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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ԴԵՄ ՍԱՆՁԱԶԵՐԾՎԱԾ  
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Սույն զեկույցում տեղ գտած հետազոտությունները  

իրականացվել են 2021թ. հունվար-փետրվար ամիսներին:  

Բոլոր ներկայացված տվյալները վերցված են  

այդ ժամանակահատվածում հասանելի բաց աղբյուրներից և,  

հնարավոր է, ենթարկված լինեն փոփոխության: 
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 

ՆԱԽԱԲԱՆ              5 
 

 

1. ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂՈՒՄ 

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  

ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԸ 

ԵՎ ՈՏՆՁԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 

ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ   6 
 Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակչության թիրախավորում և սպանություններ 

 Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած բնակավայրերում քաղաքացիական 

անձանց խոշտանգումներ և սպանություններ 

 Առանձնակի դաժանությամբ խոշտանգումներ 

 Գերության մեջ սպանված քաղաքացիական անձինք 

 Նպատակային հանրայնացում 

 Քաղաքացիական անձանց սպանություններ Եռակողմ հայտարարության 

ստորագրումից հետո 

 Եռակողմ հայտարարության ստորագրումից հետո Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ 

բնակչության թիրախավորում  

 Եռակողմ հայտարարության խախտումներ 

 Գերիների հայրենադարձման պահանջի կատարման ընթացքը 

 Չհաստատված դեպքեր 

 Գերիների 40 հաստատված դեպքեր, որոնց Ադրբեջանը հրաժարվում է վերադարձնել 

 Գերության մեջ հայտնված անձանց իրավունքների խախտումներ, խոշտանգումներ 

 Կտտանքներ և խոշտանգումներ գերեվարված անձանց հանդեպ 

 Խոշտանգումներ և անմարդկային վերաբերմունքի դրսևորումներ 

 Բուժօգնության չտրամադրում, խոշտանգման դեպքեր հիվանդանոցներում 

 Սպառնալիքներով՝ ստորագրությունների կորզում 

 Ոտնձգություններ Հայաստանի Հանրապետության տարածքների նկատմամբ մինչև 

2021թ. նոյեմբեր  

 Նոյեմբերյան դեպքեր 

 Սպառնալիքներ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության 

հանդեպ 
 

 

2.  ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ  

ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ  

ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐ       26 
 Խաղաղ բնակչության և զինվորականների միջև տարբերակման  

սկզբունքի խախտում 

 Արգելված զինատեսակների կիրառումը քաղաքացիական բնակչության և 

քաղաքացիական օբյեկտների դեմ 

 Ռազմագերիների/զինված ընդհարումների զոհերի հետ վարվելակերպի կանոններ 

 Երեխաների իրավունքների խախտումներ 
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3. ԼՐԱԳՐՈՂՆԵՐԸ՝ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐԻ ԹԻՐԱԽՈՒՄ   33 
 Լրագրողների նկատմամբ հարձակման դեպքեր 

 Լրագրողների պաշտպանությունը միջազգային իրավունքով  
 

 

4.  2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՐՑԱԽՅԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  

ԿՐԱԾ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ  

ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԸ        39 
 

 

5.  2020 ԹՎԱԿԱՆԻ 44-ՕՐՅԱ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 

ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆ ԿՈՂՄԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՊԱՏՃԱՌՈՎ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻՆ ՀԱՍՑՎԱԾ 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎՆԱՍԸ ԵՎ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ    45 
 Բնական էկոհամակարգերի ոչնչացմանն ուղղված ադրբեջանական կողմի 

գործողությունների փաստական հանգամանքների վերլուծություն 

 Ադրբեջանական կողմը կիրառել է սպիտակ ֆոսֆոր պարունակող զինամթերք,  

որն արգելված է Ժնևի կոնվենցիայով 

 Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված 44-օրյա պատերազմի ուղղակի  

ազդեցությունը ՀՀ սահմանամերձ էկոհամակարգերի վրա  

 Անտառածածկ տարածքների կորուստ, անտառի դեգրադացիա  

և անտառային հրդեհների ռիսկերի մեծացում 

 Լանդշաֆտներին, գեոբազմազանությանը և կենսաբազմազանությանն ուղղված 

համատարած ֆիզիկական վնաս 

 Ջրային օբյեկտների թիրախավորում 

 Համաճարակի վտանգ 

 Արդյունաբերական վթարների վտանգ. թիրախավորվել են պոչամբարներ 

 Բնապահպանական հնարավոր սպառնալիքները պատերազմից հետո  

 Խմելու ջրի հասանելիության խնդիրը սահմանամերձ բնակավայրերում  

 Վտանգված են ոչ միայն տարածաշրջանի, այլև Եվրոպայի արժեքավոր բնական 

էկոհամակարգերը 

 Ադրբեջանի գործողությունները միջազգային իրավունքի համատեքստում 

 Խախտված բնապահպանական միջազգային փաստաթղթեր 

 Եզրակացություն 
 

 

6.  ԱՐՑԱԽՅԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ  

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ  

ԿՐԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԸ          56 
 

 

ՎԵՐՋԱԲԱՆԻ ՓՈԽԱՐԵՆ          63 
 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ            66 
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ՆԱԽԱԲԱՆ 
 

 

Սույն զեկույցը նախապատրաստել են Արևելյան գործընկերության Քաղաքացիական 

հասարակության ֆորումի անդամ կազմակերպությունների մի խումբ 

ներկայացուցիչներ: Զեկույցի նպատակն է փաստագրել 2020թ. սեպտեմբերի 27-ին 

Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմի 

հետևանքով հայ ժողովրդի կրած վնասները մի շարք ոլորտներում, այդ թվում` մարդու 

իրավունքների և մարդասիրական իրավունքի, պետության տարածքային 

ամբողջականության և անվտանգության, տնտեսության, բնապահպանության և 

մշակույթի ոլորտում: Զեկույցը նախատեսված է դրանում արծարծվող խնդիրներով 

զբաղվող, տեղական և միջազգային կազմակերպությունների, անհատների, 

պաշտոնատար անձանց և մարմինների սահմանափակ շրջանակի համար: Զեկույցը 

մշակելիս հեղինակներն օգտվել են ինչպես բաց աղբյուրներում առկա, այնպես էլ 

պաշտոնական շրջանակներից հարցումներով ստացված տեղեկություններից, որոնք, 

անձնական կյանքի նկատմամբ հարգանքի իրավունքի և անվտանգային 

նկատառումներից ելնելով, ենթակա չեն լայն շրջանառման: 
 

Զեկույցը կազմված է վեց բաժիններից: Առաջին բաժնում փաստագրված են պատերազմի 

ընթացքում մարդու իրավունքների և մարդասիրական իրավունքի ոլորտում Ադրբեջանի 

կողմից կատարված իրավախախտումները և Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի 

նկատմամբ ադրբեջանական կողմի ոտնձգությունները: Երկրորդ բաժինն 

անդրադառնում է այն միջազգային իրավական փաստաթղթերին, որոնք ամրագրում են 

առաջին բաժնում նկարագրված խախտումները: Երրորդ բաժինն անդրադառնում է 

պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից լրագրողների 

իրավունքների խախտումներին: Չորրորդ, հինգերորդ և վեցերորդ բաժիններն 

անդրադառնում են պատերազմի հետևանքով հայ ժողովրդին պատճառված 

տնտեսական, բնապահպանական և մշակութային վնասներին:  
 

Սույն զեկույցի հեղինակային խումբն իր երախտագիտությունն է հայտնում այն 

անհատներին և կազմակերպություններին, որոնք իրենց տեղեկություններով, 

փորձագիտական կարծիքներով և խորհրդատվությամբ նպաստեցին զեկույցի 

մշակմանը: Մեր հատուկ երախտագիտությունն ենք հայտնում իրավապաշտպան 

Արտակ Զեյնալյանին՝ Ադրբեջանի կողմից պահվող ռազմագերիների և այլ անձանց 

մասին կարևոր տեղեկությունների և նրանց իրավունքների վերաբերյալ իր 

համակողմանի վերլուծությունների համար:  
 

Հեղինակներ` 

Քրիստինե Խանումյան, Իրավունքի Եվրոպա միավորում 

Սյուզաննա Սողոմոնյան, Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա 

Անի Գրիգորյան, Իրազեկ քաղաքացիների միավորում 

Մովսես Արիստակեսյան, Տնտեսական իրավունքի կենտրոն 

Սուսաննա Եղիազարյան, Տնտեսական իրավունքի կենտրոն 
Մարի Չաքրյան, Հանրային իրազեկման և մոնիթորինգի կենտրոն 

Հայկուհի Մուրադյան, մշակութաբան  
 

Խմբագիր` 

Լուսինե Հակոբյան, Իրավունքի Եվրոպա միավորում  
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1. ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂՈՒՄ  

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ  

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ  

ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՈՏՆՁԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 

ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 

 

 

Զեկույցի այս հատվածում անդրադարձ է կատարվելու․  
 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և դրա ավարտից հետո Ադրբեջանի կողմից 

Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակչության՝ այդ թվում մահվան հանգեցրած 
թիրախավորումներին, բռնություններին և խոշտանգումներին,  

 Ադրբեջանի իրավազորության ներքո հայտնված հայազգի քաղաքացիական 
անձանց և ռազմագերիների հանդեպ իրականացված խոշտանգումներին, 
բռնություններին, 

 ռազմական գործողությունները դադարեցնելու վերաբերյալ Հայաստանի, 
Ադրբեջանի և ՌԴ-ի ղեկավարների եռակողմ հայտարարության մեջ ներառված՝ 
գերիների փոխադարձ հայրենադարձման վերաբերյալ դրույթի՝ Ադրբեջանի կողմից 
խախտումներին,  

 եռակողմ հայտարարությունից հետո Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան 
տարածքի հանդեպ Ադրբեջանի ոտնձգություններին,  

 Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի հանդեպ Ադրբեջանի այլ 
նկրտումների վերաբերյալ պաշտոնական հայտարարություններին։ 

 

Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակչության  
թիրախավորում և սպանություններ 

 
Ըստ Լեռնային Ղարաբաղի Մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացրած 

տվյալների՝ 44-օրյա պատերազմի արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղի 40 հազար 

բնակիչներ զրկվել են իրենց տներից և ունեցվածքից։ Ավելի քան 38 հազար մարդ, այդ 

թվում՝ 11 հազար երեխա, տեղահանվել է այն համայնքներից, որոնք պատերազմի 

արդյունքում անցել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Տեղահանված բնակչության 

մեծ մասը դեռևս գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղի տարածքից դուրս։  

 

2020թ. սեպտեմբերի 27-ից մինչև 2021թ․ սեպտեմբերի 27-ն ընկած 

ժամանակահատվածում Լեռնային Ղարաբաղի Մարդու իրավունքների պաշտպանի 

աշխատակազմի փաստահավաք աշխատանքների արդյունքում պարզվել է, որ 44-օրյա 

պատերազմի ընթացքում և դրա ավարտից հետո Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից 
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սպանվել է 80 քաղաքացիական անձ։ Քաղաքացիական 163 անձինք ստացել են տարբեր 

աստիճանի վիրավորումներ։1 
 

Սպանված քաղաքացիական անձանցից 68-ը եղել են արական սեռի ներկայացուցիչներ, 

12-ը՝ իգական։  
 

Նրանցից․  

1-ը՝ մինչև 18 տարեկան,  

15 քաղաքացիական անձինք՝ 18-40 տարեկան,  

25-ը՝ 41-ից-62 տարեկան,  

39 քաղաքացիական անձինք եղել են 63 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի։  
 

Նրանցից 42-ը սպանվել է թիրախային հարվածների հետևանքով, 38 քաղաքացիական 

անձինք սպանվել է իրենց բնակավայրեր ադրբեջանական զինված ուժերի ներխուժումից 

հետո կամ գերեվարման մեջ հայտնվելուց հետո։  
 

Մոտ 20 քաղաքացիական անձանց ճակատագիրը դեռևս մնում է անհայտ։  
 

Արձանագրվել են խոշտանգման և դիակների խեղման, անխուսափելիորեն 

քաղաքացիական մահերի հանգեցնող թիրախային հարվածների մի շարք դեպքեր:  
 

Քաղաքացիական անձանց մահվան ամենամեծ ցուցանիշն արձանագրվել է Ադրբեջանի 

վերահսկողության տակ անցած Հադրութի շրջանում՝ 32 դեպք։  
 

Մահացած քաղաքացիական անձանց թվերը՝ ըստ բնակության վայրի․  
Հադրութի շրջան - 32 
Մարտունիի շրջան - 14 
Ստեփանակերտ - 13 
Ասկերանի շրջան - 9 
Մարտակերտի շրջան - 5 
Շուշիի շրջան - 5 
Քաշաթաղի շրջան - 1 

 

Մահացած քաղաքացիական անձանցից 52-ը զոհվել է բնակության վայրում, 15-ը՝ 

հասարակական վայրերում, 11-ը՝ աշխատավայրում, 2-ը ՝ ադրբեջանական բանտում։  

 

Հեռահար հարվածների արդյունքում սպանված գրեթե բոլոր քաղաքացիական անձինք 

սպանվել են պայթյունների հետևանքով ստացած բեկորային վնասվածքներից։  
 

Բացի դրանից, 

4 քաղաքացիական անձ սպանվել է անօդաչու թռչող սարքի թիրախավորման 

արդյունքում,  

1 քաղաքացիական անձ սպանվել է դիպուկահարի կրակոցից,  

                                                           
1https://artsakhombuds.am/hy/document/785?fbclid=IwAR3_nc0o8Xkju5S2xaZQs6Q5buiE3euxTx5YdIozhYGkhf

MUfJeQfLouVas - Լեռնային Ղարաբաղի Մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցը՝ Ադրբեջանական 

զինված ուժերի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական անձանց սպանության դեպքերի 

վերաբերյալ (թարմացված՝ առ 27 սեպտեմբերի, 2021թ)։ 

https://artsakhombuds.am/hy/document/785?fbclid=IwAR3_nc0o8Xkju5S2xaZQs6Q5buiE3euxTx5YdIozhYGkhfMUfJeQfLouVas
https://artsakhombuds.am/hy/document/785?fbclid=IwAR3_nc0o8Xkju5S2xaZQs6Q5buiE3euxTx5YdIozhYGkhfMUfJeQfLouVas
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1 քաղաքացիական անձ սպանվել է սեփական բնակարանում՝ դիվերսիոն 

ներթափանցման արդյունքում,  

1 քաղաքացիական անձ սպանվել է դիվերսիոն խմբի հրազենային կրակոցից,  

1 քաղաքացիական անձ սպանվել է հրազենի կրակոցից։  

1 քաղաքացիական անձ մահացել է լրագրողների թիրախավորման արդյունքում՝ 

Մարտունի քաղաքի հերթական հրետակոծության ժամանակ, քաղաքի կենտրոնում, 

հայկական ու օտարերկրյա լրատվամիջոցների մի խումբ ներկայացուցիչների 

ուղեկցելիս․ արկի բեկորային հարվածների հետևանքով նա տեղում մահացել է, իսկ 

չորս լրագրողներ՝ ֆրանսիական «Լը Մոնդ» թերթի թղթակիցներ Ռաֆայել 

Յաղուբզադեն, Ալան Կավալը, հայկական 24news.am լրատվամիջոցի թղթակից Սևակ 

Վարդումյանը և «Արմենիա» հեռուստաընկերության օպերատոր Արամ Գրիգորյանը՝ 

վիրավորվել են: 
 

Հումանիտար և կենսական նշանակության օբյեկտների և նրանց աշխատակիցների 

նպատակային թիրախավորման արդյունքում աշխատանքի վայրում կամ իրենց 

աշխատանքային պարտականությունները կատարելիս սպանվել են․  

Լեռնային Ղարաբաղի Փրկարար ծառայության 2 աշխատակից (վիրավորվել են նաև 6 

փրկարարներ),  

«Արցախէներգո» ՓԲԸ 3 աշխատակիցներ, (ևս 1 աշխատակից ստացել է մարմնական 

վնասվածքներ),  

«Արցախգազ» ՓԲԸ 1 աշխատակից։  
 

Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած բնակավայրերում  
քաղաքացիական անձանց խոշտանգումներ և սպանություններ 

 

Լեռնային Ղարաբաղի Օմբուդսմենի կողմից ներկայացված զեկույցի համաձայն` 38 

քաղաքացիական անձինք, որոնք ռազմական գործողությունների ժամանակ չեն 

կարողացել կամ չեն ցանկացել լքել իրենց բնակարանները, սպանվել են հենց իրենց 

բնակության վայրերում․ նախկին ԼՂԻՄ-ի այն տարածքներում, որոնք պատերազմական 

գործողությունների ժամանակ անցել են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։  
 

Այդ քաղաքացիական 38 անձինք սպանվել են ադրբեջանական գերության կամ առնվազն 

վերահսկողության ներքո՝ ֆիզիկական բռնության, դանակահարության, գլխատման, 

հրազենային մերձակա կրակոցի և այլ անմիջական միջոցների կիրառմամբ: 
 

Իրենց բնակավայրերում ադրբեջանական ներխուժման արդյունքում սպանված 

քաղաքացիական անձանց թիվը՝ ըստ շրջանների․  

Հադրութի շրջան - 27  
Շուշիի շրջան և Շուշի քաղաք - 5  
Ասկերանի շրջան - 4  
Մարտունիի շրջան - 2 
 

Նրանցից 11-ի մարմինները հայտնաբերվել են ռազմական գործողությունների ավարտից 

բավականին ժամանակ անց ՝ որոնումների ընթացքում, լրիվ քայքայված վիճակում։ 

Կոնկրետ այդ դեպքերով անհնար է դարձել մանրամասնորեն գնահատել մահվան 

հանգամանքներն ու կատարված հանցագործությունների հետքերը: 
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Առանձնակի դաժանությամբ խոշտանգումներ 
 

Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում մնացած քաղաքացիական 

անձինք ոչ միայն պարզապես խոշտանգվել և սպանվել են, այլև նրանցից ոմանց 

մարմինները հայտնաբերվել են առանձնահատուկ դաժանությամբ խոշտանգված 

վիճակում։  

 

5 քաղաքացիական անձինք գլխատվել են, 2 քաղաքացիական անձանց դիակները 

հայտնաբերվել են առանց ձախ ականջի։  
 

Յուրի Առուշանի Ասրիյան 

Ծնվել է 1940թ., բնակվում էր Հադրութի շրջանի Ազոխ գյուղում, միայնակ կենսաթոշակառու էր:  
Առողջական խնդիրներով պայմանավորված՝ Հադրութի շրջանի Ազոխ գյուղի բնակիչ Յուրի 
Ասրիյանը չէր կարողացել դուրս գալ իր բնակավայրից և 2020թ. հոկտեմբերի 21-ին գերեվարվել էր 
գյուղ ներխուժած ադրբեջանական զինվորականների կողմից: Հետագայում, 2020թ. դեկտեմբեր 
ամսին համացանցումտեսանյութ էր տարածվել, որը պարունակում էր Յուրի Ասրիյանի գլխատման 
տեսարանը: Նա բազմաթիվ անգամ «Ալլահի» անունով խնդրում է չգլխատել իրեն, սակայն 
ադրբեջանական զինված ուժերի համազգեստով զինվորականն ակնհայտորեն գլխատում է նրան: 
Մարմինը գտնվել է 21.01.2021թ.-ին: 
 

Գեննադի Միքայելի Պետրոսյան 

Ծնվել է 1951թ., բնակվում էր Ասկերանի շրջանի Մադաթաշեն գյուղում, կենսաթոշակառու էր: 
Ասկերանի շրջանի Մադաթաշեն գյուղի բնակիչ Գեննադի Պետրոսյանը 27.10.2020թ. գյուղի 
տարհանումից հետո վերադարձել էր գյուղ մնացյալ իրերը վերցնելու նպատակով: Նույն 
ժամանակահատվածում գյուղում հայտնված ադրբեջանական զինվորականները նրան գերեվարել և 
հետագայում նոյեմբեր ամսին համացանցում տեղադրել են մի տեսանյութ, որում ակնհայտորեն 
նկատելի է, թե ինչպես են Գեննադի Պետրոսյանին գլխատում, նրա մարմինն ու անդամահատված 
գլուխը տեղադրում խոզի մարմնի մոտ, ենթադրաբար՝ նույնացնելու մտադրությամբ: 

  
Նինա Միքայելի Դավթյան 

Ծնվել է 1938թ., բնակվում էր Հադրութի շրջանի Վարդաշատ գյուղում, կենսաթոշակառու էր: 
19.12.2020թ. Հադրութի շրջանի Վարդաշատ համայնքում դիակների որոնման աշխատանքների 
արդյունքում հայտնաբերվել է 10.10.2020թ. ադրբեջանական զորքերի կողմից բռնազավթված նույն 
գյուղի բնակչուհի Նինա Դավթյանի դիակը՝ լրիվ քայքայված վիճակում: Նինա Դավթյանի գլուխը 
մարմնից անջատված էր, իսկ ձեռքը՝ կոտրված: Ամուսնու՝ Դավիթ Դավթյանի դիակը նույնպես 
գտնվել է Վարդաշատ գյուղում որոնողական աշխատանքների արդյունքում: 
 

Ռադիկ Ստեփանի Ստեփանյան 

Ծնվել է 1937թ., բնակվում էր Հադրութի շրջանի Տող գյուղում, ուներ հաշմանդամություն: 
19.12.2020թ. Հադրութի շրջանի Տող համայնքում դիակների որոնման աշխատանքների արդյունքում 
հայտնաբերվել են 21.10.2020թ.-ից գյուղում մնացած նույն գյուղի բնակիչներ Ռադիկ Ստեփանյանի և 
Մարտիկ Ավետիսյանի դիակները՝ քայքայված վիճակում: Ռադիկ Ստեփանյանի գլուխը 
բացակայում էր, իսկ ոտքերը կոտրված էին: 
 

Ելենա Գուրգենի Հակոբյան 

Ծնվել է 1953թ., բնակվում էր Հադրութի շրջկենտրոն Հադրութ քաղաքում, կենսաթոշակառու էր: 
Հադրութ քաղաքում դիակների որոնման աշխատանքների ընթացքում 04.01.2021թ. իրենց տան 
հարևանությամբ հայտնաբերվել է Ելենա Հակոբյանի դին՝ ոտքերը պարանով փաթաթված, իսկ 
գանգը՝ մարմնից առանձնացված վիճակում: Նրա նույնականացումը կատարվել է հարևանի 
վկայությամբ։ 
Ելենա Հակոբյանը 04.10.2020թ. Հադրութ քաղաքի կենտրոնում գնդակահարված Բենիկ Հակոբյանի 
կինն էր: 
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Աշոտ Առաքելի Մունչյան 

Ծնվել է 1951թ., բնակվում էր Շուշիի շրջկենտրոն Շուշի քաղաքում, կենսաթոշակառու էր: 
Աշոտ Մունչյանը Շուշի քաղաքում մնացած և 08.11.2020թ., կամ հաջորդող օրերին Ադրբեջանի 
զինվորականների կողմից գերեվարված քաղաքացիական անձանցից է, որի դիակը 05.12.2020թ. 
հանձնվել է հայկական կողմին՝ դիտավորությամբ նրան կյանքից զրկելու մասին վկայող բավարար 
ապացույցներով: Դատաբժշկի նախնական եզրակացությամբ՝ Աշոտ Մունչյանը սպանվել է 
հրազենային վիրավորումից: Բացի դրանից, կտրված է եղել նաև նրա ձախ ականջը: 
 

Ալվարդ Սուլեյմանի Թովմասյան 

Ծնվել է 1963թ., բնակվում էր Շուշիի շրջանի Քարին Տակ գյուղում, տառապում էր հոգեկան 
հիվանդությամբ: Դիակը հայտնաբերվել է 13.01.2021թ. նույն գյուղում իրականացված որոնողական 
աշխատանքների արդյունքում: Դիակի արտաքին զննությամբ արձանագրվել են խոշտանգման 
մասին վկայող բացահայտ հետքեր, կտրված է եղել ձախ ականջը: Դիակի նույնականացումը 
կատարվել է հարազատների կողմից և «ԴՆԹ» նմուշների համեմատական հետազոտության 
արդյունքում։ 

 

Գերության մեջ սպանված քաղաքացիական անձինք 
 

Ադրբեջանական ներխուժման արդյունքում սպանված քաղաքացիական անձանցից 

առնվազն երկուսի դեպքում հաստատվել է, որ նրանք գերեվարվել և տեղափոխվել են 

Բաքու, իսկ որոշ ժամանակ անց ադրբեջանական կողմը փոխանցել է նրանց 

մարմինները։  
 
Էդուարդ Շահգելդյան 

Ծնվել է 1941 թվականին։ Ապրում էր կնոջ՝ Արեգա Շահգելդյանի հետ, Լեռնային Ղարաբաղի 
Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց գյուղում։ 2020 թվականի հոկտեմբեր ամսին համացանցում 
տարածվել է տեսանյութ, որտեղ երևում են գերեվարված Էդուարդը և Արեգան։ Հետագայում պարզվել 
է, որ նրանք գերեվարվել են հոկտեմբերի 27-ին։ Էդուարդը և Արեգան անազատության մեջ են մնացել 
Բաքվում իրենց գերության ամբողջ ընթացքում՝ առանց արտաքին աշխարհի հետ 
հաղորդակցության։ Նրանք ենթարկվել են խոշտանգումների, նվաստացուցիչ և անմարդկային 
վերաբերմունքի: Էդուարդը մահացել է խոշտանգման արդյունքում, ինչը հաստատվել է 
դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացությամբ։ Արեգան հայրենադարձվել է 2020 թվականի 
դեկտեմբերի 9-ին, իսկ Էդուարդի դին հայկական կողմին է հանձնվել դեկտեմբերի 28-ին։ 
 

Մուշեղ Մելքումյան 

Ծնվել է 1937 թվականին, 1950 թվականից ապրել է Լեռնային Ղարաբաղի Հադրութի շրջանում։ 
Գերեվարվել է 2020 թվականի հոկտեմբեր ամսին։ Նրան գրեթե 20 օր պահել են առանց արտաքին 
աշխարհի հետ հաղորդակցության։ Մուշեղը ենթարկվել է անմարդկային և նվաստացուցիչ 
վերաբերմունքի, որի արդյունքում մահացել է 2020 թվականի հոկտեմբերի 29-ին՝ գանգուղեղային 
վնասվածքների պատճառով: Նրա դին հայկական կողմին է հանձնվել 2020 թվականի հոկտեմբերի 
31-ին։ Կարմիր խաչը նրան այցելելու հնարավորություն է ստացել միայն 2020 թվականի հոկտեմբերի 
26-ին, Մուշեղ Մելքումյանի մահվանից 3 օր առաջ։  

 
Նպատակային հանրայնացում 

 
Իրենց բնակության վայրերում ադրբեջանական ներխուժման արդյունքում սպանված 4 

հայ խաղաղ բնակիչների դաժան սպանությունը ոչ միայն նկարահանվել է, այլև՝ 

տեսանյութերը տարածվել են համացանցում։  

 

Այսպես, 2020 թվականի հոկտեմբերի 15-ին ադրբեջանական սոցցանցային տիրույթում 

տարածվել է Բենիկ Հակոբյանի և Յուրի Ադամյանի գնդակահարության տեսանյութը, 2020 
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թվականի նոյեմբերին տարածվել է Գեննադի Պետրոսյանի գլխատման և սպանվածի 

մարմնի խոշտանգման տեսանյութը, 2020թ. դեկտեմբերին տարածվել է Յուրի Ասրիյանի 

գլխատման տեսանյութը։ 

 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ պատերազմական գործողություններից 

անմիջապես առաջ և ռազմական գործողությունների ամբողջ ընթացքում Ադրբեջանն 

ամբողջությամբ սահմանափակել և վերահսկել էր համացանցին իր քաղաքացիների 

հասանելիությունը, այսինքն, վարել է կառավարվող տեղեկատվական 

քաղաքականություն, կարող ենք համոզվածությամբ պնդել, որ հատկապես իրենց 

բնակավայրերում հայ քաղաքացիական անձանց դաժան խոշտանգումների և 

սպանությունների հանրայնացումը եղել է նպատակաուղղված և հրահանգավորված՝ 

Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից և հետապնդել է վախի մթնոլորտ սփռելու 

միջոցով այդ բնակավայրերը հայաթափելու նպատակ։  

 

Քաղաքացիական անձանց սպանություններ  
Եռակողմ հայտարարության ստորագրումից հետո 

 
1. 2021 թվականի հոկտեմբերի 9-ին Լեռնային Ղարաբաղի Մարտակերտ քաղաքի 

մերձակայքում նռան այգում գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարելու 

ժամանակ ադրբեջանական դիպուկահարի ուղիղ թիրախային կրակոցից 

կրծքավանդակի հատվածում ստացած մահացու վիրավորման հետևանքով տեղում 

զոհվել է Մարտակերտ քաղաքի 1966թ․ ծնված բնակիչ Արամ Տեփնանցը։2 

 

2. 2021 թվականի նոյեմբերի 8-ին Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի 

զինծառայողը Ադրբեջանի Հանրապետության3 զինված ուժերի վերահսկողության 

տակ անցած տարածքից անցնելով Շուշի-Բերձոր ավտոճանապարհի «Շուշիի տակ» 

կոչվող տեղանք, իր մոտ պահվող հրազենով կրակոցներ է արձակել ջրատար 

խողովակի վերանորոգում իրականացնող անձանց ուղղությամբ, ինչի հետևանքով 

Ստեփանակերտ քաղաքի բնակիչ, 1998թ․ ծնված Մարտիկ Երեմյանը գլխի շրջանում 

ստանալով հրազենային-գնդակային վիրավորում, տեղում մահացել է, իսկ Գևորգ 

Մելքումյանը, Գագիկ Ղազարյանը և Արմեն Սարգսյանը ստացել են հրազենային 

վիրավորումներ։4 

 
Եռակողմ հայտարարության ստորագրումից հետո 

Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակչության թիրախավորում 
 

1. 2021 թվականի ապրիլի 22-ին Ադրբեջանական կողմը կրակել է Ստեփանակերտի 

բնակելի տներից մեկի ուղղությամբ։ Կրակոցի հետևանքով վնասվել է Վաղարշյան 

հասցեում գտնվող տներից մեկի տանիքը։5 

 

                                                           
2 https://bit.ly/3N4OzmQ - Ռուսական կողմը հետաքննում է Արցախում սպանության դեպքը։ 
3 https://mil.ru/russian_peacekeeping_forces/news/more.htm?id=12392856@egNews  
4 https://www.tert.am/am/news/2021/11/09/condemn/3723780  
5 https://www.azatutyun.am/a/31216830.html  

https://bit.ly/3N4OzmQ
https://mil.ru/russian_peacekeeping_forces/news/more.htm?id=12392856@egNews
https://www.tert.am/am/news/2021/11/09/condemn/3723780
https://www.azatutyun.am/a/31216830.html
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2. 2021 թվականի ապրիլի 26-ին ադրբեջանական զինված ուժերը մոտ 400 մետր առաջ են 

բերել իրենց դիրքերը Մարտակերտի շրջանի Նոր Ղազանչի գյուղի ուղղությամբ։ 

Խաղաղապահների վարած բանակցություններից հետո նրանք վերադարձել են ելման 

դիրքեր:6 

 

3. 2021 թվականի օգոստոսի 24-ին օրվա ընթացքում և մինչև ուշ գիշեր Շուշիի 

մոտակայքում՝ մասնավորապես Շոշ և Մխիթարաշեն համայնքների ուղղությամբ 

տեղակայված դիրքերից ադրբեջանական կողմը ակտիվորեն և տևական 

կրակահերթեր է արձակել հայկական դիրքերի և դրանց մոտակայքում տեղակայված 

հայկական խաղաղ բնակավայրերի ուղղությամբ։ Ասկերանի շրջանի Մխիթարաշեն 

գյուղի դիմաց տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակված 

կրակոցներից տարբեր զինատեսակների բեկորները հասել են գյուղի բնակելի 

հատված, իսկ օգոստոսի 24-ին՝ ժամը 22:00-ի սահմաններում Շուշիի հատվածից 

արձակված կրակոցներից տուժել է համայնքի բնակիչներից մեկի տունը։ 7 

 

4. 2021 թվականի մայիսի 17-ին Ադրբեջանական կողմը 7 րոպե անընդմեջ կրակել է Շոշ 

գյուղի մոտ ինժեներական աշխատանքներ իրականացնող բնակչի կողմից այդ պահին 

շահագործվող բազմաֆունկցիոնալ էքսկավատորի և Պաշտպանության բանակի 

զինծառայողների ուղղությամբ։8 
 

5. 2021 թվականի սեպտեմբերի 6-ին Ադրբեջանը Արցախի Մարտունու շրջանի 

Թաղավարդ համայնքի ուղղությամբ տեղակայված դիրքերից կրակել է հայկական 

դիրքերի և խաղաղ բնակավայրերի ուղղությամբ։ Կրակոցների արդյունքում տուժել է 

Թաղավարդ համայնքի բնակիչներից մեկի տունը։9 

 

Ադրբեջանը ոչ միայն խախտել է ռազմական գործողություններ վարելու վերաբերյալ 

կոնվենցիան, այլև միջազգային մարդասիրական իրավունքը, և 44-օրյա պատերազմի 

ժամանակ չի տարբերակել քաղաքացիներին ռազմական գործողությունների 

անմիջական մասնակիցներից /կոմբատանտներից/, ինչպես նաև քաղաքացիական 

բնակավայրերը և ռազմական օբյեկտները։  

 

Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի օմբուդսմենները բազմիցս հայտարարել են, որ 

«զինված հակամարտության պայմաններում կյանքի իրավունքը կարգավորվում է 

միջազգային մարդասիրական իրավունքով՝ այն պահանջով, որ միջազգային 

մարդասիրական իրավունքի շրջանակներում մահացու ուժի կիրառումը չհանգեցնի 

անհատի կյանքի իրավունքի կամայական զրկման: Միջազգային մարդասիրական 

իրավունքի որևէ կանոն չի արդարացնում քաղաքացիների թիրախավորումը, որի 

արդյունքում առկա են անհատի կյանքի իրավունքի կամայական զրկման դեպքեր»:  
 

                                                           
6 https://armenpress.am/arm/news/1050500.html  
7 https://politik.am/am/adrbejany-krakel-e-haykakan-dirqeri-ev-bnakavayreri-uxxutyamb-vnasvel-e-bnakichneric-

meki-tuny-arcakhi-mip  
8 https://www.azatutyun.am/a/31266359.html  
9 https://www.civilnet.am/news/632051/  
 

https://armenpress.am/arm/news/1050500.html
https://politik.am/am/adrbejany-krakel-e-haykakan-dirqeri-ev-bnakavayreri-uxxutyamb-vnasvel-e-bnakichneric-meki-tuny-arcakhi-mip
https://politik.am/am/adrbejany-krakel-e-haykakan-dirqeri-ev-bnakavayreri-uxxutyamb-vnasvel-e-bnakichneric-meki-tuny-arcakhi-mip
https://www.azatutyun.am/a/31266359.html
https://www.civilnet.am/news/632051/
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Ուստի, հաշվի առնելով․ 

 որ Ադրբեջանը ռազմական գործողությունների ամբողջ ընթացքում թիրախավորել է 

Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակչությանը, քաղաքացիական օբյեկտներն ու 

բնակավայրերը,  

 որ իր վերահսկողության տակ հայտնված տարածքներում մնացած Լեռնային 

Ղարաբաղի բնակիչ քաղաքացիական անձինք ենթարկվել են դաժան 

խոշտանգումների և սպանվել են,  

 կարելի է համոզվածությամբ պնդել, որ Ադրբեջանի իշխանությունները Լեռնային 

Ղարաբաղի բնակչությանը էթնիկ պատկանելությամբ պայմանավորված 

ոչնչացնելու նպատակաուղղված քաղաքականություն են իրականացրել և 

շարունակում են այդ քաղաքականությունը, 

 իրենց կողմից իրականացված այդ գործողությունները փաստող տեսանյութերը 

հանրայնացրել են որպես քաղաքացիական անձանց ուղղված բացահայտ 

սպառնալիք, 

 այդպիսով հստակ նպատակ են հետապնդել վախ սերմանել Լեռնային Ղարաբաղի՝ 

Ադրբեջանի վերահսկողության տակ չանցած հատվածներում ապրող խաղաղ 

բնակիչների շրջանում՝ հասնելու համար այդ տարածքների հայաթափմանը։  

 

Այսինքն, Ադրբեջանը բռնությամբ, ուժի կիրառմամբ և դրա սպառնալիքով ձգտել և 

ձգտում է Լեռնային Ղարաբաղը դատարկել իրենց պատմական հայրենիքում ապրող 

հայերից։  
 

Թերևս դրա լավագույն ապացույցներից է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի 

հայտարարությունը, որտեղ վերջինս պնդում է, թե «Լեռնային Ղարաբաղ չկա, 

կարգավիճակ չկա: Այնտեղ 25 հազար մարդ է ապրում` ո՞րն է 25 հազար մարդուն 

կարգավիճակ տալու տրամաբանությունը»:10 Սա այն դեպքում, երբ Լեռնային Ղարաբաղի 

իշխանությունները պաշտոնապես հերքել են այդ պնդումները և հայտարարել են, որ 

պատերազմից հետո Լեռնային Ղարաբաղում այժմ ապրում է ավելի քան 120 հազար 

մարդ։11 
 

Իսկ այն, որ այդ քաղաքականությունը պայմանավորված է էթնիկ պատկանելությամբ, ևս 

լավագույնս ապացուցում են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի 

հայտարարությունները։  

 

Օրինակ՝ 44-օրյա պատերազմի մեկնարկից օրեր անց նա, հայտարարել էր, թե 

«ադրբեջանական բանակի զինվորները հաջողություններ են արձանագրում Լեռնային 

Ղարաբաղի դեմ հարձակման գործում,․․․ մենք վռնդում ենք նրանց (հայերին) շների 

պես»։12 Իսկ դրանից օրեր հետո Ադրբեջանում մեկնարկեց անօդաչու թռչող սարքերի 

արտադրություն, որը կոչվեց «Իթի գովան», այսինքն՝ «վռնդել շների պես»։13 

 

2021 թվականի հունվարին 15-ին, երբ Իլհամ Ալիևը Շուշիում էր, հայտարարել էր, թե 

իրենց մոտ 2003 թվականի 10-12 տարեկան երեխաները, որոնք «հիմա 27-32 տարեկան 

                                                           
10 https://www.azatutyun.am/a/31373679.html  
11 https://www.azatutyun.am/a/31379358.html  
12 https://lenta.ru/news/2020/10/05/kak_sobak/  
13 https://iz.ru/1077086/2020-10-22/azerbaidzhan-pristupil-k-seriinomu-proizvodstvu-bespilotnikov-iti-qovan  

https://www.azatutyun.am/a/31373679.html
https://www.azatutyun.am/a/31379358.html
https://lenta.ru/news/2020/10/05/kak_sobak/
https://iz.ru/1077086/2020-10-22/azerbaidzhan-pristupil-k-seriinomu-proizvodstvu-bespilotnikov-iti-qovan
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երիտասարդներ են, լցված են թշնամու նկատմամբ ատելությամբ, և այս պատերազմի 

արդյունքները հենց այս դաստիարակության արդյունքներն են եղել»։14 

 

Եռակողմ հայտարարության խախտումներ 
 

2020 թվականի նոյեմբերի լույս 10-ի գիշերը հրապարակված Հայաստանի, ՌԴ-ի և 

Ադրբեջանի ղեկավարների՝ ռազմական գործողությունները դադարեցնելու վերաբերյալ 

եռակողմ հայտարարությունը հստակ սահմանել է կողմերի պարտավորությունները և 

դրանց իրականացման ժամկետները: Հայաստանը (և Լեռնային Ղարաբաղը) կատարել 

են եռակողմ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունները: Ադրբեջանը, 

սակայն, շարունակում է խախտել դրա դրույթները։15  

 

Գերիների հայրենադարձման պահանջի կատարման ընթացքը 
 

Եռակողմ հայտարարության 8-րդ կետով սահմանվում էր, որ ստորագրումից հետո «տեղի 

է ունենում ռազմագերիների, պատանդների և պահվող այլ անձանց փոխանակում»: 

 

Հայաստանը և Լեռնային Ղարաբաղը կատարել են հայտարարության այդ կետը՝ 

վերադարձնելով ոչ միայն 44-օրյա պատերազմի արդյունքում իրենց իրավազորության 

ներքո հայտնված բոլոր ադրբեջանցի ռազմագերիներին և պահվող անձանց, այլև՝ 

Լեռնային Ղարաբաղում երեխայի սպանության ու այլ հանցագործությունների համար 

դատապարտված Շահբազ Գուլիևին ու Դիլհամ Ասկերովին։  

 
Նրանք ձերբակալվել էին 2014 թվականին, Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում:16 
Լեռնային Ղարաբաղի դատարանը Ասկերովին ցմահ ազատազրկման է դատապարտել, 
իսկ Գուլիևին՝ 22 տարվա ազատազրկման՝ մեղավոր ճանաչելով նրանց մի շարք ծանր 
հանցանքներում՝ լրտեսություն, պետական սահմանի ապօրինի հատում, ռազմամթերքի 
կրում, առևանգում և սպանություն։17 
 

Ռազմական գործողությունների ավարտից հետո Ադրբեջանը տարբեր 

պարբերականությամբ վերադարձրել է 112 գերիների, այդ թվում` 6 անձանց, որոնք 

ադրբեջանական գերության մեջ էին հայտնվել մինչև 44-օրյա պատերազմը։  

 

Հայրենադարձվածների թվում էին նաև կին գերիները․ Եվգենյա Բաբայանը, Արեգա 

Շահգելդյանը, Ազնիվ Բաղդասարյանը, Գայանե Միրզոյանը և Մարալ Նաջարյանը։  

 

Եվս 40 անձանց պարագայում Ադրբեջանը հաստատել է նրանց գերության մեջ գտնվելու 

փաստը, սակայն հրաժարվում է վերադարձնել։  

 

                                                           
14 https://iravaban.net/324696.html  
15 https://www.primeminister.am/hy/press-release/item/2020/11/10/Announcement/  
16 https://www.azatutyun.am/a/26768134.html  
17 https://www.azatutyun.am/a/27040043.html  
 

https://iravaban.net/324696.html
https://www.primeminister.am/hy/press-release/item/2020/11/10/Announcement/
https://www.azatutyun.am/a/26768134.html
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Ներկա պահին հաստատված 40 գերիներից 2-ը գերեվարվել են նոյեմբերյան եռակողմ 

հայտարարությունը ստորագրելուց առաջ՝ պատերազմի ընթացքում, իսկ 38-ը՝ 

պատերազմի ավարտից հետո։ 

 

Հաստատված 40 անձանցից 4-ը քաղաքացիական անձինք են, 36-ը՝ զինծառայողներ։ 

 

Չհաստատված դեպքեր 
 

Մոտ 80 անձանց վերաբերյալ կան գերության մեջ գտնվելու հիմնավոր ապացույցներ, 

որոնցից 29-ի գերեվարման վերաբերյալ առկա են անհերքելի ապացույցներ (տեսանյութ, 

լուսանկար, վկայություն)։ 

 

Նշյալ 29 անձանցից 6-ը քաղաքացիական անձինքն են, 23-ը՝ ռազմական 

գործողությունների մասնակից։  

 

Ադրբեջանը, սակայն, հերքում է նրանց գերության մեջ գտնվելը՝ պնդելով, որ նման 

անուններով անձանց չի կարողացել նույնականացնել։  

 

ՀՀ ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը, անդրադառնալով այդ դեպքերին, Le Figaro 

թերթին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ «նրանք կարող են արտադատական 
մահապատժի ենթարկված լինել, պահվել ընդհատակյա բանտերում կամ մարդկային 
օրգանների թրաֆիքինգի զոհ դարձած լինել»։18  

 

Նշենք, սակայն, որ մինչ այս արդեն արձանագրվել է դեպք, երբ Ադրբեջանը սկզբում 

ժխտել է անձանց՝ գերության մեջ լինելու փաստը, ապա ընդունել և վերադարձրել է 

նրանց։ 

 

Մասնավորապես, ռազմագերի Էրիկ Խաչատրյանի խմբի պարագայում Ադրբեջանը 2020 

թվականի դեկտեմբեր ամսին Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին 

հայտնել էր, որ նշված անունով անձանց (Էրիկ Խաչատրյան, Կարեն Մանուկյան, Նարեկ 

Սիրունյան, Արայիկ Գալստյան և Ռոբերտ Վարդանյան) չի կարողացել նույնականացնել, 

սակայն 2021 թվականի փետրվարի 1-ին հաստատել է նրանց գերեվարումը և 

վերադարձրել։  

 

Հարկ է նշել նաև, որ Ադրբեջանը որևէ անձի գերության մեջ լինելու վերաբերյալ առաջինը 

տեղեկատվություն չի տրամադրել հայկական կողմին․ Հայաստանի պատկան 

մարմինները անձանց գերության մեջ հայտնվելու մասին հիմնականում տեղեկացել են 

իրենց և իրավապաշտպանների նախաձեռնությամբ իրականացված փնտրտուքների և 

տեղեկությունների հավաքման արդյունքում, որը հետագայում հաստատվել է 

Ադրբեջանի կողմից՝ ՄԻԵԴ-ին ուղարկված գրություններով։   

                                                           
18 https://www.mfa.am/hy/interviews-articles-and-comments/2021/11/20/Interview_LeFigaro/11190  
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Գերիների 40 հաստատված դեպքեր, 
որոնց Ադրբեջանը հրաժարվում է վերադարձնել 

 
Ներկա պահին Ադրբեջանում պահվում է 40 հայ գերի, որոնց գերության փաստը 

Ադրբեջանը հաստատել է, սակայն հրաժարվում է նրանց վերադարձնել։ Նրանցից 4-ը 

քաղաքացիական անձինք են։ Ադրբեջանը նրանց դեմ տարբեր քրեական գործեր է 

հարուցել, դատապարտել տարբեր պատժաչափերի։  

 

Նրանցից 33 անձինք գերեվարվել են նոյեմբերյան եռակողմ հայտարարության 

ստորագրումից հետո, Հադրութի շրջանի Հին Թաղեր և Խծաբերդ գյուղերի մոտակայքում։  

 

Նշյալ 40 անձանց Ադրբեջանը դատապարտել է տարբեր պատժաչափերի՝ շինծու 

մեղադրանքներ ներկայացնելով «նոյեմբերի 9-ի միացյալ հայտարարությունից հետո 

ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած տարածքներ ներթափանցելու», 

«դիվերսիա իրականացնելու մեղադրանքով Ադրբեջանի սահմանն անցնելու ու 

լրտեսությամբ զբաղվելու», «Ղարաբաղյան առաջին պատերազմում ադրբեջանցի 

գերիներին խոշտանգելու և այլ հանցագործությունների», «վարձկանության ու 

ահաբեկչության» համար։  

 

40 գերիներից․  

3 անձ (մեկը քաղաքացիական) դատապարտվել է 20 տարվա, 

2 անձ՝ (քաղաքացիական) 15 տարվա,  

18 անձ՝ 6 տարվա,  

2 անձ՝ 4 տարվա, 

13 անձ՝ 6 ամսվա ազատազրկման։  

 

2 հայ ռազմագերիների նկատմամբ քրեական գործերի նյութերը գտնվում են Գյանջայի 

ծանր հանցագործությունների դատարանում:19 

 

Հայաստանն այդ բոլոր մեղադրանքները համարում է շինծու և Մարդու իրավունքների 

միջազգային դատարան հայց է ներկայացրել ընդդեմ Ադրբեջանի, դատարանից 

պահանջելով նաև, մինչ բուն դատաքննության մեկնարկը, միջոցներ ձեռնարկել, 

որպեսզի Ադրբեջանն ազատ արձակի բոլոր հայ ռազմագերիներին և պահվող այլ 

անձանց։  

 

Ներկա պահին Ադրբեջանի կողմից հաստատված գերիների մեծ մասը Խծաբերդի մոտ 

գերեվարված անձինք են։ Բացի այլ մեղադրանքներից, Ադրբեջանը նրանց մեղադրում է 

նաև «նոյեմբերի 9-ի միացյալ հայտարարությունից հետո ադրբեջանական 

վերահսկողության տակ անցած տարածքներ ներթափանցելու մեջ»։20 

 

Նոյեմբերյան եռակողմ հայտարարությունը սահմանում է, որ «Ադրբեջանի 

Հանրապետությունը և Հայաստանի Հանրապետությունը կանգ են առնում իրենց 

զբաղեցրած դիրքերում»: Հայտարարության տեքստում նաև հստակ նշված են այն 

                                                           
19 https://www.facebook.com/ArtsakhOmbuds/posts/2007208846112934 
20 https://hetq.am/hy/article/132508  

https://www.facebook.com/ArtsakhOmbuds/posts/2007208846112934
https://hetq.am/hy/article/132508
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բնակավայրերը (նաև հստակ ժամկետները), որոնք հայկական կողմերը պետք է 

փոխանցեին Ադրբեջանին։ Հին Թաղեր և Խծաբերդ գյուղերի փոխանցման մասին 

հայտարարության տեքստում որևէ հիշատակում չկա։  

 

Հայտարարության ստորագրման պահին և դրանից հետո գրեթե մեկ ամիս այդ երկու 

գյուղերը եղել են հայկական վերահսկողության ներքո։21 

 

2020 թվականի դեկտեմբերի 12-ին, սակայն, ՀՀ ՊՆ-ն հաղորդագրություն է տարածել այն 

մասին, որ «ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները, կուտակելով 

հավելյալ անձնակազմ և զինտեխնիկա, այդ թվում նաև՝ ծանր հրետանային միջոցներ, 

կոպտորեն խախտելով նոյեմբերի 9-ին ստորագրված եռակողմ հայտարարության 

պահանջները, հարձակում են նախաձեռնել Արցախի Հանրապետության Հադրութի 

շրջանի Հին Թաղեր և Խծաբերդ գյուղերի ուղղությամբ»։22 

 

Դեկտեմբերի 13-ին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Խծաբերդն ու Հին Թաղերը 

անցել են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։23 

 

Դեկտեմբերի 13-ին ՌԴ ՊՆ կայքում հրապարակվել է քարտեզ, որով երևում է, որ ռուս 

խաղապահներն իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել Խծաբերդ և Հին Թաղեր 

գյուղերը։24 

 

Դեկտեմբերի 15-ին ՌԴ ՊՆ կայքում հրապարակվել է նոր քարտեզ, որում արդեն 

Խծաբերդն ու Հին Թաղերն իրենց վերահսկողության տակ չեն։25 

 

Այսպիսով, Խծաբերդի հատվածում գերեվարված անձինք գերեվարման պահին գտնվել 

են այն տարածքներում, որոնք եռակողմ հայտարարության համաձայն` մնացել են 

հայկական վերահսկողության ներքո։ Նշյալ անձինք գերեվարվել են Ադրբեջանի կողմից 

եռակողմ հայտարարության դրույթները խախտելու և հայկական վերահսկողության տակ 

մնացած նախկին ԼՂԻՄ-ի տարածքի հանդեպ հերթական ռազմական ագրեսիայի 

արդյունքում։  

  
Գերության մեջ հայտնված անձանց  

իրավունքների խախտումներ, խոշտանգումներ 
 
Իրավապաշտպաններն արձանագրել են ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված 

անձանց Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայով երաշխավորված հետևյալ 

իրավունքների խախտումները՝ 

Հոդված 2 Կյանքի իրավունք, 

Հոդված 3 Խոշտանգումների արգելք, 

Հոդված 5 Ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունք, 

                                                           
21 https://armeniasputnik.am/20201123/hadrut-shrjan-xarabax-25463389.html  
22 https://hetq.am/hy/article/125347  
23 https://www.primeminister.am/hy/press-release/item/2020/12/13/Nikol-Pashinyan-meeting/  
24 https://bit.ly/3t3k9JI  
25 https://azatdzayn.com/rd-pn-tarmacvats-qartezov-khtsaberdy/  

https://armeniasputnik.am/20201123/hadrut-shrjan-xarabax-25463389.html
https://hetq.am/hy/article/125347
https://www.primeminister.am/hy/press-release/item/2020/12/13/Nikol-Pashinyan-meeting/
https://bit.ly/3t3k9JI
https://azatdzayn.com/rd-pn-tarmacvats-qartezov-khtsaberdy/
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Հոդված 6 Արդար դատաքննության իրավունք, 

Հոդված 8 Անձնական և ընտանեկան կյանքի նկատմամբ հարգանքի իրավունք, 

Հոդված 10  Արտահայտվելու իրավունք, 

Հոդված 13  Իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցի իրավունք, 

Հոդված 14  Խտրականության արգելք։ 

 

Ընդ որում, ըստ իրավապաշտպանների, 3-րդ, 13-րդ և 14-րդ հոդվածների խախտումները 

վերաբերելի են բոլոր գերեվարվածներին։  

  

Կտտանքներ և խոշտանգումներ գերեվարված անձանց հանդեպ 
 

Հայաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանը անհատական զրույցներ է վարել 

ադրբեջանական գերությունից հայրենադարձված 50 գերիների հետ (40 զինծառայող, 10 

քաղաքացիական անձ), որոնց վկայությունների արդյունքներով հրապարակել է զեկույց՝ 

ադրբեջանական գերության ժամանակ նրանց հանդեպ տեղի ունեցած ճնշումների, 

բռնությունների, խոշտանգումների և անմարդկային վերաբերմունքի այլ ձևերի 

վերաբերյալ։  

 

Ըստ այդմ՝ գերության մեջ հայտնված անձանց հանդեպ դաժան և անմարդկային 

վերաբերմունքը տեղի է ունեցել ոչ միայն գերության մեջ հայտնվելու պահին, այլ նաև 

շարունակվել է հետագայում՝ գերության մեջ գտնվելու ընթացքում։  

 

ՀՀ ՄԻՊ-ը արձանագրել է, որ Ադրբեջանը չի ունեցել գերիների պահման համար հատուկ 

նախատեսված ճամբարներ, որևէ կերպ չի ապահովել ռազմագերիների՝ միջազգային 

օրենքներով նախատեսված իրավունքների իրականացումը։  

 

Գերիներն ապահովված չեն եղել բավարար քանակի ջրով, ուտելիքով, հիգիենայի 

պարագաներով, նրանք չեն ստացել անհրաժեշտ նվազագույն բժշկական օգնություն։  

 

Ադրբեջանական կողմը որևէ կերպ չի տարբերակել քաղաքացիական գերիներին 

ռազմագերիներից։ 

 

Խոշտանգումներ և անմարդկային վերաբերմունքի դրսևորումներ 
 

Հայաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ զրուցած հայրենադարձված 

գերիները վկայել են, որ ադրբեջանցի զինծառայողները մշտապես բռնություն են կիրառել 

իրենց հանդեպ՝ պարբերաբար հարվածներ հասցնելով ոտքերով, մահակներով։  

 

Արձանագրվել է դեպք, երբ պահման վայրերի աշխատակիցներին վերադասները փոխել 

են միայն այն պատճառով, որ վերջիններս համեմատաբար մեղմ են վարվել հայ գերիների 

հանդեպ, ասել է թե՝ նրանցից բոլորը չէ, որ բռնություններ են կիրառել։  

 

Մի քանի ռազմագերիներ վկայել են, որ իրենք օրեր շարունակ պահվել են գետնին՝ 

ջեռուցման մարտկոցներին շղթայված։  
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Մյուսները վկայել են, որ պաբերաբար պահվել են ձեռնաշղթաներով, իրենց թույլ չեն տվել 

պառկել կամ ոտքի կանգնել, կամ ստիպել են օրերով կանգնած կամ նստած մնալ՝ ի 

հեճուկս պահման վայրերում դատարկ մահճակալների առկայության։ Արդյունքում՝ 

ռազմագերիներն օրեր շարունակ քնելու հնարավորություն չեն ունեցել։ 

 

Որոշ ռազմագերիներ մինչև 6 ամիս պահվել են առանձին խցերում։  

 

Հայրենադարձված ռազմագերիներից մեկի վկայությամբ՝ պահման վայրում հսկիչները 

ուտելիքը պարբերաբար գցել են գետնին, և նա ստիպված է եղել սնվել՝ ուտելիքը 

հատակից վերցնելով։  

 

Մեկ այլ հայրենադարձված գերի վկայել է, որ իրեն թույլ են տվել սնվել բացառապես այն 

դեպքում, եթե նա վանկարկեր «Ղարաբաղը Ադրբեջան է»։  

 

Մի քանի ռազմագերիներ վկայել են, որ իրենց սնվելու համար ընդամենը մի քանի 

վայրկյան էին տրամադրում, ինչից հետո ուտելիքը տանում էին։  

 

Որոշ հայրենադարձվածներ վկայել են, որ ցուրտ ձմռան պայմաններում գերիները քնել 

են սառը հատակին, ձեռնաշղթաներով կապված ջրատար խողովակներին։  

 

Ջուր խնդրելու պարագայում հսկիչները նրանց վրա դույլերով սառը ջուր են լցրել, ապա 

բացել պատուհանները՝ ստիպելով պառկած մնալ հատակին։  

 

Գերիները գրեթե զրկված են եղել հիգիենայի պարագաներից, նրանց հազվադեպ 

տրամադրվել է օճառ, այն էլ՝ կամ կեղտոտ, կամ՝ արդեն օգտագործված։  

 

Ռազմագերիներից մեկը վկայել է, որ քանի որ իրեն հիգիենայի որևէ պարագա 

չիտրամադրվել, ինքը ստիպված է եղել պատռել իր հագուստը և դրա կտորներն 

օգտագործել որպես զուգարանի թուղթ։  

 

Ըստ ՀՀ ՄԻՊ զեկույցի՝ որոշ ռազմագերիների ընդհանրապես զուգարան գնալու 

հնարավորություն չի տրվել, ինչի արդյունքում նրանք ստիպված են եղել հենց տեղում 

հոգալ իրենց բնական կարիքները։ 

 

Մեկ այլ գերու վկայությամբ՝ ինքը 8 օր շարունակ ծեծի է ենթարկվել ամենատարբեր 

առարկաներով։  

 

Երիտասարդ գերիներից մեկի վկայությամբ՝ ինքը խցում պահվել է շղթայված, հսկիչները 

պարբերաբար ներս են մտել, ստիպել չորեքթաթ սողալ, և այդ ընթացքում ծեծի են 

ենթարկել իրեն։  
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Բուժօգնության չտրամադրում,  
խոշտանգման դեպքեր հիվանդանոցներում 

 
Բազմաթիվ հայրենադարձված ռազմագերիներ վկայել են, որ իրենց բժշկական 

օգնություն չի տրամադրվել։ Անգամ հիվանդանոցներում բժիշկներն անտեսել են իրենց 

լուրջ վնասվածքները, շատ ռազմագերիների ուտելիք կամ ջուր չեն տվել և՛ պահման 

վայրերում, և՛ հիվանդանոցներում։  

 

Գերիներից մեկը վկայել է, որ իրեն 10 օր շարունակ պահել են մի հիվանդանոցում, որտեղ 

իրեն հրաժարվել են սնունդ տրամադրել, իսկ ջուր տրամադրել են միայն ժամանակ առ 

ժամանակ, այն էլ՝ բազմաթիվ խնդրանքներից հետո միայն։ Այդ ընթացքում 

արձանագրվել է դեպք, երբ նույն վայրում բուժում ստացող ադրբեջանցի 

զինծառայողները թքել են իր վրա, և տեսանկարահանել այդ ամենը։  

 

Ռազմագերիներից ոմանց վկայությամբ՝ թեև վիրավոր լինելու պատճառով իրենք ծանր 

ցավեր են ունեցել, սակայն գերության ամբողջ ընթացքում ստիպված են եղել դիմանալ 

այդ ցավերին, քանի որ ադրբեջանական կողմը մշտապես հրաժարվել է բուժօգնություն 

տրամադրել իրենց։  

 

Ըստ ՄԻՊ զեկույցում առկա վկայության՝ մեկ այլ՝ հաշմանդամության սայլակի կարիք 

ունեցող ռազմագերի այնպիսի ծանր վիճակում է եղել, որ չի կարողացել քայլել և 20 օր 

շարունակ ստիպված է եղել սողալ։ 

 

Սպառնալիքներով՝ ստորագրությունների կորզում 
 

Հայրենադարձված գերիների վկայությամբ՝ Ադրբեջանում գտնվող գերիներին ստիպել են 

իրենց անհայտ թղթեր ստորագրել։ 

 

Բացի դրանից, ֆիզիակական բռնությամբ ու ճնշումներով ստիպել են նաև խոստովանել 

իրենց կողմից չկատարված հանցագործություններ։ 

 

Մի քանի գերիներ ստիպված են եղել ադրբեջաներեն լեզվով կազմված փաստաթղթեր 

ստորագրել, որոնց բովանդակությունն իրենք չեն հասկացել, և որոնք կարդալու համար 

իրավաբաններ կամ թարգմանիչներ չեն տրամադրվել։  

 

Երկու հայրենադարձվածների վկայություններով՝ իրենց ստիպել են փաստաթղթեր 

ստորագրել առ այն, որ Հայաստան հայրենադարձվելուց հետո համագործակցելու են 

Ադրբեջանի կառավարության հետ, ինչպես նաև, որ գաղտնի կպահեն այն ամենը, ինչ 

իրենց հետ տեղի է ունեցել գերության ժամանակ։  

 

Երիտասարդ ժամկետային զինծառայող գերուն էլեկտրաշոկի սպառնալիքների տակ 

ստիպել են 4 կամ 5 փաստաթուղթ ստորագրել, իսկ հաջորդ օրերին նրան դատարան են 

տարել և պատասխանատվության ենթարկել՝ Ադրբեջանի Հանրապետության 

տարածքում ռազմական գործողությունների մասնակցելու համար։ Թեև դատարանում 

նրան տրամադրվել է փաստաբան, դատական պրոցեսն անցկացվել է ադրբեջաներեն 
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լեզվով, նրան չի տրամադրվել թարգմանիչ, չեն բացատրել, թե ինչ պրոցես է ընթանում։ 

Փաստաբանն էլ փորձել է համոզել նրան համագործակցել և արագ համաձայնել ամեն 

ինչի հետ, ինչից հետո իրեն հաղորդել են, որ դատարանը որոշել է 4 ամսով կալանավորել 

իրեն։  

 

Զինծառայողներից մեկին ստիպել են տեսախցիկի առաջ հայտարարել, թե ինքը եղել է 

Զանգելանում այն պահին, երբ տներից մեկում հարսանիք կամ ծնունդ էին տոնում, և իբր 

ինքը պայթեցրել է տունը, սպանել մոտ 50 հոգու, ապա սպանել է նաև այդ պահին ներս 

եկած հարևանին։  

 

Նաև արձանագրվել է դեպք, երբ ռազմագերուն ստիպել են տեսախցիկի առաջ կարդալ 

նախապես պատրաստված տեքստ այն մասին, թե հայկական կողմից քուրդ գրոհայիններ 

են մասնակցել 44-օրյա պատերազմին։  

 

Ռազմագերիներից մեկի վկայությամբ՝ իրեն խոշտանգել և բռնության են ենթարկել 

շամփուրով և տեսանկարահանել այդ ամենը՝ զուգահեռաբար ստիպելով կարդալ թղթի 

վրա նախապես գրված քարոզչական տեքստ։  

 

Գերիներին չի ցուցաբերվել իրավաբանական օգնություն, նրանք տեղեկացված չեն եղել 

իրենց հարցով ՄԻԵԴ ներկայացված դիմումների մասին։  

 

Ըստ վկայությունների՝ ադրբեջանցիներն առավել խտրական վերաբերմունք են ունեցել 

այն ռազմագերիների նկատմամբ, որոնց մասնակցությունը Արցախյան առաջին 

պատերազմին հավանական էր՝ ելնելով նրանց տարիքից։  

 

Թերևս այդ վերաբերմունքի ցայտուն դրսևորումը կարելի է համարել Լյուդվիգ 

Մկրտչյանին և քաղաքացիական անձ Ալյոշա Խոսրովյանին՝ «Ղարաբաղյան առաջին 

պատերազմում ադրբեջանցի գերիներին խոշտանգելու և այլ հանցագործություններ» 

կատարելու մեղադրանքով 20 տարվա ազատազրկման դատապարտելը։ 

 

Գերիների հանդեպ դաժան վերաբերմունքի և խոշտանգումների մասին հայտարարել է 

նաև Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը։26 

 

«Այդ խախտումները, ընդհուպ խոշտանգումներ, որոնց ենթարկվել են հայ գերիները, 

վրդովմունք են առաջացնում և համարվում են ռազմական հանցագործություն։ Խորապես 

մտահոգիչ է նաև այն հանգամանքը, որ Բաքուն մինչ օրս տեղեկություններ չի տրամադրել 

մի շարք հայ զինծառայողների ճակատագրի մասին, որոնք անհետ կորել են ադրբեջանցի 

զինծառայողների կողմից գերեվարվելուց հետո»,- հայտարարել է Human Rights Watch-ի 

Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի հարցերով տնօրեն Հյու Ուիլյամսոնը։27 

 

Հայաստանցի իրավապաշտպանների տեղեկացմամբ՝ արձանագրվել են դեպքեր, երբ 

ադրբեջանցի զինծառայողները վերցրել են գերեվարված կամ զոհված անձանց 

                                                           
26https://www.hrw.org/ru/news/2021/03/19/378256?fbclid=IwAR1tI7l8by7Ku_gQVM9OQbEU0QLGn2Va4VH9SM

RXnyumb4czTv8Iygx7nU0  
27 https://hetq.am/hy/article/128774  

https://www.hrw.org/ru/news/2021/03/19/378256?fbclid=IwAR1tI7l8by7Ku_gQVM9OQbEU0QLGn2Va4VH9SMRXnyumb4czTv8Iygx7nU0
https://www.hrw.org/ru/news/2021/03/19/378256?fbclid=IwAR1tI7l8by7Ku_gQVM9OQbEU0QLGn2Va4VH9SMRXnyumb4czTv8Iygx7nU0
https://hetq.am/hy/article/128774
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հեռախոսները և զանգահարել վերջիններիս հարազատներին։ Հեռախոսազրույցների 

ընթացքում նրանք հայտնել են հայ զինծառայողների գերեվարման կամ սպանված 

լինելու մասին, իսկ որոշ դեպքերում, նպատակ ունենալով հոգեբանական ցավ 

պատճառել հայ զինծառայողների հարազատներին, նկարագրել են, թե ինչ 

վայրագություններ են կատարել հայ զինծառայողների հանդեպ, կամ իրենց կատարած 

վայրագությունը փաստող լուսանկարը տեղադրել են սպանվածի սոցիալական ցանցերի 

էջերում։  

  

Ոտնձգություններ Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքների նկատմամբ մինչև 2021թ. նոյեմբեր  

 

Եռակողմ հայտարարությունը սահմանում էր, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը և 

Հայաստանի Հանրապետությունը դադարեցնում են ռազմական գործողությունները և 

կանգ են առնում իրենց զբաղեցրած դիրքերում: Հայտարարությունը նաև հստակ 

սահմանում էր այն տարածքները, որտեղից պետք է դուրս բերվեին հայկական զինված 

ուժերը։  

 

Սակայն հաջորդող ժամանակներում Ադրբեջանը խախտել է այդ հայտարարությունը և 

մի քանի ուղղություններով՝ ավտոտեխնիկայով և հետիոտն կարգով ներթափանցել 

Հայաստանի ինքնիշխան տարածք՝ խախտելով Հայաստանի տարածքային 

ամբողջականությունը։  

 

Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալների համաձայն` 2021 

թվականի մայիսից Ադրբեջանը ներթափանցել է և ներկա պահին իր վերահսկողության 

տակ է պահում վերոնշյալ բնակավայրերի ուղղություններում գտնվող որոշ հատվածներ․  

 
Կութ, Ներքին Շորժա, Վերին Շորժա, Ծղուկ, Իշխանասար բնակավայրերի 
ուղղություններով՝ 1,4-3,8 կմ խորությամբ, 32,18 քառակուսի կիլոմետր մակերեսով,  
 
Սև լճի ուղղությամբ՝ 2,78 կմ խորությամբ, 9,6 կմ քառակուսի մակերեսով, որտեղ 
տեղադրել է մարտական դիրքեր,  
 
Արարատ-Երասխ ուղղությամբ տեխնիկայի /էքսկավատոր/ օգնությամբ փորձել է 
խախտել ՀՀ և ՆԻՀ շփման գիծը և ներթափանցել ՀՀ տարածք։  
 

Կոթ, Ներքին Շորժա, Վերին Շորժա և Սոթք բնակավայրերի ուղղությամբ 

ներթափանցումների արդյունքում Հայաստանն ունեցել է 5 զոհ, 11 վիրավոր, 6 

գերեվարված զինծառայող։ 

 

Արարատ-Երասխ ուղղությամբ՝ 2 զոհ, 3 վիրավոր։ 

 

Սև լճի հատվածում՝ 10 վիրավոր, 3 գերեվարված զինծառայողներ, 1 զինծառայողի 

գտնվելու վայրը դեռևս անհայտ է։  
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2021 թվականի օգոստոսին Ադրբեջանն արգելափակել է հայ-իրանական միջպետական 

ճանապաարհի Գորիս-Կապան հատվածը՝28 խոչընդոտելով քաղաքացիների և բեռների 

ազատ տեղաշարժը։ Երկօրյա բանակցություններից հետո ճանապարհահատվածը 

բացվել է,29 սակայն Ադրբեջանը շարունակում է խոչընդոտներ ստեղծել իրանական 

բեռնատար մեքենաների համար՝ նրանցից պահանջելով մաքսատուրք վճարել։ Բացի 

դրանից, ադրբեջանական կողմը ձերբակալել է նաև երկու իրանցի վարորդների,30 որոնք 

ազատ են արձակվել ավելի քան մեկ ամիս անց։31 

 

Նոյեմբերյան դեպքեր 
 

2021 թվականի նոյեմբերի 16-ին Ադրբեջանական զինված ուժերը հարձակում են գործել 

Հայաստանի Սյունիքի մարզի Կիլիսալի-բնագիծ Իշխանասար հատվածում 

տեղակայված թվով 3 մարտական դիրքերի ուղղությամբ։ Նրանք ներխուժել են ՀՀ 

ինքնիշխան տարածք՝ մարտական դիրքեր, որոնք անցել են հակառակորդի 

վերահսկողության տակ։  

 

Հայաստանի ԶՈՒ 24 զինծառայողները հակառակորդի կողմից շրջափակվել և 

գերեվարվել են. նրանցից Գուրգեն Աշոտի Սարգսյանի, Արթուր Ջիվանի Մարտիրոսյանի 

և Դավիթ Հելբերտի Ամիրյանի սպանված դիերը 2021թ. նոյեմբերի 17-ին և 20-ին 

փոխանցվել են հայկական կողմին։  

 

7 զինծառայողներ նոյեմբերի 26-ին և դեկտեմբերի 4-ին Ադրբեջանի կողմից վերադարձվել 

են հայկական կողմին, 14 զինծառայողների գտնվելու վայրը մինչև օրս անհայտ է։32 

 
Սպառնալիքներ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային  

ամբողջականության հանդեպ 
 

Որոշ հատվածներում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ ներթափանցելուն 

զուգահեռ՝ Ադրբեջանի իշխանությունները հրապարակավ խոսում են Հայաստանի այլ 

տարածքների հանդեպ ունեցած հավակնությունների մասին։ Ադրբեջանի նախագահ 

Իլհամ Ալիևը 44-օրյա պատերազմից հետո բազմաթիվ անգամներ է խոսել Սևանի, 

Երևանի, և հատկապես Սյունիքի մարզի վերաբերյալ, հայտարարելով, թե դրանք 

Ադրբեջանի պատմական հողերն են, և դրանք ևս իրենք կվերադարձնեն։  

 

Ադրբեջանի նախագահը հատկապես նպատակաուղղված ջանքեր է գործադրում և 

սպառնալիքներ հնչեցնում Հայաստանի տարածքով (Սյունիքի մարզով) Ադրբեջանից 

դեպի Նախիջևանի ԻՀ միջանցք ունենալու հարցում, որը նա անվանում է «Զանգեզուրի 

միջանցք»։  

 

                                                           
28 https://www.azatutyun.am/a/31429424.html  
29 https://news.am/arm/news/660191.html  
30 https://www.azatutyun.am/a/31461379.html  
31 https://bit.ly/3t3kpsa  
32 https://www.investigative.am/news/view/zincarayogh-

kalanavorum.html?fbclid=IwAR1Tbvy_X8K5Hqy_JedLjvL9t2VDEJsjlGWTfVh3y3PtLqzVgR8A-SD6OyM  

https://www.azatutyun.am/a/31429424.html
https://news.am/arm/news/660191.html
https://www.azatutyun.am/a/31461379.html
https://bit.ly/3t3kpsa
https://www.investigative.am/news/view/zincarayogh-kalanavorum.html?fbclid=IwAR1Tbvy_X8K5Hqy_JedLjvL9t2VDEJsjlGWTfVh3y3PtLqzVgR8A-SD6OyM
https://www.investigative.am/news/view/zincarayogh-kalanavorum.html?fbclid=IwAR1Tbvy_X8K5Hqy_JedLjvL9t2VDEJsjlGWTfVh3y3PtLqzVgR8A-SD6OyM
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1․ Իլհամ Ալիև․ «Զանգեզուրը, Գյոյչան (Սևանա լճի ավազանը), Իրևանը (Երևանը) մեր 

պատմական հողերն են։ Մեր ազգը դարեր ապրել է այդ հողերի վրա։ Սակայն 

Հայաստանի ղեկավարությունը վտարել է հարյուր հազարավոր ադրբեջանցիների 

իրենց հարազատ հողերից»:33  
 

2․ Իլհամ Ալիև․ «Այժմ, հաղորդակցության բոլոր ուղիների ապաշրջափակումից հետո, 

մենք, իհարկե, կվերադառնանք, ադրբեջանական բնակչությունը կվերադառնա 

նախնիների հողեր։ Նոյեմբերի 10-ի եռակողմ հայտարարության մեջ նշված է՝ բոլոր 

փախստականները վերադառնալու են հայրենի օջախներ։ Զանգեզուրը մեր հայրենի 

հողն է, Գյոյչան և Իրևանը մեր հայրենի հողերն են»։34 
 

3․ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ Զանգեզուրի միջանցքի 

ստեղծումը լիովին համապատասխանում է Ադրբեջանի ազգային, պատմական և 

ապագայի շահերին: Ալիևը սպառնացել է Հայաստանին «Զանգեզուրի միջանցքի 

հարցը» լուծել ուժի միջոցով, եթե Երևանը դա կամավոր չանի․ «Մենք Զանգեզուրի 

միջանցք ենք իրականացնում՝ ուզում է Հայաստանը, թե ոչ։ Եթե ցանկանա, ավելի հեշտ 

կլինի այդ հարցը լուծել, եթե չուզի, ուժով կլուծենք»։35 
 

4․ Իլհամ Ալիև․ «Զանգեզուրի միջանցքը նոր կապ կապահովի Ադրբեջանի և Թուրքիայի 

միջև: Մենք արդեն սկսել ենք երկաթուղու կառուցումը Հորադիզից մինչև Հայաստանի 

սահման, և վստահ եմ, որ այն ամբողջ թափով կաշխատի 2-2.5 տարվա ընթացքում: 

Նախիջևանի երկաթուղու մեծ մասը գործում է, բացակայող մասը կկառուցվի: 

Զանգեզուրի միջանցքի կարևոր մասը պետք է կառուցվի Հայաստանում»։36 
 

5․ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հրամանագիր է ստորագրել երկրի տնտեսական 

շրջանների նոր բաժանման մասին։ Տեղական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ՝ նոր 

բաժանումը ենթադրում է 14 տնտեսական շրջաններ՝ նախկին 11-ի փոխարեն։ 

Տնտեսական շրջաններն են՝ Բաքվի, Նախիջևանի, Ապշերոն-Խիզինի, Լեռնային 

Շիրվան, Գյանջա-Դաշքեսան, Ղարաբաղյան, Գազախ-Թովուզի, Գուբա-Խաչմազի, 

Լենքորան-Աստարայի, Կենտրոնական Արան, Միլ-Մուղանի, Շեքի-Զաքաթալայի, 

Արևելյան Զանգեզուրի, Շիրվան- Սալյանի։ Ավելացել են 3 նոր տնտեսական շրջաններ, 

որոնցից երկուսն ընդգրկում են պատերազմի արդյունքում Ադրբեջանի 

վերահսկողության տակ անցած տարածքները։ Դրանք են՝ Ղարաբաղյան ու Արևելյան 

Զանգեզուրի գոտիները։ Փաստաթղթում նշվում է, որ այս 5 շրջանները մեկ 

տնտեսական գոտում միավորելը պայմանավորված է նրանով, որ դրանք երկար 

տարիներ գտնվել են Զանգեզուրի նահանգի կազմում։37 
 

6․ Իլհամ Ալիև․ «Ստեղծվել է Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական գոտի: Հիմա 

Հայաստանում սրա հետ կապված հիստերիայի մեջ են: Անիմաստ է, Արևելյան 

Զանգեզուրը մեր պատմական հողն է, Արևմտյան Զանգեզուրը մեր պատմական հողն 

է»։38  
                                                           
33 https://www.panarmenian.net/arm/news/288533/  
34 https://www.azatutyun.am/a/31358565.html  
35 https://bit.ly/38xuB5q  
36 https://mediamax.am/am/news/region/43411/  
37 https://factor.am/391260.html  
38 https://www.lragir.am/2021/07/14/655135/  

https://www.azatutyun.am/a/30940162.html
https://www.panarmenian.net/arm/news/288533/
https://www.azatutyun.am/a/31358565.html
https://bit.ly/38xuB5q
https://mediamax.am/am/news/region/43411/
https://factor.am/391260.html
https://www.lragir.am/2021/07/14/655135/
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7․ Իլհամ Ալիև․ «Արևմտյան Զանգեզուրը ներկայումս գտնվում է Հայաստանի 

վերահսկողության տակ: Բայց Զանգեզուրի միջանցքը բացելու արդյունքում մենք, 

անշուշտ, կօգտագործենք այն մեր քաղաքացիներին՝ իրենց նախնիների երկիր 

վերադարձնելու համար։ Այդպիսի պլաններ կան և դա բնական է։ Քանի որ մեր 

քաղաքացիները բռնի ուժով վտարվել են ոչ միայն Զանգեզուրի շրջանից այլև Գյոյչայից 

(Սևան)։ Նրանք իրավունք ունեն ապրելու իրենց նախնինների հողում։ Մենք դա թողել 

ենք հաջորդ էտապում»։39  

 

8․ Իլհամ Ալիև․ «Հայաստանն արժեք չունեցող երկիր է... այն ադրբեջանական հինավուրց 

հողերի վրա ստեղծված արհեստական պետություն է», «Ադրբեջանը գալիս է վերջ 

տալու հայկական հարսանիքներին»:40 
  

                                                           
39 https://www.24news.am/news/189704  
40 https://www.ombuds.am/am/site/ViewNews/1487  

https://www.24news.am/news/189704
https://www.ombuds.am/am/site/ViewNews/1487
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2. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ  

ԵՎ ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ 

ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐ 
 

 
 

Խաղաղ բնակչության և զինվորականների միջև  
տարբերակման սկզբունքի խախտում 

 

Ադրբեջանի զինված ուժերի ռազմաօդային և հրետանային հարձակումներով՝ առանց 

տարբերակման և նպատակային թիրախավորվել են Արցախի Հանրապետության 

քաղաքացիական բնակչությունը և քաղաքացիական օբյեկտները։41 ԱԹՍ-ները 

թիրախավորել են նաև ՀՀ քաղաքացիական բնակավայրերն ու խաղաղ բնակչությանը:42 

27.09.2020-27.012021թթ.-ին հայտնաբերվել է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից 

սպանված 72 քաղաքացիական անձի մարմին, որից 41-ը՝ թիրախային հարվածների 

հետևանքով, 31-ը՝ գերեվարման մեջ: Արձանագրվել է նաև 163 քաղաքացիական անձի 

վիրավորման դեպք, որոնց զգալի մասը տեղի է ունեցել այլ անձանց մահվան հանգեցրած 

հարվածներից:43 Այս բոլոր գործողությունները համարվում են միջազգային մարդու 

իրավունքների և մարդասիրական իրավունքի կոպիտ խախտումներ: Ադրբեջանն իր 

գործողություններով խախտել է 12.08.1949թ. Ժնևում ստորագրված և Ադրբեջանի կողմից 

վավերացված44 «Պատերազմի ժամանակ քաղաքացիական բնակչության 

պաշտպանության մասին» կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածը,45 1907թ. հոկտեմբերի 18-ին 

Հաագայում ստորագրված «Ցամաքային պատերազմի օրենքների և սովորույթների մասին» 

կոնվենցիայի հավելվածով կից կարգավորումների 25-րդ հոդվածը:46 Խաղաղ 

բնակչությանը և զինվորականներին տարբերակելու պարտավորությունների 

խախտումները` որպես պատերազմական հանցագործություններ, տրված են նաև 

Միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի ստատուտի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասի ա 

ենթակետով47 և 2002թ. «Հանցագործության տարրեր» ակտով: «Հանցագործության 

տարրեր» ակտը48 Միջազգային քրեական դատարանին օգնում է Կանոնադրության 6, 7 և 

8 հոդվածների մեկնաբանման և կիրառման գործում, որոնցում համապատասխանաբար 

սահմանված են ցեղասպանության, մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունների 

և պատերազմական հանցագործությունների հանցակազմերը: «Հանցագործության 

                                                           
41 https://www.mfa.am/filemanager/NKR_war_2020/nk_hr/1-1.pdf , էջ 2 (վերջին այցը՝ 26.02.2021)։ 
42 https://ombuds.am/images/files/c010fc007595011de89a91d3b791232e.pdf , էջ 2 (վերջին այցը՝ 26.02.2021)։ 
43 https://artsakhombuds.am/hy/document/785 (վերջին այցը՝ 26.02.2021)։ 
44 https://ihl- databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/ 

States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelected=380(վերջին այցը՝ 26.02.2021)։ 
45 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=20872 (վերջին այցը՝ 26.02.2021)։ 
46 https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/ 

Article.xsp?action=openDocument&documentId=D1C251B17210CE8DC12563CD0051678F (վերջին այցը՝ 

26.02.2021)։ 
47 https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf ։ 

Հայաստանը ստորագրել է, սակայն չի վավերացրել Հռոմում ստեղծված միջազգային քրեական 

դատարանի համաձայնագիրը։ Ադրբեջանը չի միացել փաստաթղթին (վերջին այցը՝ 26.02.2021)։ 
48 https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Elements-of-Crimes.pdf (վերջին այցը՝ 26.02.2021)։ 

https://www.mfa.am/filemanager/NKR_war_2020/nk_hr/1-1.pdf
https://ombuds.am/images/files/c010fc007595011de89a91d3b791232e.pdf
https://artsakhombuds.am/hy/document/785
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=20872
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/%20Article.xsp?action=openDocument&documentId=D1C251B17210CE8DC12563CD0051678F
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/%20Article.xsp?action=openDocument&documentId=D1C251B17210CE8DC12563CD0051678F
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Elements-of-Crimes.pdf
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տարրեր» ակտի 8-րդ հոդվածի՝ դիտավորյալ սպանությունը49 դիտարկվում է որպես 

պատերազմական հանցագործություն 5 տարրերի առկայության դեպքում, որոնք 

փաստացի առկա են եղել Ադրբեջանի գործողություններում։ 

 

«Միջազգային զինված հակամարտությունների զոհերի պաշտպանության վերաբերյալ» 

ժնևի 1949 թվականի օգոստոսի 12-ի կոնվենցիաներին կից ժնևի 1977 թվականի 

Լրացուցիչ արձանագրության (Արձանագրություն 1) 51-րդ հոդվածի 2-րդ և 4-րդ մասերի 

համաձայն`50 քաղաքացիական բնակչությունը և քաղաքացիական առանձին անձինք 
չպետք է հանդիսանան հարձակումների օբյեկտ: (…) Առանց տարբերակման 
(անընտրական բնույթի) հարձակումներն արգելվում են: (…): Հարկ է նշել, որ ՀՀ-ն 

վավերացրել է վերոնշյալ Լրացուցիչ արձանագրությունը 1993թ.-ին,51 իսկ Ադրբեջանը` 

ոչ:52 Այդուհանդերձ, դա վերջինիս չի ազատում խաղաղ բնակչության և զինվորականների 

միջև տարբերակելու սկզբունքի խախտման դեպքերի համար 

պատասխանատվությունից, քանի որ վերոնշյալ սկզբունքը համարվում է սովորութային 

նորմ երկրների պրակտիկայի տեսանկյունից: Ընդ որում, վերոնշյալ սկզբունքն 

ամրագրված է նաև Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի սովորութային միջազգային 

մարդասիրական իրավունքով, Կանոններ 1-ինի53 և 11-րդի54 ներքո:  

 

«Պատերազմի ժամանակ քաղաքացիական բնակչության պաշտպանության մասին» 

12.08.1949թ. Ժնևի 4-րդ կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի համաձայն` (…) Եթե կոնֆլիկտի մեջ 
մտնող տերություններից մեկը չի հանդիսանում սույն կոնվենցիայի մասնակից, 
այնուամենայնիվ, դրա մասնակից տերություններն իրենց փոխհարաբերություններում 
մնում են Կոնվենցիայով կապված: Այսինքն, եթե նույնիսկ Արցախը չի հանդիսանում 

վերոնշյալ կոնվենցիայի մասնակից պետություն, այնուամենայնիվ, Ադրբեջանը 

պարտավոր է պահել Կոնվենցիայի նորմերը: 

 

Այսպիսով, առկա փաստական հանգամանքները թույլ են տալիս արձանագրել, որ տեղի 

են ունեցել միջազգային մարդու իրավունքների և մարդասիրական իրավունքի առնվազն 

հետևյալ խախտումները. 

1. Նպատակային և առանց տարբերակման թիրախավորվել է Արցախի և Հայաստանի 

խաղաղ բնակչությունը։ 

2. Սպանվել և խեղվել են ռազմական գործողություններին չմասնակցած՝ Արցախի և 

Հայաստանի քաղաքացիական բնակչությունը և քաղաքացիական անձինք։  

 

                                                           
49 Ըստ «Հանցագործության տարրեր» ակտի՝ «սպանել» եզրույթի ներքո հավասարապես դիտարկվում է 

նաև «պատճառել է մահ» եզրույթը։  
50 https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/ 

Article.xsp?action=openDocument&documentId=4BEBD9920AE0AEAEC12563CD0051DC9E (վերջին այցը՝ 

26.02.2021)։ 
51 https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=AM 

(վերջին այցը՝ 26.02.2021)։ 
52 https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=AZ 

(վերջին այցը՝ 26.02.2021)։ 
53 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule1 (վերջին այցը՝ 26.02.2021)։ 
54 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule11 (վերջին այցը՝ 26.02.2021)։ 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/%20Article.xsp?action=openDocument&documentId=4BEBD9920AE0AEAEC12563CD0051DC9E
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/%20Article.xsp?action=openDocument&documentId=4BEBD9920AE0AEAEC12563CD0051DC9E
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=AM
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=AZ
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule1
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule11
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Արգելված զինատեսակների կիրառումը քաղաքացիական բնակչության և 
քաղաքացիական օբյեկտների դեմ 

 

Ադրբեջանի զինված ուժերը թիրախավորել են քաղաքացիական անձանց Արցախում և 

Հայաստանում։55 Հանրային վայրերում հայտնաբերվել է մեծաքանակ պայթած և չպայթած 

ռազմամթերք։56 Ներքին տեղահանված անձանց և փախստականների թիվը հասնում է մի 

քանի տասնյակ հազարի։57 Կանոնավոր և նպատակային կերպով ԱԹՍ-ների կիրառմամբ 

ահաբեկվել է քաղաքացիական բնակչությունը։58 Արձանագրվել են դրոնների 

հարձակումներ Հայաստանի և Արցախի տարբեր բնակավայրերում, որի արդյունքում 

սպանվել ու վիրավորումներ են ստացել քաղաքացիական անձինք, ավերվել են 

քաղաքացիական տներ։59 

 

Այսպես, միջազգային սովորութային մարդասիրական իրավունքի համաձայն՝ զինված 

հակամարտության կողմերը պետք է միշտ տարբերակեն քաղաքացիներին 

կոմբատանտներից,60 ինչպես նաև քաղաքացիական բնակավայրերը՝ ռազմական 

օբյեկտներից:61 Ադրբեջանի զինված ուժերը, հակառակը, միտումնավոր թիրախավորվել 

են քաղաքացիական բնակավայրերը,62 իսկ Արցախի անտառային հատվածներում, 

որտեղ չեն եղել ռազմական օբյեկտներ, կիրառել են նաև զանգվածային ոչնչացման, 

քիմիական տարրեր պարունակող զինատեսակ (հավանաբար սպիտակ ֆոսֆոր)։63 

10.10.1980թ.-ին Ժնևում ստորագրված «Զենքի որոշ տեսակների արգելման կամ 

սահմանափակման մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի64 3-րդ արձանագրության 2-րդ հոդվածը 

արգելում է քաղաքացիական օբյեկտների, քաղաքացիական բնակչության, 
քաղաքացիական անձանց նկատմամբ կիրառել բռնկվող զենք։65 Այնուհետև, միջազգային 

մարդասիրական իրավունքի տարբերակման սկզբունքի համաձայն՝ ընդհարման 

կողմերը ցանկացած պարագայում պետք է տարբերակեն քաղաքացիական անձանց և 

կոմբատանտներին։ Հարձակումները կարող են ուղղված լինել միայն կոմբատանտների 

դեմ, և ոչ թե՝ քաղաքացիական անձանց կամ քաղաքացիական օբյեկտների դեմ։ Այդ 

գործողությունները, որոնք կատարվել են միտումնավոր, առաջացնում են 

պատերազմական հանցագործություններ, որոնց սահմանումը տրված է Հռոմի ստատուտի 

8-րդ հոդվածի 2-րդ մասի b կետի (iv) ենթակետում։ Այսպիսով, ցանկացած զինված 

բախման ընթացքում առանց տարբերակման զենքի կիրառումն արգելված է և խախտում 

                                                           
55 https://ombuds.am/images/files/c010fc007595011de89a91d3b791232e.pdf, էջ 2 (վերջին այցը՝ 26.02.2021)։ 
56 https://www.mfa.am/filemanager/NKR_war_2020/nk_hr/1-1.pdf, էջ 13 (վերջին այցը՝ 26.02.2021)։ 
57 https://www.mfa.am/filemanager/NKR_war_2020/nk_hr/1-1.pdf, էջ 4 (վերջին այցը՝ 26.02.2021)։ 
58 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule2 (վերջին այցը՝ 26.02.2021)։ 
59 https://ombuds.am/images/files/c010fc007595011de89a91d3b791232e.pdf, էջ 2 (վերջին այցը՝ 26.02.2021)։ 
60 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule1 (վերջին այցը՝ 26.02.2021)։ 
61 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule7 (վերջին այցը՝ 26.02.2021)։ 
62 https://www.mfa.am/hy/press-releases/2020/10/19/meeting_dip_rep/10546 (վերջին այցը՝ 26.02.2021)։ 
63 Տեսանյութը՝ https://www.facebook.com/watch/?v=704375487142221 , միջազգային մեդիայի անդրադարձը՝ 

https://www.france24.com/en/europe/20201119-nagorno-karabakh-ceasefire-armenia-accuses-azerbaijan-of-using-

phosphorus-bombs , Human Rights Watch-ի անդրադարձը՝ https://www.hrw.org/news/2020/10/23/azerbaijan-

cluster-munitions-used-nagorno-karabakh (վերջին այցը՝ 26.02.2021)։ 
64 https://geneva-s3.unoda.org/static-unoda-site/pages/templates/the-convention-on-certain-conventional-

weapons/CONVENTION.pdf (վերջին այցը՝ 26.02.2021)։ 
65 https://geneva-s3.unoda.org/static-unoda-site/pages/templates/the-convention-on-certain-conventional-

weapons/PROTOCOL%2BIII.pdf(վերջին այցը՝ 26.02.2021)։ 

https://ombuds.am/images/files/c010fc007595011de89a91d3b791232e.pdf
https://www.mfa.am/filemanager/NKR_war_2020/nk_hr/1-1.pdf
https://www.mfa.am/filemanager/NKR_war_2020/nk_hr/1-1.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule2
https://ombuds.am/images/files/c010fc007595011de89a91d3b791232e.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule1
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule7
https://www.mfa.am/hy/press-releases/2020/10/19/meeting_dip_rep/10546
https://www.facebook.com/watch/?v=704375487142221
https://www.france24.com/en/europe/20201119-nagorno-karabakh-ceasefire-armenia-accuses-azerbaijan-of-using-phosphorus-bombs
https://www.france24.com/en/europe/20201119-nagorno-karabakh-ceasefire-armenia-accuses-azerbaijan-of-using-phosphorus-bombs
https://www.hrw.org/news/2020/10/23/azerbaijan-cluster-munitions-used-nagorno-karabakh
https://www.hrw.org/news/2020/10/23/azerbaijan-cluster-munitions-used-nagorno-karabakh
https://geneva-s3.unoda.org/static-unoda-site/pages/templates/the-convention-on-certain-conventional-weapons/CONVENTION.pdf
https://geneva-s3.unoda.org/static-unoda-site/pages/templates/the-convention-on-certain-conventional-weapons/CONVENTION.pdf
https://geneva-s3.unoda.org/static-unoda-site/pages/templates/the-convention-on-certain-conventional-weapons/PROTOCOL%2BIII.pdf
https://geneva-s3.unoda.org/static-unoda-site/pages/templates/the-convention-on-certain-conventional-weapons/PROTOCOL%2BIII.pdf
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է տարբերակման սկզբունքը։ Նշենք նաև, որ առանց տարբերակման են համարվում այն 

զենքերը, որոնք չեն կարող վերահսկվել ո՛չ իրենց կոնստրուկցիայով, ո՛չ էլ գործառույթի 

կատարման ընթացքում։66 Ուստիև, Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից կիրառված 

զանգվածային ոչնչացման, քիմիական տարրեր պարունակող բռնկվող զենքը արգելված 

զինատեսակ է, և դրա կիրառումը խախտել է առանց տարբերակման հարձակման և 

առանց տարբերակման զենքի կիրառման միջազգային մարդասիրական իրավունքի 

սկզբունքները։67  
 

Այսպիսով, առկա փաստական հանգամանքները թույլ են տալիս արձանագրել, որ տեղի 

են ունեցել միջազգային մարդու իրավունքների և մարդասիրական իրավունքի առնվազն 

հետևյալ խախտումները` 

1. Կիրառվել է արգելված զինատեսակ՝ քաղաքացիական անձանց և քաղաքացիական 

օբյեկտների նկատմամբ։68 

2. Կիրառվել է քիմիական տարրեր պարունակող զանգվածային ոչնչացման 

զինատեսակ։  

3. Զինատեսակը կիրառվել է անտառների նկատմամբ և առաջացրել զանգվածային 

հրդեհներ ու ավերածություններ։ 

4. Անտառները, որոնց նկատմամբ կիրառվել են այս նյութերը, գտնվում են 

քաղաքացիական բնակավայրերի հարևանությամբ։ 
 

Ռազմագերիների/զինված ընդհարումների  
զոհերի հետ վարվելակերպի կանոններ 

 

Թե՛ պատերազմի ընթացքում, թե՛ պատերազմական գործողությունների ավարտից հետո 

Ադրբեջանը անմարդկային վերաբերմունք է ցուցաբերել Արցախի շուրջ 

հակամարտության ընթացքում գերեվարված էթնիկ հայ ռազմագերիների 

հանդեպ՝խրախուսելով ատելությունը էթնիկ հայերի նկատմամբ։69 Վերաբերմունքն 

ունեցել է դաժան և նվաստացուցիչ դրսևորումներ՝ ուղեկցվելով ֆիզիկական 

խոշտանգումներով։70 Սրանք ակնհայտորեն միջազգային իրավունքի կոպիտ 

խախտումներ են և դիտարկվում են որպես պատերազմական հանցագործություններ։ 

Դրանք խախտում են և՛ Ժնևի 3-րդ կոնվենցիայի, և՛ Սովորութային մարդասիրական 

իրավունքի, և՛ ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի նորմերը, 

ինչպես նաև՝ առաջացնում են ՄԻԵԿ խախտումներ։ 04.02.2021թ․-ին ՄԻԵԴ-ը տարածեց 

հաղորդագրություն, ըստ որի՝ ՀՀ կառավարությունը դատարան է մուտքագրել 228 հայ 

ռազմագերու վերաբերյալ միջպետական գանգատներ՝ ընդդեմ Ադրբեջանի։71 

Գանգատները վերաբերում են ՄԻԵԿ-ի 2-րդ, 3-րդ և 8-րդ հոդվածների խախտումներին։  

                                                           
66 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/ 

v2_cou_us_rule71#:~:text=Indiscriminate%20weapons%20are%20those%20incapable,be%20directed%20at%20mil

itary%20objectives (վերջին այցը՝ 26.02.2021)։ 
67 https://artsakhombuds.am/en/document/761 , էջ 27 (վերջին այցը՝ 26.02.2021)։ 
68 Ըստ փաստահավաք աշխատանքների՝ անտառներում ադրբեջանական զինված հարձակումներից 

պատսպարվում են նաև խաղաղ բնակիչներ, https://artsakhombuds.am/en/document/761 (վերջին 

այցելությունը՝ 26.02.2021)։ 
69 https://ombuds.am/images/files/1138b156720bec6ae0fd88dc709eb62c.pdf , էջեր 8-10, (վերջին այցը՝ 

26.02.2021)։ 
70 https://ombuds.am/images/files/1138b156720bec6ae0fd88dc709eb62c.pdf, էջեր 10-11։ 
71 ՄԻԵԴ-ի 046 (2021) 04.02.2021թ-ի հրապարակած մամլո հաղորդագրությունը։  

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/%20v2_cou_us_rule71#:~:text=Indiscriminate%20weapons%20are%20those%20incapable,be%20directed%20at%20military%20objectives
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/%20v2_cou_us_rule71#:~:text=Indiscriminate%20weapons%20are%20those%20incapable,be%20directed%20at%20military%20objectives
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/%20v2_cou_us_rule71#:~:text=Indiscriminate%20weapons%20are%20those%20incapable,be%20directed%20at%20military%20objectives
https://artsakhombuds.am/en/document/761
https://artsakhombuds.am/en/document/761
https://ombuds.am/images/files/1138b156720bec6ae0fd88dc709eb62c.pdf
https://ombuds.am/images/files/1138b156720bec6ae0fd88dc709eb62c.pdf
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Ինչպես նշվեց, Ադրբեջանի հակաիրավական վարքագիծը կոպտորեն խախտում է մի 

շարք միջազգային պայմանագրերի դրույթներ և մարդասիրական վերաբերմունքի բոլոր 

ընդունված նորմերը։ Մասնավորապես, Մարդու իրավունքների համընդհանուր 

հռչակագրի 3-րդ հոդվածը, 5-րդ հոդվածը, «Ռազմագերիների հետ վարվելակերպի մասին» 

1949թ. Ժնևի 3-րդ կոնվենցիայի72 13-րդ հոդվածը, որը, ի թիվս այլնի, սահմանում է, որ ոչ մի 
ռազմագերի չի կարող ենթարկվել ֆիզիկական խեղման: Խախտվել են նաև նույն 

Կոնվենցիայի 17-րդ հոդվածը (ռազմագերու հարցաքննությունը) և 99-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասը (ռազմագերու վրա բարոյական կամ ֆիզիկական ճնշման արգելք-սկզբունքը)։ 1993 

թ. Ադրբեջանը վավերացրել է Ժնևի 4 կոնվենցիաները,73 իսկ Արցախը` միակողմանի 

ընդունել:74 Ռազմագերիների հետ մարդասիրական վարվելակերպը նախատեսված է 

նաև «Ցամաքային պատերազմի օրենքների և սովորույթների մասին» 1907թ. Հաագայի 

կոնվենցիայի հավելվածով կից կարգավորումների 4-րդ հոդվածով։75 

 

Միջազգային կարգավորումների վերաբերյալ Ադրբեջանի անհարգալից վերաբերմունքը 

արտահայտվում է նաև դատական գործընթացների ընթացքում։ Մասնավորապես, 

ՄԻԵԴ-ում հարուցված դատական գործընթացներում Ադրբեջանի կառավարությունը չի 

կատարել դատարանին տեղեկատվություն տրամադրելու պարտադիր պահանջը և չի 

ներկայացրել կոնկրետ մանրամասներ կամ ընդհանրապես չի տրամադրել որևէ 

տեղեկատվություն:76  

 

Միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպտագույն խախտում է հանդիսանում նաև 

16.10.2020թ.-ին տեղի ունեցած սահմռկեցուցիչ դեպքը, որը դիակապտության բացահայտ 

դրսևորում է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից։77 Սա միջազգայնորեն պատժելի արարք 

է և համարվում է մարտադաշտում սպանվածների կամ վիրավորների մոտ գտնվող իրերի 

հափշտակում, ինչն արգելված է միջազգային սովորութային մարդասիրական իրավունքի 

52-րդ կանոնով78 և Հռոմի ստատուտի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասի b կետի (xvi) և (e)(v)) 

ենթակետերով,79 որի տարրերը մեկնաբանված են«Հանցագործության տարրեր» 

ակտում։80  

 

Այսպիսով, առկա փաստական հանգամանքները թույլ են տալիս արձանագրել, որ տեղի 

են ունեցել միջազգային մարդու իրավունքների և մարդասիրական իրավունքի առնվազն 

հետևյալ խախտումները` 

1. Սպանվել են հայ գերիներ, որոնք եղել են զինվորականներ և քաղաքացիական 

անձինք։ 

                                                           
72 http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=20875 (վերջին այցը՝ 26.02.2021)։ 
73 https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/ 

vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=AZ&nv=4(վերջին այցը՝ 26.02.2021)։ 
74 https://armenpress.am/arm/news/770787/arm/ (վերջին այցը՝ 26.02.2021)։ 
75 https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/0/1d1726425f6955aec125641e0038bfd6 (վերջին այցը՝ 

26.02.2021)։ 
76 https://ombuds.am/images/files/1138b156720bec6ae0fd88dc709eb62c.pdf էջ 20 (վերջին այցը՝ 26.02.2021)։ 
77 https://www.facebook.com/Armenianombudsman/posts/1534541293399996 (վերջին այցը՝ 26.02.2021)։ 
78 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule52 (վերջին այցը՝ 26.02.2021)։ 
79 https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RS-Eng.pdf(վերջին այցը՝ 26.02.2021)։  
80 https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Elements-of-Crimes.pdf (վերջին այցը՝ 26.02.2021)։  

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=20875
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/%20vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=AZ&nv=4
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/%20vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=AZ&nv=4
https://armenpress.am/arm/news/770787/arm/
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/0/1d1726425f6955aec125641e0038bfd6
https://ombuds.am/images/files/1138b156720bec6ae0fd88dc709eb62c.pdf
https://www.facebook.com/Armenianombudsman/posts/1534541293399996
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule52
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RS-Eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Elements-of-Crimes.pdf
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2. Հայ գերիները ենթարկվել են ֆիզիկական խեղումների, խոշտանգումների, 

անմարդկային և նվաստացնող վերաբերմունքի և պատժի, նրանց նկատմամբ 

տարածվել է ատելությունը՝ էթնիկ պատկանելության հիմքով։ 

3. Խախտվել են հարցաքննության միջազգայնորեն ընդունված կանոնները։  

4. Կատարվել է դիակապտություն։ 

 

Երեխաների իրավունքների խախտումներ 
 

Ցանկացած զինված հակամարտությունում երեխաները համարվում են ամենախոցելի 

խումբը, և նրանց հիմնարար իրավունքները մշտապես պետք է գտնվեն հատուկ 

ուշադրության կենտրոնում։ Ցավոք, այս իրավունքները օր-օրի խախտվել են 

ադրբեջանական ուժերի կողմից Արցախում։81 Ռազմական գործողություններին 

չմասնակցող երեխաների իրավունքները պաշտպանված և ճանաչված են միջազգային 

իրավական ակտերով և միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերով։ Նշյալների 

թվում են՝ «Պատերազմի ժամանակ քաղաքացիական բնակչության պաշտպանության 

մասին» Ժնևի կոնվենցիան և դրա 1-ին արձանագրությունը, որի 77-րդ հոդվածի 

համաձայն` երեխաները հատուկ հարգանքի և պաշտպանության սուբյեկտ են 
համարվում,82 ՄԱԿ-ի «Երեխաների իրավունքների մասին» կոնվենցիան, որը Ադրբեջանը 

վավերացրել է 13.08.1992թ.-ին,83 և որի 38-րդ հոդվածը,84 ի թիվս այլնի, սահմանում է 

պարտավորություն՝ հարգել միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերը, որոնք 
կիրառվում են զինված ընդհարումների դեպքում և առնչվում են երեխաներին։ Ընդունվել 

են մի շարք բանաձևեր և փաստաթղթեր, որոնք սահմանում են երեխաների հատուկ 

խնամքի և պաշտպանության մեխանիզմներ։ Այդպիսի իրավական փաստաթղթերից են 

ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի և Գլխավոր ասամբլեայի բանաձևերը, որոնք 

խստորեն դատապարտում են զինված հակամարտությունների ընթացքում խաղաղ 

բնակչության կամ այլ հատուկ խմբերի միտումնավոր թիրախավորումը,85 և 2018 թ․ 

ԵԽԽՎ-ը թիվ 2204 բանաձևը, որում հայտնվել է մտահոգություն հակամարտությունների 
ընթացքում երեխաների համար առաջացած կարճաժամկետ և երկարաժամկետ 
հետևանքների վերաբերյալ։86 

 

Նախնական տվյալների համաձայն՝ Ադրբեջանի հարձակումների արդյունքում 71 դպրոց 

և 14 մանկապարտեզ կրել են նյութական վնասներ, փակվել են բոլոր 220 դպրոցներն ու 

58 մանկապարտեզները: Արդյունքում՝ Արցախի թվով 23978 երեխաները զրկվել են 

կրթության իրավունքից, 5036 երեխաներ՝ նախադպրոցական կրթություն ստանալու 

                                                           
81 https://artsakhombuds.am/hy/document/766 , էջեր 5-9 (վերջին այցը՝ 26.02.2021)։ 
82 https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/ 

Article.xsp?action=openDocument&documentId=8F7D6B2DEE119FBAC12563CD0051E0A2 (վերջին այցը՝ 

26.02.2021)։ 
83 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en (վերջին 

այցը՝ 26.02.2021)։ 
84 Տե՛ս ՄԱԿ-ի «Երեխաներին իրավունքների մասին» կոնվենցիան, 

https://treaties.un.org/doc/Treaties/1990/09/19900902%2003-14%20AM/Ch_IV_11p.pdf (վերջին այցը՝ 

26.02.2021։) 
85 Տե՛ս ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 1314 բանաձևը, http://unscr.com/en/resolutions/1314 , թիվ 1882 

(2009) բանաձևը https://www.un.org/ruleoflaw/files/SC-RESOLUTION1882-2009.pdf (վերջին այցը՝ 26.02.2021)։ 
86 Տե՛ս ԵԽԽՎ-ի 2018թ.-ի թիվ 2204 բանաձևը, https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-

en.asp?fileid=24495&lang=en , կետ 3 (վերջին այցը՝ 26.02.2021)։ 

https://artsakhombuds.am/hy/document/766
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/%20Article.xsp?action=openDocument&documentId=8F7D6B2DEE119FBAC12563CD0051E0A2
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/%20Article.xsp?action=openDocument&documentId=8F7D6B2DEE119FBAC12563CD0051E0A2
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/doc/Treaties/1990/09/19900902%2003-14%20AM/Ch_IV_11p.pdf
http://unscr.com/en/resolutions/doc/1314
http://unscr.com/en/resolutions/1314
https://www.un.org/ruleoflaw/files/SC-RESOLUTION1882-2009.pdf
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=24495&lang=en
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=24495&lang=en
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հնարավորությունից։87 28.11.2020թ․-ին Ստեփանակերտում հարձակման է ենթարկվել 

Մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոնը։88 Քաղաքացիական օբյեկտների 

պաշտպանության մասին արդեն նշել ենք սույն զեկույցի շրջանակներում։ Հարկ է նաև 

նշել, որ այս գործողությունները պատերազմական հանցագործություն են դիտարկվում՝ 

Հռոմի ստատուտի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասի b կետի (ix) ենթակետի համաձայն։ Իսկ 

«Հանցագործության տարրեր» ակտը մեկնաբանել է Հռոմի ստատուտի նշված 

կարգավորումները՝ սահմանելով խախտման տարրերը:89 

 

Այսպիսով, առկա փաստական հանգամանքները թույլ են տալիս արձանագրել, որ տեղի 

են ունեցել միջազգային մարդու իրավունքների և մարդասիրական իրավունքի առնվազն 

հետևյալ խախտումները` 

1. Երեխաների սպանություն և առողջության խեղում։  

2. Հարձակումներ դպրոցների և հիվանդանոցներ դեմ։ 

  

                                                           
87 https://artsakhombuds.am/hy/document/766 , էջեր 13 (վերջին այցը՝ 26.02.2021)։ 
88 https://www.facebook.com/artak.beglaryan/videos/3668331173205093 (վերջին այցը՝ 26.02.2021)։ 
89 https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Elements-of-Crimes.pdf(վերջին այցը՝ 26.02.2021)։ 

https://artsakhombuds.am/hy/document/766
https://www.facebook.com/artak.beglaryan/videos/3668331173205093
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Elements-of-Crimes.pdf
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3. ԼՐԱԳՐՈՂՆԵՐԸ՝ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐԻ ԹԻՐԱԽՈՒՄ 
 

 

Արցախում սեպտեմբերի 27-ից բռնկված լայնածավալ պատերազմի ընթացքում 

ադրբեջանական զինուժի թիրախում հայտնվել եննաև լրագրողները, որոնք ստացել են 

տարբեր աստիճանի վնասվածքներ։ 

 

Հակամարտության գոտում ռազմական գործողությունները լուսաբանելու համար 

սեպտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի 10-ը ընկած ժամանակահատվածում Լեռնային 

Ղարաբաղ էին ժամանել միջազգային 190-ից ավելի լրատվամիջոցներ, ավելի քան 390 

անկախ և ԶԼՄ-ների հետ փոխկապակցված լրագրողներ։  

 

Նշենք, որ պատերազմի առաջին օրերին Ադրբեջանի Հանրապետությունը մեծամասամբ 

սահմանափակել էր միջազգային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների մուտքը երկիր, 

իսկ որոշ դեպքերում՝ խոչընդոտել լրագրողների ազատ գործունեությունը։90 Միայն 

ընտրված լրատվամիջոցներին էր թույլատրվել հայտնվել ռազմական գործողությունների 

տարածքում, ինչի հետևանքով միջազգային լրագրողները պատերազմը լուսաբանելու 

նպատակով մուտք էին գործել Լեռնային Ղարաբաղ։ 

 

Պատերազմի մեկնարկից ի վեր Ադրբեջանի զինված ուժերն ինտենսիվ հրթիռակոծում, 

հրետանակոծում, գնդակոծում էին Լեռնային Ղարաբաղի բոլոր բնակավայրերը, 

քաղաքացիական ենթակառուցվածքներն ու խաղաղ բնակչությանը՝ օգտագործելով 

ճշգրիտ զինատեսակներ, ինչպես օրինակ՝ հրթիռներ և հարվածող անօդաչուներ:  

 

Եվ ինտենսիվ հարձակումների թիրախ էին դառնում ոչ միայն բնակավայրերի խաղաղ 

բնակիչները, այլև այդտեղ իրենց մասնագիտական գործունեությունն իրականացնող 

ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչները։ 

 

Այսպես, 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ծանր վիրավորում են ստացել 7 լրագրող և 

զոհվել է լրագրողներին ուղեկցող մեկ անձ: Հատկանշական է, որ բոլոր այդ դեպքերը 

գրանցվել են զորքերի շփման գծից և ռազմական ենթակառուցվածքներից բավական 

հեռու։ Հարձակման ենթարկված լրագրողական մեքենաներն ունեցել են “PRESS” 

տարբերանշանը, ինչը հիմք է տալիս պնդելու, որ լրագրողների նկատմամբ եղել են 

թիրախավորված և նպատակային հարձակումներ։ 

 

Լրագրողների նկատմամբ հարձակման դեպքեր 
 

Լրագրողների ուղիղ թիրախավորման առաջին դեպքը գրանցվել հոկտեմբերի 1-ին, 

Արցախի Մարտունի քաղաքի հենց կենտրոնում՝ մշակույթի տան հարևանությամբ։  

 

                                                           
90 France 24, 'France is no longer an honest broker,' say Azeri officials ahead of Nagorno-Karabakh talks, 08.10 , 

https://www.france24.com/en/20201008-france-is-no-longer-an-honest-broker-say-azeri-officials-ahead-of-

nagorno-karabakh-talks 
 
 

https://www.france24.com/en/20201008-france-is-no-longer-an-honest-broker-say-azeri-officials-ahead-of-nagorno-karabakh-talks
https://www.france24.com/en/20201008-france-is-no-longer-an-honest-broker-say-azeri-officials-ahead-of-nagorno-karabakh-talks


34 

Մասնավորապես, վիրավորում էին ստացել ֆրանսիական «Լը Մոնդ» (Le 

Monde) պարբերականի լրագրող Ալան Կավալը և օպերատոր Ռաֆայել Շառլ 

Յաղոբզադեն91: Ալլան Կավալի վիճակը ծայրահեղ ծանր էր, նրան վիրահատեցին 

Ստեփանակերտի բժշկական կենտրոնում, այնուհետև լրագրողները տեղափոխվեցին 

Երևան, ավելի ուշ՝ Փարիզ։ Բարեբախտաբար, նրա կյանքը հաջողվեց փրկել։ 

Հատկանշական է, որ այդ հարձակման հետևանքով տեղում զոհվեց «Լը Մոնդ»-ի 

լրագրողների ուղեկցող, Մարտունիի քաղաքապետարանի աշխատակից, 28-ամյա 

Գրիշա Նարինյանը, որը ցույց էր տալիս նախորդ հրետանային հարձակումները 

քաղաքացիական օբյեկտների վրա։92  

 

 
Նկար 1․ Ֆրանսիական «Լը Մոնդ» պարբերականի վիրավորված լրագրողները՝  
Մարտունի քաղաքում ադրբեջանական ռմբակոծությունից հետո։ 

 

Բացի դրանից, նույն օրը Մարտունիում վիրավորում էին ստացել «Արմենիա» 

հեռուստաընկերության օպերատոր Արամ Գրիգորյանը, «24news.am» տեղեկատվական 

կայքի լրագրող Սևակ Վարդումյանը։93 Ռուսական «Дождь» հեռուստաալիքի թղթակից 

Դմիտրի Ելովսկին նույնպես ադրբեջանական հրետանակոծության տակ էր ընկել, 

սակայն կարողացել էր թաքնվել ապաստարանում, ինչպես շատ այլ լրագրողներ։94 

Հարձակման էր ենթարկվել նաև «Agence France-Presse» միջազգային լրատվական 

գործակալության ներկայացուցիչներին տեղափոխող մեքենան, որը ևս ուներ “PRESS” 

տարբերանշանը։95 Բարեբախտաբար, մեքենայում գտնվող անձինք այս հարձակման 

հետևանքով չէին տուժել։  

 

Լրագրողների թիրախավորման հաջորդ դեպքը գրանցվեց հոկտեմբերի 2-ին, 

Մարտակերտ քաղաքում։ Այս անգամ Ադրբեջանի հրթիռահրետանային հարվածների 

տակ էր հայտնվել հայաստանյան և օտարերկրյա լրատվամիջոցների 

ներկայացուցիչներին տեղափոխող միկրոավտոբուսը։ Լրագրողներին հաջողվել էր 

                                                           
91 Le Monde, Deux journalistes du « Monde » blessés au Haut-Karabakh, 01.10, 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/01/deux-journalistes-du-monde-blesses-au-haut-

karabakh_6054377_3210.html 
92 Allan Kaval, It hit hard. But I’m here, 08.10, https://www.facebook.com/allan.kaval/posts/10158545812272226 
93 24 TV, Բացառիկ կադրեր Մարտունուց. 24News-ի լրագրողը վիրավորվում է ադրբեջանական կրակից, 

01.10, https://www.youtube.com/watch?v=fapZ-eM4DC0  
94 Телеканал Дождь, Видео обстрела, под который попал журналист Дождя в непризнанном Нагорном 

Карабахе, 01.10, https://www.facebook.com/watch/?v=1001322190334253 
95 Armenian Unified Infocenter, 01.10, https://twitter.com/ArmenianUnified/status/1311631007452405760?s=20 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/01/deux-journalistes-du-monde-blesses-au-haut-karabakh_6054377_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/01/deux-journalistes-du-monde-blesses-au-haut-karabakh_6054377_3210.html
https://www.facebook.com/allan.kaval/posts/10158545812272226
https://www.youtube.com/watch?v=fapZ-eM4DC0
https://www.facebook.com/watch/?v=1001322190334253
https://twitter.com/ArmenianUnified/status/1311631007452405760?s=20
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արագ լքել միկրոավտոբուսը, պատսպարվել ապասատարանում։ Տուժել էր մեքենան, որը 

կրկին ուներ “PRESS” տարբերանշանը։96  

 

 
Նկար 2․ «Agence France-Presse»-ին և Մարտակերտում լրագրողներին տեղափոխող  
մեքենաները ադրբեջանական հրետակոծությունից հետո։  

 

Հոկտեմբերի 4-ին Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն 

տարածեց՝ հայտնելով, որ հաշվի առնելով լրագրողների, այդ թվում նաև օտարերկրյա 

քաղաքացիների ֆիզիկական անվտանգությունը և կյանքի իրական ուղիղ սպառնալիքը՝ 

որոշում է կայացվել վերջիններիս ժամանակավոր տեղափոխել տեղեկատվական նոր 

կենտրոն, որը գտնվում է ապահով վայրում։ ԱԳՆ-ն տեղեկացնում էր նաև, որ ըստ 

ունեցած տվյալների՝ Ադրբեջանի կողմից ձևավորվել են հատուկ խմբեր, որոնց 

առաջադրանք է տրված՝ հետևել լրագրողների շարժին, թիրախավորել և հնարավորինս 

շատ վնաս հասցնել մարտական գործողությունները լուսաբանող լրագրողներին։ 

Լրագրողական խմբերին թիրախային հարվածներ հասցնելու համար հակառակորդը 

կողմնորոշվում է լրագրողների՝ ռազմական գործողությունները հեռարձակվող 

տեսանյութերով և ուղիղ եթերներով։97  

 

Հոկտեմբերի 8-ին Ադրբեջանի զինված ուժերը երկու անգամ թիրախավորել էին Շուշիի 

Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցին։ Երկրորդ հարվածի հետևանքով 

վիրավորվել էին ռուսաստանյան «Сегодня.ру» կայքի գլխավոր խմբագիր Յուրի 

Կոտենոկը և «Офицеры России» կայքի ու «Красная звезда» թերթի թղթակից Լևոն 

Արզանովը։98 Լրագրողները նկարահանում էին Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց 

եկեղեցու վրա Ադրբեջանի կողմից առաջին հրթիռակոծման հետևանքները, երբ վրա էր 

հասել երկրորդ հարվածը, որից էլ Լևոն Արզանովը և Յուրի Կոտենոկը ծանր վիրավորում 

էին ստացել։99 Նրանց տեղափոխել էին հիվանդանոց։ Բժիշկներին հաջողվել էր փրկել 

ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող Յուրի Կոտենոկի կյանքը։100  

 

                                                           
96 Factor TV, ՀՐԱՏԱՊ. Կրակահերթ լրագրողների մեքենայի վրա Մարտակերտում, 02.10, 

https://www.youtube.com/watch?v=3sAef__znJM&feature=youtu.be 
97 MFA of the Republic of Artsakh, Statement by the Information Department of the Foreign Ministry of the 

Republic of Artsakh, 04.10, http://www.nkr.am/en/nkr.am/news/2020-10-04/mfa/statement/press 
98 Human Rights Watch, Azerbaijan: Attack on Church Possible War Crime, 16.12, 

https://www.hrw.org/news/2020/12/16/azerbaijan-attack-church-possible-war-crime 
99 Armnews TV, Արմնյուզի նկարահանող խումբը՝ ռմբակոծության էպիկենտրոնում, 08.10, 

https://www.youtube.com/watch?v=o6p_XgwtFT4&feature=youtu.be 
100 Armenian Unified Infocenter, 08.10, https://twitter.com/ArmenianUnified/status/1314229747698802690 

https://www.youtube.com/watch?v=3sAef__znJM&feature=youtu.be
http://www.nkr.am/en/nkr.am/news/2020-10-04/mfa/statement/press
https://www.hrw.org/news/2020/12/16/azerbaijan-attack-church-possible-war-crime
https://www.youtube.com/watch?v=o6p_XgwtFT4&feature=youtu.be
https://twitter.com/ArmenianUnified/status/1314229747698802690
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Նկար 3․ Ադրբեջանական հրետակոծությունից հետո ավերված Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ 
Ղազանչեցոց եկեղեցին և վիրավորված ռուս լրագրող Յուրի Կոտենոկը։ 

 

Նշենք, որ Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցին գտնվում է Շուշիի կենտրոնում, 

այն հեռու է ռազմական ենթակառուցվածքներից և երբևէ չի օգտագործվել ռազմական 

նպատակներով, ինչպես ապացուցում են առկա փաստերը։101 Արցախի Մարդու 

իրավունքների պաշտպանը հայատարարել էր, որ ականատեսների խոսքով՝ երկրորդ 

հարվածի ժամանակ կիրառվել են անօդաչու թռչող սարքեր, ինչը հիմք է տալիս պնդելու, 

որ Ադրբեջանը տեղյակ է եղել, որ տաճարում աշխատում են լրագրողներ, և 

նպատակաուղղված խոցել է այն։102  

 

Լրագրողների պաշտպանությունը միջազգային իրավունքով 
 
Զինված հակամարտության գոտիներում մասնագիտական գործունեություն 

իրականացնող լրագրողներն օգտվում են միջազգային մարդասիրական իրավունքով 

նախատեսված պաշտպանությունից: Այն սահմանվում է 1949 թ․ օգոստոսի 12-ին 

ընդունված Ժնևի կոնվենցիայով, որով կարգավորվում են ռազմական իրավիճակներում 

մարդասիրական կանոնները։103 

 

Ըստ այս կոնվենցիայի 1977թ. ընդունված 1-ին Լրացուցիչ արձանագրության 79-րդ 

հոդվածի, որը վերաբերում են լրագրողների պաշտպանության միջոցառումներին․104 

 

                                                           
101 Fact Investigative Platform, No soldiers inside Ghazanchetsots before the strike: the video is old, 09.10, 

https://fip.am/en/13270 
102 NKR Human Rights Defender, The Second Interim Report on the Azerbaijani Atrocities Against the Artsakh 

Population in September- October 2020, 18.10, https://artsakhombuds.am/en/ 

document/735?fbclid=IwAR084BaUrHjmB4bGiKaMkVE1Y78m2rk3P6wXUPD34DxeeAfOQM-v8g80Hhg  
103 United Nations, Geneva Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, 12.08. 

1949, https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.33_GC-IV-EN.pdf 
104 United Nations, Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 

Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 08.06.1977, https://ihl-databases.icrc.org/ 

applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=6E95E63184FD05C8C12563CD0051E0FB 
 

https://fip.am/en/13270
https://artsakhombuds.am/en/%20document/735?fbclid=IwAR084BaUrHjmB4bGiKaMkVE1Y78m2rk3P6wXUPD34DxeeAfOQM-v8g80Hhg
https://artsakhombuds.am/en/%20document/735?fbclid=IwAR084BaUrHjmB4bGiKaMkVE1Y78m2rk3P6wXUPD34DxeeAfOQM-v8g80Hhg
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.33_GC-IV-EN.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/%20applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=6E95E63184FD05C8C12563CD0051E0FB
https://ihl-databases.icrc.org/%20applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=6E95E63184FD05C8C12563CD0051E0FB
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1. Լրագրողները, որոնք ընդգրկված են զինված հակամարտության գոտիներում 
մասնագիտական վտանագավոր առաքելություններում, պետք է համարվեն 
քաղաքացիական անձինք՝ համաձայն 50-րդ հոդվածի 1-ին պարբերության։ 

2. Նրանք պետք է պաշտպանված լինեն որպես այդպիսին՝ համաձայն 
Կոնվենցիաների և սույն Արձանագրության, պայմանով, որ նրանք չձեռնարկեն որևէ 
գործողություն, որը կարող է ազդել քաղաքացիական անձի նրանց կարգավիճակի 
վրա, և չխախտելով զինված ուժերում հավատարմագրված պատերազմի 
թղթակիցների իրավունքը՝ համաձայն Ժնևի 3-րդ Կոնվենցիայի 4Ա հոդվածի 4-րդ 
կետով նախատեսված կարգավիճակի։ 

3. Նրանք կարող են ձեռք բերել նույնականացման քարտ՝ այս Արձանագրության 2-րդ 
հավելվածի օրինակով։ Այս քարտը, որը պետք է տրամադրի այն պետության 
կառավարությունը, որի քաղաքացի է լրագրողը, կամ որի տարածքում է նա 
բնակվում, կամ որտեղ գտնվում է այն լրատվամիջոցը, որի աշխատակից է նա 
հանդիսանում, պետք է հաստատի որպես լրագրող նրա կարգավիճակը։ 

 

Այսպիսով, 79-րդ հոդվածը նախատեսում է, որ զինված հակամարտության վայրերում 

մասնագիտական գործունեություն իրականացնող լրագրողները «հանդիսանում են» 

քաղաքացիական անձինք և այդպիսով օգտվում են քաղաքացիական անձանց 

նկատմամբ միջազգային մարդասիրական իրավունքով սահմանված ողջ 

պաշտպանությունից։ 
 

Իսկ քաղաքացիական բնակչության պաշտպանության ընդհանուր կանոնների 

համաձայն՝ քաղաքացիական անձինք չպետք է լինեն հարձակման թիրախ։ Բացի այդ, 

նպատակային հարձակումները քաղաքացիական բնակավայրերի վրա, որոնք խախտում 

են քաղաքացիների կյանքի և առողջության իրավունքը (այդ թվում՝ լրատվամիջոցների 

ներկայացուցիչների), հակասում են քաղաքացիական անձանց պաշտպանության 

վերաբերյալ միջազգային մարդասիրական իրավունքի սկզբունքներին։ 
 

Կարևոր է նաև ընդգծել, որ պատերազմական գոտիներում լրագրողական 

գործունեությունն ունի օրինական նպատակ, այն ուղղված է ռազմական դրության 

պայմաններում տեղեկատվություն ստանալու հանրության իրավունքը սպասարկելուն և 

չպետք է խոչընդոտվի։ Այս մասին 2020թ․ հոկտեմբերի 1-ին հայտարարությամբ հանդես 

է եկել նաև Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների պաշտպանը, որը, կարևորելով 

հակամարտության օբյեկտիվ լուսաբանումը, ընդգծել է, որ երկու երկրների 

իշխանությունները լրատվամիջոցների հավատարմագրված մասնագետներին պետք է 

թույլ տան մուտք գործել ճգնաժամային գոտիներ և ապահովեն հակամարտությունը 

լուսաբանող լրագրողների անվտանգությունը։105 
 

Հատկանշական է, որ ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներին թիրախավորելու փաստերը 

հոկտեմբերի 1-ին փորձել էր հիմնավորել Ադրբեջանի արտաքին գործերի 

նախարարությունը՝ հղումկատարելով Ժնևի կոնվենցիային․ Ադրբեջանը հայկական 

կողմին մեղադրում էր օտարերկրյա լրագրողներին քարոզչական նպատակներով 

օգտագործելու մեջ։  
                                                           
105 Council of Europe, Nagorno-Karabakh: The escalation of the conflict is posing a serious threat to human rights, 

01.10, https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/nagorno-karabakh-the-escalation-of-the-conflict-is-posing-a-

serious-threat-to-human-rights 

https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/nagorno-karabakh-the-escalation-of-the-conflict-is-posing-a-serious-threat-to-human-rights
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/nagorno-karabakh-the-escalation-of-the-conflict-is-posing-a-serious-threat-to-human-rights
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«Միջազգային լրագրողների միտումնավոր տեղակայումը վտանգավոր գոտում հստակ 
ցույց է տալիս, որ Հայաստանի կառավարությունը արհամարհում է իր 
պարտավորությունը լրագրողների անվտանգությունը ապահովելու հարցում և 
արտասահմանցի լրագրողներին օգտագործում է իր սեփական քարոզչական 
նպատակներով»,- ասված էր Ադրբեջանի ԱԳՆ հաղորդագրության մեջ։106 

 

Իսկ հոկտեմբերի 2-ին Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմեթ Հաջիևը հայտարարել 

էր, որ օտարերկրյա լրագրողներն ապօրինի են գտնվում Լեռնային Ղարաբաղում, քանի 

որ թույլտվություն չեն ստացել Ադրբեջանից։ «Եվ հետևաբար՝ Բաքուն 

պատասխանատվություն չի կրում այս անձանց անվտանգության համար»,- ասել էր 

նա։107 

 

Սակայն, փաստացի՝ Ադրբեջանը խախտել է Ժնևի կոնվենցիայի դրույթները։ Ադրբեջանը 

թիրախավորել է քաղաքացիական բնակավայրերը, այդ թվում՝ մայրաքաղաք 

Ստեփանակերտը, մեծ բնակչություն ունեցող քաղաքներ՝ Շուշին, Մարտունին, 

Մարտակերտը, այլ քաղաքներ և գյուղեր։ Ինչպես վերևում նշեցինք, Արցախում 

լրագրողները հարձակման են ենթարկվել հենց քաղաքացիական բնակավայրերում՝ 

ռազմական օբյեկտներից և բուն գործողություններից հեռու։ Նրանք բոլորը կրել են 

համապատասխան տարբերանշան։  

 

Ինչպես նշեցինք, Ժնևի կոնվենցիան չի արգելում լրագրողների մուտքը ռազմական գոտի։ 

Լրագրողները և լրատվության միջոցներն իրենք են որոշում ռազմական գոտիներում 

գործունեություն ծավալելու հարցը։ Պետական մարմինները միայն թույլտվություն են 

տալիս։  

 

Սրանից բացի, ըստ Ժնևի կոնվենցիայի, նույնիսկ քարոզչական նպատակով աշխատող 

լրագրողները չեն կարող համարվել թիրախ հակամարտող ուժերի կողմից։ Սա, իհարկե, չի 

վերաբերում բռնության կոչերին։ Լրագրողները դառնում եմ թիրախ, միայն երբ նրանք 

միանում են ռազմական գործողություններին. մի բան, որ վիրավորված լրագրողներից ոչ 

մեկը չէր արել։  

 

 

 

  

                                                           
106 Ministry of Foreign Affairs of the Azerbaijan Republic, Press release of the Press Service Department of the 

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan, 01.10, https://www.mfa.gov.az/en/news/6905/view 
107 Report. Az, Азербайджан не отвечает за безопасность журналистов, незаконно прибывших в Карабах, 

02.10, https://report.az/ru/karabakh/azerbajdzhan-ne-neset-otvetstvennosti-za-bezopasnost-inostrannyh-

zhurnalistov-nezakonno-pribyvshih-v-karabah/ 
 

https://www.mfa.gov.az/en/news/6905/view
https://report.az/ru/karabakh/azerbajdzhan-ne-neset-otvetstvennosti-za-bezopasnost-inostrannyh-zhurnalistov-nezakonno-pribyvshih-v-karabah/
https://report.az/ru/karabakh/azerbajdzhan-ne-neset-otvetstvennosti-za-bezopasnost-inostrannyh-zhurnalistov-nezakonno-pribyvshih-v-karabah/
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4. 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՐՑԱԽՅԱՆ  

ԵՐԿՐՈՐԴ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  

ԿՐԱԾ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ  

ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԸ 

 

Ադրբեջանի Հանարապետության կողմից 2020թ․ սեպտեմբերի 27-ին Արցախի 

Հանրապետության ու Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ սանձազերծված 

պատերազմի հետևանքով տասնյակ հազարավոր զոհերից, վիրավորներից, 

տեղահանվածներից բացի, ավերվեցին Արցախի հարյուրավոր բնակավայրեր, 

մշակութային կոթողներ, արտադրական ու քաղաքացիական շենքեր, շինություններ, 

հիվանդանոցներ, ծննդատներ, բնակելի տներ, ծանր վնաս կրեց նաև բնությունը, ինչով 

Արցախն ու Հայաստանը հանգրվանեցին տնտեսական, հումանիտար, առողջապահական, 

սոցիալական, ժողովրդագրական և բնապահպանական աղետի շեմին։  

 

Ադրբեջանի կողմից Արցախի և Հայաստանի նկատմամբ իրականացված ագրեսիայի և 

ներկայումս ընթացող քաղաքականության արդյունքում ոտնահարվում է միջազգային 

փաստաթղթերով երաշխավորված հետևյալ համամարդկային իրավունքների իրացումը, 

որոնք էական վնաս հասցրեցին հայ ժողովրդի տնտեսական բարեկեցությանը` 

1) սեփականության իրավունքը, 

2) տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի 

միջազգային մի շարք փաստաթղթերով նախատեսված իրավունքները։ 

 

Այդ իրավունքների ոտնահարման շարքում հատկապես առանձնանում են հետևյալ 

միջազգային դաշնագրերի պահանջների խախտումները` 

1) ՄԱԿ-ի «Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին» 

միջազգային դաշնագիր,  

2) «Տարանցման ազատության մասին կոնվենցիա և կանոնադրություն»,108 

3) «Ապրանքների միջազգային առուվաճառքի պայմանագրերի մասին» ՄԱԿ-ի 

դաշնագիր,109  

4) «Դեպի ծով ելք չունեցող պետությունների տարանցիկ առևտրի մասին» 

կոնվենցիա։110 

 

Այս համատեքստում պետք է նշել, որ Հայաստանն ու Արցախը շուրջ երեք տասնամյակ 

տառապելով Թուրքիայի ու Ադրբեջանի կողմից իրականացված տոտալ տրանսպորտային 

                                                           
108 [1] https://wipolex.wipo.int/en/treaties/details/304, (վերջին այցելություն՝ 26.02.2021), Կոնվենցիան 

Հայաստանի Հանրապետության համար ուժի մեջ է մտել 2013 թ. օգոստոսի 22-ին։  

[2] http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=69094, (վերջին այցելություն՝ 26.02.2021)։ 
109 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=64752, 

https://www.yumpu.com/xx/document/view/41937998/- (վերջին այցելություն՝ 27.02.2021)։ 
110 http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=75078, (վերջին այցելություն՝ 27.02.2021)։ 

https://wipolex.wipo.int/en/treaties/details/304
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=69094
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=64752
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=75078
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շրջափակման պայմաններում (ինչը ներկայում շարունակվում է), չեն կարողացել օգտվել 

վերոհիշյալ իրավունքներից։ 

 

Այս կապակցությամբ հարկ է ուշադրություն դարձնել Ադրբեջանի նախագահի 

պաշտոնական ուղերձներին Հայաստանի ու հայերի մասին, որոնց թվում ընդգծվում է․ 

«․․․ մենք պետք է տանենք ավելի ուժեղ պայքար Հայաստանի դեմ ու ավելացնենք պայքարի 

կշիռը: Մենք այն մեկուսացրել ենք միջազգային և տարածաշրջանային բոլոր 

ծրագրերից․․․»։111 

 

Ադրբեջանի կողմից Արցախի և Հայաստանի նկատմամբ իրականացված ագրեսիայի և 

ներկայումս ընթացող քաղաքականության արդյունքում վերջիններիս կրած տնտեսական 

վնասները բնութագրվում են հետևյալ նախնական տվյալներով։ 

 

Նախ կորուստները պետք է բաժանել հետևյալ խմբերի` 

 մարդկային կյանքերի կորուստ, ինչը կասեցրեց խաղաղության պայմաններում 

նրանց ստեղծարար աշխատանքով զբաղվելու հնարավորությունը, հետևաբար 

նաև դրանից բխող տնտեսական արդյունքը, 

 ենթակառուցվածքների և ունեցվածքի, այդ թվում՝ զինտեխնիկայի կորուստ․ 

այստեղ, միայն զինտեխնիկայի գծով, մոտ 2 մլրդ դոլարի կորուստ ունի հայկական 

կողմը,112 

 Արցախի տարածքների կորուստ՝ ներառյալ էներգետիկ և պարենային բալանսների 

ապահովման ուղղություններով, 

 Հայաստանի և Արցախի՝ փաստացի՝ միասնական արտաքին հաշվեկշռի 

տեսանկյունից կորուստներ։ 

 

Կարելի է ավելացնել նաև այլ խմբեր, որոնց միջոցով նույնպես կարելի է հաշվարկել այն 

ամբողջ տնտեսական կորուստը, որ ունեցել են Հայաստանն ու Արցախը պատերազմի 

հետևանքով։ Ընդ որում, այդ կորուստները հայկական երկու պետությունների ազգային 

հարստության կորուստ է, ընդ որում՝ ոչ թե այս տարվա կտրվածքով, այլ առնվազն 

մոտավորապես 50 տարվա կտրվածքով: 

 

Լուրջ վնաս է կրել արդյունաբերական արտադրությունը։ Հայաստանում ավերվել 

ենարտադրական շենքեր, շինություններ, շարքից դուրս է եկել մեծաքանակ տեխնիկա։ 

 

Ադրբեջանի տիրապետության տակ են անցել Հայաստանին պատկանող հանքեր և 

արդյունաբերական հզորություններ։ Մասնավորապես՝ Ադրբեջանի տիրապետության 

տակ է անցել Սոթքի հանքավայրի երբևիցե չշահագործված մասը, ինչը, ըստ 

տարածքային չափագրման, կազմում է Սոթքի հանքավայրի կեսը։ 

 

                                                           
111 Հերթական ապացույցները Ադրբեջանում հայերի նկատմամբ էթնիկ հիմքով թշնամանքի խորքային 

արմատների վերաբերյալ․ ՄԻՊ, 15 Փետրվար, 2021, https://www.1in.am/2902594.html, (վերջին 

այցելություն՝ 26.02.2021)։ 
112 Ըստ «Կովկասի ինստիտուտի» ավագ գիտաշխատող, վիճակագիր Հրանտ Միքայելյանի 

գնահատականների https://ampop.am/the-post-war-economic-situation-in-armenia/ (վերջին այցելություն՝ 

26.02.2021)։ 

https://www.1in.am/2902594.html
https://ampop.am/the-post-war-economic-situation-in-armenia/
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Պատերազմի ավարտից հետ Ադրբեջանը շարունակում է ուխտադրուժ կերպով խախտել 

2020թ. նոյեմբերի եռակողմ հայտարարությունը և շարունակական վնասներ հասցնել 

Հայաստանի սահմանամերձ համայնքների (Գեղարքունիք, Սյունիք, Տավուշ) 

տնտեսություններին ու նորմալ տնտեսական գործունեությանը: 

 

Նույն կերպ ադրբեջանական զինված ուժերը դիտավորյալ արարքներով և զենքի 

սպառնալիքով՝ ՀՀ քաղաքացի գործարարներին Ադրբեջանի հետ սահմանամերձ 

մարզերում զրկել են և շարունակում են զրկել միջազգայնորեն երաշխավորված և ՀՀ 

Սահմանադրությամբ ամրագրված՝ տնտեսական գործունեությամբ զբաղվելու 

իրավունքից այն տարածքում, որը նրանց հատկացվել է ՀՀ կառավարության որոշմամբ՝ 

«Պետական սահմանի մասին» ՀՀ օրենքի հիման վրա: 

 

Նշվածից բացի, այս ամենի արդյունքում իրական սպառնալիքներ են առաջացել նաև 

բնակիչների կյանքի, առողջության, սեփականության և կենսական կարևորության մյուս 

իրավունքների համար: Հարցն այն է, որ այդ տարածքներն օգտագործվել են նաև 

արոտավայրերի և խոտհարքի համար, իսկ ներկայում, Ադրբեջանի զինված ուժերի 

նշանառության տակ լինելու պատճառով, արդեն դա դարձել է անհնար։ Դա բնակիչների 

համար լուրջ խնդիրներ է առաջացրել գյուղատնտեսության ու մասնավորապես 

անասնապահության հարցերով: 

 

Պատերազմի հետևանքով Ադրբեջանի տիրապետության տակ են անցել մի շարք 

արտադրական ձեռնարկություններ և հզորություններ,113 որոնց բացասական 

ազդեցությունը ինչպես Արցախի, այնպես էլ Հայաստանի տնտեսությունների վրա 

զգացվում է ինչպես այժմ, այդպես և առավել լուրջ կերպով կդրսևորվի ապագայում: 

 

Լուրջ վնաս է կրել գյուղատնտեսությունը։ Հայաստանի Սյունիքի մարզում 

տնտեսվարողները Քաշաթաղի տարածքում (որն անցել է Ադրբեջանի տիրապետության 

տակ) սովորաբար տարեկան կատարում էին շուրջ 20 հազ․ հա աշնանացանի ցանքս: 

Պատերազմի արդյունքում այժմ այդ հողատարածքների վրա ցանքս կատարել չի լինի, 

որի արդյունքում հասցված վնասը գնահատվում է շուրջ 2.4 մլրդ դրամի չափով:  

 

Արցախում օգտագործման համար ոչ պիտանի են դարձել և Ադրբեջանի ենթակայության 

տակ են անցել հազարավոր հեկտար հողատարածքներ, այդ թվում՝ վարելահողեր, 

արոտավայրեր, անտառային տարածքներ։ Ադրբեջանի իրավասության տակ անցած 

հողատարածքների վրա մնացած է եղել հասունացած առատ բերք, որի արժեքային 

գնահատումը դեռևս ամբողջապես տրված չէ: Պատերազմի ընթացքում կոտորվել են և 

Ադրբեջանի իրավասության տակ անցած տարածքներում են մնացել նաև խոշոր և մանր 

եղջերավոր անասուններ, խոզեր, թռչուններ և այլն, որոնց արժեքային գնահատումը 

նույնպես դեռևս ամբողջապես տրված չէ։ 

                                                           
113 https://armtimes.com/hy/article/202405, «Արցախի 36 ՀԷԿ-երից 30-ը անցել է Ադրբեջանի 

վերահսկողության տակ․ էլեկտրաէներգիայի առումով խնդիրներ կան․ Գաբրիելյան», (վերջին այցելություն 

27.02.2021)։ 

Վերջերս ադրբեջանական հեռուստաալիքներով հեռարձակվում էր սուտ լուր առ այն, որ իրենց 

տիրապետության տակ անցած տարածքում շահագործման է հանձնվել նոր հիդրոէլեկտրակայան, այնինչ 

դա մինչև պատերազմը հայկական ներդրումների հաշվին գործարկված ՀԷԿ-ն էր, որն անցել էր նրանց 

տիրապետության տակ։ 

https://armtimes.com/hy/article/202405
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Մեծ է վնասը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում։ Հայաստանում և 

Արցախում ավերվել են բազմաթիվ հասարակական նշանակության շենքեր, 

շինություններ, այդ թվում՝ առողջապահական հաստատություններ, մշակութային և 

կրթական օբյեկտներ, հյուրանոցներ, հանրային սննդի և այլ օբյեկտներ։ 

 

Մեծ վնաս է հասցվել նաև բնակելի տարածքներին ու շինություններին։ Ավերվել են 

Ադրբեջանի հետ սահմանամերձ համայնքների տարածքներ, որոնցում վնասվել են 

ջրամատակարարման, գազամատակարարման ու էլեկտրահաղորդակցության 

համակարգերը՝ լուրջ դժվարությունների առջև կանգնեցնելով բնակչության կոմունալ-

կենցաղային սպասարկումը։ Դրա արդյունքում այդ տարածքներում էլ ավելի են 

մեծացելկորոնավիրուսի համաճարակի պայմաններում հիգիենիկ-համաճարակային 

սպառնալիքները։ 

 

Արցախում տեղի ունեցած պատերազմի հետևանքով տեղահանված ընտանիքների 

բնակարանային ապահովման համար անհրաժեշտ է մոտ 200 միլիոն ԱՄՆ դոլար, 

որպեսզի կառուցվի 8000 տուն։ 

 

Պատերազմն իր խորը ազդեցությունն է թողել երկրում գործարար մթնոլորտի, 

տնտեսական հարաբերությունների վրա։ Գործարար համայնքը չի կարողանում ելք 

գտնել բազմաթիվ խոչընդոտներից, որոնք հետևանք են երկրի տրանսպորտային խորը 

շրջափակման, էներգետիկ հզորությունների կրճատման ու այդ գործում Ռուսաստանից 

միակողմանի կախվածության։  

 

Այսպես, ըստ փորձագիտական գնահատականների՝114 2019 թ. համեմատությամբ 2020թ. 

Հայաստանում չարտադրված համախառն ներքին արդյունքը (ՀՆԱ) գնահատվում է 

(առանց սպառողական գների ինդեքսի ազդեցության հաշվառման) ավելի քան 780 մլրդ 

դրամի (1,5 մլրդ եվրո) չափով, այդ թվում՝ չարտադրված արդյունաբերական 

արտադրանք՝ ավելի քան 34.0 մլրդ դրամ (63,7 մլն եվրո), չարտադրված 

գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքը՝ ավելի քան 34.0 մլրդ դրամ (63,7 մլն 

եվրո), չիրականացված շինարարական աշխատանքների ծավալը՝ ավելի քան 37.0 մլրդ 

դրամ (69,2 մլն եվրո), չիրականացված առևտրաշրջանառությունը՝ ավելի քան 391.0 մլրդ 

դրամ (732,3 մլն եվրո), չմատուցված ծառայությունների ծավալը (առանց առևտրի)՝ շուրջ 

285.0 մլրդ դրամ (533,7 մլն եվրո): Այդ նույն ժամանակաշրջանում արտաքին 

առևտրաշրջանառությունը կրճատվել է 1.1 մլրդ ԱՄՆ դոլարի (1,0 մլրդ եվրո) կամ 434.3 

մլրդ դրամի չափով, այդ թվում արտահանումը կրճատվել է 104.1 մլն ԱՄՆ դոլարի (97,2 

մլն եվրո) կամ 21.5 մլրդ դրամի չափով, իսկ ներմուծումը՝ 978 մլն ԱՄՆ դոլարի (914,0 մլն 

եվրո) կամ 413 մլրդ դրամի չափով: 

 

Ընդ որում, ՀՆԱ ծավալների կրճատման մեծ բեռը՝ 35.4 տոկոսը, բաժին է ընկել 2020թ. 4-րդ 

եռամսյակին, ինչը համընկնում է պատերազմի ու հետպատերազմյան 

ժամանակաշրջանին: Հատկանշական է, որ 2020թ. ընթացքում չարտադրված 

արդյունաբերական արտադրանքի շուրջ 2/3-ը չի արտադրվել 2020թ. 4-րդ եռամսյակի 

                                                           
114 Այս և մյուս փորձագիտական գնահատականները կատարվել են սույն հետազոտության համահեղինակ 

Մ. Արիստակեսյանի կողմից՝ պետական կառավարման մարմինների պաշտոնական կայքերում 

հասանելի համապատասխան տվյալների հիման վրա: 
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ընթացքում, համապատասխանաբար՝ չարտադրված գյուղատնտեսական համախառն 

արտադրանքի՝ շուրջ 44 տոկոսը, չիրականացված շինարարական աշխատանքների՝ 

շուրջ 27 տոկոսը, չիրականացված առևտրաշրջանառության՝ շուրջ 40 տոկոսը, 

չմատուցված ծառայությունների ծավալի (առանց առևտրի)՝ շուրջ 27 տոկոսը: Նույնպես 

արտաքին առևտրաշրջանառության տարեկան ծավալի կրճատման շուրջ 45 տոկոսը 

տեղի է ունեցել 2020թ. 4-րդ եռամսյակի ընթացքում: Ընդ որում,արտաքին 

առևտրաշրջանառության կրճատումը տեղի է ունեցել հիմնականում ի հաշիվ 

ներմուծման ծավալների կրճատման՝ 47.8 տոկոս: 

 

2019թ. համեմատությամբ՝ 2020թ. պետական բյուջեի մուտքերն ավելացել են սոսկ 1.3 մլրդ 

դրամի չափով (2,4 մլն եվրո): Ընդ որում, հարկային վարչարարությամբ պետական 

եկամուտների հավաքագրումը նվազել է 40.1 մլրդ դրամի (75,1 մլն եվրո) չափով, իսկ ահա 

պաշտոնական դրամաշնորհների ծավալն ավելացել է 41.3 մլրդ դրամի (77,4 մլն եվրո) 

չափով: Ակնհայտ է, որ բյուջետային եկամուտների տարեկան ավելացումը եղել է ի հաշիվ 

պաշտոնական դրամաշնորհների: Ընդ որում, այդ պաշտոնական դրամաշնորհների ավելի 

քան 91 տոկոսը ստացվել է 2020թ. 4-րդ եռամսյակի ընթացքում, այսինքն՝ պատերազմի 

ընթացքում: 2020թ. միայն 4-րդ եռամսյակի ընթացքում հարկային ու մաքսային 

վարչարարությամբ հավաքագրված հարկերի ու տուրքերի ծավալը 16.8 մլրդ դրամով (31,5 

մլն եվրո) պակաս է եղել 2019թ. նույն ժամանակաշրջանի համեմատությամբ: 

 

Վերոհիշյալին հակառակ՝ բյուջետային ծախսերը 2019թ. համեմատությամբ 2020թ. 

ավելացել են 271.2 մլրդ դրամի (507,9 մլն եվրո) չափով, ինչը լուրջ լարվածություն է 

առաջացրել ՀՀ բյուջեի կատարման գործում՝ ավելացնելով դրա պակասուրդը ավելի քան 

270 մլրդ դրամի չափով (505,6 մլն եվրո) (պակասուրդի մեծության վրա ազդել են նաև 

կորոնավիրուսի հետևանքների վերացմանն ուղղված չնախատեսված ծախսերը)։ Ընդ 

որում, բյուջետային ծախսերի ավելացման մեջ ավելի քան 85.4 տոկոսը կազմում են 

ընթացիկ ծախսերը: Այդ իսկ պատճառով ՀՀ կառավարությունը 2021 թվականի սկզբում 

ձեռնամուխ եղավ Եվրապարտատոմսերի 4-րդ թողարկմանը՝ 750 մլն ԱՄՆ դոլարի 

ծավալով, 10 տարի մարման ժամկետով, 3.6 % արժեկտրոնային եկամտաբերությամբ: Այդ 

միջոցառումը, բնականաբար, բարձրացրեց երկրի պարտքային բեռը՝ դրա մակարդակը 

հասցնելով ՀՆԱ 72,3 տոկոսի վտանգավոր սահմանագծին։  

 

Հատկանշական է, որ միայն 2020թ. IV-րդ եռամսյակում (այսինքն պատերազմի 

ընթացքում) նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատությամբ բյուջետային 

ծախսերն ավելացել են 94.3 մլրդ դրամի (176,6 մլն եվրո) չափով, ինչը կազմել է տարվա 

ընթացքում լրացուցիչ կատարված բյուջետային ծախսերի շուրջ 35.0 տոկոսը:  

 

Դրա հետ միասին մենք ունենալու ենք 18-20 տարեկան երիտասարդների մի այնպիսի 

թվաքանակ, որոնք, ճանաչվելով հաշմանդամ, ունենալու են ցկյանս սոցիալական ու 

առողջապահական աջակցության կարիք, ինչը էապես կավելացնի Հայաստանի ու 

Արցախի բյուջետային բեռը առաջիկա 40-50 տարիների համար: 

 

Ելնելով վերոհիշյալ մարտահրավերներից՝ տուժող ճանաչված անձանց ու նրանց 

ընտանիքներին 44-օրյա պատերազմի արդյունքում հասցված վնասների 

փոխհատուցման նպատակով Հայաստանի ու Արցախի իշխանությունները մշակել են 

բազմաթիվ ծրագրեր: Միայն Հայաստանի կառավարության կողմից 2021թ. փետրվարի 
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10-ի դրությամբ մշակված և գործում են 20 աջակցության ծրագրեր, որոնց 

ֆինանսավորման համար ՀՀ պետական բյուջեից արդեն իսկ հատկացվել ու ծախսվել է 61,0 

մլրդ (114,3 մլն եվրո) ՀՀ դրամ: 
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5. 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ 44-ՕՐՅԱ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 

ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆ ԿՈՂՄԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՏՃԱՌՈՎ  

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻՆ ՀԱՍՑՎԱԾ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ  

ՎՆԱՍԸ ԵՎ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  

ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

 

Բնական էկոհամակարգերի ոչնչացմանն ուղղված ադրբեջանական կողմի 
գործողությունների փաստական հանգամանքների վերլուծություն 

 

Արցախի և Հայաստանի նկատմամբ սանձազերծված այս լայնամասշտաբ պատերազմի 

ընթացքում փաստագրվել են մի շարք պատերազմական հանցագործություններ, որոնց 

թվում՝ հայ զինվորների գլխատումներ, քաղաքացիական բնակչության սպանդ, 

մշակութային-հոգևոր արժեք հանդիսացող եկեղեցու հրթիռակոծում, քաղաքացիական 

ենթակառուցվածքների միտումնավոր հրետակոծում:  
 

Ռազմական գործողությունների115 ընթացքում վնաս է հասցվել նաև շրջակա միջավայրին 

ու բնական էկոհամակարգերին՝ լայնամասշտաբ անտառային հրդեհներից մինչև օդի, 

հողի, ջրի, բուսական ու կենդանական աշխարհի աղտոտում: Արձանագրվել է 

անտառածածկ տարածքների կորուստ ու դեգրադացիա, անտառային հրդեհների 

ռիսկերի մեծացում, ջրի, սանիտարական մաքրման, թափոնների ենթակառուցվածքների 

կորուստ,լանդշաֆտների, գեոբազմազանության և կենսաբազմազանության կորուստ, 

վայրի կենդանիների տեղաշարժի խոչընդոտում: 
 

Ադրբեջանական կողմը կիրառել է սպիտակ ֆոսֆոր պարունակող զինամթերք, 
որն արգելված է Ժնևի կոնվենցիայով 

 

Ադրբեջանական զինված ուժերը պարբերաբար կիրառել են նաևմիջազգայնորեն 

արգելվող կասետային զինամթերք, սպիտակ ֆոսֆոր կամ թերմիտային նյութեր 

պարունակող կրակող զենքեր: 2020թ․ հոկտեմբերի 30-ին Արցախի տարածաշրջանի 

բնական էկոհամակարգերի և կենսապահպան անտառների նկատմամբ Ադրբեջանի 

կողմից իրականացված ռազմական ևս մեկ հանցագործության ապացույցներ 

ներկայացրին Հայաստանի և Արցախի պետական մարմինները՝ հայտնելով, որ 

Արցախում ընթացող պատերազմի ժամանակ ադրբեջանական կողմն օգտագործել է 

քիմիական զենքի տարրեր (սպիտակ ֆոսֆոր) պարունակող զինատեսակ։116 

Հրապարակվեցին դա փաստող տեսանյութեր՝ արված ինչպես պատերազմի դաշտում 

մարտնչող զինվորականների կողմից,117 այնպես էլ լրագրողների,118 որտեղ անտառային 
                                                           
115 Կոլումբիայի համալսարանի Մարդու իրավունքների ու խաղաղության կառուցման ծրագրի տնօրեն 

Դեյվիդ ՖիլիպսըAhval-ում հրապարակված հոդվածում ասում է, որ Արցախում այլ ռազմական 

հանցագործություններ ևս կատարվել են։ 
116 Տե՛ս ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարությունը։ 
117 Տե՛ս զինվորականների կողմից արված տեսանյութը`https://www.youtube.com/watch?v=n4Xa7sD0ssY ։  
118 «Բարս Մեդիա կինոստուդիա»-ի՝ պատերազմը փաստագրող թիմի 2020թ. հոկտեմբերի վերջին, 

Արցախի հՅՈՒՍԻՍային շրջաններում արված տեսանյութերը փաստում են սպիտակ ֆոսֆոր 

պարունակող զինատեսակների կիրառումը՝ (30վ-ից, 1ր20վ-ից ), (վերջին այցելությունը՝ 26.02.2021): 

https://factor.am/338828.html?fbclid=IwAR0VdMg70OaxRgpOOnWpH704krN6r-eAMTFP9s1lf2T9pSNsmn43D11feyo
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=742603376338870&id=100017676420633
https://www.youtube.com/watch?v=n4Xa7sD0ssY
https://www.youtube.com/watch?v=n4Xa7sD0ssY
https://www.youtube.com/watch?v=rlzq39Em1ao
https://www.youtube.com/watch?v=GEtTG6gX8TI&feature=emb_logo
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հրդեհների կադրերում երևում է ճայթյունով այրում, ինչը սպիտակ ֆոսֆորի այրման 

հիմնական հատկանիշներից է։  
 

Ֆոսֆոր պարունակող զենքի կիրառմամբ քաղաքացիական բնակավայրերի 

հարևանությամբ անտառների հրկիզմանն անդրադարձել է տեղական ու միջազգային 

մասնագիտացված մամուլը։119 «Անտառածածկ տարածքների թիրախավորումը 

ռազմավարություն է, որը երբեմն օգտագործվում է տարածքներից մարտական 

գործողությունները դուրս մղելու կամ շրջակա միջավայրին մեծ ավերածություն 

պատճառելու նպատակով»,- գրված է Digital Forensic Research Lab-ի անդրադարձում: 

Ներկայացված արբանյակային պատկերներից տեսանելի է ֆոսֆոր պարունակող զենքի 

կիրառման հետևանքով անտառային հատվածին պատճառված վնասը։120 
 

ՀՀ 121 և ԱՀ օմբուդսմենների համատեղ զեկույցում նշվում է, որ ադրբեջանական զինված 

ուժերն Արցախի անտառային էկոհամակարգը թիրախավորել են՝ կիրառելով հրկիզող, 

քիմիական տարրեր պարունակող զանգվածային ոչնչացման զինատեսակ՝122 փաստելով 

Ադրբեջանի կողմից ֆոսֆորային զինատեսակի հետևանքով ծանր վնասվածք ստացած 

անձանց մարմինների վնասվածքների 18+ լուսանկարներով,123 այլ ապացույցներով։  
 

Սպիտակ ֆոսֆորի՝ այլ վայրերում հավանական կամ հաստատված կիրառման դեպքերի 

վերաբերյալ առկա վիզուալ փաստերի և Արցախում դրա հավանական կիրառման 

փաստերի համեմատությունը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ օգտագործվել են նույն 

քիմիական տարրը պարունակող զինատեսակներ124 (Սիրիայում այդ զինատեսակի 

օգտագործումը հաստատվել է միջազգային կազմակերպությունների կողմից)։125 Նման 

փաստահավաք աշխատանք է արել նաև գերմանացի անկախ վլոգեր Վադաբոնդինքսը՝ 

Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունների թվում անդրադառնալով նաև 

ֆոսֆորային արգելված զինամթերքի օգտագործմանը։126 
 

Սպիտակ ֆոսֆոր պարունակող զինամթերքի կիրառումը փաստում են ոչ միայն 

հայաստանցի,127 այլև Ֆրանսիայից ժամանած բժիշկներ՝128 վերլուծելով քաղաքացիական 

բնակչության ու զինծառայողների ստացած այրվածքների բնույթը: Այրվածքներում առկա 

                                                           
119 «ԷկոԼուր» տեղեկատվական ՀԿ անդրադարձը, Չեխական «Առնիկա» ՀԿ ահազանգը (վերջին 

այցելությունը՝ 26.02.2021): 
120 Ֆոսֆորային զենքի կիրառման հետևանքները արբանյակային լուսանկարներում՝սկզբնաղբյուրը:  
121 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=742603376338870&id=100017676420633 
122 Տե՛ս Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից արցախյան քաղաքացիական օբյեկտների դեմ զանգվածային 

ոչնչացման զինամթերքի օգտագործման մասին ՀՀ և ԱՀօմբուդսմենների համատեղ հատուկ զեկույցի 6-14 

և 18-19 էջերը։ 
123 Տե՛ս նույն տեղում՝ էջ 16-17:  
124 Տեսանյութում ներկայացված են ՀՀ օմբուդսմեն Արման Թաթոյանի հրապարակած տեսանյութի և 2016-

17թթ.-ին Սիրիայում սպիտակ ֆոսֆորի կիրառման տեսաապացույցները զուգահեռ, 4-րդ րոպեից 

(https://www.youtube.com/watch?v=Mx495QUhntM&ab_channel=FIP-FactInvestigationPlatform)։ 
125 Տե՛ս փաստերի ստուգման հարթակի նյութը։  
126 Վադաբոնդինքսի հրապարակումը` 

https://www.youtube.com/watch?v=7zQkScBmd98&ab_channel=Vagabondings ։ 
127 Տե՛ս Ազատություն ռադիոկայանի անդրադարձը՝https://www.youtube.com/watch?v=yBhihKGcJIE  
128 FRANCE 24 English -ի անդրադարձը, Ֆրանսիայից ժամանած բժիշկները մեկնաբանում են 

այրվածքների առաջացման աղբյուրը. Nagorno-Karabakh conflict: Azerbaijan accused of using phosphorus 

weapons: 

https://web.archive.org/web/20201106195757/https:/ombuds.am/images/files/ea04773e0fcf3a7e4dadb87e9b73d360.pdf
https://www.hrw.org/news/2017/06/14/iraq/syria-danger-us-white-phosphorus
https://www.ecolur.org/hy/news/officials/12803/?fbclid=IwAR1er_B851H6WR-fz9kZHjTDpkOVyHTcLazHofH3_VdXweMhlpd-vBBV6EE%20,
https://www.arnika.org/ru/novosti/bioraznoobraziye-lesov-nagornogo-karabakha-nakhoditsya-pod-ugrozoy-iz-za-obshirnykh-pozharov-armyanskiye-npo-ishchut-podderzhki
https://infocom.am/Article/41130?fbclid=IwAR06JAUG47mbfvpq3lj8BkqrgoJACLLyR-DbQmigPqsKtYoVt1OXHHADzOM
https://medium.com/dfrlab/satellite-imagery-shows-environmental-damage-of-reported-white-phosphorus-use-in-nagorno-karabakh-9826391a295
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=742603376338870&id=100017676420633
https://web.archive.org/web/20201106195757/https:/ombuds.am/images/files/ea04773e0fcf3a7e4dadb87e9b73d360.pdf
https://web.archive.org/web/20201106195757/https:/ombuds.am/images/files/ea04773e0fcf3a7e4dadb87e9b73d360.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Mx495QUhntM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Mx495QUhntM&ab_channel=FIP-FactInvestigationPlatform
https://fip.am/13682
https://www.youtube.com/watch?v=7zQkScBmd98&feature=share&fbclid=IwAR1G564BET_jQeAv4BwNlqyTJhHa1OS_ht0TJjDzYTSPDw-1h0HoaN4mzGw
https://www.youtube.com/watch?v=7zQkScBmd98&ab_channel=Vagabondings
https://www.youtube.com/watch?v=yBhihKGcJIE
https://www.facebook.com/watch/FRANCE24.English/?__cft__%5b0%5d=AZW0P059gRMw8K_5ns5b2hftaM-PV-cCkX0wPjqTBjDVZKdB_XOAVqyAkEqt9RILdjsI8_TXBZLjx6lxFeILNrLGeSIbshvkXCXs-I-zcS-fgcVhBEbLpCYXDoLvk7rvT4U
https://www.facebook.com/watch/?v=2723974114524696
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քիմիական նյութի լաբորատոր և գործիքային քննությունների արդյունքում հաստատվել 

է ֆոսֆորի առկայությունը տարբեր զենքերից ստացված վնասվածքների վրա:  

 

Զանգվածային ոչնչացման հրկիզող զինատեսակի կիրառման129 շատ դեպքերում 

(օրինակ՝ Ննգի,130 Սղնախ, Ակնաղբյուր, Թաղավարդ, Տող, Քարին Տակ, այլ 

համայնքներում) անտառները գտնվում են բնակավայրերին անմիջականորեն մոտ, 

անգամ՝ 100 մետր հեռավորությամբ: Հետևաբար, խոսքը գնում է նաև քաղաքացիական 

բնակչության կյանքի և առողջության համար անխուսափելի երկարաժամկետ վնասի 

մասին: Մարդու իրավունքների պաշտպանների համատեղ փաստահավաք 

աշխատանքների արդյունքում պարզվել է, որ 2020թ․ նոյեմբերի 6-ի դրությամբ՝ Արցախի 

գրեթե բոլոր շրջաններում վնասվել է ընդհանուր շուրջ 1815 հա անտառապատ 

տարածք:Հաշվի առնելով զինատեսակի առանձնահատկությունները՝ այս թիվը կարող է 

աճել նույնիսկ զենքի կիրառումը դադարեցնելուց հետո։ Քանի որ ներկայումս Արցախի 

նշված բնակավայրերից միայն Ննգին չի անցել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, 

վնասված տարածքի ուսումնասիրումը միջազգային տիրույթում է, և խնդիրը 

միջազգային լուծման կարիք ունի: 

 
Այսպիսով, կարող ենք արձանագրել, որ Արցախի անտառներում Ադրբեջանն 
օգտագործել է արգելված սպիտակ ֆոսֆոր պարունակող զինատեսակ, ինչը միջազգային 
մարդասիրական իրավունքի, սովորութային իրավունքի նորմերի ու սկզբունքների, Ժնևի 
կոնվենցիայի, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի համապատասխան կոնվենցիաներով ու 
փաստաթղթերով նախատեսված դրույթների կոպտագույն խախտում է:  
 

Անկախ կիրառված զինատեսակի քիմիական տարրերի կոնկրետ տեսակներից՝ 

կիրառված զինատեսակն ունի զանգվածային ոչնչացման բնույթ, անտառներում 

առաջացնում է զանգվածային հրդեհներ ու երկարաժամկետ ծանր վնաս շրջակա 

միջավայրին, դրա առաջացրած հրդեհը չի մարվում անգամ մարող նյութերով կամ ջրով։ 

Թիրախավորված անտառները գտնվում են բնակավայրերին անմիջապես մոտ, մինչդեռ 

այս զինատեսակի օգտագործումը քաղաքացիական օբյեկտների դեմ արգելված է 

միջազգային իրավունքով: 

 

Ֆոսֆորի 3 ալոտրոպ ձևերից ամենավտանգավորը սպիտակ ֆոսֆորն է, քանի որ բարձր 

ռեակցիաունակ է․ անմիջապես այրվում է՝ առաջացնելով մինչև 1300օC ջերմաստիճան: 

Այրման ժամանակ առաջացող գազը (P2O5), խոնավություն կլանելով, անմիջապես 

դառնում է օրտոֆոսֆորական թթու ու թափվում հողի վրա՝ աղտոտելով այն, 

հանգեցնելով երկարատև հետևանքների: Մասնագետների համոզմամբ՝ ազդեցության 

տարածքներում ամբողջբիոֆլորան կարող է փոխվել: Սպիտակ ֆոսֆորի ազդեցությունը 

օրգանիզմի վրա աղետալի է, կարող է երկար ժամանակ մնալ օրգանիզմում և հանգեցնել 

մահացու թունավորման։131 Ժամանակի ընթացքում միջավայրում առաջացնում է 

                                                           
129 Ազատություն ռադիոկայանի անդրադարձը զանգվածային ոչնչացման և հրդեհելու համար կիրառված 

զենքի մասին։ 
130 Մարտունու շրջանի Ննգի համայնքին պատկանող անտառային ծածկույթներն արդեն երրորդ օրն է՝ 

վառվում են, Հետքի անդրադարձը, (վերջին այցելությունը՝ 28.02.2021)։ 
131 Տե՛ս մանրամասն, թե ինչ հետևանքներ կարող է թողնել սպիտակ ֆոսֆորը(վերջին այցելությունը՝ 

28.02.2021)։ 

https://www.azatutyun.am/a/30928368.html
https://hetq.am/hy/article/123864
https://www.azatutyun.am/a/30928249.html
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ֆոսֆատներ, որոնք ևս կարող են բացասաբար ազդել կենսազանգվածի վրա, հանգեցնել 

տեսակների վերացման:  

 

Սպիտակ ֆոսֆորային զինամթերքի օգտագործումը հակասում է բոլոր 

բնապահպանական միջազգային կոնվենցիաների դրույթներին՝ Բեռնի կոնվենցիայից, 

Նագոյայի արձանագրությունից մինչև Հելսինկիի և Ռոտերդամի կոնվենցիաներ, որոնք 

վավերացված են թե՛ Հայաստանի, թե՛ Ադրբեջանի կառավարությունների կողմից: 

Թեպետ «Քիմիական զենքի մշակումը, արտադրումը, կուտակումը և կիրառումը 

արգելելու և այն վերացնելու մասին» միջազգային կոնվենցիան132 միտված է 

պաշտպանելու համաշխարհային բնակչության 98%-ին, այն ակնհայտորեն շրջանցում է 

Հայաստանում և Արցախում բնակվող էթնիկ հայերին, ինչը տեղական 

բնապահպանական հասարակական կազմակերպություններն ու նրանց 

արտասահմանցի գործընկերներն անընդունելի են համարում։ Նրանք Ադրբեջանի 

կողմից Էկոցիդի133 իրականացման վերաբերյալ միջազգային հանրությանն ուղղված 

հայտարարություն են տարածել։134  

 

Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված 44-օրյա պատերազմի ուղղակի 
ազդեցությունը ՀՀ սահմանամերձ էկոհամակարգերի վրա 

 
Շրջակա միջավայրի (ՇՄ) նախարարության կողմից ներկայացված պաշտոնական 

տեղեկատվության համաձայն՝ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված 44-օրյա 

պատերազմի կործանարար արդյունքներն ուղղակիորեն ազդել են ոչ միայն Արցախի, 

այլև Հայաստանի Հանրապետության տարածքի վրա՝ հիմք հանդիսանալով ինչպես 

հումանիտար, այնպես էլ բնապահպանական աղետի համար։ Շրջակա միջավայրին 

հասցված վնասը ներառում է լայնամասշտաբ անտառային հրդեհներից մինչև օդի, հողի, 

ջրի և բուսական և կենդանական աշխարհի աղտոտումը: Ներկայում Հայաստանը 

կանգնել է այնպիսի մարտահրավերների առջև, ինչպիսիք են՝ անտառային տարածքների 

կորուստը, դեգրադացված հողերը, անապատացման ինտենսիվացումը, 

կենսաբազմազանության կորուստները և այլն: 

 

Անտառածածկ տարածքների կորուստ,  
անտառի դեգրադացիա և անտառային հրդեհների ռիսկերի մեծացում 

 
Հրդեհները մեծ վնաս են հասցրել «Արծվաբերդ» և «Սյունիք» անտառային 

տնտեսություններին՝ հանգեցնելով աճի դադարեցման: 

 

2020թ. նոյեմբերի 3-ի առավոտյան ԱԻՆ փրկարար ծառայություն ահազանգ է ստացվել, 

որ Արծվաբերդ բնակավայրի «Կալեր» կոչվող հանդամասում այրվում է խոտածածկ 

տարածք։135 Սակայն հրդեհն առավել մասշտաբային էր, տարածքը՝ դժվարամատչելի: 

                                                           
132 Տե՛ս կոնվենցիայի հայերեն տեքստը։  
133 https://iravaban.net/34561.html ,https://www.facebook.com/watch/?v=415450209857898  
134 Տե՛ս ավելի քան 50 հասարակական կազմակերպությունների հայտարարությունը անգլերենով՝ 

http://www.foi.am/en/news/item/1930/, հայերենով՝ http://www.foi.am/hy/news/item/1931/ , Asekos.am-ի 

անդրադարձը սպիտակ ֆոսֆորի կիրառումից շրջակա միջավայրին հասցված վնասին ։ 
135 Տե՛ս ՇՄ նախարարության խոսնակ Դավիթ Գրիգորյանի գրառումը։  

http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=50329
https://iravaban.net/34561.html
https://www.facebook.com/watch/?v=415450209857898
http://www.foi.am/en/news/item/1930/
http://www.foi.am/hy/news/item/1931/
https://www.youtube.com/watch?v=AASbKn-NxmA&fbclid=IwAR2jyZjboek0FN8HMRGK-2YVXf2yX9kJg_TSIkUIhlg5noHPtJMOBI8rAvg
https://www.facebook.com/100000803449586/posts/3563326990370714/?extid=0&d=n
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Մինչև հաջորդ առավոտ այրվել էր մոտ 25 հա բուսածածկույթ: Ինչպես պարզվեց 

հետագայում,այրված տարածքը շատ ավելի մեծ էր։136 Ադրբեջանական կողմից այրվող 

անիվներ էին գլորել դեպի Հայաստանի սահման։137  

 

Ադրբեջանական կողմի հրետակոծությունների հետևանքով հրդեհվել է նաև 

անտառածածկ և խոտածածկ տարածք «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի Գորիսի 

անտառտնտեսության տարածքում։  

 

Զգալի վնասներ են հասցվել Սյունիքի մարզի սահմանագոտում գտնվող «Զանգեզուր» 

կենսոլորտային համալիրի պահպանվող գոտիներին։ Նոյեմբերի 1-2-ին ադրբեջանական 

կողմի հրթիռակոծումների հետևանքով«Շիկահող» պետական արգելոցում հրդեհվել է 

հսկայականանտառածածկ տարածք։138  

 
Ըստ պաշտոնական աղբյուրի՝ հրադադարից հետո իրականացված մոնիտորինգի 
արդյունքում արձանագրվել է, որ Արցախյան 2-րդ պատերազմի ժամանակ 
ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից կիրառված զինատեսակներով 
կանխամտածված վնաս է հասցվել ՀՀ Սյունիքի և Տավուշի մարզերի անտառածածկ 
տարածքներին։ Սյունիքի մարզում ընդհանուր առմամբ այրվել է 55,91 հա տարածք, որից 
18.01 հա «Շիկահող» պետական արգելոցում և 37,9 հա արգելոցի հարակից 
տարածքներում։ Տավուշի մարզում ընդհանուր առմամբ այրվել է 481 հա տարածք, որից 
380 հա՝ «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի «Արծվաբերդի անտառտնտեսություն» մ/ճ-ի 
տարածքում։139 
 

Լանդշաֆտներին, գեոբազմազանությանը և  
կենսաբազմազանությանն ուղղված համատարած ֆիզիկական վնաս 

 
Տարբեր աստիճանի վնասներ են հասցվել նաև Գեղարքունիքի, Տավուշի և Սյունիքի 

մարզերի տարածքներին, որոնք ներառված են «Էմերալդ ցանց»-ում՝140 համաձայն 

Եվրախորհրդի «Եվրոպայի վայրի բնության և բնական միջավայրի պահպանության 

մասին» (Բեռն, 1979թ.) կոնվենցիայի 4-րդ (1994թ.)՝ կենսամիջավայրերի (Habitats) 

վերաբերյալ բանաձևի և բուսական, կենդանական տեսակներիվերաբերյալ 6-րդ (1998թ.) 

բանաձևի:  

 

Վերոնշյալ մարզերի տարածքներում են գտնվում նաև «Էմերալդ ցանց»-ի «Սևան»-AM 

0000002, «Իջևան»-AM 0000005, «Ջերմուկ»-AM 0000009, «Տաթև»-AM 0000016, «Խնձորեսկ»-

AM 0000018, «Զանգեզուր»-AM 0000015, «Սյունիքի շիբլյակ»-AM 0000008 տարածքները։  

 

                                                           
136 Տե՛ս Ադրբեջանի կողմից Արծվաբերդի անտառների այրման տեսանյութ և լուսանկարներ։  
137 Արծվաբերդի անտառկառավարման պլանով հստակ սահմանվում է անտառատարածքը։ 
138 Տե՛ս «Պատերազմներում և զինված բախումներում շրջակա միջավայրի շահագործումը կանխելու» 

միջազգային օրը ՇՄ նախարարության հրապարակումը։  
139 Տե՛ս ՇՄ նախարարության տարածած տեղեկատվությունը։  
140 «Էմերալդ ցանց»-ի ստեղծումը նախաձեռնել են Բեռնի կոնվենցիային անդամակցող կողմերը, 1989 թ.-

ին՝ Եվրոպայի բնական միջավայրի պահպանության նպատակով։ Ներառված են բուսական և 

կենդանական տեսակներն ու դրանց բնական միջավայրը շահեկան վիճակում պահպանելու և 

վերականգնելու ներուժ ունեցող կենսական տարածքներ: 

https://www.yerkir.am/news/view/218942.html?fbclid=IwAR3gzSAiwZVrstvlJ5x-jhQI5FTHj2Oe0RV-rlAkoXXh9IN4Qe_6FgsrVMw
https://www.yerkir.am/news/view/218942.html?fbclid=IwAR3gzSAiwZVrstvlJ5x-jhQI5FTHj2Oe0RV-rlAkoXXh9IN4Qe_6FgsrVMw
http://env.am/news/5253
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2671322829783063&id=1379452678970091%20and%20http%3A%2F%2Fwww.armmonitoring.am%2Fpost%2F145
https://rm.coe.int/16806a6b73
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Ջրային օբյեկտների թիրախավորում 
 
Հայաստանի և ամբողջ Կովկասի տարածաշրջանի Ռամսարի ամենամեծ տարածքը 

տեղակայված է հակամարտության անմիջական ազդեցության գոտում: Այս տարածքը 

ներառում է Եվրասիայի ամենամեծ ալպյան քաղցրահամ լճերից մեկի` Սևանա լճի 

ամբողջ հիդրոլոգիական համակարգը` ներառյալ դրա ջրբաժանը, լիճ թափվող ու սկիզբ 

առնող գետերը: Հակամարտության ընթացքում թուրք-ադրբեջանական անօդաչու թռչող 

սարքերը բազմիցս օգտագործվել են ադրբեջանցի զինյալների կողմից՝ դիտավորյալ 

թիրախավորելով141 Ռամսարի տարածքի արևելյան մասում տեղակայված 

քաղաքացիական և ռազմական օբյեկտները: 

 

Թիրախավորված տարածքում է գտնվում նաև Սևանա լիճը սնուցող երրորդ խոշոր գետը՝ 

Մասրիկը, որը բավարար էկոլոգիական պայմաններ է ապահովում ազգային Կարմիր 

գրքում թվարկված էնդեմիկ ձկնատեսակների բնական ձվադրման և աճի համար՝ Սևանի 

իշխան (Salmo ischchan) «Կրիտիկական վիճակում գտնվող (CR), Սևանի բեղլու (Barbus 

goktschaikus) «Խոցելի» (VU) և Սևանի կողակ՝ (Varicorhinus capoeta sevangl) «Խոցելի» (VU): 

 

Սևանը և նրա շրջակայքը համարվում են նաև առավել կարևոր տարածք և բնակավայր 

Հայաստանի ջրաճահճային թռչունների համար (Լիճքի խոնավ տարածքների կամ Գիլիի 

ժամանակավոր ճահիճների հետ միասին): Հակամարտության անմիջական 

ազդեցության գոտում վտանգվել են թռչունների՝ միջազգայնորեն կարևոր ճանաչված 

հետևյալ տեսակները. Սպիտակագլուխ բադ (Oxyura leucocephala), Կարմրախածի սագ 

(Branta ruficollis), Ծվվան սագ (Anser erythropus), Տուրպան (Melanitta fusca), Կարմրագլուխ 

սուզաբադ (Aythya ferina), Մարմարյա մրտիմն (Marmaronetta angustirostris), Հայկական 

որոր (Larus armenicus), Կիվիվ (Vanellus vanellus), Կրկնակտցար (Gallinago media), Մեծ 

իլիկակտցար (Limosa limosa), Տափաստանային արծիվ (Aquila nipalensis), Գիշանգղ 

(Neophron percnopterus), Մեծ ենթաարծիվ (Aquila clanga), Բլրային արծիվ (Aquila heliaca), 

Բալոբան (Falco cherrug)և ավելի քան 30 ազգային վտանգված տեսակներ:  

 

Հետևաբար, ջրբաժանին ուղղված ցանկացած տեսակի ռազմական միջամտություն 

հանդիսանում է լճի ջրի աղտոտման պատճառ։Ավելին, սահմանային տարածքում 

ցանկացած տեսակի ռազմական միջամտություն կարող է առաջացնել միգրացիոն 

երթուղու փոփոխություն և վտանգ ներկայացնել թռչունների ավելի քան 100 

ենթատեսակների համար:  

 

Համաճարակի վտանգ 
 

44-օրյա պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական կողմը, չհամաձայնելով հումանիտար 

հրադադարներին, նպաստում էր, որ ինչպես իր զինյալների, այնպես էլ հայկական 

կողմից զոհվածների դիերը մնան ռազմադաշտում, ինչը համաճարակի վտանգ էր 

                                                           
141 ՀՀ ՊՆ տեղեկատվությունը Վարդենիս գյուղի ռմբակոծման մասին, ԶԼՄ-ների անդրադարձը՝ 

https://www.1in.am/2830035.htmlhttps://armeniasputnik.am/20200929/adrbejanakan-koxmy-hretakocume-

vardenisi-gyuxery-24658615.html(վերջին այցը՝ 28.02.2021)։ 

https://1tv.ge/am/news/hayastani-pashtpanuthyan-naxararuthyuneh-teghekacnum-e-adrbejani-koghmic-hayastani-vardenis-khaghakhi-rmbakotcman-masin/
https://www.1in.am/2830035.html
https://www.1in.am/2830035.html
https://armeniasputnik.am/20200929/adrbejanakan-koxmy-hretakocume-vardenisi-gyuxery-24658615.html
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ստեղծել տարածաշրջանում: Համացանցում տեսանյութեր հրապարակվեցին, որտեղ 

երևում էր, թե ինչպես են վարազները սնվում ադրբեջանցիների դիերով։142 

 

ՀՀ ՇՄ նախարարի իրավախորհրդատու, Օրհուսի կոնվենցիայի ազգային համակարգող 

Ն․ Սոլոմոնյանը կոնվենցիայի կողմերի Արդարադատության մատչելիության 

աշխատանքային խմբի 24-րդ նստաշրջանին (2020թ. հոկտեմբերի 28-29-ը, Ժնև) հարցը 

բարձրացրել է՝ զգուշացնելով բնապահպանական աղետի հնարավոր ծագման մասին։ 

Նստաշրջանում կայացված որոշումների ու հիմնական արդյունքների ամփոփագրի143 9-

րդ՝ «Այլ հարցեր» կետում արձանագրվել է․ «Ի գիտություն ընդունել շրջակա միջավայրի 

վրա զինված հակամարտությունների և COVID-19 համավարակի ազդեցության 

վերաբերյալ ՀՀ հայտարարությունը»: 

 

Ռազմական գործողությունների տարածքից դիերի դուրս բերման խնդրին ու շրջակա 

միջավայրի աղտոտման հնարավոր հետևանքներին է անդրադարձել նաև Կարմիր խաչի 

միջազգային կոմիտեի (ԿԽՄԿ) ղեկավար Պետեր Մաուրերը։144 

 

Պատերազմի ժամանակ ռմբակոծության հետևանքով տեղի է ունեցել սանիտարական 

մաքրման, թափոնների ենթակառուցվածքների կորուստ կամ դրանց աշխատանքի 

խափանում, ինչի պատճառով այսօր էլ Արցախում և Հայաստանի սահմանամերձ 

բնակավայրերում առաջացել է սանիտարական նվազագույն պայմանների ապահովման 

խնդիր: Առաջացել են հսկայական քանակությամբ բեկորներ և փլատակներ, որոնք 

կարող են օդի, հողի և ջրի աղտոտում առաջացնել: Ընդհանուր առմամբ, թե ինչքան հող է 

դարձել օգտագործման համար ոչ պիտանի, ՀՀ ՏԿԵՆ տեղեկացմամբ՝ հնարավոր կլինի 

հաշվարկել սահմանազատման գործընթացներն իրականացնելուց հետո: 

 

Թշնամին թիրախավորել է նաև Սյունիքի մարզի Դավիթ Բեկ գյուղը, որտեղ խմելու ջրի 

ամենամեծ ջրամբարն է։145 

 

Արդյունաբերական վթարների վտանգ. թիրախավորվել են պոչամբարներ 
 

Պատերազմի ընթացքում մի քանի անգամ ադրբեջանական ուժերը հրթիռային 

հարվածներ են հասցրել Արծվանիկ գյուղին, որտեղ գտնվում է Հայաստանի ամենամեծ 

պոչամբարը: Ռմբակոծման հետքեր կան գյուղիդպրոցի շենքի ետին պատին, որից 

ընդամենը 1 կմ հեռավորության վրա նշված պոչամբարն է:  

 

Բնապահպանական հնարավոր սպառնալիքները պատերազմից հետո 
 

Թվարկված բոլոր վտանգներն էապես ազդում են նաև միջազգային բնապահպանական 

պայմանագրերով և կոնվենցիաներով նախատեսված պարտավորությունների 

                                                           
142 Տեսանյութում երևում է, թե ինչպես են վարազները հոշոտում ադրբեջանցիների դիերը, մեկ այլ հղում։ 
143 Twenty-fourth meeting Geneva, 28-29 October 2020 Item 10 of the provisional agenda Adoption of the 

outcomes. 
144 https://www.radiovan.fm/station/article/26016  
145 Ջրին վերաբերող վտանգների մասին ՇանթՆյուզի անդրադարձը` 

https://www.youtube.com/watch?v=10bSUFwAONY&ab_channel=SHANTNEWS (վերջին այցելությունը՝ 

28.02.2021): 

https://artsakh.news/am/news/192154
https://www.panorama.am/am/news/2020/10/29/%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%A2%D5%A5%D5%BB%D5%A1%D5%B6%D6%81%D5%B8%D6%82-%D5%A4%D5%AB/2390506
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/wgp/WGP_24/WGP-24_List_of_outcomes_28-29_October_session_as_adopted_-_Copy.pdf?fbclid=IwAR3PV2WtvAA_9g_iIR--mIHgBo3M94fl5Z-IOE_mg1-sNGfoJWujIslIZqA
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/wgp/WGP_24/WGP-24_List_of_outcomes_28-29_October_session_as_adopted_-_Copy.pdf?fbclid=IwAR3PV2WtvAA_9g_iIR--mIHgBo3M94fl5Z-IOE_mg1-sNGfoJWujIslIZqA
https://www.radiovan.fm/station/article/26016
https://www.youtube.com/watch?v=10bSUFwAONY
https://www.youtube.com/watch?v=10bSUFwAONY&ab_channel=SHANTNEWS
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կատարման արդյունավետության վրա: ՇՄ նախարարության տեղեկացմամբ՝ 

բնապահպանական վնասի ամբողջ չափը ենթակա է հետագա մոնիթորինգի և 

գնահատման: Ռազմական գործողությունների ուղղակի և անուղղակի 

ազդեցությունները գնահատելու, նաև սահմանային տարածքում ստեղծված 

կրիտիկական իրավիճակը մեղմելու տեսանկյունից անհրաժեշտ են ջրի որակի, 

մթնոլորտային օդի կամ հողային ծածկույթի ռադիոակտիվ աղտոտվածության 

համապարփակ ուսումնասիրություններ։ 

 

Պատերազմի հետևանքով առաջացած բնապահպանական ռիսկերի վերաբերյալ ՇՄ 

նախարարը ահազանգեր և նամակներ է ուղղել Հայաստանում ԵՄ պատվիրակությանը, 

միջազգայինկառույցներին, այդ թվում՝ ԵՄ անդամ երկրների դեսպաններին, առաջացած 

նոր մարտահրավերների լուծման ուղիների որոնման գործում պատասխանատվության 

շրջանակ սահմանող կոնվենցիաների քարտուղարներին: Նա նշել է, որ 44-օրյա 

պատերազմը հանգեցրել է ոչ միայն մարդկային, հումանիտար կորուստների, այլև առաջ 

բերելլուրջ բնապահպանական հիմնախնդիրներ:146  

 

2020թ. նոյեմբերի 10-11-ին՝ բնապահպանական հասարակական տեղեկատվության 

Օրհուս կենտրոնների ԵԱՀԿ ամենամյա աշխատաժողովի ժամանակ, շրջակա 

միջավայրի նախարարի իրավախորհրդատու Ն․ Սոլոմոնյանն անդրադարձել է 

ռազմական գործողությունների ժամանակ շրջակա միջավայրի պահպանության 

խնդիրներին ուԵԱՀԿ հովանու ներքո գործող այդ կենտրոնների դերակատարությանը։ 

 

ՀՀ օմբուդսմենը նշել է, որ «Ադրբեջանի հետ Հայաստանի սահմանների որոշման կամ 

ճշգրտման գործընթացն ուղեկցվում է իրավունքի գերակայության և մարդու 

իրավունքների կոպիտ խախտումներով»։147 Արդյունքում առաջացած իրավիճակը 

հայաստանյան խաղաղ բնակավայրերում խաթարել է մարդկանց կյանքն ու ապրուստի 

կազմակերպման անվտանգությունը, Հայաստանի սահմանային բնակավայրերի 

բնակիչները զրկվել են արոտավայրերից ու գյուղատնտեսական նշանակության այլ 

հողատարածքներից՝ կենսական նշանակության աղբյուրից և/կամ եկամտի միակ 

աղբյուրից: 

 

Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագծման գործողությունների արդյունքումտուժում են 

համաշխարհային մասշտաբով վտանգված տեսակները, ինչպիսիք են հայկական 

մուֆլոնը (Ovis orientalis gmelini, EN), բեզոարյան այծը (Capra aegagrus, VU) և պարսկական 

ընձառյուծը (Panthera pardus tulliana, EN), որոնց բնակավայրերը «Արևիք» ԱՊ տարածքում 

են,«Շիկահող» պետական արգելոցում: Պատերազմի և դրա հետևանքների պատճառով 

զորքերը տեղակայվել են Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանի երկայնքով՝ նաև ԲՀՊՏ-

ների հատվածներում, ինչը դժվարացնում է պահպանվող տարածքների 

պաշտպանական ռեժիմի ապահովումը` երկու կողմերի անվերահսկելի իրավիճակի 

պատճառով:  

 

                                                           
146 14-10-2020 http://mnp.am/am/post/5177, 03-11-2020 http://www.mnp.am/news/ra-minister-of-environment-

romanos-petrosyan-received-the-delegation-headed-by-head-of-eu-delegation-to-armenia-ambassador-andrea-

victorin  
147 https://www.ombuds.am/am/site/ViewNews/1493(վերջին այցելությունը՝ 26.02.2021): 

http://mnp.am/am/post/5177
http://www.mnp.am/news/ra-minister-of-environment-romanos-petrosyan-received-the-delegation-headed-by-head-of-eu-delegation-to-armenia-ambassador-andrea-victorin
http://www.mnp.am/news/ra-minister-of-environment-romanos-petrosyan-received-the-delegation-headed-by-head-of-eu-delegation-to-armenia-ambassador-andrea-victorin
http://www.mnp.am/news/ra-minister-of-environment-romanos-petrosyan-received-the-delegation-headed-by-head-of-eu-delegation-to-armenia-ambassador-andrea-victorin
https://www.ombuds.am/am/site/ViewNews/1493
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Բարդանում են նաև ականազերծման աշխատանքները Հայաստանի Տավուշի և Սյունիքի 

մարզերի դեռ նախորդ պատերազմից աղտոտված՝, Կասկածելի վտանգավոր 

տարածքներում (ԿՎՏ), որտեղ կան հրետանային արկեր, ՀՏ ականներ։148 

 

Խմելու ջրի հասանելիության խնդիրը սահմանամերձ բնակավայրերում 
 

ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի բնակիչների ջրի միջազգայնորեն երաշխավորված 

իրավունքը շարունակաբար լրջորեն խախտվում է ադրբեջանական զինված ուժերի 

դիտավորյալ արարքներով: Բնակիչները և Մեղրի համայնքի ղեկավարը Օմբուդսմենին 

տեղեկացրել են, որ ադրբեջանական զինվորականները յուրաքանչյուր ամիս հատուկ 

ինժեներական տեխնիկայով արգելակներ են ստեղծում ու դրանով Մեղրի գետի Զվարի 

վտակի հունը փոխում դեպի Նախիջևան: Այս գործողություններն ադրբեջանցիներն 

սկսել են դեռ 2014-2015թթ.-ին՝ 3200-3400մ բարձրության վրա, որտեղ ռազմական դիրքերն 

են։ Ադրբեջանական կողմըլեռան ստորոտին ուղղահայաց ջրանցք է փորել, որով այն 

առվակների ջրերը, որոնք պետք է հոսեին դեպի Մեղրի գետ, հավաքվում են ու 

տեղափոխում Օրդուբադի շրջան։ Ամեն տարի գարնանը նրանք հատուկ տեխնիկայով 

այդտեղ աշխատանքներ են իրականացնում: 

 

Ստեղծված նոր իրավիճակում այս ամենն արվում է մարդկանց կյանքի համար իրական 

վտանգավոր ուժի սպառնալիքով, քանի որ Մեղրի գետի Զվարի վտակի ակունքը գտնվում 

է ադրբեջանական զինվորականների ուղիղ նշանառության տակ,հսկվում նրանց կողմից: 

 

Մեղրի գետն ապահովում է Մեղրու ամբողջ տարածաշրջանի ոռոգման ու խմելու ջրի 

ավելի քան 95%-ը: Գետի վերին հոսանքում՝ ծովի մակարդակից մոտ 2000մ բարձրության 

վրա Զվարի վտակը միանում է Մեղրի գետին: Քանի որ այն սկիզբ է առնում առավել 

բարձրադիր վայրերից, որտեղ հալոցքն ավելի ուշ է սկսվում, առավել ջրառատ է լինում 

օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին՝ ջրասակավ սեզոնին, հետևաբար առավելթանկարժեք 

ջուր է իրենից ներկայացնում, ու բնականոն հունով ջրի այս անհրաժեշտ քանակը 

մեղրեցիները չեն ստանում: 
 

Վտանգված են ոչ միայն տարածաշրջանի,  
այլև Եվրոպայի արժեքավոր բնական էկոհամակարգերը 

 
Կենսաբազմազանությունը բնական ժառանգություն է, որն անհրաժեշտ է պահպանել և 

փոխանցել ապագա սերունդներին։ Ընդունելով, որ բնությունը սահմաններ չունի, 

միջազգային հանրությունը վաղուց է եկել հետևության, որ տեղական կամ 

տարածաշրջանային մակարդակում տարվող գործողությունները հաճախ անբավարար 

են: ԵՄ-ն աջակցում է Էկոհամակարգերի և կենսաբազմազանության վրա ազդող 

գործոնների վերացմանը: 

 

Ադրբեջանի կողմից սպիտակ ֆոսֆորային ռումբերի կիրառումը մեկ անգամ ևս 

փաստում է ոչ միայն ռազմական հանցագործության, այլև Երկիր մոլորակի համար 

ակնհայտ բնապահպանական սպառնալիքի ստեղծման մասին: 

                                                           
148 Հումանիտար ականազերծման և փորձագիտական կենտրոն ՊՈԱԿ-ի կայք  (վերջին այցելությունը՝ 

28.02.2021) 

http://www.chde.am/projects_hy.htm?fbclid=IwAR3VCTqiRSs_a8sLIl10vnYa4SyyDSdLn-pPoe_Xgn7N3fC4P_S4PeslS4w
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Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի ժամանակ վտանգված տարածքը, որպես 

Կովկասի տարածաշրջանի մաս, ներառված է 36 «Թեժ կետերի» ցանկում149: Հետևաբար 

ցանկացած ոտնձգություն այս տարածքի էկոհամակարգերի նկատմամբ՝ թշնամանք է ողջ 

մարդկության ու մոլորակի հանդեպ: 
 

Ադրբեջանի գործողությունները միջազգային իրավունքի համատեքստում 
 

Միջազգային մարդասիրական իրավունքի հիմնական աղբյուրները սահմանված 

ենՀաագայի 1907թ. և Պատերազմի ժամանակ քաղաքացիական բնակչության 

պաշտպանության մասին (Ժնև, 1949թ.)150 կոնվենցիաներով և դրանցից բխող 

արձանագրություններով (1947թ. և 1977թ.): Այս արձանագրություններով սահմանվում է, 

որ ռմբակոծության օբյեկտներ չեն կարող լինել վտանգավոր օբյեկտները` 

ատոմակայանները, ամբարտակները, պոչամբարները և այլ նմանատիպ օբյեկտներ, 

ինչպես նաև հորեր, գյուղատնտեսական օբյեկտներ, սննդի պահեստներ: Մինչդեռ, 

ինչպես վերևում արդեն նշել ենք, թիրախավորվել են պոչամբարների և խմելու ջրի 

պահեստարաններ: Պատերազմի ընթացքում անգամ ադրբեջանական կողմն սպառնացել 

է ռմբակոծել Հայկական ԱԷԿ-ը։151 Ըստ վերոնշյալ կոնվենցիաների ու դրանց 

արձանագրությունների՝ արգելվում է անտառները կամ այլ բուսականությունը վերածել 

հարձակման օբյեկտի, անգամ եթե այդպիսի բնական տարրերն օգտագործվում են 

մարտիկների պատսպարվելու, թաքնվելու կամ քողարկվելու համար:  
 

ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեան նոյեմբերի 6-ը հայտարարել է Պատերազմական և զինված 

ընդհարումների ժամանակ շրջակա միջավայրի վրա ներգործությունը 

կանխելու միջազգային օր։152 Հաջորդիվ մշակվել ու ընդունվել են նման իրավիճակներում 

շրջակա միջավայրի պահպանությանն ուղղված մի շարք իրավական փաստաթղթեր: 

Դրանցից մեկը «Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության միջոցների ռազմական կամ 

ցանկացած այլ թշնամական օգտագործման արգելման մասին» Ժնևի153 կոնվենցիան է, 

որի կողմ երկրները պարտավորվել են չդիմել շրջակա միջավայրի վրա ներգործության 

միջոցների ռազմական կամ ցանկացած այլ թշնամական օգտագործմանը, ինչը կարող է 

լայնածավալ, երկարատև կամ լուրջ հետևանքներ ունենալ` որպես ոչնչացման կամ որևէ 

այլ անդամ պետությանը վնասներ կամ ավերածություններ պատճառելու միջոցներ։154 

Կոնվենցիան չի տարածվում այն չվավերացրած երկրների վրա, սակայն 6-րդ հոդվածը 

կողմերին հնարավորություն է տալիս ձեռնարկել Կոնվենցիայում ուղղում մտցնելու 

գործընթաց, որին ձեռնամուխ է եղել ՀՀ քաղաքացիական հասարակությունը՝ 

արտգործնախարարության հետ համագործակցությամբ: Իսկ կոնվենցիայի 5-րդ 

հոդվածը հնարավորություն է տալիս օգտվելու ՄԱԿ-ի լծակներից, որոնք սահմանված են 

վերջինիս կանոնադրությամբ․ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը կարող է զսպող 

մեխանիզմ կիրառել ՄԱԿ-ի անդամ երկրի՝ տվյալ դեպքում Ադրբեջանի նկատմամբ: 
                                                           
149 https://www.cepf.net/our-work/biodiversity-hotspots/caucasus 

https://www.caucasus-naturefund.org/ecoregion/#hotspot 
150 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=20872 
151 https://www.ecolur.org/hy/news/nuclear-energy/12550/,https://www.azatutyun.am/a/30731971.html  
152 http://undocs.org/A/RES/56/4  
153 Կոնվենցիան ուժի մեջ է մտել 1978թ., Հայաստանը վավերացրել է 2001թ. դեկտեմբերի 4-ին: Թուրքիան և 

Իրանը ստորագրել, բայց չեն վավերացրել այն, Վրաստանն ու Ադրբեջանը չեն էլ ստորագրել:  
154 Տե՛ս նախորդ հղումը՝ Հոդված 1, կետ 1: 

https://www.cepf.net/our-work/biodiversity-hotspots/caucasus
https://www.caucasus-naturefund.org/ecoregion/#hotspot
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=20872
https://www.ecolur.org/hy/news/nuclear-energy/12550/
https://www.azatutyun.am/a/30731971.html
http://undocs.org/A/RES/56/4
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVI-1&chapter=26&clang=_en
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=76863
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Խախտված բնապահպանական միջազգային փաստաթղթեր 
 
Ներքոնշյալ փաստաթղթերի հիմնական մասին միացել է նաև Ադրբեջանի 

Հանրապետությունը՝ ընդունելով դրանց սկզբունքներն ու ստանձնելով դրանցով 

սահմանված պարտավորությունները: 

 «Եվրոպայի վայրի բնության և բնական միջավայրի պահպանության մասին 

կոնվենցիա»,155 առավել հայտնի է որպես «Բեռնի Կոնվենցիա» (1979թ.) 

 ՄԱԿ-ի Կենսաբանական բազմազանության մասին (Ռիո դե Ժանեյրո, 1992թ.)156 

 Միգրացվող վայրի կենդանիների տեսակների պահպանության մասին 

կոնվենցիա157 

 Աֆրիկյան-Եվրասիական միգրացվող ջրային թռչունների պահպանության 

մասին158 

 ՄԱԿ-ի՝ անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիա (Փարիզ, 1994թ)159  

 Միջազգային լճերի և անդրսահմանային ջրհոսքների պահպանության և 

օգտագործման մասին կոնվենցիա (Հելսինկի, 1992թ.),160 հայտնի է «Ջրի 

Կոնվենցիա» անվամբ, «Ջրի և առողջության մասին» 

http://www.unece.org/env/water/text/text_protocol.htmարձանագրություն (Լոնդոն, 

1999թ.)։161 

 «ՄԱԿ-ի ԵՏՀ Արդյունաբերական վթարների անդրսահմանային ազդեցության 

մասին» կոնվենցիա (Հելսինկի, 1992թ.) http://www.unece.org/env/teia/welcome.htm  

 «Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին» կոնվենցիա (Ստոկհոլմ, 

2001թ.)http://www.pops.int/  

 Մեծ տարածությունների վրա օդի անդրսահմանային աղտոտման 

մասինկոնվենցիա (Ստոկհոլմ, 1972թ.)162  

 Համաշխարհային մշակութային և բնական ժառանգության պահպանության 

մասին» կոնվենցիա (Փարիզ, 1972թ.)163 http://whc.unesco.org/en/home։ Կոնվենցիան 

կոչված է աջակցելու երկրների մշակութային և բնական ժառանգության 

նույնականացմանը և պահպանմանը: Հաստատում է, որ բնությունը և մշակույթը 

միմյանց լրացնող են, որ մշակութային նույնացումն անմիջականորեն կապված է 

այն բնական միջավայրի հետ, որտեղ այն զարգանում է:  

                                                           
155 Տե՛ս կոնվենցիայի հայերեն տեքստը։  
156 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=77820 ,https://www.cbd.int/information/parties.shtml  
157 Կոնվենցիայի հայերեն տեքստը․ «Կողմերը ճանաչում են, որ վայրի կենդանիներն իրենց անթիվ ձևերով 

կազմում են աշխարհի բնական համակարգի անփոխարինելի մասը, որը պետք է պահպանվի հանուն 

մարդկության բարեկեցության»: 
158 Ըստ կոնվենցիայի՝ «Կողմերը hամագործակցում են արտակարգ իրավիճակներում, պարզում են ջրային 

թռչունների միգրացվող այն տեսակները, որոնք այդպիսի իրավիճակներում առավել խոցելի են», 

հիշեցնենք․ ադրբեջանական զինված ուժերը թիրախավորել են Սևանի ավազանը՝ միգրացվող 

տեսակների հիմնական տարանցիկ կանգառը: 
159 Կոնվենցիայում ասվում է, որ չոր տարածքները դեգրադացիայի են ենթարկվում նաև անտառազրկման 

հետևանքով, որն առաջանում է ինչպես տնտեսական ու սոցիալական ճնշման, այնպես էլ՝ 

պատերազմների պատճառով»:  
160 Հայաստանը մեկնարկել է արձանագրության վավերացման գործընթաց: Կոնվենցիայի տեքստը՝ 

անգլերեն։  
161 Ադրբեջանը միացած է կոնվենցիային։ 
162 https://unece.org/environment-policy/air  
163 Կոնվենցիան կոչված է պահպանելու երկրների մշակութային և բնական «սեփականությունը»։ Հայերեն 

տեքստը 
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https://unece.org/environment-policy/water/about-the-convention/introduction?fbclid=IwAR15Uda39VbrOhojkhOSzFBdybu-znqOa56A09G3aC3sBrX8VVzjNYh1Zkw%20%20https://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_Protection_and_Use_of_Transboundary_Watercourses_and_International_Lakes?fbclid=IwAR3PelL3UVHNKUCzpUFXmcwLqr1WDavXvDiQ3GL79UI6oWYP4G5Nniufys8#Parties_and_signatories[6
https://unece.org/environment-policy/air
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=37370
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6. ԱՐՑԱԽՅԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ 

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ  

ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ԿՐԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԸ 
 

 

2020թ․ սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի կողմից Արցախում սանձազերծված պատերազմն 

ակնհայտորեն ուղղված էր ոչ միայն քաղաքացիական բնակչության վերացմանը, այլև 

այդ տարածքի մշակութային շարժական և անշարժ ժառանգության,164 մշակութային և 

կրթական հաստատությունների դեմ: Հարկ է նշել, որ մշակութային արժեքների165 

միտումնավոր ոչնչացումը պատերազմական գործողությունների ժամանակ և հետո 

միջազգային մի շարք կոնվենցիաներով և հռչակագրերով որակվում է որպես 

պատերազմական հանցագործություն։166  
 

Արցախյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական զինված ուժերը 

միտումնավոր թիրախավորում էին ոչ միայն ռազմական միավորները, բնակավայրերն ու 

դրանց շրջակայքը, այլ նաև մշակութային հուշարձանները։167 Նշվածի ամենահայտնի 
                                                           
164 Մշակութային ժառանգության համար մասնագիտական գրականության մեջ կան տասնյակ 

ձևակերպումներ: Քննարկվող թեմայի համար առավել բնութագրական էԻրինա Բոկովայի (քաղաքական և 

հասարակական գործիչ, 2009-2017թթ․ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրեն)՝ 2012թ.-ին Համաշխարհային 

ժառանգության կոնվենցիայի 40-ամյակին նվիրված ԻԿՈՄՈՍ-ի գալաընթրիքին ելույթում հնչեցրած 

միտքը, որը նա սկսեց՝ ասելով. «Մշակույթն ու ժառանգությունը քարերի և շենքերի մասին չեն. դրանք 

ինքնությունների և պատկանելության մասին են: Դրանք արժեքներ են անցյալից, որոնք կարևոր են 

հասարակության համար այսօր և վաղը: Մենք պետք է պահպանենք ժառանգությունը, քանի որ հենց դա է 

մեզ միավորում է որպես համայնք»։ Առավել մարամասն տե´ս Address by Irina Bokova, Director-General of 

UNESCO, on the occasion of the annual ICOMOS gala dinner to commemorate the 40th Anniversary of the World 

Heritage Convention; Washington, December 2012 // https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000218792  
165 Զինված հակամարտությունների ժամանակ մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին 1954թ. 

Հաագայի կոնվենցիայի հոդված 1-ը մշակութային արժեքը սահմանում է որպես «ցանկացած ժողովրդի 

մշակութային ժառանգության մեծարժեք շարժական կամ անշարժ գույք, ինչպիսին են 

ճարտարապետական, արվեստի կամ պատմության հուշարձանները՝ կրոնական թե աշխարհիկ, 

հնագիտական վայրերը, կառույցների խմբերը, որոնք, որպես ամբողջություն, ունեն պատմական կամ 

գեղարվեստական արժեք, արվեստի գործերը, ձեռագրերը, գրքերը և արվեստի, պատմության կամ 

հնագիտության համար արժեք ներկայացնող այլ առարկաներ, ինչպես նաև գիտական հավաքածուները և 

գրքերի կարևոր հավաքածուներն ու արխիվները..., այն կառույցները, որոնց հիմնական նպատակը 

շարժական մշակութային գույքի պահպանությունը կամ ցուցադրությունն է, ... օրինակ՝ թանգարանները, 

մեծ գրադարաններն ու արխիվային պահոցները, և զինված համակարտության ժամանակ որպես 

կացարան ծառայող ապաստարանները, շարժական մշակութային գույքը…»։ Առավել մանրամասն տե´ս 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
166 Հումանիտար միտքը մշակութային ժառանգության ոչնչացմանը առաջին անգամ սկսեց իրավական 

արձագանք տալ 19-րդ դարի կեսերին։ Միջազգային մի շարք փաստաթղթերի և կարգավորումների 

համաձայն՝ մշակութային ժառանգության կանխամտածված ոչնչացումը, բռնագրավումը և ապօրինի 

յուրացումը համարվում են պատերազմական հանցագործություններ և Միջազգային մարդասիրական 

իրավունքի (ՄՄԻ) կոպիտ խախտումներ։ Առավել մանրամասն տե´ս Kevin Chamberlain, War and Cultural 

Heritage: A Commentary on the Hague Convention 1954 and its Two Protocols, 2nd ed., Builth Wells, UK: 

Institute of Art and Law, 2013. 
167 Հայկական մշակութային ժառանգության յուրացման և ոչնչացման քաղաքականությունը Ադրբեջանի 

մշակութային քաղաքականության հիմքում է եղել դեռևս խորհրդային տարիներից: Դրան որպես լծակ 

նպաստել է խորհրդային քարոզչության աթեիստական գաղափարախոսությունը։ Առավել մանրամասն 

տե´ս Պետրոսյան Հ., Մշակութային էթնոցիդն Արցախում, (մշակութային ժառանգության բռնայուրացման 

մեխանիզմը) // Ադրբեջանի պետական ահաբեկչությունը և էթնիկական զտումների քաղաքականությունը 

Լեռնային Ղարաբաղի դեմ, Շուշի, 2010, էջ 137-148։ 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000218792
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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օրինակը Շուշի քաղաքի Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցու ռմբակոծումն է, որի 

վրա հոկտեմբերի 8-ին երկու արկ է պայթել: Ռուս լրագրող Յուրի Կոտյոնոկը, որը 

երկրորդ արկը պայթելուց առաջ եկեղեցում էր գտնվում, պնդում է, որ ռմբակոծությունից 

առաջ այն չի ծառայել որպես ռազմական օբյեկտ168: Այն փաստը, որ երկրորդ արկն ընկել 

է առաջինի բացված անցքից, խոսում է այն մասին, որ հուշարձանը հստակ 

թիրախավորված է եղել և ռմբակոծվել է բարձր ճշգրտության զենքերով169 (նկ․ 1-2): 
 

Պատերազմի ընթացքում՝ ավելի վաղ, ռմբակոծվել էր նաև Շուշիի մշակույթի և 

երիտասարդության կենտրոնը170 (նկ․ 3), որը նշանակալի դեր ուներ ոչ միայն Շուշի 

համայնքի, այլև ողջ արցախահայության մշակութային կյանքում: Այստեղ էր գտնվում 

Արցախի ամենամեծ թատերական-համերգային դահլիճը, կենտրոնում պարբերաբար 

անցկացվում էին կինոդիտումներ, թատերական և նույնիսկ օպերային 

ներկայացումներ։171 Պատերազմի ողջ ընթացքում ադրբեջանական բանակի կողմից 

հուշարձանները թիրախավորելու վերոհիշյալ դեպքերը եզակի չեն: Ակնահայտ 

իրողություն է, որ նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունիցհետո ադրբեջանական 

վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հուշարձանների և մշակութային-

կրթական հաստատությունների հանդեպ վանդալային գործողությունները դարձել են 

ավելի ինտենսիվ։ Դրա վկայություններն են սոցիալական կայքերում նաև ադրբեջանցի 

օգտատերերի կողմից պարբերաբար տեղադրվող տեսանյութերը,172 որտեղ 

ադրբեջանական կողմը ոչնչացնում, աղավաղում և անարգում է հայկական մշակութային 

արժեքները: Ամենավառ օրինակներից է դեռ նոյեմբերի 15-ին ադրբեջանցի 

օգտատերերից մեկի կողմից հրապարակված մի տեսանյութ, որտեղ երևում է Շուշիի 

Կանաչ ժամ եկեղեցին՝ մասամբ ավերված վիճակում։ Հստակ է, որ գրեթե ամբողջությամբ 

ավերվել են եկեղեցու գմբեթն ու զանգակատունը։173 Համացանցում տեղադրված մեկ այլ 

տեսանյութում հստակ երևում է, որ պղծվել էր նաև Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ 

Ղազանչեցոց եկեղեցին174 (նկ․ 4): Միջազգային հանրության քննադատության և ճնշման 

                                                           
168 http://www.segodnia.ru/content/236386  
169 https://ru.armeniasputnik.am/karabah/20201016/24942848/Deystviya-Azerbaydzhana-shokiruyut-vsekh-Yuriy-

Kotenok-skazal-v-chem-spetsifika-voyny-v-Karabakhe.html  
170 https://rus.azatutyun.am/a/30880791.html  
171 Ընդհանրապես պետք է նշել, որ Խորհրդային Միության փլուզումից և Արցախյան առաջին 

պատերազմից հետո մշակութային ժառանգության ֆիզիկական հասանելությունը հնարավորություն 

տվեց կազմակերպել դրանց ուսումնասիրումը, չափագրումը, լուսանկարումն ու օբյեկտիվ 

քննությունը,ռեսուրսները կենտրոնացնել մշակութային ժառանգության վերականգնման և վերստին 

օգտագործման վրա: Օրինակ ՝ վերականգնվել են Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցին, 

Դադիվանքը, Գտչավանքը։ Վերականգնված մշակութային ժառանգության ցանկը (ներառյալ 

եկեղեցիները, վանքերը, հուշարձանները և այլն) շատ երկար է: 1994-2020 թթ․  համեմատաբար խաղաղ 

տարիները որոշակի կայունության և զարգացման հնարավորություններ ստեղծեցին արցախահայության 

համար: Թանգարանների և գրադարանների զարգացման ոլորտում քայլեր են ձեռնարկվել նոր 

ցուցանմուշներ ձեռք բերելու, թանգարանների և գրադարանների հավաքածուները համալրելու, 

մատուցվող ծառայությունների որակը բարելավելու և շենքի, գույքի և նյութատեխնիկական պայմանները 

բարելավելու ուղղությամբ: Հատկապես ուշագրավ է նոր թանգարանների բացումը. Տիգրանակերտ, 

Քաշաթաղ, Շուշի և այլն: Արցախի Հանրապետության պատմական շրջակա միջավայրի պահպանության 

ծառայությունը եղել է ICOM- ի ինստիտուցիոնալ անդամ, և որոշ ICOM մասնագետներ երբեմն 

պատրաստել են թանգարանային անձնակազմեր Արցախում: 
172 https://www.facebook.com/groups/1413741252188164/permalink/2954244398137834/, 

https://www.facebook.com/razmakanarchive/posts/1323896737952514  
173 https://fip.am/13788  
174 http://www.armenianlife.com/2020/11/20/armenian-ghazanchetsots-church-in-shushi-vandalized/  

http://www.segodnia.ru/content/236386
https://ru.armeniasputnik.am/karabah/20201016/24942848/Deystviya-Azerbaydzhana-shokiruyut-vsekh-Yuriy-Kotenok-skazal-v-chem-spetsifika-voyny-v-Karabakhe.html
https://ru.armeniasputnik.am/karabah/20201016/24942848/Deystviya-Azerbaydzhana-shokiruyut-vsekh-Yuriy-Kotenok-skazal-v-chem-spetsifika-voyny-v-Karabakhe.html
https://rus.azatutyun.am/a/30880791.html
https://www.facebook.com/groups/1413741252188164/permalink/2954244398137834/
https://www.facebook.com/razmakanarchive/posts/1323896737952514
https://fip.am/13788
http://www.armenianlife.com/2020/11/20/armenian-ghazanchetsots-church-in-shushi-vandalized/
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շնորհիվ այն մաքրվեց։ Վերոնշյալ դեպքերը խոսում են այն մասին, որ Ադրբեջանական 

կողմը խախտում է 1993 թվականին իր կողմից վավերացրած Զինված 

հակամարտությունների ժամանակ մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին 

1954թ. Հաագայի կոնվենցիայով (հոդված 4) ստանձնած պարտավորությունները, որտեղ 

մասնավորապես նշվում է․ «Մշակութային արժեքների հարգումը․ Բարձր 

պայմանավորվող կողմերը պարտավորվում են հարգել իրենց, ինչպես նաև մյուս 

կողմերի տարածքներում գտնվող մշակութային արժեքները՝ արգելելով այդ արժեքների, 

դրանց անմիջական շրջակայքի և պաշտպանական կառույցների օգտագործումն 

այնպիսի նպատակներով, որոնք զինված ընդհարման դեպքում կարող են հանգեցնել այդ 

արժեքների ավերմանը կամ վնասվելուն, և ձեռնպահ մնալով այդ արժեքների դեմ 

ուղղված թշնամական որևէ գործողությունից»։175  
 

Պատերազմի արդյունքում Արցախի մշակութային կյանքում ամենամեծ վնաս կրած 

ոլորտներից են թանգարանները, որոնց կեսից ավելին (21 պետական և մասնավոր 

թանգարաններից՝ 12-ը) մնացին Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող 

տարածքներում: Այս թանգարանները և դրանց հավաքածուները վտանգի տակ են և 

էապես վնասվել են դեռ պատերազմի օրերին:  
 

Հադրութ քաղաքի բնակիչները, որոնք ստիպված են եղել լքել իրենց տները և մինչ այժմ 

չեն կարող վերադառնալ այնտեղ, փաստում են, որ այրվել է Հադրութի 

պատմաաշխարհագրական թանգարանը։176  
 

Թանգարանի կամ նրա շրջակայքի հատուկ թիրախավորման մեկ այլ դեպք է 

արձանագրվել Տիգրանակերտի հնագիտական թանգարանի դեպքում: Նոյեմբերի 5-ին 

Տիգրանակերտի հնագիտական արշավախմբի ղեկավար, պ.գ.դ. Հ. Պետրոսյանն իր 

ֆեյսբուքյան էջում տեղեկացրեց, որ ռմբակոծվել է Տիգրանակերտի հնագիտական 

հանգրվանը, որը մի քանի տասնյակ մետր է հեռու թանգարանից։177 Բարեբախտաբար, 

թանգարանը լուրջ վնասներ չէր կրել: 
 

Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած թանգարաններում ընդհանուր առմամբ 

պահվում էր ավելի քան 20․000 ցուցանմուշ։178 Թանգարանների և ցուցանմուշների 

վիճակի մասին առայժմ ոչինչ հայտնի չէ: 
 

Այս թանգարանները կարևոր կրթական և մշակութային միջավայր էին ստեղծում 

համայնքներում և կարևոր դեր էին խաղում բնակիչների կյանքում: Վերջին տարիներին 

Տիգրանակերտը տարեկան ընդունում էր միջինը 30,000 այցելու, այդ թվում ԱՄՆ-ից, 

Շվեյցարիայից, Կանադայից, Ֆրանսիայից, Ռուսաստանից, Իտալիայից և այլ 

                                                           
175 Զինված ընդհարման դեպքում մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին կոնվենցիա, 

1954,հոդված 4 // https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=75856  
176 Հարցազրույց Հադրութի նախկին բնակիչ, ժամանակավորապես Երևան տեղափոխված Գ․․ Ա․-ի հետ, 

20․02․2021։  
177 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4628472710557833&set=pb.100001854498958.-

2207520000..&type=3  
178 Լեռնային Ղարաբաղի Մարդու իրավունքների պաշտպանի միջանկյալ զեկույցը՝ հրապարակված 26 

հունվարի, 2021թ.՝ առավել մանրամասն տե՛ս https://artsakhombuds.am/hy/news/494: 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=75856
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4628472710557833&set=pb.100001854498958.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4628472710557833&set=pb.100001854498958.-2207520000..&type=3
https://artsakhombuds.am/hy/news/494
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երկրներից։179 2016 թվականից Տողի Մելիքական ապարանքի180 տարածքում էր 

անցկացվում «Արցախ գինու ամենամյա փառատոնը»։181 Ինչպես Տիգրանակերտում և 

Տողում, այնպես և Արցախի բոլոր թանգարաններում միշտ անցկացվել են 

թանգարանների միջազգային օրվան նվիրված Թանգարանային գիշեր, իսկ Եվրոպական 

օրերի շարքում՝ կրթական-ճանաչողական բազմաթիվ միջոցառումներ: 
 

Այս թանգարաններից որոշների հավաքածուն մնաց թանգարանի ապաստարաններում, 

մեծամասնությունը՝ ցուցասրահներում: Արցախի կրթության, գիտության, մշակույթի և 

սպորտի նախարարության նախաձեռնությամբ պատերազմի օրերին տարհանվել և 

ապահով վայր են տեղափոխվել որոշ թանգարանների ցուցանմուշներ: Շուշիի գորգերի 

թանգարանը կարելի է համարել թանգարանային հավաքածուն փրկելու անհատական 

նախաձեռնության լավագույն օրինակներից: Շուշիի գորգերի թանգարանի հիմնադիր 

Վարդան Ասծատրյանը այն հիմնել էր 2011թ.-ին: Հավաքածուն բաղկացած էր երկու 

մասից. հիմնադիր մասնավոր հավաքածուն ընդգրկում էր հայտնի հայ գորգագործների 

հին գորգեր՝ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի տարբեր գյուղերից: Երկրորդ մասը 

բաղկացած է հին հայկական գորգերից, որոնք հիմնադիրը գտել և գնել է աշխարհի 

տարբեր երկրներից: Այս թանգարանը հատուկ կրթական, մշակութային և 

հետազոտական կենտրոն էր: Պատերազմական իրավիճակի պատճառով թանգարանի 

հիմնադիրը Երևան տեղափոխեց ցուցադրված հարյուրից ավելի ցուցանմուշներ՝ 

թանգարանի շենքում թողնելով ավելի քան 200 գորգ և այլ ազգագրական իրեր:  
 

Ինչպես նշեցինք, Ադրբեջանի վերահսողության տակ անցած տարածքներում 

թանգարանների, ինչպես նաև այլ մշակութային արժեքների ճակատագիրն անհայտ է. 

Ադրբեջանը նույնիսկ արգելել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հանձնաժողովին այցելել այդ 

տարածքներ, կազմակերպել կամ վերահսկել մշակութային ժառանգության 

պաշտպանությունը։182 
 

Ընդհանուր առմամբ, Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է անցել մոտ 2000 

պատմաճարտարապետական հուշարձան, 8 թանգարան, որոնցում մոտ 20000 

ցուցանմուշ, 107 հանրակրթական դպրոց, որտեղ սովորում էր 6834 աշակերտ, և 8 

արվեստի և սպորտի դպրոց, որոնք ունեին 1746 սան։183  
 

Ադրբեջանական իշխանությունների կողմից որդեգրված քաղաքականությունն ուղղված 

է ոչ միայն ոչնչացնելու հայկական մշակութային ժառանգությունը, այլև յուրացնելու և 

սեփականաշնորհելու այն։ Դրա ապացույցն է մի շարք եկեղեցիների՝ աղվանական 

                                                           
179 Petrosyan H., The Monument and the Society. Tigranakert in Artsakh, Archeologia Pubblica in Italia, Firenze, 

2019, p.69-77. 
180 Տողը Հադրութի շրջանի գյուղերից է: Այստեղ էր գտնվում Մելիքական ապարանք արգելոցը, որի 

կազմում նաև թանգարանը: Գյուղի կենտրոնում գործում էր նաև Տողի արվեստի դպրոց, որտեղ սովորում 

էին բազմաթիվ աշակերտներ շրջակայքի տասնյակից ավել գյուղերից: Հուշարձանների պահպանության 

պետական ցուցակում Տող գյուղից հաշվառված է 97 հուշարձան: 
181 Արցախյան գինու փառատոնի մասին տե՛ս http://artsakh.travel/en/events/artsakh-wine-fest  
182 UNESCO experts not allowed to visit churches in Azerbaijani-controlled parts of Artsakh - Catholicos 

https://en.armradio.am/2021/01/14/unesco-experts-not-allowed-to-visit-churches-in-azerbaijani-controlled-parts-

of-artsakh-catholicos/ 14.01.2021.  
183 Լեռնային Ղարաբաղի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության տրամադրած 

պաշտոնական տեղեկությունների հիման վրա: 

http://artsakh.travel/en/events/artsakh-wine-fest
https://en.armradio.am/2021/01/14/unesco-experts-not-allowed-to-visit-churches-in-azerbaijani-controlled-parts-of-artsakh-catholicos/
https://en.armradio.am/2021/01/14/unesco-experts-not-allowed-to-visit-churches-in-azerbaijani-controlled-parts-of-artsakh-catholicos/
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հռչակելու միտումը և հայկական հետքերի վերացմանն ուղղված քայլերը։ Արցախի 

Հանրապետության Մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից 2021 թ․ հունվարին 

հրապարակված զեկույցում ցուցակագրված է նյութական և ոչ նյութական մշակութային 

ժառանգությունը՝ ըստ շրջանների, որոնք օկուպացվել են Ադրբեջանի կողմից։184 
 

Տարբեր միջազգային կոնվենցիաներ, հռչակագրեր, օրենքներ և էթիկայի կանոններ 

կարգավորում և ձևավորում են մշակութային ժառանգության պաշտպանության 

իրավական համակարգերը: Այս տեսանկյունից կարելի է առանձնացնել հատկապես 

երեք համաձայնագրերը, որոնք վավերացվել թե՛ Հայաստանի, թե՛ Ադրբեջանի կողմից:  
 

Դրանք են. 

• Զինված բախումների արդյունքում մշակութային արժեքների պաշտպանության 

մասին 1954թ. Հաագայի կոնվենցիան և դրա երկու արձանագրությունները (1954 և 

1999),185 

•  Մշակութային արժեքների ապօրինի ներմուծման, արտահանման և 

սեփականության իրավունքի փոխանցումն արգելելու և կանխելու միջոցների 

մասին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 1970թ. կոնվենցիան,186 

•  Համաշխարհային մշակութային և բնական ժառանգության պահպանության մասին 

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 1972թ. կոնվենցիան (առավել հայտնի է որպես Համաշխարհային 

ժառանգության կոնվենցիա)։187 
 

Այս կոնվենցիաներում հիմնական գաղափարն այն է, որ մշակութային ժառանգության 

թիրախավորումը կամ միտումնավոր ոչնչացումը դիտարկվեն որպես գործողություններ 

ընդդեմ համաշխարհային ժառանգության և քննադատվեն միջազգային հանրույթի 

կողմից: Վերոնշյալ և նմանատիպ կոնվենցիաների հիմնական թերությունն այն է, որ 

նախատեսված են և հասցեագրված են միջազգայնորեն ճանաչված պետություններին: 

Արցախի պարագայում այդ կոնվենցիաները կարծես թե գործունակ չեն, օգտակար չեն, 

քանի որ Արցախը միջազգայնորեն չճանաչված պետություն է: Այս դեպքում պետք է 

առաջնահերթություն տրվի ժողովուրդների մշակութային իրավունքների իրացման 

խնդրին: Այս իմաստով ավելի նպատակային է՝ ուսումնասիրել Միջազգային քրեական 

դատարանի Հռոմի ստատուտը, որը մշակութային արժեքների կանխամտածված 

ոչնչացումը համարում է պատերազմական հանցագործություն։188 
 

Մշակութային ժառանգության յուրացման և ոչնչացման ադրբեջանական մեխանիզմները 

գործում են մի քանի ուղղություններով։ Հիմնականում կարող ենք փաստել հայկական 

մշակութային ժառանգության հանդեպ ոտնձգությունների երեք ուղղությունների մասին՝ 

յուրացում, հայկականության ժխտում և ոչնչացում։ Անմիջապես 2020թ․ նոյեմբերի 9-ի 

հայտարարության ստորագրումից հետո սոցիալական ցանցերում հայտնվեցին 

գրառումներ, որոնցում ադրբեջանցիները մի շարք հայկական մշակութային 

հուշարձաններ, եկեղեցիներ ներկայացնում են որպես աղվանական (Causcasian Albanian), 

                                                           
184 https://artsakhombuds.am/sites/default/files/2021-
01/6.%20Final%20Report%20on%20Armenian%20cultural%20heritage%20-%2026.01.2021_0.pdf  
185 Տես՝ http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/convention-and-

protocols/first-protocol/  
186 Տես՝ http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
187 Տես՝ https://whc.unesco.org/en/conventiontext/  
188 https://legal.un.org/icc/statute/romefra.htm  

https://artsakhombuds.am/sites/default/files/2021-01/6.%20Final%20Report%20on%20Armenian%20cultural%20heritage%20-%2026.01.2021_0.pdf
https://artsakhombuds.am/sites/default/files/2021-01/6.%20Final%20Report%20on%20Armenian%20cultural%20heritage%20-%2026.01.2021_0.pdf
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/convention-and-protocols/first-protocol/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/convention-and-protocols/first-protocol/
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://whc.unesco.org/en/conventiontext/
https://legal.un.org/icc/statute/romefra.htm
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ադրբեջանական քարոզչական մեքենան նպատակ է հետապնդում այս ճանապարհով 

յուրացնել հայկական մշակութային արժեքները։189 Նշվածի ամենավառ օրինակը 

Դադիվանքն է։190 Պատահական չէ, որ Ադրբեջանը Դադիվանքի քարոզիչ է նշանակել 

ազգությամբ ուդի Ռաֆիկ Դանաքարիին։Ադրբեջանական իշխանությունների 

նախաձեռնությամբ ադրբեջանցիներ և ուդիներ են այցելել և աղոթել Դադիվանքում,191 

ինչը հստակ քաղաքական նպատակ է հետապնդում՝ հայկական հուշարձանները 

«աղվանացնելու» և «հայկականությունից» զրկելու։  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Նկ. 1-2 (աղբյուրը` https://bit.ly/3x8ZMNO) 
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ՎԵՐՋԱԲԱՆԻ ՓՈԽԱՐԵՆ 
 

 

Չնայած միջազգային հանրության համար Ադրբեջանի իշխանության կողմից հնչեցվող 

պնդումներին, թե «էթնիկ և մշակութային բազմազանության ապահովումը, մշակույթների 

համատեղելիությունը Ադրբեջանի քաղաքականության առաջնահերթություններից է»192, 
կամ որ «Լեռնային Ղարաբաղում ապրող մարդիկ Ադրբեջանի քաղաքացիներ են, որոնք 

կտեսնեն՝ ինչպես է իրենց կյանքը բարելավվում միասնական պետության 

շրջանակներում․․․»,193 իրականում Ադրբեջանը շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղի 

հայերի հանդեպ որդեգրած այն քաղաքականությունը, որն ագրեսիվ կերպով սկսել էր 

իրականացնել 1988 թվականից հետո, Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ, 

2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի օրերին և հատկապես 2020 թվականի 44-օրյա 

պատերազմի ժամանակ։  

 

Ադրբեջանի արդեն 30 տարվա գործողությունները ցույց են տալիս, որ այդ երկիրը 

նպատակային պայքար է մղում Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակչության դեմ, որ 

Ադրբեջանի իրական նպատակն այդ տարածքի հայ բնակչության կա՛մ ոչնչացումն է, 

կա՛մ ռազմական ուժի սպառնալիքով տեղահանության հարկադրումը։ 

 

Ադրբեջանի նախագահի վկայությունն այն մասին, որ Ադրբեջանի քաղաքացի «27-32 

տարեկան երիտասարդները լցված են թշնամու նկատմամբ ատելությամբ, և այս 

պատերազմի արդյունքները հենց այս դաստիարակության արդյունքներն են եղել», ցույց 

է տալիս, որ տասնամյակներ շարունակ Ադրբեջանը երկրի ներսում հայատյաց 

քաղաքականություն է վարել, իր երկրի երիտասարդ սերնդին դաստիարակել է հայերի 

հանդեպ այդ ատելությամբ։  

 

Սա նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի՝ Ադրբեջանի կազմում որևէ 

կարգավիճակով ապրելը ոչ միայն վերջնականապես դարձել է լիովին անհնար, այլև՝ 

ֆիզիկապես վտանգավոր հայ խաղաղ բնակչության համար։  

 

44-օրյա պատերազմը հերթական անգամ և վերջնականապես ապացուցեց դա։  

 

Լեռնային Ղարաբաղի հայերի՝ իրենց հայրենի բնակավայրերում ապրելու իրավունքի 

իրացման հնարավորությունը այլևս պետք է դիտարկել ոչ միայն ազգերի ինքնորոշման, 

այլև արդեն նաև՝ ֆիզիկական անվտանգության՝ փրկության համատեքստում։  

 

Ադրբեջանը սպառնալիք է Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակչության համար, 

Լեռնային Ղարաբաղի՝ Ադրբեջանի իրավազորությունից դուրս կարգավիճակը միայն 

կարող է ապահովել հայերի անվտանգությունը և խաղաղ կյանքը իրենց բնօրրանում։  

 

44-օրյա պատերազմից հետո միջազգային հանրությունը առավել քան երբևէ պետք է 

դիտարկի այն փաստը, որ Լեռնային Ղարաբաղի՝ Ադրբեջանի կազմից դուրս 

կարգավիճակն ու այնտեղ ապրող խաղաղ բնակչության անվտանգության հարցրերն 
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այլևս ուղիղ փոխկապակցված են, «անջատում հանուն փրկության» սկզբունքն էլ, առավել 

քան երբևէ՝ ակտուալ և կիրառելի։ 

 

Ինչ վերաբերում է տնտեսական և բնապահպանական ոլորտներին, չնայած այս ոլորտում 

առկա մի շարք համաձայնագրերին, Հայաստանի և միջազգային 

կազմակերպությունների համագործակցությամբ տարածաշրջանում տնտեսական 

զարգացման, բնական էկոհամակարգերի, վայրի բնության պահպանությանն ուղղված 

ջանքերին, միջազգային մի շարք կոնվենցիաներով հակամարտության գոտիներում 

բնական ժառանգության պաշտպանության, շրջակա միջավայրի աղտոտումից զերծ 

պահելու միջազգային մի շարք փաստաթղթերին, մարդկային կորուստների ու 

տնտեսական վնասների հետ մեկտեղ, զգալի վնաս է կրել նաևշրջակա միջավայրը՝ բոլոր 

էկոհամակարգերով հանդերձ:  

 

Ադրբեջանական ուժերը, հաստատապես տեղեկացված լինելով տարածաշրջանի՝ 

էնդեմիզմով բարձր մակարդակ ունենալու, հազվագյուտ տեսակների համար 

բնադրավայր հանդիսանալու, համաշխարհային գենետիկ ժառանգություն հանդիսացող 

կենսաբազմազանությանն սպառնացող հնարավոր վտանգներին, օդի, ջրերի 

անդրսահմանային աղտոտման հնարավորությանը, կանխամտածված վնաս է հասցրել 

միջազգայնորեն ճանաչված բնության պահպանության գոտիներին: Ցուցաբերելով 

արհամարհանք միջազգային կոնվենցիաներով սահմանված սկզբունքներին ու 

դրույթներին, իր գործողություններով լայնածավալ, երկարատև կամ լուրջ հետևանքներ 

է թողել՝ տարածաշրջանը դարձնելով առավել խոցելի։  

 

Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո 

դժվարություններ են ստեղծվում ոչ միայն վայրի կենդանիների ազատ տեղաշարժի և 

միգրացիայի, դրանց պահպանության, այլև ջրերի (և՛ խմելու, և՛ ոռոգման) 

հասանելիության, օդի, ջրի և հողերի մոնիթորինգի և համապատասխան որոշումների 

կայացման ու իրականացման համար: 

 

Հայաստանը միայնակ ի զորու չէ դիմակայելու այս մարտահրավերներին, որոնք 

սպառնում են ոչ միայն Հայաստանի, այլև մարդկության հարստությանը՝ վտանգի 

ենթակա կենդանիների ու բույսերի տեսակների արեալներին, գենետիկ ռեսուրսների, 

գիտության կամ կոնսերվացման և բնական գեղեցկության տեսանկյունից բացառիկ 

համընդգրկուն արժեքներին: 

 

Վերջապես մշակութային ժառանգության ոլորտում չնայած կան զինված 

հակամարտությունների գոտիներում մշակութային արժեքների պաշտպանության 

միջազգային մի շարք իրավակարգավորումներ, կոնվենցիաներ և հարուստ պրակտիկա, 

բայց մշակութային ժառանգությունը մնում է ամենախոցելիներից մեկը։  

 

Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ պատերազմի ընթացքում մշակութային 

ժառանգության թիրախավորումը և պատերազմից հետո մշակութային ժառանգության 

հանդեպ ոտնձգությունները նպատակ ունեն վերացնելու բնակչության տարածքային 

պատկանելության մշակութային ապացույցները: Մշակութային ժառանգությունը 

համայնքի պատմությունն է, հիշողությունները, որոնք ամրապնդում են համայնքի կապը 
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իր հողի հետ: Սա է պատճառներից մեկը, որ մշակութային ժառանգությունը դառնում է 

ռազմավարական թիրախ: 

 

Մշակութային ժառանգության յուրացման և ոչնչացման ադրբեջանական մեխանիզմները 

գործում են մի քանի ուղղություններով։ Հիմնականում կարող ենք փաստել հայկական 

մշակութային ժառանգության հանդեպ ոտնձգությունների երեք ուղղությունների մասին՝ 

յուրացում, հայկականության ժխտում և ոչնչացում։  

 

Այսպիսով, Ադրբեջանի կողմից գրավյալ տարածքներում մնացած հայկական 

նյութական և ոչ նյութական մշակութային ժառանգությունը, մշակութային և կրթական 

արժեքները ոչնչացման վտանգի առջև են կանգնած։ Եթե միջազգային 

համապատասխան կառույցները քայլեր չձեռնարկեն հայկական մշակույթը փրկելու 

ուղղությամբ, համաշխարհային ժառանգությունից կարող են անհետ վերանալ Արցախի 

(ադրբեջանական կողմում մնացած) հոյակերտ եկեղեցիները, հուշարձանները, 

մելիքական տները, թանգարանները և թանգարանային հավաքածուները, ազգագրական 

իրերը, մշակույթի տները և այլն։  

  



66 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 
 

 

Գերիների ցուցակ 

 

Խծաբերդի ցուցակ 
1. Աղրամանյան Մարտին Մուշեղի 1996 

2. Արամյան Կարեն Արմենակի 1995  

3. Ավագյան Հրաչ Արզումանի 1992 

4. Ավագյան Սերոբ Սուրենի 1984  

5. Ավագյան Տիգրան Մանուկի 1998 

6. Ավետիսյան Վաղարշակ Աշոտի 1996  

7. Բաղդասարյան Արթուր Էդուարդի 1998 

8. Բահրիկյան Վահագն Էդիկի 983  

9. Դիլանյան Արման Վազգենի 1989 

10. Գալոյան Գուրգեն Հովհաննեսի 1998 

11. Գևորգյան Աշոտ Արտակի 1998  

12. Գևորգյան Ռոբերտ Հովիկի 1998 

13. Գրիգորյան Ֆելիքս Արշակի 1996  

14. Հակոբյան Վոլոդյա Վաչագանի 1999 

15. Հարությունյան Վարազդատ Սերոյոժայի 1996 

16. Հերաբյան Հրայր Հրաչյայի 1995  

17. Հովհաննիսյան Հայկազ Կորյունի 1992  

18. Կիրակոսյան Էդուարդ Արմենի 1992  

19. Կոտանյան Նարեկ Աղասիի 1996 

20. Կյուրեղյան Գրիգոր Գագիկի 1998 

21. Մալոյան Վաղարշակ Մերուժանի 1992  

22. Մանուկյան Վարազդատ Անուշավանի 1990 

23. Մարտիրոսյան Գևորգ Սամվելի 1997 

24. Մարտոյան Մանուկ Հովհաննեսի 1999 

25. Միքայելյան Անդրանիկ Վազգենի 1998 

26. Սաղաթելյան Գրիգոր Սեյրանի 1992  

27. Սերոբյան Գեղամ Սամվելի 1983  

28. Ստեփանյան Դավիթ Ստեփանի 1996  

29. Սուքիասյան Անդրանիկ Սրապի 1997 

30. Թադևոսյան Հրայր Վարդանի 1996 

31. Թոսունյան Լևոն Աշոտի 1991 

32. Վարդանյան Արսեն Արայիկի 1998 

33. Եղիազարյան Սասուն Սեյրանի 1991  

 

Այլ գերիներ  

1. Դավթյան Դավիթ Տիգրանի 1993 /քաղաքացիական անձ/  

2. Էուլջեքյան Վիգեն Աբրահամի 1979 /քաղաքացիական անձ/ 

3. Խոսրովյան Ալյոշա Արամայիսի 1967 /քաղաքացիական անձ/  

4. Մկտրչյան Լյուդվիգ Մկրտիչի 1969  



67 

5. Սուջյան Գևորգ Ռուբենի 1989 /քաղաքացիական անձ/  

6. Սարգսյան Իշխան Աշոտի 1997  

7. Ռաֆայելյան Վլադիմիր Օթարի 1987  

 

Հաստատված անհերքելի ապացույցներով՝ գերիներ,  

որոնց գերության փաստը Ադրբեջանը ժխտում է 

1. Ալոյան Արթուր Թահարի  

2. Առաքելյան Նորիկ Հազարապետի  

3. Ավդալյան Շավարշ Բարսեղի 

4. Գասպարյան Յուրիկ Վարուժանի  

5. Գևորգյան Հայրապետ Հակոբի  

6. Հակոբյան Հարություն Աշոտի  

7. Հարությունյան Կարապետ Մկրտիչի 

8. Հովհաննիսյան Կարեն Հրանտի  

9. Կարապետյան Արսեն Վարդանի  

10. Կարապետյան Գևորգ Խաչատուրի  

11. Մելքոնյան Գարիկ Գևորգի 

12. Նահապետյան Էդգար Հակոբի  

13. Ներսեսով Էրիկ Սլավիկի  

14. Փիրոյան Սամվել Անդրանիկի  

15. Ռոստոմյան Գրիգոր Զավենի  

16. Եղիազարյան Ալեքսանդր Վաչիկի 

17. Պետրոսյան Կարեն Սեդրակի 

18. Գրիգորյան Մաքսիմ Եղիշեի  

19. Պողոսյան Յուրիկ Սոսիկի 

20. Ալահվերդյան Իվան Նիկոլայի  

21. Ասրյան Ալիկ Անդրանիկի  

22. Թովմասյան Հայկ Արայիկի  

23. Մալխասյան Համլետ Արմենի  

24. Սաքանյան Սերյոժա Վլադիսլավի 

25. Դավիդյան Արթուր Բորիսի 



68 

  



69 

 

 

 

 

 
REPORT 

 
ON THE DAMAGE SUFFERED BY THE ARMENIAN PEOPLE  

IN THE AREA OF HUMAN RIGHTS AND HUMANITARIAN LAW, 

ECONOMY, ENVIRONMENT AND CULTURE AS A RESULT OF 

THE WAR UNLEASHED BY AZERBAIJAN AGAINST  

NAGORNO-KARABAKH ON 27 SEPTEMBER 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
YEREVAN 

2021  

 



70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
The studies in this Report were conducted in January-February 2021.  
All data provided are taken from open sources available during  
that period and may have undergone changes.  

 

 

  

 



71 

CONTENTS 
 
 
FOREWORD                     73 
 
 
1.  VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS AND HUMANITARIAN LAW, 

ENCROACHMENTS ON THE TERRITORIAL INTEGRITY  
AND SECURITY OF ARMENIA                 74 

 Targeting and killing of peaceful civilian population of Nagorno-Karabakh 

 Torture and killing of civilians in the settlements fallen under  
Azerbaijani control 

 Particularly brutal torture 

 Civilians killed in captivity 

 Deliberate publicity 

 Killings of civilians after the signing of the Trilateral Statement 

 Targeting of civilians in Nagorno-Karabakh after the signing of the Trilateral 
Statement 

 Violations of the Trilateral Statement 

 The process of fulfilling the demand for the repatriation of captives 

 Unconfirmed cases 

 Azerbaijan refuses to repatriate 40 POWs 

 Violation of POWs’ Rights, Torture 

 Abuse and torture of the Armenian captives 

 Torture and Inhuman Treatment 

 Denial of medical aid, cases of torture in hospitals 

 Extortion of signatures under threats 

 Encroachments on the Territorial Integrity of Armenia prior to November 2021 

 November 2021 еvents 

 Threats to the territorial integrity of Armenia 

 
 

2.  VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS  

AND HUMANITARIAN LAW COMMITMENTS               88 
 Violation of the principle of distinction between civilians and combatants  

 The use of prohibited weapons against the civilian population                              
and civilian objects 

 Rules of treatment of prisoners of war/victims of armed conflicts 

 Violations of children’s rights 
 
 
3. JOURNALISTS UNDER AZERBAIJANI FIRE               93 
 

 Cases of attacks on journalists 

 The protection of journalists under international law 
 
 



72 

4. THE ECONOMIC, HEALTHCARE AND SOCIAL DAMAGES  
SUFFERED BY THE REPUBLIC OF ARMENIA AND  
THE REPUBLIC OF ARTSAKH IN CONSEQUENCE OF THE  
SECOND ARTSAKH WAR OF 2020                98 

 
 
5.  THE ENVIRONMENTAL DAMAGE INFLICTED BY AZERBAIJANI  

SIDE ONTO THE REGION IN THE COURSE OF  
44-DAY WAR OF 2020 AND ITS CONSEQUENCES IN THE  
CONTEXT OF INTERNATIONAL CONVENTIONS            103 

 Analysis of factual circumstances of the Actions of Azerbaijan aimed                                 
at destruction of natual ecosystem  

 Azerbaijan used white phosphorus munitions prohibited under GENEVA 
CONVENTION 

 The direct impact of the 44-day war on the borderline ecosystems of Armenia 

 Loss of forested areas, forest degradation and aggravated risks of forest fires 

 Extensive physical damage to landscapes, geodiversity and biodiversity 

 Targeting of water resourses  

 Threat of Epidemy  

 Threat of industrial disaster: tailings targeted 

 Possible postwar environmental threats  

 Challenges to drinking water accessability in borderline settlements 

 Both local and european valuable natural ecosystems are at risk  

 Actions of Azerbaijan in the context of international law 

 Violated environmental international documents 
 
 
6. THE PROBLEMS OF PROTECTION OF CULTURAL  

HERITAGE DURING THE SECOND ARTSAKH WAR            111 
 
 
AFTERWORD                  116 
 
 
APPENDIX                   118 
 
  



73 

FOREWORD 
 
 
This report was developed by a group of representatives of the members of the Eastern 
Partnership Civil Society Forum. Its main objective is to document the damage suffered by 
the Armenian people as a result of the war unleashed by Azerbaijan on 27 September 2020 
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The report consists of six sections. The first section documents the violations committed by 
Azerbaijan in the areas of human rights and humanitarian law, and encroachments on the 
territorial integrity and security of Armenia. The second section lists the international 
instruments, which were latantly neglected by Azerbaijan when committing the violations 
described in the first section. The third section lays out the violations of the rights of 
journalists and the media by the Azerbaijani armed forces during the war. The fourth, fifth 
and sixth sections document the damage caused to the Armenian people as a result of the 
war in economic, environmental and cultural sectors, respectively.  
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contributed to the making of this report by information, expertise and advice. We are 
especially grateful to human rights defender Artak Zeynalyan for the information provided 
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1. VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS AND HUMANITARIAN LAW, 

ENCROACHMENTS ON THE TERRITORIAL INTEGRITY  

AND SECURITY OF ARMENIA 

 
 
This section of the report will address 

 The cases of targeting, violence and torture committed by Azerbaijan vis-à-vis the 
peaceful population of Nagorno-Karabakh leading to, inter alia, fatal outcomes. 

 The violence and torture Armenian civilians and prisoners of war were subjected to in 
Azerbaijani custody 

 Azerbaijan’s violation of the provisions of the Trilateral Statement on mutual 
repatriation of the POWs. 

 Azerbaijan's incursion into the sovereign territory of Armenia after the signing of the 
Trilateral Statement.  

 Official statements regarding other aspirations of Azerbaijan vis-à-vis the sovereign 
territory of Armenia. 

 

Targeting and killing of peaceful civilian population  
of Nagorno-Karabakh 

 
According to the report of the Human Rights defender of Nagorno-Karabakh, 40 thousand 
people were deprived of their homes and property during the 44-Day War. More than 38 
thousand people, including 11 thousand children, were displaced from the communities 
that came under Azerbaijani control after the cessation of hostilities. Most of the displaced 
population have not been able to return to Nagorno-Karabakh. 
 
The fact-finding mission led by the staff of the Human Rights Defender of Nagorno-Karabakh 
between September 27, 2020, and September 27, 2021, established that 80 civilians were 
murdered by the Azerbaijani military during the 44-Day War. 163 civilians received various 
degrees of injuries.1

1  
 

68 of the civilian victims were male, 12-female. 
 
Of whom 

1 person under 18 years old, 
15 civilians between 18 and 40, 
25 people between 41 and 62, 
39 civilians were 63 and above.  

 
42 people were killed in targeted artillery and rocket fire, 38 civilians were killed after their 
respective places of residence were invaded by Azerbaijani armed forces or when in 
Azerbaijani captivity. 
 
The fate of approximately 20 civilians remains unknown.  
 

                                                           
1https://artsakhombuds.am/en/document/785?fbclid=IwAR3_nc0o8Xkju5S2xaZQs6Q5buiE3euxTx5YdIozhYGkhf

MUfJeQfLouVas The Interim Report on the Cases of the Killing of Civilians in Artsakh by the Armed Forces of 

Azerbaijan (updated on September 27, 2021).  

https://artsakhombuds.am/en/document/785?fbclid=IwAR3_nc0o8Xkju5S2xaZQs6Q5buiE3euxTx5YdIozhYGkhfMUfJeQfLouVas
https://artsakhombuds.am/en/document/785?fbclid=IwAR3_nc0o8Xkju5S2xaZQs6Q5buiE3euxTx5YdIozhYGkhfMUfJeQfLouVas


75 

Cases of torture, mutilation of corpses and targeted strikes inevitably leading to civilian 
deaths have been reported.  
 
The majority of civilian deaths - 32 cases, were registered in currently Azerbaijani controlled 
Hadrut region.  
 
The number of civilian casualties as per place of residence  

Hadrut region - 32 
Martuni region - 14 
Stepanakert - 13 
Askeran region - 9 
Martakert region - 5 
Shushi region - 5 
Kashatagh region - 1 

 
52 of the killed civilians died in their places of residence, 15 in public places, 11 in their 
workplace, 2 in Azerbaijani detention facilities.  
 
Almost all people killed by artillery or rocket fire died as a consequence of shrapnel wounds 
sustained in the blast.  
 
Moreover, 

4 civilians were killed in targeted drone strikes.  
1 civilian was killed by sniper fire. 
1 civilian was killed in own flat in a special subversive operation.  
1 civilian was shot dead by a special op group. 
1 civilian was killed by gunfire.  
1 civilian died when a group of journalists got targeted by artillery fire. The man was 
accompanying a group of Armenian and foreign journalists in the town of Martuni when 
yet another barrage hit the settlement. He was killed on the spot, having sustained fatal 
shrapnel wounds. Le Monde journalists Allan Kaval and Rafael Yaghobzadeh, as well as 
Sevak Vardumyan of the Armenian 24news.am, and the cameraman of Armenia TV Aram 
Grigoryan were wounded.  

 
Humanitarian and other facilities of vital importance, as well as their personnel, were 
purposefully targeted, leading to deaths at workplace or in the line of duty.  
2 employees of Nagorno-Karabakh Rescue Service were killed, 6 more got wounded. 
3 employees of Artsakhenergo CJSC were killed, 1 wounded. 
1 employee of Artsakhgaz CJSC was killed.  
 

Torture and killing of civilians in the settlements fallen  
under Azerbaijani control 

 
According to the report of the Human Rights Ombudsman of Nagorno-Karabakh, 38 civilians 
who were not able and/or were unwilling to leave their homes were killed in their respective 
places of residence, in the regions of the former Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast 
fallen under Azerbaijani control during the war.  
 
All of the 38 civilians were killed through physical violence, stabbing, beheading, close-range 
shooting, etc. when in Azerbaijani custody. 
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The number of civilians killed in their places of residence during the Azerbaijani invasion is 
as follows: 

Hadrut region - 27 
Shushi region and Shushi town - 5 
Askeran region - 4 
Martuni region - 2 

 

The remains of 11 people were found during the search, long after the cessation of 
hostilities, in a completely deteriorated state. In these particular cases, it 
proved impossible to establish the circumstances of death and identify the traces of the 
crimes committed. 
 

Particularly brutal torture 
 

Civilians who remained in the areas invaded by Azerbaijan were not merely tortured and 
killed; their corpses were found bearing traces of particularly brutal torture.  
 

5 people were beheaded, the remains of 2 people were found with severed left ears.  
 
Yuri Arushan Asryan 

Born in 1940, resided in Azokh village of Hadrut region, retired, lived alone. 
Yuri Asryan was unable to leave his native village of Azokh due to his medical condition. The invading 
Azerbaijani troops captured him on October 21, 2020. Footage of his execution by beheading appeared 
on the internet in December 2020. In the video Yuri repeatedly pleads in the name of Allah not to behead 
him but the man in Azerbaijani military uniform decapitated him nevertheless. Yuri’s body was found on 
21.01.2021. 

 
Gennady Michael Petrosyan 

Born in 1951 in Madatashen village of Askeran region, retired. 
The resident of Madatashen village Gennady Petrosyan returned to his native village on 27.10.2020, 
after the evacuation, in order to get his belongings. The Azerbaijani soldiers, who were in the village at 
the time, took him captive. Footage from November 2020 circulated online clearly depicted the scene of 
his execution by beheading. Yuri’s corpse and head were then placed next to a body of a pig, 
presumably to draw parallels.  

 
Nina Michael Davtyan 

Born in 1938, lived in Vardashat village of Hadrut, retired.  
Nina’s decomposed corpse was found during the search of Vardashat village on 10.10.2020. Her head 
was found severed from the body and the arm bones were broken. The corpse of her husband, Davit 
Davtyan, was also found during the search of Vardashat.  

 
Radik Stepan Stepanyan 

Born in 1937, lived in Togh village of Hadrut region, suffered from disability. 
The bodies of Radik Stepanyan and Martik Avetisyan were found during the search of remains in Togh 
village on 19.12.2020. The two men did not leave their native village on 21.10.2020, during the 
evacuation. Both bodies were decomposed, Radik Martirosyan’s head was severed and the leg bones 
broken. 

 
Yelena Gurgen Hakobyan 

Born in 1953, lived in the administrative center of Hadrut region, the town of Hadrut, retired. Elena 
Hakobyan’s corpse was located during the search for remains in Hadrut on 04.01.2021, next to her own 
house. Her legs were tied by a rope, her head was severed from the body. The body was identified by 
her neighbor.  
Elena Hakobyan was the wife of Benik Hakobyan who was shot dead in the center of Hadrut town on 
04.10.2020.  

 
Ashot Arakel Munchyan 

Born in 1951, lived in the administrative center of Shushi region, the town of Shushi, retired.  
Ashot Munchyan was one of the civilians who stayed behind in the town of Shushi and was captured by 
Azerbaijani forces on 08.11.2020 or later. His corpse was passed on to the Armenian side on 05.12.2020 
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showing sufficient evidence of intentional deprivation of life. According to the preliminary conclusion of 
the forensics, Ashot Munchyan was killed by a gunshot, his left ear was severed. 

 
Alvard Suleyman Tovmasyan 

Born in 1963, in Karin Tak village of Shushi region; suffered from a mental disorder.  
The corpse was discovered on 13.01.2021, during the search of the village. The external examination 
of the corpse revealed apparent marks of torture i.e. the left ear was cut off. The body was identified 
by the relatives and my means of comparative examination of DNA samples.  

 

Civilians killed in captivity 
 

There are at least two proven cases of death among Armenian civilians captured by 
Azerbaijani armed forces and transported to Baku.  
 
Eduard Shakhkeldyan 

Born in 1941, lived with his wife Arega Shakhkeldyan in Avetaranots village of Askeran region.  
A videotape shared online in October 2020, showed captured Eduard and Arega. It was later established 
that they were taken captive on October 27. Both Eduard and Arega remained imprisoned the whole 
time they were kept in Baku, with no means of communicating with the outside world. They were 
subjected to torture, humiliation and inhuman treatment. The forensic examination confirmed that 
Eduard succumbed to the tortures. Arega was repatriated on December 9, 2020, while Eduard’s remains 
were transferred to the Armenian side on December 28.  

 
Mushegh Melkumyan 

Born in 1937, resided in Hadrut region of Nagorno-Karabakh since 1950. 
Mushegh was taken captive in October 2020. He was denied contact with the outside world for 20 days. 
He was subjected to inhuman and degrading treatment that led to his death of craniocerebral injuries 
on October 29, 2020. The Red Cross was allowed access to him only on October 26, three days before 
his death. Mushegh Melkumyan’s remains were transferred to the Armenian side on October 31, 2020.  

 

Deliberate publicity 
 

The brutal murder of the 4 Armenian civilians in their places of residence was not only filmed 
by the invading Azerbaijani forces but also published online. 
 
The footage of the shooting of Benik Hakobyan and Yuri Adamyan started circulating in 
Azerbaijani social media on October 15, 2020; the video depicting the beheading of 
Gennady Petrosyan and the mutilation of his body appeared in November 2020; the video 
of Yuri Asryan’s execution was circulated in December 2020.  
 
Given the fact that Azerbaijan restricted internet access right before the war and maintained 
regulated information policy throughout the whole duration of the military activities, it is safe 
to claim that publishing the videos of brutal torture and murder of the Armenian civilians was 
purposeful and was directed by the Azerbaijani authorities.  

 

Killings of civilians after the signing of the Trilateral Statement 
 

1. Aram Tepnants, born in 1966, was working his pomegranate garden on the outskirts of 
the town of Martakert on October 9, 2021, when he was fatally wounded in the chest by 
an Azerbaijani sniper.2 

 

                                                           
2 https://www.1lurer.am/en/2021/10/11/Russian-side-is-investigating-the-murder-in-Artsakh/574218 - The Russian 

side is investigating the murder.  

https://www.1lurer.am/en/2021/10/11/Russian-side-is-investigating-the-murder-in-Artsakh/574218
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2. On November 8, 2021, a serviceman of the Azerbaijani armed forces crossed onto 
Shushi-Berdzor highway,3 towards the area known as “under Shushi” and opened fire at 
a group of workers carrying our repairs of the water pipeline. Stepanakert resident Sartik 
Yeremyan, born in 1998, died of head injury on the spot. Gevorg Melkumyan, Gagik 
Ghazaryan and Armen Sargsyan sustained gunshot wounds.4  

 

Targeting of civilians in Nagorno-Karabakh  
after the signing of the Trilateral Statement 

 
1. Azerbaijani side opened fire at one of the residential houses of Stepanakert on April 22, 

2021. As a result, the roof of one of the houses on Vagharshyan Street was damaged.5 
 

2. Azerbaijani troops advanced their positions by approximately 400 meters in the direction 
of Nor Ghazanch village of Martakert region on April 26, 2021. The peacekeepers 
negotiated the return to the former positions.6  

 
3. The Azerbaijani side opened intensive fire against the Armenian positions facing Shushi 

and the nearby settlements of Shosh and Mkhitarashen on August 24, 2021. The shootout 
lasted all day and night. Fragments of various ammunition from the shots fired in the 
direction of the Armenian positions located in front of Mkhitarashen village of Askeran 
region reached the residential districts of the village. One of the residential houses was 
damaged by the shots fired at the village from the direction of Shushi on August 24, at 
about 22:00.7 

 
4. Azerbaijani side opened fire at the multifunctional excavator carrying out engineering 

works on the outskirts of Shosh village. The driver, a local man, and several servicemen 
of the Defence Army were under fire for 7 minutes nonstop.8  

 
5. Azerbaijani forces opened fire at the Armenian positions and civilian population of 

Taghavard village of Martuni region on September 6, 2021. The shooting damaged one 
of the residential houses of the village.9  

 
Azerbaijan has breached not only conventions on conduct of hostilities but also international 
humanitarian law. In the course of the 44-Day War Azerbaijan did not distinguish civilians 
from combatants or civilian settlements from military facilities.  
 
Human Rights Ombudsmen of Armenia and Nagorno-Karabakh have recurrently stated that, 
“The right to life in the context of armed conflict is governed by international humanitarian 
law, with the requirement that the use of lethal force under international humanitarian law 
does not result in the arbitrary deprivation of an individual's right to life. No rule of 
international humanitarian law justifies targeting citizens, resulting in cases of arbitrary 
deprivation of the right to life of the individual.” 
 
 
                                                           
3 https://mil.ru/russian_peacekeeping_forces/news/more.htm?id=12392856@egNews 
4 https://www.tert.am/am/news/2021/11/09/condemn/3723780 
5 https://www.azatutyun.am/a/31216830.html 
6 https://armenpress.am/eng/news/1050500.html  
7 https://politik.am/am/adrbejany-krakel-e-haykakan-dirqeri-ev-bnakavayreri-uxxutyamb-vnasvel-e-bnakichneric-

meki-tuny-arcakhi-mip 
8 https://www.azatutyun.am/a/31266359.html 
9 https://www.youtube.com/watch?v=Ueg_8dT22ss&ab_channel=CIVILNET  

https://mil.ru/russian_peacekeeping_forces/news/more.htm?id=12392856@egNews
https://www.tert.am/am/news/2021/11/09/condemn/3723780
https://www.azatutyun.am/a/31216830.html
https://armenpress.am/eng/news/1050500.html
https://politik.am/am/adrbejany-krakel-e-haykakan-dirqeri-ev-bnakavayreri-uxxutyamb-vnasvel-e-bnakichneric-meki-tuny-arcakhi-mip
https://politik.am/am/adrbejany-krakel-e-haykakan-dirqeri-ev-bnakavayreri-uxxutyamb-vnasvel-e-bnakichneric-meki-tuny-arcakhi-mip
https://www.azatutyun.am/a/31266359.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ueg_8dT22ss&ab_channel=CIVILNET
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Therefore, taking into account that: 

 Azerbaijan targeted the civilian population, civilian facilities, and settlements of 
Nagorno-Karabakh throughout the entire course of the hostilities, 

 The civilians who stayed behind in the areas invaded by Azerbaijan were brutally 
tortured and killed,  

 It is safe to assert that the Azerbaijani authorities have pursued and continue to pursue 
a policy of ethnic cleansing of the people of Nagorno-Karabakh. 

 Videos attesting to the brutalities committed by Azerbaijan were published as an 
outright threat to the civilians.  

 Apparently, the goal was to sow fear among the people of Nagorno-Karabakh 
remaining on the territories not controlled by Azerbaijan in order to contribute to the 
eviction of the Armenian population of the said areas.  

 
That is to say, Azerbaijan has been trying to empty Nagorno-Karabakh of Armenians living 
in their ancestral homeland, a fact best evidenced by the statement of President Aliyev, 
“There is no Nagorno-Karabakh, no status. A mere 25 thousand people live there, where is 
the logic in granting status to 25 thousand people.10” The authorities of Nagorno-Karabakh 
officially denied the allegations, announcing that more than 120 thousand people live in 
Nagorno-Karabakh after the war.11  
 
The fact that this policy is conditioned by ethnicity is also best proved by the statements of 
the President of Azerbaijan Ilham Aliyev, namely, a few days into the 44-Day War he 
announced, “Azerbaijani soldiers are succeeding in the offensive against Nagorno-
Karabakh… we chase them (the Armenians) away like dogs”.12 Days after the statement 
Azerbaijan set up the production of UAVs called “Iti Govan” i.e. “Chase away like dogs”.13 
 
During his visit to Shushi on January 15, 2021, Ilham Aliyev declared that the generation of 
2003, “who have by now turned 27-32, are filled with hatred towards the enemy and the 
results of the war are seeded in this upbringing”.14 
 

Violations of the Trilateral Statement 
 
The Trilateral Statement on cessation of hostilities by the leaders of the Republic of Armenia, 
the Russian Federation, and the Republic of Azerbaijan announced on November 10, 2020 
has clearly defined the obligations of the parties and the terms of their implementation. 
Armenia (and Nagorno-Karabakh) have fulfilled the respective obligations undertaken by the 
Trilateral Statement, while Azerbaijan continues to violate its provisions.15  

 
The process of fulfilling the demand for the repatriation of captives 

 
Point 8 of the Statement stipulated that, “an exchange of prisoners of war, hostages and 
other detained persons and bodies of the dead is to be carried out.” 
 
Armenia and Nagorno-Karabakh have upheld the said point: all Azerbaijani POWs and 
captives of the 44-Day War were returned home. Moreover, Shahbaz Guliyev and Dilham 

                                                           
10 https://www.azatutyun.am/a/31373679.html 
11 https://www.azatutyun.am/a/31379358.html 
12 https://lenta.ru/news/2020/10/05/kak_sobak/ 
13 https://iz.ru/1077086/2020-10-22/azerbaidzhan-pristupil-k-seriinomu-proizvodstvu-bespilotnikov-iti-qovan 
14 https://iravaban.net/324696.html 
15 https://www.primeminister.am/en/press-release/item/2020/11/10/Announcement/  

https://www.azatutyun.am/a/31373679.html
https://www.azatutyun.am/a/31379358.html
https://lenta.ru/news/2020/10/05/kak_sobak/
https://iz.ru/1077086/2020-10-22/azerbaidzhan-pristupil-k-seriinomu-proizvodstvu-bespilotnikov-iti-qovan
https://iravaban.net/324696.html
https://www.primeminister.am/en/press-release/item/2020/11/10/Announcement/
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Askerov convicted of child murder and other crimes in Nagorno-Karabakh were 
repatriated too. 
 
They had been arrested in 2014 within the territory of Nagorno-Karabakh16 having been 
found guilty of a number of grave crimes, namely espionage, illegal crossing of the state 
border, carrying ammunition, kidnapping, and murder. Askerov was given a life sentence 
and Guliyev was sentenced to 22 years in prison.17 
 
After the end of hostilities, Azerbaijan returned 112 POWs at different intervals, including 6 
people who were held captive by Azerbaijan before the 44-Day War. 
 
Female captives Evgeniya Babayan, Arega Shahgeldyan, Azniv Baghdasaryan, Gayaneh 
Mirzoyan and Maral Najarian were also repatriated.  
 
Azerbaijan has confirmed the fact of detention of 40 more people but refuses to let them go. 
As of now, 2 of the 40 POWs were taken captive before the signing of the trilateral statement 
i.e. during the war. 38 people, however, were captured after the war. 4 of the confirmed 40 
people are civilians and 36 are servicemen.  
 

Unconfirmed cases 
 

There is substantial evidence of 80 more people taken captive, with irrefutable evidence 
(video, photo, testimony) having been obtained regarding 29 of them. 6 of the said 29 people 
are civilians while 23 are combatants. 
  
Azerbaijan, however, denies the fact of their captivity, claiming that they have not been able 
to account for people with those respective names.  
 
In his interview to Le Figaro the Foreign Minister of Armenia Ararat Mirzoyan said, “they may 
have been executed extrajudicially, held in underground prisons or become victims of 
human organs trafficking.18” 
 
So far there has been one established case of Azerbaijan first refusing to acknowledge the 
captivity of POWs, then admitting it and repatriating them. Such was the case of POW Erik 
Khachatryan's squad: Azerbaijan informed the European Court of Human Rights in 
December 2020 that it could not identify the named persons (Erik Khachatryan, Karen 
Manukyan, Narek Sirunyan, Arayik Galstyan and Robert Vardanyan), but on February 
1, 2021 their captivity was confirmed and they were allowed to return home. 
 
It is noteworthy that Azerbaijan has never taken the initiative to inform the Armenian side of 
the whereabouts of the POWs. The relevant Armenian authorities learned of the captivity of 
their citizens due to their own fact-finding work and that of human rights activists. The 
obtained information was then confirmed by the letters Azerbaijan sent to the ECHR. 
 

Azerbaijan refuses to repatriate 40 POWs 
 

There are currently 40 POWs being held in Azerbaijan, whose existence has been 
acknowledged by the Azerbaijani side, however, they are denied repatriation. 4 of them are 

                                                           
16 https://www.azatutyun.am/a/26768134.html 
17 https://www.azatutyun.am/a/27040043.html 
18 https://iravaban.net/en/358630.html  

https://www.azatutyun.am/a/26768134.html
https://www.azatutyun.am/a/27040043.html
https://iravaban.net/en/358630.html
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civilians. Azerbaijan has initiated criminal cases against them and sentenced them to various 
punishments. 
 
33 of them fell captive after the signing of the Trilateral Statement, in the vicinity of Hin 
Tagher and Khtsaberd villages of Hadrut region.  
 
Azerbaijan sentenced the 40 POWs to various punishments, including false accusations of 
"infiltrating Azerbaijani-controlled territories after the November 9 joint statement," "crossing 
the border into Azerbaijan and engaging in espionage," "torturing Azerbaijani prisoners of 
war in the First Karabakh War and other crimes", “for mercenary activity and terrorism”.  

 
3 people (1 civilian) were sentenced to 20 years in prison, 
2 people (both civilians) - 15 years 
18 people - 6 years 
2 people - 4 years 
13 people - 6 months 
 

The cases of 2 Armenian POWs are currently ongoing in Ganja Grave Crimes Court.19  
Armenia considers all the accusations fabricated and has filed a lawsuit against Azerbaijan 
in the International Court of Human Rights, demanding that the court take measures to 
release all Armenian prisoners of war and other detainees before the start of the trial. 
 
Most of the POWs currently held in Azerbaijan were captured under Khtsaberd. Among other 
accusations, Azerbaijan claims that they “infiltrated Azerbaijani-controlled territories after the 
November 9 joint statement”.20 
 
The November Trilateral Statement stipulated that, “The Republic of Azerbaijan and the 
Republic of Armenia shall remain at their current positions”. The Statement also clearly 
indicated the territories (and the timeline) that the Armenian side was supposed to cede to 
Azerbaijan. The text of the Statement does not mention the transfer of Hin Tagher and 
Khtsaberd villages. 
 
At the time of signing the Statement, and for almost a month hence, the two villages were 
under Armenian control.21 
 
On December 12, 2020, however, the RA Ministry of Defense issued a statement stating 
that "units of the Azerbaijani Armed Forces, accumulating additional personnel - military 
equipment including heavy artillery, in gross violation of the requirements of the Trilateral 
Statement signed on November 9, launched an offensive against Hin Tagher and Khtsaberd 
villages of Hadrut region of the Artsakh Republic.22” 
 
Prime Minister Nikol Pashinyan said on December 13 that both Hin Tagher and Khtsaberd 
had fallen to Azerbaijan.23  
 

                                                           
19 https://www.facebook.com/ArtsakhOmbuds/posts/2007208846112934 
20 https://hetq.am/hy/article/132508 
21 https://armeniasputnik.am/20201123/hadrut-shrjan-xarabax-25463389.html 
22 https://hetq.am/en/article/125347 
23 https://www.primeminister.am/en/press-release/item/2020/12/13/Nikol-Pashinyan-meeting/ 

https://www.facebook.com/ArtsakhOmbuds/posts/2007208846112934
https://hetq.am/hy/article/132508
https://armeniasputnik.am/20201123/hadrut-shrjan-xarabax-25463389.html
https://hetq.am/en/article/125347
https://www.primeminister.am/en/press-release/item/2020/12/13/Nikol-Pashinyan-meeting/
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A map published on the website of the Russian Ministry of Defense on December 13, 
indicated that Russian peacekeepers had been stationed in the villages of Khtsaberd and 
Hin Tagher.24 
 
On December 15, the RF Ministry of Defense published a new map where Khtsaberd and 
Hin Tagher were no longer under their control.25 
 
Thus, all people in and around Khtsaberd were at the time of their capture in the areas that, 
according to the Trilateral Statement, had remained under Armenian control. These people 
were taken captive by Azerbaijan in violation of the provisions of the Trilateral 
Statement and yet another military aggression against the territory of the former 
NKAO, which remained under Armenian control. 
 

Violation of POWs’ Rights, Torture 
 

Human rights activists have registered the following violations of the rights of POWs in 
Azerbaijan enshrined in the European Convention on Human Rights; 

Article 2 Right to life 
Article 3 Prohibition of torture  
Article 5 Right to liberty and security  
Article 6 Right to a fair trial 
Article 8 Right to respect for private and family life  
Article 10 Freedom of expression  
Article 13 Right to an effective remedy 
Article 14 Prohibition of discrimination  

 
Moreover, according to human rights activists articles 3, 13 and 14 were violated in the 
cases of all POWs. 
  

Abuse and torture of the Armenian captives 
 

The Human Rights Ombudsman of Armenia held individual interviews with 50 captives 
repatriated from Azerbaijan (40 servicemen, 10 civilians). A report on the oppression, 
violence, torture, and ill-treatment inflicted on them in custody was published based on their 
testimonies. 
 
According to the testimonies, the cruel and inhumane treatment of the captives took place 
not only at the moment of falling captive but continued throughout their custody. 
 
The Human Rights Defender of the Republic of Armenia maintained that Azerbaijan had not 
set up special detention facilities for holding prisoners of war, neither did they ensure the 
exercise of the rights of POWs as stipulated by international law. 
 
The prisoners were not provided with enough water, food, hygiene items; they did not 
receive the necessary basic medical care. The Azerbaijani side did not differentiate between 
civilian detainees and combatant prisoners of war. 

                                                           
24 https://www.1lurer.am/hy/2020/12/13/Rus-khaghaghapahnery-verahskoghutyan-tak-en-vertsrel-Hin-Tagher-

yev-Khtsaberd-gyughery-RD-PN-

kartez/377367?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_euUiowrXYUjxIVQ3A_VuRKdew5KajkJ_DNCIGH.zSHo-1634826331-0-

gqNtZGzNAqWjcnBszQl9 
25 https://azatdzayn.com/rd-pn-tarmacvats-qartezov-khtsaberdy/ 

https://www.1lurer.am/hy/2020/12/13/Rus-khaghaghapahnery-verahskoghutyan-tak-en-vertsrel-Hin-Tagher-yev-Khtsaberd-gyughery-RD-PN-kartez/377367?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_euUiowrXYUjxIVQ3A_VuRKdew5KajkJ_DNCIGH.zSHo-1634826331-0-gqNtZGzNAqWjcnBszQl9
https://www.1lurer.am/hy/2020/12/13/Rus-khaghaghapahnery-verahskoghutyan-tak-en-vertsrel-Hin-Tagher-yev-Khtsaberd-gyughery-RD-PN-kartez/377367?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_euUiowrXYUjxIVQ3A_VuRKdew5KajkJ_DNCIGH.zSHo-1634826331-0-gqNtZGzNAqWjcnBszQl9
https://www.1lurer.am/hy/2020/12/13/Rus-khaghaghapahnery-verahskoghutyan-tak-en-vertsrel-Hin-Tagher-yev-Khtsaberd-gyughery-RD-PN-kartez/377367?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_euUiowrXYUjxIVQ3A_VuRKdew5KajkJ_DNCIGH.zSHo-1634826331-0-gqNtZGzNAqWjcnBszQl9
https://www.1lurer.am/hy/2020/12/13/Rus-khaghaghapahnery-verahskoghutyan-tak-en-vertsrel-Hin-Tagher-yev-Khtsaberd-gyughery-RD-PN-kartez/377367?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_euUiowrXYUjxIVQ3A_VuRKdew5KajkJ_DNCIGH.zSHo-1634826331-0-gqNtZGzNAqWjcnBszQl9
https://azatdzayn.com/rd-pn-tarmacvats-qartezov-khtsaberdy/
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Torture and Inhuman Treatment 
 

The repatriated POWs interviewed by the Human Rights Defender of Armenia testified that 
the Azerbaijani servicemen constantly exerted violence against them, regularly kicking them 
and beating with clubs. 
 
According to the testimonies, there was a case when the employees of the detention centers 
were replaced only because the latter treated the Armenian prisoners relatively gently, 
meaning that not all of them had used violence. 
 
Several POWs said they were held on the floor of the cell, chained to the heating system for 
days.  
 
Others said they were periodically held handcuffed, not allowed to lie down or stand up, or 
else forced to stand or sit for days, despite the fact that the beds in cells were empty. As a 
result, prisoners of war were deprived of sleep for days. 
 
Some POWs were kept in isolated cells for up to 6 months. 
 
According to one of the repatriated POWs, the guards used to spill the meal on the cell 
ground and he had to pick up the food from the floor.  
 
Another POW said that he was allowed food on the sole condition that he chanted “Karabakh 
is Azerbaijan”. 
 
Some POWs were given a few seconds to eat before the food was taken away. Others were 
made to sleep on cold cell floors in winter, cuffed to water pipes. If asked for water, the 
guards poured buckets of cold water on them then opened the windows, forcing them to lie 
on the floor. 
 
The captives were virtually deprived of hygiene items, they were rarely provided with soap, 
either dirty or already used. 
 
One of the captives testified that since he was not provided with any hygiene items, he had 
to tear his clothes and use the pieces as toilet paper. 
 
According to the report of the Ombudsman, some POWs were not allowed to use the toilet 
at all; hence they had to relieve themselves in the cells. 
 
According to another captive, he was continuously beaten for 8 days with various objects. 
One of the young POWs said he was kept handcuffed in the cell, the guards would regularly 
enter, force him to crawl, and beat him.  
 

Denial of medical aid, cases of torture in hospitals 
 

Many repatriated POWs testified that they were not provided with medical attention. Even in 
hospitals, doctors ignored their serious wounds, a lot of prisoners of war were denied water 
and food both in detention facilities and in hospitals. 
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One of the detainees testified that the hospital he was kept in for 10 days denied him food 
and gave some scarce water only after numerous requests. During his time in hospital 
Azerbaijani servicemen receiving treatment there spat on him and videotaped it all. 
 
According to some POWs, despite being in severe pain due to their injuries, the Azerbaijani 
side persistently refused to allow them medical attention, hence they had to endure the pain 
throughout the custody. 
 
Another testimony from the Ombudsman's report says that one of the POWs was in such 
grave condition that he could not walk and had to crawl for 20 days because he was refused 
a wheelchair. 
 

Extortion of signatures under threats 
 

The repatriated POWs maintained that the captives in Azerbaijan were forced to sign papers 
of unknown content. Moreover, they were subjected to physical violence and threats in order 
to confess to crimes they had not committed. 
 
Several people had to sign documents in the Azerbaijani language, while absolutely 
unaware of the content whereof, since they were not provided with lawyers or translators to 
aid them read the documents. 
 
According to the testimonies of two repatriates, they were forced to sign documents stating 
that after their repatriation to Armenia they would cooperate with the government of 
Azerbaijan, as well as keep secret everything that had happened to them throughout their 
captivity. 
 
A young POW was forced to sign 4 or 5 documents under the threat of an electric shocker. 
Days later he was taken to court and held responsible for being involved in hostilities in the 
territory of the Republic of Azerbaijan. Although he was provided with an attorney, the trial 
was conducted in Azerbaijani and he was left unaware of the processes or the essence of 
the lawsuit since there was no translation. The lawyer attempted to persuade him to 
cooperate and quickly agree to everything, after which he was informed that the court had 
ruled to arrest him for 4 months. 
 
One of the servicemen was forced to admit in front of the camera that he was in Zangelan 
at the time of a wedding or a birthday celebration and that he allegedly blew up the house 
hosting the celebration, killed approximately 50 people, and then killed the neighbors who 
came in at that moment. 
 
Another POW was made to read out on camera a ready-made text, claiming that Kurdish 
militants fought on behalf of Armenia in the 44-Day War.  
 
According to one of the POWs, he was tortured and abused with a skewer, his tormentors 
videotaped it all then forced him to read a pre-written propaganda text. 
 
The captives were denied legal aid, nor were they informed of the applications to the ECHR 
on their respective cases. 
 
The Azerbaijanis proved to have a more discriminatory stance towards the POWs, whose 
participation in the first Artsakh war was more likely due to their age. 
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This attitude is best illustrated by the cases of Ludvik Mkrtchyan and civilian Alyosha 
Khosrovyan who were sentenced to 20 years in prison on charges of "torturing Azerbaijani 
prisoners in the first Karabakh war and committing other crimes." 
 
The abuse and torture of the POWs were also reported by Human Rights Watch.26 
 
“The abuse, including torture of detained Armenian soldiers, is abhorrent and a war 
crime. It is also deeply disturbing that a number of missing Armenian soldiers were 
last seen in Azerbaijan’s custody and it has failed to account for them,” said Hugh 
Williamson, Europe and Central Asia director at Human Rights Watch.27 
 
Armenian human rights activists report cases when Azerbaijani servicemen took away the 
phones of captured or killed people and called their relatives. In the telephone 
conversations, they mentioned the capture or killing of Armenian servicemen, and in some 
cases, in order to inflict psychological pain onto the family, described other atrocities 
committed against Armenian soldiers or posted a photo whereof on social media profiles of 
the fallen.  
  

Encroachments on the Territorial Integrity of Armenia 
prior to November 2021 

 
The Trilateral Statement stipulated that the Republic of Azerbaijan and the Republic of 
Armenia shall cease all hostilities and remain at the positions held at the time. The Statement 
also indicated the precise areas the Armenian army was to leave.  
 
However, thereafter, Azerbaijan breached the terms of the Statement and penetrated 
Armenian sovereign territory with heavy machinery and on foot in several directions thus 
violating the territorial integrity of Armenia.  
 
According to the Ministry of Defense of Armenia, since May 2021 Azerbaijan has penetrated 
and currently controls some areas in the above-mentioned directions. 
 
In the direction of Kut, Nerkin Shorzha, Verin Shorzha, Tsghuk, Ishkhanasar settlements, 
an area of 32.18 square kilometers, 1.4 - 3.8 kilometers deep.  
 
In the direction of lake Sev, an area of 9.6 square km, 2.78 km deep. Military posts have 
been set up in this area.  
 
An attempt was made (by means of an excavator) to breach the line of contact between the 
Republic of Armenia and Nakhchivan Autonomous Republic in the direction of Ararat-
Yeraskh.  
 
In the Azerbaijani incrusion towards Kot, Nerkin Shorzha and Sotk Armenia suffered 
5 fatalities, 11 wounded and 6 captured.  
2 were killed, 3 wounded in the direction of Ararat - Yeraskh 
10 wounded, 3 captured and 1 soldier is still missing after Azerbaijani offensive on 
lake Sev.  
 

                                                           
26 https://www.hrw.org/news/2021/03/19/azerbaijan-armenian-pows-abused-custody  
27 https://hetq.am/hy/article/128774 

https://www.hrw.org/news/2021/03/19/azerbaijan-armenian-pows-abused-custody
https://hetq.am/hy/article/128774
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In August 2021, Azerbaijan blocked the Goris-Kapan section of the Armenian-Iranian 
interstate highway,28 impeding the free movement of citizens and cargo. The road was 
reopened29 following two-day negotiations but Azerbaijan continues to create obstacles for 
Iranian trucks, demanding that they pay customs duties. In addition, the Azerbaijani side 
arrested two Iranian drivers,30 who were kept in custody for more than a month.31 
 

November 2021 Events 
 

On November 16, 2021, the Azerbaijani Armed Forces attacked 3 military positions located 
in the Kilisali-line Ishkhanasar area of Syunik region of Armenia. They penetrated into the 
sovereign territory of the Republic of Armenia gaining control of the military positions. 
 
24 servicemen of the Armenian Armed Forces were surrounded and captured by the 
Azerbaijani military. The bodies of Gurgen Ashot Sargsyan, Arthur Jivan Martirosyan and 
David Helbert Amiryan were passed on to the Armenian side on November 17 and 20. 
 
7 servicemen were returned to the Armenian side on November 26 and December 4, the 
whereabouts of 14 servicemen is still unknown.32 
 

Threats to the territorial integrity of Armenia 
 

On a par with infiltrating into the sovereign territories of Armenia, Azerbaijani authorities 
make public claims on other areas within Armenia proper. After the 44-Day War President 
Aliyev has recurrently spoken of Sevan, Yerevan, and particularly Syunik as historical lands 
of Azerbaijan which must be reclaimed.  
 
The President of Azerbaijan is making targeted efforts and threatens regarding a corridor 
from Azerbaijan to the Nakhchivan Autonomous Republic through the territory of Armenia 
(Syunik region), which he calls the "Zangezur Corridor". 
 
1. Ilham Aliyev, “Zangezur, Goyche (Az. for lake Sevan)”, Erivan are our historical lands. 

Our nation lived there for centuries; however, the Armenian authorities expelled hundreds 
of thousands of Azerbaijanis from their lands.”33 
 

2. Ilham Aliyev, “After restoring communications infrastructure, we certainly shall return, 
Azerbaijani people shall return to the land of their ancestors. November 10 statement 
stipulates that all refugees shall return to their homes. Zangezur is our fatherland, Goyche 
and Erivan are our fatherland”.34  

 

                                                           
28 https://www.azatutyun.am/a/31429424.html 
29 https://news.am/arm/news/660191.html 
30 https://www.azatutyun.am/a/31461379.html 
31https://hy.armradio.am/2021/10/21/%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%A2%D5%A5%D5%BB%D5%A1%D5%B6

%D5%B8%D6%82%D5%B4-

%D5%B1%D5%A5%D6%80%D5%A2%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%AC%D5%BE%D5%A1%D5%AE-

%D5%A5%D6%80%D5%AF%D5%B8%D6%82-%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%B6%D6%81/ 
32 https://www.investigative.am/news/view/zincarayogh-

kalanavorum.html?fbclid=IwAR1Tbvy_X8K5Hqy_JedLjvL9t2VDEJsjlGWTfVh3y3PtLqzVgR8A-SD6OyM  
33 https://www.panarmenian.net/eng/news/288533/  
34 https://www.azatutyun.am/a/31358565.html 

https://www.azatutyun.am/a/31429424.html
https://news.am/arm/news/660191.html
https://www.azatutyun.am/a/31461379.html
https://hy.armradio.am/2021/10/21/%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%A2%D5%A5%D5%BB%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%B1%D5%A5%D6%80%D5%A2%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%AC%D5%BE%D5%A1%D5%AE-%D5%A5%D6%80%D5%AF%D5%B8%D6%82-%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%B6%D6%81/
https://hy.armradio.am/2021/10/21/%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%A2%D5%A5%D5%BB%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%B1%D5%A5%D6%80%D5%A2%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%AC%D5%BE%D5%A1%D5%AE-%D5%A5%D6%80%D5%AF%D5%B8%D6%82-%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%B6%D6%81/
https://hy.armradio.am/2021/10/21/%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%A2%D5%A5%D5%BB%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%B1%D5%A5%D6%80%D5%A2%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%AC%D5%BE%D5%A1%D5%AE-%D5%A5%D6%80%D5%AF%D5%B8%D6%82-%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%B6%D6%81/
https://hy.armradio.am/2021/10/21/%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%A2%D5%A5%D5%BB%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%B1%D5%A5%D6%80%D5%A2%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%AC%D5%BE%D5%A1%D5%AE-%D5%A5%D6%80%D5%AF%D5%B8%D6%82-%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%B6%D6%81/
https://www.investigative.am/news/view/zincarayogh-kalanavorum.html?fbclid=IwAR1Tbvy_X8K5Hqy_JedLjvL9t2VDEJsjlGWTfVh3y3PtLqzVgR8A-SD6OyM
https://www.investigative.am/news/view/zincarayogh-kalanavorum.html?fbclid=IwAR1Tbvy_X8K5Hqy_JedLjvL9t2VDEJsjlGWTfVh3y3PtLqzVgR8A-SD6OyM
https://www.panarmenian.net/eng/news/288533/
https://www.azatutyun.am/a/31358565.html
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3. President Aliyev stated that the creation of the Zangezur corridor is fully in line with the 
national, historical, and long-term interests of Azerbaijan. Aliyev threatened to resolve the 
issue of the corridor by force lest Yerevan should do it willingly. “We are going to see the 
project of the corridor through, whether Armenia wants it or not. If they cooperate, the 
issue will be resolved easily, if not, we shall do it by force.”35  
 

4. Ilham Aliyev, “Zangezur corridor will allow a new connection between Azerbaijan and 
Turkey. We have already started the construction of the railway from Horadiz to the 
Armenian border and I am certain it will be fully operational in 2-2.5 years. Most of the 
Nakhchivan railway is operational, the missing part will be built. The important part of the 
corridor must be built in Armenia.36  
 

5. President Aliyev has signed a decree on a new division of the economic regions of 
Azerbaijan. Local media reports that the new division stipulates 14 regions instead of the 
former 11, namely Baku, Absheron-Khizi, Ganja-Dashkasan, Shaki-Zagatala, Lankaran-
Astara, Quba-Khachmaz, Central Aran, Karabakh, Eastern Zangazur, Mountainous 
Shirvan, Nakhchivan, Qazakh-Tovuz,  Mil-Mugan, Shirvan-Salyan. Three new economic 
regions have been added, two of which include the territories Azerbaijan gained in the 
War - Karabakh and Eastern Zangezur. The document states that the unification of the 5 
regions in one economic zone is conditioned by the fact that they were part of Zangezur 
province for many years.37 

 
6. Ilham Aliyev, “Economic region of Eastern Zangezur was set up. There is mass hysteria 

in Armenia in this regard. It makes no sense. Eastern Zangezur is our historical land, 
Western Zangezur is our historical land.”38 

 
7. Ilham Aliyev, “Western Zangezur is currently controlled by Armenia but will certainly use 

the Zangezur corridor to return our citizens to the country of their ancestors. Such plans 
have been drawn up and it goes without saying since our citizens were forcibly expelled 
not only from Zangezur but also from Goyche (Sevan). They have the right to live in the 
land of their ancestors. We have left it to the next stage.”39 

 
8. Ilham Aliyev, “Armenia is a worthless country… it is an artificial state created on the 

ancient Azerbaijani lands”, “Azerbaijan is coming to put an end to Armenian weddings”.40  
  

                                                           
35 https://www.civilnet.am/news/600326/%d5%a1%d5%ac%d5%ab%d6%87%d5%a8-

%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d5%b6-

%d5%bd%d5%ba%d5%a1%d5%bc%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7-

%d5%b8%d6%82%d5%aa%d5%b8%d5%be-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%ae%d5%a5%d5%ac-

%d5%a6%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%a5%d5%a6%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%ab-

%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%a1%d5%b6%d6%81%d6%84%d5%ab-

%d5%b0%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%a8/ 
36 https://mediamax.am/am/news/region/43411/ 
37 https://factor.am/391260.html 
38 https://www.lragir.am/2021/07/14/655135/ 
39 https://www.24news.am/news/189704 
40 https://www.ombuds.am/en_us/site/ViewNews/1487  

https://www.civilnet.am/news/600326/%d5%a1%d5%ac%d5%ab%d6%87%d5%a8-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d5%b6-%d5%bd%d5%ba%d5%a1%d5%bc%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%b8%d6%82%d5%aa%d5%b8%d5%be-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%ae%d5%a5%d5%ac-%d5%a6%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%a5%d5%a6%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%ab-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%a1%d5%b6%d6%81%d6%84%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%a8/
https://www.civilnet.am/news/600326/%d5%a1%d5%ac%d5%ab%d6%87%d5%a8-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d5%b6-%d5%bd%d5%ba%d5%a1%d5%bc%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%b8%d6%82%d5%aa%d5%b8%d5%be-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%ae%d5%a5%d5%ac-%d5%a6%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%a5%d5%a6%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%ab-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%a1%d5%b6%d6%81%d6%84%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%a8/
https://www.civilnet.am/news/600326/%d5%a1%d5%ac%d5%ab%d6%87%d5%a8-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d5%b6-%d5%bd%d5%ba%d5%a1%d5%bc%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%b8%d6%82%d5%aa%d5%b8%d5%be-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%ae%d5%a5%d5%ac-%d5%a6%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%a5%d5%a6%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%ab-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%a1%d5%b6%d6%81%d6%84%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%a8/
https://www.civilnet.am/news/600326/%d5%a1%d5%ac%d5%ab%d6%87%d5%a8-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d5%b6-%d5%bd%d5%ba%d5%a1%d5%bc%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%b8%d6%82%d5%aa%d5%b8%d5%be-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%ae%d5%a5%d5%ac-%d5%a6%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%a5%d5%a6%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%ab-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%a1%d5%b6%d6%81%d6%84%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%a8/
https://www.civilnet.am/news/600326/%d5%a1%d5%ac%d5%ab%d6%87%d5%a8-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d5%b6-%d5%bd%d5%ba%d5%a1%d5%bc%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%b8%d6%82%d5%aa%d5%b8%d5%be-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%ae%d5%a5%d5%ac-%d5%a6%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%a5%d5%a6%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%ab-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%a1%d5%b6%d6%81%d6%84%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%a8/
https://www.civilnet.am/news/600326/%d5%a1%d5%ac%d5%ab%d6%87%d5%a8-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d5%b6-%d5%bd%d5%ba%d5%a1%d5%bc%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%b8%d6%82%d5%aa%d5%b8%d5%be-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%ae%d5%a5%d5%ac-%d5%a6%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%a5%d5%a6%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%ab-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%a1%d5%b6%d6%81%d6%84%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%a8/
https://www.civilnet.am/news/600326/%d5%a1%d5%ac%d5%ab%d6%87%d5%a8-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d5%b6-%d5%bd%d5%ba%d5%a1%d5%bc%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%b8%d6%82%d5%aa%d5%b8%d5%be-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%ae%d5%a5%d5%ac-%d5%a6%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%a5%d5%a6%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%ab-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%a1%d5%b6%d6%81%d6%84%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%a8/
https://mediamax.am/am/news/region/43411/
https://factor.am/391260.html
https://www.lragir.am/2021/07/14/655135/
https://www.24news.am/news/189704
https://www.ombuds.am/en_us/site/ViewNews/1487
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2. VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS AND 

HUMANITARIAN LAW COMMITTMENTS 

 

 

Violation of the principle of distinction between civilians and combatants 
 
The indiscriminate air force and artillery attacks of the Armed Forces of Azerbaijan 
deliberately targeted the civilian population and civilian objects of the Republic of Artsakh.41 
The striking UAVs also targeted the RA civilian settlements and civilians.42 In the period 
27.09.2020-27.012021, the bodies of 72 civilians killed by the Azerbaijani armed forces were 
found, 41 of whom were killed as a result of targeted strikes, 31-in captivity. There were also 
reports of 163 civilians having been injured, most of them as a result of strikes that killed 
others.43 All these actions are considered gross violations of international human rights and 
humanitarian law. By its actions Azerbaijan violated the Article 344 of the Convention for 
the Protection of Civilian Persons in Time of War signed in Geneva on 12.08.1949 and 
ratified by Azerbaijan45 and Article 25 of the regulations annexed to the Hague Convention 
on the Laws and Customs of War on Land, signed on October 18, 1907.46 Violations of 
the obligation to distinguish between civilians and combatants also amount to war crimes 
according to Article 8 paragraph 2(a) of the Rome Statute of the International Criminal 
Court47 and the 2002 "Elements of Crime" Act.48  
 
The “Elements of Crime” Act helps the International Criminal Court to interpret and apply 
Articles 6, 7, and 8 of the Statute, which define the crimes of genocide, crimes against 
humanity, and war crimes, respectively. According to Article 8 of the “Elements of Crime” 
Act, we deal with a willful killing49 in case there are 5 elements present: these elements have 
actually been found in the actions of Azerbaijan. 
 
In accordance with paragraphs 2 and 4 of Article 51 of the Additional Protocol to the 
Geneva Conventions of 12 August 1949 and Relating to the Protection of Victims of 
International Armed Conflict (Protocol 1),50 the civilian population as such, as well as 
individual civilians, shall not be the object of attack (…). Indiscriminate attacks are prohibited 
(…). It should be noted that Armenia ratified the above-mentioned Additional Protocol in 

                                                           
41 https://www.artsakhombuds.am/en/document/722, p.2 (Last seen on 26.02.2021) 
42 https://ombuds.am/images/files/de3634c257bb698735db318a33f280bf.pdf, p.2 (Last seen on 26.02.2021)  
43 https://artsakhombuds.am/en/document/785 (Last seen on 26.02.2021)  
44 https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.33_GC-IV-EN.pdf  
45 https://ihl-

databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=D1C251B17210CE8DC12563

CD0051678F (Last seen on 26.02.2021) 
46 https://ihl-

databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=D1C251B17210CE8DC12563

CD0051678F(Last seen on 26.02.2021) 
47 https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf  
48 https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Elements-of-Crimes.pdf (Last seen on 26.02.2021) 
49 According to the “Elements of Crime” Act, the term “cause death” is considered equally to the term “kill”. 
50 https://ihl-

databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=4BEBD9920AE0AEAEC12563

CD0051DC9E (Last seen on 26.02.2021) 

https://www.artsakhombuds.am/en/document/722
https://ombuds.am/images/files/de3634c257bb698735db318a33f280bf.pdf
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.33_GC-IV-EN.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=D1C251B17210CE8DC12563CD0051678F
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=D1C251B17210CE8DC12563CD0051678F
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=D1C251B17210CE8DC12563CD0051678F
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Elements-of-Crimes.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=4BEBD9920AE0AEAEC12563CD0051DC9E
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=4BEBD9920AE0AEAEC12563CD0051DC9E
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=4BEBD9920AE0AEAEC12563CD0051DC9E
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1993,51 but Azerbaijan has not.52 Nevertheless, this does not absolve the latter from liability 
for violations of the principle of distinguishing between the civilian population and the 
military, as this principle is considered a customary norm in the practice of the countries. 
Moreover, the mentioned principle is enshrined in the customary international humanitarian 
law of the International Committee of the Red Cross, Rules 153 and 1154. 
 
As Article 2 of the Geneva Convention 4 on the Protection of Civilian Persons in Time 
of War of 12 August 1949 reads,55 (…) although one of the Powers in conflict may not be a 
party to the present Convention, the Powers who are parties thereto shall remain bound 
by it in their mutual relations.That is, even if Artsakh is not a party to the above-mentioned 
Convention, Azerbaijan is still obliged to abide by the norms of the Convention.  
 
Thus, the existing facts allow to conclude that there have been at least the following 
violations of the international human rights and humanitarian law: 

1. the civilian population of Artsakh and Armenia was targeted intentionally and 
without any distinction; 

2. civilians of Artsakh and of Armenia, who did not take part in the hostilities, were 
killed and mutilated. 

 

The use of prohibited weapons against the civilian population  
and civilian objects 

 

The Azerbaijani Armed Forces targeted civilians in Artsakh and Armenia.56 A large amount 
of exploded or unexploded ordnance was found in public places.57 The number of internally 
displaced persons and refugees reaches several tens of thousands.58 The civilian population 
was intimidated by the regular and targeted use of UAVs.59 Drone attacks were recorded in 
various settlements of Armenia and Artsakh, killing and injuring civilians and destroying 
households.60 

 
According to the customary international humanitarian law, the parties to an armed conflict 
must at all times distinguish between civilians and combatants,61 as well as civilian 
settlements from military objectives.62 The Azerbaijani armed forces, on the contrary, 
deliberately targeted civilian settlements, and in the forested areas of Artsakh, where there 
were no military facilities, used weapons of mass destruction, containing chemical elements 

                                                           
51 https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=AM  

(Last seen on 26.02.2021) 
52 https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=AZ  

(Last seen on 26.02.2021) 
53 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule1 (Last seen on 26.02.2021) 
54 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule11 (Last seen on 26.02.2021) 
55 https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.33_GC-IV-EN.pdf  

(Last seen on 26.02.2021)  
56 https://ombuds.am/images/files/de3634c257bb698735db318a33f280bf.pdf , p, 2 (Last seen on 26.02.2021) 
57 https://www.artsakhombuds.am/en/document/722 p. 11 (Last seen on 26.02.2021)  
58 https://www.artsakhombuds.am/en/document/722 p. 3 (Last seen on 26.02.2021) 
59 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule2 (Last seen on 26.02.2021) 
60 https://ombuds.am/images/files/de3634c257bb698735db318a33f280bf.pdf , p, 2 (Last seen on 26.02.2021) 
61 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule1 (Last seen on 26.02.2021) 
62 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule7 (Last seen on 26.02.2021) 
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(presumably white phosphorus).63 Article 2 of Protocol 3 to the UN Convention on the 
Prohibitions or Restrictions of Incendiary Weapons,64 signed in Geneva on October 10, 
1980, prohibits in all circumstances to make the civilian population as such, individual 
civilians or civilian objects the object of attack by incendiary weapons.  
 
In addition to that, according to the principle of distinction of international humanitarian law, 
the parties to the conflict must in any case distinguish between civilians and combatants. 
Attacks can only be directed at combatants, not at civilians or civilian objects. Those acts, 
which were committed intentionally, give rise to war crimes, defined in the Article 8, 
2 (b) (iv) of the Rome Statute. Hence, the use of weapons without distinction is prohibited 
during any armed conflict and violates the principle of distinction. It should be noted that 
indiscriminate weapons are those incapable of being controlled, through design or 
function.65  
 
Hence, the incendiary ammunition of mass destruction containing chemical elements, used 
by the Azerbaijani armed forces, is prohibited, and its use violated the international 
humanitarian law rules of distinction in attacks and the use of inherently indiscriminate 
weapon.66 
 
The existing facts, thus, allow to claim that at the violations of international human rights and 
humanitarian law include but are not limited to: 

1. prohibited weapons were used against civilians and civilian objects;67 
2. ammunition of mass destruction containing chemical elements was used; 
3. the ammunition was used against forests, causing mass fires and destruction; 
4. the forests against which these materials were applied are in the vicinity of 

civilian settlements. 
 

Rules of treatment of prisoners of war/victims of armed conflicts 
 
Throughout the war and after the end of hostilities, Azerbaijan has shown inhuman treatment 
of ethnic Armenian prisoners of war captured during the Artsakh conflict, fueling hatred 
against ethnic Armenians.68 Cruel and humiliating treatment, accompanied by physical 
torture has been recorded.69 These are apparent gross violations of international law, and 
are considered war crimes. They violate the provisions of the Third Geneva Convention, 
the Customary International Humanitarian Law, the UN Universal Declaration of 
Human Rights, resulting, inter alia, in breaches of the European Convention on 
Human Rights (ECHR). On February 4, 2021, the European Court of Human Rights issued 
a statement, communicating that the Armenian government had filed interstate complaints 

                                                           
63 Footage: https://www.facebook.com/watch/?v=704375487142221, the coverage of international media: 

https://www.france24.com/en/europe/20201119-nagorno-karabakh-ceasefire-armenia-accuses-azerbaijan-of-using-

phosphorus-bombs , Human Rights Watch report: https://www.hrw.org/news/2020/10/23/azerbaijan-cluster-

munitions-used-nagorno-karabakh (Last seen on 26.02.2021) 
64 https://geneva-s3.unoda.org/static-unoda-site/pages/templates/the-convention-on-certain-conventional-

weapons/CONVENTION.pdf (Last seen on 26.02.2021) 
65 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/ 

v2_cou_us_rule71#:~:text=Indiscriminate%20weapons%20are%20those%20incapable,be%20directed%20at%20mil

itary%20objectives (Last seen on 26.02.2021) 
66 https://artsakhombuds.am/en/document/761, p. 27 (Last seen on 26.02.2021) 
67 According to fact-finding work, civilians were also sheltered from Azerbaijani attacks in the forests, 

https://artsakhombuds.am/en/document/761 (Last seen on 26.02.2021) 
68 https://ombuds.am/images/files/1138b156720bec6ae0fd88dc709eb62c.pdf, pages 8-10, (Last seen on 26.02.2021) 
69 https://ombuds.am/images/files/1138b156720bec6ae0fd88dc709eb62c.pdf, pages 8-10, (Last seen on 26.02.2021) 

https://www.facebook.com/watch/?v=704375487142221
https://www.france24.com/en/europe/20201119-nagorno-karabakh-ceasefire-armenia-accuses-azerbaijan-of-using-phosphorus-bombs
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https://www.hrw.org/news/2020/10/23/azerbaijan-cluster-munitions-used-nagorno-karabakh
https://www.hrw.org/news/2020/10/23/azerbaijan-cluster-munitions-used-nagorno-karabakh
https://geneva-s3.unoda.org/static-unoda-site/pages/templates/the-convention-on-certain-conventional-weapons/CONVENTION.pdf
https://geneva-s3.unoda.org/static-unoda-site/pages/templates/the-convention-on-certain-conventional-weapons/CONVENTION.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/%20v2_cou_us_rule71#:~:text=Indiscriminate%20weapons%20are%20those%20incapable,be%20directed%20at%20military%20objectives
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https://artsakhombuds.am/en/document/761
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https://ombuds.am/images/files/1138b156720bec6ae0fd88dc709eb62c.pdf
https://ombuds.am/images/files/1138b156720bec6ae0fd88dc709eb62c.pdf
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against Azerbaijan regarding 228 Armenian prisoners of war.70 The complaints concern 
the violations of Articles 2, 3 and 8 of the ECHR. 
 
As already noted, Azerbaijan's illegal behavior grossly violates the provisions of a number 
of international treaties and all accepted norms of humanitarian treatment. In particular, 
violations have been recorded regarding the Article 3, Article 5 of the Universal Declaration 
of Human Rights, Article 1371 of the 1949 Third Geneva Convention "Relative to the 
Treatment of Prisoners of War", which maintains, inter alia, that no prisoner of war may 
be subjected to physical mutilation. There has also been a violation of Article 17 of the 
same Convention (questioning of prisoners) and the second paragraph of Article 
99(prohibition of moral or physical coercion on a prisoner of war). In 1993, Azerbaijan ratified 
the four Geneva Conventions,72 and Artsakh acknowledged them unilaterally73. The 
humanitarian treatment of POWs is also stipulated by Article 4 of the 1907 Hague 
Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annexed 
regulations.74  
 
Azerbaijan's disrespectful attitude towards international regulations is also reflected in court 
proceedings. In particular, in the proceedings before the ECHR the government of 
Azerbaijan failed to comply with the Court’s mandatory request for information, by not 
supplying any specific details or not providing information at all.75 
 
Another flagrant violation of international humanitarian law is the horrific incident that 
occurred on 16.10.2020, which is a clear manifestation of pillage by the Azerbaijani armed 
forces.76 This is an internationally punishable act and is considered to be stealing from dead 
persons or those wounded on the battlefield, which is prohibited by Rule 52 of customary 
international humanitarian law77 and paragraphsb (xvi) and (e) (v) of Article 8 of the 
Rome Statute, whose elements are compiled in the “Elements of Crime” Act.78 
 
Thus, based on the available facts, it is possible to conclude that at least the following 
breaches of international human rights and humanitarian law have occurred: 

1. Armenian captives, both military and civilians, were killed; 
2. Armenian captives were subjected to physical mutilation, torture, inhuman and 

degrading treatment, hatred against them on the basis of ethnicity; 
3. internationally accepted questioning rules were violated; 
4. pillage was carried out. 
 

Violations of children’s rights 
 
In any armed conflict, children are considered the most vulnerable group, and their 
fundamental rights must always be a prime concern. Unfortunately, these rights were 

                                                           
70 The ECHR Statement: https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-6927916-9310877%22]}  
71 https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.32_GC-III-EN.pdf  

(Last seen on 26.02.2021) 
72 https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/ vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=AZ&nv=4 

(Last seen on 26.02.2021) 
73 https://armenpress.am/arm/news/770787/arm/ (Last seen on 26.02.2021) 
74 https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/0/1d1726425f6955aec125641e0038bfd6 (Last seen on 26.02.2021) 
75 https://ombuds.am/images/files/1138b156720bec6ae0fd88dc709eb62c.pdf p. 18 (Last seen on 26.02.2021) 
76 https://www.facebook.com/Armenianombudsman/posts/1534541293399996 (Last seen on 26.02.2021)։ 
77 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule52 (Last seen on 26.02.2021) 
78 https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Elements-of-Crimes.pdf (Last seen on 26.02.2021) 
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violated on a daily basis by the Azerbaijani forces in Artsakh.79 The rights of children not 
taking part in hostilities are protected and recognized by the international legal acts and 
norms of international humanitarian law. These include the Geneva Convention Relative 
to the Protection of Civilian Persons in Time of War, whose Article 77 of Protocol 1 states 
that children shall be the object of special respect and shall be protected against any form 
of indecent assault,80 and the UN Convention on the Rights of the Child (ratified by 
Azerbaijan on 13.08.1992),81 whose Article 38,82 inter alia, obliges the Parties to respect 
and to ensure respect for rules of international humanitarian law applicable to them 
in armed conflicts which are relevant to the child. A number of resolutions and 
documents have been adopted, which set mechanisms for special care and protection of 
children. One such legal document is the UN Security Council and General Assembly 
resolutions, which firmly condemn the deliberate targeting of civilians or other protected 
persons during armed conflicts,83 and the PACE Resolution 2204,84 which raised concerns 
about the short and long-term consequences of armed conflicts on children. 
 
According to preliminary data, 71 schools and 14 kindergartens were damaged in 
Azerbaijani attacks, all the 220 schools and 58 kindergartens were closed. Consequently, 
23978 children in Artsakh were deprived of the right to education, 5036 children were 
deprived of the opportunity to receive pre-school education.85 On November 28, 2020, the 
Maternal and Child Healthcare Center was attacked in Stepanakert.86 The protection of 
civilian objects has already been highlighted within the framework of this report. Such acts 
are considered war crimes under Article 8 paragraph 2 (b) (ix) of the Rome Statute. And 
the “Elements of Crime” Act has interpreted the mentioned provisions of the Rome Statute, 
defining the elements of violation.87 
 
The existing facts, point to at least the following violations of international human rights, and 
humanitarian law: 

1. killing of children and health mutilation; 
2. attacks on schools and hospitals. 

  

                                                           
79 https://artsakhombuds.am/en/document/766, pages 4-9, (Last seen on 26.02.2021) 
80 https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/ 

Article.xsp?action=openDocument&documentId=8F7D6B2DEE119FBAC12563CD0051E0A2  

(Last seen on 26.02.2021) 
81 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en,  

(Last seen on 26.02.2021) 
82 See the UN Convention on the Rights of the Child, https://treaties.un.org/doc/Treaties/1990/09/19900902%2003-

14%20AM/Ch_IV_11p.pdf (Last seen on 26.02.2021) 
83 See the UN Security Council Resolution 1314, http://unscr.com/en/resolutions/1314 , Resolution 1882 (2009) 

https://www.un.org/ruleoflaw/files/SC-RESOLUTION1882-2009.pdf (Last seen on 26.02.2021) 
84 See the 2018 PACE Resolution 2204, https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-

en.asp?fileid=24495&lang=en , Paragraph 3 (Last seen on 26.02.2021) 
85 https://artsakhombuds.am/hy/document/766 , p. 13 (Last seen on 26.02.2021) 
86 https://www.facebook.com/artak.beglaryan/videos/3668331173205093 (Last seen on 26.02.2021) 
87 https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Elements-of-Crimes.pdf (Last seen on 26.02.2021) 
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3. JOURNALISTS UNDER AZERBAIJANI FIRE 
 
 
During the large-scale war that broke out in Artsakh on September 27, 2020, journalists 
were also targeted by the Azerbaijani armed forces, sustaining various degrees of injuries. 
 
Between September 27 and November 10, 2020 more than 190 international media, more 
than 390 independent and media affiliated journalists had arrived in Nagorno-Karabakh to 
cover the hostilities in the conflict zone. 
 
In the first days of the war, the Republic of Azerbaijan had mostly limited the entry of 
representatives of international media into the country, and in some cases hindered the 
independent activities of journalists.88 Only selected media were allowed to be present in 
the area of hostilities, as a result scarce few international journalists entered Nagorno-
Karabakh to cover the war. 
 
Since the beginning of the war, the Azerbaijani armed forces had been intensively shelling 
all settlements, civilian infrastructure and civilian population in Nagorno-Karabakh, using 
precision-guided weaponry, such as missiles and strike drones. 
 
Moreover, not only the civilians in the settlements were targeted by the intensive attacks, 
but also the representatives of media performing their professional duties in the area. 
 
Thus, during the 44-day war, 7 journalists were seriously injured, one person accompanying 
the journalists was killed. It is noteworthy that all abovementioned incidents occurred far 
from the line of contact of the troops and the military facilities. The attacked cars transporting 
the journalists bore the “PRESS” sign, which gives grounds to claim that the attacks on 
journalists were targeted and deliberate. 
 

Cases of attacks on journalists 
 

The first case of direct targeting of journalists was registered on October 1, 2020, right in 
the center of the town of Martuni of Artsakh, near the House of Culture. 
 
In particular, the journalist of the French “Le Monde” daily Allan Kaval and cameraman 
Rafael Charles Yaghobzadeh were injured.89 Allan Kaval was in critical condition, he 
underwent surgery at the Stepanakert Medical Center. The journalists were then transferred 
to Yerevan, and later to Paris. Fortunately, his life was saved. It should be mentioned that 
the attack killed 28-year-old Grisha Narinyan, an employee of Martuni city hall, who was 
accompanying the journalists to show the attacks of the previous day on the civilian 
objects.90 

                                                           
88 France 24, 'France is no longer an honest broker,' say Azeri officials ahead of Nagorno-Karabakh talks, 08.10, 

https://www.france24.com/en/20201008-france-is-no-longer-an-honest-broker-say-azeri-officials-ahead-of-

nagorno-karabakh-talks 
89 Le Monde, Deux journalistes du « Monde » blessés au Haut-Karabakh, 01.10, 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/01/deux-journalistes-du-monde-blesses-au-haut-

karabakh_6054377_3210.html 
90 Allan Kaval, It hit hard. But I’m here, 08.10, https://www.facebook.com/allan.kaval/posts/10158545812272226 

https://www.france24.com/en/20201008-france-is-no-longer-an-honest-broker-say-azeri-officials-ahead-of-nagorno-karabakh-talks
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Image 1: The injured journalists of French “Le Monde” daily after the Azerbaijani  
shelling of Martuni town  

 
Added to that, the cameraman of “Armenia” TV Aram Grigoryan and reporter of “24news.am” 
news portal Sevak Vardumyan were injured on the same day in Martuni.91 Dmitry Elovsky, 
a correspondent of Russian “Dozhd” TV channel, also came under Azerbaijani shelling, but 
managed to hide in a shelter, like many other journalists.92 The car carrying the 
representatives of “Agence France-Presse” international news agency, which again bore the 
“PRESS” sign, was also attacked.93 Luckily, no one in the car was injured in this attack. 
 
The next case of targeting journalists was registered on October 2 in the town of Martakert. 
This time the minibus transporting representatives of the Armenian and foreign media fell 
under the Azerbaijani missile fire. The journalists managed to quickly leave the minibus and 
take refuge in a shelter. The vehicle, which again had the "PRESS" distinctive sign, was 
damaged.94  
 

 
 

Image 2: The vehicles transporting the “Agence France-Presse” reporters and  
journalists in Martakert after the Azerbaijani shelling 

 
On October 4, 2020 the Artsakh Ministry of Foreign Affairs issued a statement 
communicating that given the physical security of journalists, including foreign citizens, and 
a real direct threat to life, a decision had been made to temporarily transfer them to a new 
information center located in a safe venue. The Foreign Ministry also informed that 

                                                           
91 24 TV, Exclusive footage from Martuni. 24News reporter gets injured by Azerbaijani fire, 01.10, 

https://www.youtube.com/watch?v=fapZ-eM4DC0 
92 “Dozhd” TV, footage of the shelling, under which Dozhd reporter appeared in unrecognized Nagorno-Karabakh, 

01.10, https://www.facebook.com/watch/?v=1001322190334253 
93 Armenian Unified Infocenter, 01.10, https://twitter.com/ArmenianUnified/status/1311631007452405760?s=20 
94 Factor TV, Breaking, journalists’ car attacked in Martakert, 02.10, 

https://www.youtube.com/watch?v=3sAef__znJM&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=fapZ-eM4DC0
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Azerbaijan had reportedly formed special groups whose task was to track the movement of 
journalists, to target and cause as much damage as possible to the reporters covering the 
military operations. In order to carry out targeted attacks against the groups of journalists, 
Azerbaijan identified their location through their live broadcasts and published videos.95  
 
On October 8, the Azerbaijani armed forces twice targeted the Holy Savior Ghazanchetsots 
Cathedral in Shushi. Yuri Kotenok, editor-in-chief of Russian Segodnya.ru portal, and Levon 
Arzanov, a correspondent of Russian “Ofitsery Rossii” portal and “Krasnaya Zvezda” 
newspaper, were injured in the second blow.96 Journalists were filming the aftermath of the 
first Azerbaijani strike on the Ghazanchetsots Cathedral, when the second strike hit, causing 
Levon Arzanov and Yuri Kotenok heavy injuries.97 They were taken to hospital. Doctors 
managed to save the life of Yuri Kotenok98, who was in critical condition. 
 

 
 

Image 3: The destroyed Holy Savior Ghazanchetsots Cathedral in  
Shushi and injured Russian journalist Yuri Kotenok 

 
Ghazanchetsots Cathedral is located in the center of Shushi, it is far from military facilities, 
it has never been used for military purposes, as the available facts prove.99 The Artsakh 
Human Rights Defender stated that according to eyewitnesses, drones had been used 
during the second strike, which gives grounds to claim that Azerbaijan was aware that the 
journalists were working in the cathedral, and deliberately struck it.100  
 

  

                                                           
95 MFA of the Republic of Artsakh, Statement by the Information Department of the Foreign Ministry of the 

Republic of Artsakh, 04.10, http://www.nkr.am/en/nkr.am/news/2020-10-04/mfa/statement/press 
96 Human Rights Watch, Azerbaijan: Attack on Church Possible War Crime, 16.12, 

https://www.hrw.org/news/2020/12/16/azerbaijan-attack-church-possible-war-crime 
97 Armnews TV, Armnews camera crew in the epicenter of bombing, 08.10, 

https://www.youtube.com/watch?v=o6p_XgwtFT4&feature=youtu.be 
98 Armenian Unified Infocenter, 08.10, https://twitter.com/ArmenianUnified/status/1314229747698802690 
99 Fact Investigative Platform, No soldiers inside Ghazanchetsots before the strike: the video is old, 09.10, 

https://fip.am/en/13270 
100 NKR Human Rights Defender, The Second Interim Report on the Azerbaijani Atrocities Against the Artsakh 

Population in September- October 2020, 18.10, 

https://artsakhombuds.am/en/document/735?fbclid=IwAR084BaUrHjmB4bGiKaMkVE1Y78m2rk3P6wXUPD34Dx

eeAfOQM-v8g80Hhg 
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The protection of journalists under international law 
 
Journalists performing their professional duties in armed conflict zones enjoy the protection 
envisaged by international humanitarian law. This is ensured by the Geneva Convention 
(adopted on August 12, 1949), which regulates humanitarian norms in times of war.101 
 
According to the Article 79 of the First Additional Protocol to the Convention adopted in 
1977, which is related to the measures for the protection of journalists:102 

1. Journalists engaged in dangerous professional missions in areas of armed conflict 
shall be considered as civilians within the meaning of Article 50, paragraph 1; 

2. They shall be protected as such under the Conventions and this Protocol, provided 
that they take no action adversely affecting their status as civilians, and without 
prejudice to the right of war correspondents accredited to the armed forces to the status 
provided for in Article 4 A (https://ihl-databases.icrc.org/ihl/ 
INTRO/470#:~:text=It%20extends%20the%20protection%20of,detailed%20provision
s%20on%20medical%20transportation.) of the Third Convention; 

3. They may obtain an identity card similar to the model in Annex II of this Protocol. This 
card, which shall be issued by the government of the State of which the journalist is a 
national or in whose territory he resides or in which the news medium employing him 
is located, shall attest to his status as a journalist. 

 
Thus, Article 79 stipulates that journalists performing their professional duties in areas of 
armed conflict are “considered” civilians and consequently enjoy the full protection afforded 
to civilians by international humanitarian law. And according to the general rules of 
protection of the civilian population, civilians must not be targeted. Moreover, targeted 
attacks on civilian settlements that violate the right to life and health of citizens (including 
those of media representatives) run contrary to the principles of international humanitarian 
law on the protection of civilians. 
 
It should also be underlined that journalistic activity in war zones has a legal purpose, it is 
aimed at serving the public's right to receive information in a state of martial law and should 
not be hampered. This was also emphasized by the October 1, 2020 statement by the 
Council of Europe Human Rights Commissioner, who highlighted the importance of 
objective coverage of the conflict, stressing that the authorities of the two countries should 
allow accredited media professionals access the crisis area and ensure that the journalists 
covering the conflict were safe.103 
 
 It is noteworthy that on October 1, 2020 the Ministry of Foreign Affairs of Azerbaijan made 
an attempt to substantiate the facts of targeting media representatives by referring to the 
Geneva Convention. Azerbaijan accused the Armenian side of using foreign journalists for 
propaganda purposes. 
 

                                                           
101 United Nations, Geneva Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, 12.08. 

1949, https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.33_GC-IV-EN.pdf 
102 United Nations, Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 

Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 08.06.1977,  

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/ 

Article.xsp?action=openDocument&documentId=6E95E63184FD05C8C12563CD0051E0FB 
103 Council of Europe, Nagorno-Karabakh: The escalation of the conflict is posing a serious threat to human rights, 

01.10, https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/nagorno-karabakh-the-escalation-of-the-conflict-is-posing-a-

serious-threat-to-human-rights 

https://ihl-databases.icrc.org/ihl/%20INTRO/470#:~:text=It%20extends%20the%20protection%20of,detailed%20provisions%20on%20medical%20transportation.
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/%20INTRO/470#:~:text=It%20extends%20the%20protection%20of,detailed%20provisions%20on%20medical%20transportation.
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/%20INTRO/470#:~:text=It%20extends%20the%20protection%20of,detailed%20provisions%20on%20medical%20transportation.
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.33_GC-IV-EN.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/%20Article.xsp?action=openDocument&documentId=6E95E63184FD05C8C12563CD0051E0FB
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/%20Article.xsp?action=openDocument&documentId=6E95E63184FD05C8C12563CD0051E0FB
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/nagorno-karabakh-the-escalation-of-the-conflict-is-posing-a-serious-threat-to-human-rights
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/nagorno-karabakh-the-escalation-of-the-conflict-is-posing-a-serious-threat-to-human-rights
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“The deliberate deployment of international journalists in the danger zone clearly shows that 
the Armenian government is disregarding its obligation to ensure the safety of journalists 
and is using foreign journalists for its own propaganda purposes,” The Azerbaijani MFA 
statement read.  
 
And on October 2, Hikmet Hajiyev, Assistant of the President of Azerbaijan, stated that the 
foreign journalists’ stay in Nagorno-Karabakh was illegal since they had not received 
permission from Azerbaijan. “And consequently, Baku is not responsible for the security of 
these people,” he said.104 
 
Azerbaijan, in fact, has violated the provisions of the Geneva Convention. Azerbaijan has 
targeted civilian settlements, including the capital Stepanakert, towns with large populations 
- Shushi, Martuni, Martakert and other towns and villages. As mentioned above, journalists 
were attacked in the civilian settlements of Artsakh, far from military facilities and actual 
military operations. They were all bearing an appropriate distinctive sign. 
 
As already mentioned, the Geneva Convention does not prohibit journalists from accessing 
a military zone. It is up to journalists and the media to decide whether or not to operate in 
those areas. State bodies only give permission. 
 
Moreover, according to the Geneva Convention, even journalists working for propaganda 
purposes cannot be targeted by conflicting forces. This, of course, does not refer to calls for 
violence. Journalists become a target only in case they join the military operations - a 
condition that does not apply to any of the injured reporters.  
 
  

                                                           
104 Report.az, Azerbaijan is not responsible for the security of journalists, which illegally arrived in Karabakh, 

02.10, https://report.az/ru/karabakh/azerbajdzhan-ne-neset-otvetstvennosti-za-bezopasnost-inostrannyh-

zhurnalistov-nezakonno-pribyvshih-v-karabah/ 

https://report.az/ru/karabakh/azerbajdzhan-ne-neset-otvetstvennosti-za-bezopasnost-inostrannyh-zhurnalistov-nezakonno-pribyvshih-v-karabah/
https://report.az/ru/karabakh/azerbajdzhan-ne-neset-otvetstvennosti-za-bezopasnost-inostrannyh-zhurnalistov-nezakonno-pribyvshih-v-karabah/
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4. THE ECONOMIC, HEALTHCARE AND SOCIAL 

DAMAGES SUFFERED BY THE REPUBLIC OF ARMENIA 

AND THE REPUBLIC OF ARTSAKH IN CONSEQUENCE 

OF THE SECOND ARTSAKH WAR OF 2020 

 
 
The war unleashed by the Republic of Azerbaijan against the Republic of Armenia and the 
Republic of Artsakh on September 27, 2020 resulted in tens of thousands in casualties, 
wounded and displaced. Hundreds of cultural monuments, industrial and civilian buildings, 
hospitals, maternity hospitals, residential houses have been lying in ruins since the war tore 
through the settlements of Artsakh. A heavy blow was dealt to the nature and environment 
which ultimately left Artsakh and Armenia on the verge of an economic, humanitarian, 
healthcare, social, demographic and environmental crisis. Moreover, historical 
territories and settlements within the internationally recognized borders of Artsakh and 
Armenia were occupied by Azerbaijan and new ones continue to get captured.  
 
More than four thousand mercenary terrorists recruited to fight for Azerbaijan during the war 
have not been pulled and continue pillaging the occupied territories and threatening regional 
peace. Modern artificial intelligence (AI) equipped weaponry used under the direct 
supervision of Turkish military personnel resulted in disproportionate warfare tactics. On top 
of this, there is evidence that the Azerbaijani side resorted to chemical weapons, which 
is, in essence, nothing short of “chemical terrorism” and “cultural vandalism”. In fact, 
yet another act of genocide and deportation was committed in Artsakh following in the steps 
of a century-long pan-Turkic policy.  
 
The emergency alert of International Genocide Watch warns of “… a genocide perpetrated 
by Azerbaijan during the invasion of the Republic of Artsakh, which is commonly 
known by its Soviet name - Nagorno-Karabakh”.105 International Genocide Watch 
considers Azerbaijan to be at Stage 9: Extermination and Stage 10: Denial as per their 
Ten Stages of Genocide.  
 
The aggression against Artsakh and Armenia and the current policy adopted by Azerbaijan 
violate the following universal human rights guaranteed by international documents:  

1) the right of Artsakh to self-determination; 
2) the requirements of UN convention on the Prevention and Punishment of the 

Crime of Genocide; 
3) all the rights set out in the UN Universal Declaration of Human Rights; 
4) the right to property; 
5) the rights to economic, social and cultural freedom stipulated by a number of 

UN international documents; 
6) the rights set out in the International Covenant on Civil and Political Rights.  

 
Breaches of rights stipulated by the following international conventions particularly 
stand out among the violations of the abovementioned rights: 

1) the UN International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; 
                                                           
105 https://d0dbb2cb-698c-4513-aa47-

eba3a335e06f.filesusr.com/ugd/df1038_6514a6dc87d84ce581f5f2895815f527.pdf (last seen 26.02 2021) 

https://www.genocidewatch.com/single-post/genocide-emergency-azerbaijan-s-attack-in-artsakh, (last 

seen26.02.2021) 

https://d0dbb2cb-698c-4513-aa47-eba3a335e06f.filesusr.com/ugd/df1038_6514a6dc87d84ce581f5f2895815f527.pdf
https://d0dbb2cb-698c-4513-aa47-eba3a335e06f.filesusr.com/ugd/df1038_6514a6dc87d84ce581f5f2895815f527.pdf
https://www.genocidewatch.com/single-post/genocide-emergency-azerbaijan-s-attack-in-artsakh
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2) Convention and Statute on Freedom of Transit;106 
3) The UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods;107 
4) Convention on Transit Trade of Land-locked States.108 

 
Armenia and Artsakh have been under a total transportation blockade enforced by 
Turkey and Azerbaijan for about thirty years and have not been able to exercise the 
aforementioned rights to this day. In this regard the official statements of the President 
of Azerbaijan on Armenia and Armenians deserve a special highlight, “We must wage a 
harsher struggle against Armenia and increase the pressure on her. We have 
isolated her from all international and regional projects…”109 
 
The economic losses suffered by Armenia and Artsakh as a result of Azerbaijan’s invasion 
and the ongoing policies can be outlined as follows:  

 loss of human life which deprived them of the opportunity to engage in creative 
work in peacetime and consequently of the resulting economic benefit; 

 loss of infrastructure and property including loss of military equipment. The 
latter alone is estimated at approximately 2 billion dollars;110  

 territorial loss in Artsakh, including securing energy and food capacities;  
 losses in terms of the de facto unified external balance of Armenia and 

Artsakh. 
 

The totality of economic losses suffered by Armenia and Artsakh can be counted based on 
other indicators as well. These are the combined losses of the national wealth of the 
two Armenian states, not merely for this year, but for the span of at least 50 years. 
A huge blow was dealt to the industrial production. Industrial buildings, constructions 
and a large amount of equipment were destroyed.  
 
Mines and industrial complexes belonging to Armenia have passed under Azerbaijani 
control. In particular, the never-exploited part of Sotk gold mine, which constitutes roughly 
half of the mining area has fallen under Azerbaijani control.  
 
Azerbaijan continues to violate the terms of the trilateral statement of November 2020 and 
keeps inflicting damage to the economic activity of border communities of Armenia in 
Gegharkunik, Syunik and Tavush regions.  
 
Holding borderline areas at a gunpoint, Azerbaijani Armed Forces have deliberately 
deprived and keep depriving Armenian businesspeople of their internationally guaranteed 
right to engage in economic activities on the lands allocated to them by the decision of the 
RA Government based on the RA Law “On the State Border.” 
 
As a result, the lives of local people, as well as their rights to healthcare, property and other 
vital freedoms are in constant danger. The territories in question used to be farmlands and 
pastures, however, being targeted by Azerbaijani military, they are currently rendered 

                                                           
106 https://wipolex.wipo.int/en/treaties/details/304, (last seen 26.02.2021), Armenia verified the treaty on August 22, 

2013 http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=69094, (last seen 26.02.2021), 
107 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=64752, 

https://www.yumpu.com/xx/document/view/41937998/- (last seen 27.02.2021), 
108 http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=75078, (last seen 27.02.2021), 
109 “Further evidence of deep-rooted ethnic animosity towards Armenians in Azerbaijan”. Human Rights Defender, 

February 15, 2021 https://www.1in.am/2902594.html, (last seen 26.02.2021) 
110 According to Caucasus Institute senior researcher, statistician Hrant Mikaelian  

https://ampop.am/the-post-war-economic-situation-in-armenia/, (last seen26.02.2021), 

https://wipolex.wipo.int/en/treaties/details/304
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=69094
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=64752
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=75078
https://www.1in.am/2902594.html
https://ampop.am/the-post-war-economic-situation-in-armenia/
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nonfunctional. This has caused serious problems for the local people in terms of agriculture 
and, in particular, animal husbandry.  
 
Moreover, Azerbaijan has gained control of a number of manufacturing enterprises 
and complexes,111 which has had a negative impact on the economies of Artsakh and 
Armenia at present and is bound to aggravate in the long-term.  
 
Agriculture has suffered severely. Farmers of Syunik region of Armenia used to sow 20 
thousand hectares of fields in autumn in the area of Kashatagh. After the war these lands 
passed under Azerbaijani control and were, therefore, unworked. The damage is estimated 
at 2.4 billion AMD. 
 
In Artsakh thousands of hectares of lands, including arable lands, pastures and forest areas 
have been lost to Azerbaijan along with the abundant ripe harvest or have become unfit for 
use. As of today, we do not possess a complete estimation of harvest losses or losses of 
livestock and poultry which were either killed off during the war or remained on the areas 
controlled by Azerbaijan. 
 
The damage is significant in urban development and communal economy. A lot of 
buildings and structures of public importance were destroyed in Armenia and Artsakh, 
including healthcare organizations, cultural-educational facilities, hotels, public catering and 
other facilities. 
 
Enormous damage was inflicted on residential areas and buildings. Areas bordering 
Azerbaijan suffered damages of water supply, gas supply and electricity communication 
systems, hampering the provision of utility services. As a result sanitary and epidemic 
threats of Coronavirus spread in given areas have increased exponentially.  
 
The finances required to ensure housing provision for the families displaced due to the war 
(to build 8000 houses) are estimated at 200 million dollars.  
 
During the war Azerbaijani military used internationally prohibited cluster munitions, 
weapons containing white phosphorus or thermite against the civilian population of 
Artsakh whereby inflicting irrevocable damage to both people’s health and the environment 
and inciting large-scale forest fires as well as contamination of air, soil and water. Chemical 
weapons have had a profound impact on the region’s biodiversity since a number of plant 
and animal species112 are listed in the red book of the International Union for Conservation 
of Nature as on the brink of extinction and under international protection.  
 
The war has left its mark on the business environment and economic relations within 
Armenia and Artsakh. The business community is unable to find a way out of the many 
obstacles brought about by the transportation blockade, dwindling of the energy sector and 
unilateral dependence on Russia in this regard.  
 

                                                           
111 https://armtimes.com/hy/article/202405 (last seen 27.02.2021), “30 of the 36 hydroelectric power plants of 

Artsakh have fallen under Azerbaijani control: there are major problems with electricity supply”. Azerbaijani 

media have recently reported the inauguration of a new hydroelectric power plant on the occupied territories 

whereas it actually was built with Armenian investment and fell under their control during the war.  
112 The full extent of environmental damage is yet to be monitored and assessed.  

https://armtimes.com/hy/article/202405
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According to expert assessments,113 the non-produced gross domestic product (GDP) in 
Armenia (excluding the impact of the consumer price index) in 2020 vis-à-vis 2019 makes 
more than 780 billion AMD (1.5 billion euros): in unfinished industrial output - more than 
34 billion AMD (63.7 million euros), unfinished gross agricultural output - more than 34 
billion AMD (63.7 million euros), the volume of unrealized construction works - more than 
37 billion AMD (69.2 million euros), unrealized trade turnover - more than 391.0 billion 
AMD (732.3 million euros), the volume of unrendered services (trade excluded) - around 
285.0 billion AMD (533.7 million euros).  
 
In the same period, foreign trade turnover decreased by 1.1 billion USD (1.0 billion euros) 
or 434.3 billion AMD with export going down by 104.1 million USD (97.2 million euros) 
or 21.5 billion AMD and import by 978 million USD (914.0 million euros) or 413 billion 
AMD.  
 
The bulk of GDP decrease - 35.4 percent accounts for the final quarter of 2020 which 
corresponds to the war and post-war period. Approximately 2/3 of unproduced 
industrial production was unfinished in the 4th quarter of 2020 as well as approximately 44 
percent of gross agricultural production, approximately 27 percent of unrealized 
construction works, approximately 40 percent of unrealized trade turnover, approximately 
27 percent of unrendered services (trade excluded). Similarly, around 45 percent of annual 
foreign trade turnover decline was registered for the last quarter of 2020. Moreover, the drop 
in foreign trade turnover was mainly due to the decline of import volume by 47.8 percent. 
 
Budget revenues for 2020 increased merely by 1.3 billion AMD (2.4 million euros) vis-à-
vis 2019.The collection of state revenues through tax administration decreased by 40.1 
billion AMD (75.1 million euros) while the volume of official grants increased by 41.3 
billion AMD (77.4 million euros). It is evident that the annual rise of budget revenues 
was due to official grants. Furthermore, more than 91 percent of the said grants were 
received during the 4th quarter of 2020, i.e. during the war. The volume of taxes and duties 
collected throughout the last quarter of 2020 was 16.8 billion AMD (31.5 million euros) 
less than the volume for the respective period of 2019. 
 
Contrary to the aforementioned, Armenia’s budget expenditures in 2020 increased by 
271.1 billion AMD (507.9 million euros) compared to 2019, which caused serious tension 
for budget implementation, increasing budget deficit by 270 billion AMD (505.6 million 
euros) (the unforeseen expenditures towards alleviating the effects of coronavirus also 
played a role). Current expenditures constitute 85.4 percent of the overall increase of 
budget spending. For that reason the RA Government issued the fourth Eurobond 
worth $750 million repayable in 10 years at an annual yield of almost 3.6 percent. 
Obviously, this measure increased the country's debt burden, bringing it close to the 
dangerous level of 72.3 percent of GDP. 
 
It is noteworthy that budget expenditures increased by 94.3 billion AMD (176.6 million 
euros) in the fourth quarter of 2020 alone (i.e. during the war), compared to the same period 
of 2019, which constituted 35.0 percent of the additional budget expenditures during the 
year. 
 
Within the framework of the preliminary investigation initiated by the RA law enforcement 
bodies on the facts of the act of aggression from September 27, 2020, onwards, 103 

                                                           
113 The expert assessments were carried out by the research group member M. Aristakesyan based on the respective 

available data on websites of government bodies.  
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thousand people were recognized as victims, including more than 3.300 casualties, 
9.000 people with injuries of different severity, more than 90 thousand people forcibly 
displaced.114 
 
Moreover, a multitude of 18-20-year-olds disabled during the war shall require lifelong 
social and healthcare support, which is bound to significantly increase the burden on the 
budgets of Armenia and Artsakh in the upcoming 40-50 years.  
 
Based on the above-mentioned challenges, the authorities of Armenia and Artsakh have 
developed numerous programs to compensate those affected by the war and their families 
for the damage caused by the 44-day war. As of February 10, 2021, the Government of 
Armenia alone launched 20 support programs worth 61.0 billion AMD (114.3 million 
euros). 
 
  

                                                           
114 RA Government decision N242-A of 25.02.2021, “On the procedure of the implementation of RA Government 

program approved by RA Government N65-A decision of February 8, 2019”:  

https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/kar/2021/02/242_1.pdf  

https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/kar/2021/02/242_1.pdf
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5. THE ENVIRONMENTAL DAMAGE INFLICTED  

BY AZERBAIJANI SIDE ONTO THE REGION  

IN THE COURSE OF 44-DAY WAR OF 2020  

AND ITS CONSEQUENCES IN THE CONTEXT  

OF INTERNATIONAL CONVENTIONS 

 

 
Analysis of factual circumstances of the Actions of Azerbaijan  

aimed at the destruction of natural ecosystem 
 

A series of war crimes were documented during the full-scale war Azerbaijan unleashed 
against Artsakh and Armenia, namely the beheading of Armenian soldiers, the massacre of 
the civilian population, shelling of a major religious and cultural site - the Shushi Cathedral, 
deliberate shelling of the civilian infrastructure. 
 
In the course of military operations115 a huge blow was dealt to the environment and natural 
ecosystem including, inter alia, extensive forest fires, air, soil, water contamination along 
with damaged wildlife habitat. There are cases of loss and degradation of forested areas, 
increased risk of forest fires, loss of water, sanitation and waste infrastructure, loss of 
geodiversity and biodiversity, obstruction of animal locomotion. 
 

Azerbaijan used white phosphorus munitions prohibited  
under GENEVA CONVENTION 

 
Azerbaijani military made regular use of cluster munitions, weapons containing white 
phosphorus or thermite. The government agencies of Armenia and Artsakh reported on 
October 30, 2020 of yet another crime against the natural ecosystems and forests of 
Artsakh: Azerbaijan has used components of chemical weapons116 (white phosphorus). The 
released footage, recorded both by the soldiers117 and journalists,118 showed forest fires 
igniting in blasts which is one of the main peculiarities of white phosphorus ignition. 
 
The burning of forests with phosphorus munitions in the vicinity of civilian settlements was 
covered by local and international media119 as well. According to Digital Forensic Research 
Lab, “The targeting of forested areas is a strategy sometimes used to flush combatants from 
an area or to inflict high-collateral environmental destruction”. The damage to the woodland 
inflicted by phosphorus based munitions is apparent in satellite images.120 
 

                                                           
115 In his article in Ahval the director of Peace-building and Human Rights Program at Columbia University David 

Phillips claims that many more war crimes were committed in Artsakh. 
116 The statement of the RA Human Rights Defender  
117 The footage made by the soldiers (https://www.youtube.com/watch?v=n4Xa7sD0ssY ) 
118 The footage by Bars Media Studios documentary team in late October, 2020 in the northern regions of Artsakh 

prove the use of white phosphorus munitions (min. 0:30-1:20) (last seen 26.02.2021)  
119 Ecolur informational NGO, Czech Arnika NGO alert (last seen 26.02.2021) 
120 The consequences of chemical weapons use in satellite images: the primary source 

https://ahvalnews.com/nagorno-karabakh/biden-should-sanction-perpetrators-war-crimes-against-armenians?fbclid=IwAR1vlLAw8XABnagCb_imK9qt5A-M1QJxzIdraxsk4Lo98WrWd5HDJmdkogs
https://m.facebook.com/permalink.php?story_fbid=742603376338870&id=100017676420633&_rdr
https://www.youtube.com/watch?v=n4Xa7sD0ssY
https://www.youtube.com/watch?v=rlzq39Em1ao
https://www.ecolur.org/hy/news/officials/12803/?fbclid=IwAR1er_B851H6WR-fz9kZHjTDpkOVyHTcLazHofH3_VdXweMhlpd-vBBV6EE%20,
https://www.arnika.org/ru/novosti/bioraznoobraziye-lesov-nagornogo-karabakha-nakhoditsya-pod-ugrozoy-iz-za-obshirnykh-pozharov-armyanskiye-npo-ishchut-podderzhki
https://infocom.am/hy/article/41130
https://medium.com/dfrlab/satellite-imagery-shows-environmental-damage-of-reported-white-phosphorus-use-in-nagorno-karabakh-9826391a295
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The joint report of the offices of Human Rights Defenders of Armenia and Artsakh121 
emphasizes that Azerbaijani military targeted the forest ecosystem of Artsakh with 
incendiary weapons of mass destruction122 containing chemical elements. The report 
contains, inter alia, 18+ photographs123 of people heavily wounded by said weapons and 
other evidence.  
 
The comparison of visual evidence of probable and confirmed cases of white phosphorus 
elsewhere and its possible use in Artsakh suggests that the applied munitions contained the 
same chemical compound124 (the use of such weapons was confirmed by international 
organizations125). The fact-finding work of independent German vlogger Vagabondings126 
also refers to the use of white phosphorus munitions among other war crimes committed by 
Azerbaijan.  
 
The use of white phosphorus was confirmed not only by Armenian127 but also by French 
medical personnel128 who analyzed the character of wounds among the civilians and 
servicemen. The laboratory and instrumental study of the chemicals found in the burns of 
the wounded proved the presence of white phosphorus in wounds suffered from a number 
of different weaponry.  
 
Most uses of incendiary weapons of mass destruction129 (forests of Nngi130, Sghnakh, 
Aknaghbyur, Taghavard, Togh, Karin Tak and other communities) were recorded in the 
vicinity of settlements, in some cases as close as 100 meters. Therefore, we are also dealing 
with inevitable long-term damage to the lives and health of the civilian population. As 
evidenced by the joint fact-finding mission of the Human Rights Defenders, 1815 hectares 
of forests were damaged in Artsakh as of November 6, 2020. Given the nature of used 
weaponry, the figure is likely to grow even after the cessation of hostilities. Since of all the 
aforementioned communities only Nngi has not fallen to Azerbaijan, the study of the 
damaged area requires an international involvement and solution.  
 
To summarize, it is safe to conclude that Azerbaijan used munitions containing white 
phosphorus in the forests of Artsakh in violation of international humanitarian law, norms 
and principles of customary law, Geneva Convention as well as the provisions of respective 
UN conventions and documents.  
 

Irrespective of the specific chemical compounds found in the munitions, the used weapons 
fall into the category of mass destruction, they cause large-scale forest fires and long-term 
severe damage to the environment, the fires caused by such munitions cannot be put out 
by water or any extinguishing agents. The targeted areas were located in immediate vicinity 

                                                           
121 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=742603376338870&id=100017676420633 
122 See pp 6-14 and 18-19 of the Ad Hoc Report of the Human Rights Defendants of Armenia and Artsakh on the 

Use of Incendiary Ammunition of Mass Destruction (Incendiary Weapon) Against Civilian Objects of Artsakh 

(Nagorno-Karabakh) by the Azerbaijani Armed Forces  
123 ibid., pp. 16-17 
124 The footage shows the use of white phosphorus munitions in Syria in 2016-2017 and in Artsakh in 2020 - 

https://www.youtube.com/watch?v=Mx495QUhntM&ab_channel=FIP-FactInvestigationPlatform  
125 See the report by Fact Investigation Platform  
126 See the report by Vagabondings - 

https://www.youtube.com/watch?v=7zQkScBmd98&ab_channel=Vagabondings  
127 See the report by Radio Free Europe/Radio Liberty: https://www.youtube.com/watch?v=yBhihKGcJIE 
128 The report by FRANCE24english where French doctors comment on the nature of the burns of the patients.  
129 The RFE / RL's coverage of Azerbaijan’s use of white phosphorus  
130 Hetq’s coverage of forest fires in Nngi community (last seen 28.02.2021) 

https://www.hrw.org/news/2017/06/14/iraq/syria-danger-us-white-phosphorus
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=742603376338870&id=100017676420633
https://web.archive.org/web/20201106195757/https:/ombuds.am/images/files/ea04773e0fcf3a7e4dadb87e9b73d360.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Mx495QUhntM&ab_channel=FIP-FactInvestigationPlatform
https://fip.am/13682
https://www.youtube.com/watch?v=7zQkScBmd98&ab_channel=Vagabondings
https://www.youtube.com/watch?v=yBhihKGcJIE
https://www.facebook.com/FRANCE24.English/videos/2723974114524696/
https://www.azatutyun.am/a/30928368.html
https://hetq.am/hy/article/123864
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of settlements, whereas the use of said weapons against civilian objects is prohibited under 
international law.  
 
White phosphorus is the most dangerous of all its three main allotropes: it is the most volatile 
i.e. ignites immediately, burning at 1300օC. The combustion produces P2O5 gas, which turns 
into orthophosphoric acid and comes down on the ground immediately upon absorbing 
humidity. The spillage pollutes the soil causing long-term consequences. According to the 
experts, it is capable of changing the entire bioflora in the affected area. The effect of white 
phosphorus on the human body is catastrophic: it can remain in the system for a long time 
and lead to terminal poisoning.131 Moreover, it leads to the emergence of other types of 
phosphorus which would further deteriorate the natural habitat and result in extinction of 
species. 
 
The use of phosphorus munitions goes against the provisions of all international 
environmental conventions ratified by both the Armenian and Azerbaijani governments e.g. 
the Berne Convention, the Nagoya Protocol, the Helsinki and Rotterdam Conventions. In 
spite of the fact that the Convention on the Prohibition of the Development, Production, 
Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction132 is supposed to protect 
98% of the world population, it, apparently, bypasses the population of Armenia and Artsakh. 
Local environmental organizations and their foreign counterparts consider this 
unacceptable: an alert of Ecocide133 perpetrated by Azerbaijan was addressed to the 
international community.134  
 

The direct impact of the 44-day war  
on the borderline ecosystems of Armenia 

 
According to the Ministry of Environment of Armenia, the 44-day war unleashed by 
Azerbaijan had devastating effects not only on the territory of Artsakh but Armenia as well, 
leading to both humanitarian and environmental disasters. The damage to the environment 
includes large-scale forest fires, contamination of air, soil, water, and wildlife. Armenia 
currently faces aggravated challenges of loss of forested areas, soil degradation, rapid 
desertification, loss of biodiversity, etc. 
 

Loss of forested areas, forest degradation  
and aggravated risks of forest fires 

 
Fires significantly impaired the forestries of Artsvaberd and Syunik crippling their growth. 
On November 3, 2020, the Rescue Service of the Ministry of Emergency Situations was 
alerted to burning grassland in an area of Artsvaberd settlement known as “Kaler”.135 The 
fire was so massive that 25 hectares of pasture were reported to have burnt out by morning. 
However, the real figure turned out to be much bigger.136 The fire was caused by burning 
tires rolled down from the Azerbaijani side towards the Armenian border.137 
 

                                                           
131 On the consequences of white phosphorus(last seen on 28.02.2021) 
132 See the text of the Convention here 
133 https://www.facebook.com/watch/?v=415450209857898   
134 The statement of more than 50 civil society organizations in English http://www.foi.am/en/news/item/1930/; the 

coverage of Asekose.am on the damages inflicted on the environment, the statement of the environmentalists 
135 See the Facebook post of Ministry of Environment Press Secretary Davit Grigoryan 
136 The video and photo footage of Artsvaberd forests set on fire by Azerbaijan. 
137 The boundaries of the forestry are clearly defined by Artsvaberd forest management plan  

https://www.azatutyun.am/a/30928249.html
https://treaties.un.org/doc/Treaties/1997/04/19970429%2007-52%20PM/CTC-XXVI_03_ocred.pdf
https://www.facebook.com/watch/?v=415450209857898
http://www.foi.am/en/news/item/1930/
https://www.youtube.com/watch?v=AASbKn-NxmA&fbclid=IwAR2jyZjboek0FN8HMRGK-2YVXf2yX9kJg_TSIkUIhlg5noHPtJMOBI8rAvg
https://www.facebook.com/100000803449586/posts/3563326990370714/?extid=0&d=n
https://www.yerkir.am/news/view/218942.html?fbclid=IwAR3gzSAiwZVrstvlJ5x-jhQI5FTHj2Oe0RV-rlAkoXXh9IN4Qe_6FgsrVMw
http://forestcommittee.am/wp-content/uploads/2018/12/%D4%B1%D6%80%D5%AE%D5%BE%D5%A1%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%A4.pdf?fbclid=IwAR0ss4xYQeiB5Mqo-zFEmoVBrkqRPyBAi1qd65PcUrxQZMHbe6uAi9yoYKM
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More grasslands and forests were set on fire due to Azerbaijani artillery shelling in Goris 
forestry of "HAYANTAR" State Non-Profit Organization (SNPO) as well as the protected 
area of "Zangezur" biosphere reserve. A huge forested area was set ablaze in Shikahogh 
State Reserve on November 1-2 having been hit by rocket fire from the Azerbaijani side.138 
According to official sources, the monitoring carried out after the ceasefire found that during 
the Second Artsakh war Azerbaijani military deliberately targeted and damaged forested 
areas of Syunik and Tavush regions of Armenia. Overall 55.91 ha were lost to fire in Syunik 
region, including 18.01 ha within Shikahogh reserve and 37.9 ha in its immediate vicinity. 
481 ha were burnt in Tavush region with 380 ha of the affected area in Artsvaberd forestry 
of Hayantar SNPO.139 
 

Extensive physical damage to landscapes,  
geodiversity and biodiversity 

 

Various degrees of damage was inflicted on sites in Gegharkunik, Tavush and Syunik 
regions included in Emerald Network140 as per Berne Convention on the Conservation of 
European Wildlife and Natural Habitats resolution 4 (on habitats, 1994) and resolution 6 (on 
plant and animal species, 1998). 
 
The sites Sevan AM 0000002, Ijevan AM 0000005, Jermuk AM0000009, Tatev AM 
0000016, Khndzoresk AM 0000018, Zangezur AM 0000015, Syunik shiblyak AM 0000008 
of Emerald Network are also located in the aforementioned regions.  
 

Targeting of water resources 
 
The largest Ramsar site in Armenia and the whole Caucasus is located in the area of the 
immediate impact of the conflict. This area includes the hydrological system of one of the 
largest freshwater alpine lakes in Eurasia - Lake Sevan, along with its watershed, the rivers 
starting and falling into it. During the conflict Turkish-Azerbaijani drones recurrently 
targeted141 the civilian and military objects lying to the east of the Ramsar site.  
 
The third largest river that falls into the lake - the river Masrik, also fell within the targeted 
territory. Masrik provides ecological conditions for natural spawning and growth of endemic 
fish species listed in the National Red Book such as Sevan trout (Salmo ischchan) - critically 
endangered, Sevan Barbel (Barbus goktschaikus) - vulnerable, and Sevan scraper 
(Varicorhinus capoeta sevangi) - vulnerable.  
 
Lake Sevan and the surrounding territory are crucial places of waterfowl habitat (along with 
Lichk wetlands and Gili temporary wetlands). The following endangered bird species were 
caught in the area of the immediate impact of the conflict - White-headed duck (Oxyura 
leucocephala), Red-breasted goose (Branta ruficollis), Lesser white-fronted goose (Anser 
erythropus), Velvet scoter (Melanitta fusca), Common pochard (Aythya ferina), Marbled 
duck (Marmaronetta angustirostris), Armenian gull (Larus armenicus), Northern lapwing 
                                                           
138 See the Statement of the Ministry of Environment on the International Day for Preventing the Exploitation of 

the Environment in War and Armed Conflict  
139 See the Statement by the RA Ministry of Environment  
140 Emerald Network was initiated by the parties to Berne Convention in 1989 in order to ensure the protection of 

Europe’s natural environment. Its objective is the long-term survival of the species and habitats of the Bern 

Convention requiring specific protection measures.  
141 The Statement of RA Ministry of Defense on the shelling of Vardenis village; the coverage of media -

https://www.1in.am/2830035.htmlhttps://armeniasputnik.am/20200929/adrbejanakan-koxmy-hretakocume-

vardenisi-gyuxery-24658615.html (last seen on 28.02.2021) 

http://env.am/news/5253
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2671322829783063&id=1379452678970091%20and%20http://www.armmonitoring.am/post/145
https://rm.coe.int/16806a6b73
https://1tv.ge/am/news/hayastani-pashtpanuthyan-naxararuthyuneh-teghekacnum-e-adrbejani-koghmic-hayastani-vardenis-khaghakhi-rmbakotcman-masin/
https://www.1in.am/2830035.html
https://www.1in.am/2830035.html
https://armeniasputnik.am/20200929/adrbejanakan-koxmy-hretakocume-vardenisi-gyuxery-24658615.html
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(Vanellus vanellus), Great snipe (Gallinago media), Black-tailed godwit (Limosa limosa), 
Steppe eagle (Aquila nipalensis), Egyptian vulture (Neophron percnopterus), Greater 
spotted eagle (Aquila clanga), Eastern imperial eagle (Aquila heliacal), Steppe eagle (Aquila 
nipalensis), Saker falcon (Falco cherrug) and more than 30 species listed as endangered in 
Armenia.  
 
Any military operation affecting the lake’s watershed is a cause of water pollution. Moreover, 
any act of war in the borderline territory is likely to alter migration flyways and further 
endanger more than 100 subspecies.  
 

Threat of Epidemy 
 
In the course of the 44-Day War Azerbaijani side never agreed to a humanitarian ceasefire 
whereby hindering the removal of the bodies of both their and Armenian fallen soldiers from 
the battlefield, which, in turn, created a threat of epidemic in the region. Footages published 
online showed boars feeding on the corpses of Azerbaijani soldiers.142  
 
The legal adviser to RA Minister of Environment, National Coordinator of Aarhus Convention 
N. Solomonyan raised the issue at the 24th meeting of the Working Group of the Parties to 
the Aarhus Convention (October 28-29, 2020, Geneva) warning of a likely emergence of 
environmental threat. The warning was noted in point 9 of the list of decisions and major 
outcomes of the session,143 “Took note of the statement by Armenia regarding the 
environmental impact of armed conflicts and COVID-19 pandemic.” 
 
Peter Maurer, the President of the International Committee of the Red Cross (ICRC), among 
others, spoke about the issue of removing the corpses from the area of hostilities and the 
possible consequences of environmental pollution.144 
 
The heavy rocket and artillery fire during the war led to loss or failure of sanitation 
maintenance and waste infrastructure. The challenges of providing minimum sanitary 
conditions in Artsakh and border settlements of Armenia persist even today. The enormous 
amount of debris and ruins are prone to cause soil, air and water pollution. According to RA 
Ministry of Territorial Administration, the overall amount of land rendered unfit for agriculture 
will only be known after the demarcation line between Armenia and Azerbaijan has been 
established.  
 
Azerbaijani military also targeted Davit Bek village of Syunik region, where the largest 
drinking water reservoir is located.145  
 

Threat of industrial disaster: tailings targeted 
 
Azerbaijani military repeatedly shelled Artsvanik village which accommodates the largest 
tailing dumb in Armenia. The traces of artillery fire can still be found on the back wall of the 
village school which is a mere kilometer away from the said tailing.  
 

                                                           
142 The footage shows wild boars feeding on the corpses of fallen Azerbaijani soldiers; another reference  
143 Twenty-fourth meeting Geneva, 28-29 October 2020 Item 10 of the provisional agenda Adoption of the 

outcomes. 
144 https://www.radiovan.fm/station/article/26016  
145 The report of Shantnews on threats to water resources (last seen 28.02.2021) - 

https://www.youtube.com/watch?v=10bSUFwAONY&ab_channel=SHANTNEWS  

https://artsakh.news/am/news/192154
https://www.panorama.am/am/news/2020/10/29/%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%A2%D5%A5%D5%BB%D5%A1%D5%B6%D6%81%D5%B8%D6%82-%D5%A4%D5%AB/2390506
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/wgp/WGP_24/WGP-24_List_of_outcomes_28-29_October_session_as_adopted_-_Copy.pdf?fbclid=IwAR3PV2WtvAA_9g_iIR--mIHgBo3M94fl5Z-IOE_mg1-sNGfoJWujIslIZqA
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/wgp/WGP_24/WGP-24_List_of_outcomes_28-29_October_session_as_adopted_-_Copy.pdf?fbclid=IwAR3PV2WtvAA_9g_iIR--mIHgBo3M94fl5Z-IOE_mg1-sNGfoJWujIslIZqA
https://www.radiovan.fm/station/article/26016
https://www.youtube.com/watch?v=10bSUFwAONY&ab_channel=SHANTNEWS
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Possible postwar environmental threats 
 

All the above mentioned threats significantly affect the efficiency of fulfilling the respective 
obligations under international environmental treaties and conventions. According to the 
Ministry of Environment, the whole extent of suffered environmental damage is yet to be 
evaluated and monitored. Comprehensive studies of water quality, radioactive 
contamination of atmospheric air or soil cover are required in order to estimate the direct 
and indirect effects of the military operations along the border, as well as to mitigate the 
critical situation at hand. 
 
The EU Delegation to Armenia, international organizations, the ambassadors of EU Member 
States as well as the secretaries of the conventions defining the scope of responsibility in 
finding the ways to address the arisen challenges were alerted to the post-war 
environmental risks by the RA Minister of Environment. The Minster highlighted the fact that 
the 44-Day War not only resulted in loss of human lives but also entailed grave 
environmental problems.146  
 
In the address to the Aarhus Centers Annual Meeting, held on November 10-11, 2020, the 
legal adviser to the Minister of Environment N. Solomonyan pointed out the problems of 
environmental protection during a military conflict and the role the Centers operating under 
the auspices of the OSCE.  
 
The statement by the Human Rights Defender of Armenia maintained that “the process of 
border demarcation is accompanied by gross violations of the rule of law and human 
rights”.147 The ongoing situation has disrupted people's lives and livelihoods in peaceful 
settlements of Armenia while the residents of border areas have been deprived of their 
pastures and other agricultural lands, a vital source and/or the sole source of income. 
 
The process of establishing the demarcation line between the two countries also affects the 
endangered species, namely the Armenian mouflon (Ovis orientalis gmelini, EN), the Bezoar 
goat (Capra aegagrus, VU) and Persian leopard (Panthera pardus tulliana, EN) found in 
Arevik National Park and Shikahogh state reserve. Due to the war both countries have 
stationed troops along the border, including the territory of protected areas. The 
unpredictable and uncontrollable situation on both sides makes it difficult to maintain the 
protective regime of the conservation areas.  
 
The abovementioned situation also hinders demining operations in Tavush and Syunik 
regions, namely in the areas where unexploded mines and artillery shells from the previous 
war are suspected to have remained.148 
 

Challenges to drinking water accessability in borderline settlements 
 
Azerbaijani military continues to violate the rights to water and sanitation of Syunik region 
Meghri community residents. The local people and the head of Meghri community informed 
the Human Rights Defendant that each month Azerbaijani soldiers use special engineering 
equipment to direct the streambed of Zvaraget tributary of the Meghri River towards 
Nakhijevan. The engineering works had commenced back in 2014-2015, at the altitude of 

                                                           
146 http://www.mnp.am/news/ra-minister-of-environment-romanos-petrosyan-received-the-delegation-headed-

by-head-of-eu-delegation-to-armenia-ambassador-andrea-victorin ) , 03-11-2020  
147 https://www.ombuds.am/am/site/ViewNews/1493(last seen26.02.2021): 
148 The website of the Armenian Center for Humanitarian Demining and Expertise (last seen 28.02.2021)  

http://www.mnp.am/news/ra-minister-of-environment-romanos-petrosyan-received-the-delegation-headed-by-head-of-eu-delegation-to-armenia-ambassador-andrea-victorin
http://www.mnp.am/news/ra-minister-of-environment-romanos-petrosyan-received-the-delegation-headed-by-head-of-eu-delegation-to-armenia-ambassador-andrea-victorin
https://www.ombuds.am/am/site/ViewNews/1493
http://www.chde.am/projects_hy.htm?fbclid=IwAR3VCTqiRSs_a8sLIl10vnYa4SyyDSdLn-pPoe_Xgn7N3fC4P_S4PeslS4w
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3200-3400 meters, next to Azerbaijani military posts. The water of the streams that were 
otherwise supposed to flow into the Meghri River are directed into a vertical canal dug at the 
foot of the mountain and then flow into Ordubad district of Nakhijevan. The engineering 
works are carried out each spring. 
 
In the new realities the actions of the Azerbaijani side pose real threat to human life, since 
the headwaters of Zvaraget tributary of the Meghri River is under the direct sight of 
Azerbaijani forces and is guarded by them. 
 
The Meghri River contributes more than 95% of drinking and irrigation water in Meghri 
region. Zvaraget tributary flows into it at 2000m but its source is at much higher altitudes 
where the snow melts later and the stream waters are still high in August-September. The 
people of Meghri region, have been deprived of this valuable water source due to Azerbaijani 
side tempering with the natural flow of the stream. 
 

Both local and European valuable natural ecosystems are at risk 
 

Biodiversity is natural heritage which ought to be preserved and passed down to the future 
generations. The international community has long concluded that local and regional efforts 
towards environmental protection are insufficient given the fact that nature knows no 
boundaries. The EU supports the elimination of factors deteriorating ecosystems and 
biodiversity. 
 
The use of white phosphorus munitions by Azerbaijan is yet another proof of not only a war 
crime but also an apparent environmental threat to the planet Earth.  
 
The war unleashed by Azerbaijan affected the areas which are among the 36 
biodiversity hotspots of the Caucasus.149 Therefore, any incursion on the mentioned 
areas is an expression of hostility towards entire humanity and the planet.  
 

Actions of Azerbaijan in the context of international law 
 
The Hague Convention of 1907, the Geneva Convention relative to the protection of civilian 
persons of 1949150 and their additional protocols (1947 and 1977) set out the main 
provisions of international humanitarian law. The protocols state that works and installations 
containing dangerous forces, namely dams, dykes and nuclear power stations as well as 
wells, agricultural facilities and food warehouses shall not be made the object of an attack. 
Meanwhile, as mentioned above, tailings and drinking water storage facilities were targeted. 
Azerbaijan even threatened to fire upon the Armenian nuclear power plant.151 The above 
mentioned conventions also prohibit turning forests and vegetation into an object of attack, 
even if they are used to shelter, hide or disguise fighters.  
 
The UN General Assembly declared November 6 as International Day for Preventing the 
Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict.152 Subsequently, a number of 
legal documents called to protect the environment in such situations were drawn up and 
adopted. One of them is the Convention on the Prohibition of Military or any other Hostile 

                                                           
149 https://www.cepf.net/our-work/biodiversity-hotspots/caucasus 

https://www.caucasus-naturefund.org/ecoregion/#hotspot 
150 https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.33_GC-IV-EN.pdf  
151 https://www.ecolur.org/hy/news/nuclear-energy/12550/,https://www.azatutyun.am/a/30731971.html 
152 http://undocs.org/A/RES/56/4 

https://www.cepf.net/our-work/biodiversity-hotspots/caucasus
https://www.caucasus-naturefund.org/ecoregion/#hotspot
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.33_GC-IV-EN.pdf
https://www.ecolur.org/hy/news/nuclear-energy/12550/
https://www.azatutyun.am/a/30731971.html
http://undocs.org/A/RES/56/4
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Use of Environmental Modification Techniques153 which obliges the states parties not to 
engage in military or any other hostile use of environmental modification techniques having 
widespread, long-lasting or severe effects as the means of destruction, damage or injury to 
another State party.154 
 
The Convention does not extend to non-party states; however, article 6 enables any state 
party to propose amendments. Armenian civil society in cooperation with the Ministry of 
Foreign Affairs initiated the procedure. Moreover, article 5 of the Convention provides for 
the use of UN provisions as defined by its Charter, i.e. the UN Security Council may apply 
sanctions to any UN member state, in this case Azerbaijan. 
 

Violated environmental international documents 
 
The bulk of the following documents were ratified by the Republic of Azerbaijan, which 
therefore accepts the principles and assumes the obligations defined thereof: 
 The Bern Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, 

also known as the Bern Convention (1979)155 
 The Convention on Biological Diversity (Rio de Janeiro, 1992)156 
 The Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals157 
 The Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds158 
 The UN Convention to Combat Desertification (Paris, 1994)159 
 The Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and 

International Lakes also known as Water Convention (Helsinki, 1992),160 The Protocol 
on Water and Health (London, 1999)161 

 The UN Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents (Helsinki, 
1992)162 

 The Convention on Persistent Organic Pollutants (Stockholm, 2001)163 
 Convention on Long Range Transboundary Air Pollution (Stockholm, 1972)164 
 The Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 

(Paris, 1972).165 The Convention is called to ensure that effective and active measures 
are taken for the identification and protection of cultural and natural heritage of the 
party states. It affirms that nature and culture complement each other, that cultural 
identification is directly related to the natural environment from where it spawns. 

                                                           
153 The Convention entered into force in 1978, Armenia ratified it on December 4, 2001. Turkey and Iran have 

signed but have not ratified it, Georgia and Azerbaijan have not signed it. 
154 Ibid, article 1, point 1 
155 https://rm.coe.int/1680078aff  
156 https://www.cbd.int/information/parties.shtml 
157 See the text of the Convention, “The Contracting Parties recognize that wild animals in their innumerable forms 

are an irreplaceable part of the Earth's natural system which must be conserved for the good of mankind”. 
158 As per the Convention, “The Parties shall cooperate in emergency situations requiring international concerted 

action and in identifying the species of migratory waterbirds which are the most vulnerable to these situations”. 

Let us recall that Azerbaijani forces have targeted the Sevan basin, main transit stop for migratory species. 
159 The Convention maintains that arid lands are being degraded, inter alia, due to deforestation caused by both 

economic and social pressure as well as wars. 
160 Armenia has started the process of ratification of the protocol. The text of the Convention in English.  
161 Azerbaijan is a party to the Convention. 
162 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-6&chapter=27&clang=_en  
163 http://www.pops.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/2232/Default.aspx  
164 https://unece.org/environment-policy/air 
165 The Convention is called to protect the cultural and natural “property” of the party states. The English text  

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVI-1&chapter=26&clang=_en
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=76863
https://rm.coe.int/1680078aff
https://www.cbd.int/information/parties.shtml
https://www.cms.int/en/convention-text
https://www.unep-aewa.org/sites/default/files/basic_page_documents/agreement_text_english_final.pdf
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-10&chapter=27&clang=_en
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/water/pdf/watercon.pdf
https://unece.org/environment-policy/water/about-the-convention/introduction?fbclid=IwAR15Uda39VbrOhojkhOSzFBdybu-znqOa56A09G3aC3sBrX8VVzjNYh1Zkw%20%20https://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_Protection_and_Use_of_Transboundary_Watercourses_and_International_Lakes?fbclid=IwAR3PelL3UVHNKUCzpUFXmcwLqr1WDavXvDiQ3GL79UI6oWYP4G5Nniufys8#Parties_and_signatories[6
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-6&chapter=27&clang=_en
http://www.pops.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/2232/Default.aspx
https://unece.org/environment-policy/air
https://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf
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6. THE PROBLEMS OF PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE 

DURING THE SECOND ARTSAKH WAR 

 
 

The war unleashed by Azerbaijan in Artsakh on September 27, 2020 was clearly aimed not 
only at the elimination of the civilian population, but also against the movable, immovable 
cultural heritage,166 cultural and educational institutions of the region. It should be noted that 
the deliberate destruction of cultural property167 during and after hostilities is qualified as a 
war crime168 under several international conventions and declarations. 
 
During the Second Artsakh War, the Azerbaijani armed forces deliberately targeted not only 
military units, settlements and their environs, but also cultural monuments.169 The most well-
known example of this are the strikes on the Holy Savior Ghazanchetsots Cathedral in 
Shushi, on which two shells exploded on October 8. Russian journalist Yuri Kotyonok, who 
was in the church before the second projectile exploded, said it had not served as a military 
facility170 before the shelling. The fact that the second projectile fell through a hole made by 
the first one indicates that the monument was clearly targeted and attacked with high-
precision weapons171 (images 1-2).  
 

                                                           
166 There are dozens of formulations on cultural heritage in the professional literature. In the context of the topic 

discussed, a thought by Irina Bokova (political and public figure, Director-General of UNESCO, 2009-2017) from 

her address at the ICOMOS gala dinner dedicated to the 40th anniversary of the World Heritage Convention in 

2012, is most descriptive: “Culture and heritage are not about stones and buildings - they are about identities and 

belonging.Theycarryvaluesfromthepastthatareimportantforsocietiestoday and tomorrow. We must safeguard our 

heritage, because it is what brings us together as a community.” See theAddress by Irina Bokova, Director-General 

of UNESCO, on the occasion of the annual ICOMOS gala dinner to commemorate the 40th Anniversary of the 

World Heritage Convention; Washington, December 2012 // https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000218792 
167 Article 1 of the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 

with Regulations for the Execution of the Convention defines cultural property as “movable or immovable 

property of great importance to the cultural heritage of every people, such as monuments of architecture, art or 

history, whether religious or secular; archaeological sites; groups of buildings which, as a whole, are of historical or 

artistic interest; works of art; manuscripts, books and other objects of artistic, historical or archaeological interest; 

as well as scientific collections and important collections of books or archives…, buildings whose main and 

effective purpose is to preserve or exhibit the movable cultural property… such as museums, large libraries and 

depositories of archives, and refuges intended to shelter, in the event of armed conflict, the movable cultural 

property…” See 

http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
168 Humanitarian scientists first started giving a legal response to the destruction of cultural heritage in the mid-19th 

century. According to a number of international documents and regulations, the deliberate destruction, 

confiscation and illegal appropriation of cultural heritage are considered war crimes and gross violations of 

international humanitarian law (IHL). For more details, see Kevin Chamberlain, War and Cultural Heritage: A 

Commentary on the Hague Convention 1954 and its Two Protocols, 2nd ed., Builth Wells, UK: Institute of Art and 

Law, 2013 
169 The policy of appropriation and destruction of the Armenian cultural heritage has been the basis of Azerbaijan's 

cultural policy since the Soviet years. The atheistic ideology of the Soviet propaganda contributed to it as a lever. 

For more details, see H. Petrosyan, Cultural Ethnocide in Artsakh (Mechanism of Forced Appropriation of Cultural 

Heritage) // The State Terrorism of Azerbaijan and Policy of Ethnic Cleansing against Nagorno-Karabakh, Shushi, 

2010, pp. 137-148. 
170 http://www.segodnia.ru/content/236386 
171 https://ru.armeniasputnik.am/karabah/20201016/24942848/Deystviya-Azerbaydzhana-shokiruyut-vsekh-Yuriy-

Kotenok-skazal-v-chem-spetsifika-voyny-v-Karabakhe.html 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000218792
http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.segodnia.ru/content/236386
https://ru.armeniasputnik.am/karabah/20201016/24942848/Deystviya-Azerbaydzhana-shokiruyut-vsekh-Yuriy-Kotenok-skazal-v-chem-spetsifika-voyny-v-Karabakhe.html
https://ru.armeniasputnik.am/karabah/20201016/24942848/Deystviya-Azerbaydzhana-shokiruyut-vsekh-Yuriy-Kotenok-skazal-v-chem-spetsifika-voyny-v-Karabakhe.html
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Earlier, during the war, the Shushi Culture and Youth Center (image 3) had been hit with a 
missile: the Center played a significant role not only in the cultural life of the Shushi 
community, but also in the cultural life of all Artsakh Armenians. The largest theatre and 
concert hall of Artsakh was located there, the center regularly held film screenings, theatrical 
and even opera performances.172 The above-mentioned cases of targeting monuments by 
the Azerbaijani army during the whole war are not unique. It is an obvious fact that after the 
trilateral Statement of November 9, 2020, the vandalism of monuments, cultural and 
educational institutions in the territories under Azerbaijani control has become more intense. 
This is also evidenced by the videos173 regularly posted on social media by Azerbaijani 
users, where the Azerbaijani side destroys, distorts and defaces the Armenian cultural 
property. One of the most vivid examples is a video posted by an Azerbaijani user on 
November 15, where the partially destroyed Kanach Zham Church in Shushi could be seen. 
It is clear that the dome and the bell tower of the church were almost completely 
destroyed.174 Another video posted on the Internet clearly shows that the Ghazanchetsots 
Church in Shushi175 has been desecrated (image 4). It was cleaned up due to the criticism 
and pressure of the international community. The above-mentioned cases demonstrate that 
the Azerbaijani side violates the commitments undertaken under the 1954 Hague 
Convention on the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, ratified by 
Azerbaijan in 1993, and in particular Article 4, which states: “Respect for cultural property. 
The High Contracting Parties undertake to respect cultural property situated within their own 
territory as well as within the territory of other High Contracting Parties by refraining from 
any use of the property and its immediate surroundings or of the appliances in use for its 
protection for purposes which are likely to expose it to destruction or damage in the event 
of armed conflict; and by refraining from any act of hostility, directed against such 
property.”176  
 
Museums are one of the areas of Artsakh’s cultural life most affected by the war, with more 
than half of them (12 out of 21 state and private museums) remaining in the territories under 
the control of Azerbaijan. These museums and their collections are in danger and were 
significantly damaged during the war. 
 
Residents of the town of Hadrut, who had to leave their homes and still cannot return there, 
say that the Hadrut Museum of Homeland Studies177 burnt down. 
 

                                                           
172 In general, it should be noted that after the collapse of the Soviet Union, the physical access to cultural heritage 

after the First Artsakh War made it possible to organize their study, measuring, photography and objective 

examination, to focus resources on the restoration and reuse of cultural heritage. For example, Holy Savior 

Ghazanchetsots Cathedral, Dadivank, Gtchavank were restored. The list of restored cultural heritage (including 

churches, monasteries, monuments, etc.) is very long. The relatively peaceful years of 1994-2020 created 

opportunities for some stability and development for the Armenians of Artsakh. In terms of museums and libraries 

development, steps have been taken to acquire new exhibits, to replenish the collections of museums and libraries, 

to raise the quality of services, to improve the building, property conditions and logistics. The opening of new 

museums is particularly noteworthy - Tigranakert, Kashatagh, Shushi, etc. The Artsakh Republic Service for the 

Protection of Historical Environment has been an institutional member of ICOM, and some ICOM specialists have 

sometimes trained museum staff in Artsakh. 
173 https://www.facebook.com/groups/1413741252188164/permalink/2954244398137834/, 

https://www.facebook.com/razmakanarchive/posts/1323896737952514 
174 https://fip.am/13788 
175 http://www.armenianlife.com/2020/11/20/armenian-ghazanchetsots-church-in-shushi-vandalized/ 
176 Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, 1954, Article 4 // 

https://en.unesco.org/sites/default/files/1954_Convention_EN_2020.pdf 
177 Interview with former resident of Hadrut G. A., temporarily residing in Yerevan, 20.02.2021 

https://www.facebook.com/groups/1413741252188164/permalink/2954244398137834/
https://www.facebook.com/razmakanarchive/posts/1323896737952514
http://www.armenianlife.com/2020/11/20/armenian-ghazanchetsots-church-in-shushi-vandalized/
https://en.unesco.org/sites/default/files/1954_Convention_EN_2020.pdf
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Another case of deliberate targeting of a museum or its surroundings was registered in the 
case of Tigranakert Archaeological Museum. On November 5, the leader of the Tigranakert 
archeological expedition PhD H. Petrosyan informed on his Facebook page that the 
Tigranakert archeological site, which is several dozens of meters away from the museum, 
had been bombed.178 Fortunately, the museum was not seriously damaged. 
 
A total of more than 20,000 exhibits179 were kept in museums that passed under Azerbaijani 
control. Nothing is known yet about the condition of the museums and exhibits. 
These museums used to create a significant educational and cultural environment in the 
communities, playing an important role in the life of the residents. In recent years, 
Tigranakert received an average of 30,000 visitors a year, including from the United States, 
Switzerland, Canada, France, Russia, Italy and other countries.180 Since 2016, the “Artsakh 
Annual Wine Festival”181 has been held in the premises of Togh's Melikian Palace.182 Similar 
to Tigranakert and Togh, in all the museums of Artsakh, Museum Night dedicated to the 
International Museum Day has always been held, and within the European Days many 
educational and study events have been organized. 
 
The collections of some of these museums remained in the museum shelters, most of them 
in the exhibition halls. At the initiative of the Artsakh Ministry of Education, Science, Culture 
and Sports, the exhibits of several museums were evacuated during the war and moved to 
a safe place. The Shushi Carpet Museum can be considered one of the best examples of 
an individual initiative to save a museum collection. Vardan Astsatryan, the founder of the 
Shushi Carpet Museum, had inaugurated it in 2011. The collection consisted of two parts. 
The founder's private collection included old carpets of famous Armenian carpet weavers 
from different villages of Armenia and Nagorno-Karabakh. The second part consists of old 
Armenian carpets, which Vardan Astsatryan found and bought from different countries of 
the world. This museum was a special educational, cultural and research center. Due to the 
war, the museum's founder moved more than a hundred exhibits to Yerevan, leaving more 
than 200 carpets and other ethnographic items in the museum building. 
 
As mentioned above, the fate of the museums as well as other cultural property in the 
territories that passed under Azerbaijani control is unknown. Azerbaijan has even banned 
the UNESCO representatives from visiting the territories, organizing or overseeing the 
protection of cultural heritage.183 
 

                                                           
178 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4628472710557833&set=pb.100001854498958.-

2207520000..&type=3 
179 The Interim Report of Artsakh Ombudsman published on January 26, 2021. See 

https://artsakhombuds.am/hy/news/494 
180 Petrosyan H., The Monument and the Society. Tigranakert in Artsakh, Archeologia Pubblica in Italia, Firenze, 

2019, p.69-77  
181 Togh is a village of Hadrut region. Melikian’s Palace reserve, which included also the museum, is located here. 

In the center of the village there was also the Togh Art School, where many students from more than a dozen 

nearby villages studied. 97 monuments from Togh village are registered in the state list of monuments.  
182 For more about Artsakh Wine Festival see http://artsakh.travel/hy/events/artsakh-wine-fest 

https://artsakh.travel/en_US/holidays-and-festivals/  
183 UNESCO experts not allowed to visit churches in Azerbaijani-controlled parts of Artsakh - Catholicos 

https://en.armradio.am/2021/01/14/unesco-experts-not-allowed-to-visit-churches-in-azerbaijani-controlled-parts-

of-artsakh-catholicos/ 14.01.2021 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4628472710557833&set=pb.100001854498958.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4628472710557833&set=pb.100001854498958.-2207520000..&type=3
https://artsakhombuds.am/hy/news/494
http://artsakh.travel/hy/events/artsakh-wine-fest
https://artsakh.travel/en_US/holidays-and-festivals/
https://en.armradio.am/2021/01/14/unesco-experts-not-allowed-to-visit-churches-in-azerbaijani-controlled-parts-of-artsakh-catholicos/
https://en.armradio.am/2021/01/14/unesco-experts-not-allowed-to-visit-churches-in-azerbaijani-controlled-parts-of-artsakh-catholicos/
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In total, about 2,000 historical and architectural monuments, 8 museums with about 20,000 
exhibits, 107 public schools attended by 6834 students and 8 arts and sports schools which 
had 1746 students have passed under the control of Azerbaijan.184 
 

The policy adopted by the Azerbaijani authorities is aimed not only at eliminating the 
Armenian cultural heritage, but also at appropriating and privatizing it. This is proved by the 
tendency of calling a number of churches Albanian and the steps aimed at erasing the 
Armenian traces. The January 2021 Report of the Human Rights Defender of the Artsakh 
Republic lists tangible and intangible cultural heritage by regions occupied by Azerbaijan.185 
Various international conventions, declarations, laws, rules of ethics regulate and shape 
legal systems for the protection of cultural heritage. In this regard, three agreements that 
have been ratified by both Armenia and Azerbaijan can be singled out.  
 

These are: 
• The Hague 1954 Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of 

Armed Conflict and its two protocols (1954 and 1999);186 
•  The UNESCO 1970 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit 

Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property;187  
•  UNESCO 1972 Convention Concerning the Protection of the World Cultural and 

Natural Heritage (better known as the World Heritage Convention).188 
 

The main idea of these conventions is that the targeting or deliberate destruction of cultural 
heritage should be viewed as acts against world heritage and criticized by the international 
community. The main shortcoming of the above-mentioned conventions is that they are 
intended for and addressed to internationally recognized states. In the case of Artsakh, 
these conventions do not seem to be effective, since Artsakh is not an internationally 
recognized state. In this case, priority should be given to the issue of realization of the 
cultural rights of the peoples. In this sense, it is more expedient to study the Rome Statute 
of the International Criminal Court, which considers the intentional destruction of cultural 
property a war crime.189 
 

We can highlight three main directions of encroachment on the Armenian cultural heritage: 
appropriation, denial of Armenianness, and destruction. Immediately after the signing of the 
November 9, 2020 Statement, there appeared posts on social networks, in which 
Azerbaijanis presented a number of Armenian cultural monuments, churches as Causcasian 
Albanian: the Azerbaijani propaganda machine aims to appropriate the Armenian cultural 
property in this way.190 The most vivid example of the mentioned is Dadivank Monastery.191 
It is not accidental that Azerbaijan has appointed Rafik Danakari, an Udi, as preacher of 
Dadivank. At the initiative of the Azerbaijani authorities, Azerbaijanis and Udis visited 
Dadivank to pray192, which pursues a clear political goal of “Albanizing” the Armenian 
monuments and depriving them of “Armenianness”. 
                                                           
184 Based on official information provided by the Nagorno-Karabakh Ministry of Education, Science, Culture and 

Sports 
185 https://artsakhombuds.am/sites/default/files/2021-

01/6.%20Final%20Report%20on%20Armenian%20cultural%20heritage%20-%2026.01.2021_0.pdf  
186 See: https://en.unesco.org/protecting-heritage/convention-and-protocols/1954-

conventionhttps://en.unesco.org/protecting-heritage/about  
187 See: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
188 See: https://whc.unesco.org/en/conventiontext/ 
189 https://legal.un.org/icc/statute/romefra.htm 
190 https://eurasianet.org/perspectives-now-comes-a-karabakh-war-over-cultural-heritage 
191 https://eurasianet.org/perspectives-now-comes-a-karabakh-war-over-cultural-heritage  
192 https://www.yerkir.am/news/view/222537.html  

https://artsakhombuds.am/sites/default/files/2021-01/6.%20Final%20Report%20on%20Armenian%20cultural%20heritage%20-%2026.01.2021_0.pdf
https://artsakhombuds.am/sites/default/files/2021-01/6.%20Final%20Report%20on%20Armenian%20cultural%20heritage%20-%2026.01.2021_0.pdf
https://en.unesco.org/protecting-heritage/convention-and-protocols/1954-convention
https://en.unesco.org/protecting-heritage/convention-and-protocols/1954-convention
https://en.unesco.org/protecting-heritage/about
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://whc.unesco.org/en/conventiontext/
https://legal.un.org/icc/statute/romefra.htm
https://eurasianet.org/perspectives-now-comes-a-karabakh-war-over-cultural-heritage
https://eurasianet.org/perspectives-now-comes-a-karabakh-war-over-cultural-heritage
https://www.yerkir.am/news/view/222537.html
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AFTERWORD 
 
 
Despite the statements of the Azerbaijani authorities intended for the international 
community, that “ensuring ethnic and cultural diversity and cultural compatibility is one of 
the priorities of Azerbaijan's policy193” or that “people living in Nagorno-Karabakh are citizens 
of Azerbaijan who will feel the improvement of their wellbeing within a united state…194”, in 
effect, Azerbaijan continues the aggressive policy against Nagorno-Karabakh that they 
adopted after 1988, during the First Karabakh War, the 2016 April War and particularly 
during the 44-Day War of 2020. 
 
The actions of Azerbaijan in the last 30 years make it explicitly clear that it is waging a 
targeted struggle against the civilian population of Nagorno-Karabakh and that the real goal 
of Azerbaijan is either the annihilation of the Armenian population or deportation under the 
threat of military force.  
 
The words of the President of Azerbaijan that “Azerbaijani young people aged 27-32 are full 
of hatred for the enemy, the results of this war were the results of this very upbringing” are 
a testimony to the decades-long anti-Armenian policy, infusing the young generation with 
hatred towards Armenians.  
 
It ensues that the life of the Armenians of Nagorno-Karabakh under any status within 
Azerbaijan has not only become completely impossible but also life-threatening for the 
Armenian civilian population. The 44-Day War proved the abovementioned once again and 
conclusively. 
 
Exercising the right of the Armenians of Nagorno-Karabakh to live in their own settlements 
must now be considered not only in the context of the nations' self-determination but also in 
the context of physical security. 
 
Thus, despite the existence of a number of agreements in the area of economy, 
environmental protection, collaboration between Armenia and international organizations to 
protect natural ecosystems and wildlife in the region, a number of international conventions 
protecting the natural heritage in a conflict zone, documents called to protect the 
environment from pollution, the war and post-war situation have caused a great deal of 
damage the environment along with human and economic losses.  
 
Azerbaijani forces, in full awareness of the high level of endemism in the region, natural 
habitats for rare species, possible dangers to biodiversity that is considered world genetic 
heritage, air and transboundary waters pollution, have intentionally damaged internationally 
recognized nature conservation zones. Showing disregard for the principles and provisions 
outlined by international conventions, Azerbaijan’s policies left large-scale, long-term and 
serious consequences, making the region more vulnerable. 
 
The analysis suggests that the war and post-war political climate have caused difficulties 
not only for free movement and migration of wild animals and their preservation but also for 
access to water (both drinkable and irrigation), monitoring of air, water, and soil, and making 
and implementingrespective decisions.  
 

                                                           
193 https://www.azatutyun.am/a/31510562.html 
194 https://www.azatutyun.am/a/30978507.html 

https://www.azatutyun.am/a/31510562.html
https://www.azatutyun.am/a/30978507.html
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Armenia alone is not able to cope with the above mentioned challenges which threaten not 
only its wealth but also that of humankind: endangered animal and plant habitats, genetic 
resources, exceptionally inclusive values in terms of science, conservation and natural 
beauty.  
 
Finally, despite a number of international laws, conventions and rich practices for the 
protection of cultural property in areas of armed conflict, cultural heritage remains one of the 
most vulnerable. 
 
The analyses show that targeting cultural heritage during a war and post-war 
encroachments on cultural heritage are intended to eliminate cultural evidence of a 
population's territorial affiliation. Cultural heritage is the history of the community, the 
memories that strengthen the community's connection to their land. This is one of the 
reasons why cultural heritage becomes a strategic target. 
 
Three main directions of encroachment on the Armenian cultural heritage can be outlined: 
appropriation, denial of Armenianness, and destruction. Thus, the Armenian tangible and 
intangible cultural heritage, cultural and educational property left in the territories occupied 
by Azerbaijan are in danger of being destroyed. If the relevant international organizations 
do not take steps to save the Armenian culture, the magnificent churches, monuments, 
princely houses, museums and museum collections, ethnographic items, houses of culture, 
etc. of Artsakh (left under Azerbaijani control), they may be wiped of the world heritage. 
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APPENDIX 

 
 
List of captives 
 
Khtsaberd’s list 

1. Aghramanyan Martin Mushegh, 1996 
2. Aramyan Karen Armenak, 1995  
3. Avagyan Hrach Arzuman,1992 
4. Avagyan Serob Suren,1984  
5. Avagyan Tigran Manuk,1998 
6. Avetisyan Vagharshak Ashot, 1996  
7. Baghdasaryan Artur Eduard, 1998 
8. Bahrikyan Vahagn Edik, 1983  
9. Dilanyan Arman Vazgen, 1989 
10. Galoyan Gurgen Hovhannes, 1998 
11. Gevorgyan Ashot Artak, 1998  
12. Gevorgyan Robert Hovik, 1998 
13. Grigoryan Feliks Arshak, 1996  
14. Hakobyan Volodia Vachagan, 1999 
15. Harutyunyan Varazdat Seryozha, 1996 
16. Herabyan Hrayr Hrachya, 1995  
17. Hovhannisyan Haykaz Koryun, 1992  
18. Kirakosyan Eduard Armen, 1992  
19. Kotanyan Narek Aghasi, 1996 
20. Kyureghyan Grigor Gagik, 1998 
21. Maloyan Vagharshak Meruzhan, 1992  
22. Manukyan Varazdat Anushavan, 1990 
23. Martirosyan Gevorg Samvel, 1997 
24. Martoyan Manuk Hovhannes, 1999 
25. Miqaelyan Andranik Vazgen, 1998 
26. Saghatelyan Grigor Seyran, 1992  
27. Serobyan Gegham Samvel, 1983  
28. Stepanyan David Stepan, 1996  
29. Sukiasyan Andranik Srap, 1997 
30. Tadevosyan Hrayr Vardan, 1996 
31. Tosunyan Levon Ashot, 1991 
32. Vardanyan Arsen Araik, 1998 
33. Yeghiazaryan Sasun Seyran, 1991  

 
Other captives 

1. Davtyan David Tigran, 1993 /Civilian /  
2. Euljeqyan Vigen Abraham, 1979 /Civilian/ 
3. Khosrovyan Alyosha Aramayis, 1967 /Civilian/  
4. Mkrtchyan Lyudvig Mkrtich, 1969  
5. Sujyan Gevorg Ruben, 1989 /Civilian/  
6. Sargsyan Ishkhan Ashot, 1997  
7. Rafaelyan Vladimir Otar, 1987  
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Captives with proven irrefutable evidence,  
whose captivity is denied by Azerbaijan 

1. Aloyan Artur Tahar  
2. Arakelyan Norik Hazarapet  
3. Avdalyan Shavarsh Barsegh  
4. Gasparyan Yurik Varuzhan  
5. Gevorgyan Hayrapet Hakob  
6. Hakobyan Harutyun Ashot  
7. Harutyunyan Karapet Mkrtich  
8. Hovhannisyan Karen Hrant  
9. Karapetyan Arsen Vardan  
10. Karapeyan Gevorg Khachatur  
11. Melkonyan Garik Gevorg  
12. Nahapetyan Edgar Hakob  
13. Nersesov Erik Slavik  
14. Piroyan Samvel Andranik  
15. Rostomyan Grigor Zaven  
16. Eghiazaryan Aleksandr Vachik  
17. Petrosyan Karen Sedrak  
18. Grigoryan Maksim Eghishe  
19. Poghosyan Yurik Sosik  
20. Alahverdyan Ivan Nikolay  
21. Asryan Alik Andranik  
22. Tovmasyan Hayk Arayik  
23. Malkhasyan Hamlet Armen  
24. Saqanyan Serozha Vladislav  
25. Davidyan Artur Boris  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


