման և դ րա վե րա բեր
յալ նրանց հա րա զատ նե րին տե ղե կութ յուն նե րի տրա մադր ման 

գործընթա ցի վի ճա կի նկա րագ րութ յու նը 

Ան հայտ կո րած ան ձանց հնա րա վոր մահ վան փաս տը բա ցա հայ տե լու հա մար նույ նա-
կա նաց ման նպա տա կով ՀՀ ԱՆ « Դա տաբժշ կա կան գի տա գործ նա կան կետ րոն» ՊՈԱԿ-ի 
կող մից ի րա կա նաց վել են ԴՆԹ նմու շա ռում ներ ըն տա նի քի ան դամ նե րից:

Ըստ լրատ վա մի ջոց նե րին տված հար ցազ րույ ցի՝ ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ-
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յու նը հայտ նել է, որ 2021 թ. մա յի սի 5–ի դրութ յամբ դա տաբժշ կա կան փոր ձաքն նութ յան է են-
թարկ վել պա տե րազ մի զո հե րի 3752 մար մին և մա սունք, ո րոն ցից 70 փոր ձան մուշ գտնվում 
է փոր ձաքն նութ յան ըն թաց քում։ Մինչև մա յի սի 4-ը կա տար վել է զո հե րի դիա կի և մա սուն քի 
2875 փոր ձաքն մուշ նե րի դա տա գե նե տի կա կան փոր ձաքն նութ յուն, ո րոն ցից 2580 փոր ձան-
մուշ նույ նա կա նաց վել է22։

Ըստ ՀՔԱ Վա նա ձո րի գրա սեն յա կին ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան կող մից 
տրա մադր ված տե ղե կութ յան՝ 2021 թ -ի հու նի սի 1-ի դրութ յամբ կա տար վել է 3756 դիա կի և 
մա սուն քի դա տաբժշ կա կան փոր ձաքն նութ յուն:

 ՀՀ քննչա կան կո մի տեն նաև հայտ նել է, որ 2021 թ -ի օ գոս տո սի 16-ին 53 բարդ փոր ձան-
մուշ դա տա գե նե տի կա կան փոր ձաքն նութ յուն կա տա րե լու նպա տա կով ու ղարկ վել է Նի դեր-
լանդ ներ, ո րոնց պա տաս խան նե րը ստա ցել են:

Ըստ այդմ՝ 53 փոր ձան մուշ նե րից 44-ը նույ նա կա նաց վել է նախ կի նում ար դեն նույ նա-
կա նաց ված մար մին նե րին, 5 փոր ձան մուշ որ ևէ ծնո ղի ԴՆԹ նմու շի հետ չի նույ նա կա նաց վել, 
2 փոր ձան մու շով նույ նա կա նաց վել է մեկ նոր անձ, 2 փոր ձան մու շով ԴՆԹ պրո ֆիլ հնա րա վոր 
չէ ստա նալ:

Բա ցի այդ՝ 2021 թ. նո յեմ բե րին ևս 47 բարդ փոր ձան մուշ դա տա գե նե տի կա կան փոր-
ձաքն նութ յուն կա տա րե լու նպա տա կով ու ղարկ վել է Նի դեր լանդ ներ, ո րոնց պա տաս խան նե-
րը դեռևս չեն ստաց վել 2021 թ -ի դեկ տեմ բե րի 24-ի դրութ յամբ: 

Կազ մա կեր պութ յան կող մից հարց ված 104 ըն տա նիք նե րից նմու շա ռում վերց վել է 99 
(95%) ան հայտ կո րած նե րի հա րա զատ նե րից: Կրկ նա կի նմու շա ռում վերց վել է 43 (43%) ըն-
տա նի քից: Կրկ նա կի նմու շառ ման դեպ քում 43 ըն տա նի քից 2-ը (5%) նմու շա ռու մը ի րա կա-
նաց րել են ար տերկ րում:

Աղ յու սակ 27. Ան հայտ կո րած նե րից թի վը, ում հա րա զատ նե րից ի րա կա նաց վել է ԴՆԹ նմու շա ռում

Ի րա կա նաց վել 
է արդ յոք ԴՆԹ 
նմու շա ռում

ԴՆԹ ի րա կա
նաց րած ըն
տա նիք նե րի 
թի վը

 Տո կոս Որ տեղ է ի րա կա նաց
վել ԴՆԹ նմու շա ռու մը

Կրկ նա կի ԴՆԹ 
նմու շա ռում ի րա
կա նաց վել է/ որ
տեղ 

Կրկ նա կի 
ԴՆԹ նմու շա
ռում չի ի րա
կա նաց վել

ՀՀ Արտեր կիր ՀՀ Արտեր կիր

Այո  99 95% 99 0 41 2 56

Ոչ 5 5%

Ընդամ ենը  104 100 99 0 41 2 56

Մյու ս 5 անձան ց դեպ քում հարազ ատներ ի հրաժար վել են նմուշառ ումից : Մեկ  դեպքու մ 
նմու շ չհան ձնելու  պատճառ ը եղել  է կասկած ը, որ իրեն ց հար ազատ ը գտնվում է գերու թյան 
մեջ: Երկու  դեպքու մ ըն տանիք ները հայտնել  են, որ ադրբեջ անակ ան կողմի տարած ած 

22  https://news.am/arm/news/644135.html
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տեսան յութու մ նման եցրել  են անձին  իրեն ց հար ազատ ին, իսկ երկու  դեպքու մ ու ղղակի չեն 
ցանկաց ել նմուշառ ում կատար ել:

Աղյու սակ 28. Անհայ տ կոր ած անձան ց հար ազատ ներից   
ԴՆԹ նմուշառ ում չիրակ անաց նելու  պատճառ ը

Պատ ճառը  Ընտան իքներ ի թիվը  Տոկ ոս

Գեր իներ ի տեսան յութեր  են տեսել  համաց անցու մ, որտեղ  անձան ցից 
մեկին  նմանեց րել են անհայ տ կոր ած իրեն ց հար ազատ ին

2 40%

Մտած ում են գերի է 1 20%

Չեն  ուզու մ 2 40%

Ընդամ ենը  5 100%

Հատ կանշակ ան է, որ ընտան իքներ ն առ աջին  նմուշառ ման նույնակ անաց ումը 
հաստատ ող կամ հերքող  արդյու նքների վերաբ երյալ  տեղեկ ությու նները ստացել  են նվազագ-
ույնը մեկ ամիս  անց, առավ ելագ ույնը 11 ամիս  անց, որոշ  դեպքեր ում նույնիս կ ըն տանիք ները 
չեն հիշու մ, թե երբ են իրեն ց տեղ եկաց րել նույնակ անաց ման արդյու նքների մասին :

Նու յնական ացման  գործըն թացի հետ կապված  բազմաթ իվ են ընտան իքներ ի մտահագ-
ությու նները:  Կազ մակեր պությու նը ահան զանգեր  է ստացել  այն մասին , որ ամիս ներ շարու-
նակ ԴՆԹ նմուշներ ի համըն կնում չի գրանցվել , սակայ ն հեն ց որ  ընտան իքներ ն սկսել  են 
ներգրավ վել սոցիա լական  աջակ ցության  ծրագրեր ից օգտվել ու համար  դատար ան դիմել ու 
գործըն թացու մ, իրեն ց մի քանի օր անց տեղեկ ացրել  են, որ ունեն  համըն կնում, ինչը կասկած ի 
տեղիք  է տվել հարազ ատներ ի մոտ եւ վերջին ներս դադար եցրել  են այդ գործըն թացին  իրեն ց 
մաս նակցու թյունը՝  մտավախ ությու ն ու նենալ ով, որ պետու թյունը կդադար եցնի իրեն ց հար-
ազատ ի որոն ողակ ան աշխատ անքներ ը: 

«Երբ ԴՆԹի հետ համապ ատսխան ությու ն եղ ավ, սակայ ն մեն ք չըն դունեց ինք, քանի 
որ ակնհայ տ ան համապ ատաս խանու թյուն կար մեր տղայի և մեզ  ցույց տված աճյու նի 
միջև, մեք հրաժար վեցին ք դա ընդու նել, ոմն Մար ության  ասեց  հիմա դիակը տարեք  
թաղեք , 2 օրից  կհանեք  կասեք  մերը չի: Եվ մարզպետ արան ից, և՛ զինկոմ իսար իատից  
ասու մ են  վերցրեք  դին տարեք , գոնե աջակ ցությու նից կօգտվեք : Բայ ց մեզ  իրեն ց աջ
ակցու թյունը պետք չի, մեզ մեր տղան է պետք: Դիմ ել ենք Կառ ավար ության ը, վարչապ
ետին , որ ԴՆԹն ու ղարկեն ք ար տերկիր , բայց ասեց ին, որ պատաս խանը 6 ամսից  է 
լինել ու: Այն մարմին ը, որ մեզ առաջ արկել  են իբրև մեր տղայի մարմին , մեր հարակ ից 
գյուղու մ՝ Ազատ ամու տում դեռևս փետրվար ին հուղար կավոր վել է մեկ ուրիշ  ընտան
իքի կողմից ե:

"
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Աղյու սակ 29. Անհայ տ կոր ած անձան ց հար ազատ ներից  առաջ ին անգամ  ԴՆԹ նմուշառ ում  
իրակ անաց նելու ց և պատաս խանի տրամադ րման միջև ընկած  ժաման ակահ ատված ը

Համ ընկնու մ եղ
ել է

Տոկ
ոս

Համ ընկնու մ չի եղել Տոկ ոս Դժվար
անու մ է 
պատաս
խանել /
չգիտի

 Տոկ ոս Ընդամ
ենը

 2 ամիս անց 5 5% 1 ամիս անց համընկ նում չկա 3 3%

4 ամիս անց 5 5% 2 ամիս անց  համընկնու մ չ կա 1 1%

6 ամիս անց 4  4% 3 ամիս անց հա մընկնում չկա 1 1%

9 ամիս անց 5 5%  7 ամիս անց համըն կնում չկա 1 1%

3 ամիս անց 2 2% 8 ա միս անց համընկնում չկա 12  12% 

7 ամիս անց 2 2% 9 ամիս  անց համընկնում  չկա 23 23 %

 8 ամիս անց 1 1% 10 ամիս ա նց համընկնում չկ ա 11 11% 

Չի հիշում 3 3% 11 ամիս անց հ ամընկնում չկա  12 12%

Ը նդամե նը 27 27% 64 65% 8 8% 99

 
Ո ւշագրավ է, որ նույնականացումը հաս տատող արդյուն քնե րի մ աս ին ըն տանիքն

երը տեղեկութ յուններ ստա նում են  տա րբեր մար միններից (տե՛ս աղյուսակ 33): Այս
ինքն՝ գոյությ ու ն չունի միասնական մո տեցում այս  հ ար ցին , ինչը հար ազատների հ ամար 
առաջաց նո ւմ է  մ եծ ան կանխատ եսելիությո ւն և  անվստահո ւթյո ւն այս  գործընթացի 
նկատմամբ: Մ իեւնույն  ժ ամանակ, ը նտանիքների  համար հստ ակ չէ, թե  ո ր կառու յցին կա
րելի է դիմել տե ղեկություն ստան ալու հ ամար: Հի մնա կանում այդ  տեղ եկությ ուն  հ այտնողը 
թե առաջի ն նույնական ացմ ան, եւ թ ե կրկն ակի  նույնականացման դ եպքում ե ղել է Դ ատա
բժ շկակ ան  գիտագործնական կենտրոնը, սակայն  եղել  են դեպքեր , երբ ը նտանիք ներն են 
դի մել եւ միայն դ իմելուց հետո են տեղեկացել, ո ր ն մուշնե րի համը նկն ում է տեղի ուն եց ել :

Աղյու սակ 30. ԴՆԹ հետազոտությա ն արդյունքների մաս ին հայ տնած կ առու յցը /առաջին անգամ/

Թիվ Տոկոս

Դատ աբժշկակ ան գի տագո րծնակա ն կենտր ոն23 18 66%

 Չեն հիշում 4 15%

Քննիչ 3 11 %

Ռազ մական բժիշկ 1  4%

Ընտանիք ն իր միջոցներով է իմացե լ 1 4% 

Ընդա մե նը 27 10 0%

23 1 դեպքում Դատաբժշկից գրավոր պատասխան են խնդրել, պատասխանել է «Դուք շատ եք հասկանում էդ թղթից, որ տամ»
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Ի տարբերո ւթ յո ւն առաջին նմուշառմա ն գործը նթացի,  կրկնակի նմ ուշառմա ն դ եպքում 
որոշ  անձա նց  ն ույնա կա նացու մը կատ արվել է  ավ ել ի շուտ՝ երեք օրի ց մինչեւ մեկ ամսվա 
ընթ ացքո ւմ, չնա յած գերակշ իռ մասը վերստին ամիսներ է տեւել ( տե՛ս աղ յուս ակ  31): Նմ-
անատիպ խնդիրները ընտանիքների մո տ կասկածնե ր եւ ա նվստ ահություն  է  ա ռաջացրել:

Աղ յուսա կ 31. Անհայտ  կ որած անձանց  հարազատնե րից կր կնակի Դ ՆԹ նմու շառո ւմ   
իրական ացումից և պատասխ անի տրա մադրմա ն միջև ընկած ժ ամա նա կահ ատվածը

Կրկնա կի Դ ՆԹ նմուշառման  պատասխա նի  ժամկետը

Հ ամ ընկնու մ եղ ել է Տ ոկոս Համընկնո ւմ չի եղել Տոկոս

 Դժվ
արանո ւմ 
է պատա
սխա նել/ 
չգիտի

 Տոկոս

 Ըն դ.

Նույն ամսին է 
հ աստատվել

2 1  ամիս ա նց համը նկ նո ւմ չկա 3

 

3 օր ա նց 1 2  ամիս անց համընկնում չկա 2

15 օր  անց 1 4  ամ իս անց համընկնում չկա 3

1 ամիս անց 3 5 ամ իս անց համընկնում չկա 2

2 ամիս անց 3 6 ամիս  ան ց համընկնում չկա 5  

3 ամիս անց  1 7 ամիս  անց համընկնում չկա 2

 4 ամիս անց 1  8 ամիս անց համ ընկնում չկա 2

5 ա միս անց 1 9 ա միս անց համընկն ում չկա 1

10 ամիս անց համընկնում 
չկա

2  

11 ամիս անց համընկնում  
չկա

1

 Ընդ ամենը 13 30% 23 53% 7 1 6% 43

Աղյուսակ 32. ԴՆԹ հե տազոտության արդյունքների մասին հայտնող մ ար մինը /երկրորդ ան գամ/

 Թիվ Տ ոկոս 

Դատա բժշկական  գիտ ագործ նական կենտրոն 7 54%

 Դատաբժ շկակա ն գիտագոր ծնական կե նտրոն և քննիչ  1 8%

Չեն հ իշում 2 1 5%

Քն նիչ 1 8% 

Ռազմական բժիշկ  1 8%

Ընտա նիքն  իր միջոցներով է իմացել 1 8% 

 Ընդամենը 13 100%

Ն մո ւշները հիմ նա կանում՝ 36%-ի դեպքում վ երց վել են միաժամանակ եւ հո րից եւ մ որից, 
24%-ի դեպ քում միայն մորից, 1 7%- ի դեպքում միայն հո րից, մյուս դեպքերում ծնողներից  և 
զավակներից կամ հարազատ եղբորից (տե՛ս ա ղյուսակ 33 ):
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Անդրադառ նա լով միայն մե կ հարազ ատից վերցված նմու շառումների թ վին, նշենք, 
որ կա նման  47 ( 46%) դե պք։ Մասնավ որա պես՝ 2 5 դեպքում ԴՆԹ նմուշառում է կատարվել 
անհայտ  կ որած ի միայն մորից , 18 դեպքում  միայն հոր ից , 3 դ եպքում  միայն որդուց, 1  դեպքում 
մի այն եղբորից։

Ընդ որում,  մ իայն հորից կա տարված նմու շառման 18 դեպ քերից (17 % ) 2 դեպ քում է (2 %), 
որ  անհայտ կոր ած անձանց հա րազատները չեն նշել այլ հարազատներ, ում  հետ բնակվում  
են և ում ից  հնարավոր կլիներ ԴՆ Թ նմ ուշառում կատարել։  Այսպես, նրանցից մեկ ը բնակվե լ 
է միայն հո ր հետ, ի սկ 1-ը՝ կն ոջ ու անչ ափահաս երեխայ ի հետ, և հայտնի չէ , թե արդյոք վերջ-
ինս ունեցել  է այլ  արյունակից հա րազ ատ ներ, թե ոչ ։

Միայն մորից  ԴՆԹ նմուշառման  ի րականացման 25 դեպքերից (24 % ) 4 դեպք ում (4 %) 
ան հա յտ կորած  անձ ինք բնակվ ել են մոր, կնոջ և անփափահաս երեխայի հետ , 1 դեպքում 
միայն մոր, 1 դեպքում մոր,  մ ահա ցած եղբ որ  կնոջ և ան չափահաս երեխաների հե տ։

Անհայտ կ որածի միայն երեխայից (ո րդուց ) ԴՆԹ նմո ւշառման իրակ անացմ ան 3 (3%) 
դ եպք երում էլ ընտանիքում բնակվել  են այլ անձինք, ումից ևս հնարա վոր էր եղ ել վերցնել 
նմուշառումը, մա սնավորա պես՝ 1 դեպ քո ւմ ընտանիքում բնա կվել են նաև անհայտ կո րածի 
հայրը, մայրը, ա նչ ափա հաս երեխան (և կինը), 1 դ եպքում՝ մ այ րը , անչա փահաս ե րեխան (և 
կինը), 1  դեպքում մյ ուս չա փահաս երեխ ան  (և կինը) ։

Միայն ե ղբորից ԴՆԹ  նմուշա ռման իրակ անաց ման 1 դեպք ում (1 %) անհայտ կորածի 
ընտան իքո ւմ բ նակվ ել են նաև արյունակից այլ հա րազատնե ր՝ տատ իկ, պապիկ, մորեղբայր։

Աղյու սա կ 33. Անհայտ կ որ ածի հարազատը, ու մից կատ ար վել է ԴՆԹ նմուշառում 

Հար ազատ , ում ից է վերցվել ԴՆԹ նմուշառումը Թիվ Տո կոս

Հայ ր և մայր 37 36%

Մայր 2 5 24%

Հայր 18  17 %

 Մա յր և  եղբայր 5 5%

Որդի 3  3%

Մայր և որ դի 3 3%

Հայր, մ այր, եղբայ ր 2 2%

Հայր  և եղբայր 1 1% 

Հայր և որդ ի 1 1% 

Մայր և դուստր 1  1%

Հա յր , մայր, եղբա յր, ո րդի 1 1%

Որդ ի և դու ստր 1 1%

Եղբ այր 1 1%

ԴՆԹ ն մուշառում չի իրականացվել  5 5%

Ընդամենը 104 100%
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Մտահոգի չ է այն փաստը , ո ր նմուշառման, ԴՆԹ  հետազոտման նպ ատա կը 
ընտանիքների ն պատշաճ կերպ ով  չի բացատրվե լ: Մ ոտ 84 %ի դեպքո ւմ ը նտանիք նե րին 
ընդհանրապես չ ի բ ացատրվել ԴՆԹ հետազոտ ության նպա տակը, միայն 1 2% ին հա յտնել  
են , որ ԴՆԹ հետազոտո ւթյունն ի րականացվում է կասկածելի մասունքի հետ նույնա կան
ացու մը պարզել ու ն պատակով կ ամ ու ղղակի  ը նդհանու ր պարզ աբանում է  ներկայա ցվե լ 
(տ ե՛ս աղյուս ակ 34):

Աղյուսակ 34.  Անհայտ կոր ածների ընտան իքների  թիվը,  
ում բացատ րվ ել են ԴՆԹ ն մուշառման իրական ացնել ու հիմք երը

Բացա տրվել  են արդյոք Դ ՆԹ  
նմուշ առման ի րականացնելու  հի մքերը

Տոկոս
Ինչպե ս է բացատրվել ԴՆԹ հ ետազոտու
թյո ւն իրականացն ել ու հիմքե րը

Այ ո 1 2 11%

Կա սկա ծելի մասուն քի հետ նույնացումը  
պ արզելու նպատակով

9 

Հ նա րավոր մահվան դեպքում ն ույն ական-
աց նելու հա մար

2

Ընդհանուր ԴՆ Թ իրակա նացման  նպատ-
ակներն  են ներկ այացվել

1

Ոչ 87 84 %

ԴՆԹ չի 
իրականա ցվել

5 5%  

Ընդամենը 104 1 00%

Հաստատված նույնականաց ում ներ  ունեցող բոլոր  27  ընտանիքներն առաջ ար կվ ել է 
ըն դու նել իրենց հարա զատի մա րմինը կամ մասո ւնքնե րը:

Աղյո ւսակ 35. Անհայտ կորածն եր ի ընտանիքն եր ի թիվը , ում   
ա ռաջար կվե լ  են հար ազատներ ին մարմինը կամ մարմնի մա սունքները

Առ աջարկվել  է արդյոք հա րազատների ն մարմինը կամ  մ ար մնի 
մասունքնե րը

 Ընտանիքնե րի թիվը Տ ոկ ոս

Այ ո  27 26%

Ոչ  /համընկնո ւմ չ ի եղել/ 72  69 %

 Նմուշառումից հրաժարվել են 5 5%

Ը նդա մենը 1 04 1 00 %

Հատկանշակա ն է, ո ր ընտա նի քներից 22-ը (81 %), ո ւմ առաջարկվել է հա րա զատի 
մարմինը կա մ մաս ունքները, նկատել են իր ենց  հա րազատի եւ իրեն ց հա նձնված մարմնի 
կամ մ ասունքնե րի միջեւ կառուցվածք ային տար բերություններ (տե՛ս աղ յուս ակ 36) : 
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Աղյուսա կ 3 6. Ա նհայտ կոր ածն երի  ընտանիքների թիվը, որոնք տեսանելի  
ա նհամապատասխանություն են նկա տել ա նհայ տ կորա ծ ան ձի և ի րեն ց  

ներկայ ացվ ած  անձի  մասունքների կառուցվածքն երի մ իջև

Արդ յո ք հար ազ ատները նկատել  են տ եսան ելի ան համ ապատաս
խանություն անհայտ  կորած ա նձի և ո րպես այդ պիսին իրենց ներկ
այացված  ան ձի մաս ունքներ ի կառուցվա ծքն երի միջև

 Ընտան
իքների թիվ ը

 Տոկոս

Այո 22 81%

 Հարցին չի պատասխա նե լ 5 19% 

Ընդ ամենը 27 10 0%

1.  «Ն ոյեմբերի 23 ի ն ամուսնու ցս  Դ ՆԹ նմուշառում է վ երցվել։ Որոշ ժամանա կ անց 
համացան ցում՝  գերիների նկարնե րի մեջ տե սել  ենք Աին նման մի զինծա ռայողի, 
ինչի կ ապա կցո ւթ յա մբ  դիմել ենք քննչական մարմիններին։ Դի մել ու հա ջորդ օրը՝ 
4 ամիս անց 2 021 թ. մարտի ն տեղե կա ցրին, ո ր ԴՆԹ համընկնում է  եղել։ Սակայն 
վստահ չենք, որ մաս ու նքը  իրենն է, քանի որ ծնոտը չէ ր համ ապատասխանում իր 
ծնոտի կառուցվածքին։  ԴՆԹի հա ստատվելու նո ւյն օրը ի նձնի ց (մորից) ևս  Դ ՆԹ նմ
ու շառում է կատարվել,  որի հետ համ ընկնում մինչ այժ մ չկա։ Ինձնից վ երցվա ծ ԴՆԹ 
նմ ու շի վրա  ն շվել է ամո ւսնուս անունը։ Հ արցրեց ի՝ ի նչո ւ, ասացին իբր՝ ստուգելու  
համար , թե  արդյ ոք  ամուսին ներ ենք, թե ոչե: 

2.  «ԴՆԹն հաստատվ ելուց հե տո զանգեցին ինձ (հո րը ), հայտնեցին համ ընկնման մաս
ին  և աս եցին, որ կարո ղ են իրենք մարմինը բերե լ: Սակայն մեն ք հրաժարվեցի նք, 
քանի որ ո ւզում էի ք անձամ բ գնալ , ճան աչել հետո միա յն ը նդունել դին : Ճանաչման 
ժամանա կ պարզ ա նհամապատաս խանու թյ ուննե ր ն կա տեցինք՝ ա կանջ ների,  
ոտքի չափսի, մարմ նի վրա խ ալերի  առ կայութ յա ն, վզի խաչի։ Այդ  պատճա ռո վ չենք 
ընդունել մար մին ը։ Իսկ ե րկրորդ անգամ, եր բ արդեն եղբ որ ից են ԴՆԹ նմ ու շառում 
վերցրել, մի քանի օրից տեղեկացր եց ին, որ նախորդ անգամ ԴՆ Թ համ ընկնումը  
թյուրիմա ցու թյուն է եղել:

3.  «Փաշինյանի  հետ հ անդիպման ժամանա կ բարկացա ծ հարցրեցի, թե ինչ պես է  
լին ում, որ բո լո ր սպանե րը վերադար ձել են  իս կ ժամկետային զինվորները՝ ոչ: 
Վարդանյանը /քն նի չ/  նշ եց անունս: Նույն  օ րը զանգեց ին , ասեցին,  ո ր ԴՆԹն հա
մընկել է : Ին ձ նախ ասեցին, որ մարմ ինն ամբող ջական չէ, որ մասու նք նե ր են: Ես բոլ
որ ծա խսերը հոգացի, գնացի մասու նքները բերել ու, բա յց տեսա, որ ամբողջական 
մ ար մին  է և ա տամնա շարը չի  հ ամապատասխանում:  2021թի օ գո ստոսի վերջին 
անհա յտ  կ որ ածների հա նձն աժող ովից զանգել է ին հարևանի ս, ում  որդի ն ևս ան
հայտ կորած է, տ վյալնե րը թար մացնելու հա մար, նա որդուս  անուն ը ևս ասել է : 
Նրան պա տա սխ ան ել են,  իբր մենք օգոստոսի  2ին հողարկավ որել ենք ո րդուս 
մարմի նը: Դիմեցի նրանց, պատ աս խանեցին, որ թ յո ւրիմ ացություն է տեղի ո ւն եցե լ 
և  նե րողություն խնդ րեցին:

"
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4.  «Երկ ու անգա մ Դ ՆԹ համըն կնման մասին դրական պ ատա սխան ենք  ստացել։ 
Առաջին ա նգամ համընկ նման մասին հ այտնել  են այն բանից հետո, ե րբ զա նգել 
ենք նորու թյուն իմանա լու։  Իս կ երկրորդ անգա մ համ ընկնման մաս ին հայտնե լ 
են, Կառա վարության շենք ի դ իմաց Ն իկոլ Փաշինյա նի օգնական Նաիր ի Սարգսյ
անի հե տ ը նդհարվելուց , ապա մե կ ա յլ օ գն ական  Գագի կ Իսախ անյանի հե տ 
զրուցելու ց 20 րոպե  ա նց։ Մենք  ԴՆԹ հ ամըն կնումնե րին չ ենք հավատու մ,  քանի 
որ աճ յունը ածխ ացած է, ան ճանաչելի, ատ ամնե րը փչա ցած, չնայած , որ Հի բոլ
որ ատամ աներն առողջ  են  եղել զոր ակ ոչվ ել ուց առա ջ։ Այդ պատճառով աճյո ւնը 
չենք հողարկավոր ում։

Մասնավորապես՝ 15%-ի դեպքու մ նկատե լ ե ն ատամնաշար ի տարբերություն , 
11%-ի դեպքում հանձն ված ոս կորն ընդհա նր ապես անճանա չելի է եղել, 7%-ի դեպք-
ում չի համապատասխանել ոտքի  չափսը , մյո ւս բոլ որ դեպ քերում նկատվել են միաժա-
ման ակ  մի քան ի անհա մապատասխանո ւթյուններ, մ ասնավորա պես՝ ատամ նա շարի 
կառուցվածքի, մա րմն ի մասերի չափ սի, գ ան գի կա ռուցվ ածքի, ծն ոտ ի ձևի , մարմնի ընդ-
հանու ր կազմվածքին,  մարմնի վրա առկա ն շաննե րին, անձի մոտ գտ նվող առա րկանե րին : 
Որոշ դեպք երո ւմ ը նտանիքի ն հայտնե լ են, որ անհա յտ կորածը տանկի  վրա է եղ ել ու այրվ ել 
է, սակայ ն մասունքն այրվ ած չի եղ ել։ Բաց ակայել է վերնահագուստը, մարմնի նշանը ՝ խալը 
չի եղել։ Թղթերում է լ նշ ված է եղել , ո ր կ րծքավան դակի շ րջանու մ վնա սվածք ունի և ականի 
պայթյու նից է մահը վրա հասել  (առավե լ մանրամասն տե՛ս աղ յուսա կ 37): 

Աղյուսա կ 3 7. Ա նհայտ կորած ան ձի և որպես այդպիս ին իրենց ներկայաց վա ծ  
անձի մասունքների կա ռուցվածքներ ի միջև ա նհամապա տասխանո ւթյունը

 Ան հա յտ կոր ած անձի և ի րեն ց ներկայացված ան ձի մասո ւնքների 
կ առուցվածքների  միջև ան համապատասխան ու թյու ն 

Անձանց թ իվը Տ ոկոս

 Չի հա մապ ատասխանել ատամն աշա րի  կառուցվածքը 4 1 5%

Ա նճանաչե լի ին չ- որ  ոսկ որ  են տվ ել (ա յլ  տարա ծքի ց գտած) 3 11%

Չի  համապատասխանել ոտքի չափսը 2  7%

Չի համապ ատա սխանել գանգի կառու ցվածք ը 1 4 %

Չի հա մա պա տասխանել ծն ոտի ձև ը 1 4%

Չի հա մապատասխանել գանգի կա ռո ւց վա ծք ը,  ատամնաշ արի կա-
ռուցվածքը , ծնոտի ձևը

 1 4%

Դե մք ն անճանաչելի  է եղ ել , 
Չ ի հա մապ ատ ասխանել  մարմնի կառուց վածքը

1 4% 

Չ ի համապատասխանել ատամնաշարի կառու ցվածքը, ոտ քի  չափսը 1  4%

Չի համապատա սխա նե լ ատամ նա շար ի կառուցված քը, ոտքի չափս ը, 
մարմնի  կ առո ւցվածքը՝ տղա ն նիհար էր, առաջա րկե լ են գեր ան ձի մարմին

1 4%

 Չի համապա տասխանել ատամնաշարի  կառուցվա ծքը, հասակը 1 4%
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 Չի համապատա սխ անե լ ատ ամնաշար ի կառ ուցվա ծքը , հ ասակը , 
դաջվածքը

 1  4%

 Չի համ ապատասխանել ականջների չափս ը, մարմն ի վ րայի առ կա  խալը, 
ինչպ ես  նաև  վզի ն առկա շ ղթա ն թելից՝ մեջը խաչ, բայց  անհայտի շղթա ն ու 
խաչը եղել են արծա թե 

1 4%

Մար մինը չի հա մապատասխանել  ա տամն աշարի կառ ուց վածքը, ո տք-
ի չափսը ա ծխացա ծ է, անճան աչել ի, ատամները փչ ացած, չնայած, ո ր 
անհայ տ կո րածի բո լոր ատաման երն առողջ ե ն եղել զ որակոչվել ուց առա ջ

 1 4%

Չի հա մա պա տասխ անել ձեռքի մատները, ե ղուն գնե րի  ձևը, ոտ քի 
մատները

 1  4% 

 Ան ճանաչ ելի մա րմին է  եղել 1 4%

Ընտանիքին ասել են, որ անհայտ կորածը տանկի  վրա  է  եղ ել ու ա յրվել, 
սակա յն մասո ւնքն այրված չ ի եղել ։ Բացակ այել է վերնահագուստը, 
մարմնի նշ անը՝ խալ ը չի եղել։  Թղթ երո ւմ էլ  նշված  է եղել,  որ  կր ծքավանդ-
ակի շր ջանում վնասվա ծք ունի և ականի պայթյունից է մահը վրա հասե լ

1 4%

 Հարցին չի պատախ պանել 5 19%

 Ընդամենը 2 7 100 %

«Մ ար տ ամսին ադրբե ջա նական կող մը 12  աճյուն է վերա դար ձրել, որոնց մեջ նաև 
իբր  Զ ի և ի ր ծա ռայակիցների դիերն են եղել։  Զ ի մարմինը  դեմքից անճանաչելի 
էր, մարմնի կառ ուցվ ածքը չէր համապա տասխանում, բա ցի այդ, հագին  եղ ել է 
սև վադալ ազ կա, ինչը տ ար օրինա կ է, քա նի որ Զը ուսից վիրավ որ էր ու չէր կա
րող այդպիսի հա գուստ կր ել։ Դ ատաբժշկական կենտրո նում այրել են հագուստը, 
առանց մ եր թույլտվությո ւնը ստա նալո ւ։ Մեզ վե րդ արձրել են Զի զ ինգ րքու յկը, 
բանկային քար տը և թ ղթ ադրամ։ Եվ չնայա ծ ն րան, որ իրեր ը եղել են անթերի 
վ իճակում, մեզ հայտնել  ե ն, որ դրանք  3 ամի ս հողի տ ակ են եղել։ Մե նք պա րզե լ 
ենք, որ իրե րը զորմասում՝ Մհեր Սահ ակյանի  չհրկիզվող պ ահար անում դրված ե ն 
եղել։ Ե ս (ե ղբ այրը) գտ ել եմ նա և այն տղայի ն, ո ր ի սկ զբանե գտել է Զի իրերը։ Նա 
աս աց , որ իրերը գետնի ն են եղ ել՝ չվնա սված, բա յց Զն այդ տար ածքու մ չի եղել։

Վերոգրյալից կարելի է եզրակացնել, որ նույնականացումը հաստատող կամ հերքող
արդյունքներիվերաբերյալտեղեկություններըստացվումենոչողջամիտժամկետներում,
արդյունքներիմասինընտանիքներըտեղեկություններստանում ենտարբերմարմիններ-
ից, ինչը վկայում է պետության կողմից ընտանիքների տեղեկություններ ստանալու
իրավունքնապահովելումիասնականմոտեցմանբացակայությանմասին,ինչնէլիրհերթին
առաջացնումէանկանխատեսելիությունևանվստահությունգործընթացինկատմամբ:Ան-
վստահություն էառաջացել նաեւանհայտկորածիեւ ընտանիքներին հանձնվածմարմնի
կամ մասունքների միջեւ կառուցվածքային տարբերությունները: Բացի այդ, ընդհանուր
առմամբ,ԴՆԹհետազոտմաննպատակըընտանիքներինպատշաճկերպովչիբացատրվել:

"
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«Սի ա նո ւնը հրա պա րակ վել է զ ոհ ված նե րի ցուց ա կում,  սա կայն ա յն նաև նե րառ
ված է ե ղե լ  ա նհա յտ  կո րած նե րի  ց ու ցա կու մ, քա նի որ մար մին ն  այդ  պ ա հի դրո
ւթյամբ չէր գտնվե լ։ ԴՆԹ նմու շա ռու մ  է ի րակ ա նաց վել հ ո րից ։ 4 ամ իս անց տե
ղե կաց րե ցին, որ ԴՆԹ նմու շա ռու մը  համ ընկ ել է , սա կա յն  ու նե նա լով կաս կած
նե ր՝ կ րկ նա կի ԴՆԹ փոր ձաք ննու թյան ենք դի մել։ Ես եմ  հանձ նե լ ( մայ րը) ։ Կարճ 
ժա մա նակ անց Զար ուհի Մաթևոսյանը (ՀՀ  փոխվարչապետ Տ իգրան Ավի նյանի 
գրասեն յա կից) զանգով տեղեկացրեց, որ Դատաբժշկական գիտագործնական 
կենտրոնից իրեն բանավոր տեղեկացրել են, որ ԴՆԹ նմուշի հետ համընկնում 
չի եղել, և խորհուրդ տվեց ներկայանալ կենտրոն եւ հանդիպել տնօրերնի հետ։ 
Այնտեղ գնալու ճանապարհին զանգեցին և ասացին, որ կրկնակի ԴՆԹ նմուշների 
հիման վրա հաստատվել է, որ Սը մահացած է։ Մեզ հայտնեցին, որ եթե մասունքը 
չվերցնենք, ապա իրենք այն կհողարկավորեն եղբայրական գերեզմանում։ Մենք էլ 
ստիպված հողարկավորեցինք։ Սակայն քանի որ գտնվել էին միայն վերջույթները, 
հողարկավորեցինք փակ դագաղով։ Բայց չենք հավատում ԴՆԹ փոխձաքննության 
արդյունքներին, քանի որ մեր ստացած տվյալները հակասական ենե։

Ու սում նա սի րութ յան ըն թաց քում փոր ձել ենք պար զել, բա ցի նմու շա ռու մից, հա րա զատ-
նե րի հետ տար բեր պե տա կան մար մին նե րի կող մից ի րա կա նաց վող այլ աշ խա տանք նե րի 
վի ճա կը: Ըստ հար ցազ րույց նե րի մաս նա կից 104 ըն տա նիք նե րից 40-ի (38%)՝ ի րեն ցից վերց-
վել են բա ցատ րութ յուն ներ (տե՛ս աղ յու սակ 38)։ Բա ցի ԴՆԹ-ի ի րա կա նա ցու մից, ան հայտ 
կո րա ծի հա րա զատ նե րից վերց րել են այլ տե սա կի բա ցատ րութ յուն ներ, մաս նա վո րա պես՝ 
58%-ի դեպ քում քննչա կան մար մին նե րի եւ ԱԱԾ կող մից, 25%-ի դեպ քում միայն քննչա կան 
մար մին նե րի կող մից, 10%-ի դեպ քում ԱԱԾ կող մից, 5%-ի դեպ քում քննչա կան մար մին նե րի, 
դա տա խա զութ յան եւ ԱԱԾ կող մից, իսկ 3%-ի դեպ քում ռազ մա կան ոս տի կա նութ յան կող մից 
(տե՛ս աղ յու սակ 39)։

Աղյուսակ 38. Անհայտ կորածի հարազատներից բացատրություն վերցնելու փաստը

Թիվ Տոկոս

Ա յո 40 38%

Ոչ 63 61%

Դժ վա րա նում է պա տաս խա նել 1 1%

Ըն դա մե նը 104 100%

Աղ յու սակ 39. Բա ցատ րութ յուն վերց րած մար մի նը 

 Թիվ  Տո կոս

Քնն չա կան մար մին նե րի, ԱԱԾ 23 58%

Քնն չա կան մար մին ներ 10 25%

"

https://www.gov.am/am/deputy-pms-staff-structure/other/895/
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ԱԱԾ 4 10%

Քնն չա կան մար մին նե րի, Դա տա խա զութ յան, ԱԱԾ 2 5%

ՌՈ 1 3%

Ըն դա մե նը 40 100 %

Դի տար կե լով ան հայտ կո րած ան ձանց հա րա զատ նե րից բա ցատ րութ յուն ներ վերց նե
լու փաս տը եւ դրա նով զբաղ վող տար բեր մար մին նե րի ներգ րավ վա ծութ յու նը՝ կա րող ենք 
պնդել, որ ոչ բո լոր ան հայտ կո րած նե րի հա րա զատ նե րից են բա ցատ րութ յուն ներ վերց րել: 
Բա ցատ րութ յուն վերց նող մար մին նե րը ոչ բո լոր դեպ քե րում են նույ նը, այ սինքն՝ ո րոշ ըն
տա նիք նե րից միա ժա մա նակ մի քա նի մար մին է բա ցատ րութ յուն վերց րել, ո րոշ նե րից մեկ 
մար մին, իսկ ո րոշ ըն տա նիք նե րից ընդ հան րա պես ո րե ւէ մար մին բա ցատ րութ յուն չի վերց
րել: Բա ցի այդ, հայտ նի չէ, թե որ քա նով են այդ գոր ծո ղութ յուն նե րը կապ ված ան ձանց ան
հայտ կոր չե լու հան գա մանք նե րը պար զե լու հետ եւ արդ յոք դրանք ի րա կա նաց վել են հա
րուց ված քրեա կան գոր ծե րի շրջա նա կում: Այս հար ցե րը նույն պես վկա յում են պե տութ յան 
կող մից ան հայտ կո րած նե րի և ն րանց հա րա զատ նե րի ի րա վունք նե րի հան դեպ միա տե սակ, 
մշակ ված և  ի րա վա կա նո րեն հիմ նա վոր ված քա ղա քա կա նութ յան բա ցա կա յութ յան մա սին:

Հե տա զո տութ յամբ դի տար կել ենք նաեւ ան հայտ կո րած ան ձանց կոր չե լուց հե տո հա-
րա զատ նե րի մոտ ա ռա ջա ցած խնդիր նե րի բնույ թը եւ նրանց նկատ մամբ պե տա կան մար-
մին նե րի վե րա բեր մուն քը: Հիմ նա կան խնդիր է հան դի սա ցել եւ հան դի սա նում է պե տա կան 
մար մին նե րի կող մից ան հայտ կո րած նե րի հա րա զատ նե րին տե ղե կութ յուն նե րի տրա մադ
րու մը /78%/ և պե տա կան մար մին նե րի վատ կամ ան տար բեր վե րա բեր մուն քը /43%/: Հա-
րա զատ նե րը մաս նա վո րա պես նշում են այն հան գա ման քը, որ պե տա կան մար մին նե րը տե-
ղե կութ յուն ներ չեն տրա մադ րում, կա տար վող հար ցում նե րին չեն պա տաս խա նում, բա ցի այդ 
խնդիր նե րի շար քում նշում են հա կա սա կան տվյալ նե րի տրա մադ րու մը: Ո րոշ դեպ քե րում 
հա րա զատ նե րը նշում են, որ չեն պա տաս խա նում ի րենց զան գե րին կամ տվյալ ներ հա րա-
զատ նե րից են հարց նում: 

Աղ յու սակ 40. Պե տա կան մար մին նե րի կող մից պար տա վո րութ յուն նե րի  
կա տար ման հետ կապ վածԱն հայտ կո րած նե րի ըն տա նիք նե րի/ 

հա րա զատ նե րի խնդիր նե րը ան ձի ան հայտ կոր չե լուց հե տո

 Հարազատների խնդիրներ իրենց հարազատի կորչելուց հետո Ընտանիքների 
թիվը

Տոկոս

 Տե ղե կատ վութ յան ստաց ման 46 44%

 Տե ղե կատ վութ յան ստաց ման, վե րա բեր մունք պե տա կան մար մին նե րի կող մից 36 34%

 Վե րա բեր մունք պե տա կան մար մին նե րի կող մից 9 9%

Հ րա ժար վել են պա տաս խա նել 7 7%

Ոչ մի խնդիր 5 5%



57

 Չի հայտ նել՝ մտա ծե լով, որ կա րող է անդ րա դառ նալ ի րենց տղա յի ո րո նո ղա-
կան աշ խա տանք նե րի վրա 

1 1%

Ըն դա մե նը 104 100%

Աղ յու սակ 41. Ան հայտ կո րա ծի հա րա զատ նե րի տե ղե կատ վութ յան  
ստաց ման հետ կապ ված խնդիր նե րը

Խն դիր նե րի նկա րագ րութ յու նը Ըն տա նիք նե րի թի վը  Տո կոս

 Տե ղե կութ յուն ներ չեն հայտ նում 30 66%

 Դի մում նե րին, գրութ յուն նե րի չեն պա տաս խա նում 6 13%

 Հա կա սա կան տվյալ ներ են հայտ նում տար բեր կա ռույց ներ 6 13%

 Միայն հոր դո րում են սպա սել 2 4%

 Հա րա զատ նե րից են փոր ձում տե ղե կութ յուն ներ ստա նալ 1 2%

 Չեն ըն դու նում, չեն պա տաս խա նում զան գե րին 1 2%

Ըն դա մե նը 46 100%

Վե րա բեր մուն քի ա ռու մով կա րող ենք փաս տել, որ հիմ նա կա նում պե տա կան մար մին-
նե րը դրսե ւո րում են ան տար բե րութ յուն (տե՛ս աղ յու սակ 42):

Աղ յու սակ 42. Ան հայտ կո րա ծի հա րա զատ նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը

 Վե րա բեր մուն քի նկա րագ րութ յու նը Ըն տա նիք նե րի թի վը  Տո կոս

Ան տար բե րութ յուն 5 56%

Ա մեն ինչ ի մի ջի այ լոց են ա նում 1 11%

Ըն դու նում են, լսում, բայց չեն զբաղ վում 1 11%

 Չեն ըն դու նում, հոր դո րում են սպա սելլ 1 11%

 Պե տութ յու նը չի հե տաքրքր վում ան հայտ կո րած ան ձի ըն տա նի քի ան-
դամ նե րի սո ցիա լա կան վի ճա կով 1

11%

Ըն դա մե նը 9 100%

Հա րա զատ նե րը նաեւ ման րա մաս նել են, թե ինչ պես է դրսե ւոր վում պե տա կան մար մին-
նե րի ան տար բե րութ յու նը ի րենց նկատ մամբ, երբ փոր ձում են ո րե ւէ տե ղե կութ յուն ստա նալ:

Աղ յու սակ 43. Ան հայտ կո րա ծի հա րա զատ նե րի նկատ մամբ  
վե րա բեր մուն քը տե ղե կատ վութ յան ստաց ման հա մար դի մե լու դեպ քում 

 Վե րա բեր մուն քի նկա րագ րութ յու նը Ըն տա նիք նե րի թի վը  Տո կոս

 Դի մում նե րին, գրութ յուն նե րի չեն պա տաս խա նում, եր բեմն բա նա-
վոր հոր դո րում են սպա սել

17 46
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 Տե ղե կութ յուն ներ չեն հայտ նում 13 36

 Հա րա զատ նե րից են փոր ձում տե ղե կութ յուն ներ ստա նալ 2 6

Ան տար բեր են, բա ցի այն որ տե ղե կութ յուն ներ չեն հայտ նում 1 3

 Պա տաս խա նում են միայն վի ճե լուց հե տո, այն էլ՝ ոչ սպա ռիչ պա-
տաս խան են տա լիս

1 3

 Շատ դժգոհ են պե տա կան մար մին նե րի վե րա բեր մուն քից 1 3

 Նախ կի նում ըն տա նի քի ան դամ նե րի հե ռա խո սա զան գե րին պա-
տաս խա նում էին, հե տա գա յում նույ նիսկ այդ պես որ ևէ տե ղե կութ-
յուն չէին հայտ նում

1 3

Ըն դա մե նը 36 100%

Ի րենց հա րա զատ նե րին գտնե լու հա մար ըն տա նիք նե րը միա ժա մա նակ դի մել են տար-
բեր կա ռույց նե րի, գե րակ շիռ մա սը (88%-ը) դի մել է Կար միր խա չի մի ջազ գա յին կո մի տեին, 
85%-ը ՀՀ ՊՆ, 82%-ը Ան հայտ կո րած նե րի հար ցե րով հանձ նա ժո ղո վին, 57%-ը Մար դու ի րա-
վունք նե րի պաշտ պա նին, 47%-ը ԱՀ ՊՆ-ին, 45%-ը Ար ցա խում/ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում տե-
ղա կայ ված ռու սա կան խա ղա ղա պահ ու ժե րին, 26%-ը ՀՀ-ում տար բեր դես պա նատ նե րի, 10%-
ը ԱԱԾ, բա ցի այդ ա ռան ձին դեպ քե րում դի մել են պատ գա մա վոր նե րի, փաս տա բան նե րի եւ 
այլ ան ձանց կամ մար մին նե րի: Ա ռա վել ման րա մասն ներ կա յաց ված է աղ յու սակ 44-ում։

Աղ յու սակ 44. Մար մին ներ, ոո րոնց դի մել են ան հայտ կո րած նե րի հա րա զատ նե րը

 Մար մին ներ, ո րոնց դի մել են ան հայտ կո րած ան ձանց հա րա զատ նե րը 
նրանց գտնե լու նպա տա կով24

Ըն տա նիք նե րի 
թի վը

 Տո կոս

ԿԽՄԿ 92 88%

ՀՀ ՊՆ 88 85%

Ան հայտ կո րած նե րի հար ցե րով հանձ նա ժո ղով 85 82%

 Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պան 59 57%

ԱՀ ՊՆ 49 47%

 Ռու սա կան խա ղա ղա պահ ներ, ո րոնք տե ղա կայ ված են Ար ցա խում/ Լեռ նա յին 
Ղա րա բա ղում

46 45%

 Դես պա նատ ներ ՀՀ-ում / ԱՄՆ, Ֆ րան սիա, Ի րան/ՌԴ 27 26%

Քնն չա կան կո մի տե 12 12%

ԱԱԾ 10 10%

ՄԻԵԴ / ՄԻԵԴ-ի ներ կա յա ցուց չութ յուն ՀՀ-ում 7 7%

ՀՀ վար չա պետ 5 5%

 Սի րա նուշ Սա հակ յան 2 2%

 Տա րած քա յին զին կո մի սա րիատ 1 1%

ՀՀ ոս տի կա նա պետ 1 1%

24 Բոլոր ընտանիքները դիմել են մեկից ավելի կառույցների և/ կամ անհատների 
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ԱԳՆ 1 1%

Ար տերկ րում /ՌԴ, Ֆ րան սիա/ գտնվող հա րա զատ նե րի մի ջո ցով դի մել են 
այդ երկր նե րի ո րոշ կա ռույց նե րի/ չի մաս նա վո րեց վում, թե որ՝ հիմ նա կա նում 
ԿԽՄԿ/

1 1%

 Լույ սի Ճ րագ կազ մա կեր պութ յուն 1 1%

 Նա զե լի Բաղ դա սար յան/ քա ղա քա կան գոր ծիչ 1 1%

Ա րա րատ Միր զո յան/ քա ղա քա կան գոր ծիչ 1 1%

Ան նա Հա կոբ յան/ ՀՀ վար չա պե տի կին 1 1%

Ար տակ Գլստ յան/ քա ղա քա կան գոր ծիչ 1 1%

 Մի քա յել Մել քում յան/ քա ղա քա կան գոր ծիչ 1 1%

Ար տակ Զեյ նալ յան/ փաս տա բան 1 1%

 Նաի րա Զոհ րաբ յան/ քա ղա քա կան գոր ծիչ 1 1%

Ար թուր Այ վազ յան՝ « Մա նա խե/ Ա զա տա մար տիկ 1 1%

Հա րա զատ նե րը տար բեր պե տա կան մար մին նե րին դի մել են թե պա տե րազ մի ըն թաց-
քում, թե պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ա վար տից հե տո: 

Ի դեպ, ինչ պես նշել ենք, ՀՔԱ Վա նա ձո րի գրա սեն յա կին, որ պես հա սա րա կա կան կազ-
մա կեր պութ յուն, դի մել են մոտ 700 ան հայտ կո րա ծի հա րա զատ ներ:

Ըստ հար ցազ րույց նե րի մաս նա կից նե րի գե րակ շիռ մե ծա մաս նութ յան՝ ան հայտ կո րած 
ան ձանց հա րա զատ նե րին ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յու նը որ ևէ տե ղե կութ յուն
ներ չի հայտ նել թե պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց քում (76%ի դեպ քում), թե 
պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ա վար տից հե տո (75%ի դեպ քում): Պա տե րազ մա
կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց քում (5%ի դեպ քում) եւ պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն
նե րի ա վար տից հե տո (8%ի դեպ քում) ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յունն ար ձա գան
քել է, սա կայն հստակ ո չինչ չի տե ղե կաց րել: 

Մ յուս բո լոր դեպ քե րում կամ հա կա սա կան պա տաս խան ներ են հա ղոր դում, կամ 
կցկտուր տվյալ ներ են տրա մադ րում, եր բեմն նաեւ ի րենք են զան գա հա րում հա րա զատ նե-
րին՝ տվյալ ներ ստա նա լու հա մար: Ա ռա վել ման րա մասն հա սա նե լի է աղ յու սակ 46-ում։

Աղ յու սակ 46. ՀՀ ՊՆ ար ձա գան քը՝ ան հայտ կո րած ան ձանց հա րա զատ նե րի դի մե լուց հե տո

ՀՀ ՊՆ ար ձա գան քը՝ ան հայտ կո րած ան ձանց հա րա-
զատ նե րի դի մե լուց հե տո

 Պա տե րազ մա-
կան գոր ծո-
ղութ յուն նե րի 
ըն թաց քում

 Տո կոս  Պա տե րազ մա-
կան գոր ծո-
ղութ յուն նե րից 
հե տո

 Տո կոս

Ո չինչ չեն հայտ նել/ ար ձա գանք չկա 67 76% 66 75%

Հս տակ ո չինչ չեն ա սում 4 5% 7 8%
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ՊՆ-ն հա րա զա տա նե րից է փոր ձում տե ղե կութ յուն-
ներ ի մա նալ

4 5%

 Հար դո րել են սպա սել 2 2% 2 2%

Ա նընդ հատ հա կա սա կան պա տաս խան ներ են տա լիս 1 1% 1 1%

 Զո րա մա սից հա րա զատ նե րին են զան գում ու տե ղե-
կութ յուն ու զում

1 1%

 Զան գել՝ կան չել են ՊՆ, նկար նե րը ըն դու նել, զրու ցել 
հա րա զատ նե րի հետ

1 1%

Ան հայտ կո րա ծի կա տա րած զան գե րի, տե ղա շար ժե-
րի մա սով դի մել են ԱԱԾ, որ տե ղից հայտ նել են, որ 
դի մու մի պա տաս խանն ու ղար կել է ՊՆ: ՊՆ-ից զան-
գով տե ղե կա ցել են, որ ի րենց մոտ ԱԱԾ-ից գրութ յուն 
չի ստաց վել

1 1%

ԳՇ-ից տե ղե կաց րել են, թե իբր ստա ցել են ինչ-որ 
փաս տա թուղթ, ո րը հա վաս տում է, որ իբր ան ձը գե րի 
է, սա կայն հե տո այն հերք վել է

1 1%

 Հայտ նել են, որ հե տա խու զութ յու նը ան ձի հետ խո-
սել է, ցու ցում ներ տվել շրջա փա կու մից դուրս գա լու 
նպա տա կով

1 1%

 Զան գով հայտ նել են որ այդ տա րած քում մար մին չի 
հայտ նա բեր վել

1 1% 1 1%

Ան տար բեր վե րա բեր մունք են ցու ցա բե րել 1 1% 1 1%

 Վաշ տի հրա մա նա տա րը տվել է զոր մա սի հրա մա նա-
տա րի ԱՀՏԱ գծով տե ղա կա լի հե ռա խո սա հա մա րը, 
ով տղա նե րի հետ է ե ղել, սա կայն նրա հետ կապ հաս-
տա տել չի հա ջող վել

1 1%

Ո րոշ տե ղե կութ յուն ներ հայտ նել է հրա մա նա տա րը 1 1%

Ո րոշ տե ղե կութ յուն ներ են հայտ նել դեպ քից 1 1%

 Հայտ նել են, որ ան ձը այր վել է և հոր դո րել սպա սել 
մինչև աճ յու նը գտնեն

1 1%

Ծ նող նե րից և հա րատ նե րից են փոր ձում տե ղե կութ-
յուն ներ ի մա նալ

2 2%

Հ րա ժար վել է պա տաս խա նել հար ցին 1 1% 1 1%

 Պա տե րազ մի ըն թաց քում չեն դի մել 5 6%

Ըն դա մե նը 88 88

Ինչ վե րա բե րում է ան հայտ կո րած նե րի հար ցե րով հանձ նա ժո ղո վի ար ձա գան քին, 
կրկին մե ծա մա սամբ ո չինչ չեն հայտ նել կամ չեն ար ձա գան քել հա րա զատ նե րի հար ցե րին: 

Ըստ հար ցազ րույց նե րի մաս նա կից նե րի գե րակ շիռ մե ծա մաս նութ յան՝ ան հայտ կո րած 
ան ձանց հա րա զատ նե րին ան հայտ կո րած նե րի հար ցե րով հանձ նա ժո ղո վը ո չինչ չի հայտ
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նել թե պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց քում (89%), թե պա տե րազ մա կան գոր
ծո ղութ յուն նե րի ա վար տից հե տո (74%): Պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց
քում 4% դեպ քում եւ պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ա վար տից հե տո 5% դեպ քում 
ան հայտ կո րած նե րի հար ցե րով հանձ նա ժո ղո վը հոր դո րել են սպա սել՝ հայտ նե լով, որ ի րենք 
դրա նով զբաղ վում են կամ կա տար վում են ո րո նո ղա կան աշ խա տանք ներ, սա կայն հստակ 
ո չինչ չի տե ղե կաց րել: Մ յուս բո լոր դեպ քե րում կամ հա կա սա կան պա տաս խան ներ են հա
ղոր դում, կամ ո րո շա կի տվյալ ներ են տրա մադ րում, եր բեմն նաեւ ի րենք են զան գա հա րում 
հա րա զատ նե րին՝ տվյալ ներ ստա նա լու հա մար։

Առավել մանրամասն հասանելի է աղյուսակ 47-ում։

Աղ յու սակ 47. Ան հայտ կո րած նե րի հար ցե րով հանձ նա ժո ղո վի  
ար ձա գան քը՝ ան հա յը կո րած ան ձանց հա րա զատ նե րի դի մե լուց հե տո

Ան հայտ կո րած նե րի հար ցե րով հանձ նա ժո ղո վի 
ար ձա գան քը՝ ան հա յը կո րած ան ձանց հա րա զատ
նե րի դի մե լուց հե տո

 Պա տե րազ մա
կան գոր ծո
ղութ յուննե րի 
ըն թաց քում

 Տո կոս  Պա տե րազ մա
կան գոր ծո
ղութ յուն նե րից 
հե տո

 Տո կոս

Ո չինչ չեն հայտ նել/ ար ձա գանք չկա կամ 76 89% 63 74%

Հս տակ ո չինչ չեն հայտ նել 1 1% 7 8%

Տվ յալ նե րը հա րա զատ նե րի կող մից փո խան ցե լուց 
հե տո կրկին տվյալ ներ են պա հան ջել, քա նի որ 
ի րենց մո տից ան հե տա ցել են 

1
 
1%

 Հայտ նել են, որ ան հայտ կո րա ծի ա նու նը տևա կան 
ժա մա նակ զոհ ված նե րի ցու ցա կում է

1 1%

 Հայտն ել են, որ զո րա մա սից փա խուս տի դեպք է 
ե ղել և  որ անհ րա ժեշտ է գնալ քննչա կան կո մի տե

1 1%

Ա սել են, որ նո րութ յան դեպ քում կհայտ նեն 1 1%

Աշ խա տա կիցն հայտ նել է, որ իր մոտ են թադր յալ 
գե րի նե րի ցու ցակ կա և  որ անձն այդ ցու ցա կում է

1 1%

 Հոր դո րել են ԴՆԹ հանձ նել 1 1%

Ծ նող նե րից և հա րա զատ նե րից են փոր ձում տե ղե-
կութ յուն ներ ի մա նալ

2 2%

 Հոր դո րել են սպա սել/ կա տար վում են ո րո նո ղա կան 
աշ խա տանք ներ/ զբաղ վում են

3 4% 4 5%

Ա սում են, «ԴՆԹ-ն հաս տատ վել է, մար մի նը հո ղար-
կա վո րե քե

1 1%

Ո րոշ ման րա մաս ներ են հայտ նել դեպ քի վայ րից25 1 1%

25 «Չռիկներ» կոչված տեղանքում երկու անգամ դիվերսիա է եղել, հնարավոր է այդպես անհետացած լինի, ԱԹՍ կամ մեկ 
այլ զենք, տեխնիկա այդ տեղանքում չի գործադրվել
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Ա նընդ հատ հա կա սա կան պա տաս խան ներ են տա-
լիս

1 1%

Հ րա ժար վել է պա տաս խա նել հար ցին 1 1% 1 1%

 Պա տե րազ մի ըն թաց քում չեն դի մել 3 4%

Ըն դա մե նը 85 100% 85 100%

Հա րա զատ նե րի մոտ կե սը ի րենց ան հայտ կո րած հա րա զա տի մա սին տե ղե կութ յուն-
ներ ստա նա լու հար ցով դի մել են նաեւ ԱՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յուն, ո րը սա-
կայն թե պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց քում (59%-ի դեպ քում), թե դրան ցից 
հե տո (57%-ի դեպ քում) հիմ նա կա նում ո չինչ չի հայտ նել կամ չի ար ձա գան քել ո րե ւէ կերպ: 
Պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց քում (6%-ի դեպ քում դեպ քում) եւ պա տե րազ-
մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ա վար տից հե տո (12%-ի դեպ քում դեպ քում) ԱՀ ՊՆ-ի կող մից ոչ 
մի հստակ պա տաս խան չեն տրա մադ րել։ Եվ պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց-
քում եւ դրանց ա վար տից հե տո (4% -ի դեպ քում) հա րա զատ նե րին ԱՀ ՊՆ-ից հայտ նել են հա-
կա սա կան տվյալ ներ։ Ա ռա վել ման րա մասն հա սա նե լի է աղ յու սակ 48-ում։

Աղ յու սակ 48. Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի/Ար ցա խի ՊԲ ար ձա գան քը՝  
ան հայտ կո րած ան ձանց հա րա զատ նե րի դի մե լուց հե տո

ԱՀ ՊՆ ար ձա գան քը՝ ան հայտ կո րած ան ձանց հա րա
զատ նե րի դի մե լուց հե տո

 Պա տե րազ մա
կան գոր ծո
ղութ յուն նե րի 
ըն թաց քում

 Տո կոս  Պա տե րազ մա
կան գոր ծո
ղութ յուն նե րից 
հե տո

 Տո կոս

Ո չինչ չեն հայտ նել/ ար ձա գանք չկա 29 59% 28 57%

Ոչ մի հստակ պա տաս խան չեն տա լիս 3 6% 6 12%

Զ բաղ վում են 2 4%

Ա նընդ հատ հա կա սա կան պա տաս խան ներ են տա լիս 2 4% 2 4%

 Հա րա զատ նե րից են փոր ձել տե ղե կութ յուն ներ ի մա-
նալ

2 4%

 Հա րա զատ նե րին հնա րա վո րութ յուն են տվել մաս-
նակ ցել ո րո նո ղա կան աշ խա տանք նե րին

2 4%

Աշ խա տա կի ցը հայտ նել է, որ այլևս ի րեն չզան գեն ու 
հար ցե րով չան հանգս տաց նեն

1 2%

Զ րու ցել են, ըն դու նել ան հայտ կո րա ծի նկար նե րը 1 2%

 Զո րա մա սից ման րա մաս ներ են հայտ նել դեպ քի մա-
սին, հա մա ձայն ո րի՝ ան հայտ կո րած ան ձը պա տե-
րազ մա կան հոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց քում ու ղարկ-
վել է ա ռա ջադ րան քի

1 2%

 Հոր դո րել են սպա սել 1 2% 1 2%
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 Զոր մա սից տրա մադր վել է տե ղե կանք՝ ԱՀ ՊՆ նա խա-
րա րի կող մից ստո րագր ված, հա մա ձայն ո րի՝ ան ձը 
գե րի է: Փաս տաթղ թի հի ման վրա նրան աշ խա տան-
քից ա զա տել են (պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յող)։

1 2%

Ան տար բեր վե րա բեր մունք են ցու ցա բե րել 1 2% 1 2%

 Հայտ նում են, որ ան ձը մա հա ցել է պայթ յու նի հետ-
ևան քով

1 2% 2%

6-ա միս անց ըն տա նի քին են վե րա դարձ րել ան ձի հե-
ռա խոսն ու ծխա խո տի տու փը անվ նաս վի ճա կում, 
ա սե լով, որ գտնվել է ո րո նո ղա կան աշ խա տանք նե րի 
ժա մա նակ

1 2%

Հ րա ժար վել է պա տաս խա նել 1 2% 1 2%

 Պա տե րազ մի ըն թաց քում չեն դի մել 10 20%

Ըն դա մե նը 49 49

46 ան հայտ կո րա ծի ըն տա նիք ան հայտ կո րած հա րա զա տի մա սին տե ղե կութ յուն ներ 
ստա նա լու հար ցով ան գամ դի մել է Ար ցա խում/ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում տե ղա կայ ված ռու-
սա կան խա ղա ղա պահ ու ժե րին: 76%-ի դեպ քում ո չինչ չեն հայտ նել կամ ո րե ւէ կերպ չեն ար-
ձա գան քել։ 7 %-ին բա նա վոր հայտ նել են, որ Ադր բե ջա նը հեր քում է նման տվյալ նե րով գե րի 
ու նե նա լու փաս տը։ 1 հո գի (2 %) նշել է, որ Ար ցա խում/ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում տե ղա կայ ված 
ռու սա կան խա ղա ղա պահ զոր քե րի հրա մա նա տար Մու րա դովն ի րենց հայտ նել է, որ Հա յաս-
տա նից մարդ չի ըն դու նում, աշ խա տում են միայն Ղա րա բաղ ցի նե րի հետ։ Ա ռա վել ման րա-
մասն հա սա նե լի է աղ յու սակ 49-ում։

Աղ յու սակ 49. տե ղա կայ ված ռու սա կան խա ղա ղա պահ ու ժե րի ար ձա գան քը՝  
ան հա յը կո րած ան ձանց հա րա զատ նե րի դի մե լուց հե տո

Ար ցա խում/ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում տե ղա կայ ված ռու սա կան խա
ղա ղա պահ ու ժե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ար ձա գան քը՝ ան հայտ կո րած 
ան ձանց հա րա զատ նե րի դի մե լուց հե տո

 Պա տե րազ մա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րից 
հե տո

 Տո կոս

Ո չինչ չեն հայտ նել/ ար ձա գանք չկա 35 76%

 Բա նա վոր ա սում են, որ Ադր բե ջա նը հեր քում է նման տվյալ նե րով գե րի 
ու նե նա լու փաս տը

3 7%

 Հոր դո րում են սպա սել 2 4%

 Թույ լատ րել են մաս նակ ցել ո րո նո ղա կան աշ խա տանք նե րին 1 2%

 Փոր ձել են ի րենց մոտ առ կա ցու ցակ նե րում ճշտել, սա կայն ա նու նը՝ չի 
ե ղել ոչ մի տեղ

1 2%

Ան տար բեր վե րա բեր մունք են ցու ցա բե րել 1 2%

 Բա նա վոր պա տաս խա նել են, որ «ադր բե ջան ցի նե րը երդ վում են ի րենց 
մոտ ըն դա մե նը 45 ռազ մա գե րի և 2 քա ղա քա ցիա կան գե րի ու նե նե

1 2%
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Ար ցա խում ՌԴ խա ղա ղա պա նե րի հրա մա նա տար Մու րա դովն ի րենց 
հայտ նել է, որ Հա յաս տա նից մարդ չի ըն դու նում, աշ խա տում են միայն 
Ղա րա բաղ ցի նե րի հետ

1 2%

 Լուր ու նե նա լու դեպ քում կկապ վեն 1 2%

Ըն դա մե նը 46 100%

Ան հայտ կո րած ան ձանց հա րա զատ նե րի դի մե լուց հե տո մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ-
պա նը եւս հիմ նա կա նում հե տա գա տե ղե կութ յուն ներ չի հայտ նել, մաս նա վոր դեպ քե րը ներ-
կա յաց ված են աղ յու սակ 50-ում:

Աղ յու սակ 50. Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի ար ձա գան քը՝  
ան հայտ կո րած ան ձանց հա րա զատ նե րի դի մե լուց հե տո

 Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի ար ձա
գան քը

 Պա տե րազ մա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե
րի ըն թաց քում

 Տո կոս
 Պա տե րազ մա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե
րից հե տո

 Տո կոս

Ո չինչ չեն հայտ նել/ ար ձա գանք չկա 2 3% 51 86%

 Ռա ֆա յել ա նու նով մի մարդ հա րա զատ նե րին 
դի մու մի ձև  է ու ղար կել, լրաց րել են և  ու ղար-
կել ՄԻԵԴ

1 2%

ՄԻՊ-ին դի մել է Դա տաբժշ կա կան փոր ձաքն-
նութ յան կենտ րո նի գոր ծու նեութ յան հետ 
կապ ված, բայց ար ձա գանք չի ստա ցել

1 2%

Ան տար բեր վե րա բեր մունք են ցու ցա բե րել 1 2%

 Տե սան յութ են ներ կա յաց րել, պա տաս խա նել 
են, որ ի րենք էլ այդ տե սան յու թը ու նեն, բայց 
Ադր բե ջա նա կան կող մը չի հաս տա տում

1 2%

Աշ խա տանք նե րը դեռ շա րու նակ վում են/ 
զբաղ վում են

1 2%

Ադր բե ջա նը չի հաս տա տում 1 2%

 Հայտ նել են, որ ե թե խմբից 1 զի վոր է, կո րած, 
ա պա այդ 1-ի հա մար ո չինչ չեն կա րող ա նել

1 2%

 Հայտ նել են, որ ե թե տե սան յութ լի ներ կզբաղ-
վեինք

1 2%

 Պա տե րազ մի ըն թաց քում չեն դի մել 57 97%

Ըն դա մե նը 59 100 59 100

Այս պի սով, ինչ պես ար դեն նշել ենք գո յութ յուն ու նեն ան հայտ կո րած ան ձանց եւ 
նրանց ըն տա նիք նե րի խնդիր նե րով, տե ղե կութ յուն նե րի հա վա քագր մամբ եւ փո խա նակ
մամբ զբաղ վող մի քա նի պե տա կան կա ռույց, ո րոնք միա ժա մա նակ նույն գոր ծա ռույթ ներն 
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են ի րա կա նաց րել պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց քում, սա կայն նրան ցից 
ոչ մե կը չի կա րո ղա ցել ա պա հո վել ան հայտ կո րած ան ձանց ըն տա նիք նե րի տե ղե կութ յուն
նե րի ստաց ման ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մը, ինչ պես նաեւ տար բեր խնդիր նե րի լու ծու մը: 
Այդ պատ ճա ռով ըն տա նիք նե րը դի մել են հնա րա վոր բո լոր մար մին նե րին՝ ի րենց խնդիր նե
րի լուծ ման ակն կա լի քով, սա կայն ինչ պես վե րոգր յա լում է ներ կա յաց վում, ըն տա նիք նե րի 
խնդիր նե րը հիմ նա կա նում լու ծում չեն ստա ցել, պե տա կան եւ այլ մար մին նե րի նկատ մամբ 
ըն տա նիք նե րի վստա հութ յու նը չի բարձ րա ցել:
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Այս պի սով, ու սում նա սի րե լով 44-օր յա պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց-

քում եւ հետ պա տե րազ մա կան ժա մա նա կա հատ վա ծում ան հայտ կո րած նե րի եւ նրանց ըն-
տա նիք նե րի խնդիր նե րը, նրանց նկատ մամբ պե տութ յան կող մից վերց րած պար տա վո րութ-
յուն նե րի կա տար ման վի ճա կը՝ հան գում ենք հե տեւ յալ եզ րա կա ցութ յա նը.

1. ան հայտ կո րած ան ձանց ըն տա նիք նե րի ի րենց հա րա զա տի գտնվե լու վայ րի և ճա-
կա տագ րի մա սին տե ղե կութ յուն ստա նա լու ի րա վուն քը արդ յու նա վետ կեր պով չի 
ա պա հով վել պե տութ յան կող մից, մաս նա վո րա պես՝

 y ըն տա նիք նե րին չի տրա մադր վել տե ղե կութ յուն ան հայտ կո րած ան ձանց կոր չե-
լու հան գա մանք նե րի վե րա բեր յալ, ան հայտ կո րած ան ձանց գտնվեու վայ րի եւ 
ճա կա տագ րի վե րա բեր յալ,

 y ըն տա նիք նե րին չի տրա մադր վել պատ շաճ տե ղե կութ յուն նույ նա կա նաց ման 
նշա նա կութ յան, ող ջա միտ ժամ կետ նե րում նույ նա կա նաց ման ի րա կա նաց ման եւ 
դրանց արդ յունք նե րի վե րա բեր յալ, 

2. ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յու նը 44-օր յա պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ-
յուն նե րի հետ ևան քով ան հայտ կո րած ան ձանց թվի վե րա բեր յալ տե ղե կութ յան 
տրա մադ րու մը մեր ժել է հիմ նա վո րե լով մեր ժու մը «Անձ նա կան տվյալ նե րի մա սի նե 
ՀՀ օ րեն քի եւ « Տե ղե կատ վութ յան ա զա տութ յան մա սի նե ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 2-րդ կե տի պա հանջ նե րի հա մա ձայն, 

 y 44-օր յա պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հետ ևան քով ան հայտ կո րած ան-
ձանց թվի վե րա բեր յալ տե ղե կութ յուն ստա նա լու պա հան ջը ներ կա յաց վել է ՀՀ 
վար չա պե տին, սա կայն ՀՀ վար չա պե տի աշ խա տա կազ մի կող մից տե ղե կատ վութ-
յան հար ցու մը վե րա հաս ցեագր վել է ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յուն, որն 
էլ պա տաս խան գրութ յամբ տե ղե կութ յան տրա մադ րու մը կրկին մեր ժել է « Տե ղե-
կատ վութ յան ա զա տութ յան մա սի նե ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե-
տի, ինչ պես նաև «Անձ նա կան տվյալ նե րի պաշտ պա նութ յան մա սի նե ՀՀ օ րեն քի 
և ՀՀ ՊՆ 2015 թ. հու լի սի 9-ի N 9 հրա մա նի հա վել վա ծի 1-ի 55-րդ կե տի պա հանջ-
նե րի հա մա ձայն։ Այ սինքն՝ հան րութ յա նը տե ղե կութ յուն նե րի տրա մադ րու մը 
մերժ վում է ա ռանց ի րա վա կան հիմք նշե լու, ա ռանց տրա մադ րե լու բա վա րար և 
հիմ նա վոր տե ղե կութ յուն ներ՝ տե ղե կատ վութ յան հրա պա րակ ման ար գել քի վե
րա բեր յալ, ա ռանց ներ կա յաց նե լու մերժ ման հստակ պատ ճառ նե րը: Մերժ վել է 
այն պի սի տե ղե կութ յուն նե րի տրա մադ րու մը, ո րոնք ուղ ղա կի վե րա բեր վում են 
մար դու ի րա վունք նե րին և  ո րոնց տրա մադ րու մը հե տապն դում է գե րա կա հան
րա յին շահ: Բա ցի այդ, գաղտ նիք հա մար վող տե ղե կութ յուն նե րը պար բե րա բար 
հրա պա րակ վել են պաշ տո նա կան մար մին նե րի կայ քե րում եւ նրանց կող մից 
լրատ վա մի ջոց նե րի հար ցե րին ի պա տաս խան,

3. ան հայտ կո րած ան ձանց վե րա բեր յալ առ կա չէ մեկ միաս նա կան տե ղե կատ վա կան 
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բա զա, որ տեղ հա վա քագր ված կլի նեին ան հայտ ան ձանց վե րա բեր յալ ամ բող ջա-
կան տվյալ նե րը,

4.  պե տա կան տար բեր մար մին ներ ի րա կա նաց րել են միև նույն լիա զո րութ յուն նե րը եւ 
գոր ծա ռույթ նե րը պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց քում եւ հետ պա տե-
րազ մա կան շրջա նում,

5. ան հայտ կո րած ան ձանց վե րա բեր յալ միաս նա կան տե ղե կատ վա կան բա զա յի եւ 
ան հայտ կո րած ան ձանց եւ նրանց ըն տա նիք նե րի ի րա վունք նե րի և խն դիր նե րի վե-
րա բեր յալ տե ղե կութ յուն նե րի հա վա քագր մամբ եւ փո խա նակ մամբ զբաղ վող մեկ 
միաս նա կան մարմ նի բա ցա կա յութ յան եւ միա ժա մա նակ նույն գոր ծա ռույթ ներն 
ի րա կա նաց նող մի քա նի կա ռույ ցի պատ ճա ռով ան հայտ կո րած ան ձանց ըն տա նիք-
նե րի հա մար ո րո շա կի չէ, թե որ մարմ նին կա րող են դի մել տար բեր հար ցե րի առն-
չութ յամբ տե ղե կութ յուն ներ ստա նա լու հա մար, ո րի հե տե ւան քով չի ա պա հով վել ան-
հայտ կո րած ան ձանց ըն տա նիք նե րի ի րենց հա րա զա տի ճա կա տագ րի և գտն վե լու 
վայ րի մա սին տե ղե կութ յուն ստա նա լու և  այլ ի րա վունք նե րի ե րաշ խա վո րումն ու 
արդ յու նա վետ ի րա կա նա ցու մը, 

6. ան հայտ կո րած ան ձանց ըն տա նիք նե րի հետ տար վող աշ խա տանք նե րի հա մար պա-
տաս խա նա տու մար մին նե րը չու նեն հա մա պա տաս խան գի տե լիք ներ եւ հմտութ յուն-
ներ, պատ րաստ ված անձ նա կազմ, ըն տա նիք նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան 
խնդիր նե րի արդ յու նա վետ լու ծումն ա պա հո վե լու հա մար, 

7. նույ նա կա նա ցու մը հաս տա տող կամ հեր քող արդ յունք նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կութ-
յուն նե րը ստաց վում են ոչ ող ջա միտ ժամ կետ նե րում, արդ յունք նե րի մա սին ըն տա-
նիք նե րը տե ղե կութ յուն ներ ստա նում են տար բեր մար մին նե րից, ին չը վկա յում է 
պե տութ յան կող մից ըն տա նիք նե րի տե ղե կութ յուն ներ ստա նա լու ի րա վունքն ա պա-
հո վե լու միաս նա կան մո տեց ման բա ցա կա յութ յան մա սին, ինչն էլ իր հեր թին ա ռա-
ջաց նում է ան կան խա տե սե լիութ յուն և  անվս տա հութ յուն գոր ծըն թա ցի նկատ մամբ: 
Միեւ նույն ժա մա նակ, ըն տա նիք նե րի հա մար հստակ չէ, թե որ կա ռույ ցին կա րե լի է 
դի մել տե ղե կութ յուն ստա նա լու հա մար: Հիմ նա կա նում այդ տե ղե կութ յուն հայտ նո-
ղը թե ա ռա ջին նույ նա կա նաց ման, եւ թե կրկնա կի նույ նա կա նաց ման դեպ քում ե ղել 
է Դա տաբժշ կա կան գի տա գործ նա կան կենտ րո նը, սա կայն ե ղել են դեպ քեր, երբ 
ըն տա նիք ներն են դի մել եւ միայն դի մե լուց հե տո են տե ղե կա ցել, որ նմուշ նե րի հա-
մընկ նում է տե ղի ու նե ցել, 

8. Անվս տա հութ յուն են ա ռա ջաց րել նաեւ ան հայտ կո րա ծի եւ ըն տա նիք նե րին հանձն-
ված մարմ նի կամ մա սունք նե րի մի ջեւ կա ռուց ված քա յին տար բե րութ յուն նե րը, 

9. պա տե րազ մի ան մի ջա կան և ուղ ղա կի ազ դե ցութ յու նը կրած ան հայտ կո րած ան-
ձանց ըն տա նիք նե րը ու նեն բազ մա թիվ կա րիք ներ, մաս նա վո րա պես՝ սո ցիա լա կան, 
ի րա վա կան, ֆի նան սա կան, հո գե բա նա կան ա ջակ ցութ յան, 

10. Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան օ րենսդ րութ յամբ ան հայտ կո րա ծի ի րա վա կան 
կար գա վի ճա կի բա ցա կա յութ յու նը ստի պում է նրանց հա րա զատ նե րին դի մե լու դա-
տա րան ի րենց հա րա զա տին ան հայտ բա ցա կա յող կամ մա հա ցած ճա նա չե լու հա-
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մար, սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յան ո րոշ խնդիր ներ լու ծե լու նպա տա կով, սա կայն 
նույ նիսկ նշված կար գա վի ճակ նե րը չեն ա պա հո վում ան հայտ կո րած ան ձանց եւ 
նրանց ըն տա նիք նե րի ի րա վունք նե րի եւ շա հե րի ամ բող ջա կան և լիար ժեք պաշտ-
պա նութ յու նը, 

11. ոչ հա մա կար գա յին եւ ի րա վի ճա կա յին մո տեց մամբ օ րենսդ րա կան մաս նա կի լու-
ծում նե րը վկա յում են սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յան տրա մադր ման հա յե ցո ղա կան մո-
տեց ման մա սին, ո րը չի կա րող հան դի սա նալ հա մա կար գա յին, քա նի դեռ ան հայտ 
կո րա ծի ըն տա նի քին սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յուն ա պա հո վե լու պե տութ յան պար-
տա վո րութ յու նը սահ ման ված չէ օ րեն քով. 

 մաս նա վո րա պես՝ ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հետ ևան քով ան հայտ կո րած զին-
ծա ռա յող նե րի ըն տա նիք նե րը ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված կար-
գով26, որ պես զի օգտ վեն պե տութ յան կող մից տրա մադր վող սո ցիա լա կան ա ջակ-
ցութ յու նից, ան հայտ կո րա ծը պետք է հա րա զատ նե րի դի մու մով դա տա կան կար գով 
ան հայտ բա ցա կա յող կամ մա հա ցած ճա նաչ վի: Նույ նիսկ դա տա կան կար գով ան-
հայտ բա ցա կա յող ճա նա չե լու պա րա գա յում, ըն տա նիք նե րը կանգ նում են մի շարք 
սո ցիա լա կան խնդիր նե րի առջև, օ րի նակ՝ չեն կա րող որ ևէ ի րա վա կան գոր ծո ղութ-
յուն կա տա րել ան հայտ բա ցա կա յող ճա նաչ ված ան ձին պատ կա նող գույ քի նկատ-
մամբ: Բա ցի դա, դա տա կան կար գով ան հայտ բա ցա կա յո ղի կար գա վի ճա կը որ ևէ 
պար տա կա նութ յուն չի ա ռա ջաց նում պե տութ յան հա մար, այն ըն դա մե նը կար գա-
վի ճակ է, ո րի մի ջո ցով ըն տա նի քի ան դամ նե րը կա րող են օգտ վել պե տութ յան կող-
մից զին ծա ռա յող նե րի ըն տա նիք նե րին տրա մադր վող սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յան 
ծրագ րե րից: 

12. Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան պաշտ պա նութ յան նա խա րա րի հրա մա նով սահ-
ման ված կար գով ծա ռա յո ղա կան անհ րա ժեշ տութ յու նից ել նե լով զին ծա ռա յող նե րին 
ծա ռա յութ յան այլ վայր տե ղա փո խե լու հան գա ման քը պարզ չէ, ինչ պես նաեւ հստակ 
չէ, թե ծա ռա յո ղա կան անհ րա ժեշ տութ յու նը կոնկ րետ ինչ հան գա մանք նե րով է պայ-
մա նա վոր ված, ո րը հա կա սում է ի րա վա կան ո րո շա կիութ յան սկբուն քին,

13. ան հայտ կո րած ան ձանց ըն տա նիք նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հան դեպ պե տա կան 
մար մին նե րի ա ռան ձին աշ խա տա կից նե րի կող մից դրսևոր վում է ան հար գա լից և  
ան մարդ կա յին վե րա բեր մունք:

26 «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենք
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Ելնելով ան հայտ կո րած նե րի եւ նրանց ըն տա նիք նե րի խնդիր նե րի ու սում նա սի րութ յան 
հիման վրա կայացված եզ րա կա ցութ յուն նե րից ներ կա յաց նում ենք հե տեւ յալ ա ռա ջար կութ-
յուն նե րը.

ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վին եւ ՀՀ կա ռա վա րութ յա նը
 – ըն դու նել «Ան հայտ կո րա ծի մա սի ն» ՀՀ օ րեն քը եւ օ րենսդ րութ յամբ սահ մա նել «ան-

հայտ կո րա ծի» ի րա վա կան կար գա վի ճա կի վե րա բեր յալ ի րա վա կար գա վո րում նե րը, 
 – «Ան հայտ կո րա ծի մա սի նե ՀՀ օ րեն քի ի րա վա կան կար գա վո րում նե րով ամ րագ րել 

ան հայտ կո րած նե րին փնտրե լու, գտնե լու, նույ նա կա նաց նե լու և հա րա զատ նե րին 
վե րա դարձ նե լու պե տութ յան պար տա վո րութ յու նը և դ րանց ի րա կա նաց ման հստակ, 
կան խա տե սե լի ի րա վա կան ըն թա ցա կար գե րը, 

 – ստեղ ծել ա ռան ձին մաս նա գի տաց ված պե տա կան մար մին՝ (օ րի նակ՝ ան հայտ կո-
րած նե րի տե ղե կատ վա կան բյու րո կամ կո մի տե) բա ցա ռե լով միա ժա մա նակ նույն 
գոր ծա ռույթ ներն ի րա կա նաց նող մի քա նի կա ռույց նե րի գո յութ յու նը, ո րը պա տաս-
խա նա տու կլի նի ան հայտ կո րած ան ձանց եւ նրանց ըն տա նիք նե րի ի րա վունք նե րի 
և խն դիր նե րի ե րաշ խա վոր ման, լու ծում ներ տա լու հա մար. մաս նա վո րա պես տե ղե-
կութ յուն նե րի հա վա քագր մամբ եւ փո խա նակ մամբ, ան հայտ կո րած ան ձանց ըն տա-
նիք նե րի տե ղե կութ յուն նե րի ստաց ման ի րա վուն քի ա պա հով մամբ,

 – ան հայտ կո րած ան ձանց եւ նրանց ըն տա նիք նե րի հետ տար վող աշ խա տանք նե րի 
հա մար պա տաս խա նա տու մարմ նին ա պա հո վել հա մա պա տաս խան գի տե լիք նե րով 
եւ հմտութ յուն նե րով, անհ րա ժեշտ մարդ կա յին, տեխ նի կա կան եւ ֆի նան սա կան ռե-
սուրս նե րով, 

 – «Ան հայտ կո րա ծի մա սի ն» ՀՀ օ րեն քի ի րա վա կան կար գա վո րում նե րով ամ րագ րել 
ան հայտ կո րած ան ձանց ըն տա նիք նե րին անհ րա ժեշտ տե ղե կութ յուն նե րի տրա մադ-
րու մը ան հայտ կո րած նե րի գտնվե լու վայ րի եւ ճա կա տագ րի ուղ ղութ յամբ ի րա կա-
նաց վող աշ խա տանք նե րի մա սին պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ժա մա նակ 
եւ հետ պա տե րազ մա կան ժա մա նա կա հատ վա ծում, 

 – «Ան հայտ կո րա ծի մա սի ն» ՀՀ օ րեն քի ի րա վա կան կար գա վո րում նե րով ամ րագ րել ան-
հայտ կո րած ան ձանց ըն տա նի քի ան դամ նե րի սո ցիա լա կան ե րաշ խիք նե րը, ա ռող-
ջա կան, ի րա վա կան եւ կրթա կան ա ջակ ցութ յան տրա մադ րու մը:

ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յա նը

 – ա պա հո վել ան հայտ կո րած ան ձանց վե րա բեր յալ վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հրա-
պա րա կու մը, զերծ մնալ գաղտ նիք չհա մար վող տե ղե կութ յուն նե րի տրա մադ րու մը 
մեր ժե լուց, տե ղե կութ յուն նե րի տրա մադ րու մը մեր ժե լու դեպ քում հստակ նշել ի րա-
վա կան հիմ քը, տրա մադ րել բա վա րար և հիմ նա վոր տե ղե կութ յուն ներ՝ տե ղե կատ-
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վութ յան հրա պա րակ ման ար գել քի վե րա բեր յալ, հստակ ներ կա յաց նել մերժ ման 
հստակ պատ ճառ նե րը: Տե ղե կատ վութ յու նը մեր ժե լու կամ տրա մադ րե լու հար ցում 
ա ռաջ նորդ վել գե րա կա հան րա յին շա հով: 

ՀՀ գլխա վոր շտա բին

 – Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան պաշտ պա նութ յան նա խա րա րի հրա մա նով սահ-
ման ված կար գով ծա ռա յո ղա կան անհ րա ժեշ տութ յու նից ել նե լով զին ծա ռա յող նե րին 
ծա ռա յութ յան այլ վայր տե ղա փո խե լու դեպ քում հստա կեց նել ծա ռա յո ղա կան անհ-
րա ժեշ տութ յու նը հիմ նա վո րող հան գա մանք նե րը՝ դրա նով իսկ ա պա հո վե լով ի րա-
վա կան ո րո շա կիութ յան սկբուն քը:

Դա տաբժշ կա կան գի տա գործ նա կան կենտ րո նին

 – Ան հայտ կո րած ան ձանց ըն տա նիք նե րին տրա մադր վել պատ շաճ տե ղե կութ յուն 
նույ նա կա նաց ման նշա նա կութ յան մա սին,

 – նույ նա կա նա ցու մը հաս տա տող կամ հեր քող արդ յունք նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կութ-
յուն նե րը տրա մադ րել ող ջա միտ ժամ կետ նե րում, արդ յունք նե րի մա սին ըն տա նիք նե-
րին տե ղե կութ յուն ներ տրա մադ րե լու հար ցում ցու ցա բե րել միաս նա կան մո տե ցում, 
ին չը կա րող է նվա զեց նել ան կան խա տե սե լիութ յու նը և  անվս տա հութ յու նը գոր ծըն-
թա ցի նկատ մամբ: 

Մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րին

Եվ րո պա յի Խորհր դի Խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղո վին
 – ԵԽԽՎ նստաշր ջա նում քննար կել 2007 թվա կա նին Եվ րո պա յի խորհր դի խորհր դա րա-

նա կան վե հա ժո ղո վի (ԵԽԽՎ) կող մից ըն դուն ված Հա րա վա յին Կով կա սում հա կա մար-
տութ յուն նե րի հետ ևան քով ան հայտ կո րած նե րի և ն րանց ըն տա նի քի ան դամ նե րի 
ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ 1553 (2007) բանաձևը եւ 1797 (2007) հանձնարարականի 
կատարման վերաբերյալ հարցը՝ 44-օրյա պատերազմի համատեքստում 

Եվ րո պա յի խորհր դի մար դու ի րա վունք նե րի հանձ նա կա տա րին
 – Հա տուկ զե կույ ցով անդ րա դառ նալ ան հայտ կո րած ան ձանց ճա կա տագ րի և գտն վե-

լու վայ րի վե րա բեր յալ նրանց ըն տա նիք նե րի տե ղե կութ յուն ներ ստա նա լու ի րա վուն-
քի վի ճա կի հար ցին, Եվ րո պա յի Խորհր դի ան դամ պե տութ յուն նե րի՝ ՀՀ-ի և Ադր բե ջա-
նի կող մից պար տա վո րութ յուն նե րի կա տար մա նը

ՄԱԿ Մար դու ի րա վունք նե րի գե րա գույն գլխա վոր հանձ նա կա տա րին
 – ՄԱԿ-ի մար դու ի րա վունք նե րի խորհր դում քննութ յան առ նել 44-օր յա պա տե րազ մի 

ըն թաց քում ան հայտ կո րած նե րի ի րա վունք նե րի խնդրին:

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17541&lang=en
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Ան հայտ կո րա ծի ի րա վա կան կար գա վի ճակն ամ րագ րող մի ջազ գա յին նոր մե րը և 
դ րանց ամ րագ րու մը ո րոշ պե տութ յուն նե րի օ րենսդ րութ յու նում 

(ի րա կա նաց վել է « Թու ման յա նե փաս տա բա նա կան գրա սեն յա կի կող մից)

Հա յաս տա նի Հա նա րա պե տութ յան օ րենսդ րութ յամբ զին ված հա կա մար տութ յան կամ 
երկ րի ներ սում բռնութ յան հետ ևան քով ան հայտ կո րած ան ձանց ու նրանց ըն տանք նե-
րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան վե րա բեր յալ նոր մա տի վա յին ամ բող ջա կան կար գա-
վո րում առ կա չէ, ո րով պե տութ յու նը պար տա կա նութ յուն կու նե նա ան հայտ կո րած նե րին 
փնտրե լու, գտնե լու, նույ նա կա նաց նե լու և  ըն տա նիք նե րին վե րա դարձ նե լու: 

Այլ կերպ ա սած, բա ցա կա յում է ի րա վա կան կար գա վո րու մը կազ մա կեր պե լու, ի րա կա-
նաց նե լու և վե րահս կե լու ան հայտ կո րած ան ձի ո րոն ման բո լոր անհ րա ժեշտ աշ խա տանք նե-
րը, նե րառ յալ մարդ կա յին մա սունք նե րի վե րա կանգ նու մը և նույ նա կա նա ցու մը, ինչ պես նաև 
հա մա գոր ծակ ցե լու ան հայտ կո րած նե րի ըն տա նիք նե րի հետ և պար բե րա բար տրա մադ րե-
լու տե ղե կութ յուն ի րա կա նաց վող ո րո նո ղա կան աշ խա տանք նե րի և դ րանց արդ յունք նե րի 
վե րա բեր յալ:

Ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յան մեջ նման ի րա վա կան կար գա վո րում նե րի բա ցա կա-
յութ յու նը չի հա մա պա տաս խա նում Հա յաս տա նի մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով ստանձ նած 
պար տա վո րութ յուն նե րին։

Թեև Հա յաս տա նում 2018 թվա կա նին ստեղծ վել է գե րի նե րի, պա տանդ նե րի և  ան հայտ 
կո րած ան ձանց հար ցե րով զբաղ վող միջ գե րա տես չա կան հանձ նա ժո ղով27, սա կայն այն չի 
ա պա հո վում զին ված հա կա մար տութ յան կամ երկ րի ներ սում բռնութ յան հետ ևան քով ան-
հայտ կո րած ան ձանց ու նրանց ըն տա նիք նե րի ի րա վունք նե րի ու շա հե րի ամ բող ջա կան 
պաշտ պա նութ յու նը:

Մի ջազ գա յին զին ված կոնֆ լիկտ նե րի զո հե րի պաշտ պա նութ յան վե րա բեր յալ Ժն ևի 
1949 թվա կա նի օ գոս տո սի 12-ի կոն վեն ցիա նե րին կից Ժն ևի 1977 թվա կա նի լրա ցու ցիչ ար-
ձա նագ րութ յան28 32-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ սույն բաժ նի (Ան հայտ կո րած և մա հա ցած ան
ձինք) դրույթ նե րը կի րա ռե լիս կոնֆ լիկ տի մեջ գտնվող բարձր Պայ մա նա վոր վող Կող մե րը և 
Կոն վեն ցիա յում և սույն Ար ձա նագ րութ յան մեջ հի շա տակ ված մի ջազ գա յին մար դա սի րա-
կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը ի րենց գոր ծու նեութ յան մեջ ել նում են ի րենց հա րա զատ նե րի 
ճա կա տագ րի մա սին ի մա նա լու ըն տա նիք նե րի ի րա վուն քից:

Ժնև յան կոն վեն ցիա նե րը վա վե րաց նե լով՝ Հա յաս տա նը պար տա վո րութ յուն է ստանձ նել 
ըն դու նել ան հայտ կո րած նե րի ու նրանց ըն տա նիք նե րի ի րա վունք նե րի ու շա հե րի պաշտ-
պա նութ յունն ա պա հո վող ի րա վա կան կար գա վո րում ներ (օ րենք):

27 ՀՀ վարչապետի 19.11.2018 թվականի թիվ 1535-Ա որոշում
28 Ընդունվել է 08.06.1977 թվականին, Հայաստանի Հանրապետության համար ուժի մեջ է մտել 07.12.1993 թվականին
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Կար միր Խա չի մի ջազ գա յին կո մի տեի կող մից մշակ վել է ու ղե ցույց29, որն ա ռա ջար կում 
է զին ված հա կա մար տութ յան կամ երկ րի ներ սում բռնութ յան հետ ևան քով ան հայտ կո րած 
ան ձանց կար գա վի ճա կի օ րենսդ րա կան կար գա վոր ման սկզբունք նե րը, մարդ կանց ան հե-
տաց ման կանխ ման և  ան հայտ կո րած ան ձանց ու նրանց հա րա զատ նե րի ի րա վունք նե րի ու 
շա հե րի պաշտ պա նութ յան մի ջոց նե րը: 

Ու ղե ցույ ցի նպա տակն է կա տա րել ի րա վա կան բա զա յի հա մա պար փակ վեր լու ծութ յուն 
և  օգ նել պե տութ յուն նե րին ա վար տին հասց նել ան հայտ կո րած ան ձանց վե րա բեր յալ ներ պե-
տա կան օ րենսդ րութ յան ըն դու նու մը: 

Հա մա ձայն ԿԽՄԿ ու ղե ցույ ցի՝ օ րեն քի նպա տակն է կան խել մարդ կանց ան հե տա ցու մը 
և  ա պա հո վել զին ված հա կա մար տութ յան կամ բռնութ յան պայ ման նե րում ան հայտ կո րած 
ան ձի ո րոն մանն ա ջակ ցե լը և  ան հայտ կո րած ան ձանց և ն րանց հա րա զատ նե րի ի րա վունք-
ներն ու շա հե րը պաշտ պա նե լը: 

ԿԽՄԿ ու ղե ցույ ցը, ի թիվս այլ նի, ա ռա ջար կում է, որ օ րեն քով ամ րագր վի՝
- ան հե տա ցու մից պաշտ պան ված լի նե լու ի րա վուն քը: Ան հայտ կո րած ան ձի կար ևո րա-

գույն ի րա վունքն է, որ նրան փնտրեն և գտ նեն, 
- ան հայտ կո րած նե րի ի րա վունք ներն ու շա հե րը են թա կա են պաշտ պա նութ յան ցան-

կա ցած ժա մա նակ՝ մինչև նրանց ճա կա տագ րի պար զու մը կամ նրանց մահ վան փաս տի հաս-
տա տու մը,

- մարդն ի րա վունք ու նի ի մա նալ իր կո րած հա րա զատ նե րի ճա կա տագ րի մա սին, այդ 
թվում՝ նրանց գտնվե լու վայ րի մա սին, իսկ մահ վան դեպ քում՝ մահ վան հան գա մանք նե րի և 
թաղ ման վայ րի մա սին (ե թե այն հայտ նի է), ինչ պես նաև նրանց աճ յուն նե րը ստա նա լու ի րա-
վունք: Իշ խա նութ յուն նե րը պար տա վոր են հա րա զատ նե րին տե ղե կաց նել ո րոն ման ըն թաց-
քի և  արդ յունք նե րի մա սին,

- կո րած ան ձանց փնտրե լու, ինչ պես նաև ան հայտ կո րած նե րի հա րա զատ նե րին տե ղե-
կատ վութ յուն տրա մադ րե լու պար տա կա նութ յուն ու նե ցող մարմ նի ստեղ ծու մը, 

- ան ձի մա հը հաս տատ վե լու դեպ քում ո րո նո ղա կան աշ խա տանք նե րը չեն ա վարտ վում, 
քա նի դեռ չեն գտնվել նրա մա սունք նե րը (բա ցա ռութ յամբ ե թե ան ձի հա րա զա տը չի խնդրում 
դա դա րեց նել ո րո նում նե րը): Այն բա նից հե տո, երբ պարզ վել է ան հայտ կո րած ան ձի մահ-
վան փաս տը, անհ րա ժեշտ է ձեռ նար կել բո լոր հնա րա վոր մի ջոց նե րը՝ աճ յուն նե րը գտնե լու 
և  ար տա շի րի մե լու և պատ շաճ հու ղար կա վո րե լու հա մար կամ հու ղար կա վո րութ յան վայ րը 
գտնե լու և  այն նշե լու հա մար,

- պե տութ յան պար տա կա նութ յու նը ձեռ նար կել բո լոր հնա րա վոր մի ջոց նե րը աճ յուն նե-
րը նույ նա կա նաց նե լու հա մար: Դ րա անհ նա րի նութ յան դեպ քում պե տութ յու նը պար տա վոր է 
մի ջոց ներ ձեռ նար կել աճ յուն նե րի նկատ մամբ ա րա ժա նա պա տիվ վար վե լու հա մար,

- քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յուն սահ ման վի այն պաշ տո նա տար ան ձանց նկատ-

29  Հիմնարար սկզբունքներ/Անհայտ կորածների մասին ուղենիշային օրենք: Զինված հակամարտության կամ երկրի 
ներսում բռնության հետևանքով անհայտ կորած անձանց կարգավիճակի վերաբերյալ օրենսդրական կարգավորման 
սկզբունքները: Մարդկանց անհետացումը կանխելու և անհայտ կորած անձանց և նրանց հարազատների իրավունքներն 
ու շահերը պաշտպանելու միջոցները https://www.icrc.org/ru/document/rukovodyashchie-principy-modelnyy-zakon-o-
propavshih-bez-vesti-licah

https://www.icrc.org/ru/document/rukovodyashchie-principy-modelnyy-zakon-o-propavshih-bez-vesti-licah
https://www.icrc.org/ru/document/rukovodyashchie-principy-modelnyy-zakon-o-propavshih-bez-vesti-licah
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մամբ, ով քեր կհրա ժար վեն տե ղե կութ յուն տրա մադ րել ան հայտ կո րած ան ձանց մա սին 
նրանց հա րա զատ նե րին կամ դի տա վոր յալ սխալ տե ղե կութ յուն կտան, կամ կօգ տա գոր ծեն 
այդ տե ղե կութ յուն նե րը օ րեն քով չսահ ման ված նպա տակ նե րով, ինչ պես նաև աճ յուն նե րի 
հետ ոչ պատ շաճ վե րա բեր մուն քի հա մար:

Հա յաս տա նը 2002 թվա կա նի ապ րի լի 26-ին վա վե րաց նե լով « Մար դու ի րա վունք նե րի 
և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան մա սի նե 1950 թվա կա նի եվ րո պա կան 
կոն վեն ցիան (այ սու հետ՝ Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա) և ն րա թիվ 1, 4, 6, 7 ար ձա նագ րութ յուն-
նե րը՝ ստանձ նել է Կոն վեն ցիա յով պաշտ պան վող ան ձի ի րա վունք նե րը և  ա զա տութ յուն նե րը 
ա պա հո վե լու պար տա վո րութ յուն։

Ան ձի ան հե տա ցու մը հնա րա վոր մա հա բեր հան գա մանք նե րում պե տութ յան վրա դնում 
է ան հե տա ցած ան ձի կյան քի ի րա վուն քը պաշտ պա նե լու ուղ ղութ յամբ կոնկ րետ մի ջոց ներ 
ձեռ նար կե լու պար տա վո րութ յուն Կոն վեն ցիա յի 2-րդ հոդ վա ծից բխող դրա կան պար տա վո-
րութ յան լույ սի ներ քո30:

Ան ձի ան հե տա ցու մը այն պի սի պայ ման նե րում, ինչ պի սին ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն-
ներն են, ինք նին հա մար վում է կյան քին սպառ նա ցող:

Եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պա յին ի րա վուն քի շրջա նակ նե րում քննութ յուն 
անց կաց նե լու պե տութ յան պար տա վո րութ յու նը դի տարկ վում է որ պես Կոն վեն ցիա յի 2-րդ 
հոդ վա ծին ներ հա տուկ պար տա վո րութ յուն, ո րը, մաս նա վո րա պես, պա հան ջում է, որ կյան-
քի ի րա վուն քը «պաշտ պան ված լի նի օ րեն քո վե: Թեև այս պար տա վո րութ յու նը չկա տա րե լը 
կա րող է հետ ևանք ներ ու նե նալ Կոն վեն ցիա յի 13-րդ հոդ վա ծով պաշտ պան վող ի րա վուն քի 
(ի րա վա կան պաշտ պա նութ յան արդ յու նա վետ մի ջո ցի ի րա վունք) հա մար, սա կայն 2-րդ հոդ-
վա ծի ըն թա ցա կար գա յին պար տա վո րութ յունն ի րե նից ներ կա յաց նում է ա ռան ձին պար տա-
վո րութ յուն31։ Այն կա րող է ա ռան ձին և  ան կախ «մի ջամ տութ յա նե ար ձա նագր ման հիմք հան-
դի սա նալ: 

Պե տութ յան հա մար դրա կան պար տա վո րութ յան ա ռա ջաց ման հա մար պետք է ա պա-
ցուց վի, որ տվյալ պա հին ի րա վա սու մար մին ներն ի մա ցել են կամ պետք է ի մա նա յին, որ մեկ 
կամ մի քա նի ան ձանց կյանքն ի րա կան և  ան մի ջա կան ե ղա նա կով վտանգ ված է ե ղել եր րորդ 
ան ձի հան ցա վոր գոր ծո ղութ յուն նե րի բե րու մով և  այդ ի րա վա սու մար մին ներն ի րենց լիա զո-
րութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում չեն ձեռ նար կել այն պի սի մի ջոց ներ, ո րոնք ող ջամ տո րեն կա-
րող էին ան կաս կած վե րաց նել նման վտան գը32:

Ան հե տա ցում ներն ի րեն ցից ներ կա յաց նում են մի ա ռան ձին եր ևույթ, ո րը բնո րոշ վում 
է այն պի սի ի րա վի ճա կով, երբ հա րա զատ նե րը շա րու նա կա բար ա ռե րես վում են ա նո րո շութ-
յան և պա տա հա ծի վե րա բեր յալ բա ցատ րութ յուն նե րի և տե ղե կութ յուն նե րի բա ցա կա յութ յան 
հետ, ընդ ո րում, այս ա ռու մով նշա նա կա լի տար րե րը եր բեմն կա րող են նույ նիսկ դի տա վոր-
յալ թաքց վել կամ քո ղարկ վել: Այս ի րա վի ճա կը հա ճախ եր կար է տևում՝ դրա նով իսկ եր կա-
րաց նե լով ան հայտ կո րած ան ձանց հա րա զատ նե րի տան ջան քը: 
30 Քոքուն ընդդեմ Թուրքիայի, գանգատ 27305/95, §132, Օսմանօղլուն ընդդեմ Թուրքիայի, գանգատ 48804/99, §75
31  Իլհանն ընդդեմ Թուրքիայի, գանգատ 22277/93 §§ 91-92,
32  Մաստրոմատեոն ընդդեմ Իտալիայի, գանգատ 37703/97, §68, Փոլ և Օդրի Էդվարդսն ընդդեմ Միացյալ Թագավորության, 

գանգատ 46477/99, §55

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B
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Ան հե տա ցած ան ձի և ն րա գտնվե լու վայ րի վե րա բեր յալ հե տա գա բա ցատ րութ յուն նե րի 
բա ցա կա յութ յու նը կազ մում է լրա ցու ցիչ հատ կան շա կան տարր, ո րը ստեղ ծում է շա րու նա-
կա կան ի րա վի ճակ: Հետ ևա բար նման դեպ քե րում ըն թա ցա կար գա յին հնա րա վոր պար տա-
վո րութ յու նը պահ պան վում է այն քան ժա մա նակ, մինչև ան ձի ճա կա տա գի րը չպարզ վի. անհ-
րա ժեշտ քննութ յան շա րու նա կա կան բա ցա կա յութ յու նը դիտ վում է որ պես շա րու նա կա կան 
խախ տում ա ռա ջաց նող ի րո ղութ յուն: Այդ պես է պա տա հում, նույ նիսկ երբ հնա րա վոր է վերջ-
նա կա նա պես հա մա րել, որ տու ժո ղը մա հա ցած է33:

Եվ րո պա կան Կոն վեն ցիա յի և վա վե րաց ված մի ջազ գա յին փաս տաթղ թե րի ու ժով պե-
տութ յու նը կրում է պար տա վո րութ յուն կյան քին վտանգ սպառ նա ցող ի րա վի ճակ նե րում 
պաշտ պա նել ան հե տա ցած ան ձանց կյան քի ի րա վուն քը, ին չը պետք է դրսևոր վի ան հայտ 
կո րած նե րին շա րու նա կան փնտրե լու, գտնե լու, նույ նա կա նաց նե լու և վե րա դարձ նե լու գոր-
ծո ղութ յուն նե րով։ Այ սինքն՝ պե տութ յու նը պար տա վոր է կազ մա կեր պել, ի րա կա նաց նել և 
վե րահս կել ան հայտ կո րած ան ձի ո րոն ման բո լոր անհ րա ժեշտ աշ խա տանք նե րը, նե րառ յալ 
մարդ կա յին մնա ցորդ նե րի վե րա կանգ նու մը և նույ նա կա նա ցու մը, ինչ պես նաև հա մա գոր-
ծակ ցել ան հայտ կո րած նե րի ըն տա նիք նե րի հետ և պար բե րա բար տրա մադ րել տե ղե կութ-
յուն ի րա կա նաց վող ո րո նո ղա կան աշ խա տանք նե րի և դ րանց արդ յունք նե րի վե րա բեր յալ:

Տե ղե կաց ված լի նե լու ի րա վուն քը պաշտ պան վում է նաև Մար դու ի րա վունք նե րի Եվ րո-
պա կան Կոն վեն ցիա յով, ամ րագր ված է մի ջազ գա յին մար դա սի րա կան ի րա վուն քում:

2007 թվա կա նի մար տի 7-ին Եվ րո պա յի խորհր դի միգ րա ցիա յի, փախս տա կան նե րի և  
ազ գաբ նակ չութ յան հար ցե րով հանձ նա ժո ղո վը հրա պա րա կել է զե կույց Ար ցա խի Հան րա պե-
տութ յան, Աբ խա զիա յի և Հա րա վա յին Օ սիա յի հա կա մար տութ յուն նե րի հետ ևան քով Հա յաս-
տա նում, Ադր բե ջա նում և Վ րաս տա նում ան հայտ կո րած ան ձանց վե րա բեր յալ34:

2007 թվա կա նին ԵԽԽՎ-ն  ըն դու նել է ան հայտ կո րած նե րի և ն րանց ըն տա նի քի ան դամ-
նե րի ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ 1553 (2007) բանաձևը35, իսկ Հա յաս տա նը՝ որ պես Եվ րո պա-
յի խորհր դի ան դամ պե տութ յուն, ու նի ստանձ նած պար տա վո րութ յուն ԵԽԽՎ բա նաձ ևե րի ու 
հանձ նա րա րա կան նե րի ի րա գործ ման վե րա բեր յալ։

Բա նաձ ևում մաս նա վո րա պես աս վում է՝ Ան հայտ կո րած նե րի ճա կա տագ րի մա սին 
ի մա նա լու ի րա վուն քը նրանց ըն տա նիք նե րի հիմ նա րար ի րա վունքն է և պետք է ե րաշ խա-
վոր վի պե տութ յան կող մից: Տե ղե կաց ված լի նե լու ի րա վուն քը ամ րագր ված է մի ջազ գա յին 
մար դա սի րա կան ի րա վուն քում: Մի ջազ գա յին սո վո րու թա յին ի րա վուն քի նոր մե րը, ո րոնք 
կի րա ռե լի են և մի ջազ գա յին, և  ոչ մի ջազ գա յին զին ված հա կա մար տութ յուն նե րի կոն տեքս-
տում, սահ մա նում են զին ված հա կա մար տութ յան յու րա քանչ յուր կող մի պար տա վո րութ յու նը 
ձեռ նար կել բո լոր հնա րա վոր մի ջոց նե րը զին ված հա կա մար տութ յան հետ ևան քով ան հայտ 
կո րած ան ձանց հաշ վառ ման հա մար և  ըն տա նիք նե րի ան դամ նե րին տրա մադ րել նրանց ճա-
կա տագ րի վե րա բեր յալ ի րենց ու նե ցած ցան կա ցած տե ղե կատ վութ յուն: 

Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 8-րդ հոդ վա ծը պե տութ յուն նե րի վրա դնում է ի րենց քա ղա-
33 Վառնավան և այլք ընդդեմ Թուրքիայի» [ՄՊ], § 148
34  https://pace.coe.int/en/files/11642?__cf_chl_jschl_tk__=MRSjQL7vr_8foLgdtyuYRAUk5A.nZ_oO_K.78pqhdLI-1642747523-0-

gaNycGzNCH0
35 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17541&lang=en

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17541&lang=en
https://pace.coe.int/en/files/11642?__cf_chl_jschl_tk__=MRSjQL7vr_8foLgdtyuYRAUk5A.nZ_oO_K.78pqhdLI-1642747523-0-gaNycGzNCH0
https://pace.coe.int/en/files/11642?__cf_chl_jschl_tk__=MRSjQL7vr_8foLgdtyuYRAUk5A.nZ_oO_K.78pqhdLI-1642747523-0-gaNycGzNCH0
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17541&lang=en
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քա ցի նե րի հա մար ֆի զի կա կան և բա րո յա կան ան ձեռնմ խե լիութ յան նկատ մամբ արդ յու նա-
վետ հար գան քի ի րա վունք ե րաշ խա վո րե լու դրա կան պար տա վո րութ յուն36: 

Ա վե լին, նման պար տա վո րութ յու նը կա րող է են թադ րել հստակ մի ջոց նե րի ձեռ նար կում, 
մաս նա վո րա պես` արդ յու նա վետ և հա սա նե լի ըն թա ցա կար գի ստեղ ծում, ո րը կոչ ված կլի նի 
պաշտ պա նել անձ նա կան կյան քի ի րա վուն քը37 կամ այն պի սի նոր մա տի վա յին դաշ տի ստեղ-
ծում, ո րի շրջա նակ նե րում կնա խա տես վի դա տա կան և գոր ծա դիր մե խա նիզմ, ո րը կոչ ված 
կլի նի պաշտ պա նել ան հատ նե րի ի րա վունք նե րը, ինչ պես նաև անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում՝ 
խնդրո ա ռար կա մի ջոց նե րի ի րա գոր ծու մը տար բեր հա մա տեքս տե րում38:

Մաս նա վոր կյան քի ան ձեռնմ խե լիութ յան հիմ նա կան ի րա վուն քի պաշտ պա նութ յու նը 
նե րա ռում է ոչ միայն պե տութ յան կող մից մաս նա վոր կյան քին մի ջամ տե լուց ձեռն պահ մնա-
լը, այլև պե տութ յան պո զի տիվ պար տա կա նութ յու նը` անհ րա ժեշտ և  արդ յու նա վետ օ րենսդ-
րա կան և  ի րա վա կի րառ մի ջոց նե րով ե րաշ խա վո րե լու և  ա պա հո վե լու այն: Հետ ևա պես, պե-
տութ յու նը նախ ին քը չպետք է մի ջամ տի այս հիմ նա կան ի րա վուն քին, բա ցա ռութ յամբ Կոն-
վեն ցիա յով և Սահ մա նադ րութ յամբ թույ լատր ված դեպ քե րի, ա պա նաև պար տա վոր է սահ-
մա նել ոչ միայն իր, այլև եր րորդ ան ձանց կող մից այս հիմ նա կան ի րա վուն քի խախ տում նե րի 
դեպ քում դրան ցից արդ յու նա վետ պաշտ պան վե լու հա մար անհ րա ժեշտ ըն թա ցա կար գեր և 
կա ռու ցա կար գեր, և վեր ջա պես պար տա վոր է նաև գործ նա կա նում ա պա հո վել այս հիմ նա-
կան ի րա վուն քի պաշտ պա նութ յու նը:

Զին ված հա կա մար տութ յուն նե րի ժա մա նակ ան հայտ կո րած ան ձանց ճա կա տագ րի 
վե րա բեր յալ ա նո րո շութ յու նը դա ժան ի րա կա նութ յուն է ստեղ ծում նրանց ըն տա նիք նե րի 
հա մար: Ըն տան քի ան դամ նե րը տե ղե կութ յուն ներ չու նե նա լով ի րենց հա րա զա տի մա սին 
ապ րում են ա նո րո շութ յան մեջ չի մա նա լով, թե ի րենց հա րա զատ նե րը ողջ են, թե մա հա ցած, 
արդ յուն քում կրե լով հո գե կան տա ռա պանք՝ հու սա հա տո րեն փոր ձում են գտնել կամ որ ևէ 
կերպ տե ղե կութ յուն ներ են փնտրում: 

Ան հայտ կո րա ծի հար զատ նե րի հո գե կան տա ռա պան քը շա րու նակ վու մէ նաև մար տա-
կան գոր ծո ղութ յու նե րի ա վար տից, խա ղա ղութ յան հաս տա տու մից հե տո:

2003 թվա կա նի ան հետ կո րած ան ձանց վե րա բեր յալ պե տա կան և  ոչ պե տա կան փոր-
ձա գետ նե րի մաս նակ ցութ յամբ մի ջազ գա յին խորհր դա ժո ղո վում39 ճա նաչ վել է, որ ի րենց հա-
րա զատ նե րի ճա կա տագ րի և գտն վե լու վայ րի մա սին տե ղե կատ վութ յան սպա սող ըն տա նիք-
նե րը ա ռանձ նա հա տուկ կա րիք ներ ու նեն: Դ րանք նե րա ռում են վար չա կան, տնտե սա կան, 
հո գե բա նա կան ա ջակ ցութ յան կա րիք նե րը, նրանց տա ռա պանք նե րի ճա նաչ ման անհ րա ժեշ-
տութ յու նը և  ար դա րութ յան հաս տատ ման պա հան ջը: 

Բա ցի այդ, անհ րա ժեշտ է հաս տա տել ան հայտ կո րած ան ձանց ի րա վա կան կար գա վի-
ճա կը որ պե զի հստա կեց վի նաև նրանց ըն տա նիք նե րի ի րա վա կան կար գա վի ճա կը։ Դա կա-
րե լի է ա նել, օ րի նակ, ազ գա յին ի րա վա կան հա մա կար գե րում ան հայտ կո րա ծի կար գա վի ճակ 
36 Նիտեցկին ընդդեմ Լեհաստանի, գանգատ 65653/01
37 Էյրեյն ընդդեմ Իռլանդիայի, գանգատ 6289/73 § 33
38 Ա.Բ. և Ց.-ն ընդդեմ Իռլանդիայի, գանգատ 25579/05
39  The Missing: Action to resolve the problem of people unaccounted for as a result of armed conflict or internal violence and to 

assist their families International Conference of Governmental and Non Governmental Experts (Geneva, 19-21 February 2003), 
conference acts, https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/themissing_conf_03.2003_en_90.pdf

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/themissing_conf_03.2003_en_90.pdf
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տա լու մի ջո ցով:
Ներ կա յումս բա ցի հո գե կան տա ռա պանք նե րից, ի րենց հա րա զա տի վե րա բեր յալ տե ղե-

կութ յուն չու նե նա լու ա նո րո շութ յու նից, ու նեն նաև մի շարք սո ցիա լա կան խնդիր ներ: 
Մաս նա վո րա պես՝ ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հետ ևան քով ան հայտ կո րած զին-

ծա ռա յող նե րի ըն տա նիք նե րը ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված կար գով40, որ-
պես զի օգտ վեն պե տութ յան կող մից տրա մադր վող սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յու նից, ան հայտ 
կո րա ծը պետք է հա րա զատ նե րի պա հան ջով դա տա կան կար գով ան հայտ բա ցա կա յող կամ 
մա հա ցած ճա նաչ վի: Նույ նիսկ դա տա կան կար գով ան հայտ բա ցա կա յող ճա նա չե լու պա-
րա գա յում, կանգ նում են մի շարք սո ցիա լա կան խնդիր նե րի առջև, օ րի նակ՝ չեն կա րող որ ևէ 
ի րա վա կան գոր ծո ղութ յուն կա տա րել ան հայտ բա ցա կա յող ճա նաչ ված ան ձին պատ կա նող 
գույ քի նկատ մամբ: Բա ցի դա, դա տա կան կար գով ան հայտ բա ցա կա յո ղի կար գա վի ճա կը որ-
ևէ պար տա կա նութ յան չի ա ռա ջաց նում պե տութ յան հա մար, այն ըն դա մե նը կար գա վի ճակ է, 
ո րի մի ջո ցով ըն տա նի քի ան դամ նե րը կա րող են օգտ վել պե տութ յան կող մից զին ծա ռա յող-
նե րի ըն տա նիք նե րին տրա մադր վող սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յան ծրագ րե րից: 

Ս տաց վում է, որ պե տութ յունն իր պար տա կա նութ յուն նե րը կա տա րե լու փո խա րեն, ան-
հայտ կո րած ան ձանց ըն տա նի քի ան դամ նե րի հա մար ա ռա ջաց նում է լրա ցու ցիչ բեռ՝ դա տա-
րան դի մե լու ա ռու մով: Այդ հան գա ման քը ա ռա ջաց նում է լրա ցու ցիչ ծախ սեր և  ա վե լաց նում 
է հո գե կան տա ռա պան քը (օ րի նակ՝ իր հա րա զա տի մահ վան փաս տը իր նա խա ձեռ նութ յամբ 
հաս տա տե լով):

Անհ րա ժեշտ է ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ սահ մա նել «ան հայտ կո րա ծիե ի րա վա կան կար գա-
վի ճա կի վե րա բեր յալ ի րա վա կար գա վո րում ներ, ո րը պե տութ յան հա մար կստեղ ծի պար տա-
վո րութ յուն՝ ան հայտ կո րած նե րին փնտրե լու, գտնե լու, նույ նա կա նաց նե լու և հա րա զատ նե-
րին վե րա դարձ նե լու: Այ սինքն` շա րու նա կա կան ի րա կա նաց նել և վե րահս կել ան հայտ կո-
րած ան ձի ո րոն ման բո լոր անհ րա ժեշտ աշ խա տանք նե րը, նե րառ յալ մարդ կա յին մնա ցորդ-
նե րի վե րա կանգ նու մը և նույ նա կա նա ցու մը, ան հայտ կո րած ան ձանց ըն տա նի քի ան դամ-
նե րին տրա մադ րել սո ցիա լա կան, տնտե սա կան և  ի րա վա կան ա ջակ ցութ յուն, ինչ պես նաև 
հա մա գոր ծակ ցել ան հայտ կո րած նե րի ըն տա նիք նե րի հետ և պար բե րա բար տրա մադ րել 
տե ղե կութ յուն ի րա կա նաց վող ո րո նո ղա կան աշ խա տանք նե րի, արդ յունք նե րի վե րա բեր յալ, 
ո րով կմեղմ վի ըն տա նիք նե րի ան հանգս տութ յու նը և  ա նո րո շութ յու նը: 

Հա կիրճ վեր լու ծութ յուն այլ երկր նե րի փոր ձից
2017 թվա կա նին Մեք սի կա յում ըն դուն վել է «Ան հե տա ցում նե րի մա սի նե օ րեն քը, ո րով 

հստակ բաշ խում է զին ված հա կա մար տութ յան կամ երկ րի ներ սում բռնութ յան հետ ևան-
քով ան ձանց ա նե տա ցում նե րի քննութ յան հա մար պա տաս խա նա տու տար բեր պե տա կան 
մար մին նե րի միջև գոր ծա ռույթ նե րը՝ վե րաց նե լով են թադր յալ ի րա վա սութ յան վե րա բեր յալ 
վե ճե րը: Օ րեն քով ստեղծ վում է ազ գա յին ո րոն ման հա մա կարգ և  ազ գա յին ո րոն ման հանձ-
նա ժո ղով, ին չի շնոր հիվ բռնի ան հե տա ցած ան ձանց ըն տա նիք նե րը այլևս ստիպ ված չեն լի-
նում ինք նու րույն ո րո նել ի րենց հա րա զատ նե րին: Ան մի ջա կան զո հի ըն տա նի քի ա նօ տա րե լի 

40 «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենք
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ի րա վունքն է տե ղե կա նալ ան հե տա ցած ան ձի ճա կա տագ րի և/ կամ գտնվե լու վայ րի մա սին: 
Մահ վան դեպ քում այդ ան ձի մար մի նը նույ նա կա նաց վե լուց ան մի ջա պես հե տո պետք է վե-
րա դարձ վի ըն տա նի քին, ան կախ մե ղա վոր նե րի հաս տատ ման և պա տաս խա նատ վութ յան 
են թարկ ման փաս տից:

Կո լում բիա յում ըն դուն վել են մի քա նի օ րենք ներ, ո րոնք ան հայտ կո րած նե րի ըն տա նիք-
նե րին և հա րա զատ նե րին ա պա հո վում են սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան հա սա նե լիութ-
յուն: Ան հե տա ցած ան ձանց ո րոն ման ազ գա յին ռազ մա վա րութ յամբ սահ ման վել է պար տա-
դիր մե թո դա բա նութ յուն, ո րին պետք է հետ ևեն դա տա կան մար մին նե րը ան հե տա ցած ան-
ձանց վե րա բեր յալ գոր ծե րի քննութ յան ժա մա նակ: Հիմ նա կան նպա տակն էր գտնել ան հայտ 
կո րած մար դուն կեն դա նի կամ աճ յուն նե րը հասց նել ըն տա նի քին, որ պես զի նրանք կա րո-
ղա նան սգալ ի րենց սո վո րույթ նե րին և հա վա տա լիք նե րին հա մա պա տաս խան: Հիմ նա կան 
խնդիր նե րը ոչ միայն զո հե րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե րի կոն սո լի դա-
ցումն էր, այլև նրանց ան հե տաց ման հան գա մանք նե րի մա սին հա վաս տի տե ղե կատ վութ յուն 
տրա մադ րե լը և  ա պա հո վե լը, որ դա տա կան մար մին նե րը ոչ միայն ի րա վա կան պաշտ պա-
նութ յան մի ջոց ներ տրա մադ րեն զո հե րին, այլև կան խար գե լեն հե տա գա ան հե տա ցում նե րը:

2016 թվա կա նի հու նի սին Պե րո ւում նույն պես ըն դուն վել է ան հայտ կո րած ան ձանց ո րո-
նում նե րի մա սին օ րենք: Օ րեն քը նույ նան ման կար գա վո րում ներ է նա խա տե սում, ինչ պի սին 
Կար միր Խա չի մի ջազ գա յին կո մի տեի կող մից մշակ ված ու ղե ցույ ցում, որն ա ռա ջար կում է 
զին ված հա կա մար տութ յան կամ երկ րի ներ սում բռնութ յան հետ ևան քով ան հայտ կո րած 
ան ձանց կար գա վի ճա կի օ րենսդ րա կան կար գա վոր ման սկզբունք նե րը:

Բոս նիա յի և Հեր ցե գո վի նա յի 2004 թվա կա նին ըն դուն ված «Ան հայտ կո րած նե րի մա սի-
նե օ րեն քով41 ամ րագր ված է ան հայտ կո րած ան ձանց ճա կա տագ րե րի մա սին ճշմար տութ-
յունն ի մա նա լու նրանց հա րա զատ նե րի ի րա վուն քը, ինչ պես նաև հե տաքն նութ յան ըն թաց քի 
մա սին տե ղե կատ վութ յուն ստա նա լու ի րա վուն քը: Օ րեն քով ստեղծ վել է նաև «Ան հայտ կո րած 
ան ձանց ինս տի տու տըե, ո րը հան դի սաոնւմ է պե տա կան հիմ նարկ և  օժտ ված է Բոս նիա յի և 
Հեր ցե գո վի նա յի ամ բողջ տա րած քում ան հայտ կո րած ան ձանց ո րոն ման և նույ նա կա նաց ման 
ման դա տով: Դ րա նով վերջ դրվեց Բոս նիա յում և Հեր ցե գո վի նա յում ան հայտ կո րած ան ձանց 
ո րոն ման էթ նիկ պատ կա նե լութ յան հիմ քով խտրա կան պրակ տի կա յին: Օ րեն քով ստեղծ վել 
են նաև ան հայտ կո րած նե րի Կենտ րո նա կան գրան ցա մատ յան (տվյալ նե րի բա զա) և  ան հայտ 
կո րած նե րի ըն տա նիք նե րի հա մար հիմ նադ րամ: Օ րեն քով պատ ժա մի ջոց ներ են սահ ման ված 
ա ռան ձին ան ձանց և հաս տա տութ յուն նե րի նկատ մամբ, ո րոնք թաքց նում են ան հայտ կո րած 
ան ձանց ճա կա տագ րին վե րա բե րող տե ղե կատ վութ յու նը42։ 2019 թվա կա նի դրութ յամբ ստուգ-
վել է ան հայտ կո րած ան ձանց մա սին 27,085 հա ղոր դագ րութ յուն, պեղ վել է զոհ ված նե րի մոտ 
25,500 մա սունք, ևս 7206 ան հայտ կո րած ան ձանց ո րո նում նե րը դեռ շա րու նակ վել են43: 

41  https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.
nsf/4C63A15BDD81EE23C1257102004E8AA1/TEXT/Bosnia%20and%20Herzegovina%20-%20Law%20on%20Missing%20
Persons%2C%202004%20%5Bbos%5D.pdf

42 https://ihl-in-action.icrc.org/case-study/bosnia-and-herzegovina-identification-missing-persons
43 https://balkaninsight.com/2019/08/29/bosnia-publishes-database-of-27000-wartime-missing-persons/

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/4C63A15BDD81EE23C1257102004E8AA1/TEXT/Bosnia and Herzegovina - Law on Missing Persons%2C 2004 %5Bbos%5D.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/4C63A15BDD81EE23C1257102004E8AA1/TEXT/Bosnia and Herzegovina - Law on Missing Persons%2C 2004 %5Bbos%5D.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/4C63A15BDD81EE23C1257102004E8AA1/TEXT/Bosnia and Herzegovina - Law on Missing Persons%2C 2004 %5Bbos%5D.pdf
https://ihl-in-action.icrc.org/case-study/bosnia-and-herzegovina-identification-missing-persons
https://balkaninsight.com/2019/08/29/bosnia-publishes-database-of-27000-wartime-missing-persons/
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27ին Ադր բե ջա նի կող մից սան ձա զերծ ված 44օր յա պա տե
րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հետ ևան քով ան հայտ կո րած ան ձանց կոր չեու հան
գա մանք նե րը ըստ ան հայտ կո րած նե րի հա րա զատ նե րի 

Ան հայտ կո րած ան ձանց հա րա զատ նե րին չի տրա մադր վել պատ շաճ տե ղե կատ
վութ յուն պե տա կան մար մին նե րի կող մից, բա ցի այդ՝ հա կա սա կան տվյալ ներ են 
տրա մադր վել զո րա մա սե րի հրա մա նա տար նե րի կող մից

1. Գ. Ս.
 Ան հայտ կո րա ծի ան մի ջա կան հրա մա նա տա րը վեր ջի նիս հա րա զատ նե րին հայտ նել 

է, որ զին ծա ռա յո ղը մա հա ցել է։ Հ րա մա նա տա րը վստա հեց րել է հա րա զատ նե րին, որ 
ինքն ան ձամբ է զին ծա ռա յո ղի «աչ քե րը փա կե լե մա հա նա լուց հե տո։ Սա կայն օ րեր 
անց կես գի շե րից հե տո զան գա հա րել է ան հայտ կո րա ծի մո րը և հայտ նել, որ արկ է 
պայ թել, բայց ին քը չի տե սել զին ծա ռա յո ղին։ 

  Մա տա ղի սի զոր մա սի բուժ քույ րը նույն ան հայտ կո րա ծի ըն տա նի քին տե ղե կաց րել 
է, որ վեր ջինս զոհ ված չէ, այլ հի վան դա նո ցում է։ Սա կայն հե տա գա յում բուժ քույ րը 
զին ծա ռա յո ղի հա րա զատ նե րի հար ցե րին խու սա փո ղա կան պա տաս խան է տվել, 
ա պա՝ ա զատ վել աշ խա տան քից։ 

2. Ա. Ա.
 Ան հայտ կո րա ծի հայ րը զո րա մա սի սպա նե րից մե կի հետ խո սե լիս ի մա ցել է, որ ան-

հայտ կոր չե լու հա վա նա կան պատ ճառ դար ձած դեպ քը տե ղի է ու նե ցել հոկ տեմ բե րի 
26-ին, սա կայն երբ հայ րը հատ նել է, որ որ դու հետ խո սել է հոկ տեմ բե րի 28-ին, սպան 
պա տաս խա նել է՝ «ու րեմն 28-ին է ե ղել դեպ քըե։ Հայ րը հայտ նել է, որ հոկ տեմ բե րի 30-
ին որ դուն տես նող է ե ղել և զո րա մա սի անձ նա կազ մի հետ տար վող աշ խա տանք նե-
րի (ԱՀՏԱ) գծով տե ղա կա լին հարց րել, թե արդ յոք կազմ վել է զե կու ցա գիր զին ծա ռա-
յո ղի ան հայտ կոր չե լու հան գա ման քի փաս տով, սա կայն պարզ վել է, որ չի կազմ վել: 
Անհ յատ կո րա ծի հոր դի մե լուց հե տո է միայն կազմ վել զե կու ցա գի րը:

3. Հ. Հ.
  Զոր մա սաի հրա մա նա տա րի ԱՀՏԱ գծով տե ղա կա լը մի քա նի ան հայտ կո րած զին-

ծա ռա յող նե րի հա րա զատ նե րին հե ռա խո սով նախ հայտ նել է, որ «տղա նե րը զոհ վել 
ե նե և  որ ին քը «քա նա կով դի է դուրս բե րել այդ տա րած քի ցե, այ սինքն՝ քա նի հո գի 
ու ղարկ վել են մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րին մաս նակ ցե լու, նույն քան մար մին 
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դուրս է բեր վել այն տե ղից, սա կայն հե տա գա յում հեր քել է, որ նման բան է ա սել։ 

4. Փ. Չ.
 Հ րա մա նա տա րը, ով ան հայտ կո րա ծի հետ նույն վայ րում է գտնվել, հա րա զատ նե րին 

նախ պատ մել է, որ ին քը տե սել է, թե ինչ պես է ԱԹՍ-ի բե կոր ըն կել ան հայտ կո րած 
զի նա ռա յո ղի վրա, սա կայն հե տա գա յում հեր քել է՝ ա սե լով, որ ին քը չի տե սել զին ծա-
ռա յո ղին: Հե տա գա յում ծա ռա յա կից նե րը ան հայտ կո րա ծի հա րա զատ նե րին պատ-
մել են, որ ան հայտ կո րած զին ծա ռա յո ղը և հ րա մա նա տա րը անձ նա կան խնդիր նե րի 
պատ ճա ռով ա ռանձ նա ցել և վի ճել են: Ո րոշ ժա մա նակ անց հրա մա նա տա րը հետ է 
ե կել՝ ա սե լով, որ պայ թուն է ե ղել և «զին ծա ռա յո ղը չկա՝ մոխ րա ցել է ԱԹՍ-ի հար վա-
ծի ցե: Սա կայն նշված վայ րից չի գտնվել ոչ զին ծա ռա յո ղի զրա հա բաճ կո նը, ոչ այր-
ված հա գուստ կամ կո շիկ, իսկ հրա մա նա տա րը, գտնվե լով նույն տե ղան քում, անվ-
նաս է մնա ցել:

ԴՆԹ նմու շառ ման արդ յունք նե րի հետ կապ ված խնդիր ներ 

1. Գ. Ա
 ԴՆԹ նմու շառ ման դրա կան պա տաս խա նից (հա մընկ նում) հե տո հա րա զատ նե րը 

հրա ժար վել են ըն դու նել ի րենց ներ կա յաց վող մար մի նը, քա նի որ ակն հայտ ան հա-
մա պա տաս խա նութ յուն են նկա տել ան հայտ կո րա ծի և  ի րենց ներ կա յաց վող մար մին-
նե րի կա ռուց ված քի միջև: Մարզ պե տա րա նից և զին կո մի սա րիա տից հար զատ նե րին 
խոր հուրդ են տվել ըն դու նել մար մի նը, որ պես զի «գո նե սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յու-
նից օգտ վե նե, սա կայն նրանք չեն ըն դու նել: Ծ նող նե րի տե ղե կութ յուն նե րի հա մա ձայն՝ 
մար մի նը, որն ի րենց ա ռա ջարկ վել է իբրև ի րենց զին ծա ռա յո ղի մար մին, հա րա կից 
գյու ղում՝ մի քա նի ա միս ա ռաջ հու ղար կա վոր վել է մեկ այլ ըն տա նի քի կող մից:

2. Ա. Հ.
 2021 թ. նո յեմ բե րի վեր ջին զին ծա ռա յո ղի հո րից ԴՆԹ նմու շա ռում է ի րա կա նաց վել։ 

Ո րոշ ժա մա նակ անց հա րա զատ նե րը հա մա ցան ցում՝ գե րի նե րի մեջ տե սել են մի զին-
ծա ռա յո ղի եւ նմա նաց րել ան հայտ կո րա ծին, ին չի կա պակ ցութ յամբ դի մել են քննչա-
կան մար մին նե րին։ Դի մե լու հա ջորդ օ րը՝ 2021 թ. մար տի վեր ջին, ծնող նե րին տե ղե-
կաց րել են, որ ԴՆԹ նմու շառ ման հա մընկ նում է ե ղել։ 

 Այ նո ւա մե նայ նիվ, ծնող նե րը վստահ են, որ մա սունք ներն ի րենց որ դուն չեն պատ կա-
նում, քա նի որ ծնո տի կա ռուց ված քի ակն հայտ ան հա մա պա տաս խա նութ յուն են նկա-
տել: Հո րից կա տար ված ԴՆԹ նմու շառ ման հաս տատ վե լու օ րը նմու շա ռում է կա տար-
վել նաև մո րից, սա կայն հա մընկ նում չի ե ղել։ Բա ցի այդ, մոր ԴՆԹ նմու շի վրա նշվել է 
զին ծա ռա յո ղի հոր ա նու նը, ին չի կա պակ ցութ յամբ տե ղե կաաց վել է, որ դա ար վում է 
«ստու գե լու հա մար՝ արդ յոք նրանք ա մու սին ներ են, թե ո չ»։
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3. Զ. Ա.
 ԴՆԹ նմու շատ ման հա մընկ նու մից հե տո հա րա զատ նե րը ներ կա յա ցել են մարմ նի 

ճա նաչ ման, սա կայն դեմ քից այն ան ճա նա չե լի է ե ղել: Չի հա մա պա տաս խա նել նաև 
մարմ նի կա ռուց ված քը: Բա ցի այդ, հա րա զատ նե րին ներ կա յաց ված մար մի նը ե ղել է 
ընդգր կող վեր նա հա գուս տով, սա կայն հա րա զատ ներն ի մա ցել են, որ զին ծա ռա յո ղը 
ու սից վի րա վոր է ե ղել, մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րին մաս նակ ցել է ա ռանց վեր-
նա հա գուս տի, և քա նի որ հաղ թան դամ է ե ղել, չէր կա րող ընդգր կող վեր նա հա գուստ 
հագ նել՝ ա ռա վել ևս  ու սից վի րա վոր լի նե լով:

4. Գ.Մ.
 Ան հայտ կո րա ծի ըն տա նի քի ան դամ նե րին զան գով տե ղե կաց վել է ծնո ղից կա տար-

ված ԴՆԹ նմու շառ ման հա մընկն ման մա սին: Ճա նաչ մա նը ներ կա յա ցած հա րա զատ-
նե րը ա կանջ նե րի ձևի, ոտ քի չափ սի, մարմ նի վրա խա լե րի առ կա յութ յան հստակ 
ան հա մա պա տաս խա նութ յուն ներ են նկա տել: Ըն տա նի քի ան դամ նե րը չեն ըն դու նել 
մար մի նը: Նույն օ րը ԴՆԹ նմու շա ռում է կա տար վել զին ծա ռա յո ղի եղ բո րից, սա կայն 
հա մընկ նում չի գրանց վել: Հե տա գա յում ան հայտ կո րա ծի հա րա զատ նե րին տե ղե կաց-
րել են, որ նա խորդ ան գամ ԴՆԹ նմու շառ ման արդ յուն քում հա մընկ նու մը թյու րի մա-
ցութ յուն է ե ղել:

5. Մ.Գ.
 Ան հայտ կո րա ծի հայ րը ՀՀ վար չա պետ Նի կոլ Փա շին յա նի հետ հան դիպ ման ժա մա-

նակ վրդով ված հարց րել է, թե «ինչ պես է ստաց վում, որ բո լոր սպա նե րը վե րա դար ձել 
են, իսկ ժամ կե տա յին զին ծա ռա յող նե րը՝ ո չե: Նույն օ րը ըն տա նի քին զան գա հա րել և 
տե ղե կաց րել են, որ ԴՆԹ նմու շառ ման արդ յունք նե րը հա մըն կել են մա հա ցած զին ծա-
ռա յող նե րից մե կի ԴՆԹ-ի հետ:

 
6. Հ.Հ.
 Ան հայտ կո րա ծի հար զատ նե րը եր կու ան գամ ԴՆԹ նմու շառ ման հա մընկն ման արդ-

յունք նե րը կաս կա ծե լի են հա մա րում, քա նի որ պա տաս խանն ա ռա ջին ան գամ ստա-
ցել են այն բա նից հե տո, երբ Կա ռա վա րութ յան շեն քի դի մաց վի ճել են ՀՀ վար չա պետ 
Նի կոլ Փա շին յա նի օգ նա կան Նաի րի Սարգս յա նի հետ: Կրկ նա կի ԴՆԹ նմու շառ ման 
պա տաս խա նը ստաց վել է ՀՀ վար չա պետ Նի կոլ Փա շին յա նի օգ նա կան Գա գիկ Ի սա-
խան յա նի հետ զրու ցե լուց կարճ ժա մա նակ՝ 20 րո պե անց։ Ըն տա նի քը ԴՆԹ հա մընկն-
ման մա սին տվյալ նե րին չի հա վա տում և չի ըն դու նում մար մի նը: Բա ցի այդ, ի րենց 
ներ կա յաց վող մար մի նը ած խա ցած է ե ղել, ան ճա նա չե լի, ա տամ նե րը փչա ցած, չնա-
յած՝ ան հայտ կո րա ծի բո լոր ա տամ ներն ա ռողջ են ե ղել:

7. Ս. Ե.
 ՀՀ փոխ վար չա պետ Տիգ րան Ա վին յա նի գրա սեն յա կից Զա րու հի Մաթ ևոս յա նը ան-
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հայտ կո րա ծի հա րա զատ նե րի հետ հե ռա խո սազ րույ ցի ըն թաց քում հայտ նել է, որ 
զին ծա ռա յո ղը նե րառ ված է գե րի նե րի ցու ցա կում։ Հե տա գա յում հա րա զատ նե րին 
տե ղե կաց վել է, որ ԴՆԹ նմու շառ ման արդ յուն քում հա մընկ նում է ե ղել: Կարճ ժա մա-
նակ անց Զարուհի Մաթևոսյանը զինծառայողի հարազատին զանգով տեղեկացրել 
է, որ Դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոնից իրեն բանավոր տեղեկացրել 
են, որ ԴՆԹ նմու շի հետ որ ևէ հա մընկ նում չի ե ղել և խոր հուրդ է տվել ներ կա յա նալ 
կենտ րոն և հան դի պել տնօ րե նի հետ։ Հա րա զատ նե րը ճա նա պար հին հե ռա խո սա-
զանգ են ստա ցել և տե ղե կա ցել, որ զին ծա ռա յո ղի կրկնա կի ԴՆԹ նմու շառ ման հի-
ման վրա հա մընկ նում է գրանց վել։ Գտն վել են միայն մա սունք նե րը՝ վեր ջույթ նե րը։ 
Հա րա զատ նե րին հայտ նել են, որ մա սունք նե րը չըն դու նե լու դեպ քում ի րենք վեր ջի-
նիս կհու ղար կա վո րեն «եղ բայ րա կան գե րեզ մա նու մե: Հաշ վի առ նե լով բո լոր հա կա-
սա կան տե ղե կութ յուն նե րը՝ զին ծա ռա յո ղի հա րա զատ նե րը վստահ չեն, որ հու ղար-
կա վոր ված մա սունք նե րը պատ կա նում են ի րենց ան հայտ կո րած հա րա զա տին։

 y Ըստ ըն տա նիք նե րի՝ հրա մա նա տար նե րը փա խուս տի են դի մել ռազ մա կան գոր ծո
ղութ յուն նե րի ըն թաց քում՝ միայ նակ թող նե լով զին ծա ռա յող նե րին, ինչ պես նաև 
նրանք սխալ հրա ման են տվել՝ չգնա հա տե լով առ կա ռիս կե րը և վ տան գի են թար կե
լով զին ծա ռա յող նե րի կյան քը

8. Ա.Հ, Ռ. Հ., Ա.Ս.,Յ. Ա., Հ.Ն, Ս.Օ
 Ան հայտ կո րած մի շարք զին ծա ռա յող նե րի հա րա զատ ներ նշել են, որ, ըստ ի րենց 

հա սած տե ղե կութ յուն նե րի, հրա մա նա տար նե րը լքել են մար տի դաշ տը՝ թող նե լով 
մյուս զինծ ռա յող նե րին, այդ թվում՝ վի րա վոր նե րին:  Մեկ դեպ քում հայտ նի է, որ հրա-
մա նա տա րը հե ռա ցել է մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի վայ րից՝ վնաս վածք ստա-
նա լու պատ ճա ռով:  Մեկ այլ դեպ քում, ըստ ան հայտ կո րած զին ծա ռա յող նե րից մե կի 
հա րա զատ նե րի տե ղե կութ յուն նե րի, ջո կի հրա մա նա տա րը դեռևս հե տա խուզ վում է՝ 
մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի վայ րը ինք նա կամ լքե լու հիմ քով, ո րի առ թիվ հա-
րուց վե է քրեա կան գործ:

9. Ա.Հ.
  Ջաբ րա յի լի զո րա մա սի « Նա րինջ 1ե դի տա կե տում մոտ 200 հո գի են ե ղել: Ո րո շա կի 

պա հի հրա մա նա տա րը նա հան ջի հրա ման է տվել, ին քը նստել է մե քե նան և  հե ռա-
ցել, մինչ դեռ մյուս նե րը շա րու նա կել են մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը: Ըստ ան-
հայտ կո րած ան ձի հա րա զա տի՝ նշված դի տա կե տում ե ղել են տե սախ ցիկ ներ, ո րոնց 
ձայ նագ րութ յուն նե րը պա տե րազ մի ըն թաց քում կամ դրա նից հե տո տե ղա փոխ վել 
են Ս տե փա նա կերտ, սա կայն դրանք հա սա նե լի չեն զին ծա ռա յող նե րի ծնող նե րին: 
 Տե սան յու թե րը, ըստ ան հայտ կո րած նե րի հա րա զատ նե րի, հնա րա վո րութ յուն կտան 
ար ձա նագ րել, թե ով քեր են գե րե վար վել: 

https://www.gov.am/am/deputy-pms-staff-structure/other/895/
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10. Է. Գ.
 Ան հայտ կո րա ծի ծա ռա յա կից նե րից մե կը հա րա զատ նե րին հայտ նել է, որ պա տե-

րազ մից ա ռաջ զին ծա ռա յող նե րը ադր բե ջա նա կան կող մում շարժ են նկա տել, կապ 
են հաս տա տել հրա մա նա տա րի հետ՝ հայտ նե լով այդ մա սին, սա կայն վեր ջինս ա սել 
է՝ «մի ան հանգս տա ցեք, զո րա վար ժութ յուն էե։  Բա ցի այդ, նույն հրա մա նա տա րը զոր-
մա սի տա րած քում 7 հատ սուր ճի ավ տո մատ սարք է ու նե ցել, ո րոնք պա տե րազ մի 
ըն թաց քում բեռ նա տա րով դուրս բե րել տա րած քից:

11. Զ.Ա.
 Ան հայտ կո րած սպան ա կա նա պա տող է ե ղել, սա կայն մաս նակ ցել է բուն մար տա-

կան գոր ծո ղութ յուն նե րին։ Ըստ ան հայտ կո րա ծի հա րա զա տին հայտ նած տվյալ նե-
րի՝ մյուս սպա նե րը թաքն ված են ե ղել զոր մա սում, շա տե րը նաև փա խել են։

12. Ա.Հ.
 Աս կե րա նի զո րա մա սի վաշ տի հրա մա նա տա րը փա խուս տի է դի մել՝ հե տա գա յում 

պատ ճա ռա բա նե լով, որ «հա կա ռա կոր դը հար ձակ վել է, ի րենք փա խել են՝ ով ոնց կա-
րող է ր»։

13. Վ. Ս.
 Հ րա մա նա տար նե րից մե կը հե ռա խո սազ րույ ցի ժա մա նակ ան հայտ կո րա ծի հա րա-

զատ նե րին ա սել է՝ «մի ան հանգս տա ցեք, տղա նե րը շրջա փակ ման մեջ են, բայց հի մա 
գնում ենք ա զա տեն քե։  Հե տա գա յում, երբ հա րա զատ նե րը այլևս կապ չեն կա րո ղա-
ցել հաս տա տել զին ծա ռա յո ղի հետ, գնա ցել են Ար ցախ/ԼՂ և  հան դի պել են նույն հրա-
մա նա տա րին  Տեղ գյու ղի մոտ՝ ճամ փեզ րին նստած, հար բած վի ճա կում և  լա ցե լիս: 
Հ րա մա նա տարն ա սել է՝ «սխալ հաշ վարկ եմ ա րել, է րե խե քին սխալ տեղ եմ ու ղար-
կե լ»։ 

14. Ա. Ա.
  Զին ծա ռա յող նե րը  Հադ րութ գնա լու հրա ման են ստա ցել:  Գի շե րը հաս նե լով նա խա-

տես ված վայ րը՝ պար զել են, որ չպետք է գնա յին: Այ նու հե տեւ ստա ցել են նոր հրա-
ման՝ վե րա դառ նալ « Կար միր շու կաե:  Վե րա դար ձի ճա նա պար հին մե քե նան ռմբա-
կոծ վել է:  Զին ծա ռա յող նե րի մի մա սը զոհ վել է, մյուս մա սը՝ ան հայտ կո րել:

15. Հ.Գ., Կ. Հ., Շ. Ա., Ռ. Հ., Յ. Գ., Ա. Ե., Դ. Ս., Ն. Հ
 60 հո գա նոց «քի միկ նե րիե զոր քը հաձ նա րա րութ յուն է ստա ցել դի տար կե լու  Զան գե-

լա նի ( Կով սա կա նի) շրջա կա տա րած քը, այն դեպ քում, երբ օ րեր ա ռաջ  Զան գե լա նի 
դպրո ցին ար դեն իսկ ադրբ ջա նա կան դրոշ է փակց ված ե ղել:  Հաս նե լով տե ղանք՝ մի 
քա նի զին ծա ռա յող ներ ի ջել են մե քե նա յից, 7 կմ  ոտ քով ա ռաջ գնա ցել և  ըն կել շրջա-
փակ ման մեջ: Ն րանք հա մա պա տաս խան կեր պով զին ված չեն ե ղել, զրա հա բաճ կոն-



83

ներ չեն ու նե ցել և  չեն ու ղեկց վել հրա մա նա տա րա կան կազ մով: 
  Հե տա գա յում ան հայտ կո րած զին ծա ռա յող նե րի հա րա զատ նե րը հրմա նա տար նե-

րից մե կից տե ղե կա ցել են, որ այդ զոր քին դե պի  Զան գե լա նի ար դեն իսկ գրավ ված 
տա րածք ու ղար կե լու հրա ման է տվել ՀՀ զին ված ու ժե րի շտա բի պետ՝ Օ նիկ  Գաս-
պար յա նը:

  Զան գե լան տե ղա փոխ ված զոր քի հա մա նա տար նե րից Ար սեն Աբ գար յա նը զին ծա-
ռա յող նե րին նա հան ջի հրա ման է տվել, ա սե լով «փա խե՛ քե և  ին քը նույն պես փա խել 
է:  Զան գե լա նից նա հան ջե լիս զին ծա ռա յող նե րից մե կը Ա ղի հան քի տա րած քում հրա-
մա նա տար նե րից մե կին հայտ նել է, որ զին ծա ռա յող նե րը վտան գի մեջ են, օգ նութ յուն 
է հար կա վոր, սա կայն գե նե րալ Անդ րա նիկ  Մար գար յա նը օգ նութ յուն չի ու ղար կել, 
ո րից հե տո զին ծա ռա յող նե րը 10 օր գտնվել են  Զան գե լա նի ան տառ նե րում:  Հե տա-
գա յում կա պը վեր ջին նե րիս հետ կո րել է:

 y  Զին ծա ռա յող ներն ու ղարկ վել են մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի՝ ա ռանց հա մա
պա տաս խան զեն քի և  հան դեր ձան քի 

16. Ա.Մ., Է. Գ., Գ. Գ., Ա. Ա., Տ. Ա
 Ան հայտ կո րած զին ծա ռա յող նե րի հա րա զատ նե րը հայտ նել են, որ վեր ջին ներս 

ու ղարկ վել են մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րին մաս նակ ցե լու՝ ա ռանց զեն քի և  
ա ռանց զրա հա բաճ կո նի:  Մեկ դեպ քում հրա մա նա տարն ան ձամբ ան հայտ կո րած 
զին ծա ռա յող նե րից մե կի հա րա զա տին պատ մել է, որ ին քը զեն քը մո ռա ցած է ե ղել 
մե քե նա յի մեջ, հետ է գնա ցել, որ պես զի վերց նի և  տե սել է, որ այն տեղ ար դեն վի րա-
վոր ներ են ե ղել:  Հե տա գա յում, սա կայն, հրա մա նա տա րը հեր քել է այդ ա մե նը, և ն շել, 
որ ին քը այդ օ րը դեպ քի վայ րում չի ե ղել և  ո չինչ չի տե սել:

17. Փ. Չ.
  Դիր քե րում գտնվող զին ծա ռա յող նե րը զենք չեն ու նե ցել, իսկ խրա մատ նե րի փո խա-

րեն ուղ ղա կի փո սեր են փոր ված ե ղել: 
 y Ան հայտ կո րած պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յող նե րի հա րա զատ նե րին վեր ջին նե

րիս գե րե վար ման վե րա բեր յալ հա մա պա տաս խան փաս տա թուղթ է տրա մադր վել, 
որ պես զի հնա րա վոր լի նի նրանց ա զա տել աշ խա տան քից

18. Զ.Ա.
 Ան հայտ կո րա ծի հա րա զա տը հայտ նել է, որ զո րա մա սից ի րեն տրա մադր վել է ԱՀ/

ԼՂ ՊԲ հրա մա նա տար  Ջա լալ  Հա րութ յուն յա նի կող մից հաս տատ ված տե ղե կանք, 
հա մա ձայն ո րի՝ զին ծա ռա յո ղը գե րե վար վել է:  Փաս տաթղ թի հի ման վրա պայ մա նագ-
րա յին զին ծա ռա յողն ա զատ վել է աշ խա տան քից և  հաշ վառ վել պա հես տա զո րում։ 
 Տե ղե կան քը զին ծա ռա յո ղի հա րա զա տին տրա մադ րած սպան ըն տա նի քին հոր դո րել 
է՝ «այդ փաս տաթղ թով ո չինչ չա նել, այ լա պես բո լո րը խնդիր ներ կու նե նա նե։  Զին ծա-
ռա յո ղի եղ բայ րը ՀՀ քննչա կան կո մի տեում պար զել է, որ այդ պի սի տե ղե կանք տրա-
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մադ րում են հա ճախ, որ պես զի զին ծա ռա յող նե րին աշ խա տան քից ա զա տեն։ 
 y Ան հայտ կո րած նե րի հա րա զատ նե րը պար բե րա բար հե ռա խո սա զան գեր են ստա

ցել պարս կա կան կամ այլ երկր նե րի ան հայտ հե ռա խո սա հա մար նե րից

19. Ա.Մ., Հ. Հ, Ա. Ղ., Տ. Բ., Ա. Մ. 
 Ո րոշ անhայտ կո րած նե րի հա րա զատ ներ պար բե րա բեր հե ռա խո սա զան գեր են 

ստա ցել  Պարս կաս տա նի հե ռա խո սա յին կո դով: 
  Մեկ դեպ քում, զին ծա ռա յո ղի մայ րը զանգ է ստա ցել այլ երկ րի կո դով, լսել է, թե ինչ-

պես է մի տղա մարդ շշու կով խո սել է հա յե րեն լեզ վով, սա կայն ձայ նը ցածր է ե ղել և 
 չի հաս կաց վել, թե ինչ է նա ա սում: Ան հայտ կո րա ծի ըն տա նի քը նշված դեպ քի մա-
սին հայտ նել է պա տե րազ մի ըն թաց քում ձե ւա վոր ված ՀՀ ՊՆ ան հայտ կո րած և  գե-
րե վար ված զին ծա ռա յող նե րի հար ցով զբաղ վող հանձ նա ժո ղո վին և  պարզ վել է, որ 
դա Լ յուք սեմ բուր գի հե ռա խո սա հա մար է և  պատ կա նում է ինչ-որ կենտ րո նի: Ան հայտ 
կո րա ծի հար զատ նե րը դի մել են ԱԱԾ, սա կայն այն տեղ պա տաս խա նել են, որ ե թե 
նույ նիսկ այդ զան գը ինչ-որ կապ ու նե նա ան հայտ կո րա ծի հետ, միև նույն է ծնող նե-
րին այդ մա սին ո չինչ չեն հայտ նի: ԱԱԾ-ն  գոր ծը ու ղար կել է ՀՀ պաշտ պա նութ յան 
նա խա րա րութ յուն, սա կայն այն տե ղից այն հետ է ու ղարկ վել ԱԱԾ: ԱԱԾ-ից հա րա-
զա տին հայտ նել են, որ հնա րա վոր է ի րենց թվա ցել է, որ հա յե րեն լեզ վով են խո սել, 
սա կայն զին ծա ռա յո ղի մայ րը վստահ է, որ հա յե րեն խոսք է լսել:

 y Ան սարք մե քե նա նե րի պատ ճա ռով զին ծա ռա յող նե րը չեն կա րո ղա ցել նա հան ջել 
և  ընկ նե լով շրջա փակ ման մեջ՝ ան հե տա ցել են:  Պարզ չէ, թե արդ յոք մե քե նա նե րը 
փչա ցել են պա տե րազ մա կան գո րո ծութ յուն նե րի ըն թաց քում, թե ե ղել են ան սարք 
մինչև պա տե րա զա մը:

20. Ա.Բ., Ա. Մ
 Ըստ ան հայտ կո րած զին ծա ռա յո ղի հա րա զատ նե րի՝ ծա ռա յա կից նե րից ստաց ված 

տե ղե կութ յուն նե րով  Ֆի զու լիիում նա հան ջի հրա ման է ե ղել և  բո լո րը սկսել են փախ-
չել տար բեր ուղ ղութ յուն նե րով:  Զին ծա ռա յո ղը, նկա տե լով, որ ներք ևում կանգ նած է 
վի րա վոր զին ծա ռա յող ներ տե ղա փո խող մե քե նա, մի քա նի զին ծա ռա յող նե րի հետ 
ի ջել է, որ պես զի մե քե նան վա րե լով դուրս գան տա րած քից, սա կայն մե քե նան ան-
սարք է ե ղել:  Զին ծա ռա յո ղը կա րո ղա ցել է շար ժիչն աշ խա տեց նել, սա կայն ճա նա-
պար հին մե քե նան կրկին փչա ցել է և  զին ծա ռա յող ներն ըն կել են շրջա փակ ման մեջ:

 y  Կա պի մի ջոց նե րի բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով զին ծա ռա յող ներն ու նե ցել են ռազ
մա կան ի րա վի ճա կի փո փո խութ յան վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յան ստաց ման 
խնդիր

21. Ա.Ա.
 Ան հայտ կո րած զին ծա ռա յո ղի հայ րը շտա բի պե տի հետ խո սե լով պար զել է, որ 2 

զին ծա ռա յո ղի ու ղար կել են 700 մետր հե ռա վո րութ յան վրա ա ռա ջադ րանք կա տա-
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րե լու, սա կայն նման դեպ քե րում զին ծա ռա յող նե րի միջև հե ռա վո րութ յու նը 120 մետ-
րից ա վե լի չպետք է լի նի, քա նի որ ձայ նա յին ազ դան շա նը մեծ հե ռա վո րութ յան վրա 
լսե լի չէ, իսկ ռա դիո կա պի մի ջոց ներ զին ծա ռա յող նե րի մոտ չի ե ղել։

22. Գ. Գ.
  Զին ծա ռա յող նե րը կա պի մի ջոց ներ չու նե նա լու պատ ճա ռով չեն ի մա ցել, որ նա հան-

ջի հրա ման է տրվել:
 y Ադր բե ջան ցի նե րը խո սել են հա յե րեն և կ րել են հայ կա կան զին վո րա կան հա մազ

գեստ

23. Ա.Ա, Լ. Ա., Կ. Հ
 Ան հայտ կո րա ծի հա րա զատ նե րը ի րենց ան հայտ կո րած հա րա զա տի ծա ռա յա կից-

նե րից տե ղե կա ցել են, որ եր բեմն Ադր բե ջա նի զին ված ու ժե րի զին ծա ռա յող նե րը 
ե ղել են հայ կա կան հա մազ գես տով ու հստակ խո սել են հա յե րեն։  Մեկ դեպ քում հայ 
զին ծա ռա յող նե րը, կար ծե լով, թե վեր ջին ներս հայ են, չեն կրա կել և  դի մադ րութ յուն 
չեն ցույց տվել, արդ յուն քում հայ զին ծա ռա յող նեն ըն կել են շրջա փակ ման մեջ և  ու-
նե ցել են դիր քա յին կո րուստ:

 y  Կազ մա կեր պա կան խնդիր ներ, ո րոնք ար ձա նագր վել են պա տե րազ մա կան գոր ծո
ղութ յուն նե րի ըն թաց քում

24. Հ. Բ., Ա.Ա
  Մեկ գի շեր վա ըն թաց քում զին ծա ռա յող նե րին ա նընդ հատ տար բեր տե ղանք ներ են 

տե ղա փո խել:  Փաս տա ցի, չի դրսևոր վել կազ մա կերպ ված մո տե ցում զին ծա ռա յող նե-
րի տե ղա բաշխ ման հար ցում:

25. Հ. Բ.
 Ան հայտ կո րա ծի հա րա զա տի խոս քե րով՝ չնչին ա ռող ջա կան խնդիր ներ ու նե ցող 

զին ծա ռա յող նե րը մնա ցել են հոս պի տա լում, իսկ նոր վի րա հատ ված և  դեռևս լրիվ 
չա պա քին ված ո րոշ զին ծա ռա յող ներ ու ղարկ վել են ա ռաջ նա գիծ:

26. Լ. Ա.
  Նա հան ջի ժա մա նակ ծա ռա յա կից նե րը ի րենց վի րա վոր ըն կե րո ջը տե ղա փո խել են 

հա մե մա տա բար ա պա հով վայր և  ճա նա պար հին հան դի պե լով վի րա վոր ներ փնտրող 
և  տե ղա փո խող բժշկա կան մե քե նա ներ՝ տե ղե կաց րել են, որ ի րենց զի նակ ցին թո ղել 
են նշված վայ րում, սա կայն մե քե նա յի անձ նա կազմն ա սել է, որ այժմ հրա ման չու նեն 
այդ տա րածք գնա լու և  միայն ե րե կո յան կա րող են գնալ այն տեղ։ Արդ յուն քում զին-
ծա ռա յողն ան հայտ կո րել է:
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27. Վ.Վ.
  Զին ծա ռա յո ղը վեր ջին ան գամ հա րա զատ նե րի հետ խո սե լիս հայտ նել է, որ դիր քե-

րում ի րենց «փո խա րի նող ներ չեն գա լի սե, իսկ ին քը վա տա ռողջ է ե ղել և  ֆի զի կա պես 
այլևս ի վի ճա կի չի ե ղել շա րու նա կել մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը։

28. Վ.Վ
 Ան հայտ կո րա ծին զո րա հա վա քա յին զո րա կո չի շրջա նակ նե րում զո րա կո չե լուց հե-

տո  Շա հում յա նի զին կո մի սա րիա տի կող մից դեռևս շա րու նակ վել են ու ղարկ վել ծա-
նու ցագ րեր՝ ըն հա նուր 5 ան գամ։ 

29. Վ. Ա.
 Ան հայտ կո րած ան ձը զո րա հա վա քա յին զո րա կո չի շրջա նակ նե րում մեկ նել է ռազ-

մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րին մաս նակ ցե լու որ պես բժիշկ, սա կայն վեր ջին ան գամ, 
երբ խո սել է ըն տա նի քի հետ, հայտ նել է որ մաս նակ ցում է մար տա կան գոր ծո ղութ-
յուն նե րին:

30. Զ.Ա.
  Նա հան ջի ժա մա նակ հրա մա նա տար նե րից մե կը վի րա վոր նե րին հոր դո րել է մնալ, 

իսկ այն ան ձանց, ով քեր վի րա վոր չեն՝ գնալ բեռ նա տա րով, ո րը ան սարք է ե ղել:

31. Ս.Օ.
 Ո րոշ սպա ներ նո րա կո չիկ նե րի մոտ հայ տա րա րել են, որ ի րենց «եր կու դու խով զին-

ծա ռա յող է պետ քե: 2 հո գի ցան կութ յուն են հայտ նել մաս նակ ցել մար տա կան գոր ծո-
ղութ յուն նե րին, չնա յած ըն դա մե նը 2 ամս վա զին ծա ռա յող են ե ղել և  պատ շաճ կեր-
պով չեն տի րա պե տել զեն քի օգ տա գործ մա նը, մար տա կան ծա ռա յութ յան կա նոն-
նե րին:  Հե տա գա յում, ըստ ան հայտ կո րա ծի հա րա զա տի, 8 վի րա վոր զին ծա ռա յող 
ճա նա պար հին հան դի պել են հրա մա նա տար նե րի մե քե նա յին, որն ուղ ղա կի ան ցել է 
զին ծա ռա յող նե րի կող քով՝ նրանց թող նե լով ա նօգ նա կան: Ե ղել են նաև սպա ներ, ով-
քեր զին ծա ռա յող նե րին վի րա վոր ըն կած թո ղել են և  փա խել մար տի դաշ տից:


