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 Զե կույ ցը պատ րաստ վել է Ընդ դեմ կա նանց նկատ մամբ 
բռնութ յան կոա լի ցիա յի կող մից « Բաց հա սա րա կութ յան 

հիմ նադ րամ ներ – Հա յաս տա նի» ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յամբ:
Զե կույ ցից որ ևէ հատ ված օգ տա գոր ծե լու և մեջ բե րե լու պա րա գա յում 

հա մա պա տաս խան հղում կա տա րե լը պար տա դիր է: 
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ՆԵ ՐԱ ԾՈՒԹ ՅՈՒՆ

I
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Միան շա նակ պա տաս խան չկա, թե ինչ պես վար վել ըն տա նե
կան բռնութ յան ե րե ւույ թի հետ (ԸԲ) կամ կան խել այն: Բռ նութ
յա նը վե րա բե րող եւ զո հե րի կա րիք նե րը հո գա լու հա մար գոր ծող 
օ րենսդ րութ յու նը կեն սա կան նշա նա կութ յուն ու նի, բայց ինք նին 
ան բա վա րար է: Բռ նա րար նե րի պա տի ժը կա րե ւոր է, բայց ոչ բա
վա րար: Զո հե րին տրվող ծա ռա յութ յուն ներն ու ա ջակ ցութ յու նը 
անհ րա ժեշտ է, բայց պա հան ջում է հա մա պար փակ մո տե ցում: 

Ըն տա նե կան բռնութ յան դեմ պայ քա րե լու եւ այն նվա զեց նե լու 
հա մար անհ րա ժեշտ է հա մա կար գա յին մո տե ցում: Ըն տա նե
կան բռնութ յու նը տե ղի է ու նե նում այն մի ջա վայ րում, որ տեղ 
շրջա պա տը  թույլ է տա լիս եւ նույ նիսկ ա ջակ ցում է այդ պի սի 
բռնութ յա նը: Այս պի սով՝ դա հա մա կար գա յին խնդիր է եւ միայն 
այն դեպ քում, երբ նրանց կող մից այն ճա նաչ վի, հաս ցեագր վի 
եւ փո փոխ վի, ըն տա նե կան բռնութ յան ե րե ւույ թին պատ շաճ ար
ձա գանք կտրվի: Հե տե ւա բար, անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել հա
մա կար գի բո լոր օ ղակ նե րը։

Նշ ված մո տե ցու մը մաս նա գետ ներն ան վա նում են բազ մաո լոր
տա յին, հա մա կարգ ված ար ձա գանք ըն տա նե կան բռնութ յա նը։ 
Այդ ար ձա գան քը պա հան ջում է պե տա կան մար մին նե րի ջան
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քե րի ներդ րում՝ հա մա պա տաս խան վե րա պատ րաս տում նե րի, 
օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն նե րի եւ բազ մա զան հա մայն քա
յին ծա ռա յութ յուն նե րի մի ջոց նե րի ներդր մամբ։ Ըն տա նե կան 
բռնութ յան դեմ հա մա լիր ար ձա գան քը նե րա ռում է արդ յու նա
վետ հա մա կար գա յին աշ խա տանք պե տա կան մար մին նե րի եւ 
հա մայն քա յին ծա ռա յութ յուն նե րի/մի ջեւ։ Երբ բռնութ յան են
թարկ ված ան ձը զան գա հա րում է «թեժգիծ» ծա ռա յութ յուն, կամ 
երբ ոս տի կա նութ յունն ար ձա գան քում է տե ղի ու նե ցած բռնութ
յա նը, ա պա հա մա կար գի տար բեր հատ ված ներ պետք է ակ տի
վա նան՝ բռնութ յան են թարկ ված ան ձի եւ նրա ե րե խա նե րի կա
րիք նե րին հա մա պա տաս խան անվ տան գութ յունն ա պա հո վե լու, 
ըստ անհ րա ժեշ տութ յան ա պաս տա րան տե ղա փո խե լու, նրանց 
ա ջակ ցութ յուն տրա մադ րե լու եւ բռնա րա րին պա տաս խա նատ
վութ յան են թար կե լու գոր ծում։ 

Պե տա կան ո րե ւէ ա ռան ձին մար մին կամ ծա ռա յութ յուն չի կա
րող բո լոր գոր ծա ռույթ նե րը ա նել արդ յու նա վետ։ Այդ նպա տա
կով անհ րա ժեշտ է մի շարք սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն նե րի 
առ կա յութ յուն՝ հա մա պա տաս խան վե րա պատ րաս տում ան ցած 
մաս նա գետ նե րով, փոր ձով եւ ռե սուրս նե րով, ինչ պես նաեւ պե
տա կան եւ ի րա վա բա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ներգ րավ մամբ։ 
Նշված ծա ռա յութ յուն նե րից յու րա քանչ յու րը պետք է պատ
րաստ ված լի նի ար ձա գան քե լու եւ մաս նակ ցե լու հա մա պա տաս
խան ե ղա նա կով։ 

Այ սու հան դերձ, Հա յաս տա նը չու նի բազ մաո լոր տա յին հա մա
կարգ կամ հա մա կարգ ված ար ձա գանք եւ գոր ծո ղութ յուն ներ 
ո՛չ հա մայն քա յին, ո՛չ էլ պե տութ յան մա կար դա կով: Հե տե ւա բար 
պետք է սկսել ու ժե ղաց նել հա մա կար գի յու րա քանչ յուր բա ժին, 
այ նու հե տեւ աշ խա տել հա մա կարգ ման մե խա նիզմ նե րի վրա, որ
պես զի ըն տա նե կան բռնութ յան պա րա գա յում պե տութ յան ար
ձա գանքն ինք նին դառ նա բազ մաո լոր տա յին: 
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Վեր ջին տա սը տա րի նե րի ըն թաց քում « Կա նանց ա ջակց ման 
կենտ րոն» ՀԿն  իր գոր ծու նեութ յամբ կենտ րո նա ցել է բա ցա
ռա պես ըն տա նե կան բռնութ յան կան խար գել ման եւ գեն դե րա
յին բռնութ յան են թարկ ված ան ձանց օգ նութ յուն ցու ցա բե րե լու, 
ինչ պես նաեւ հա մա կար գա յին անհ րա ժեշտ փո փո խութ յուն ներ 
ի րա կա նաց նե լու հար ցե րում։

« Կա նանց ռե սուր սա յին կենտ րոն» ՀԿն  իր գոր ծու նեութ յան ըն
թաց քում մեծ փորձ ու նի սե ռա կան բռնութ յուն նե րի եւ ոտնձգութ
յուն նե րի հար ցե րում, մաս նա վո րա պես՝ դրանց պատ ճառ նե րի, 
կան խար գել ման, կա նանց ի րա վունք նե րի մա սին պաշտ պա
նութ յան կա րե ւոր հիմ նախն դիր նե րում: 

Սույն հե տա զո տութ յան ամ բողջ ըն թաց քում ներ կա յաց վում են 
բազ մա թիվ օ րի նակ ներ՝ վե րը նշված եր կու կազ մա կեր պութ յուն
նե րի աշ խա տան քի հի ման վրա: Այդ օ րի նակ նե րը մատ նան շում 
են հա մա կար գում առ կա բա ցե րը: Այս փաս տաթղ թում առ կա բա
ցե րի եւ մար տահ րա վեր նե րի լուծ ման նպա տա կով ներ կա յաց նում 
ենք ա ռա ջարկ ներ՝ հիմն ված մեր եւ մի ջազ գա յին լա վա գույն փոր
ձի վրա: Հա յաս տա նը կա րիք ու նի կի րա ռե լու  լա վա գույն փոր ձը՝ 
պաշտ պա նե լու զո հին, կան խե լու ըն տա նե կան բռնութ յան դրսե
վո րում ներն ու ա ռա ջա ցող հե տե ւանք նե րը, ինչ պես նաեւ ըն տա
նե կան բռնութ յան դեմ պայ քարն ի րա կա նաց նե լու ինչ պես պե տա
կան, այն պես էլ  հա սա րա կա կան մա կար դակ նե րով։
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Ըն տա նե կան բռնութ յան դի նա մի կան տար բեր վում է բռնութ յան 
այլ ձե ւե րից։ Բռ նութ յունն ի րա կա նաց վում է այն ան ձի կող մից, 
ո րին բռնութ յան են թարկ վող ան ձը սի րում եւ վստա հում է։ Ըն
տա նե կան բռնութ յու նը հան դի սա նում է եր կա րա տեւ ու ժի եւ վե
րահս կո ղութ յան շղթա յի օ րի նա չա փութ յան մաս՝ ստեղ ծե լով կախ
վա ծութ յուն, որն էլ բար դաց նում է բռնութ յան են թարկ վող ան ձի 
հե ռա նա լու հնա րա վո րութ յու նը: Հազ վա դեպ չեն նաեւ այն դեպ
քե րը, երբ ըն տա նե կան բռնութ յամբ ա վարտ վող հա րա բե րութ
յուն նե րը սկսվում են ակն հայ տո րեն ա ռողջ եւ եր ջա նիկ հա րա բե
րութ յուն նե րով: Փաս տո րեն, բռնութ յան ա ռա ջաց ման եւ ա ռա ջըն
թա ցի (էս կա լա ցիա) այս գոր ծըն թա ցը բար դաց նում է բռնութ յան 
են թարկ վող ան ձի զգաց մունք նե րը բռնա րա րի նկատ մամբ եւ 
դժվա րաց նում նրա նից հե ռա նա լը կամ օգ նութ յան դի մե լը1։

Ըն տա նե կան բռնութ յան են թարկ ված կա նայք ֆի զի կա կան 
բռնութ յան հե տե ւան քով վտան գում են ա ռող ջութ յու նը եւ ու նե
նում են մի շարք ա ռող ջա կան խնդիր ներ։ Զո հե րը նաեւ գտնվում 
են սե ռա կան ճա նա պար հով փո խանց վող վա րակ նե րի, չպլա

1 Տե՛ս «Կանանց աջակցման կենտրոն» ՀԿ, “Guidelines for Domestic Violence 
Service Providers”, 2016, էջ 13:
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նա վոր ված հղիութ յուն նե րի եւ հար կա դիր ա բորտ կա տա րե լու 
վտան գի տակ։ Շատ դեպ քե րում էլ ըն տա նե կան բռնութ յու նը 
կա րող է ա վարտ վել մահ վամբ: 

Հո գե բա նա կան տե սանկ յու նից ըն տա նե կան բռնութ յու նը կա րող 
է հան գեց նել դեպ րե սիա յի, ան հանգս տութ յան, ու տե լու խան
գար ման, ցածր ինք նագ նա հա տա կա նի, խու ճա պի, ալ կո հո լի/
թմրան յու թե րի օգ տա գործ ման, ինք նաս պա նութ յան փոր ձե րի 
եւ այլ հե տե ւանք նե րի։ Ըն տա նե կան բռնութ յու նը նաեւ էա կան 
ազ դե ցութ յուն ու նի զո հի սո ցիա լա կան մի ջա վայ րի վրա։ Ըն տա
նի քը, ըն կեր ներն ու գոր ծըն կեր նե րը ռիս կի են դի մում, երբ փոր
ձում են մի ջամ տել կամ օգ նել զո հին՝ բռնա րար հա րա բե րութ
յուն նե րից հե ռա նա լու հա մար2։

Ըն տա նե կան բռնութ յան են թարկ ված ե րե խա նե րը կա րող են  ու
նե նալ զար գաց ման խնդիր ներ, հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր
ներ, կրթա կան դժվա րութ յուն ներ, ագ րե սիվ վարք եւ ցածր 
ինք նագ նա հա տա կան: Ըն տա նե կան բռնութ յան մի ջա վայ րում 
ապ րող ե րե խա ներն ա վե լի հա վա նա կան է, որ կկա տա րեն հան
ցա գոր ծութ յուն կամ կկի րա ռեն բռնութ յուն ի րենց զու գըն կեր նե
րի նկատ մամբ հե տա գա հա րա բե րութ յուն նե րում։ Ն րանք շատ 
հա ճախ ըն կա լում են բռնութ յու նը որ պես ըն դու նե լի վար քա
գիծ։ « Կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան եւ ըն տա նե կան բռնութ
յան կան խար գել ման եւ դրա դեմ պայ քա րի մա սին» Եվ րո պա յի 
խորհր դի կոն վեն ցիան (Ս տամ բուլ յան Կոն վեն ցիա), ան հեր քե
լիո րեն ըն դու նում է ըն տա նե կան բռնութ յան հե տե ւան քը ե րե
խա յի նկատ մամբ ե՛ւ որ պես բռնութ յան են թարկ վա ծի, ե՛ւ որ պես 
բռնութ յան ա կա նա տե սի3։

2 Տե՛ս Council of Europe, “Preventing and Combating Domestic Violence against 
Women: A learning resource for training law enforcement and justice officers”, 2016, 
էջեր 1516:
3 Տե՛ս https://rm.coe.int/168008482e:

https://rm.coe.int/168008482e
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Ըն տա նե կան բռնութ յու նը լուրջ հե տե ւանք ներ ու նի ամ բողջ հա
սա րա կութ յան վրա։ Այն դրսե ւոր վում է ոչ միայն բռնութ յան դեմ 
պայ քա րի հար ցում ի րա կա նաց վող ծախ սե րով՝ նե րառ յալ ուղ ղա
կի բժշկա կան եւ հո գե կան ա ռող ջութ յան պահ պան ման ծա ռա
յութ յուն նե րի ծախ սե րը, այ լեւ նվա զեց նում է բռնութ յան են թարկ
ված ան ձանց ներգ րա վու մը հա սա րա կութ յան մեջ՝ նե րառ յալ 
նաեւ աշ խա տու նա կութ յան կո րուս տը։

Կա նանց մե կու սա ցու մը, նրանց զրկե լը կրթութ յուն ստա նա լուց 
կամ աշ խա տե լու հնա րա վո րութ յու նից ոչ միայն աղ քա տաց նում 
է այդ ըն տա նի քը, այ լեւ նպաս տում է Հա յաս տա նում ա վե լի ցածր 
սո ցիալտնտե սա կան զար գաց ման գոր ծըն թա ցին4: 

Երբ բռնա րար նե րը պա տաս խա նատ վութ յան չեն են թարկ վում, 
այդ ե րե ւույ թը հա սա րա կութ յան մեջ ըն կալ վում է որ պես ըն դու նե
լի եւ հան դուր ժե լի։ Ն ման մո տե ցու մը կա րող է հան գեց նել ա վե լի 
լուրջ բռնութ յուն նե րի եւ հե տա գա յում զո հե րը ձեռն պահ կմնան 
բռնութ յան վե րա բեր յալ հա ղոր դե լուց եւ օգ նութ յան դի մե լուց։

Իրավիճակիվերլուծություն

Ըն տա նե կան բռնութ յու նը շա րու նա կում է մնալ շատ լուրջ սո
ցիա լա կան խնդիր Հա յաս տա նում։ 2017 թվա կա նին Հա յաս տա
նի ժո ղովր դագ րա կան եւ ա ռող ջա պա հա կան հար ցե րի հե տա
զո տութ յան արդ յունք նե րը փաս տում են, որ ֆի զի կա կան կամ 
սե ռա կան բռնութ յան են թարկ ված 10 կնո ջից 4ը եր բե ւէ չեն 
հան րայ նաց րել բռնութ յան փաս տը5։ ՄԱԿի Բ նակ չութ յան հիմ
նադ րա մի կող մից 2016 թվա կա նին ի րա կա նաց ված «Տ ղա մար

4 Տե՛ս Council of Europe, “Police Response to Violence against Women and 
Domestic Violence in Armenia”, 2018, էջեր 1011:
5 Տե՛ս https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/2893:

https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/2893
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դիկ եւ գեն դե րա յին հա վա սա րութ յու նը» սո ցիո լո գիա կան հե տա
զո տութ յան մեջ վեր է հան վում, որ հայ հա սա րա կութ յու նը հակ
ված է ար դա րաց նե լու կա նանց հան դեպ բռնութ յու նը։ Այս պես, 
հարց վող նե րի 27.7 %ը կար ծում էր, որ «կանայքորոշդեպքե
րումարժանիենծեծի» 6։

ՀՀ մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի տա րե կան զե կույ ցի հա
մա ձայն՝ 2018 թվա կա նի ըն թաց քում գրանց վել է ըն տա նե կան 
բռնութ յան 707 դեպք, ո րից 673ը ֆի զի կա կան բռնութ յան, 33ը՝ 
հո գե բա նա կան, 1ը՝ տնտե սա կան: Նշ ված դեպ քե րից 441 դեպ
քում բռնութ յուն է կի րառ վել ա մուս նու կող մից կնոջ նկատ մամբ, 
32 դեպ քում՝ կնոջ կող մից ա մուս նու նկատ մամբ, 48 դեպ քում՝ 
ծնո ղի կող մից զա վա կի նկատ մամբ, 48 դեպ քում՝ զա վա կի կող
մից ծնո ղի նկատ մամբ եւ 116 դեպ քում՝ ըն տա նի քի այլ ան դամ
նե րի մի ջեւ: 

ՀՀ ոս տի կա նութ յան տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ 2018 թվա կա նի ըն
թաց քում բռնութ յան դեպ քե րով տրվել է 435 նա խազ գու շա ցում 
եւ 132 ան հե տաձ գե լի մի ջամ տութ յան ո րո շում: 

2018 թվա կա նի ըն թաց քում ՀՀ քննչա կան կո մի տեի վա րույ թում 
քննվել է ըն տա նի քում բռնութ յան վե րա բեր յալ 519 քրեա կան գործ, 
ո րոն ցից ա վարտ վել է ըն տա նի քում բռնութ յան վե րա բեր յալ 393 
քրեա կան գործ։ 297 քրեա կան գոր ծի վա րույթ կարճ վել է, ո րոն ցից 
91ը` ար դա րաց ման հիմ քով, 206ը` ոչ ար դա րաց ման հիմ քով: 

Ըստ ՀՀ դա տա խա զութ յան տվյալ նե րի՝ 2018 թվա կա նի ըն թաց
քում ըն տա նի քում բռնութ յան 406 դեպ քի առ թիվ հա րուց վել է 
նույն քան քրեա կան գործ:

6 https://armenia.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/MEN%20AND%20
GENDER%20EQUALITY_Final_0.pdf։

https://armenia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MEN AND GENDER EQUALITY_Final_0.pdf
https://armenia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MEN AND GENDER EQUALITY_Final_0.pdf


18

Այ նո ւա մե նայ նիվ, գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան դեպ քե րի 
ի րա կան թի վը հայտ նի չէ, քա նի որ խնդի րը գաղտ նի է եւ ԸԲ 
ա ջակց ման կենտ րոն ՀԿնե րում ա վե լի մեծ թվով դեպ քեր կան: 
Գեն դե րա յին բռնութ յան հիմ նախնդ րի ե՛ւ կա նանց, ե՛ւ նրանց 
ըն տա նիք նե րի վրա դրա ազ դե ցութ յան վե րա բեր յալ հրա պա րա
կայ նո րեն չկա պաշ տո նա կան վի ճա կագ րութ յուն:

Վե րոնշ յալ տվյալ նե րից պարզ է, որ ԸԲ դեպ քե րի գրե թե կե սը 
կարճ վել է տե սու չի կող մից, ո րը զո հա կենտ րոն մո տեց ման բա
ցա կա յութ յան, ինչ պես նաեւ հան ցա վո րութ յան բա ցա կա յութ յան 
ա պա ցույց է, ո րը բռնա րար նե րին թող նում է ան պա տիժ եւ հու
սա հա տեց նում է կա նանց` հե տա մուտ լի նե լու եր կա րա ժամ կետ 
դա տա կան քննութ յուն նե րին:
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Զե կույ ցի հիմ նա կան նպա տակն է ա ռանձ նաց նել ըն տա նե կան 
բռնութ յան են թարկ ված ան ձանց ար դա րա դա տութ յան մատ չե
լիութ յան ա պա հով ման եւ սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան կազ
մա կերպ ման շրջա նակ նե րում տար բեր գե րա տես չութ յուն նե րի 
աշ խա տան քի վե րա բեր յալ առ կա հիմ նա կան բա ցե րը Հա յաս
տա նում: Այս գոր ծըն թա ցը նե րա ռում է հաս տատ ված մի ջազ գա
յին ստան դարտ նե րի եւ պրակ տի կա յի հետ ու սում նա սի րութ յուն 
եւ հա մե մա տութ յուն, ինչ պես նաեւ ա ռա ջար կութ յուն ներ՝ անհ
րա ժեշտ գործ նա կան քայ լեր ձեռ նար կե լու հա մար:

Սույն զե կույ ցը բաղ կա ցած է 6 հիմ նա կան հատ ված նե րից, ո րոնք 
են՝ Օ րենսդ րութ յուն, Ի րա վուն քի կի րա ռում, Սո ցիա լա կան ծա ռա
յութ յուն ներ, Ա ռող ջա պա հութ յուն, Կր թութ յուն եւ Խո ցե լի խմբեր:

Զե կույ ցի մշակ ման հա մար հիմք են ծա ռա յել ազ գա յին օ րենս
դրութ յու նը եւ պրակ տի կան, ՄԱԿի, Մար դու ի րա վունք նե րի եվ
րո պա կան դա տա րա նի եւ Եվ րո պա յի խորհր դի մի շարք փաս
տաթղ թեր, ինչ պես նաեւ այլ երկր նե րի ա ռա ջա դեմ փորձն ըն
տա նե կան բռնութ յան կան խար գել ման եւ բա ցա հայտ ման, ինչ
պես նաեւ բռնութ յան են թարկ ված ան ձանց պաշտ պա նութ յան 
ո լոր տում:
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Զե կույ ցի պատ րաստ ման հա մար ի րա կա նաց վել են «Ընդ դեմ 
կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան կոա լի ցիա» ՀԿի ան դամ հա
սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի հո գե բան նե րի, սո ցիա
լա կան աշ խա տող նե րի, փաս տա բան նե րի եւ շա հա ռու նե րի հետ 
հար ցազ րույց ներ: Հար ցազ րույց նե րի մի մա սը ա նա նուն ձե ւով 
մեջ բեր ված են զե կույ ցում: Այս զե կույ ցի մշակ ման հա մար հիմք 
են ծա ռա յել նաեւ ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ քե րով քրեա կան 
եւ քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րի ու սում նա սի րութ յու նը, դա տաի
րա վա կան տար բեր գոր ծըն թաց նե րը եւ սո ցիա լա կան պաշտ
պա նութ յան կազ մա կերպ ման գոր ծըն թա ցը։

Հարկ է նշել, որ աշ խար հում ըն տա նե կան բռնութ յան ա վե լի քան 
90%ը ի րա կա նաց վում է տղա մար դու կող մից կնոջ նկատ մամբ: 
Հե տե ւա բար մենք այն ան վա նում ենք գեն դե րա յին բռնութ յուն, 
այդ իսկ պատ ճա ռով զե կույ ցում մենք զո հին կանդ րա դառ նանք 
որ պես կին, իսկ բռնա րա րին՝ որ պես տղա մարդ:
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ԸԲ օ րեն քը, որն ըն դուն վել է 2018 թվա կա նին, կա տար յալ չէ: Այ
նո ւա մե նայ նիվ, դա մի քայլ է ա ռաջ: Մի շարք ու սում նա սի րութ
յուն ներ, մաս նա վո րա պես Եվ րո պա յի խորհր դի ե րեք հոդ ված
ներ, անդ րա դառ նում են օ րեն քում եւ քրեա կան օ րենսգր քում 
առ կա բաց թո ղում նե րին, ինչ պես նաեւ Ս տամ բուլ յան կոն վեն
ցիա յի7 հետ կապ ված հայ կա կան ԸԲ օ րեն քի բաց թո ղում նե րին:

Թե րեւս օ րենսդ րա կան ա մե նա մեծ խնդիրն այն է, որ մինչ օրս 
ըն տա նե կան բռնութ յու նը չի քրեա կա նաց վել: Օ րեն քը պետք է 
ու շադ րութ յուն դարձ նի կան խար գել ման, պաշտ պա նութ յան եւ 
պատ ժիչ մի ջոց նե րի վրա: Հայ կա կան ԸԲ օ րեն քը չի պա րու նա
կում պատ ժիչ մի ջոց ներ: ՀՀ քրեա կան օ րենս գիր քը չի քրեա կա
նաց նում ԸԲն  որ պես հան ցա գոր ծութ յուն:

Ա վե լին, օ րեն քում հղում նե րը «ըն տա նի քում հա մե րաշ խութ յու
նը վե րա կանգ նե լու» եւ «հաշ տեց ման հա մար» պետք է հան վեն, 
քա նի որ այն արդ յու նա վետ չէ ԸԲի դեպ քում եւ խրա խու սում 
է զո հին վե րա դառ նալ բռնա րա րի մոտ: Ընտ րութ յու նը պետք է 

7 Տե՛ս https://rm.coe.int/168008482e։

https://rm.coe.int/168008482e
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կա տա րի կի նը, այլ ոչ թե թե լադր վի պե տութ յան կող մից: Հարկ 
է նշել, որ մի ջազ գա յին փոր ձից ել նե լով՝ հաշ տութ յան կի րա ռու
մը, ինք նին, արդ յու նա վետ է կող մե րի ի րա վա բա նա կան հա րա
բե րութ յուն նե րի հա վա սա րութ յան դեպ քում: Սա չի հա մա պա
տաս խա նում ըն տա նե կան բռնութ յան զո հի եւ բռնա րա րի մի ջեւ 
փոխ հա րա բե րութ յուն նե րին, ո րը հիմն ված է գեն դե րա յին ան
հա վա սա րութ յան վրա: Ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ քում հաշ
տութ յան կի րառ ման խնդրա հա րույց եւ ոչ արդ յու նա վետ լի նե լու 
մա սին դիր քո րո շում է հայտ նել նաեւ ՄԱԿի Կա նանց նկատ
մամբ խտրա կա նութ յան վե րաց ման մա սին կո մի տեն իր N 33 
ընդ հա նուր հանձ նա րա րա կա նում8։

Նաեւ այն սահ ման ման մեջ, թե ով է ԸԲի զոհ, օ րեն քում հարկ է 
նե րա ռել «զու գըն կեր» կա տե գո րիան, ինչ պես նաեւ հե տապըն
դու մը՝ որ պես վե րահս կո ղա կան վար քագ ծի ձեւ: Աշ խար հում 
կնաս պա նութ յուն նե րի 38 տո կո սը կա տար վում է ին տիմ զու գըն
կե րոջ կող մից9: Զու գըն կեր տեր մի նը վե րա բե րում է այն հա րա
բե րութ յուն նե րին, ո րոնք ա մուս նութ յու նից դուրս են, բայց այդ 
հա րա բե րութ յուն նե րում նույն պես կա րող են առ կա լի նել ըն տա
նե կան բռնութ յան ե րե ւույթ ներ: Օ րեն քում հե տապն դու մը նույն
պես պետք է նշվի որ պես վե րահս կող վար քա գիծ: Ս րանք ԸԲի 
այն կող մերն են, ո րոնց անդ րա դարձ չի կա տար վում ԸԲ օ րեն
քում, իսկ Հա յաս տա նում ԸԲ ա ջակց ման կենտ րոն նե րը պար բե
րա բար հան դի պում են նման դեպ քե րի:

Ս տո րեւ ներ կա յաց նում ենք օ րեն քի ա մե նա կա րե ւոր աս պեկտ
նե րը, ո րոնք պետք է վե րա նայ վեն եւ ո րոնց հետ մենք հա ճախ 
առնչ վում ենք ԸԲ դեպ քե րի հետ գործ ու նե նա լիս: Տե ղե կատ վութ
յու նը հա վաք վել է (ինչ պես նշված է ստո րեւ) Եվ րո պա յի Խորհըր

8 Տե՛ս  https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/։ 
9 Տե՛ս https;//tbinternet.ohcr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/lGlobal/
CEDAW_C_GG 33 7767 E.pdf։  

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/
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դից, Ըն տա նե կան բռնութ յան վե րա բեր յալ բա ցե րի վեր լու ծութ
յուն նե րից եւ ա ռա ջար կութ յուն նե րից, Ըն տա նի քում բռնութ յան 
են թարկ ված զո հե րի պաշտ պա նութ յան եւ Ըն տա նի քում խա ղա
ղութ յան վե րա կանգն ման եւ դրան վե րա բե րող ոս տի կա նութ յան 
հրա ման նե րից՝ գրված Լո ռի Ման նի կող մից 2019 թ ին:

•	 Չ նա յած ըն տա նե կան բռնութ յան մա սին օ րեն քում նե րառ
ված է ֆի զի կա կան, սե ռա կան, տնտե սա կան եւ հո գե բա
նա կան բռնութ յու նը, բայց միայն ֆի զի կա կան եւ սե ռա կան 
բռնութ յունն է քրեա կա նաց ված: Հե տե ւա բար, ոչ մի քրեա
կան պատ ժա մի ջոց չի կա րող կի րառ վել տնտե սա կան եւ հո
գե բա նա կան բռնութ յան հա մար:

•	 105րդ հոդ վա ծը մեղ մաց նում է քրեա կան պա տաս խա նատ
վութ յու նը՝ հիմք ըն դու նե լով զո հի կող մից ան բա րո յա կան 
վար քա գի ծը եւ բռնա րա րի ար ժա նա պատ վութ յա նը կամ 
պատ վին հասց ված վի րա վո րան քը: Արդ յուն քում, ո րոշ դեպ
քե րում կնոջ սե ռա կան կյան քին վե րա բե րող պատ մութ յու նը 
կամ դա վա ճա նութ յան մե ղադ րան քը կա րող են ար դա րաց
նել տղա մար դուն, ո րի «ան մեղ սու նա կութ յան մեջ լի նե լը» 
հան գեց րել է սպա նութ յան: «Ան բա րո յա կան» պահ ված քի 
կարծ րա տի պա յին եւ գեն դե րա յին հաս կա ցութ յուն նե րի հիմ
քում ըն կած լի նե լուց բա ցի՝ այս դրույթն ա նո րոշ է եւ բարձ
րաց նում է ի րա վա կան ո րո շա կիութ յան հար ցեր` կապ ված 
դրա կի րառ ման հետ:

•	 Վե րաց նել Ք րեա կան օ րենսգր քից 105րդ հոդ վա ծը, քա նի որ 
դա ար դա րաց նում է բռնութ յու նը` հղում կա տա րե լով ա վան
դա կան նոր մե րին, բռնա րա րի՝ այս պես կոչ ված «պատ վին» 
կամ ար ժա նա պատ վութ յա նը եւ ան բա րո յա կան պահ ված քին:

•	 Ս տեղ ծել լրա ցու ցիչ ծան րա ցու ցիչ հան գա մանք ներ՝ հիմն վե
լով հե տեւ յա լի վրա.
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o  գեն դե րա յին կողմ նա կա լութ յամբ պայ մա նա վոր ված հան
ցա գոր ծութ յուն ներ,

o զեն քի գոր ծած մամբ կամ սպառ նա լի քով կա տար ված 
հան ցա գոր ծութ յուն ներ,

o ե րե խա յի դեմ կամ նրա ներ կա յութ յամբ կա տար ված հան
ցա գոր ծութ յուն ներ եւ

o նախ կին կամ ներ կա յիս ա մուս նու կամ զու գըն կե րոջ 
նկատ մամբ կա տար ված հան ցա գոր ծութ յուն ներ ըն տա
նի քի ան դա մի կող մից, զո հի հետ բնակ վող ան ձի կող մից 
կամ իր լիա զո րութ յուն նե րը չա րա շա հող ան ձի կող մից:

•	 Ոս տի կա նութ յան՝ բռնա րար նե րին նա խազ գու շա ցում տա լը՝ 
որ պես ա ռաջ նա հերթ ո րո շում, հա նել կի րա ռու մից:

•	 7րդ հոդ վա ծի 1ին կե տը պետք է նա խա տե սի ԱՄՈի տրա
մադ րում՝ զո հին պաշտ պա նե լու հա մար` ա ռանց հղման, թե 
արդ յոք բռնա րա րի կա տա րած բռնութ յու նը հան ցա գոր ծութ
յուն է:

•	 9րդ հոդ վա ծում պետք է ա վե լաց նել դրույթ, ո րը կե րաշ խա
վո րի զո հի ծա նու ցում ստա նա լը բռնա րա րին ձեր բա կա լութ
յու նից կամ բան տից ա զա տե լիս:

•	 Ան հե տաձ գե լի մի ջամ տութ յան ո րո շում նե րի եւ պաշտ պա
նա կան ո րո շում նե րի խախ տում նե րը պետք է հան գեց նեն 
քրեա կան, այլ ոչ թե վար չա կան պատ ժա մի ջոց նե րի:

•	 Փո փո խել ծա նու ցում նե րի եւ բո ղո քարկ ման գոր ծըն թա ցին 
վե րա բե րող ըն թա ցա կար գե րը, ո րոնք վե րա բե րում են նա
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խազ գու շա ցում նե րի, ան հե տաձ գե լի մի ջամ տութ յան ո րո
շում նե րի եւ պաշտ պա նա կան ո րո շում նե րի տրա մադր մա նը, 
որ պես զի ե՛ւ զո հե րը, եւ՛ բռնա րար նե րը ստա նան պատ շաճ 
ծա նու ցում եւ ու նե նան բո ղո քար կե լու նույն ի րա վունք նե րը: 

•	 Այս կար գի մեջ ո րե ւէ հի շա տա կում չկա խախ տու մը կա տա
րե լու հա մար պատ ժա մի ջոց նշա նա կե լու նպա տա կով տե ղե
կատ վութ յու նը դա տա րան փո խան ցե լու մա սին: Ք րեա կան 
ար դա րա դա տութ յան շղթա յի գոր ծիչ նե րը դեռ չեն գնա հա
տել միջ գե րա տես չա կան հա ղոր դակ ցութ յան մա կար դա կը, 
որն անհ րա ժեշտ է հա մա կար գի աշ խա տանքն ա պա հո վե լու 
հա մար:

•	 Հա նել «են թադր յալ» տեր մի նը « Ռիս կի/վտան գի գնա հատ
ման» հար ցա շա րից՝ ըն տա նի քում բռնութ յան կրկնութ յան 
կամ բռնութ յան շա րու նա կա կա նութ յան վտան գի գնա հատ
ման չա փա նիշ նե րի հա մար:

•	 Մաս նա գի տա կան ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող նե րի հա մար 
ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ քե րին վե րա բե րող չա փո րո շիչ
նե րը պետք է պա հան ջեն զո հի հա մա ձայ նութ յու նը՝ բա ցա
ռութ յամբ այն դեպ քե րի, երբ ե րե խա նե րի կյանքն ու ան
վտան գութ յու նը վտան գի տակ է:

•	 Ըն տա նե կան բռնութ յան մա սին օ րեն քի 10րդ հոդ վա ծը 
պետք է փո փոխ վի` հաշ տեց ման ոչ պար տա դիր բնույ թի վե
րա բեր յալ խառ նաշ փո թից խու սա փե լու հա մար:

Ա վե լին, զար գա ցած շատ երկր ներ ստեղ ծել են բարձր ռիս կի 
մաս նա գետ նե րի խումբ, ո րոնք կա րող են ա րագ ո րո շել, թե արդ
յո՞ք բռնա րա րը նշա նա կա լի վտանգ է ներ կա յաց նում զո հի կամ 
նրանց հա մայն քի հա մար: Սա կան խար գել ման շատ կա րե ւոր 
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մե խա նիզմ է, ո րը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ոս տի կա նութ յա նը 
բան տար կել ան ձին մին չեւ դա տա վա րութ յու նը: Սա կա րող է օգ
տա գործ վել հատ կա պես այն դեպ քում, երբ խախտ վում են ՊՄ
նե րը, ին չը հա մար վում է շատ վտան գա վոր:

Զար գա ցած երկր նե րում հաս տատ ված պրակ տի կան նաեւ այն 
է, որ այ ցը ե րե խա նե րին դա դա րեց վի կամ վե րահսկ վի զո հի հա
մար բարձր վտան գի դեպ քում, ինչ պես նաեւ այն դեպ քում, երբ 
բռնա րա րը թմրան յութ եւ ալ կո հոլ է օգ տա գոր ծում:
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«Թեժգիծ»ծառայություն 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում առ կա չէ միաս նա կան ըն
տա նե կան բռնութ յան ազ գա յին «թեժգիծ» ծա ռա յութ յուն։ Ըն
տա նե կան բռնութ յան են թարկ վող ան ձինք ու նեն հնա րա վո
րութ յուն՝ զան գա հա րե լու ՀՀ ոս տի կա նութ յան ընդ հա նուր 102 
հե ռա խո սա հա մա րին եւ օգ նութ յուն խնդրե լու, նրանք կա րող են 
զան գա հա րել ՄԻՊ գրա սեն յակ` ի րա վա կան հար ցե րի դեպ քում 
կամ Աշ խա տան քի եւ սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա րութ յան 
թեժ գիծ: Հիմ նա կա նում զո հե րը զան գա հա րում են «թեժգիծ» 
ծա ռա յութ յուն ներ, ո րոնք վա րում են այն ՀԿնե րը, ո րոնք զբաղ
վում են գեն դե րա յին բռնութ յան հար ցե րով (ԳԲՀ): Հարկ է նշել, 
որ պե տա կան եւ ո րոշ ՀԿնե րի «թեժգիծ» ծա ռա յութ յուն ներն 
աշ խա տում են միայն աշ խա տան քա յին ժա մե րին:

Ընդ հան րա պես պե տա կան «թեժգիծ» ծա ռա յութ յուն ներ մա տու
ցող ան ձինք բա վա րար մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաս տում
ներ չեն ան ցել, որ պես զի կա րո ղա նան ըն տա նե կան բռնութ յան 
են թարկ ված ան ձի կա րիք նե րին հա մա պա տաս խան գնա հա տել 
վտան գի աս տի ճա նը, ի րա վի ճա կի հրա տա պութ յան հար ցը կամ 
քննար կել անվ տան գութ յան ծրագ րե րը։ Ա վե լին, շատ հա ճախ 
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նրանք ըն տա նե կան բռնութ յունն ըն կա լում են որ պես «ըն տա նե
կան կոնֆ լիկտ», ինչն էլ բե րում է ծա ռա յութ յան ոչ պատ շաճ մա
տուց մա նը։ Առ կա չեն նաեւ հստակ մշակ ված մե թո դո լո գիա եւ 
ուղ ղորդ ման մե խա նիզմ ներ, ո րոն ցով «թեժգիծ» ծա ռա յութ յուն 
մա տու ցող հա մա պա տաս խան ան ձինք պետք է հա ղոր դակց վեն 
բռնութ յան են թարկ ված ան ձանց հետ եւ ըստ ի րա վի ճա կի ուղ
ղոր դեն հա մա պա տաս խան հաս տա տութ յուն ներ։

Հարկ է նշել, որ « Կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան եւ ըն տա նե
կան բռնութ յան կան խար գել ման եւ դրա դեմ պայ քա րի մա սին» 
Եվ րո պա յի խորհր դի կոն վեն ցիան ( Կոն վեն ցիա) հստակ սահ մա
նում է, որ պե տութ յուն նե րը պետք է ձեռ նար կեն օ րենսդ րա կան 
եւ այլ բնույ թի անհ րա ժեշտ բո լոր մի ջոց նե րը` նա խա տե սե լու 
ա ռանց հանգստ յան օ րե րի, շուր ջօր յա ռե ժի մով (24/7) գոր ծող 
«թեժ գիծ» օգ նութ յան անվ ճար ծա ռա յութ յուն, ո րը գաղտ նիութ
յան պահ պան մամբ զան գա հա րող նե րին խորհր դատ վութ յուն 
կտրա մադ րի Կոն վեն ցիա յի ա ռար կա հան դի սա ցող բռնութ յան 
բո լոր ձե ւե րի վե րա բեր յալ10 ։ 

Ա ռա ջարկ ներ.

1. ստեղ ծել անվ ճար, ա ռանց հանգստ յան օ րե րի, շուր
ջօր յա ռե ժի մով գոր ծող գեն դե րա յին բռնութ յան հար
ցե րով ազ գա յին «թեժ գիծ» օգ նութ յան ծա ռա յութ յուն,

2.  կազ մա կեր պել հա մա պար փակ վե րա պատ րաս տում
ներ (ԳԲՀ)ով զբաղ վող թեժ գծե րին պա տաս խա նող 
բո լոր աշ խա տա կից նե րի հա մար:

10 Տե՛ս http://www.who.int/reproductivehealth/publications/
violence/9789241564625/en/։

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/en/
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Ոստիկանությունըորպես
առաջնայինարձագանքող 

Ոս տի կա նութ յան աշ խա տա կից ներն ու նեն ա մե նա կա րե ւոր դե
րա կա տա րութ յունն այն ի մաս տով, որ վեր ջին ներս հան դես են 
գա լիս որ պես տե ղի ու նե ցած ըն տա նե կան բռնութ յան ա ռաջ նա
յին ար ձա գան քող ներ։ Ի րենց գոր ծո ղութ յուն նե րով ոս տի կան նե
րը պետք է ա պա հո վեն բռնութ յան են թարկ վող ան ձի, ինչ պես 
նաեւ վեր ջի նիս ե րե խա նե րի անվ տան գութ յու նը եւ ար ձա նագ րեն 
բռնութ յան դեպ քը, ինչն օգ տա գործ վում է ըն տա նե կան բռնութ
յան են թարկ ված ան ձանց պաշտ պա նութ յան մի ջոց կի րառ վող 
ան հե տաձ գե լի մի ջամ տութ յան կամ պաշտ պա նա կան ո րոշ ման 
կա յաց ման հա մար։

Ոս տի կա նութ յան աշ խա տա կից նե րը պետք է հստակ պատ կե
րա ցում ու նե նան, որ հազ վա դեպ դեպ քե րում է, երբ բռնութ յան 
են թարկ ված անձն ա հա զան գում է ոս տի կա նութ յուն բռնութ յան 
ա ռա ջին դրսե ւոր ման պա րա գա յում։ Նշ վա ծը հիմ նա վոր վում է 
նաեւ « Կա նանց ա ջակց ման կենտ րոն» ՀԿի պրակ տի կա յում 
հան դի պած հար յու րա վոր դեպ քե րով, երբ ոս տի կա նութ յան կող
մից ի րա կա նաց ված ռիս կի/վտան գի գնա հատ մամբ հաս տատ վել 
է, որ կի նը բռնութ յան է են թարկ վել եր կար տա րի ներ եւ ա հա
զան գել է ոս տի կա նութ յուն միայն այն պա րա գա յում, երբ ի րա
կան է դար ձել իր կյան քին սպառ նա ցող վտան գը։

Օ րեն քով ըն տա նե կան բռնութ յան կան խար գել ման եւ բռնութ
յան են թարկ ված ան ձանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան 
նպա տա կով ոս տի կա նութ յու նը պար տա վոր է ի րա կանց նել մի 
շարք գոր ծա ռույթ ներ, մաս նա վո րա պես՝ ար ձա գան քել ա հա
զան գին, հան գա մանք նե րի քննութ յան հի ման վրա լրաց նել զե
կույց, կի րա ռել նա խազ գու շաց ման եւ ան հե տաձ գե լի մի ջամ
տութ յան ո րո շում ներ եւ զո հին ա ռա ջար կել պաշտ պա նութ յուն 
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եւ ուղ ղոր դում։ Ոս տի կա նութ յու նը կա րող է նաեւ ձեր բա կա լել 
բռնա րա րին: Չ նա յած դրան՝ փոր ձը ցույց է տա լիս, որ եր բեմն 
ոս տի կա նութ յունն ա ռա վե լա պես հակ ված է ստանձ նել ըն տա նի
քի հաշ տեց ման գոր ծա ռույ թը: Սա չի հա մա պա տաս խա նում ոս
տի կա նութ յան՝ օ րեն քով սահ ման ված գոր ծա ռույթ նե րին:

Առ հա սա րակ, դեպ քի վայր ժա մա նե լուն պես ոս տի կա նութ յու
նը պետք է հա մա պա տաս խան փաս տեր հա վա քի։ Նաեւ շատ 
կա րե ւոր է, որ դեպ քի վայր հաս նե լուն պես հա մա պա տաս խան 
վե րա պատ րաս տում ան ցած ոս տի կան նե րից մե կը, գաղտ նիութ
յուն ա պա հո վե լով, հա ղոր դակց վի բռնութ յան են թարկ ված ան ձի 
հետ, մեկ այլ աշ խա տա կից՝ բռնութ յուն գոր ծադ րող ան ձի հետ 
եւ ա ռան ձին նաեւ ե րե խա նե րի հետ։ Սո վո րա բար, այս պրակ տի
կան այն քան էլ լավ չի ի րա կա նաց վում եւ, ընդ հա նուր առ մամբ, 
ոչ ոք չի խո սում ե րե խա նե րի հետ, չի ար ձա նագ րում, թե արդ յոք 
ե րե խա նե րը բռնութ յան են թարկ վել են, կամ ա կա նա տես են ե ղել 
բռնութ յան, կամ վնաս վել են: ԸԲ օ րեն քը չու նի բռնութ յան ա կա
նա տես ե րե խա յի վե րա բեր յալ պաշտ պա նութ յան մի ջոց ներ եւ չի 
պա հան ջում ո րե ւէ հա տուկ գոր ծո ղութ յուն այն դեպ քե րում, երբ 
ե րե խան ա կա նա տես է ե ղել բռնութ յան կամ վտան գի տակ է:

Ոս տի կա նութ յան աշ խա տա կից նե րը պետք է ար ձա նագ րեն 
նաեւ բռնութ յան են թարկ ված ան ձին հասց ված վնաս վածք նե րի 
ծան րութ յու նը, բայց դրանք սո վո րա բար զե կույ ցում չեն նշվում, 
կամ պար զա պես առ կա է միայն վնաս ված քի նկա րագ րութ յու նը: 
Օ րի նակ՝ այն բո լոր վնաս վածք նե րը, ո րոնք ան տե սա նե լի են, չեն 
ար ձա նագր վում։ Գլ խի կամ կրծքի ծանր հար ված նե րը, ո րոնք 
տե սա նե լի չեն, հազ վա դեպ են ար ձա նագր վում: Սո վո րա բար, 
ոս տի կա նութ յունն ուղ ղա կիո րեն մեղ մաց նում է կա տար ված 
բռնութ յան աս տի ճանն իր զե կույ ցում, եւ բռնութ յուն գոր ծադ
րող ան ձի նկատ մամբ կի րառ վում է միայն նա խազ գու շա ցում, 
նույ նիսկ ե թե բռնութ յու նը շա րու նա կա կան է ե ղել 10 տա րի նե րի 
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ըն թաց քում։ ԸԲ Օ րեն քի հա մա ձայն՝ նա խազ գու շա ցու մը կի րառ
վում է այն դեպ քե րում, երբ բռնութ յան դեպ քը ոս տի կա նութ յու
նը հայտ նա բե րել է ա ռա ջին ան գամ։ Սա ծայ րաս տի ճան սխալ եւ 
վտան գա վոր մո տե ցում է, որն ըն դուն ված չէ մի ջազ գա յին ստան
դարտ նե րի կող մից (տե՛ս Եվ րո պա յի խորհր դի ոս տի կա նութ յան 
ու ղե ցույ ցը): Հաշ վի առ նե լով, որ ԸԲն, ընդ հա նուր առ մամբ, հա
մա կարգ ված եւ շա րու նա կա կան է, եւ որ մինչ 2019 թվա կա նը ԸԲ 
ար ձա նագ րութ յուն նե րը ոս տի կա նութ յան կող մից չեն հա վաք վել՝ 
այս մո տե ցու մը չի ա պա հո վում զո հի անվ տան գութ յու նը:

Ոս տի կան նե րը պետք է դի տար կեն ներ կա նե րի պահ ված քը եւ 
հաս կա նան, թե ով է ագ րե սիվ, ով է վա խե նում, ով է տրավ մա յի 
են թարկ ված: Ն րանք պետք է նկա տեն ցան կա ցած կոտր ված իր 
եւ պայ քա րի/կռվի նշան ներ փնտրեն: Սո վո րա բար, այս էա կան 
տե սա կետ նե րից ոչ մե կը չի ար ձա նագր վում ոս տի կա նութ յան զե
կույ ցում: Ոս տի կա նութ յու նը պետք է նաեւ վկա ներ փնտրի, օ րի
նակ՝ հա րե ւան ներ կամ հա րա զատ ներ եւ ու շա դիր լի նի՝ հաս կա
նա լու հա մար արդ յո՞ք նրանք ան կողմ նա կալ են, թե՞ ոչ: Կր կին, 
սո վո րա բար դա չի ար վում ոս տի կա նութ յան կող մից11:

Ա ռա ջարկ ներ.

1. մշա կել հա մա պա տաս խան մե խա նիզմ ներ (այդ թվում 
նաեւ ի րա վա կան)՝ բռնութ յան ա ռաջ նա յին ար ձա գան
քի ի րա կա նաց ման ըն թաց քում բռնութ յան են թարկ
ված ան ձանց, ինչ պես նաեւ բռնութ յանն ա կա նա տես 
ե րե խա նե րին զո հա կենտ րոն մո տե ցում ա պա հո վե լու 
նպա տա կով,

11 Տե՛ս https://womensupportcenter.org/assets/PDF%20publications/EUR%20
ENG%20FINAL.pdf։

https://womensupportcenter.org/assets/PDF publications/EUR ENG FINAL.pdf
https://womensupportcenter.org/assets/PDF publications/EUR ENG FINAL.pdf
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2. ի րա կա նաց նել ոս տի կա նութ յան բո լոր աշ խա տա կից
նե րի շա րու նա կա կան եւ հա մա լիր վե րա պատ րաս
տում ներ գեն դե րա յին բռնութ յան եւ ըն տա նե կան 
բռնութ յան վե րա բեր յալ։

Աշխատանքբռնության
ենթարկվածանձիհետ

Մենք նկա տել ենք ոս տի կա նութ յան կա րեկ ցան քի պա կա սը զո
հե րի նկատ մամբ: Հաշ վի առ նե լով հայ հա սա րա կութ յան հայ րիշ
խա նա կան լի նե լու հան գա ման քը՝ նկա տե լի է, որ ա ռա վել կա րե
վո րութ յուն է տրվում տղա մարդ կանց ի րա վունք նե րի ա պա հով
մա նը նույ նիսկ այն պա րա գա յում, երբ նրանք բռնա րար են։

Ոս տի կա նութ յան աշ խա տա կից նե րի պատ շաճ վե րա պատ րաստ
վա ծութ յան բա ցա կա յութ յու նը հան գեց նում է բռնութ յան են թարկ
ված ան ձի նկատ մամբ սխալ/ոչ մաս նա գի տա կան վե րա բեր մուն քի 
(հար ցին ա վե լի ման րա մասն անդ րա դարձ է կա տար վում ստո րեւ 
քննարկ վող ան հե տաձ գե լի մի ջամ տութ յան ո րոշ ման բաժ նում)։ 
Ն ման դա սըն թաց նե րի հա մար կան շատ ռե սուրս ներ: Այս ի մաս
տով վե րա պատ րաս տում նե րի ի րա կա նաց ման հար ցում օգ տա
կար գոր ծի քա կազմ է մշակ վել դե ռեւս 2018 թվա կա նին Եվ րո պա յի 
խորհր դի կող մից հրա տա րակ ված « Հա յաս տա նում ոս տի կա նութ
յան ար ձա գան քը կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան եւ ըն տա նե կան 
բռնութ յան նկատ մամբ» ու ղե ցույ ցում։ 

Ի թիվս այլ ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի՝ ու ղե ցույ ցում անդ րա
դարձ է կա տար վում այն հար ցին, որ բռնութ յան են թարկ ված 
ան ձի հետ հա ղոր դակց վե լիս ոս տի կա նութ յան աշ խա տա կից նե
րը պետք է ստեղ ծեն վստա հութ յան մթնո լորտ։ Հար ցազ րույ ցի 
ժա մա նակ մարմ նի լե զուն շատ կա րե ւոր է վստա հութ յուն հաս
տա տե լու հա մար, ինչ պես նաեւ այն կա րե ւոր է, որ  ոս տի կա
նութ յան աշ խա տա կի ցը չպետք է հան դես գա որ պես դա տա վոր։ 
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Ոս տի կա նութ յան դերն է «ապահովել բռնության ենթարկված
անձի անվտանգությունը, պատասխանատվության ենթարկել
բռնարարին եւ անհրաժեշտության դեպքում կիրառել պաշտ
պանականորոշումներ:Ոստիկանիսեփականպատկերացում
ները, արժեքներն ու կարծիքները չպետք է արտահայտվեն
բռնության ենթարկված անձի հետ հաղորդակցման ընթաց
քում»12։ԿԱԿիշահառուներիհետքննարկումներիցտեղեկա
ցանք,որայդմեթոդներըհազվադեպենկիրառվում:Ավելիհա
ճախդրանքանտեսվումեն:

Ոս տի կա նութ յու նը նաեւ պետք է պատ րաստ լի նի զբաղ վել ե րե
խա նե րի խնդիր նե րով: Մենք հար ցաքնն ված ե րե խա նե րի նույ
նիսկ մեկ օ րի նակ չու նենք, եւ Հա յաս տա նում քիչ թվով ոս տի կան
ներ կան, ո րոնք ո րա կա վոր ված են հար ցաքն նել ե րե խա նե րին: 
Ե րե խա նե րին պետք է նաեւ ա սել, որ ի րենք դժվար կա ցութ յան 
մեջ չեն եւ ոչ մի վատ բան չեն ա րել: Ն րանք հա ճախ հա վա տում 
են, որ ի րենք են բռնութ յան պատ ճառ հան դի սա նում, եւ պետք է 
նրանց վստա հեց նել, որ դա այդ պես չէ:

Ա ռա ջարկ ներ.

1. ի րա կա նաց նել գեն դե րա յին բռնութ յան հիմ նա հար ցե
րի, բռնութ յան կան խար գել ման, բռնութ յան են թարկ
ված ան ձանց կա րիք նե րին հա մա պա տաս խան ար ձա
գանք ման մե խա նիզմ նե րի վե րա բեր յալ հա մա պար
փակ վե րա պատ րաս տում ներ,

2. ի րա կա նաց նել հա տուկ վե րա պատ րաս տում ներ ոս
տի կա նութ յան աշ խա տա կից նե րի հետ՝ ըն տա նե կան 
բռնութ յան դեպ քե րում ե րե խա նե րի հետ ճիշտ հա
ղոր դակց վե լու հա մար,

12 Ibid էջ 23։
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3. վե րա նա յել զե կույ ցի ձե ւը` այն դարձ նե լով ա ռա վել 
հա մա պար փակ, որ պես զի դրանք կա րո ղա նան հիմք 
հան դի սա նալ որ պես դա տա կան ա պա ցույց։

Բռնարարի
պատասխանատվությունը

Քա նի դեռ ոս տի կա նութ յու նը պատ շաճ գոր ծո ղութ յուն ներ չի 
ձեռ նար կել բռնա րար նե րի նկատ մամբ, տի րե լու է ան պատ ժե
լիութ յան մթնո լորտ, ո րը թույլ կտա բռնա րար նե րին շա րու նա կել 
ի րենց գոր ծո ղութ յուն նե րը: Ա վե լին, պե տութ յան, նե րառ յալ ոս
տի կա նութ յան պար տա կա նութ յունն է բռնա րար նե րին պա տաս
խա նատ վութ յան են թար կել: Դա չի կա րող տե ղի ու նե նալ այն քան 
ժա մա նակ, քա նի դեռ ոս տի կա նութ յունն այս դեպ քե րը դի տում է 
որ պես «ըն տա նե կան կոնֆ լիկտ» եւ չի հաս կա նում ԸԲի դի նա
մի կան: Շատ հա ճախ բռնա րար նե րին պա տաս խա նատ վութ յան 
են թար կե լու փո խա րեն տե ղի է ու նե նում հա կա ռա կը, եւ ոս տի
կա նութ յու նը բռնա րա րի ի րա վունք ներն ա վե լի բարձր է դա սում 
զո հի ի րա վուն քից: Երբ պետք է բռնա րա րին տա նից հա նել, մենք 
լսում ենք, որ ոս տի կա նութ յան աշ խա տա կից նե րը ա սում են այն
պի սի բա ներ, ինչ պի սիք են՝ « Խեղճ մարդ, ո՞ւր է գնա լու», « Մենք 
չենք կա րող մար դուն հա նել իր տա նից» եւ նույ նիսկ՝ «Ոչ ոք չի 
մտա ծում տղա մար դու ի րա վունք նե րի մա սին»:

Բռ նա րա րի պա տաս խա նատ վութ յու նը հե տա գա յում կքննարկ
վի դա տա կան հա մա կարգ բաժ նում:

Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը, նա խա դե պա յին 
ի րա վուն քով հաս տատ ված «Օ փուզն ընդ դեմ Թուր քիա յի»13 գոր ծով 

13 Տ ե՛ս Մ արդ ու իրավ ուն քնե րի  եվ րոպ ական դա տար ան,  « Օփուզն ընդդեմ 
Թուր քիայի » գ ործով ո րոշ ումը, 
https:/ /h udoc. echr.co e.int/a pp/conv er sion/p df /?library=ECHR&id=0 01 92 945
&filename =00 192945.p df:

https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-92945&filename=001-92945.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-92945&filename=001-92945.pdf
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ճա նա չեց, որ պե տութ յու նը հաշ վե տու պետք է լի նի այն բո լոր դեպ
քե րում, երբ ձա խո ղել է պաշտ պա նել կա նանց ի րա վունք ներն ըն
տա նե կան բռնութ յու նից: «Օ փուզն ընդ դեմ Թուր քիա յի», հե տա գա
յում նաեւ « Կոնտ րո վան ընդ դեմ Ս լո վա կիա յի»14 գոր ծե րով նա խա
դե պա յին վճիռ նե րը հիմք ծա ռա յե ցին, որ Մար դու ի րա վունք նե րի 
եվ րո պա կան դա տա րա նը ճա նա չի կա նանց նկատ մամբ բռնութ
յու նը որ պես հա մա կար գա յին խնդիր, որն ար տա ցո լում է ու ժե րի 
ան հա վա սար բաշ խու մը: Իշ խա նութ յան այս ան հա վա սա րութ յու նը 
ներ կա յումս առ կա է գեն դե րա յին ու ժեղ կարծ րա տի պե րով հայ րիշ
խա նա կան հա սա րա կութ յուն նե րում, ո րոնք նվա զեց նում են կա
նանց դերն ու ար ժե քը եւ նա խա պատ վութ յու նը տա լիս տղա մարդ
կանց, ո րոնց ըն ձեռ վում է գե րա կա դիրք:

Ա ռա ջարկ.

1. ի րա կա նաց նել գեն դե րա յին բռնութ յան հիմ նա հար ցե
րի եւ ըն տա նե կան բռնութ յան են թարկ ված ան ձանց 
կա րիք նե րին հա մա պա տաս խան ար ձա գանք ման 
մե խա նիզմ նե րի վե րա բեր յալ հա մա պար փակ վե րա
պատ րաս տում ներ։

Ոստիկանությանարձագանքի
հետկապվածայլխնդիրներ

Կան մի շարք խախ տում ներ, ո րոնք ի րա կա նաց նում է ոս տի կա
նութ յու նը: Այս խախ տում նե րը պար տա դիր չէ, որ օ րեն քի խախ
տում ներ լի նեն, քա նի որ օ րեն քը կամ ոս տի կա նութ յան ներ քին 
մե խա նիզմ նե րը չեն վե րա բե րում այդ վար քագ ծե րին: Այ նո ւա մե

14 Տե՛ ս Մարդու իրավու նքների  եվ րոպակա ն դատարան , « Կոնտրո վան  ը նդդ եմ 
Ս լովակիայի » գո րծ ով որոշումը , 
https: // www .coe.in t/t/dg2 /equa lit y/domes ticvio lence ca mpaign/res ources/
Kontrova %20v. %20 Slova kia_en .asp:

https://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/resources/Kontrova v. Slovakia_en.asp
https://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/resources/Kontrova v. Slovakia_en.asp
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նայ նիվ, հաշ վի առ նե լով ԸԲի լա վա գույն փոր ձը՝ ոս տի կա նութ
յան գոր ծո ղութ յուն նե րը լիո վին ան պատ շաճ են: Նույ նիսկ երբ 
օ րեն քը պա հան ջում է գոր ծո ղութ յուն, ոս տի կա նութ յու նը դա 
չի կի րա ռում: Օ րի նակ՝ ե թե զո հը հղի է, եւ բռնա րա րը ծե ծում է 
նրան, ա պա բռնա րա րը պետք է կա լա նա վոր վի եւ պա տաս խա
նատ վութ յան են թարկ վի, քա նի որ դա քրեա կան օ րենսդ րութ
յամբ նա խա տես ված լուրջ հան ցա գոր ծութ յուն է: Փո խա րե նը ոս
տի կա նութ յու նը տա լիս է ըն դա մե նը 10 օր ԱՄՈ:

Բա ցի դրա նից՝ հա ճախ են հան դի պում ի րա վի ճակ ներ, երբ ոս
տի կա նութ յու նը մե ղադ րում է բռնութ յան են թարկ ված կնո ջը կա
տար ված բռնութ յան հա մար, ին չի հե տե ւան քով նաեւ փոխ վում 
է նրանց ներ կա յաց րած հա ղորդ ման ծան րութ յան աս տի ճա նը։ 
Տ րավ մա յի եւ դրա ազ դե ցութ յան վե րա բեր յալ վե րա պատ րաս
տում նե րի բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով ոս տի կա նութ յու նը հաշ
վի չի առ նում, որ զո հե րը տրավ մա տի զաց ված են եւ դրսե ւո րում 
են տրավ մա տիկ վնաս ված քի ախ տա նիշ ներ, ինչ պի սիք են հի շե
լու, կենտ րո նա նա լու, ար տա հայտ վե լու կամ ո րո շում կա յաց նե լու 
դժվա րութ յուն նե րը:

Մեկ այլ դեպ քում, երբ կի նը են թարկ վել էր ծանր բռնութ յան, 
ընդ հուպ մին չեւ բռնա րա րը հասց րել էր նրան ինք նաս պա նութ
յան փոր ձի, ոս տի կա նութ յու նը բռնա րա րի նկատ մամբ կա յաց րել 
էր ԱՄՈ 7 օր ժա մա նա կա հատ վա ծով։ Մեկ այլ դեպ քում կի նը 
ստիպ ված էր ե ղել փախ չել բռնա րա րից՝ վեր ջի նիս հետ թող նե
լով ի րենց ան չա փա հաս 5 ե րե խա նե րին: Երբ կի նը ե կել էր տե
սակ ցե լու իր ե րե խա նե րին, բռնա րա րը զան գա հա րել էր ոս տի
կա նութ յուն, եւ ոս տի կա նութ յան աշ խա տա կից նե րը ո րո շել էին 
20 օր ժա մա նա կա հատ վա ծով կնոջ նկատ մամբ կի րա ռել ԱՄՈ։ 

Մենք նաեւ նկա տել ենք, որ եր բեմն ոս տի կա նութ յու նը ի վի ճա
կի չէ պար զել, թե ով է բռնա րա րը: ՀՀ Ա րա րա տի մար զի ոս տի
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կա նութ յան հետ հան դիպ ման ժա մա նակ նշվեց, որ ար ձա նագր
ված դեպ քե րից 40%ի պա րա գա յում բռնութ յուն գոր ծադ րող ան
ձինք կա նայք են։ Թե պետ Հա յաս տա նում առ կա են ըն տա նե կան 
բռնութ յան մի շարք դեպ քեր, երբ սկե սուր նե րը բռնութ յուն են 
գոր ծադ րում հարս նե րի նկատ մամբ, այ նո ւա մե նայ նիվ ոս տի կա
նութ յան վե րոգր յալ տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ նշված 40% դեպ քե
րում տղա մար դիկ էին են թարկ վել բռնութ յան կա նանց կող մից։ 
Նշ ված ցու ցա նի շը բա վա կա նին հա կա սա կան է եւ չի հա մա պա
տաս խա նում աշ խար հի բո լոր մյուս մա սե րից ստաց ված զե կույց
նե րին: Սա հիմք է տա լիս են թադ րե լու՝ արդ յո՞ք բո լոր դեպ քե րում 
ոս տի կա նութ յան աշ խա տա կից նե րը կա րո ղա նում են տա րան ջա
տել բռնութ յան են թարկ վող ան ձին բռնա րա րից կամ թե արդ յո՞ք 
նրանք հաս կա նում են ԸԲ ի դի նա մի կան: Օ րի նակ՝ եր բեմն, երբ 
կինն ինք նա պաշտ պա նութ յան գոր ծադր մամբ վնա սում է տղա
մար դուն, ոս տի կա նութ յունն ար ձա նագ րում է կնոջ կող մից ֆի զի
կա կան բռնութ յան գոր ծադր ման դեպք տղա մար դու նկատ մամբ։  

Մեկ այլ դեպ քում բռնա րարն ու նրա ըն տա նի քը հայտ նել են, 
որ զո հը հո գե կան ան կա յուն վի ճա կում է, եւ ոս տի կա նութ յու նը 
կնո ջը հար ցաքն նե լու փո խա րեն վստա հել էր ըն տա նի քի ան
դամ նե րի խոս քին։ Ոս տի կան նե րի հետ քննար կու մից, ինչ պես 
նաեւ բռնութ յան ար ձա նագ րութ յու նից պարզ է դար ձել, որ կինն 
ա մուս նու եւ սկես րոջ կող մից պար բե րա բար են թարկ վել է ըն
տա նե կան բռնութ յա նը բնո րոշ վե րահսկ վող վար քագ ծի, սպառ
նա լիք նե րի եւ հար կադ րան քի: Հաս կա նա լի էր, որ բռնա րար ներն 
այս դեպ քում ա մու սինն ու սկե սուրն էին: Սա կայն ոս տի կա նութ
յու նը ԱՄՈ տվեց զո հին՝ դրա նով իսկ թույլ չտա լով, որ նա գնա 
բռնա րա րի տուն՝ տես նե լու իր նո րա ծին ե րե խա յին:

Ինչ պես վե րը նշվեց, մենք նկա տել ենք, որ ոս տի կա նութ յան աշ խա
տա կից նե րը դեպ քը չեն ո րա կում իբ րեւ ԸԲ, քա նի դեռ զո հի վրա 
չկան ֆի զի կա կան բռնութ յան հետ քեր: Արդ յուն քում, ե թե զո հը չի 
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են թարկ վել ֆի զի կա կան ծե ծի, սա կայն փո խա րե նը շատ լուրջ է մո
ցիո նալ բռնութ յուն է գոր ծադր վել այն աս տի ճա նի, որ նրան հասց
րել է ինք նաս պա նութ յան, ա պա դա դեռ չի հա մար վում ԸԲ։

Թե՛ ոս տի կա նութ յու նը, եւ թե՛ քննիչ նե րը շատ վատ պատ կե րա
ցում ու նեն զո հի՝ որ պես ԸԲ վե րապ րա ծի ի րա վի ճա կի եւ մտա
վոր վի ճա կի մա սին։ Զո հե րը հա ճախ ապ րել են բռնա րա րի հետ 
եր կար տա րի ներ: Ն րանք ձեռք են բե րել հաղ թա հար ման ռազ
մա վա րութ յուն ներ՝ նրանց հնա րա վո րութ յուն տա լու հա մար գո
յա տե ւել հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ նույ նիսկ այն դեպ քում, երբ 
նրանք ապ րում են տրավ մա տիկ ի րա վի ճակ նե րում: Ե թե հար
ցազ րույց վա րո ղը պատ շաճ կեր պով չվե րա պատ րաստ վի, ա պա 
կա րող է սխալ գոր ծել կամ չհաս կա նալ ի րա վի ճա կը եւ զո հի հան
դեպ կա րեկ ցանք չդրսե ւո րի: Քա նի որ ԸԲ զո հե րը հակ ված են 
նվա զեց նել/մեղ մաց նել բռնութ յու նը, բռնա րա րին ար դա րաց նել, 
ու րիշ նե րին մե ղադ րել բռնա րա րի փո խա րեն, կա րող են ստել 
կա տար վա ծի մա սին, կամ լի նել ագ րե սիվ, կամ ընդ հան րա պես 
խու սա փել խո սել այդ թե մա յի շուրջ եւ նույ նիսկ վերց նել մեղքն 
ի րենց վրա: Քն նիչ նե րը պետք է կա րո ղա նան հաս կա նալ զո հի 
նման պահ ված քը: Եր բեմն զո հը կա րող է դրսե ւո րել տար բեր 
վար քագ ծեր՝  ծի ծա ղել, երբ տե ղին չէ, կամ լի նել ընկճ ված եւ չար
ձա գան քել հար ցե րին: Այս վար քա գի ծը քննող նե րը կրկին կա րող 
են սխալ մեկ նա բա նել եւ հան գեց նել սխալ գնա հա տա կա նի, որն 
էլ ա վե լի կվնա սի զո հին:

Ոս տի կա նութ յան ԸԲ դեպ քե րի վար ման հետ կապ ված վե րը 
նշված բո լոր հիմ նախն դիր նե րը բխում են այն փաս տից, որ ոս
տի կա նութ յու նը ըն տա նե կան բռնութ յան վե րա բեր յալ պատ շաճ 
վե րա պատ րաս տում չի ստա նում:

« Կա նանց ա ջակց ման կենտ րոն» ՀԿի կող մից ՀՀ ոս տի կա նութ
յան կրթա հա մա լի րում անց կաց ված դա սըն թա ցի արդ յունք նե րը 
փաս տում էին, որ վեր ջին ներս չեն տի րա պե տում խնդրին, եւ որ 
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նրանց ու սում նա ռութ յան նյու թե րը, մե թո դա բա նութ յու նը թե րի 
են եւ չեն հա մա պա տաս խա նում վե րա պատ րաստ ման չա փո
րո շիչ նե րին։ Ել նե լով ոս տի կա նութ յան աշ խա տա կից նե րի տված 
հար ցե րից կամ այն հար ցե րից, ո րոնց նրանք այդ պես էլ չկա րո
ղա ցան պա տաս խա նել՝ պարզ էր, որ նախ կի նում այդ աշ խա տա
կից նե րը պատ շաճ վե րա պատ րաս տում չեն ան ցել։ Մենք բազ
միցս խնդրել ենք տես նել ոս տի կա նութ յան վե րա պատ րաստ ման 
ձեռ նար կը, բայց դա մեզ չի տրա մադր վել: Մենք նաեւ չգի տենք, 
թե ԸԲ վե րա պատ րաստ ման քա նի՞ պար տա դիր դա սա ժամ 
պետք է անց նի ոս տի կա նութ յան աշ խա տա կի ցը Հա յաս տա նում: 
Մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րի հա մա ձայն՝ առն վազն 40 ժամ է նա
խա տես ված տա րե կան վե րա պատ րաս տում նե րի հա մար։

 «Ընդ դեմ կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան կոա լի ցիա» ՀԿի կող
մից ՀՀ ոս տի կա նութ յան կրթա հա մա լի րում ըն տա նե կան բռնութ
յան վե րա բեր յալ անց կաց վող դա սըն թաց նե րի (տե սա կան/պրակ
տիկ մաս) մա սին հարց մանն ի պա տաս խան տե ղե կա նում ենք, 
որ հիմ նա կան ա ռար կա նե րը մաս նա գետ ներն անց նում են 24 
ժամ տե ւո ղութ յամբ: Միայն 2020 թվա կա նին ներդր ված «Ըն տա
նի քում բռնութ յան կան խար գել ման ի րա վա կան հիմ քե րը» մա
գիստ րո սա կան կրթա կան ծրագ րի դեպ քում է հատ կաց ված 30 
ժամ տե ւո ղութ յամբ դա սա խո սութ յուն, 6 ժամ տե ւո ղութ յամբ սե
մի նար եւ 54 ժամ տե ւո ղութ յամբ ինք նու րույն աշ խա տանք։ Հարկ 
է նշել, որ ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ քե րով աշ խա տող ոչ բո լոր 
ոս տի կան ներն են անց նում նշված մա գիստ րո սա կան ծրա գի րը։ 
Հե տե ւա բար ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ քե րով աշ խա տող ոս
տի կան նե րի գե րակ շիռ մե ծա մաս նութ յու նը ձեռք է բե րում գի
տե լիք ներ 24 ժամ տե ւո ղութ յամբ դա սըն թաց նե րի ըն թաց քում։ 
Ան հեր քե լի է, որ նշված ժա մա քա նա կի ըն թաց քում ոս տի կան նե
րը չեն կա րող ձեռք բե րել խոր քա յին եւ պրակ տիկ գի տե լիք ներ 
ըն տա նե կան բռնութ յան վե րա բեր յալ։ Հա մե մա տութ յան հա մար 
հարկ է նշել, որ մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րի հա մա պա տաս խան՝ 
այդ դա սըն թաց նե րը պետք է լի նեն նվա զա գույ նը 40 ժամ տե ւո
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ղութ յամբ այն էլ գեն դե րա յին զգա յու նութ յուն ու նե ցող մաս նա
գետ նե րի դեպ քում15։

Ա ռա ջարկ ներ.

1. ոս տի կա նութ յան բո լոր աշ խա տա կից նե րը, ո րոնք ըն
դուն վում են ոս տի կա նութ յան ծա ռա յութ յան, պետք է 
առն վազն 40 ժամ վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց 
անց նեն ըն տա նե կան բռնութ յան վե րա բեր յալ` հիմն
վե լով մի ջազ գայ նո րեն հաս տատ ված ու սում նա կան 
ծրագ րի վրա,

1. ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ քե րի հետ ան մի ջա կա
նո րեն աշ խա տող ոս տի կան նե րը պետք է անց նեն 
լրա ցու ցիչ խո րաց ված վե րա պատ րաս տում։

Երբոստիկանը
բռնարարէ

« Կա նանց ա ջակց ման կենտ րոն» ՀԿն  իր գոր ծու նեութ յան ըն
թաց քում հան դի պել է ո րո շա կի դեպ քե րի, երբ բռնութ յուն գոր
ծադ րող ան ձը ե ղել է ոս տի կա նութ յան աշ խա տա կից։ Այդ դեպ քե
րում մենք նկա տել ենք, որ նույն հա մա կար գում գոր ծու նեութ յուն 
ծա վա լող ան ձինք ոչ միայն կողմ նա կալ մո տե ցում են ցու ցա բե րել 
բռնութ յան են թարկ ված ան ձի նկատ մամբ, այ լեւ սպառ նա ցել են 
վեր ջի նիս, ինչ պես նաեւ կազ մա կեր պութ յան աշ խա տա կից նե
րին։ Դեպ քե րից մե կի ժա մա նակ, երբ բռնութ յան են թարկ ված 
ան ձը կազ մա կեր պութ յան սո ցիա լա կան աշ խա տո ղի եւ ի րա
վա բա նի հետ ժա մա նել է ոս տի կա նութ յան բա ժան մունք, նրան 
դի մել են «Xոստիկանիկին» ար տա հայ տութ յամբ եւ այդ նույն 

15 Տե՛ս  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4231530/:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4231530/
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ժա մա նա կա հատ վա ծում բռնութ յուն գոր ծադ րող ոս տի կա նութ
յան այդ աշ խա տա կիցն իր գոր ծըն կեր նե րի հետ սուրճ խմե լիս եւ 
կա տակ ներ ա նե լիս է ե ղել։

Ն ման ի րա վի ճա կում բռնութ յան են թարկ ված ան ձը վստա հութ
յուն չի կա րող ու նե նալ իր նկատ մամբ կա տար վող բռնութ յան 
դեպ քի օբ յեկ տիվ քննութ յան հան դեպ։

Հայտ նի է, որ աշ խար հի տար բեր մա սե րում ե ղել են բռնա րար
ներ, ո րոնք զբա ղեց րել են այն պի սի պաշ տոն ներ, ինչ պի սիք 
են դա տա վոր, ոս տի կան, քննչա կան մարմ նի աշ խա տա կից եւ 
պաշ տո նա տար այլ ան ձինք: Սա կայն Հա յաս տա նում առ կա չեն 
հստակ մե խա նիզմ ներ եւ ըն թա ցա կար գեր՝ հե ռաց նե լու այդ պի
սի ան հատ նե րին ԸԲ դեպ քե րը քննե լիս կամ դա տե լիս, ինչ պես 
ար վում է մյուս երկր նե րում: 

Ա ռա ջարկ ներ.

2. մշա կել մե խա նիզմ ներ՝ ի րա վա պահ հա մա կար գում 
գեն դե րա յին բռնութ յուն գոր ծադ րող աշ խա տա կից
նե րի բա ցա հայտ ման եւ հա մա կար գից նրանց հե ռաց
ման ուղ ղութ յամբ,

3. տալ պատ ժա մի ջոց ներ ցան կա ցած ոս տի կա նի, ո րը 
ա ջակ ցում է մեկ այլ ոս տի կա նի՝ գոր ծե լու ԸԲ զո հի դեմ։

Անհետաձգելիմիջամտությանորոշում
եւնախազգուշացում

Բռ նութ յան մա սին հա ղոր դում ներ կա յաց նե լը կա րող է ա վե լի 
զայ րաց նել բռնա րա րին. այդ ի մաս տով շատ կա րե ւոր է, որ ոս
տի կա նութ յան աշ խա տա կից նե րը հնա րա վոր բո լոր քայ լե րը ձեռ



45

նար կեն՝ պաշտ պա նե լու բռնութ յան են թարկ ված ան ձին եւ նրա 
ե րե խա նե րին:  Պ րակ տի կա յում դա կար ծես թե մնում է ան կա
տար։ ՀՀ ոս տի կա նութ յան տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ 2019 թվա կա
նին ըն տա նե կան բռնութ յան վե րա բեր յալ ստաց ված ա հա զան
գե րի 75%ով ոս տի կա նութ յու նը կա յաց րել է նա խազ գու շաց ման 
ո րո շում։ Նա խազ գու շա ցումն արդ յու նա վետ պաշտ պա նութ յան 
մի ջոց չէ, ին չը փաս տում են նաեւ հար ցի վե րա բեր յալ այլ երկըր
նե րի փորձն ու մի շարք մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
հրա պա րա կում նե րը:

Մի ջազ գա յին փոր ձա գետ նե րի՝ ոս տի կա նութ յան աշ խա տա կից
նե րի հետ վե րա պատ րաս տում նե րի ըն թաց քում բազ միցս նշվել 
է, որ նա խազ գու շա ցում նե րի կի րա ռու մը պետք է դա դա րեց վի 
հատ կա պես կրկնվող բռնութ յուն նե րի դեպ քե րում: Փո խա րե նը 
ոս տի կա նութ յան աշ խա տա կից նե րը պետք է վստա հութ յուն ու
նե նան բռնութ յան վե րա բեր յալ հա ղոր դում ներ կա յաց րած ան ձի 
նկատ մամբ եւ ա պա հո վեն վեր ջի նիս անվ տան գութ յու նը։

ԸԲ դեպ քե րին ար ձա գան քե լու գոր ծըն թացն անհ րա ժեշտ է ա րա
գաց նել: Ներ կա յումս այ ցի մա սին զե կույ ցը լրաց նե լուց հե տո կա
րող է մի քա նի օր տե ւել, մինչ գոր ծը կո րա կա վոր վի որ պես ըն տա
նե կան բռնութ յան դեպք, եւ այդ վճիռ կա յաց նող նե րը ո՛չ տե սել են 
հան ցա գոր ծութ յան դեպ քի վայ րը, եւ ո՛չ էլ զո հին: Այդ ըն թաց քում 
զո հը վտան գի մեջ է: Անհ րա ժեշտ է ան հա պաղ ար ձա գան քել, ե թե 
զո հը պաշտ պա նութ յան կա րիք ու նի եւ տե ղում տալ ԱՄՈ:

ԱՄՈի կի րա ռու մը շատ հա ճախ ար վում է կա մա յա կան եւ սուբ
յեկ տի վո րեն: ԱՄՈն պա հան ջում է, որ բռնա րա րը հե ռաց վի տա
նից եւ չմո տե նա կամ շփվի զո հի, ե րե խա նե րի եւ ըն տա նի քի մյուս 
ան դամ նե րի հետ՝ մին չեւ 20 օր: Ոս տի կան նե րը վե րա պա հու մով 
են մո տե նում բռնա րա րին, եւ ԱՄՈն տր վում է ըն դա մե նը 1ից 5 
օ րով, ին չը զո հին շատ քիչ ժա մա նակ է տա լիս՝ կողմ նո րոշ վե լու 
հե տա գա ա նե լիք նե րի մա սին՝ պլա նա վո րել իր անվ տան գութ յու
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նը եւ դի մել ա ջակ ցութ յան կենտ րո նի: Հաշ վի առ նե լով պրակ տի
կա յում ան մի ջա կան մի ջամ տութ յան վե րա բեր յալ առ կա խնդի րը՝ 
2019 թվա կա նին օ րեն քում նա խա տես վող փո փո խութ յուն նե րի 
ի րա կա նաց ման ըն թաց քում ա ռա ջարկ վել էր ան հե տաձ գե լի մի
ջամ տութ յան ո րոշ ման հա մար սահ մա նել 20 օր՝ ա ռանց նշված 
ժա մա նա կա հատ վա ծի կրճատ ման հնա րա վո րութ յան:

Ան հե տաձ գե լի մի ջամ տութ յան տրա մադր ման գոր ծըն թացն 
ա ռա վել բար դա նում է, երբ  ան հե տաձ գե լի մի ջամ տութ յան ո րո
շու մը չի տրվում տե ղում, եւ ոս տի կա նութ յան աշ խա տա կից նե րը 
մեկ ան գամ եւս բռնութ յան են թարկ ված ան ձին ան հար կի կան
չում են ոս տի կա նութ յան հա մա պա տաս խան բա ժան մունք։ Սա 
ան հար կի եւ բյու րոկ րա տա կան պրակ տի կա է, ո րը հաշ վի չի 
առ նում զո հի անվ տան գութ յունն ու բա րե կե ցութ յու նը: Շատ հա
ճախ կա նայք ուղ ղա կի չեն կա րո ղա նում ներ կա յա նալ ոս տի կա
նութ յան բա ժան մունք, քա նի որ չեն կա րող ի րենց ան չա փա հաս 
ե րե խա նե րին մե նակ թող նել տա նը։ Ե ղել են դեպ քեր, երբ զո հին 
հրա վի րել են գի շեր վա կե սին ոս տի կա նութ յան բա ժին, ին չի անհ
րա ժեշ տու թու նը չկա:

Նախ կի նում ոս տի կա նութ յան կող մից կա յաց ված ան հե տաձ գե
լի մի ջամ տութ յան ո րոշ ման պատ ճե նը տրա մադր վում էր միայն 
բռնա րա րին: Արդ յուն քում բռնութ յան են թարկ ված ան ձը մնում 
էր ա ռանց իր պաշտ պան վա ծութ յու նը փաս տող ո րե ւէ փաս
տաթղ թի։ « Կա նանց ա ջակց ման կենտ րոն» ՀԿի մի ջամ տութ
յան շնոր հիվ այժմ բռնութ յան են թարկ ված ան ձը ստա նում է ան
հե տաձ գե լի մի ջամ տութ յան ո րոշ ման իր պատ ճե նը։

Ակն հայտ է, որ ոս տի կա նութ յան աշ խա տա կից նե րը պետք է վե
րա պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ անց նեն, թե ինչ պես քննել 
եւ ար ձա նագ րել ԸԲ դեպ քե րը: Ոս տի կա նա կան հար ցա թեր թե
րը նույն պես պետք է փո փոխ վեն` զե կույ ցում անհ րա ժեշտ տե
ղե կատ վութ յուն նե րա ռե լու հա մար: Վե րոնշ յա լի հե տե ւան քով 
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ԿԱԿի շա հա ռու նե րից շա տե րը հայտ նում են, որ չեն ցան կա նում 
գործ ու նե նալ ոս տի կա նութ յան հետ, քա նի որ ոս տի կա նութ յու
նից պաշտ պա նութ յուն չեն ստա նում: Մի կին պատ մում է՝ «Երբ 
ես լսե ցի օ րեն քի մա սին, ես զան գա հա րե ցի ոս տի կա նութ յուն 
բռնութ յան դեպ քից հե տո: Ն րանք ե կան եւ նա խազ գու շաց ման 
թուղթ տվե ցին իմ ա մուս նուն: Ն րանց գնա լուց հե տո նա դա ժա
նա բար ծե ծի են թար կեց ինձ: Ես մտա ծե ցի, որ ես կմա հա նամ, եւ 
նա նա խազ գու շաց րեց ինձ, որ այ լեւս ոս տի կա նութ յուն չզան գա
հա րեմ, հա կա ռակ դեպ քում նա ինձ կսպա նի»: Ոս տի կա նութ յան 
աշ խա տա կից նե րը պնդում են, որ նա խազ գու շա ցում նե րի շնոր
հիվ դա դա րում է բռնութ յու նը, քա նի որ նրանք չեն ստա նում հե
տա գա բռնութ յան դեպ քե րի մա սին հա ղոր դագ րութ յուն ներ: Սա 
ամ բող ջո վին ան հիմն է եւ չի ըն դուն վում մի ջազ գա յին լա վա գույն 
փոր ձի կող մից:

Ա ռա ջարկ ներ.

1. ԸԲ օ րեն քում կա տա րել փո փո խութ յուն ներ եւ բա ցա
ռել նա խազ գու շա ցու մը՝ որ պես պաշտ պա նութ յան 
մի ջոց, 

2. ան հե տաձ գե լի մի ջամ տութ յան ո րոշ ման հա մար ժա
մեկտ սահ մա նել 20 օր, երբ ռիս կի/վտան գի գնա հա
տու մը ցույց է տա լիս, որ բռնութ յու նը տե ղի է ու նե ցել 
մի քա նի ան գամ, 

3. չպար տադ րել զո հին ներ կա յա նալ ոս տի կա նութ յան 
բա ժին հա վել յալ թղթա բա նութ յան հա մար ա ռա վել 
եւս այն դեպ քում, երբ ե րե խա նե րը պետք է մնան 
ա ռանց հսկո ղութ յան: Ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ
քե րում նվա զա գույ նի հասց նել բռնութ յան են թարկ
ված ան ձանց հա մար առ կա թղթա բա նութ յու նը,
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4. պար տա դիր տրա մադ րել ա ջակ ցութ յան կենտ րոն
նե րի «թեժգիծ» ծա ռա յութ յան տվյալ նե րը, որ տեղ 
բռնութ յան են թարկ ված ան ձը կա րող է ստա նալ մաս
նա գի տաց ված ա ջակ ցութ յուն։

Վերահսկողություն

Օ րեն քի հա մա ձայն՝ ոս տի կա նութ յու նը հսկո ղութ յուն է ի րա կա
նաց նում ան հե տաձ գե լի մի ջամ տութ յան եւ պաշտ պա նա կան 
ո րոշ ման կի րառ ման դեպ քում (ՊՆնե րի վե րա բեր յալ լրա ցու ցիչ 
տե ղե կութ յուն ներ ստա նա լու հա մար տե՛ս ստո րեւ բա ժի նը): ՀՀ 
քրեա կան օ րենս գիր քը սահ մա նում է, որ օ րեն քով նա խա տես
ված ան հե տաձ գե լի մի ջամ տութ յան եւ պաշտ պա նա կան ո րո
շում նե րի պա հանջ նե րը բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձի կող մից 
դի տա վո րութ յամբ չկա տա րե լը պատժ վում է տու գան քով` նվա
զա գույն աշ խա տա վար ձի ե րեք հար յու րա պա տի կից հինգ հար յու
րա պա տի կի չա փով, կա լան քով` մե կից ե րեք ա միս ժամ կե տով, 
կամ ա զա տազրկ մամբ` ա ռա վե լա գույ նը վեց ա միս ժամ կե տով:

Մեզ հայտ նի տե ղե կատ վութ յամբ դե ռեւս ո րե ւէ բռնա րար չի են
թարկ վել քրեա կան օ րենսգր քով նա խա տես ված այս պա տաս
խա նատ վութ յա նը։ Ա վե լին, ոս տի կա նութ յան աշ խա տա կի ցը 
պետք է տե ղում ձեր բա կա լի բռնա րա րին, ե թե տե ղի է ու նե ցել 
լուրջ բռնութ յուն եւ ան մի ջա պես կի րա ռի ՊՄ: Կր կին, նման 
դեպք չի ար ձա նագր վել` բա ցա ռութ յամբ այն դեպ քե րի, երբ տե
ղի է ու նե ցել սպա նութ յուն:

Ա ռա ջարկ ներ.

1. խստա գույն պա տիժ կի րա ռել ԱՄՈնե րի խախ տում
նե րի դեպ քում, 
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2. դա տա րա նի ո րոշ մամբ 24 ժամ վա ըն թաց քում կի րա
ռել ՊՄներ (նե րառ յալ հանգստ յան օ րերն ու ար ձա
կուր դը),

3. փո փո խել ԸԲ օ րեն քը, որ պես զի բռնի եւ վտան գա վոր 
հան ցա գոր ծութ յուն կա տա րած ան ձանց կա լա նա վո
րումն ու ձեր բա կա լութ յունն ա վե լի հա ճախ կա տար
վի զո հի պաշտ պա նութ յու նը ա պա հո վե լու հա մար, 
ինչ պես նաեւ` որ պես հա սա րա կութ յա նը ուղղ ված ու
ղերձ, որ նման պահ ված քը հան դուր ժե լի չէ։

Ռիսկի/վտանգի
գնահատում

Ըն տա նե կան բռնութ յան են թարկ ված ան ձի նկատ մամբ առ կա 
վտանգ ներն ու սպառ նա լիք նե րը գնա հա տե լու նպա տա կով ոս
տի կա նութ յու նը կա տա րում է ռիս կի/վտան գի գնա հա տում: Սա 
շատ կա րե ւոր գոր ծիք է՝ կան խար գե լե լու բռնութ յան հնա րա վոր 
հե տա գա դրսե ւո րում ներն ինչ պես բռնութ յան են թակ ված ան ձի, 
այն պես էլ նրա ե րե խա նե րի հա մար։ Ներ կա յումս ՀՀ ոս տի կա
նութ յան կող մից կի րառ վող ռիս կի/վտան գի գնա հատ ման հար
ցա շարն ու նի մի շարք խնդրա յին կող մեր: Հար ցա շա րում նե
րառ ված է 21 հարց, ո րոն ցից 7ն  առ հա սա րակ անհ րա ժեշտ չեն 
հստա կեց նե լու բռնութ յան են թարկ ված ան ձի հա մար վտան գի 
առ կա յութ յու նը։ Փո խա րե նը մի շարք կա րե ւոր հար ցեր, ինչ պի
սիք են բռնութ յան են թարկ ված ան ձին հասց ված վնաս վածք նե
րը, դրանց ծան րութ յան աս տի ճա նը, բռնութ յան հա ճա խա կա
նութ յու նը, առ հա սա րակ նե րառ ված չեն հար ցա շա րում։ Խնդ րա
հա րույց են նաեւ ո րոշ հար ցե րի ձե ւա կեր պում նե րը։ « Կա նանց 
ա ջակց ման կենտ րոն» ՀԿի ջան քե րով ո րոշ հար ցեր այ նո ւա մե
նայ նիվ դուրս են ե կել սկզբնա կան հար ցա շա րից, ո րոնք չէին հա
մա պա տաս խա նում ո լոր տում առ կա մի ջազ գա յին լա վա գույն չա
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փա նիշ նե րին, այլ կար ծես նա խա տես ված էին զո հին սպառ նա
ցող վտան գը նվա զեց նե լու հա մար, որ պես զի ոս տի կա նութ յու նը 
ստիպ ված չլի նի ԱՄՈներ տալ եւ բռնա րա րին տնից հա նել: Տե՛ս 
Հա վել ված Ան` ՀՀ ոս տի կա նութ յան եւ մի ջազ գա յին կազ մա կեր
պութ յուն նե րի լա վա գույն փոր ձի կի րառ ման հա մե մա տութ յու նը:

Խնդ րա հա րույց է նաեւ ոս տի կա նութ յան՝ ռիս կի/վտան գի գնա
հատ ման անց կաց նե լու գոր ծըն թա ցը։ Ոս տի կա նութ յան աշ խա
տա կիցն առ հա սա րակ չի բա ցատ րում բռնութ յան են թարկ ված 
ան ձին, թե ին չու են նրան տա լիս այդ հար ցե րը։ Պ րակ տի կա յում 
ոս տի կա նը պար զա պես ա րագ ըն թեր ցում է հար ցը, մինչ դեռ 
շատ հա ճախ բռնութ յան են թարկ ված ան ձը ի վի ճա կի չի լի նում 
ըմբռ նել հար ցե րի բո վան դա կութ յու նը։ « Կա նանց ա ջակց ման 
կենտ րոն» ՀԿի պրակ տի կա յում հան դի պել են դեպ քեր, երբ  ոս
տի կա նութ յու նը գնա հա տել է, որ վտան գա վո րութ յան աս տի ճա
նը ցածր է: Մինչ դեռ նույն հար ցա շա րում ընդգրկ ված հար ցե րը 
բռնութ յան են թարկ ված ան ձին ուղ ղել է կազ մա կեր պութ յան 
ներ կա յա ցու ցի չը, եւ արդ յուն քում ար ձա նագր վել է վտան գա վո
րութ յան բարձր աս տի ճան։ Շատ հա ճախ նույ նիսկ այն պա րա
գա յում, երբ ռիս կի/վտան գի գնա հատ ման արդ յուն քում ոս տի
կա նութ յունն ար ձա նագ րում է վտան գա վո րութ յան բարձր աս
տի ճան, միեւ նույն է բռնութ յան են թարկ ված ան ձի նկատ մամբ 
կի րառ վում է նա խազ գու շա ցում, ինչն առ հա սա րակ չի պաշտ
պա նում բռնութ յան են թարկ ված ան ձին։ Հե տա գա բռնութ յու նը 
կան խե լու այս ա մե նա կա րե ւոր քայ լը պատ շաճ չի կա տար վում:

« Կա նանց ա ջակց ման կենտ րոն» ՀԿի փոր ձը ցույց է տա լիս, որ 
ռիս կի/վտան գի գնա հատ ման ըն թաց քում շատ ճշգրիտ է զո հի 
սե փա կան դի տար կու մը։ Ն ման ի րա վի ճա կում այն պի սի ար տա
հայ տութ յուն ներ, ինչ պի սին է «նաինձկսպանի»,  չպետք է ան
տես վի։ Ցա վոք, նման մո տե ցում առ կա չէ ոս տի կա նութ յան՝ ռիս
կի/վտան գի գնա հատ ման գոր ծըն թա ցում: Սա եւս մեկ ան գամ 
փաս տում է հա մա կար գի ոչ զո հա կենտ րոն լի նե լու մա սին։



51

Ռիս կի/վտան գի գնա հատ ման գոր ծըն թա ցում խնդրա հա րույց են 
նաեւ կազմ ված հար ցա շա րում օգ տա գործ վող բա ռե րը։ Հար ցե
րը ձե ւա կերպ ված են այն պես, որ զո հա կենտ րոն չեն: Օ րի նակ, 
երբ ոս տի կա նը փոր ձում է ի մա նալ՝ արդ յոք բռնա րա րը ծե ծել է 
զո հին հղիութ յան ըն թաց քում, հա մա պա տաս խան հար ցը ձե ւա
կերպ վում է հե տեւ յալ կերպ. «Ենթադրաբար բռնություն գոր
ծադրածանձըՁերհղիությանընթացքում(եթենատեղյակէր
հղիությանմասին)գործադրե՞լէբռնություն։»։Մենքառաջար
կումենք,որռիսկի/վտանգիգնահատմանհարցաշարըվերա
նայվի՝ինչպեսբովանդակությունը,այնպեսէլձևակերպումնե
րը,եւհարցաշարիցպետքէհանելբռնարարիհամարգործած
վող«ենթադրաբար»բառը.տե՛սՀավելված1:

Ա ռա ջարկ ներ.

1. ռիս կի/վտան գի գնա հատ ման հար ցա շա րը փո փո խել, 
հար ցա շա րից հա նել «են թադ րա բար» բառն ու այն հա
մա պա տաս խա նեց նել մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին,

2. վե րա պատ րաս տել ոս տի կա նութ յան աշ խա տող նե
րին` ռիս կի/վտան գի գնա հատ ման հար ցա շա րը վարե
լու հա մար։

Բռնությունգործադրողանձին
ոստկանությանհաշվառումիցհանելը

ԸԲ օ րեն քում նշվում է, թե երբ է բռնութ յուն գոր ծադ րող ան ձի 
ա նու նը հան վում ոս տի կա նութ յան հաշ վա ռու մից: Այ նո ւա մե նայ
նիվ, սա ա մե նե ւին էլ չի հա մա պա տաս խա նում հե տա գա բռնութ
յան կան խար գել ման չա փա նիշ նե րին: Օ րի նակ՝ բռնա րա րին 
կա րող են հաշ վա ռու մից հա նել, ե թե վեր ջի նիս մոտ ախ տո րոշ
վել է ո րե ւէ հո գե կան հի վան դութ յուն կամ այն դեպ քե րում, երբ 
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ան ձը բնակ վում է Հա յաս տա նից դուրս (չնա յած որ նա կա րող 
է ցան կա ցած պա հի վե րա դառ նալ), երբ հաշ վառ ման ժամ կետն 
ա վարտ վել է (պարզ չէ, թե երբ), երբ բռնա րա րը կա տա րում է 
պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յութ յուն (2 տա րի) եւ օ րեն քով 
նա խա տես ված այլ դեպ քե րում, ո րոնք ան հաս կա նա լի են։

« Կա նանց ա ջակց ման կենտ րոն» ՀԿի դեպ քե րից մե կի ժա
մա նակ, երբ ոս տի կա նութ յու նը նա խազ գու շա ցում էր կի րա ռել 
բռնա րա րի նկատ մամբ, վեր ջինս գնա ցել էր սո ցիա լա կան ծա
ռա յութ յուն նե րի բա ժին եւ ա սել, որ խնդիր նե րը լուծ վել են, ո րից 
հե տո ոս տի կա նը դա դա րել է այ ցե լել։ Սա ցույց է տա լիս, որ սո
ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն նե րի եւ ոս տի կա նութ յան մի ջեւ ըն թա
ցա կար գե րի եւ հա մա կարգ վա ծութ յան խնդիր կա:

Այս բա ցա ռութ յուն նե րը եւ գոր ծե լա կեր պը չեն պաշտ պա նում զո
հե րին: Քա նի որ բռնա րար նե րը սո վո րա բար չեն փո խում ի րենց 
պահ ված քը եւ հա ճախ կրկնում են բռնութ յու նը, այդ իսկ պատ ճա
ռով այս գոր ծե լա կեր պը շատ վտան գա վոր է: Ոչ մի այլ դեպ քում, 
բա ցա ռութ յամբ նրանց մահ վան, բռնա րար նե րը չպետք է հան վեն 
հաշ վա ռու մից: Ա վե լին, մենք հաս կա նում ենք, որ ոս տի կա նութ
յան ար ձա նագ րութ յուն նե րը ԸԲ դեպ քե րի վե րա բեր յալ ազ գա յին 
ռե գիստ րի մաս չեն կազ մում: Այս պի սով՝ բռնա րա րը կա րող է տե
ղա փոխ վել այլ տա րա ծաշր ջան, որ տեղ ո րե ւէ հաշ վա ռում չու նի: 

Ա ռա ջարկ ներ.

1. վե րա նա յել բռնութ յուն գոր ծադ րող ան ձին ոս տի կա
նութ յան հաշ վա ռու մից հա նե լու չա փա նիշ նե րը,

2. ստեղ ծել գեն դե րա յին բռնութ յան դեպ քե րով հաշ վառ
ման կանգ նած ան ձանց հա մար ազ գա յին միաս նա
կան բա զա։ 



53

Քննչական
գործողություններ

Ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ քի ար ձա նագր ման դեպ քում ոս
տի կա նութ յու նը քրեա կան գոր ծը փո խան ցում է նա խաքն նութ
յուն ի րա կա նաց նող մարմ նին, որն էլ կա տա րում է քննութ յուն 
եւ գործն ու ղար կում  դա տա խա զին։ Մինչ այս քայ լը կա տա րե
լը, սա կայն, կա մեկ այլ նա խաքն նա կան զե կույց, ո րը մեր գնա
հատ մամբ բո լո րո վին ան տե ղի է, քա նի որ այս գոր ծըն թա ցում 
բռնութ յան են թարկ ված ան ձը ստիպ ված է լի նում նո րից պատ մել 
իր նկատ մամբ տե ղի ու նե ցած բռնութ յան մա սին, ին չը կա րող է 
հան գեց նել կրկնա կի զո հա կա նաց ման։ Առ հա սա րակ քննչա կան 
մարմ նի գոր ծո ղութ յուն նե րը չու նեն զո հա կենտ րոն մո տե ցում 
եւ չեն ներշն չում վստա հութ յուն։ Քն նիչ նե րի հետ հա ղոր դակց
ման ըն թաց քում բռնութ յու նից տու ժող ան ձինք են թարկ վում են 
կրկնա կի զո հա կա նաց ման քննիչ նե րի կողմ նա կալ լի նե լու պատ
ճա ռով։ Քն նիչ նե րը փոր ձում են մեղ մել կա տար ված բռնութ յան 
բնույ թը: Ե թե հա մա պա տաս խան գոր ծո ղութ յուն նե րի կա տար
ման ըն թաց քում բռնութ յան են թարկ ված ան ձը հան դես է գա լիս 
ա ռանց փաս տա բա նի, ա պա զո հը շա հարկ վում է, եւ կա տար ված 
ա րար քի ո րա կու մը մեղմ վում է։ Եր բեմն բռնութ յան են թարկ ված 
կի նը ո րո շում է հետ վերց նել իր բո ղո քը: Քնն չա կան մար մի նը 
վա րույ թը կար ճում է, ին չը հա ճախ ար վում է այն պատր վա կով, 
որ բա վա րար ա պա ցույց ներ չկան: Ինչ վե րա բե րում է ոս տի կա
նութ յա նը, ա պա այս մար մի նը չու նի պատ շաճ պատ րաստ վա
ծութ յուն եւ չի հաս կա նում տրավ մա յի դի նա մի կան եւ թե ինչ պես 
է բռնութ յունն ազ դում զո հի վրա:

Հա ջորդ խնդրա հա րույց հար ցը, ին չը չի թույ լատր վում ԸԲ չա
փա նիշ նե րով, վե րա բե րում է առ հա սա րակ գեն դե րա յին բռնութ
յան դեպ քե րով (ըն տա նե կան բռնութ յուն, սե ռա կան բռնութ յուն) 
բռնութ յուն գոր ծադ րող ան ձի եւ բռնութ յան են թարկ վող ան ձի 
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ա ռե րես մա նը։ Բռ նա րա րի հետ նույն սեն յա կում գտնվե լը կա րող 
է շատ վա խեց նող եւ տրավ մա տիկ լի նել զո հի հա մար, եւ նրա 
անվ տան գութ յու նը ե րաշ խա վոր ված չէ: Դեպ քե րից մե կի ժա մա
նակ, երբ զոհն ա ռե րե սու մից հե տո լքել էր ոս տի կա նութ յան բա
ժի նը,  նրան ա ռե ւան գել էր բռնա րարն իր ըն տա նի քի ան դամ
նե րի հետ: Ոս տի կա նութ յան աշ խա տա կից նե րը պետք է ա պա
հո վեն զո հի անվ տան գութ յու նը ոս տի կա նութ յան բա ժի նը լքե լիս: 
Բա ցի այդ՝ հատ կա պես բարձր ռիս կայ նութ յան եւ ա պաս տա րա
նում գտնվող զո հե րի հա մար հար ցաքն նութ յու նը պետք է ի րա
կա նաց վի ա ջակց ման կենտ րո նի գրա սեն յակ նե րում կամ մեկ այլ 
անվ տանգ մի ջա վայ րում:

Հար ցի վե րա բեր յալ կար գա վո րում ներ է նա խա տե սում նաեւ 
Կոն վեն ցիան, ո րի 18րդ հոդ վա ծով հստակ սահ ման վում է, որ 
պե տութ յուն ներն ի րենց գոր ծո ղութ յուն նե րը պետք է ի րա կա
նաց նեն՝ հիմն վե լով կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան եւ ըն տա
նե կան բռնութ յան գեն դե րա յին ըն կալ ման վրա եւ ու շադ րութ յան 
կենտ րո նում պա հեն զո հի՝ մար դու ի րա վունք ներն ու անվ տան
գութ յու նը, եւ նրանց գոր ծո ղութ յուն նե րը պետք է ուղղ ված լի նեն 
զո հի՝ կրկնա կի զո հա կա նա ցու մից խու սա փե լուն։

Չա փա զանց կա րե ւոր է անդ րա դառ նալ ոս տի կա նութ յան աշ խա
տա կից նե րի եւ քննիչ նե րի կող մից բռնութ յան են թարկ ված ան ձի 
գաղտ նիութ յան պահ պան ման սկզբուն քի խախտ մա նը։ Հա ճախ 
քննիչ նե րը բռնա րա րին տե ղե կաց նում են, թե երբ է բռնութ յան 
են թարկ ված ան ձը գա լու ոս տի կա նութ յան բա ժան մունք կամ 
հայտ նում են նրա գտնվե լու վայ րի մա սին ո րե ւէ տե ղե կութ յուն։ 
Նշ վա ծը ոչ միայն վտան գում է բռնութ յան են թարկ ված ան ձի 
անվ տան գութ յու նը, այ լեւ վտանգ է ներ կա յաց նում ա ջակ ցութ
յան կենտ րո նի աշ խա տա կից նե րի անվ տան գութ յան ա պա հով
ման տե սանկ յու նից։
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Ինչ պես ար դեն նշվեց, ըն տա նե կան բռնութ յան վե րա բեր յալ գոր
ծե րի զգա լի մա սը կարճ վում են ա պա ցույց նե րի ան բա վա րա
րութ յան հիմ քով կամ բռնա րա րի ա րար քը ո րակ վում է ա ռա վել 
մեղմ հան ցա կազ մով։ Ն ման դեպ քե րում գոր ծը չի հաս նում դա
տա րան կամ բռնութ յան են թարկ ված անձն այ լեւս չի ցան կա նում 
պայ քա րել դրա հա մար, քա նի որ ակն հայտ է, որ բռնա րա րը չի 
են թարկ վե լու  պա տաս խա նատ վութ յան կամ տու գան քի։ Ն ման 
մո տե ցու մը բռնա րա րի մոտ ա ռա ջաց նում է ան պատ ժե լիութ յան 
զգա ցում, եւ նա շա րու նա կում է բռնութ յուն գոր ծադ րել ան ձի 
նկատ մամբ: Բռ նութ յան են թարկ ված անձն առ հա սա րակ մնում 
է ա ռանց պաշտ պա նութ յան։

Ա ռա ջարկ ներ.

1. փո փո խութ յուն կա տա րել ՀՀ քրեա կան դա տա վա
րութ յան օ րենսգր քում՝ սահ մա նե լով, որ գեն դե րա յին/
ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ քե րում զո հե րը չեն կա
րող ա ռե րես վել մե ղադր յա լի հետ: Ա ռե րե սումն ի րա
կա նաց նել տար բեր սեն յակ նե րում՝ ա ռանց միմ յանց 
տես նե լու,

2. փո փո խութ յուն կա տա րել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քում՝ 
հա տուկ կար գա վո րում ներ նա խա տե սե լով ըն տա նե
կան բռնութ յան գոր ծե րով կարճ ման հիմ քե րի վե րա
բեր յալ,

3. ի րա կա նաց նել վե րա պատ րաս տում ներ քննիչ նե րին 
ա վե լի զգա յուն եւ զո հա կենտ րոն դարձ նե լու նպա տա
կով։
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Դատաբժշկական
փորձաքննություն

Քն նութ յան շրջա նակ նե րում դա տաբժշ կա կան փոր ձաքն նութ
յուն նե րի անց կաց ման կարգն ու պայ ման նե րը զո հի հա մար ար
դա րա դա տութ յան հաս նե լու կա րե ւոր նա խա պայ ման են: Բո լոր 
այն դեպ քե րում, երբ ըն տա նե կան բռնութ յան են թարկ ված ան ձը 
հա ղոր դում է ներ կա յաց նում ոս տի կա նութ յուն, նա ուղ ղորդ վում 
է դա տաբժշ կա կան փոր ձաքն նութ յան: Այս գոր ծըն թա ցը զո հի 
կող մից նկա րագր վում է որ պես տրավ մա տիկ եւ նվաս տա ցու ցիչ 
ե րե ւույթ։ Մինչ օրս դա տաբ ժիշկ նե րը միայն տղա մար դիկ են եւ 
Ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յու նը ջան քեր չի գոր ծադ րում 
հա մա կար գը կին դա տաբ ժիշկ նե րով հա մալ րե լու հար ցում16։ Ոչ 
մի ու շադ րութ յուն չի հատ կաց վում զո հի հար մա րա վե տութ յա նը 
եւ նույ նիսկ անվ տան գութ յա նը: Սո վո րա բար նման քննութ յան 
ըն թաց քում կին բուժք րոջ, սո ցիա լա կան աշ խա տո ղի կամ պար
զա պես ա ջակ ցող ըն կե րոջ ներ կա յութ յու նը պար տա դիր է։

« Կա նանց ա ջակց ման կենտ րոն» ՀԿի դեպ քե րից մե կի ըն թաց
քում դա տաբ ժիշ կը շտա պե լու պատ ճա ռով ա ռա ջար կել էր փոր
ձաքն նութ յունն անց կաց նել կենտ րո նի պա հա կի սեն յա կում։ Մեկ 
այլ խտրա կան գոր ծըն թաց է կու սութ յան ստու գու մը, որն ի րա կա
նաց վում է սե ռա կան բռնութ յան գոր ծե րով եւ հա կա սում է մար
դու ի րա վունք նե րի մի ջազ գա յին չա փո րո շիչ նե րին։ Զար գա ցած 
շատ երկր նե րում ըն տա նե կան եւ սե ռա կան բռնութ յան են թարկ
ված ան ձինք չեն անց նում վտան գող կամ նվաս տաց նող գի նե կո լո
գիա կան հե տա զո տութ յուն ներ։ « Կա նանց ա ջակց ման կենտ րոն» 
ՀԿի պրակ տի կա յում հան դի պել են նաեւ դեպ քեր, երբ բռնա րար
նե րը փոր ձել են մա նի պու լաց նել եւ կա շա ռել դա տաբ ժիշկ նե րին։ 
Այս տե ղից հարց է ծա գում` արդ յո՞ք հա մա կար գը կա շառ ված է, 
կո ռում պաց ված է, թե՞ պար զա պես ոչ պրո ֆե սիո նալ: 

16 Հարցազրույց «Կանանց աջակցման կենտրոն» ՀԿ ներկայացուցչի հետ:
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Ա ռա ջարկ ներ.

1. դա տաբժշ կա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի կազ մա
կեր պու մը ըն տա նե կան եւ սե ռա կան բռնութ յան են
թարկ ված ան ձանց պա րա գա յում պետք է լի նի ա ռա
վել զո հա կենտ րոն,

2. հա մալ րել ո լոր տը կին դա տաբ ժիշկ նե րով եւ/կամ 
տղա մարդ դա տաբժշ կի քննութ յան ըն թաց քում ա պա
հո վել ո րե ւէ կնոջ ներ կա յութ յուն,

3. վե րա պատ րաս տել դա տաբ ժիշկ նե րին՝ ըն տա նե կան 
եւ սե ռա կան բռնութ յան են թարկ ված ան ձանց զո հա
կենտ րոն մո տե ցում ցու ցա բե րե լու հա մար,

4. հա մա լիր վե րա պատ րաս տում ներ ի րա կա նաց նել ըն
տա նե կան եւ սե ռա կան բռնութ յան դեպ քե րով մաս
նա գի տաց ված դա տաբ ժիշկ նե րի հա մար։
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ԴԱ ՏԱ ԿԱՆ 
ՀԱ ՄԱ ԿԱՐԳ

VI
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Դատախազներ

Հա յաս տա նում դա տա խա զը դա տա րա նում պետք է ներ կա յաց նի 
մե ղադ րանքն ու այդ կերպ պաշտ պա նի գոր ծով զո հի ի րա վունք
ներն ու շա հե րը։ Գործ նա կա նում, սա կայն, ա կա նա տես ենք լի
նում հա կա ռակ ի րա վի ճա կի։ Քա նի որ դա տա խազ նե րը բա վա
րար գի տե լիք ներ չու նեն ըն տա նե կան բռնութ յան ա ռանձ նա հատ
կութ յուն նե րի վե րա բեր յալ, հայտ նի չէ՝ արդ յո՞ք նրանք ան ցել են 
վե րա պատ րաս տում տվյալ ո լոր տում, քա նի որ նրանք չեն կա րո
ղա նում պատ շաճ կեր պով ի րա կա նաց նել այդ գոր ծըն թա ցը։ « Կա
նանց ա ջակց ման կենտ րոն» ՀԿի գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում 
եր բե ւէ չի հան դի պել ո րե ւէ դեպք, երբ դա տա խազ նե րը ըն տա նե
կան բռնութ յան գոր ծե րը ո րա կեն որ պես ըն տա նե կան բռնութ յան 
դրսե ւո րում։ Այս պի սով՝ գոր ծի քննութ յան ըն թաց քում դա տա
խազ նե րի կա տա րած հայ տա րա րութ յուն նե րը, հար ցադ րում նե
րը, միջ նոր դութ յուն նե րը չեն հա մա պա տաս խա նում ըն տա նե կան 
բռնութ յան դեպ քե րով գոր ծադր ված բռնութ յան դի նա մի կա յի, վե
րահս կո ղա կան վար քագ ծի բա ցա հայտ մա նը։ Հա ման ման է ի րա
վի ճա կը նաեւ դա տա վոր նե րի պա րա գա յում։
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Շատ կա րե ւոր է, որ դա տա խազ նե րը հա մա գոր ծակ ցեն եւ հա
մա կար գեն ի րենց գոր ծո ղութ յուն նե րը զո հի փաս տա բա նի հետ, 
բայց պրակ տի կա յում սա նույն պես գրե թե չի դրսե ւոր վում, իսկ 
ե թե այ նո ւա մե նայ նիվ հա մա գոր ծակ ցում են, ա պա դա կա տար
վում է մա կե րե սա յին: Ա ռա վել տա րած ված գոր ծո ղութ յու նը, որ 
դա տա խազ ներն ա նում են, այն է, որ խնդրում են փաս տա բա նին 
լրագ րող նե րի հրա վի րել դա տա կան նիս տին՝ այդ կերպ փոր ձե լով 
ճնշում գոր ծադ րել դա տա վո րի վրա։ Սա միակ գոր ծո ղութ յունն է, 
որ նրանց կող մից կա տար վում է:

Ա ռա ջարկ.

1. ի րա կա նաց նել շա րու նա կա կան, հա մա լիր մաս նա
գի տաց ված վե րա պատ րաս տում ներ, ո րոնք կա պա
հո վեն դա տա խազ նե րի գեն դե րա յին զգա յու նութ
յան բարձ րաց մանն ու ըն տա նե կան եւ գեն դե րա յին 
բռնութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի վե րա բեր յալ 
մաս նա գի տա կան ու նա կութ յուն նե րի կա տա րե լա
գործ մա նը։

Ընտանեկանբռնությանդեպքերով
դատականքննությունը

Գլ խա վոր եւ ա ռաջ նա յին խնդիրն այն է, որ ՀՀ օ րենսդ րութ յու
նը չու նի ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ քե րով ա ռան ձին (հա տուկ) 
ի րա վա կար գա վո րում ներ, ին չը նշա նա կում է, որ ՀՀ դա տա րան
նե րում ըն տա նի քում բռնութ յան դեպ քե րի քննութ յունն ի րա կա
նաց վում է ընդ հա նուր ըն թա ցա կար գով: Այ սինքն՝ օ րեն քը չի նա
խա տե սում ըն տա նե կան բռնութ յան գոր ծե րի քննութ յան սեղմ 
(հա տուկ) ժամ կետ ներ եւ  դա տա վա րութ յուն նե րը կա րող են 
ձգվել տա րի ներ շա րու նակ, մինչ զո հի անվ տան գութ յու նը կա րող 
է վտանգ ված լի նել: Հար ցազ րույ ցի կար գը չի ա պա հո վում զո
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հե րի, վկա նե րի, այդ թվում նաեւ ան չա փա հաս ան ձանց պաշտ
պա նութ յու նը եւ անվ տան գութ յու նը: Ա վե լին, դա տա վա րութ յան 
ծախ սե րը փոխ հա տու ցե լու մե խա նիզմ ներ չկան, ո րոնք ամ բող
ջութ յամբ դառ նում են զո հի պա տաս խա նատ վութ յու նը, ին չը 
զո հի հա մար խո չըն դոտ է հան դի սա նում՝  դի մե լու ար դա րա
դա տութ յա նը: Խնդ րա հա րույց է նաեւ այն, որ գոր ծի դա տա կան 
քննութ յան ժա մա նակ բռնութ յան են թարկ ված ան ձանց ա ջակ
ցե լու նպա տա կով դա տա վա րութ յա նը չեն մաս նակ ցում սո ցիա
լա կան աշ խա տո ղը, հո գե բա նը, ո րոնք աշ խա տել են զո հի հետ: 

Գեն դե րա յին բռնութ յան եւ ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ քե րի 
հետ կապ ված դա տա կան գոր ծե րի քննութ յու նը չի ի րա կա նաց
վում մաս նա գի տաց ված դա տա վոր նե րի կող մից, ին չը նմա նա
տիպ գոր ծե րի արդ յու նա վետ քննութ յան հա մար պար տա դիր 
պա հանջ է: Այս պի սով՝ քա ղա քա ցիա կան եւ քրեա կան դա տա
վա րութ յուն նե րի ըն թաց քում չի ա պա հով վում գեն դե րա յին զգա
յու նութ յան, զո հա կենտ րոն մո տեց ման եւ կրկնա կի զո հա կա
նաց ման ար գել քի սկզբունք նե րի պահ պա նու մը, եւ բռնութ յան 
են թարկ ված ան ձինք դա տա վա րութ յան ժա մա նակ կա րող են 
կրել ծանր հո գե բա նա կան հու զա կան վնաս ներ՝ ընդ հուպ հրա
ժար վել ներ կա յաց րած բո ղո քից կամ հայ ցից: 

Ա ռա ջարկ ներ.

1. կա տա րել օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն ներ եւ ամ
րագ րել գեն դե րա յին եւ ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ
քե րով ա ռան ձին (հա տուկ) ի րա վա կար գա վո րում ներ,

2. ա պա հո վել, որ ըն տա նե կան բռնութ յան գոր ծերով 
քննութ յունն ի րա կա նաց վի մաս նա գի տաց ված դա
տա վո րի կող մից։



62

Պաշտպանական
որոշում

Հա մա ձայն ՀՀ ԸԲ օ րեն քի՝ դա տա րա նը տրա մադ րում է պաշտ
պա նա կան ո րո շում (ՊՈ): ՊՈն կա յաց վում է մին չեւ 6 ա միս 
ժամ կե տով եւ կա րող է դա տա րա նի պատ ճա ռա բան ված ո րոշ
մամբ 2 ան գամ եր կա րաձգ վել` յու րա քանչ յուր ան գամ ա ռա վե
լա գույ նը մին չեւ 3 ա միս ժամ կե տով: Պաշտ պա նա կան ո րոշ մամբ 
բռնութ յուն գոր ծադ րող ան ձին կա րող են հար կադ րել ան հա պաղ 
հե ռա նալ զո հի բնա կութ յան վայ րից եւ ար գե լել  այ ցե լել զո հի 
աշ խա տան քի, ուս ման, հանգս տի, բնակ վե լու վայ րեր  մին չեւ 
ո րոշ մամբ սահ ման ված ժամ կե տի լրա նա լը։ Պաշտ պա նա կան 
ո րոշ մամբ սահ ման վում է նաեւ  հե ռա վո րութ յուն,  ո րը չպետք 
է խախ տի բռնա րա րը՝ չմո տե նա լով  զո հին (անհ րա ժեշ տութ յան 
դեպ քում նաեւ նրա խնամ քի տակ ե ղող ան ձանց), որն ըն տա նի
քում բռնութ յան են թարկ ված ան ձի մեջ ող ջամ տո րեն հիմ նա վոր 
վախ կհա րու ցի իր անձ նա կան անվ տան գութ յա նը սպառ նա ցող 
վտան գի մա սին եւ այլն։

Մի ջազ գա յին փոր ձը թույլ է տա լիս, որ զո հը ուղ ղա կիո րեն դի մի 
դա տա րան՝ պաշտ պա նա կան ո րո շում (ՊՈ) ստա նա լու հա մար: 
Սո վո րա բար դա նույն քան պարզ է, որ քան դի մու մի ձեւ լրաց նե
լը: Այն չի պա հան ջում նախ կի նում ԸԲ հա ղորդ ման առ կա յութ
յուն կամ ան հե տաձ գե լի մի ջամ տութ յան ո րո շում: Այ նո ւա մե նայ
նիվ, Հա յաս տա նում սա զո հի հա մար մատ չե լի գոր ծըն թաց չէ:

Ներ կա յումս Հա յաս տա նի առ կա օ րենսդ րա կան կար գա վոր ման 
հա մա ձայն՝ դա տա րա նը կա րող է կա յաց նել պաշտ պա նա կան 
ո րո շում այն պա րա գա յում, երբ ար դեն իսկ առ կա է ան հե տա
ձգե լի մի ջամ տութ յան ո րո շում: Դա տա րա նը թույլ չի տա լիս մաս
նա գետ նե րին՝ սո ցիա լա կան աշ խա տող նե րին կամ հո գե բան նե
րին, տրա մադ րել ՊՈի հա մար անհ րա ժեշտ ո րե ւէ ա պա ցույց 
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եւ հաշ վի չի առ նում այդ պի սի զե կույց նե րը: Գոր ծըն թա ցը, ո րը 
պետք է հնա րա վո րինս ա րագ կա տար վի, սո վո րա բար տե ւում է 
30 օր, ին չը վտանգ է հան դի սա նում զո հի հա մար:

Բա ցի այդ՝ դա պե տութ յան, ոչ թե զո հի պար տա կա նութ յունն է 
պա տաս խա նատ վութ յան են թար կել բռնա րա րին՝ պաշտ պա նա
կան ո րոշ ման եւ ան գամ ան հե տաձ գե լի մի ջամ տութ յան ո րոշ
ման խախտ ման դեպ քե րում:

« Կա նանց ա ջակց ման կենտ րոն» ՀԿի շա հա ռու նե րի 2530%
ը ո րո շում է կա յաց րել հե ռա նալ երկ րից՝ բռնա րա րից փախ չե լու 
հա մար: Մենք ա ռա ջար կում ենք, որ ցմահ պաշտ պա նա կան ո րո
շում տրվի զո հին այն դեպ քում, երբ զո հը վա խե նում է իր կյան քի 
հա մար կամ իր կյան քին վտանգ է սպառ նում:

Ա ռա ջարկ ներ.

1. օ րեն քում կա տա րել փո փո խութ յուն ներ՝ թույ լատ րե
լով զո հե րի կամ վտան գի տակ գտնվող ան ձանց ան
վտան գութ յան ա պա հով ման նպա տա կով պաշտ պա
նա կան ո րո շում կա յաց նել նաեւ այն պա րա գա յում, 
երբ առ կա չէ ան հե տաձ գե լի մի ջամ տութ յան ո րո շում,

2. պար զեց նել եւ ա րա գաց նել դի մում լրաց նե լու եւ 
պաշտ պա նա կան ո րո շում ներ ստա նա լու գոր ծըն
թա ցը 24 ժամ վա ըն թաց քում՝ նե րառ յալ հանգստ յան 
օ րերն ու ար ձա կուր դը,

3. ա զա տել բռնութ յան են թարկ ված ան ձին դա տա րան 
դի մե լիս պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա վո
րութ յու նից։
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Հա յաս տա նում սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն նե րը նոր մալ  չեն 
գոր ծում եւ հա մա կարգ ված չեն։ Հա յաս տա նի հա մալ սա րան նե
րում սո ցիա լա կան աշ խա տո ղի կրթութ յունն ու պատ րաս տու մը 
շատ է տար բեր վում այլ զար գա ցած երկր նե րից։ Հա յաս տա նում 
սո ցիա լա կան աշ խա տող նե րը կա՛մ շատ քիչ պատ րաստ վա
ծութ յուն ու նեն ըն տա նե կան բռնութ յան թե մա յի շուրջ, կա՛մ էլ 
ընդ հան րա պես չու նեն։ Հա մալ սա րան նե րը չու նեն ըն տա նե կան 
բռնութ յան ու սում նա կան ծրագ րեր։ Ինչ պես նաեւ սո ցիա լա կան 
աշ խա տան քի բաժ նի ու սա նող նե րը չեն անց նում գործ նա կան 
պատ րաստ վա ծութ յուն կամ նե րառ վում  գործ նա կան աշ խա
տան քի մեջ, որ պես զի զար գաց նեն խորհր դատ վա կան հմտութ
յուն նե րը։ Ա վե լին, պե տա կան սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն նե րի 
շատ տե սակ ներ նույն գոր ծա ռույթ ներն են ի րա կա նաց նում եւ 
ընդ հա նուր առ մամբ ա նարդ յու նա վետ են։

Ըն տա նե կան բռնութ յան զո հը բռնութ յան դեմ բո ղո քե լու հա մար 
կա րող է գրել կամ այ ցե լել  ո րե ւէ սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն, 
բայց սա շատ հազ վա դեպ է պա տա հում։ Ե թե դա տե ղի է ու նե
նում, սո ցիա լա կան աշ խա տո ղը չի ի մա նում՝ ինչ պես խորհըր
դատ վութ յուն անց կաց նել զո հի հետ, ինչ պես ռիս կի գնա հա տում 
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ի րա կա նաց նել կամ ինչ պես օգ նել զո հին  ռազ մա վա րութ յուն եւ 
անվ տան գութ յան պլան մշա կե լու հար ցում։ Բա ցի այդ՝ այս սո
ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն նե րը տար բեր պե տա կան մար մին նե րի 
ի րա վա սութ յան տակ են. Ե րե ւա նում դրանք քա ղա քա պե տա րա
նի, իսկ մար զե րում մարզ պե տա րան նե րի ի րա վա սութ յան ներ քո 
են գոր ծում, իսկ ո րոշ ներն էլ (ցե րե կա յին կենտ րոն նե րը)՝ Աշ խա
տան քի եւ սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա րութ յան։ Եվ դրանց 
մի ջեւ չկա հա մա կարգ ված կապ։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, 2020 թ. նա
խա րա րութ յու նը սկսել է այդ ծա ռա յութ յուն նե րի վե րա կազ մա
վոր ման եւ հա մախմբ ման գոր ծըն թաց։  

2019 թ. նա խա րա րութ յու նը հայ տա րա րեց, որ ըն տա նե կան 
բռնութ յան բո լոր դեպ քե րը պի տի ուղ ղորդ վեն ցե րե կա յին կենտ
րոն ներ։ Այս կենտ րոն նե րը աշ խա տում են ե րե խա նե րի հետ, եւ 
չնա յած դրանք ու նեն սո ցիա լա կան աշ խա տող ներ, հո գե բան ներ 
եւ ի րա վա խորհր դա տու ներ, ըն տա նե կան բռնութ յան ո լոր տում 
ի րենց պատ րաստ վա ծութ յու նը բա վա րար չէ։ 2019 թ. «Ընդ դեմ 
կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան կոա լի ցիա» ՀԿն  ի րա կա նաց
րեց գնա հա տում, ո րով հաս տատ վեց, որ այս կենտ րոն նե րը չեն 
ու զում աշ խա տել այս ո լոր տում, հա մա պա տաս խան պատ րաստ
վա ծութ յուն չու նեն, չու նեն մե թո դո լո գիա եւ ա վե լի մեծ վնաս են 
հասց նում զո հե րին, քան օգ նում են17։

Ցե րե կա յին կենտ րոն նե րի հետ կապ հաս տա տե լու փո խա րեն 
շատ հա ճախ զո հը զան գա հա րում է ոս տի կա նութ յուն։ Ոս տի կա
նութ յու նը պետք է ան մի ջա պես ուղ ղոր դի զո հին ըն տա նե կան 
բռնութ յան ա ջակ ցութ յան կենտ րոն։ Մին չեւ այս տա րի, սա կայն, 
նման պրակ տի կա գո յութ յուն չի ու նե ցել։ Ոս տի կա նութ յու նը նա
մակ է ու ղար կում  ցե րե կա յին կենտ րոն նե րին փոս տով, ո րը կա
րող է հաս նել 810 օր վա ըն թաց քում՝ տե ղե կաց նե լով նրանց նոր 

17 «Ընտանե կան բռ նությ ան դեպքերի ա ջակց ման ց եր եկային կենտրոնն երի 
կարիքն երի  գնահա տու մ»ը կար ող է տ րա մադրվե լ՝ ըստ պահանջ ի։ 
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դեպ քի մա սին։ Այն տե ղե կութ յու նը, ո րը ցե րե կա յին կենտ րո նը 
ստա նում է, բռնա րա րի մա սին է եւ չի պա րու նա կում ո չինչ զո հի 
մա սին, նույ նիսկ՝ հե ռա խո սա հա մար։ Հա ճախ այդ նա մակ ներն 
ուղ ղա կի գրանց վում եւ ար խի վաց վում են, քա նի որ օ րեն քի հա
մա ձայն պետք է ար ձա գան քել  5 աշ խա տան քա յին օր վա ըն թաց
քում, եւ մինչ նա մա կը հաս նում է փոս տով, ժամ կետն ար դեն 
լրա ցած է լի նում, եւ աշ խա տա կազ մը ո չինչ այ լեւս չի ա նում։ 

Ո րոշ ցե րե կա յին կենտ րոն ներ այ նու հե տեւ նա մակ են ու ղար կում 
զո հի տան հաս ցեով, որ տեղ նաեւ բռնա րարն է դե ռեւս ապ րում՝ 
հարց ուղ ղե լով՝ արդ յո՞ք զո հը ու զում է այ ցե լել կենտ րոն եւ ծա
ռա յութ յուն նե րից օգտ վել։ Շատ քչերն են գնում այդ կենտ րո նը, 
եւ ո րով հե տեւ կենտ րո նը ան կա րող է ա ռա ջար կել ո րե ւէ էա կան 
ա ջակ ցութ յուն նրանց, վեր ջին ներս էլ դա դա րեց նում են ի րենց 
այ ցե րը։ Մենք նաեւ նկա տել ենք, որ կենտ րո նի աշ խա տա կազ մը 
հա ճախ ու նե նում է ըն տա նե կան բռնութ յան մա սին կան խա կալ 
պատ կե րա ցում ներ, ինչ պես օ րի նակ՝ կինն է հրահ րել բռնա րա
րին կամ զո հը լավ մայր կամ կին չէ։ Ն ման պատ կե րա ցում նե րը 
ցույց են տա լիս, որ  կենտ րո նի աշ խա տա կազ մը ան տեղ յակ է ըն
տա նե կան բռնութ յան դեպ քե րի դի նա մի կա յից, եւ դրանք զո հա
կենտ րոն չեն։ 

Եր կու այլ կենտ րոն ներ (սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յան տա րած քա
յին գոր ծա կա լութ յուն ներն ու բա ժին նե րը) եր բեք չեն աշ խա տում 
զո հի հետ կամ խորհր դատ վութ յուն մա տու ցում  նրանց։ Ն րանք 
հիմ նա կա նում ար խի վաց նում են նա մակ նե րը կամ էլ մի գու ցե 
տնայ ցեր են կա տա րում, ո րոնք վտան գա վոր են եւ ա նօ գուտ։ Այս 
կենտ րոն նե րը հիմ նա կա նում աղ քատ ըն տա նիք նե րին օգ նութ
յուն են ցու ցա բե րում։ Գ նա հա տում, ա ռաջ նա յին հար ցազ րույց, 
փաս տաթղ թե րի հա վա քագ րում եւ դեպ քի ընդ հա նուր կա ռա
վա րում չի ի րա կա նաց վում, չնա յած եւ պար տա վոր ված են ա նել։ 
Այս ա մե նը սո ցիա լա կան աշ խա տող նե րի ստա ցած կրթութ յան 
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եւ սա կավ պատ րաստ վա ծութ յու նից է գա լիս։ Սո ցիա լա կան աշ
խա տող նե րը հիմ նա կա նում գրա սեն յա կա յին աշ խա տող ներ են, 
ո րոնք թղթա բա նութ յամբ են զբաղ վում, նրանք շա հա ռու նե րին 
խորհր դատ վութ յուն ցու ցա բե րե լու հետ կապ ված կա՛մ շատ քիչ 
գործ են ու նե նում, կա՛մ էլ ընդ հան րա պես դա չեն ա նում։

Այ նո ւա մե նայ նիվ, մենք չենք կա րող ամ բողջ մեղ քը բար դել միայն 
պե տա կան սո ցիա լա կան աշ խա տող նե րի վրա։ Ըն տա նե կան 
բռնութ յան դեպք գրան ցե լուց հե տո սո ցիա լա կան աշ խա տո ղը 
չու նի հա մա պա տաս խան ցանց, որ տեղ ուղ ղոր դի շա հա ռո ւին 
ա ջակ ցութ յուն ստա նա լու հա մար, քա նի որ տե ղում բա ցա կա
յում են ըն տա նե կան բռնութ յան զո հե րին ի րա կան ա ջակ ցութ
յուն ցու ցա բե րե լու ծա ռա յութ յուն ներ եւ պատ րաստ վա ծութ յուն։ 
Փո խա րե նը պե տա կան սո ցիա լա կան աշ խա տող նե րը ա ռա ջար
կում են որ պես օգ նութ յուն միայն սննդա յին փա թեթ ներ։ Այս 
ո լոր տում աշ խա տող մար դիկ չեն ու զում ա նել սրա նից ա վե լին, 
քա նի որ նրանք պա տաս խա նա տու եւ հա մա պա տաս խան քայ
լեր ձեռ նար կե լու պատ շաճ պատ րաստ վա ծութ յուն չու նեն։

Այս ա մե նին ի հա վե լումն՝ մենք նկա տել ենք, որ կա նայք, ո րոնք 
ա պաս տա րան են գա լիս, եւ պետք է պե տութ յու նից նպաստ 
ստա նան, զրկվում են այդ նպաս տից կա՛մ այն պատ ճա ռով, որ 
նպաս տը ձե ւա կերպ ված է բռնա րա րի ա նու նով եւ նա այդ գու
մա րը ի րեն է պա հում, կա՛մ իր իսկ անվ տան գութ յու նից ել նե լով 
ա պաս տա րա նում մնա լու պատ ճա ռով, և զո հը չի կա րո ղա նում 
գնալ եւ ստա նալ այդ նպաս տը։ Սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն մա
տու ցող նե րը չեն գնա հա տում ի րա վի ճա կը եւ ճկուն չեն ի րենց 
մո տեց ման մեջ։ « Կա նանց ա ջակց ման կենտ րոն» ՀԿն  ա ռա
ջար կել է այս պրակ տի կան վե րա նա յել, քա նի որ զո հը այդ գու
մա րի կա րիքն ու նի նոր կյանք սկսե լու եւ նոր ապ րե լու հար մա
րութ յուն ներ ստեղ ծե լու հա մար։
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2019 թ. վեր ջին 8 հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն ներ վե րա
պատ րաստ վել են « Կա նանց ա ջակց ման կենտ րոն» ՀԿի կող մից՝  
հա մա պա տաս խան նա խա րա րութ յան հետ կնքված հա մա ձայ
նագ րի: Հա վա տար մագ րու մից հե տո այդ կենտ րոն նե րը մաս նա կի 
սուբ սի դա վոր վել են պե տութ յան կող մից: Վեր ջին ներս վե րահըսկ
վե լու են « Կա նանց ա ջակց ման կենտ րոն» ՀԿի կող մից, եւ մին չեւ 
2020 թվա կա նը միա սին կա տա րե լու են դեպ քե րի քննար կում ներ: 
Ըն տա նե կան բռնութ յան ո լոր տում աշ խա տող նե րը պար տա դիր 
չէ ու նե նան սո ցիա լա կան ծա ռա յո ղի մաս նա գի տա ցում,  նրանք 
կա րիք ու նեն անց նե լու խո րաց ված վե րա պատ րաս տում ներ եւ 
հա մա պա տաս խան փոր ձա ռութ յուն ձեռք բե րեն ըն տա նե կան 
բռնութ յան ո լոր տում։ Այս ի մաս տով « Կա նանց ա ջակց ման կենտ
րոն» ՀԿի վե րա պատ րաս տում նե րը հիմն ված են հե տա զո տութ
յուն նե րի եւ ըն տա նե կան բռնութ յան ո լոր տում առ կա լա վա գույն 
փոր ձի վրա։ Մար զե րում եւս 4 կենտ րոն նե րի վե րա պատ րաս տում 
նա խա տես վում է ի րա կա նաց նել 2020 թ., ո րոնք կգոր ծարկ վեն 
2021 թ.։ Մենք հույս ու նենք, որ այս կենտ րոն նե րը, ո րոնք կըլի
նեն զո հա կենտ րոն եւ կա ռա ջար կեն դեպ քե րի լավ կա ռա վա րում, 
կփոխա րի նեն պե տա կան սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն նե րին, 
ո րոնք մինչ օրս ի զո րու չեն ե ղել  դա ա նել։ 

Ա ռա ջարկ ներ.

1. Ըն տա նե կան բռնութ յան զո հե րին ուղ ղոր դել ա ջակ
ցութ յան կենտ րոն ներ, ո րոնք վե րահսկ վում են ՀԿնե րի 
կող մից  եւ վա վե րաց ված են նա խա րա րութ յան կող մից։

2. Տվ յալ նե րի հա վա քագ րու մը եւ դեպ քե րի գրան ցու
մը հա մա պա տաս խա նեց նել մի ջազ գա յին լա վա գույն 
փոր ձին եւ պահ պա նել այդ գոր ծըն թա ցի ստան
դարտ նե րը ըն տա նե կան բռնութ յան բո լոր ա ջակց
ման կենտ րոն նե րի հա մար։
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3. Կենտ րոն նե րի գնա հա տումն ի րա կա նաց նել ըն տա նե
կան բռնութ յան ո լոր տում աշ խա տող պե տա կան եւ 
ՀԿ մաս նա գետ նե րի թի մի կող մից։

4. Մ շա կել նոր մե խա նիզմ ներ այն զո հե րի հա մար, ո րոնք 
պե տա կան նպաստ ներ են ստա նում, որ պես զի գու մա
րը չմնա բռնա րա րին, երբ զո հը լքում է նրան։

Ֆինանսականաջակցություն
ընտանեկանբռնությանզոհերին

Ըն տա նե կան բռնութ յան օ րեն քը պա հան ջում է, որ զո հին ֆի նան
սա կան ա ջակ ցութ յուն տրա մադր վի վնաս նե րը/վնաս վածք նե րը 
փոխ հա տու ցե լու հա մար մին չեւ 150 հա զար դրամ։ Նա խա րա րութ
յունն է պա տաս խա նատ վութ յուն  կրում  այս գոր ծըն թա ցի հա մար։ 
Այդ գու մա րը կա րող է օգ տա գործ վել հե տեւ յալ նպա տակ նե րով՝

•	 նվա զա գույն կա րիք նե րը հո գա լու հա մար.

•	 բուժ ման եւ ա ռող ջութ յան վե րա կանգն ման ծախ սե րը ամ
բող ջութ յամբ կամ մաս նա կի փոխ հա տու ցե լու հա մար.

•	 ժա մա նա կա վոր կա ցա րան ա պա հո վե լու նպա տա կով բնա
կե լի տա րած քի վար ձա կա լութ յան գու մա րի փոխ հա տուց
ման հա մար.

•	 աշ խա տան քի տե ղա վոր ման նպա տա կով վե րա պատ րաստ
ման դա սըն թաց նե րի վար ձավ ճա րի փոխ հա տուց ման հա
մար՝ բա ցա ռութ յամբ «Զ բաղ վա ծութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քով 
գոր ծա զուրկ նե րի եւ աշ խա տա շու կա յում անմր ցու նակ ան
ձանց հա մար սահ ման ված զբաղ վա ծութ յան կար գա վոր ման 
պե տա կան ծրագ րե րում նա խա տես ված դա սըն թաց նե րի:
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Դի մե լու հա մար նա խա տես ված ու ղե ցույ ցը եւ վերջ նա ժամ կետ
նե րը ներ կա յաց վել են։ Սա կայն մինչ այ սօր դի մում ներ չեն ներ
կա յաց վել, եւ մենք չենք կա րող գնա հա տել՝ արդ յո՞ք օգտ վո ղի 
հա մար գոր ծըն թա ցը բա րեն պաստ է եւ հատ կա ցու մը ա րագ է 
տրվում։ Այս օ րեն քի քննա դա տութ յունն այն է, որ այն հիմ նա
կա նում ուղղ ված է սո ցիալտնտե սա կան ա վե լի ծանր վի ճա
կում գտնվող զո հե րին։ Խն դիրն այն է, որ ե թե նույ նիսկ զո հը 
ա պա հով ված ըն տա նի քից է, ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ 
նա կկորց նի իր բո լոր ար տո նութ յուն նե րը, երբ ո րո շի հե ռա նալ 
ա մուս նուց։ Հա յաս տա նում  շատ են քա ղա քա ցիա կան ա մուս
նութ յուն նե րը, եւ այս դեպ քում չկա օ րի նա կան ա մուս նա լու ծութ
յուն, հե տե ւա բար՝ չկա ի րա վունք ո րե ւէ սե փա կա նութ յան/գույ քի 
նկատ մամբ։ Հա ճախ բռնա րար նե րը ա լի մենտ չեն վճա րում, ո րը 
նույն պես ծան րաց նում է ի րա վի ճա կը։ Զո հի ծնո ղա կան ըն տա
նի քը նույն պես հրա ժար վում է ա ջակ ցել զո հին, ո րով հե տեւ բա
ժա նութ յու նը/ա մուս նա լու ծութ յու նը ա մո թա լի է հա մար վում։ Նա
խա րա րութ յան կող մից մշակ ված վնաս նե րի հա մար վճար ման 
ի րա վա սութ յան պարզ բա նա ձե ւը լավ մտած ված չէ եւ կա րիք 
ու նի վե րա նայ ման։ Զո հա կենտ րոն մո տեց ման մեջ գնա հա տու մը 
պետք է կա տար վի յու րա քանչ յուր դեպ քի հա մար։

Երեխաներիպաշտպանության
ծառայություններեւ
ընտանեկանբռնություն

Ըստ ՅՈՒՆԻՍԵՖի՝ աշ խար հով մեկ 275 մի լիոն ե րե խա տա նը 
բռնութ յան է են թարկ վում։  Այս ցու ցա նի շը կա րող է մո տա վոր 
գնա հա տա կան լի նել, քա նի որ հա սա նե լի տվյալ նե րը սահ մա նա
փակ են։  Հա յաս տա նում « Կա նանց ա ջակց ման կենտ րոն» ՀԿի 
հա մա ձայն՝ 2019 թվա կա նին 225 ե րե խա ներ ստա ցել են հո գե
բա նա կան ա ջակ ցութ յուն կազ մա կեր պութ յան կող մից։ « Սե
ռա կան բռնութ յան ճգնա ժա մա յին կենտ րոն» ՀԿի տվյալ նե րի 
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հա մա ձայն՝ ի րենց շա հա ռու նե րի ամ բողջ քա նա կից  սե ռա կան 
բռնութ յան են թարկ ված ան չա փա հաս նե րի 80%ը են թարկ վել է 
սե ռա կան բռնութ յան ըն տա նի քի ան դա մի կող մից18։ Տա րե կան 
ա ճում է ըն տա նիք նե րում ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռնութ յան 
դեպ քե րի քա նա կը, մինչ դեռ Հա յաս տա նը դե ռեւս չու նի ե րե խա
նե րի պաշտ պա նութ յան ծա ռա յութ յուն եւ ու նի ե րե խա նե րի հետ 
աշ խա տող շատ քիչ փոր ձա գետ ներ։ Մենք նաեւ պետք է նշենք, 
որ ե րե խան նույն պես որ պես զոհ է դի տարկ վում, նույ նիսկ ե թե 
նա միայն ա կա նա տես է լի նում բռնութ յա նը, ո րը նույն քան 
տրավ մա տիկ եւ վնա սա կար կա րող է լի նել ե րե խա յի հա մար։ 
Ն ման դեպ քե րում ե րե խա նե րը դի տարկ վում են որ պես ա նուղ
ղա կի  զո հեր։

Հե տա զո տութ յուն նե րը, ո րոնք անց կաց վել են այն ե րե խա նե րի 
հետ, ո րոնք ըն տա նե կան բռնութ յան ա կա նա տես են ե ղել, ցույց 
են տա լիս, որ նրանք ու նեն վար քա յին եւ հու զա կան խնդիր ներ։ 
Հե տա զո տութ յու նը եզ րա կաց նում է, որ ըն տա նե կան բռնութ յան 
ա կա նա տես ե րե խան ու նի նույն հո գե բա նա կան խնդիր նե րը, 
ո րոնք ծնող նե րի կող մից ուղ ղա կիո րեն բռնութ յան են թարկ ված 
ե րե խան է ու նե նում19։ Հա մա ձայն Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ
խար հա յին կազ մա կեր պութ յան տվյալ նե րի՝ այն ե րե խա նե րը, 
ո րոնք ա կա նա տես են լի նում ըն տա նե կան բռնութ յան, ա մե նայն 
հա վա նա կա նութ յամբ եւս բռնութ յան զո հեր են։ Հա մա ձայն նույն 
աղբ յու րի՝ ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռնութ յան դեպ քե րի 40%ի 
դեպ քում ե րե խա նե րը հա ղոր դել են նաեւ ի րենց ծնող նե րի մի ջեւ 
առ կա ըն տա նե կան բռնութ յան մա սին20:

18 Հարց ազրույ ց «Ս եռակ ան բռ նո ւթ յան ճգնա ժամայ ին կեն տրոն» եւ «Կ անանց  
աջ ակցման կ ենտր ոն» ՀԿ ների ներկայացուցիչների հետ։ 
19 Նույն տեղում։ 
20 Տե՛ս World Report on Violence and Health, ed. By Krug, Etienne G., et al., 
WHO, 2002, https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/
en/introduction.pdf:

https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/introduction.pdf
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/introduction.pdf
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2006 թ. ՅՈՒՆԻՍԵՖը հրա պա րա կեց զե կույց, ո րում ներ կա յաց
վում է ըն տա նե կան բռնութ յան ազ դե ցութ յունն այն ե րե խա նե
րի վրա, ո րոնք ա կա նա տես են ե ղել այդ բռնութ յա նը։ Հա մա ձայն 
այդ զե կույ ցի՝ ե թե ե րե խան տես նում, լսում կամ ան գամ տեղ յակ 
է ըն տա նե կան բռնութ յան մա սին, այն ազ դում է ե րե խա յի ֆի զի
կա կան, հու զա կան եւ սո ցիա լա կան զար գաց ման վրա ինչ պես 
ման կութ յան, այն պես էլ կյան քի հե տա գա փու լե րում։ Այն ե րե
խա նե րը, ո րոնք տու ժել են ըն տա նե կան բռնութ յու նից, ա վե լի 
մեծ ռիս կի ա ռաջ են կանգ նած դե ռա հաս տա րի քում հղիա նա
լու, ալ կո հոլ եւ թմրա մի ջոց ներ օգ տա գոր ծե լու, դպրո ցը լքե լու 
տե սանկ յու նից21։ Ե րե խա նե րի հետ աշ խա տան քը եր կար գոր
ծըն թաց է, ո րը միտ ված է հաղ թա հա րե լու ըն տա նե կան բռնութ
յան պատ ճա ռով ծա գած հե տե ւանք նե րը։ Քա նի որ ըն տա նե կան  
բռնութ յու նը ու սու ցան վող վար քա գիծ է, տղա նե րը կա րող են 
սո վո րել եւ օգ տա գոր ծել վե րահս կող վար քը ի րենց քույ րե րի եւ 
նույ նիսկ մայ րե րի նկատ մամբ վաղ տա րի քից։ Այս ավ տո րի տար, 
վե րահսկող վար քը նույն պես սպա սե լի է հայ կա կան ըն տա նիք
նե րի տղա ե րե խա նե րից։ Տ ղա նե րը ըն տա նի քի ի գա կան սե ռի 
ան դամ նե րի նկատ մամբ կա րող են ու նե նալ սե փա կա նութ յան 
զգա ցում եւ ի րա վունք։ Բա ցի այդ՝ մենք գի տենք, որ ըն տա նե
կան բռնութ յու նը ու սու ցան վող վար քա գիծ է՝ նկա տի ու նե նա լով, 
որ տղա նե րի մե ծա մաս նութ յու նը, երբ մե ծա նում է, բռնա րար է 
դառ նում, իսկ աղ ջիկ նե րը բռնա րար հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ 
են մտնում չա փա հաս տա րի քում։ Սա հսկա յա կան ազ դե ցութ
յուն է ու նե նում ըն տա նե կան բռնութ յան շա րու նա կա կա նութ յան 
վրա եւ խո չըն դո տում Հա յաս տա նում ըն տա նե կան բռնութ յան 
կան խար գել ման գոր ծըն թա ցին:

Հա յաս տա նում շատ են այն ե րե խա նե րը, ո րոնք ապ րում են 
վտան գա վոր կամ խնդրա յին ըն տա նիք նե րում, որ տեղ կա 

21 Տե՛ս Behind closed doors. The impact of domestic violence on children. UNICEF, 
2006, https://www.unicef.org/protection/files/BehindClosedDoors.pdf:

https://www.unicef.org/protection/files/BehindClosedDoors.pdf
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թմրան յու թե րից կախ վա ծութ յուն, բռնութ յուն, ան տե սում եւ ան
մի ջա կան վտան գի առ կա յութ յուն ե րե խա յի կյան քի նկատ մամբ։  
Ըն տա նիք նե րի հետ աշ խա տան քի 10 տա րի նե րի ըն թաց քում 
մենք եր բեք չենք հան դի պել այն պի սի ի րա վի ճա կի, չնա յած բազ
միցս ա ռա ջար կել ենք, որ ե րե խան գո նե ժա մա նա կա վոր այդ ըն
տա նի քից դուրս հան վի։ Սա ա նե լու հա մար պետք է դի մել դա
տա րան, ո րին հա ջոր դում է եր կար եւ դժվա րին գոր ծըն թաց, ո րը 
նե րա ռում է մի շարք խո չըն դոտ ներ։ Ո՛չ ոս տի կա նութ յու նը, ո՛չ 
էլ սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն նե րը չու նեն այդ ի րա վա սութ յու նը 
ե րե խա յին տար հա նե լու խնդրա յին եւ վտան գա վոր մի ջա վայ րից։

Ըն տա նե կան բռնութ յան օ րեն քը պա հան ջում է շտապ մի ջամ
տել, «երբ առ կա է խե լա միտ հիմք բռնութ յան կրկնութ յան կամ 
շա րու նակ ման ան մի ջա կան վտան գի հա մար» ըն տա նի քում։ 
Գործ նա կա նում սա կայն ի րա վա պահ մար մին նե րը չու նեն այդ 
գի տակ ցութ յու նը կամ հա մա պա տաս խան պատ րաստ վա ծութ
յու նը նման գնա հա տում ա նե լու հա մար, եւ ե րե խա յի լա վա գույն 
շա հը ամ բող ջո վին ան տես վում է։ Միաց յալ Թա գա վո րութ յու նում 
ընդ հա կա ռա կը. մաս նա գետ նե րը դի տար կում են ե րե խա նե րին 
նույն պես,  եւ ե թե կա անհ րա ժեշ տութ յուն, ե րե խա նե րով զբաղ
վող սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն նե րը ու նեն ե րե խա նե րին ծնող
նե րից հե ռաց նե լու այդ ի րա վա սութ յու նը՝ հիմն վե լով փաս տե րի 
վրա, կամ ե թե մայ րը չի կա րո ղա նում հոգ տա նել նրանց մա սին, 
խնամ քի հա տուկ ծա ռա յութ յուն նե րի մեջ նե րա ռել նրանց։

Զո հին պետք է ա սել, որ ե րե խա յի անվ տան գութ յունն է ա ռաջ
նա յին, այդ պատ ճա ռով ե րե խա նե րին կա րող են վերց նել ա ռանց 
դա տա կան մի ջամ տութ յան։ Մինչ այդ, ե թե կա անհ րա ժեշ տութ
յուն, ծնո ղա վա րա կան հմտութ յուն ներ եւ խորհր դատ վութ յուն է 
տրա մադր վում մո րը։ Ե րե խա նե րի մա սով սո ցիա լա կան ծա ռա
յութ յուն նե րը հո գե կան ա ռող ջութ յան մաս նա գետ նե րի հետ հե
տո գնա հա տում են՝ արդ յոք մայ րը բա վա կան լավ է զգում ի րեն 
ե րե խա նե րին կրկին խնա մա կա լութ յան վերց նե լու հա մար։
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Սո վո րա բար նա խընտ րե լի է, որ ե րե խա նե րը մնան ըն տա նի քի 
այլ ան դամ նե րի, օ րի նակ՝ տա տիկպա պիկ նե րի հետ, քան ե րե
խա նե րի ա պաս տա րա նում կամ ման կա տա նը։ Հա րա զատ նե րը 
նա խա պես գնա հատ վում են, եւ ե րե խա նե րով զբաղ վող սո ցիա
լա կան ծա ռա յութ յուն նե րը շա րու նա կում են աշ խա տել ըն տա
նիք նե րի հետ՝ հա մոզ վե լու հա մար, որ ե րե խա նե րի մա սին պատ
շաճ հոգ է տար վում։

Ե րե խա նե րին մոր խնամ քից հե ռաց նե լու անհ րա ժեշ տութ յուն 
ա ռա ջա նում է, երբ մայ րը ցան կա նում է վե րա դառ նալ բռնա
րա րի մոտ, կամ էլ երբ առ կա է թմրան յու թից կախ վա ծութ յուն 
ըն տա նի քում։ Մենք ա կա նա տես ենք ե ղել ի րա վի ճակ նե րի, երբ 
ե րե խա նե րը լաց էին լի նում եւ խնդրում ի րենց մո րը չվե րա դառ
նալ բռնա րար զու գըն կե րոջ մոտ, եւ չնա յած ծայ րա հեղ տրավ
մա տի զաց ված էին, նրանք վե րա դառ նում էին ի րենց մոր հետ 
բռնա րա րի մոտ։

Հա ճախ բռնա րար նե րը, երբ կի նը ա մուս նա լուծ վում է, օգ տա
գոր ծում են ե րե խա նե րին որ պես զենք ի րա վի ճա կը մա նի պու
լաց նե լու հա մար. կա՛մ պատ ժում են զո հին, որ պես զի նա այ լեւս 
եր բեք չկա րո ղա նա տես նել ե րե խա նե րին, կա՛մ օգ տա գոր ծում են 
ե րե խա նե րին՝ կնո ջը ի րենց մոտ վե րա դարձ նե լու հա մար։ Բո լոր 
դեպ քե րում էլ Հա յաս տա նում ըն տա նե կան բռնութ յան զոհ դար
ձած կա նանց ծա ռա յութ յուն մա տու ցող կազ մա կեր պութ յուն նե
րը ա հա զան գում են ծնո ղից օ տար ման հա մախ տա նի շի մա սին22, 
ո րը նկատ վում է այն ե րե խա նե րի շրջա նում, ո րոնք ապ րում են 

22 Ծն ողից  օտար ման հա մախտան իշ ը եզրու յթ է,  որը  ն եր կայա ցվել է  1985 թ.
ին հո գե բույժ Ռ.  Գարդ ների կողմից։ Եզր ույթը նկա րագրում է ե րեխա նե րի մ ոտ 
տարբե րակիչ վա րք ի ձեւեր , որոնք ներառու մ ե ն ծայրա հեղ,  բ այց  չհիմն ավոր ված 
վախ , անհ արգ ալից վարք կամ թշն ամա նք մի ծ նողի նկա տմամբ։ Գա րդները հա
վատացած  էր , որ երեխ աների շրջ անում ա յս հ ամ ախտ անիշի դրս եւ որումը,  որը  
նա նկա տել էր ե րեխաների  խ նամքի հար ցեր ով դատա կան գ ործ ընթացն երում, 
կարող է  օգտա գոր ծվել ծն ող ի կ ողմից երեխայի նկատ մամբ հոգեբանական ման
իպո ւլյ ացիները  եւ անհարկի ազդե ցությունը ա խտորոշ ել ու հա մա ր։ 
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բռնա րա րի հետ, եւ զրկված են մո րը այ ցե լե լու ի րա վուն քից (կամ 
հա կա ռա կը)23. այս պատ ճա ռով շատ կա րե ւոր է ստեղ ծել չե զոք 
հսկվող վայ րեր ե րե խա յի տե սակ ցութ յուն նե րի հա մար, ո րոնք 
կե րաշ խա վո րեն ըն տա նե կան բռնութ յան զո հե րի եւ ե րե խա նե րի 
անվ տան գութ յու նը։ 

Այս պես կոչ ված ե րե խա յի պաշտ պա նութ յան ծա ռա յութ յու նը Հա
յաս տա նում հո գա բար ձութ յան եւ խնա մա կա լութ յան հանձ նա ժո
ղովն է (այ սու հետ կարճ՝ հանձ նա ժո ղով)։ Այս մար մի նը բա վա
կան խրթին է իր կա ռուց ված քով, կազմ ված է կա մա վոր նե րից 
եւ ան հատ նե րից, ո րոնք չու նեն հա մա պա տաս խան պատ րաստ
վա ծութ յուն եւ մաս նա գի տա կան գի տե լիք ներ։ Օ րեն քը հանձ նա
ժո ղո վը դի տար կում է որ պես հե ղի նա կա վոր մար մին, ո րը ա պա
հո վում է ե րե խա նե րի բա րե կե ցութ յու նը եւ անվ տան գութ յու նը։ 
Սա կայն հանձ նա ժո ղո վի կա նո նադ րութ յու նը չի վե րա բե րում ըն
տա նե կան բռնութ յան զոհ դար ձած ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րին 
ու կա րիք նե րին՝ որ պես ա ռա ձին խումբ։

Մայ րը մաս նակ ցում էր հար ցաքն նութ յա նը՝ որ պես ի րա
վա կան ներ կա յա ցու ցիչ եւ ճնշում գոր ծադ րում ե րե խա
յի վրա, որ պես զի նա չհրա պա րա կի բռնա րա րի ա նու նը։ 
Կազ մա կեր պութ յու նը փոր ձեց նե րա ռել հանձ նա ժո ղո
վին այս գոր ծըն թա ցի մեջ, բայց այն ո չինչ չձեռ նար կեց։ 
Սա ըն դա մե նը մեկն է բա զում օ րի նակ նե րից, ո րոնք 
ցույց են տա լիս, թե որ քան ան պաշտ պան են ըն տա նե
կան եւ սե ռա կան բռնութ յան զոհ դար ձած ե րե խա նե րը 
Հա յաս տա նում։ Ա վե լին, չնա յած նույ նիսկ պե տութ յու
նը տե ղե կաց ված է նման դեպ քե րի մա սին, ի րա կա նում 
փաս տա ցի ոչ մի մի ջո ցա ռում չի ձեռ նար կում օգ նե լու 
այս ե րե խա նե րին:

23 Հար ցա զրույց «Կանա նց ռեսուրսայի ն կեն տրո ն» եւ  «Կանանց ա ջակ ցման 
կ են         տրոն» Հ Կն եր ի ներկ այ ացո ւցիչնե րի հետ։  



77

« Սե ռա կան բռնութ յան ճգնա ժա մա յին կենտ րոն» ՀԿի 
ներ կա յա ցու ցիչ

Հանձ նա ժո ղո վը նաեւ արդ յու նա վետ կեր պով չի հա մա գոր
ծակ ցում ոչ պե տա կան ա ջակ ցութ յան ծա ռա յութ յուն ներ 
մա տու ցող կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ, չու նի գի տե լիք 
ըն տա նե կան բռնութ յան մա սին եւ չի ա ռաջ նորդ վում զո
հա կենտ րոն մո տեց մամբ24:        

Կի նը եւ իր ե րե խա նե րը տա րի ներ շա րու նակ բռնութ յան 
էին են թարկ վում ա մուս նու կող մից։ Հեր թա կան դեպ
քից հե տո կի նը ծանր մարմ նա կան վնաս վածք նե րով 
հայտնվեց հի վան դա նո ցում, կինն ա ղեր սում էր փրկել 
իր 4 ե րե խա նե րին։ Երբ կապ վե ցինք Խ նա մա կա լութ յան 
մարմ նի հետ, վեր ջին ներս չէին ար ձա գան քում մեր պա
հանջ նե րին՝ պաշտ պա նել ե րե խա նե րին, իսկ մարզ պե
տա րա նի՝ ե րե խա նե րի պաշտ պա նութ յան բաժ նի ներ կա
յա ցու ցի չը հենց բռնա րա րի հետ ո րո շեց, որ ե րե խա նե րից 
2 կգնան մոր մոտ, իսկ մնա ցա ծը՝ հոր մոտ մին չեւ դա տա
րա նի ո րո շու մը։ Փաս տա ցի ե րե խա նե րը գնա ցին այն հոր 
մոտ, ո րը տա րի ներ շա րու նակ բռնութ յան էր են թար կում 
նաեւ ե րե խա նե րին։

« Կա նանց ա ջակց ման կենտ րոն» ՀԿի ներ կա յա ցու ցիչ

Երեխաների
խնամակալությունը

Ինչ պես նշվեց նա խորդ օ րի նա կում, ըն տա նե կան բռնութ յան 

24 Հարցազրույց «Կա նանց ռեսու րսայի ն կ ենտրո ն» եւ «Կան անց  աջակց մա ն 
կենտր ոն»  Հ Կների  ն երկ այացու ցիչ ների հետ։    
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զո հե րի հա մար մեկ այլ մար տահ րա վեր է ե րե խա նե րի խնա մա
կա լութ յան հա մար ծնող նե րի մի ջեւ տար վող պայ քա րը։ Հա ճախ 
բռնա րար ծնո ղը օգ տա գոր ծում է ե րե խա նե րին որ պես զենք՝ 
ստի պե լով զո հին/մո րը վե րա դառ նալ իր մոտ կամ էլ պատ ժում է 
նրան՝ ե րե խա նե րին նրա նից հե ռու պա հե լով։

Բռ նա րա րը թույլ չի տա լիս ե րե խա յին գնալ մոր մոտ։ 
Այս պի սով՝ բռնա րա րը շա րու նա կում է դրսե ւո րել իր 
մա նի պու լա տիվ եւ բռնա րար վար քը զո հի նկատ մամբ։ 
Ի րա կա նում բռնա րա րը նույ նիսկ չի կա տա րում իր դե րը 
որ պես խնա մա կալ՝ թող նե լով խնամ քը իր մո րը կամ մեկ 
այլ մոտ հա րա զա տի։ Բռ նա րա րը նե րառ ված չէ ե րե խա
յի դաս տիա րա կութ յան մեջ, իսկ ե րե խա նե րի խնա մա
կա լութ յան իր պա հան ջը նախ կին զու գըն կե րո ջից վրեժ 
լու ծե լու եւ նրան հու զա կան ցավ պատ ճա ռե լու նպա
տակ է հե տապն դում։

Ըն տա նե կան եւ սե ռա կան բռնութ յան զո հե րի հետ աշ
խա տող

2017 թ. Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի գրա սեն յակն իր 
ար տա հերթ հրա պա րա կա յին զե կույ ցում25 նշեց, որ հանձ նա ժո
ղո վը թե րա նում է իր գոր ծա ռույթ նե րի պատ շաճ ի րա կա նաց ման 
մեջ, մաս նա գետ ներն ու նեն մաս նա գի տա կան հմտութ յուն նե
րի եւ մո տի վա ցա յի պա կաս, չու նեն աշ խա տան քի մե թո դա բա
նութ յուն։ Նույն զե կույ ցը հղում էր ա նում նաեւ «Ե րե խա նե րի 
ի րա վունք նե րի մա սին» ՄԱԿի կոն վեն ցիա յի այ լընտ րան քա յին 
զե կույ ցին, ո րը պատ րաստ վել է տե ղա կան եւ մի ջազ գա յին 45 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից՝ նշե լով, որ այս կա ռույց նե

25 Տե ՛ս «Խնամակա լութ յան  եւ հո գաբարձո ւթյ ան մարմինների  ո ւ Խ նամակա
լու թյան եւ հոգա բարձութ յա ն հա նձն աժողո վն երի վերա բերյալ » Հ Հ մա րդու 
իրավունք ների պաշտ պանի արտահերթ հրապա րակայի ն զեկո ւյց, https://www.
ombuds.am/images/files/615b7bff7bdaac165eeb767625c6adf1.pdf:

https://www.ombuds.am/images/files/615b7bff7bdaac165eeb767625c6adf1.pdf
https://www.ombuds.am/images/files/615b7bff7bdaac165eeb767625c6adf1.pdf
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րի գոր ծու նեութ յան հիմ նա կան խնդիր նե րից է, որ ե րե խա նե րի 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յու նը նրանց հա մար ա ռաջ նա
հեր թութ յուն չէ, եւ աշ խա տա կազ մը հիմ նա կա նում տե ղե կաց
ված չէ ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան ո լոր տում 
կա տար վող բա րե փո խում նե րից26:

« Կա նանց ա ջակց ման կենտ րոն» ՀԿի այս տա րի նե
րի փոր ձը հաշ վի առ նե լով՝ ա հա այս կա ռույց նե րի հետ 
գործ ու նե նա լիս ծա գած խնդիր նե րի ցան կը. 

•	 Բռ նա րար հոր հետ ե րե խա նե րի տե սակ ցութ յուն նե րը 
պետք է դա դա րեց վեն, երբ կի նը եւ իր ե րե խա նե րը ըն
տա նե կան բռնութ յան ա պաս տա րա նում են գտնվում։ 
Զո հե րի եւ ա պաս տա րա նի աշ խա տող նե րի անվ տան
գութ յու նը չի կա րող ա պա հով վել, ե թե հանձ նա ժո ղո վը 
պա հան ջում է այ ցե լութ յուն ե րե խա նե րին։ Ինչ պես նաեւ 
Հա յաս տա նում պետք է լի նեն հսկվող, չե զոք վայ րեր 
ե րե խա նե րի տե սակ ցութ յան հա մար բո լոր մար զե րում։

•	 Հանձ նա ժո ղո վը, գի տե լիք ներ չու նե նա լով ըն տա նե կան 
բռնութ յան յու րա հատ կութ յան մա սին, վտան գում է զո
հե րի ա պա հո վութ յունն ու անվ տան գութ յու նը։ Օ րի նակ՝ 
այս մար մին նե րը կա րող են գու մա րել նիստ ե րե խա յի տե
սակ ցութ յան հար ցով, որ տեղ պետք է ներ կա յա նան եր
կու ծնող նե րը, ո րը ծայ րա հեղ ռիս կա յին ու տրավ մա տիկ 
է։ Ինչ պես նաեւ կա րող են պա հան ջել կնոջ բնա կութ յան 
հաս ցեն, ո րը հեշ տութ յամբ կա րող է հայտ նի դառ նալ 
բռնա րա րին՝ զո հի եւ նրա ե րե խա նե րի անվ տան գութ
յու նը ռիս կի տակ դնե լով։ Սա հատ կա պես վտան գա վոր 
է, երբ կի նը ա պաս տա րա նում է, ո րի գտնվե լու վայ րը 
գաղտ նի է։

26 Նույն տեղում։
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•	 Հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րը մեծ մա սամբ չու նեն մաս
նա գի տա կան հմտութ յուն ներ, պատ րաստ վա ծութ յուն 
եւ փորձ ըն տա նե կան բռնութ յան զո հե րի հետ աշ խա տե
լու հա մար։ Սո վո րա բար նրանք չեն գի տակ ցում ըն տա
նե կան բռնութ յան դեպ քե րի լրջութ յունն ու վտան գա վո
րութ յան աս տի ճա նը, կնոջ եւ նրա ե րե խա նե րի տրավ
մա տիկ վի ճակն ու այլ ճգնա ժա մա յին հար ցեր։ Ն րանց 
տրա մադ րած եզ րա կա ցութ յուն նե րը շատ հա ճախ չեն 
ար տա ցո լում ըն տա նի քում առ կա ի րա կան վի ճա կը։ 
Օ րի նակ՝ նրանք, ան տեղ յակ լի նե լով, ո րո շում են խնա
մա կա լութ յու նը հանձ նել բռնա րար հո րը, ուղ ղա կի ո րով
հե տեւ նրա բնա կա րա նը ա վե լի լավ է կա հա վոր ված։ 

•	 Այդ մար մին նե րը չեն աշ խա տում շուր ջօր յա, այ նինչ հա
ճախ դեպ քը տե ղի է ու նե նում գի շեր վա կե սին կամ էլ 
շա բաթկի րա կի օ րե րին։ Իսկ ոս տի կա նութ յու նը չու նի 
բռնա րա րից ե րե խա նե րին վերց նե լու ոչ մի լիա զո րութ
յուն ա ռանց այդ մարմ նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ներ կա
յութ յան։ 

•	 Ըն տա նե կան բռնութ յան զո հե րին ծա ռա յութ յուն ներ մա
տու ցե լու այս 10 տա րի նե րի ըն թաց քում մենք չենք ու
նե ցել մի դեպք, որ այս մար մին նե րը հե ռաց րել են ե րե
խա նե րին բռնա րար կամ վտան գա վոր ըն տա նի քից։ 
Հա յաս տա նում դա հնա րա վոր է ա նել միայն դա տա կան 
կար գով, ո րը կա րող է տա րի ներ տե ւել, իսկ ե րե խա նե
րը շա րու նա կում են մնալ անվ տան գութ յան լուրջ ռիս կի 
տակ եւ սկսում են օ տար վել ծնո ղից։

•	 Այդ դեպ քե րում, երբ մայ րը ո րո շում է վե րա դառ նալ 
բռնա րա րի մոտ, չնա յած ե րե խան հրա ժար վում է գնալ, 
չկա կա ռույց, ո րը կդի տար կի ի րա վի ճա կը եւ կպաշտ
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պա նի ե րե խա յին ըն տա նե կան բռնութ յու նից։ Ե րե խա
նե րի պաշտ պա նութ յան հա մա կար գը ակ տի վաց նե լու 
մեր ջան քե րը չեն հա ջող վել, ո րով հե տեւ այս կա ռույց
ներն ուղ ղա կի ան տե սում են ե րե խա յի լա վա գույն շա հը։

«Կանանցաջակցմանկենտրոն»ՀԿիներկայացուցիչ

Հաշ վի առ նե լով այն, որ Հա յաս տա նը մեծ բաց ու նի ե րե խա յի 
պաշտ պա նութ յան ծա ռա յութ յուն նե րում, մենք ա ռա ջար կում ենք 
ե րե խա նե րի պաշտ պա նութ յան շվե դա կան հա մա կար գի27 կարճ 
նկա րագ րութ յու նը ցույց տա լու հա մար, թե մեծ հաշ վով ինչ է 
պետք ա նել եւ ինչ պի սի ծա ռա յութ յուն ներ պետք է ա ռա ջար կել 
ե րե խա նե րին։ Այս նշում նե րը ար վել են « Կա նանց ա ջակց ման 
կենտ րոն» ՀԿի ներ կա յա ցուց չի կող մից։

2005 թ. ըն տա նե կան բռնութ յան խնդիր նե րով տաս նամ յա պայ
քա րից հե տո Շ վե դիան գի տակ ցեց ե րե խա նե րի պաշտ պա
նութ յան մաս նա գի տաց ված հա մա կարգ ստեղ ծե լու անհ րա ժեշ
տութ յու նը։ Հաշ վի առ նե լով ըն տա նե կան բռնութ յան էա կան 
ազ դե ցութ յու նը ե րե խա նե րի վրա՝ սկսած տրավ մա յի մեծ հա վա
նա կա նութ յու նից մին չեւ սո վո րած վար քի մի ջո ցով բռնութ յան 
վե րար տադ րութ յուն հա սա րա կութ յու նում, երբ այս ե րե խա նե րը 
դառ նում են չա փա հաս, Շ վե դիան եւ շատ այլ երկր ներ կա րե ւո
րում են ըն տա նե կան բռնութ յան ա կա նա տես կամ ուղ ղա կիո րեն 
բռնութ յան են թարկ ված ե րե խա նե րի հետ աշ խա տան քը։ Ե րե
խա յին եր բեք չի թույ լատր վում շա րու նա կել ապ րել կամ վե րա
դառ նալ այն ըն տա նիք, որ տեղ առ կա է բռնութ յուն։

Երբ ոս տի կա նութ յու նը կամ ա ջակց ման կենտ րո նը նկա տում է, 
որ առ կա է բռնութ յուն, նրանք ան մի ջա պես ա հա զան գում են 

27 Այս մոդելը 20 19 թվա կանին   ներ կայ ացրել է շվ եդ սոցի ալակա ն աշխ ատո ղը 
Հայաս տան կ ատ ար ած TAIEX այց ի շրջ անակ ներո ւմ: 
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ե րե խա նե րի հար ցե րով զբաղ վող ծա ռա յութ յուն նե րին, ո րոնք 
ի րա կա նաց նում են հա մա պա տաս խան գոր ծո ղութ յուն ներ։ 
Յու րա քանչ յուր անձ, ո րը առն չութ յուն ու նի ե րե խա յի հետ, այդ 
թվում՝ հա րե ւան, ու սու ցիչ, բժիշկ, ոս տի կան, պար տա վոր է հա
ղոր դում ներ կա յաց նել այն դեպ քե րում, երբ տես նում կամ կաս
կա ծում են ինչոր բան։ Ա ռող ջա պա հութ յան, նա խակր թա րան
նե րի, դպրոց նե րի եւ բարձ րա գույն կրթութ յան ո լոր տի մաս նա
գետ նե րը ըն տա նե կան բռնութ յան մաս նա գետ նե րի հետ միա սին 
մշա կում են ե րե խա յի կա րիք նե րին հա մա պա տաս խան ա ջակ
ցութ յուն։ Այս մո տե ցու մը ե րե խա յա կենտ րոն եւ զո հա կենտ րոն է։ 

Ե րե խա յի հա մար նշա նակ վում է սո ցիա լա կան աշ խա տող, ո րը 
հա մա կար գում է գոր ծըն թացն ըն տա նե կան բռնութ յան ո լոր տի 
սո ցիա լա կան աշ խա տո ղի հետ։ Ե րե խա նե րի պաշտ պա նութ յան 
հա մա կար գը գնա հա տում է, թե որ քա նով անվ տանգ է եւ բա րե
նպաստ, որ ե րե խան ապ րի իր ծնող նե րի հետ։ Սո ցիա լա կան ծա
ռա յութ յուն նե րը ու սում նա սի րում են ե րե խա յի վի ճա կը եւ հայտ
նում դա տա րա նին, որն էլ կա յաց նում է վերջ նա կան ո րո շում։ 
Ե րե խա նե րի խնամ քի հար ցե րով ո րո շում նե րը կա յաց վում են՝ 
հաշ վի առ նե լով, թե ով ա վե լի լավ կա րող է խնա մել ե րե խա յին, 
այդ թվում՝ ա պա հո վե լով ե րե խա յի հու զա կան բա րե կե ցութ յու նը 
եւ  այն հար ցը, թե ով կա րող է դրա կան օ րի նակ լի նել։ Իսկ Հա
յաս տա նում ընդ հա կա ռա կը խնա մա կա լութ յու նը տրվում է ծնո
ղին, ո րը ա վե լի շատ ֆի նան սա կան մի ջոց ներ ու նի, նույ նիսկ ե թե 
նա բռնա րար է կամ ու նի ալ կո հո լա յին կախ վա ծութ յուն։

Զար գա ցած երկր նե րում ըն դուն ված է, որ ե րե խա նե րը հար
ցաքնն վում են ըն դա մե նը մեկ ան գամ, եւ պետք է պատ մեն ի րենց 
պատ մութ յու նը միայն մեկ ան գամ։ Ն րանք այ լեւս չեն տրավ մա
տի զաց վում շատ հար ցազ րույց նե րով։ Հար ցազ րույ ցը վա րում է 
ոս տի կա նը, ո րը կրում է քա ղա քա ցիա կան հա գուստ ե րե խա յի 
հա մար հար մա րա վետ տա րած քում։ Հար ցազ րույ ցը վա րող ոս
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տի կա նը, ո րը մաս նա գի տա նում է բո լոր տա րի քի ե րե խա նե րի 
հետ աշ խա տան քի մեջ, ին տեն սիվ վե րա պատ րաս տում է ան ցել 
եւ շա րու նա կում է անց նել 2 տա րին մեկ: Սո վո րա բար հար ցա
զրու ցա վա րը կին է։

Սո ցիա լա կան աշ խա տո ղը, հո գե բա նը եւ նույ նիսկ ոս տի կան նե
րը կա րող են հե տե ւել հար ցազ րույ ցին գաղտ նի սեն յա կից, այդ 
ժա մա նակ հո գե բա նից ու սո ցիա լա կան աշ խա տո ղից ճշտում 
են՝ արդ յո՞ք նրանք ու նեն հար ցեր ա վե լաց նե լու հա մար։ Հար
ցազ րույ ցը ձայ նագր վում է եւ օգ տա գործ վում է դա տա րա նում՝ 
որ պես ա պա ցույց։ Ե րե խան չի գնում դա տա րան, ին չը ճիշտ 
հա կա ռակն է Հա յաս տա նում, որ տեղ օ րի նակ 5 տա րե կան ե րե
խա նե րը պետք է ներ կա յա նան եր կու ծնող նե րի դի մաց եւ պետք 
է նշեն, թե որ ծնո ղի հետ են ու զում ապ րել։ Սա ե րե խա յի ի րա
վունք նե րի խախ տում է եւ ցա վա լի ու վնա սա կար ըն թա ցա կարգ։ 

Շ վե դիա յում դեպ քը վա րում են մաս նա գետ նե րը, ո րոնք լա վա
գույն լու ծումն են գտնում տվյալ ե րե խա յի հա մար։ Ե րե խա յի 
պաշտ պա նութ յան կենտ րո նը շա րու նա կում է աշ խա տել ըն
տա նե կան բռնութ յան ա ջակց ման կենտ րո նի սո ցիա լա կան աշ
խա տո ղի ու հո գե բա նի հետ, որ պես զի մշակ վի մի ջամ տութ յան 
ռազ մա վա րութ յուն։ Ե րե խա յի դեպք վա րո ղը հե տե ւում է բո լոր 
խորհր դատ վա կան հան դի պում նե րին սո ցիա լա կան ծա ռա յութ
յուն նե րի, բժիշկ նե րի, ոս տի կա նութ յան, հո գե բան նե րի ու ու սու
ցիչ նե րի հետ։ Սա բազ մո լորտ ար ձա գան քի մաս է, ո րը բա ցա կա
յում է Հա յաս տա նում։ 

Ե րե խա յի հետ աշ խա տան քը, ո րը անդ րա դառ նում է եւ մեղ մաց
նում հետտ րավ մա տիկ սթրե սա յին խան գար ման հե տե ւան քով 
ա ռա ջա ցած մեղ քի զգա ցու մը, վա խը, մղձա վանջ նե րը, գի շե րա
մի զութ յու նը եւ այլն, կա րող է շատ եր կար տե ւել։ Ա րա կան սե ռի 
ե րե խա նե րը հա տուկ կա րիք ներ ու նեն։ Հա յաս տա նում տղա նե րը 
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կա րող են սո վո րել եւ ըն դօ րի նա կել վե րահս կող վարք վաղ տա
րի քից, քա նի որ հայ կա կան ըն տա նիք նե րում տղա նե րից ակն կա
լում են վե րահս կել ի րենց քույ րե րի եւ եր բեմն նույ նիսկ մայ րե րի 
գոր ծո ղութ յուն ներն ու գտնվե լու վայ րը։ Տ ղա նե րը մե ծա նում են 
ըն տա նի քի կին ան դամ նե րի նկատ մամբ ի րա վուն քի եւ լիա զո
րութ յան զգա ցու մով: Հա ճախ մենք տես նում ենք պա տա նի նե
րի, ո րոնք նույն պես ֆի զի կա կան բռնութ յուն են կի րա ռում ի րենց 
մոր վրա կամ էլ մնում են ի րենց բռնա րար հոր հետ։ Ըն տա նե կան 
բռնութ յան զոհ դար ձած ե րե խա նե րի հետ աշ խա տե լիս կա րե ւոր 
է հաշ վի առ նել այս գեն դե րա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը։

Երեխաներիխնամակալությունը
եւդատականքննություն

2018 թ. քա ղա քա ցիա կան օ րենս գիր քը մաս նա վո րա պես 22րդ 
բաժ նում սահ մա նում է ըն տա նե կան վե ճե րի հա մար վա րույ
թի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը: Հատ կա պես 203րդ հոդ վա ծը 
սահ մա նում է դա տա րան նե րի պար տա վոր վա ծութ յու նը՝ գոր ծել 
ե րե խա յի լա վա գույն շա հը ա պա հո վե լու անհ րա ժեշ տութ յու նից 
ել նե լով։ Ըն տա նե կան բռնութ յամբ զբաղ վող կազ մա կեր պութ
յուն նե րի փոր ձը ցույց է տա լիս, որ նախ քան դա տա րա նի կող մից 
ե րե խա նե րի գտնվե լու վայ րը ո րո շե լը, այն ե րե խա նե րը, ո րոնք 
շա րու նա կում են ապ րել բռնա րա րի հետ, զրկված են մո րը տես
նե լու ի րա վուն քից, իսկ վեր ջինս զրկված է տե սակ ցութ յան ի րա
վուն քից նույ նիսկ այն դեպ քե րում, երբ ե րե խան ման կա հա սակ 
է, օ րի նակ՝ կրծքով կե րակր ման ժա մա նա կա հատ վա ծում։ Ի րա
վա կան պար տա վո րութ յուն նե րը շա րու նա կում են մնալ խնդրա
հա րույց դա տա կան հա մա կար գում։ Դա տա կան լսում նե րը հե
տաձգ վում են ան հար կի կամ բա վա րար չա փով կա րե ւո րութ յուն 
չի տրվում ե րե խա յի լա վա գույն շա հին։ Դա տա վոր նե րը սուբ յեկ
տիվ մո տե ցում են ցու ցա բե րում եւ գեն դե րա յին խտրա կա նութ
յամբ են ա ռաջ նորդ վում ի րենց դա տո ղութ յուն նե րում։
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2018 թ. հե տո մի քա նի միջ նոր դութ յուն ներ են ներ կա
յաց վել դա տա րան այն պա հան ջով, որ ե րե խա յի ժա մա
նա կա վոր խնա մա կա լութ յու նը տրվի մո րը (բռնա րար 
հո րից հե ռու), մին չեւ դա տա րա նը վերջ նա կան ո րո շում 
կկա յաց նի։ Ո րոշ դեպ քե րում դա տա վոր նե րը հաս տա
տում էին միջ նոր դութ յու նը, այլ դեպ քե րում էլ մեր ժում 
էին՝ բա ցատ րե լով, որ չկան հիմ նա վոր պատ ճառ ներ 
դրա հա մար։ Դա տա րա նի նման տար բեր ո րո շում նե րը 
խո սում են դա տա վոր նե րի սուբ յեկ տի վութ յան եւ  դա
տա վա րա կան նոր մե րի բա ցա կա յութ յան մա սին։

« Կա նանց ա ջակց ման կենտ րոն» ՀԿի փաս տա բան

Ս տամ բուլ յան կոն վեն ցիա յի 31րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ 
կող մե րը պետք է կի րա ռեն բո լոր օ րենսդ րա կան եւ այլ անհ րա
ժեշտ մի ջո ցա ռում նե րը՝ ե րաշ խա վո րե լով, որ տե սակ ցութ յան 
կամ խնա մա կա լութ յան ի րա վուն քը վտան գի տակ չդնի զո հի 
կամ նրա ե րե խա նե րի ի րա վունք ներն ու անվ տան գութ յու նը28։ 
Ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ քե րում ե րե խա նե րի հետ կապ ված 
հար ցե րը հա ճախ միակ կա պող օ ղակն են հան դի սա նում զո հի եւ 
բռնա րա րի հա մար։ Շատ զո հե րի եւ նրանց ե րե խա նե րի հա մար 
բռնա րա րի հետ շփում ու նե նա լու կար գադ րութ յուն նե րին հա մա
պա տաս խա նե լը կա րող է մեծ ռիս կի տակ դնել նրանց անվ տան
գութ յու նը29։  

Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը նույն պես 
անդ րա դառ նում է այս խնդրին «Օ.Ս.Ին (O.C.I.) եւ ու րիշ ներն 
ընդ դեմ Ռու մի նիա յի» դեպ քի հետ կապ ված։ Իր ո րոշ ման մեջ 

28 Տե՛ս Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence 
against Women and Domestic Violence, https://rm.coe.int/168046246d։
29 Տե՛ս Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Preventing and 
Combating Violence against Women and Domestic Violence, paragraph 175176, 
https://rm.coe.int/16800d383a։

https://rm.coe.int/168046246d
https://rm.coe.int/16800d383a
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դա տա րա նը պնդում է, որ ծնո ղին ե րե խա յի խնա մա կա լութ յու նը 
հանձ նե լիս պետք է նա խա պես հաշ վի առ նել ե րե խա յի հա մար 
ըն տա նե կան բռնութ յան են թարկ վե լու բարձր ռիս կը30։

Հա յաս տա նում այն վե ճե րը, ո րոնք նե րա ռում են ե րե խա նե րին, 
ինչ պես օ րի նակ՝ ա լի մեն տի ի րա վուն քը, տե սակ ցութ յան ի րա
վուն քի տրա մադ րու մը, ե րե խա յի խնա մա կա լութ յան հար ցը, 
դի տարկ վում են՝ հիմն ված ընդ հա նուր կա նո նա կար գե րի վրա՝ 
ա ռանց հաշ վի առ նե լու ըն տա նե կան բռնութ յան առ կա յութ յու նը։ 
Սա հիմն ված է այն սկզբուն քի վրա, որ բռնա րարն ու բռնութ
յան զո հը ու նեն հա վա սար ի րա վունք ներ եւ ե րաշ խիք ներ։ Հե
տե ւա բար, ըն տա նե կան բռնութ յան փաս տը ինք նին ո րե ւէ սահ
մա նա փա կում կամ պատ ժա մի ջոց չի նա խա տե սում բռնա րա րի 
նկատ մամբ։ Ա վե լին, գործ նա կա նում ըն տա նե կան բռնութ յան 
ո րոշ դեպ քե րում  բռնա րար նե րը ար ժա նա նում են ա վե լի բա րե
նպաստ դա տո ղութ յուն նե րի, քան բռնութ յան զո հե րը։ Այս պի սով՝ 
դա տա րան նե րը հա ճախ ա վե լի մեծ կշիռ են տա լիս բռնա րա րի 
ու նեց ված քին եւ անձ նա կան շա հե րին, քան բռնութ յան զո հին: 
Հե տե ւա բար դա տա րան նե րը վճիռ են կա յաց նում ան հա մա չափ 
ցածր ա լի մենտ վճա րե լու մա սին եւ սահ մա նում են տե սակ ցութ
յան այն պի սի ժա մա նա կա ցույց ներ, ո րոնք ամ բող ջո վին ան
տե սում են բռնութ յան կրկնութ յան կամ շա րու նակ ման բարձր 
ռիս կը եւ այդ պի սով սպառ նա լիք են ա ռա ջաց նում՝ ե րե խա յին 
վտան գե լու հո գե բա նո րեն եւ ֆի զի կա պես։ Գործ նա կա նում դա
տա վոր նե րը ե րե խա յի հա մար բնա կութ յան վայր սահ մա նում են 
բռնա րա րի մոտ, ո րով հե տեւ նրանք պատ ճա ռա բա նում են, որ 
բռնութ յան զո հը ներ կա յումս չու նի շքեղ բնա կութ յան վայր կամ 
բարձր վար ձատր վող աշ խա տանք եւ այլն31։

Ա ռա ջարկ ներ

1. Ե րե խա յի պաշտ պա նութ յան ի րա կան ծա ռա յութ յուն
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ներ պետք է հիմն վեն, ո րոնք կվա րեն մաս նա գետ ներ, 
ո րոնք վճար վե լու են այդ աշ խա տան քի հա մար եւ վե
րա պատ րաստ ված կլի նեն ըն տա նե կան բռնութ յան 
ո լոր տում։ Մե խա նիզմ ներ եւ ըն թա ցա կար գեր պի տի 
մշակ վեն։

2. Ըն տա նե կան բռնութ յան օ րեն քը պետք է բա րե փոխ
վի այն պես, որ ե րե խա յի պաշտ պա նութ յան ծա ռա
յութ յուն նե րի հա մար ան մի ջա պես հնա րա վոր լի նի 
խնդրա յին ու վտան գա վոր ըն տա նի քից ե րե խա յին 
ժա մա նա կա վո րա պես հե ռաց նել մին չեւ դա տա րա նի 
ո րոշ ման ստա նա լը։

3. Ե րե խա նե րը չպետք է կրկնա կի վկա յութ յուն ներ տան 
կամ կանգ նեն դա տա րա նում եր կու ծնող նե րի ա ռաջ, 
այլ նրանք պետք է մեկ ան գամ վկա յութ յուն տան հա
տուկ սեն յա կում հմուտ հար ցազ րու ցա վա րի հետ։ 

4. Ե րե խա նե րի խնա մա կա լութ յու նը պետք է տրվի այն 
ծնո ղին, ո րը բռնա րար չէ, եւ խնա մա կա լութ յան ո րո
շում նե րը պետք է կա յաց վեն ա րա գաց ված ե ղա նա կով 
մի քա նի ամ սում եւ չթույ լատր վեն, որ դրանք ձգձգվեն 
դա տա րան նե րում տա րի ներ շա րու նակ։ 

5. ՀՀ քրեա կան օ րենս գիր քը ե րե խա նե րի ներ կա յութ
յամբ կա տար ված ըն տա նե կան բռնութ յու նը որ պես 
ծան րա ցու ցիչ հան գա մանք պետք է սահ մա նի։ 

6. Օ րեն քի բա րե փո խում ներ պետք է ի րա կա նաց նել, որ
պես զի թույ լատր վի եւ ա պա հով վի ա ջակ ցող կենտ
րոն նե րի ներգ րավ վա ծութ յու նը դա տա վա րա կան գոր
ծըն թա ցում ըն տա նե կան բռնութ յան զո հե րի շա հե րը 
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պաշտ պա նե լու նկա տա ռու մով։ Ա ջակ ցող կենտ րոն նե
րը կլի նեն ե րե խա յի լա վա գույն շա հի ե րաշ խա վոր նե րը։  

7. Ս տեղ ծել ե րե խա նե րի տե սակ ցութ յան հսկվող չե զոք 
վայ րեր, ո րոնք կվա րեն մաս նա գետ նե րը։

8. Ըն տա նե կան բռնութ յան մեջ մաս նա գի տաց ված դա
տա վոր ներ կրթել, ո րոնք կլի նեն զո հա կենտ րոն ու 
կպաշտ պա նեն ե րե խա յի շա հե րը։ 

Երեխաներինվերաբերող
գործերովկայացվածդատականակտերի
հարկադիրկատարմանգործընթացը(ԴԱՀԿ)

Ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ քե րով կա յաց ված դա տա կան ակ
տե րի հար կա դիր կա տար ման գոր ծըն թա ցը մեկ այլ խնդիր է: 
Դա տա րան նե րի՝ դա տա կան ակ տե րի հրա պա րա կու մից հե տո 
բռնա րար նե րից շա տե րը խո չըն դոտ ներ են ստեղ ծում մայ րե
րի հա մար դա տա րա նի ո րոշ մամբ սահ ման ված կար գով ի րենց 
ծնո ղա կան պար տա կա նութ յուն նե րը, տե սակ ցութ յուն նե րը կամ 
խնա մա կա լութ յու նը ստանձ նե լու հար ցում: Դա տա կան ակ տե րի 
հար կա դիր կա տար ման գոր ծըն թա ցը չու նի պատ շաճ կար գա
վո րում։ Մաս նա վո րա պես, հար կա դիր կա տար ման ծա ռա յութ
յան աշ խա տա կից նե րը պատ րաստ վա ծութ յուն եւ անհ րա ժեշտ 
հմտութ յուն ներ չու նեն ըն տա նե կան բռնութ յան ո լոր տում։  Հիմն
վե լով հաս տատ ված կարծ րա տի պե րի եւ նեղ անձ նա կան ըն կա
լում նե րի վրա՝ հար կա դիր կա տար ման ծա ռա յութ յան աշ խա տա
կից նե րը հա ճախ ակն հայտ կողմ նա կալ մո տե ցում են ցու ցա բե
րում՝ հօ գուտ ըն տա նե կան բռնութ յան տղա մարդ բռնա րա րի 
դա տա կան ակ տե րի կա տար ման ըն թաց քում: Արդ յուն քում, դա
տա կան ակ տե րի կա տա րու մը հօ գուտ բռնութ յան զո հի ար հես
տա կա նո րեն հե տաձգ վում է, եւ ո րոշ դեպ քե րում դա տա կան ակ
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տը կա րող է ընդ հան րա պես չի րա կա նաց վել:

2016 թ. մի խումբ մայ րեր «Ընդ դեմ կա նանց նկատ մամբ բռնութ
յան կոա լի ցիա» ՀԿի ան դամ նե րի ա ջակ ցութ յամբ բո ղո քի ցույց 
անց կաց րին հար կա դիր կա տար ման ծա ռա յութ յան շեն քի դի
մաց: Ըն տա նե կան բռնութ յան զո հերն ու մայ րե րը ու նեին դա
տա կան ո րո շում ներ, ո րոն ցով նրանց թույ լատր վել էր ե րե խա
նե րի խնա մա կա լութ յու նը, բայց դրանց հար կա դիր կա տա րու մը 
խո չըն դո տել էին հայ րե րը32։   Այս հան րա յին գոր ծո ղութ յու նից հե
տո մայ րե րից մի քա նի սին հա ջող վեց վե րա կանգ նել ի րենց ի րա
վունք նե րը հար կա դիր կա տար ման ծա ռա յութ յան մի ջո ցով, ո րը 
վեր ջա պես գոր ծարկ վեց։

Դա տա կան ո րո շում նե րի կա տար ման խախ տում նե րը հազ վա
դեպ են պատժ վում, եւ դա կախ ված է հան րա յին ճնշու մից, կա
պե րից եւ ո րո շում նե րը գոր ծար կե լու զո հի պնդում նե րից։

Ա ռա ջարկ ներ

1 Ըն տա նե կան բռնութ յան օ րեն քում ա վե լաց նել դրույթ` 
հա մա ձայն ո րի  դա տա րա նի ո րո շու մը չկա տա րե
լու հա մար բռնա րա րի նկատ մամբ կկի րառ վի ա վե լի 
խիստ պա տիժ։

2 Ըն տա նե կան բռնութ յան օ րեն քը բա րե փո խել այն պես, 
որ պա հանջ վի 7 օր վա ըն թաց քում դա տա րա նի ո րոշ
ման կա տա րու մը, իսկ հա կա ռակ դեպ քում կլի նեն 
տու գան քի նշա նա կում եւ կա լա նա վո րում։

32 Տե՛ս  Բողոքի ակցիա  ԴԱՀԿի դիմաց երեխաներին մայրերին վերադարձնելու 
պահանջով, 01.11.2016, https://www.tert.am/am/news/2016/11/01/DAHK/2179274։

https://www.tert.am/am/news/2016/11/01/DAHK/2179274
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Ընտանեկանբռնությանդեպքերով
իրավապահմարմիններին
հաղորդմաններկայացումը

Բ ժիշկ նե րը կա րե ւոր դե րա կա տա րում ու նեն ըն տա նե կան 
բռնութ յան դեպ քե րի ար ձա գանք ման եւ կան խար գել ման հար
ցում: Չ նա յած բժիշկ նե րը տե ղե կաց ված են ըն տա նե կան բռնութ
յան դեպ քե րը ի րա վա պահ մար մին նե րին զե կու ցե լու ի րենց 
պար տա վո րութ յան մա սին33, կա նանց ի րա վա պաշտ պան կազ
մա կեր պութ յուն նե րը հա կա ռա կի մա սին են վկա յում: Ա ռող ջա
պա հութ յան նա խա րա րութ յան պա հան ջը միա տե սակ չի ի րա
կա նաց վում, եւ շատ են խախ տում նե րը։ 

Ի ջե ւա նում բժիշկ նե րի հետ դա սըն թա ցի ժա մա նակ ամ
բողջ լսա րանն ու ներ ի հար կե նույն կար ծի քը, բայց մեկն 
ա սաց. «Դեպարզա,որասենք,ոտըջարդածլինի,կապ
չունիինչա,պետքաասենքոստիկանությանը։Բայց

33 Տե՛ս  18.10. 201 9 թ վական ի ՀՀ ա ռո ղջապահո ւթյա ն նախարարի  «Հիվանդա
ն ոցային  բժշ կական  օգնու թյու ն ե ւ ս պասարկ ում իր ականացնող բժշկա կան 
կազմակե րպ ության ըն դուն արանու մ պաց իենտի վարմ ան գործել ակ արգ ը 
հաստատ ել ու մ ասին» №4 4Ն հր ամանը https://www.arlis.am/DocumentView.
aspx?docID=135660:

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=135660
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=135660
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եղելենդեպքեր,որմարդըծեծելա,ուինքըասենքեկել
ամերմոտ,եստեսելեմէտկապտածմասը,ասելեմ՝
մարդդանախշե՞լ,ասելա՝հա,եսդեի՞նչկարամանեմ,
իրանցգործնա,հոընտանիքչե՞մքանդելու,ոստիկա
նությունասեմ,ի՞նչ,էտկինըուզի,կասիէլի,էսփոքր
քաղաքա,եսհետոէտմարդկանցհետո՞նցշարունա
կեմշփվել»:

«Կանանցռեսուրսայինկենտրոն»ՀԿիներկայացուցիչ 

Հա մա ձայն «ՀՀում բռնութ յան են թարկ ված կա նանց հետ առըն
չութ յուն ու նե ցող ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն մա տու ցող
նե րի գի տե լի քի, դիր քո րո շում նե րի եւ պրակ տի կա նե րի» քա նա
կա կան հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րի՝ բժշկա կան ա ջակ ցութ
յան եւ մի ջամ տութ յան ա մե նա մեծ խո չըն դո տող գոր ծո նը տե ղե
կատ վութ յան պա կասն է եւ հմտութ յուն նե րի բա ցա կա յութ յու նը, 
թե ինչ պես վար վել բռնութ յան զոհ հան դի սա ցող կա նանց հետ: 
Հա մա ձայն այդ հե տա զո տութ յան՝ ընդ հա նուր թե րա պեւտ նե րի, 
գի նե կո լոգ նե րի եւ բժիշկ նե րի մեծ մա սը այն հա մոզ մունքն ու
ներ, որ ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն մա տու ցող նե րի հիմ
նա կան դե րը կա նանց հետ խո սելն ու խոր հուրդ ներ տալն է: Այ
նո ւա մե նայ նիվ հարց ման մաս նա կից նե րի մո տա վո րա պես կեսն 
էր հար մար զգում ու ղիղ հար ցեր տալ պա ցիենտ նե րին բռնութ
յան մա սին, ե թե նրանք ո րե ւէ կաս կած ներ էին ու նե նում: Հատ
կան շա կան է, որ հարց ված բժիշկ նե րից ոչ մե կը չէր տես նում 
ա ռող ջա պա հա կան ո լոր տի մաս նա գետ նե րի դերն ըն տա նե կան 
բռնութ յան դեպ քե րով հա ղոր դում տա լու հար ցում34։

34 Տե՛ս Zaruhi Arakelyan, “Knowledge, Attitude and Practice of Healthcare Providers 
Who May Come in Contact With Women Who Have Experienced Intimate Partner 
Violence: a Qualitative Research,” School of Public Health at American University of 
Armenia, 2016, http://sph.aua.am/files/2016/06/ZaruhiArakelyanMastersThesis.pdf:

http://sph.aua.am/files/2016/06/Zaruhi-Arakelyan-Masters-Thesis.pdf
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Ըն տա նե կան բռնութ յան զո հե րը հիմ նա կա նում խու սա փում են 
ի րա վա պահ մար մին նե րին դի մե լուց եւ նա խընտ րում են միայն 
բժշկա կան օգ նութ յան դի մել՝ հա վա տա ցած լի նե լով, որ այդ մա
սին ի րա վա պահ մար մին նե րին չի հա ղորդ վի, ուս տի ա ռող ջա
պա հութ յան բնա գա վա ռի աշ խա տա կից նե րը հնա րա վո րութ յուն 
ու նեն ըն տա նե կան բռնութ յան մա սին տե ղե կութ յուն ստա նալ 
ա վե լի վաղ փու լում եւ ան հա մե մատ ա վե լի շատ դեպ քե րում, քան 
ի րա վա պահ նե րը: Սա կայն հաշ վի առ նե լով, որ Հա յաս տա նում 
ա վան դա կան/պահ պա նո ղա կան ար ժեք նե րը  գե րիշ խող են, ար
տա քին մի ջամ տութ յունն ըն տա նե կան հա րա բե րութ յուն նե րին 
պե տութ յան կող մից կա րող է հա կա ռակ ազ դե ցութ յունն ու նե
նալ եւ բա ցա սա կան հե տե ւանք նե րի հան գեց նել: Մենք պետք է 
նաեւ նշենք, որ ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ քե րում բու ժաշ խա
տող նե րի՝ պար տա դիր հա ղոր դում  ներ կա յաց նե լը հա ճախ չի 
օգ նում զո հե րին, այլ ի րա կա նում սպառ նա լիք է դառ նում նրանց 
անվ տան գութ յան հա մար35: Ուս տի մի ջամ տութ յան շրջա նա կը 
սահ մա նե լիս անհ րա ժեշտ է ա մե նայն զգու շութ յամբ հաշ վար կել 
նման մի ջամ տութ յան անհ րա ժեշ տութ յունն ու հնա րա վոր հե տե
վանք նե րը, ինչ պես նաեւ մշա կել ստան դարտ ըն թա ցա կար գեր 
դեպ քի մա սին ոս տի կա նութ յուն կամ ըն տա նե կան բռնութ յան 
ա ջակց ման կենտ րոն հա ղոր դե լու վե րա բեր յալ36:

Բ ժիշկ նե րի՝ ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ քե րով հա ղոր դում ներ
կա յաց նե լու խնդրին անդ րա դառ նում է նաեւ ստամ բուլ յան կոն
վեն ցիան, ո րի 28րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն. « Մաս նա կից պե տութ
յուն նե րը պետք է անհ րա ժեշտ մի ջոց ներ ձեռ նար կեն՝ ա պա հո

35 Տե՛ս Mandatory Reporting of Domestic Violence to Law Enforcement by Health 
Care Providers: A Guide for Advocates Working to Respond to or Amend Reporting 
Laws Related to Domestic Violence, https://www.futureswithoutviolence.org/userfiles/
Mandatory_Reporting_of_DV_to_Law%20Enforcement_by_HCP.pdf էջ 2:
36 Տե՛ ս «Կա նան ց նկա տմա մբ  բռն ության ե ւ ընտանե կան բռնությ ան  կանխար
գելմա ն ե ւ դրա դ եմ պայքա րի մասին » Ե վրոպայի խ որհրդ ի կ ոնվեն ցիա, h ttp s://
rm.co e.int /168 046246d :

https://www.futureswithoutviolence.org/userfiles/Mandatory_Reporting_of_DV_to_Law Enforcement_by_HCP.pdf
https://www.futureswithoutviolence.org/userfiles/Mandatory_Reporting_of_DV_to_Law Enforcement_by_HCP.pdf
https://rm.coe.int/168046246d
https://rm.coe.int/168046246d
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վե լու հա մար, որ պես զի ներ քին օ րենսդ րութ յամբ ո րոշ մաս նա
գետ նե րի հա մար նա խա տես ված խորհր դատ վութ յան կա նոն նե
րը խո չըն դոտ չհան դի սա նան, հա մա պա տաս խան պայ ման նե րի 
առ կա յութ յամբ, նրանց կող մից ի րա վա սու մար մին նե րին կամ 
կազ մա կեր պութ յուն նե րին հա ղոր դում ներ կա յաց նե լու հնա րա
վո րութ յան հա մար, ե թե նրանք ող ջա միտ հիմ քեր ու նեն կար ծե
լու, որ տե ղի է ու նե ցել սույն կոն վեն ցիա յի ի մաս տով բռնութ յան 
ո րե ւէ լուրջ դրսե ւո րում, եւ ակն կալ վում են նման բռնութ յան հե
տա գա լուրջ դրսե ւո րում ներ»37:

Կոն վեն ցիա յի բա ցատ րա կան զե կույ ցում նշվում է, որ մաս նա
կից պե տութ յուն նե րը պետք է ա պա հո վեն, որ այն մաս նա գետ
նե րը (օ րի նակ՝ բժիշկ ներն ու հո գե բույժ նե րը), ո րոնք ու նեն մաս
նա գի տա կան գաղտ նի քի  պահ պան ման պար տա վո րութ յուն, 
ու նե նան հնա րա վո րութ յուն ներ՝ հա ղոր դե լու ի րա վա սու կազ մա
կեր պութ յուն նե րին կամ ի րա վա պահ մար մին նե րին, ե թե ի րենք 
ու նեն հիմ նա վոր փաս տեր՝ հա վա տա լու, որ այս Կոն վեն ցիա յի 
շրջա նակ նե րում քննարկ վող բռնութ յան տե սակ նե րից ո րե ւէ մե
կը տե ղի է ու նե ցել ան ձի նկատ մամբ, եւ հե տա գա յում  եւս կլի նեն 
բռնութ յան լուրջ դրսե ւո րում ներ:

Այս պի սով՝ Կոն վեն ցիա յի բա ցատ րա կան զե կույ ցը նշում է եր
կու պայ ման, ո րոնց դեպ քում բժիշ կը պետք է հայտ նի ի րա վա
սու կազ մա կեր պութ յուն նե րին կամ ի րա վա պահ մար մին նե րին, 
դրանք են՝ 

•	 երբ զո հը ար դեն են թարկ վել է դա ժան բռնութ յան,

•	 բռնութ յու նը ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ կկրկնվի: 

37 Տե՛ս  E xpl an atory R eport to the Counc il  of Europe Convention on Preventing and 
Combating Violence Against Women and Domestic Violence, Paragraph 146148, 
https://rm.coe.int/16800d383a:

https://rm.coe.int/16800d383a
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Բա ցատ րա կան զե կույ ցը նաեւ ընդգ ծում է, որ պե տութ յուն նե րը 
կա րող են ընտ րել հա ղոր դում ներ կա յաց նե լու եւ գաղտ նա պա
հութ յու նը խախ տե լու պայ ման նե րը, ո րոնք կա րող են նե րա ռել, 
մաս նա վո րա պես, «զոհինախնականհամաձայնությունը՝բացա
ռությամբորոշառանձնահատուկդեպքերի,ինչպիսինեն՝զոհի
անչափահասլինելըկամմտավորկամֆիզիկականհաշմանդա
մությանպատճառովիրենպաշտպանելուանընդունակությունը»:

Այս պի սով՝ ստամ բուլ յան կոն վեն ցիան թույլ է տա լիս մաս նա գետ
նե րին խախ տել գաղտ նա պա հութ յան կա նոն նե րը եւ հա ղոր դել 
ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ քե րի մա սին վե րոնշ յալ ի րա վի ճակ
նե րից ել նե լով:

ԱՄՆում բո լոր նա հանգ նե րում՝ բա ցա ռութ յամբ 3 նա հան գի, 
բժիշկ նե րը պար տա վոր ված են հա ղոր դում ներ կա յաց նել ի րա
վա պահ մար մին նե րին ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ քե րի մա
սին: Յու րա քանչ յուր նա հանգ իր կար գա վո րում ներն է սահ մա
նում ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ քե րը հա ղոր դե լու վե րա բեր յալ 
եւ պար տա դիր հա ղորդման հա մար բա ցա ռութ յուն ներ է նա խա
տե սում: Այս պես, ԱՄՆ Փեն սիլ վա նիա նա հան գում բժիշկ նե րը 
չպետք է  հա ղոր դում ներ կա յաց նեն ի րա վա պահ նե րին38, ե թե.

•	 Զո հը չա փա հաս է եւ ստա ցել է մարմ նա կան վնաս վածք ներ 
ըն տա նե կան բռնութ յան պատ ճա ռով,

•	 Զո հը տե ղե կաց ված չէ բժշկի՝  հա ղոր դում  ներ կա յաց նե լու 
պար տա վո րութ յան մա սին,

•	 Զո հը հա մա ձայն չէ, որ բժիշ կը հա ղոր դում  ներ կա յաց նի 
ի րա վա պահ մար մին նե րին,

38 Տե՛ս https://family.findlaw.com/domesticviolence/mandatoryreportingof                      
domesticviolence.html:
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•	 Զո հը նա խընտ րում է գնալ ըն տա նե կան բռնութ յան ա ջակց
ման ծա ռա յութ յուն եւ հա ղոր դում չներ կա յաց նել ոս տի կա
նութ յուն: 

Այս պի սով՝ ԱՄՆ տար բեր նա հանգ նե րի բժիշկ նե րի՝ ըն տա նե կան 
բռնութ յան դեպ քե րով պար տա դիր հա ղոր դում ներ կա յաց նե լու 
ի րա վա կան կար գա վո րում նե րի ու սում նա սի րութ յու նը վկա յում 
է, որ զո հի անվ տան գութ յունն ու պաշտ պա նութ յու նը ա ռաջ նա
հեր թութ յուն է, եւ ոս տի կա նութ յան հա ղոր դե լը ստան դարտ ըն
թա ցա կարգ չէ։ 

Սե ռա կան բռնութ յան դեպ քե րի հետ աշ խա տող կազ մա կեր
պութ յուն նե րը վկա յում են, որ բժիշկ նե րը հիմ նա կա նում հա ղոր
դում են կա տար ված հան ցա գոր ծութ յու նը։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, սա 
չի վե րա բե րում ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ քե րին։ 

Բա ցի այդ՝ ի րա վա պահ մար մին նե րին հա ղոր դում ներ կա յաց
նե լու պատ ճա ռով բռնութ յան զո հը չպետք է են թարկ վի զու գըն
կե րոջ կող մից բռնութ յան նոր դրսե ւո րում նե րի, ինչ պես նաեւ 
հա ղոր դում ներ կա յաց նե լը չպետք է հետ կանգ նեց նի զո հե րին 
բժշկա կան օգ նութ յան դի մե լուց: « Սե ռա կան բռնութ յան ճգնա
ժա մա յին կենտ րոն» ՀԿի շա հա ռու նե րից մե կը բռնա բա րութ
յու նից ան մի ջա պես հե տո դի մել էր բժշկա կան ա ջակ ցութ յան, 
սա կայն բժիշ կը նրան տե ղե կաց րել էր, որ զննու մից հե տո կդի մի 
ի րա վա պահ մար մին նե րին, ին չի պատ ճա ռով կի նը հրա ժար վել 
էր բժշկա կան ծա ռա յութ յուն նե րից39:  

Սա կայն մինչ օրս ըն տա նե կան բռնութ յան օ րեն քով չկան նա խա
տես ված դրույթ ներ, ո րոնք վե րա բե րում են ըն տա նե կան բռնութ
յան դեպ քե րի վե րա բեր յալ ոս տի կա նութ յա նը, քննչա կան կո մի
տեին կամ դա տա խա զութ յա նը հա ղորդ ման պայ ման նե րին: ՀՀում 

 39 Հարցազրույց « Կանան ց ռեսու րսա յին կենտր ոն » եւ «Կա նանց աջակց ման 
կե նտ րոն» Հ Կ ների նե րկայ ացո ւցիչն երի  հետ: 
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բժշկա կան գաղտ նի քը ե րաշ խա վո րող ոչ մի օ րենք չի պար զա բա
նում դրա հրա պա րակ ման ի րա վա չափ պայ ման նե րը։ Այս ի րա
վի ճա կը վեր լու ծութ յան եւ ու շադ րութ յան կա րիք ու նի, ո րով անդ
րա դարձ կկա տար վի գաղտ նա պա հութ յան ի րա վուն քին եւ զո հի 
անվ տան գութ յա նը միա ժա մա նակ։ Ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ
քե րում բժշկա կան գաղտ նի քի հրա պա րա կու մը միտ ված է հան ցա
գոր ծութ յուն նե րի կան խար գել մա նը կամ բա ցա հայտ մա նը։ Ն ման 
հրա պա րա կու մը պետք է նաեւ նա խա տես ված լի նի օ րեն քով՝ 
ա պա հո վե լով դրա չա փա նիշ նե րը եւ սահ մա նա փա կում նե րը40:

Այս խնդրին է վե րա բե րում  մեկ այլ պե տա կան ո րո շում,  մաս
նա վո րա պես՝ ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րի 18.10.2019 
թվա կա նի № 44Ն հրա մա նի 2րդ գլ խի 12րդ կե տը՝ «Անգիտա
կիցվիճակումգտնվող,հրազենայինվիրավորումներով,դանա
կահարությունների կասկածներով, վնասվածքներով, կոտըր
վածքներով, այրվածքներով, ցրտահարություններով, բռնութ
յանհետքերով,թունավորումներով (ալկոհոլային,կենդանինե
րիխայթոցից,դեղորայքայինեւքիմիականնյութերով),ճանա
պարհատրանսպորտային պատահարի հետեւանքով տուժած
պացիենտներիբժշկականկենտրոնդիմելու(բերելու),ինչպես
նաեւբժշկականհաստատությունդիակիտեղափոխմանդեպ
քերիվերաբերյալԸնդունարանիհերթապահբուժանձնակազ
միկողմիցսահմանվածկարգովտեղեկացվումէՀՀոստիկա
նությանտարածքայինբաժին»41:

Վե րոնշ յալ դրույթ նե րից չի հե տե ւում, որ պե տութ յու նը պետք է 
ան տե սի ըն տա նե կան բռնութ յան զո հե րին պաշտ պա նե լու իր 
պար տա վո րութ յու նը, սա կայն կա րիք կա մշա կե լու ո լոր տը կար
գա վո րող ի րա վա կան մե խա նիզմ ներ։ Սա կայն ո լոր տը կար գա

40 Տե՛ս Գոհա ր Հա կոբյան,  «Բժշկա կան գաղտնիքը  եւ ընտան եկ ան բռնութ յու
նը », Պետութ յուն եւ իրա վու նք, N 2 3 (767 7), Երե ւան , 2017, է ջ 32 41 :
41 Տե՛ս https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=135660:

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=135660
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վո րող ի րա վա կան մե խա նիզմ ներ մշա կե լուց ա ռաջ կա րե ւոր է 
հաս կա նալ, թե այդ մե խա նիզմ ներն ինչ ազ դե ցութ յուն կու նե նան 
ըն տա նե կան բռնութ յան զո հի անվ տան գութ յան եւ ա ռող ջութ
յան պահ պան ման ի րա վունք նե րի վրա: Պետք է հաշ վի առ նել, 
որ բժիշկ նե րի հա ղոր դում ներ կա յաց նե լը կա րող է լուրջ ռիսկ 
հան դի սա նալ բո լոր այն ան ձանց հա մար, ո րոնք շա րու նա կում 
են ապ րել բռնա րա րի հետ՝ պատ ճառ դառ նա լով բռնութ յան 
նոր եւ ա վե լի ուժ գին դրսե ւո րում նե րի: Պետք է նշել, որ ներ քին 
օ րենսդ րութ յու նը ա վե լի մեղմ մո տե ցում է ցու ցա բե րում ըն տա
նե կան բռնութ յան նկատ մամբ (ըն տա նե կան բռնութ յան հիմ նա
կան դեպ քե րը քա ղա քա ցիա կան հե տապնդ ման դեպ քեր են, եւ 
հիմ նա կա նում որ պես պա տիժ վար չա կան պատ ժա մի ջոց ներ են 
սահ ման վում): Այս պի սով՝ բժիշկ նե րի՝ ըն տա նե կան բռնութ յան 
դեպ քե րով ի րա վա պահ մար մին նե րին հա ղոր դում ներ կա յաց նե լը 
չի են թադ րում բռնա րա րի հա մար խիստ պա տիժ, եւ հա ճախ ոս
տի կա նութ յու նը պա տաս խա նատ վութ յան չի են թար կում բռնա
րա րին, եւ զո հի անվ տան գութ յու նը ե րաշ խա վոր ված չէ։

Մեկուսիեւգաղտնիպայմաններում
բժշկականխորհրդատվություն

Պա ցիենտ նե րին մե կու սի եւ գաղտ նի պայ ման նե րում բժշկա կան 
խորհր դատ վութ յան տրա մադ րու մը բժիշկ նե րի կող մից կա րե ւոր 
նա խա պայ ման է եւ ե րաշ խիք, որն ամ րագր ված է «Բ նակ չութ
յան բժշկա կան օգ նութ յան եւ սպա սարկ ման մա սին» օ րեն քում, 
ո րը սա կայն շատ հա ճախ խախտ վում է ըն տա նե կան բռնութ յան 
են թարկ ված ան ձանց դեպ քում42։ Ըն տա նե կան բռնութ յան են
թարկ ված շատ կա նանց բժշկա կան խորհր դատ վութ յան ժա մա
նակ ու ղեկ ցում են ի րենց ա մու սին նե րը կամ սկե սուր նե րը, ո րոնք 

42 Հարցազրույց «Կանանց աջակցման կենտրոն» ՀԿ ներկայացուցչի հետ։
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մաս նակ ցում են նաեւ բժշկա կան խորհր դատ վութ յա նը, ո րը 
լուրջ խո չըն դոտ է պա ցիեն տից իր ա ռող ջա կան վի ճա կի մա սին 
հա վաս տի փաս տեր ստա նա լու հա մար։ Հաշ վե հար դա րի վա խը 
թույլ չի տա լիս զո հին բժշկին պատ մել իր անձ նա կան խնդիր նե րի 
կամ ըն տա նե կան բռնութ յան մա սին բռնա րա րի ներ կա յութ յամբ, 
ոչ էլ բժիշ կը հնա րա վո րութ յուն ու նի զո հին ա ջակց ման կենտ րոն 
ուղ ղոր դել։ Այդ պատ ճա ռով էլ կոր չում է ըն տա նե կան բռնութ յան 
կան խար գել ման եւ դրա դեմ պայ քա րի հնա րա վո րութ յու նը։ 

Ա ռա ջարկ ներ.

1. վե րա պատ րաս տել բժիշկ նե րին եւ բուժ քույ րե րին ըն
տա նե կան բռնութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի 
թե մա յով եւ տե ղե կաց նել նրանց, թե ինչ պես խորհըր
դատ վութ յուն անց կաց նել բռնութ յան զո հե րի հետ,

2. բժիշկ նե րի հա մար մշա կել ըն տա նե կան եւ սե ռա կան 
բռնութ յան դեպ քե րով ի րա վա պահ մար մին նե րին հա
ղոր դում ներ կա յաց նե լու պայ ման նե րը եւ մե խա նիզմ
նե րը, ո րը միա ժա մա նակ թույլ կտա հստակ գնա հա
տել բո լոր հնա րա վոր ռիս կե րը, 

3. ներ քին կար գով հրա հան գել, որ բժշկի եւ պա ցիեն
տի խորհր դատ վութ յու նը տե ղի ու նե նա գաղտ նի եւ 
մե կու սի պայ ման նե րում, ո րը կբա ցա ռի ըն տա նե կան 
բռնութ յան զո հին ու ղեկ ցող բռնա րա րի եւ այլ ան
ձանց ներ կա յութ յու նը,

4. ա ռող ջա պա հութ յան աշ խա տա կից նե րի հա մար մշա
կել ներ քին կար գեր, ո րոնց հի ման վրա նրանք կուղ
ղոր դեն ըն տա նե կան եւ սե ռա կան բռնութ յան զո հե
րին ա ջակց ման կենտ րոն ներ:
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Բժշկականծառայությունների
մատչելիություն

Ըն տա նե կան եւ սե ռա կան բռնութ յան զոհ դար ձած կա նայք ու
նե նում են ա ռող ջա կան լուրջ խնդիր ներ, ո րոնք ա ռա ջա նում են 
այդ բռնութ յան պատ ճա ռով։ Այդ խնդիր նե րը կա րե լի է դա սա
կար գել 3 հիմ նա կան խմբի՝ 

•	 ընդ հա նուր բնույ թի խնդիր ներ,

•	 սե ռա կան եւ վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան 
խնդիր ներ,

•	 հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ։ 

Ըն տա նե կան եւ սե ռա կան բռնութ յան հե տե ւանք նե րը կա րող 
են լի նել ան մի ջա պես բռնութ յան ակ տից հե տո, սա կայն կա րող 
են նաեւ  ար տա հայտ վել ա վե լի ուշ։ Հա մա ձայն Ա ռող ջա պա
հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յան՝ որ քան ա վե լի 
ծանր է բռնութ յու նը, այն քան ա վե լի ծանր են դրա հե տե ւանք
նե րը կնոջ ֆի զի կա կան եւ հո գե կան ա ռող ջութ յան վրա43: Ընդ 
ո րում բռնութ յան դա դա րե ցու մից բա վա կան ժա մա նակ անց դեռ 
կա րող են դրսե ւոր վել բռնութ յան հե տե ւանք նե րը։ Այն կա նայք, 
ո րոնք վե րապ րել են ֆի զի կա կան եւ սե ռա կան բռնութ յուն ի րենց 
զու գըն կեր նե րի կող մից, ա վե լի հա վա նա կան է, որ կու նե նան 
ա ռող ջութ յան վատ թա րա ցում, խրո նիկ ցա վեր, գլխապ տույտ
ներ ու գլխա ցա վեր, ստա մոք սա յին ցա վեր, սուր ի շե միկ ցա վեր, 
քան այն կա նայք, ո րոնք բռնութ յան չեն են թարկ վել44։

43 Տե՛ս Understanding and addressing violence against women, WHO, 2012, 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77431/WHO_RHR_12.43_eng.
pdf;jsessionid=906FA05F5221C272C82C5322834A2840?sequence=1:
44 Տե՛ս Campbell J et al. Intimate partner violence and physical health 
consequences. Archives of Internal Medicine, 2002, 162(10): 1157–63:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77431/WHO_RHR_12.43_eng.pdf;jsessionid=906FA05F5221C272C82C5322834A2840?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77431/WHO_RHR_12.43_eng.pdf;jsessionid=906FA05F5221C272C82C5322834A2840?sequence=1
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Հա մա ձայն « Կա նանց ա ջակց ման կենտ րոն» ՀԿի փոր ձի՝ ըն
տա նե կան բռնութ յան զոհ դար ձած շատ կա նայք ու նե նում են 
ու ժեղ գլխա ցա վեր, ո րոնք պայ մա նա վոր ված են բռնա րար նե րի՝ 
տա րի ներ շա րու նակ կա նանց գլխին ուժ գին հար ված ներ հասց
նե լու փաս տով45։ Գլ խի շրջա նում հար ված նե րը սո վո րա բար չեն 
ու նե նում տե սա նե լի հե տե ւանք ներ, ինչն էլ դարձ նում է ֆի զի կա
կան բռնութ յան այս ձեւն ա ռա վել հա ճախ կի րառ վող բռնութ յան 
ձե ւե րից։ Ու ղե ղի վնաս վածք նե րը հա ճախ են հան դի պում ըն տա
նե կան բռնութ յան զո հե րի շրջա նում։ 

Ըն տա նե կան եւ սե ռա կան բռնութ յան են թարկ ված շատ կա
նայք ու նեն սե ռա վա րակ ներ, ցավ սե ռա կան հա րա բե րութ յուն
նե րի ժա մա նակ, խրո նիկ ցա վեր կա նա ցի օր գան նե րի շրջա նում, 
ան կա նոն դաշ տան եւ այլ դրսե ւո րում ներ։ Հա ճախ բռնա րա րը 
սպառ նում է կամ մի տում նա վոր վա րա կում է իր զու գըն կե րո ջը 
ՄԻԱՎով։ ՀՀում ՄԻԱՎով ապ րող կա նանց 98%ը ՄԻԱՎ վա
րակ վել է ի րենց հիմ նա կան զու գըն կե րո ջից, կնոջ ՄԻԱՎ կար գա
վի ճա կի բա ցա հայ տու մից հե տո կա նայք են, որ խտրա կա նութ
յան են են թարկ վում ըն տա նի քում ա մե նից շատ46։

Ինչ պես նշվում է « Հա յաս տա նում ըն տա նե կան բռնութ յան ազ
դե ցութ յու նը կնոջ սե ռա կան եւ վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ
յան վրա» հե տա զո տութ յան մեջ47,  ըն տա նե կան բռնութ յան զոհ 
դար ձած կա նայք ու նեն սե ռա կան եւ վե րար տադ րո ղա կան ա ռող
ջութ յա նը վե րա բե րող բազ մա թիվ խնդիր ներ, ո րոնք հատ կա պես 
սրվում են տա րի ներ  տե ւող բռնութ յան պատ ճա ռով։ Կա նանց 

45 Հ արցազրույ ց «Կ անա նց աջակց ման  կենտրոն»  Հ Կ ներկայա ցուցչ ի հետ ։
46 Տե՛ս Ա լին ա Պ ողոսյան, «ՄԻԱՎ/Ձ ԻԱ Հ ունեցող անձանց հիմն ախնդիրները  
Հայաստ անում  եւ  ք աղաքակ անության  ա րձագան քը» հետազ ոտությու ն, 
htt ps :// bit.ly /3 7JZYE l:
47 Տե՛ ս «Հայա ստանում  ընտան եկ ան բռնության  ազդե ցու թյուն ը կնոջ ս եռակ ան  
եւ  վերա րտադրողակա ն առողջությա ն վր ա» հե տազոտ ութ յու ն, 
https : /  /www .womensupport cent er.  org/ARM _SRHR_FINAL_04122017
compressed.pdf:

https://bit.ly/37JZYEl
https://www.womensupportcenter.org/ARM_SRHR_FINAL_04122017-compressed.pdf
https://www.womensupportcenter.org/ARM_SRHR_FINAL_04122017-compressed.pdf
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նկատ մամբ բռնութ յունն ա ռա վել սրվում է հղիութ յան շրջա
նում, ո րը լուրջ սպառ նա լիք է մոր եւ պտղի ա ռող ջութ յան հա
մար։ Հե տա զո տութ յա նը մաս նակ ցած շատ կա նայք նշել են, որ 
ու նե ցել են բա վա կան տրավ մա տիկ ծննդա բե րութ յուն, բռնութ
յան պատ ճա ռով վի ժում, հղութ յան ըն թաց քում մի տում նա վոր 
թե րի սնունդ են ստա ցել, եւ նրանց  չի թույ լատր վել բժշկա կան 
խորհրդատ վութ յուն ստա նալ։ Հ ղիութ յան հար կա դիր ընդ հատ
ման եւ հար կա դիր հղիութ յան խնդիրն էլ է շատ տա րած ված կա
նանց այս խմբի շրջա նում։

Հա մա ձայն Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր
պութ յան՝ ֆի զի կա կան եւ սե ռա կան բռնութ յու նը կապ ված է 
կա նանց շրջա նում հո գե կան ա ռող ջութ յան ան բա րեն պաստ հե
տե ւանք նե րի ա վե լի մեծ ռիս կի հետ48: Ֆի զի կա կան եւ սե ռա կան 
վնաս վածք նե րին զու գա հեռ բռնութ յու նը հո գե բա նա կան խնդիր
նե րի պատ ճառ է հան դի սա նում։ Ա ռա վել տա րած ված դրսե ւո
րում նե րից են դեպ րե սիան, ինք նաս պա նութ յուն գոր ծե լու փոր
ձե րը, հետտ րավ մա տիկ սթրե սա յին խան գա րու մը, տագ նա պայ
նութ յու նը, ու տե լու եւ/կամ քնե լու խան գա րում նե րը եւ այլ դրսե
վո րում ներ։ « Կա նանց ա ջակց ման կենտ րոն» ՀԿի փոր ձը ցույց  
է տա լիս, որ այն կա նայք, ո րոնք տա րի ներ շա րու նակ են թարկ վել 
են ըն տա նե կան բռնութ յան, ու նեն եր կա րա տեւ հո գե բա նա կան 
ա ջակ ցութ յան կա րիք։ Պետք է նշել նաեւ, որ ո րոշ դեպ քե րում 
բռնա րար նե րը մի տում նա վոր ստի պում են կա նանց ըն դու նել 
հո գե մետ դե ղեր եւ հե տա գա յում այս փաս տը օգ տա գոր ծում են 
ե րե խա նե րի խնամ քի ստանձն ման դա տա վա րա կան գոր ծըն
թաց նե րում՝ մե ղադ րե լով զո հին ոչ ա դեկ վատ մայր լի նե լու մեջ49:

48 Տե՛ս Understanding and addressing violence against women, WHO, 2012, 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77431/WHO_RHR_12.43_eng.
pdf;jsessionid=906FA05F5221C272C82C5322834A2840?sequence=1:
49 Հարցազրո ւյց  «Կանանց աջ ակ ցման  կենտրոն» ՀԿ ներկայացուցչ ի հետ։

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77431/WHO_RHR_12.43_eng.pdf;jsessionid=906FA05F5221C272C82C5322834A2840?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77431/WHO_RHR_12.43_eng.pdf;jsessionid=906FA05F5221C272C82C5322834A2840?sequence=1
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Ընդ հա նուր առ մամբ Հա յաս տա նում մար դիկ չեն հե տե ւում կան
խար գե լող բժշկա կան ու ղե ցույ ցին կա նո նա վոր բուժզն նում անց
նե լու կամ անհ րա ժեշտ դե ղո րայք ըն դու նե լու հար ցում։ Ըն տա
նե կան բռնութ յան են թարկ վող կա նայք ա վե լի հա վա նա կան է,  
որ չեն դի մի կան խար գե լիչ ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե
րին, եւ նրանց հա ճախ նույ նիսկ չի էլ թույ լատր վում գնալ բժշկի, 
ո րը էլ ա վե լի է վատ թա րաց նում նրանց ա ռող ջութ յու նը։

Հա մա ձայն ՀՀ կա ռա վա րութ յան « Պե տութ յան կող մից ե րաշ խա
վոր ված անվ ճար եւ ար տոն յալ պայ ման նե րով բժշկա կան օգ
նութ յան եւ սպա սարկ ման մա սին» № 318Ն եւ № 1515Ն ո րո
շում նե րի Հա վել ված 1ի՝50 ա ռանձ նաց ված են ա ռան ձին/հա տուկ 
խմբեր, ո րոնք կա րող են օգտ վել անվ ճար բժշկա կան ծա ռա յութ
յուն նե րից։ Սա կայն հիշ յալ խմբե րի ցան կում բա ցա կա յում են ըն
տա նե կան եւ սե ռա կան բռնութ յուն վե րապ րած ան ձինք։

Ես կու զեմ մեջ բե րել Թա գու հի Ման սուր յա նի դեպ քը, ով 
կաց նա հար վեց նախ կին ա մուս նու կող մից 2016 թ.։ Մինչ 
օրս կի նը  վի րա հա տութ յուն ներ է տա նում ա ռող ջութ յու
նը վե րա կանգ նե լու հա մար։ Բժշ կա կան մեծ ծախ սե րը 
մա սամբ հո գում են Թա գու հին եւ նրան ա ջակ ցող հա
սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յու նը: Սա կայն սա պետք է 
լի նի նաեւ կա ռա վա րութ յան պա տաս խա նատ վութ յու նը: 

«Կանանցռեսուրսայինկենտրոն»ՀԿիներկայացուցիչ

50 Տե՛ս  «Պե տության կողմից երաշխ ավոր ված ան վճա ր եւ արտոնյ ալ  պա յման
ներո վ բժշկ ակա ն օ գնությ ան ե ւ սպասա րկման մասին» N 3 18Ն եւ N  1515Ն 
որո շումն եր,  https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=12227
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=88089&fbclid=IwAR3B304
DDOSJHCBcYptp869qYfwyfPyOIZ5DOopZEfdDnNbXmWGzsmu7U։

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=12227
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=88089&fbclid=IwAR3B304-DDOSJHCBcYptp869q-YfwyfPyOIZ5DOopZEfdDnNbXmWGzsmu7U
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=88089&fbclid=IwAR3B304-DDOSJHCBcYptp869q-YfwyfPyOIZ5DOopZEfdDnNbXmWGzsmu7U
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Առաջնայինբժշկականխնամք
բռնությանենթարկված
անձանցհամար

Բռ նութ յու նից խու սա փե լու եւ անվ տան գութ յան նկա տա ռում
նե րից ել նե լով՝ ըն տա նե կան բռնութ յան զո հե րը կա րող են հրա
տապ լքել ի րենց տու նը՝ բնա կութ յուն հաս տա տե լով ըն տա նե կան 
բռնութ յան զո հե րի հա մար նա խա տես ված ա պաս տա րա նում 
կամ ի րենց ազ գա կան նե րի մոտ։ Անվ տանգ վայր տե ղա փոխ վե
լուց հե տո, ո րը հա ճախ այլ մարզ է լի նում, ան ձը կա րող է ու նե
նալ ա ռող ջութ յան ա ռաջ նա յին պահ պան ման ծա ռա յութ յուն նե րի 
անհ րա ժեշ տութ յուն։ 

ՀՀ կա ռա վա րութ յան № 420Ն ո րո շու մը51 վե րա բե րում է ա ռող
ջութ յան ա ռաջ նա յին պահ պան ման ծա ռա յութ յուն ներ մա տու
ցող բժշկի ընտ րութ յան եւ նրա մոտ բնակ չութ յան գրանց ման 
կար գին։ Այդ ո րոշ ման հա մա ձայն՝ ա ռող ջութ յան ա ռաջ նա յին 
պահ պան ման հաս տա տութ յու նը փո խե լիս եւ  նոր բժշկի մոտ 
գրանց վե լիս լրաց վում է տե ղա փոխ ման ձե ւա թուղթ, ինչ պես 
նաեւ տե ղա փոխ վում է պա ցիեն տի բժշկա կան քար տը։ Այս տե
ղա փոխ ման ձե ւա թուղ թը ցույց կտա այն նոր հաս ցեն, թե որ տեղ 
է տե ղա փոխ վել պա ցիեն տը։ Այս տե ղե կութ յան հրա պա րա կու մը 
գաղտ նա պա հութ յան խախ տում է եւ կա րող է սպառ նա լիք հան
դի սա նալ ըն տա նե կան բռնութ յան զո հի անվ տան գութ յան հա
մար։ Ինչ պես նաեւ, ա պաս տա րան ե կող շա հա ռու նե րը, ո րոնք 
հե ռու մար զե րից են, ա ռանց փաս տաթղ թե րի նման տե ղա փոխ
ման չեն կա րող օգտ վել ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րից։ 
Ա պաս տա րա նում գտնվող զո հե րի հաս ցեն  չի թույ լատր վում 
հրա պա րա կել,   որ պես զի նրանց գտնվե լու վայ րը գաղտ նի մնա՝ 

51 Տե՛ս  «Առողջու թյան առաջնայ ին պ ահպանմ ան ծառայ ությու ններ մա տու ցո ղ 
բ ժշկի ընտրությ ան եւ նր ա մոտ բնա կչությա ն գ րանցման կ արգը հաստատելո ւ 
մասին» N 420 Ն որոշու մ, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=64108:

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=64108
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անվ տան գութ յան նկա տա ռում նե րից ել նե լով։ Ա ռող ջա պա հութ
յան նա խա րա րութ յու նը պի տի հա տուկ կար գա վո րում ներ մշա
կի ըն տա նե կան բռնութ յան զո հե րի բժշկա կան փաս տաթղ թե րի 
տե ղա փոխ ման հա մար՝ ե րաշ խա վո րե լով նրանց անվ տան գութ
յունն ու գաղտ նիութ յու նը։

Ա ռա ջարկ ներ.

1. Ա ռող ջա պա հա կան ո լոր տի աշ խա տա կից նե րին վե
րա պատ րաս տել ըն տա նե կան բռնութ յան խնդիր նե րի 
շուրջ,

2. Ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յու նը պետք է մշա
կի ներ քին կարգ, ո րով ըն տա նե կան բռնութ յան զո հի 
հա մար թույլ կտա բժշկա կան փաս տաթղ թե րի տե ղա
փո խու մը՝ ա ռանց նոր հաս ցեն հրա պա րա կե լու՝ զո հի 
կամ ըն տա նե կան բռնութ յան ա ջակց ման կենտ րո նի 
հարց մա նը հա մա ձայն,

3. ըն տա նե կան եւ սե ռա կան բռնութ յան զո հե րի հա մար, 
ո րոնք լքել են ի րենց բնա կութ յան վայ րը անվ տան գութ
յան նկա տա ռում նե րով, անվ ճար ա ռող ջա պա հա կան 
ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման ե րաշ խի քի ա պա հո
վում պե տութ յան կող մից՝ հա մա պա տաս խան ի րա վա
կան ակ տե րի փո փո խութ յան մի ջո ցով:
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Մի շարք երկր նե րում, ինչ պի սիք են ԱՄՆն  եւ Մեծ Բ րի տա նիան, 
կան օ րենսդ րա կան կար գա վո րում ներ, ո րոն ցով դպրոց ներն ու
նեն ան մի ջա կան պար տա վո րութ յուն՝ հա ղոր դում ներ կա յաց
նե լու ե րե խա նե րի հար ցե րով զբաղ վող հա մայն քա յին ծա ռա
յութ յուն նե րին բո լոր այն դեպ քե րում, երբ առ կա է ըն տա նե կան 
բռնութ յուն ե րե խա յի կյան քում52: Հա յաս տա նում դպրոց նե րը չու
նեն նման պար տա վո րութ յուն ներ, եւ Հա յաս տա նում փաս տա ցի 
չկա ե րե խա յի պաշտ պա նութ յան մար մին հա տուկ ի րա վա սութ
յուն նե րով եւ պար տա կա նութ յուն նե րով, ո րը կա պա հո վի ե րե
խա յի անվ տան գութ յու նը։ Երբ ե րե խան բա ցա կա յում է դպրո
ցից, ո րով հե տեւ մայ րը կամ ե րե խան բռնութ յան է են թարկ վել, 
կամ ներ կա յա նում է դա սե րին կապ տուկ նե րով, չկա ո րե ւէ ըն թա
ցա կարգ, ո րով դպրո ցը հա ղոր դում կներ կա յաց նի կա տար ված 
հան ցա գոր ծութ յան մա սին ըն տա նե կան բռնութ յան ա ջակց ման 
կենտ րոն նե րին։ Ա վե լին, շատ ու սու ցիչ ներ եւ բժիշկ ներ նման 
դեպ քե րը ո րա կում են որ պես ըն տա նի քի մաս նա վոր կյանք53: 
Գ յու ղա կան հա մայնք նե րում այս խնդիրն ա ռա վել հրա տապ 

52 Տե՛ս Sterne A., Poole L. (2010). DomesticViolenceandChildren,AHandbook
forSchoolsandEarlyYearsSetting. London: Routledge:
53 Հարցազրույց «Կանանց աջակցման կենտրոն» ՀԿի ներկայացուցչի հետ:
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է, քա նի որ առ կա գեն դե րա յին կարծ րա տի պերն ա վե լի ար մա
տա ցած են այս հա մայնք նե րում։ Գ յու ղում հա ճախ առ կա միակ 
դպրո ցը պաշտ պա նում է բռնա րա րին՝ կնոջ նկատ մամբ բռնութ
յու նը ո րա կե լով որ պես ըն դու նե լի նորմ54:

Երեխայիտեղափոխումը
մեկայլդպրոց

ՀՀ կրթութ յան եւ գի տութ յան նա խա րա րի № 1640Ն եւ № 1365Ն 
հրա ման նե րը սահ մա նում են ՀՀ հան րակր թա կան ու սում նա կան 
հաս տա տութ յան սո վո րո ղի ըն դու նե լութ յան, տե ղա փոխ ման եւ 
ա զատ ման կար գը։ Ծ նո ղը տե ղա փոխ ման թեր թի կը նախ ներ կա
յաց նում է ե րե խա յի նոր  դպրոց, որ տեղ հա մա պա տաս խան նշում 
է կա տար վում, թե որ դպրոցն է ըն դու նում ե րե խա յին։ Այ նու հետ 
այն ներ կա յաց վում է ե րե խա յի նախ կին դպրոց, որ տեղ տե ղե կա
նում են ե րե խա յի նոր դպրո ցի մա սին եւ միայն դրա նից հե տո 
ծնո ղին տրա մադ րում ե րե խա յի դպրո ցա կան փաս տաթղթե րը, 
ըն թա ցիկ գնա հա տա կան նե րի եւ բա ցա կա յութ յուն նե րի մա սին 
տե ղե կան քը։ Այս պի սով՝ նախ կին դպրո ցը տե ղե կա նում է ե րե
խա յի նոր դպրո ցի գտնվե լու վայ րի մա սին։ Հա ճախ բռնա րար նե
րը գնում են ե րե խա յի նախ կին դպրոց նրան տես նե լու պատր վա
կով եւ բա ցա հայ տում են ե րե խա յի նոր դպրո ցի գտնվե լու վայ րը։ 
Սա կա րող է անվ տան գութ յան լուրջ սպառ նա լիք լի նել։ Ե թե զո հը 
ա պաս տա րա նում է կամ մոր հա մար շատ վտան գա վոր է գնալ 
նախ կին դպրոց տե ղա փոխ ման փաս տաթղ թե րը ձեռք բե րե լու 
հա մար, ե րե խան կա րող է դուրս մնալ կրթա կան հա մա կար գից։ 
Մինչ օրս Կր թութ յան նա խա րա րութ յու նը չի ա ռա ջար կել ո րե ւէ 
բա րե փո խում ըն տա նե կան բռնութ յան զոհ դար ձած ե րե խա նե
րի կրթութ յան կար գա վո րում նե րի հետ կապ ված։ Ինչ պես նաեւ 

54 Հարցազրույց «Կանանց աջակցման կենտրոն» ՀԿի ներկայացուցչի հետ:
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դպրո ցի կազ մա կերպ չա կան աշ խա տա կազ մը պետք է վե րա
պատ րաստ վի եւ ի րա զեկ լի նի ըն տա նե կան բռնութ յան զո հե րի 
հա մար մշակ ված անվ տան գութ յան պլան նե րի եւ պաշտ պա նա
կան մի ջոց նե րի մա սին, որ պես զի ե րե խան պաշտ պան ված լի նի 
բռնա րա րից։

Այն մայ րե րը, ո րոնք դե ռեւս չեն ստա ցել ե րե խա յի խնամ
քը ստանձ նե լու ի րա վուն քը դա տա րա նի կող մից, տե
սակ ցութ յան միակ հնա րա վոր վայ րը դի տար կում են 
դպրո ցը։ Ու նե ցել ենք դեպ քեր, երբ դպրո ցի տնօ րե նը 
կան չել է մո րը եւ ա սել է` մին չեւ վճիռ չու նե նաս, չես կա
րող գալ ե րե խա յիդ տես նել դպրո ցում։ Բայց փո խա րե
նը, երբ ե րե խան մոր հետ է ապ րում, եւ բռնա րարն է 
ցան կա նում տես նել ե րե խա յին դպրո ցում, դպրոցն ա մեն 
կերպ ա ջակ ցում է վեր ջի նիս։ Այս տեղ տես նում ենք եր
կա կի ստան դարտ։

Ե րե ւա նում եւ մար զե րում տնօ րեն նե րի մեծ մա սը հայտ
նում է բռնա րար նե րին, թե որ դպրոց են տե ղա փոխ վել 
ե րե խա նե րը։ Մենք բա ցատ րում ենք, որ կա անվ տան
գութ յան խնդիր, բայց շատ դեպ քե րում նույն տնօ րեն
նե րը ա րագ հայտ նում են բռնա րար նե րին կնոջ վայ րի 
մա սին։

« Կա նանց ա ջակց ման կենտ րոն» ՀԿի ներ կա յա ցու ցիչ

Ընտանեկանբռնության
կանխարգելումըկրթականհամակարգում

Ըն տա նե կան բռնութ յան օ րեն քի 16րդ հոդ վա ծը հրա հան գում է 
կրթութ յան ո լոր տի լիա զոր հան րա պե տա կան գոր ծա դիր մարմ
նին. 1) կա նո նա վոր դա սըն թաց ներ անց կաց նել ու սու ցիչ նե րի 
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եւ ման կա վարժ նե րի հա մար` ըն տա նի քում բռնութ յան կան
խար գել ման գոր ծում ի րենց դե րի վե րա բեր յալ եւ ըն տա նի քում 
բռնութ յան դեպ քե րի մա սին հա մա պա տաս խան մար մին նե րին 
հա ղոր դում ներ կա յաց նե լու ըն թա ցա կար գե րի վե րա բեր յալ, 2) 
ըն տա նի քում բռնութ յան կան խար գել ման նպա տա կով վե րա
նա յել կրթա կան ծրագ րե րը եւ բա ցա ռել ըն տա նի քում բռնութ յան 
խրա խուս ման դրսե ւո րում նե րը դա սագր քե րում եւ  կրթա կան 
նյու թե րում, ինչ պես նաեւ կրթա կան ծրագ րե րում ընդգր կել նյու
թեր ըն տա նի քում բռնութ յան բնույ թի, ըն տա նի քի եւ հան րութ
յան վրա դրա ազ դե ցութ յան մա սին: 

Սա կայն ի րա կա նութ յան մեջ այս դրույթ նե րը գործ նա կա նում չեն 
կի րառ վում, ոչ էլ կան մե խա նիզմ ներ այս հրա հանգ նե րի ի րա կա
նաց ման հա մար։ 

Ա ռա ջարկ ներ

1. Վե րա պատ րաս տել ՀՀ դպրոց նե րի ողջ անձ նա կազ
մին ըն տա նե կան բռնութ յան, ե րե խա յի լա վա գույն շա
հի վե րա բեր յալ,

2. Կր թութ յան նա խա րա րութ յան նե րօ րենսդ րա կան 
կար գա վո րում նե րի մի ջո ցով ամ րագ րել ու սու ցիչ նե
րի պար տա վո րութ յուն ներն ըն տա նե կան բռնութ յան 
դեպ քե րով ըն տա նե կան բռնութ յան ա ջակց ման կենտ
րոն նե րին հա ղոր դում ներ կա յաց նե լու վե րա բեր յալ եւ 
տու գա նել դպրոց նե րին նման տե ղե կատ վութ յուն քո
ղար կե լու դեպ քում,

3. Վե րա նա յել ՀՀ կրթութ յան եւ գի տութ յան նա խա րա
րի N 1640Ն եւ N 1365Ն հրա ման նե րը, ո րոնք վե րա բե
րում են ՀՀ հան րակր թա կան ու սում նա կան հաս տա
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տութ յան սո վո րո ղի ըն դու նե լութ յան, տե ղա փոխ ման 
եւ ա զատ ման կար գը հաս տա տե լուն եւ հա մա պա
տաս խան փո փո խութ յուն նե րի մի ջո ցով ամ րագ րել 
ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ քե րով տե ղա փոխ ման 
թեր թի կը ձեռք բե րե լու հա տուկ կարգ, ո րը հիմն ված 
կլի նի զո հի եւ նրա ե րե խա նե րի գաղտ նիութ յունն ու 
անվ տան գութ յու նը ե րաշ խա վո րող լա վա գույն փոր
ձե րի վրա:

4. Նե րա ռել ու սում նա կան նյու թեր դպրո ցի ու սում նա
կան ծրագ րում` գեն դե րա յին կարծ րա տի պե րի դեմ 
պայ քա րի եւ ա ռողջ, եւ բռնա րար հա րա բե րութ յուն նե
րի մա սին կրթե լու նպա տա կով, ինչ պես նաեւ ըն տա
նի քի եւ հա սա րա կութ յան վրա ըն տա նե կան բռնութ
յան ազ դե ցութ յան մա սին։



112

ԽՈ ՑԵ ԼԻ 
ԽՄԲԵՐ

X



113

Հաշմանդամությունունեցող
կանայքեւաղջիկներ

Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նայք եւ աղ ջիկ նե րը կրկնա
կի խո ցե լի են նախ ի րենց սե ռի, ա պա նաեւ  հաշ ման դա մութ
յան պատ ճա ռով: Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նայք ա վե լի 
շատ են են թարկ վում ֆի զի կա կան, սե ռա կան եւ հո գե բա նա կան 
բռնութ յան։ Ն րանք բախ վում են խտրա կա նութ յան բազ մա թիվ 
տե սակ նե րի՝ նե րառ յալ սե ռով եւ հաշ ման դա մութ յամբ պայ մա
նա վոր ված խտրա կա նութ յու նը, ին չը նրանց դարձ նում է ա վե լի 
մե կու սաց ված եւ խո ցե լի բռնութ յան նկատ մամբ:

2019 թ. ««Ա գաթ» հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նանց կենտ
րոն» ՀԿի կա տա րած ու սում նա սի րութ յան արդ յուն քում պարզ 
դար ձավ, որ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նայք տա նը կամ 
ըն տա նի քում ա ռա վել հա ճախ են թարկ վում են սո ցիալհո գե
բա նա կան բռնութ յան, ո րը դրսե ւոր վում է վի րա վո րանք նե րի, 
մե կու սաց ման, ար հա մար հան քի ձե ւով, ինչ պես նաեւ ա պահ զո
րաց նող գեր հո գա տա րութ յան եւ գերխ նամ քի ձե ւով։ Մ տա վոր 
զար գաց ման խնդիր ներ, ինչ պես օ րի նակ՝ ման կա կան ու ղե ղա յին 
կաթ ված ու նե ցող կա նայք ա վե լի խո ցե լի են բռնութ յան նկատ
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մամբ։ Մ տա վոր խնդիր ներ ու նե ցող կա նայք ա ռա վել խո ցե լի են 
սե ռա կան բռնութ յան նկատ մամբ։ Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
աղ ջիկ նե րը ա վե լի շատ են դուրս մնում հան րակր թա կան հա
մա կար գից, վեր ջին ներս անմր ցու նակ են աշ խա տա շու կա յում, 
դառ նում են տնտե սա պես կախ ված ի րենց ըն տա նի քի ան դամ
նե րից։ Այս պատ ճառ նե րով նրանք ըն տա նի քում ա ռա վել հա
ճախ են են թարկ վում հո գե բա նա կան բռնութ յան, հատ կա պես՝ 
ար հա մար հա կան վար քի, մե ղադ րանք նե րի եւ վի րա վո րանք նե
րի: Բա ցի այդ` ըն տա նի քի ան դամ նե րը ա վե լի հա ճախ են մի ջամ
տում նրանց անձ նա կան կյան քում ո րո շում նե րի կա յաց մա նը: 

Զո հե րի հա մար ա պաս տա րան նե րը եւ ա ջակց ման կենտ րոն նե
րը չեն կա րող տրա մադ րել ո րակ յալ ծա ռա յութ յուն եւ օգ նութ յուն 
տե սո ղութ յան, լսո ղութ յան եւ  ֆի զի կա կան խնդիր ներ ու նե ցող 
կա նանց մատ չե լի շեն քա յին պայ ման նե րի, հա մա պա տաս խան 
մաս նա գետ նե րի պա կա սի կամ բա ցա կա յութ յան, անհ րա ժեշտ 
նյու թե րի եւ կա հա վո րան քի, ա ջակ ցող տեխ նո լո գիա նե րի եւ 
սար քե րի բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով։ Բռ նութ յան զո հե րի հա
մար նա խա տես ված թեժ գծե րը մատ չե լի չեն լսո ղութ յան խնդիր
ներ ու նե ցող կա նանց հա մար։ Զո հե րի վե րա բեր յալ վի ճա կագ
րութ յու նը չի նե րա ռում հաշ ման դա մութ յան տե սա կը։

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀեւ
գենդերայինբռնություն

Հա մա ձայն ՁԻԱՀի կան խար գել ման հան րա պե տա կան կենտ րո
նի տվյալ նե րի՝ 2020 թվա կա նի հուն վա րի 31ի դրութ յամբ ՀՀում 
կա ՄԻԱՎ վա րա կի գրանց ված 3825 դեպք, ո րից կա նանց շրջա
նում 1172ը  (30%)։

2018 թ. «ՄԻԱՎի հա կազդ ման ազ գա յին կոն սոր ցիու մի» կող
մից, ո րի ան դամ է «Ի րա կան Աշ խարհ, Ի րա կան Մար դիկ» սո
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ցիա լա կան ՀԿն, ի րա կա նաց վել է «ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀով ապ րող 
մարդ կանց, ԼԳԲՏ ան ձանց եւ ԹՆՕնե րի (թմրան յու թե րի նե րար
կա յին օգ տա գոր ծող)  նկատ մամբ հա սա րա կա կան կյան քի տար
բեր ո լորտ նե րում խտրա կա նութ յան դրսե ւո րում նե րի ու սում նա
սի րութ յուն», ո րի շնոր հիվ բա ցա հայտ վե ցին նաեւ, որ ՄԻԱՎով 
ապ րող կա նանց եւ ԹՆՕ կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան 
դրսե ւոր ման դեպ քերն ա մե նա հա ճախ հան դի պում են ա ռող ջա
պա հա կան հաս տա տութ յուն նե րում եւ ըն տա նի քի ան դամ նե րի/ 
զու գըն կեր նե րի կող մից: 

Բռ նութ յու նը կա նանց՝ ՄԻԱՎով վա րակ վե լու վտան գի հիմ նա
կան գոր ծոն նե րից է: Կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան եւ դրա նից 
բխող ա ռող ջա կան խնդիր նե րի գլո բալ եւ տա րա ծաշր ջա նա յին 
ու սում նա սի րութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ այն լուրջ խնդիր է 
հա սա րա կա կան ա ռող ջա պա հա կան ո լոր տում:

Հա մաշ խար հա յին վի ճա կագ րութ յան հա մա ձայն՝ 2016 թվա կա
նին ե րի տա սարդ նե րի շրջա նում (1224 տա րի քա յին խմբի շրջա
նակ նե րում) ՄԻԱՎի նոր դեպ քե րի 58%ը կազ մել են դե ռա հաս 
աղ ջիկ ներ: Յու րա քանչ յուր ժամ ամ բողջ աշ խար հում 50 ե րի տա
սարդ կին վա րակ վում է ՄԻԱՎով: ՁԻԱՀը 15ից 44 տա րե կան 
կա նանց շրջա նում մա հա ցութ յան ա ռա ջա տար պատ ճառ նե րից 
է։ Բռ նութ յան են թարկ ված կա նանց շրջա նում ՄԻԱՎով վա
րակ վե լու հա վա նա կա նութ յու նը 50%ով ա վե լի բարձր է: Ֆի զի
կա կան եւ հու զա կան բռնութ յան են թարկ վե լու եւ կա նանց մոտ 
ՄԻԱՎվա րա կի առ կա յութ յան մի ջեւ սերտ կապ է գրանց վել:

Կա րե ւոր է ար ձա նագ րել, որ 

 ● Բռ նութ յան զոհ կա նայք ՄԻԱՎով վա րակ վե լու ա վե լի բարձր 
վտան գի խմբում են գտնվում:

 ● Կա նայք, ո րոնք ապ րում են ՄԻԱՎով կամ օգ տա գոր ծում են 
թմրան յու թեր, ա վե լի հա ճախ են բռնութ յան զոհ դառ նում:
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Ա վե լին, բռնութ յու նը նվա զեց նում է ՄԻԱՎի եւ ՁԻԱՀի հա
կազդ ման մի ջո ցա ռում նե րի արդ յու նա վե տութ յու նը, քա նի որ 
սահ մա նա փա կում է անհ րա ժեշտ ծա ռա յութ յուն նե րի հա սա նե
լիութ յու նը:

Կա րե ւոր է նաեւ ար ձա նագ րել, որ բռնութ յան զոհ դար ձած կա
նանց հա մար հա սա նե լի ծա ռա յութ յուն նե րը, այդ թվում նաեւ 
ճգնա ժա մա յին կենտ րոն նե րը, չու նեն բա վա րար տե ղե կութ յուն 
եւ զգա յու նութ յուն ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀի մա սին։ Եր բեմն ՄԻԱՎով 
ապ րող կամ թմրան յու թե րի նե րար կա յին օգ տա գոր ծող կա նայք 
մերժ վում են կամ հա մա պա տաս խան ծա ռա յութ յուն ներ չեն 
ստա նում: ՄԻԱՎով ապ րող կամ թմրան յու թե րի նե րար կա յին 
օգ տա գոր ծող կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան բարձր 
մա կար դա կը կրկնա կի խո ցե լի է նրանց դարձ նում: 

ԼԳԲՏեւ
գենդերայինբռնություն

Հա յաս տա նում լես բի, գեյ, բի սեք սո ւալ եւ տրանս գեն դեր (ԼԳԲՏ) 
ան հատ նե րը նույն պես կա րող են ըն տա նե կան բռնութ յան են
թարկ վել։ Սա կայն, այն հա սա րա կութ յուն նե րում, որ տեղ նրանց 
նկատ մամբ խտրա կա նութ յուն է դրսե ւոր վում, այդ դեպ քե րը 
հազ վա դեպ են բա ցա հայտ վում։ Այս ան հատ նե րը հա ճախ են
թարկ վում են ոտնձ գութ յուն նե րի, խտրա կա նութ յան, ֆի զի կա
կան եւ հո գե բա նա կան բռնութ յուն նե րի։  ՀՀ քրեա կան օ րենս
գիր քը չի ճա նա չում հո մո ֆո բիան, բի ֆո բիան եւ տրանս ֆո բիան՝ 
որ պես քրեա կան պա տի ժը ծան րաց նող հան գա մանք ներ։

ԼԳԲՏ ան ձանց նկատ մամբ հա սա րա կութ յու նում առ կա խտրա
կան վե րա բեր մուն քը ստի պում է նրանց թաքց նել ի րենց սե ռա
կան կողմ նո րո շու մը եւ գեն դե րա յին ինք նութ յունն (ՍԿԳԻ) ան
գամ ըն տա նի քի ան դամ նե րից։ Ն րանք վա խե նում են, որ ըն տա
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նի քի ան դամ նե րի առ ջեւ ի րենց ՍԿԳԻ բա ցա հայ տու մը կա րող է 
հան գեց նել հո գե բա նա կան եւ ֆի զի կա կան ճնշում նե րի։ 

Բռ նութ յու նը մե ծա մա սամբ կի րառ վել է ծնող նե րի կող մից զա վա
կի նկատ մամբ վեր ջի նիս ՍԿԳԻ մա սին ի մա նա լուց կամ կաս կա
ծե լուց հե տո կամ նրան ԼԳԲՏ ան ձանց հետ ա սո ցաց նե լուց հե
տո: Ֆի զի կա կան բռնութ յու նը իր մեջ նե րա ռել է ծե ծը եւ պա տիժ։ 
Ֆի զի կա կան բռնութ յու նը զու գորդ վել է վի րա վո րանք նե րով, 
հայ հո յանք նե րով եւ սպառ նա լիք նե րով: Ծ նող նե րը զա վակ նե րի 
նկատ մամբ կի րա ռել են նաեւ տնտե սա կան բռնութ յուն՝ սահ
մա նա փա կե լով նրանց անհ րա ժեշտ ֆի նան սա կան մի ջոց նե րը, 
ար գե լել են դպրոց հա ճա խել, առգ րա վել են նրանց գեն դե րա յին 
ինք նութ յա նը հա մա պա տաս խա նող հա գուս տը: Զո հե րի մե ծա
մաս նութ յու նը չի ցան կա ցել դի մել ի րա վա պահ մար մին նե րին:

ՍԿԳԻի հիմ քի վրա ԼԳԲՏ ան ձանց նկատ մամբ ըն տա նե կան 
բռնութ յու նը մե ծա պես քո ղարկ ված է։ Դեպ քե րի ի րա կան թի վը 
ար ձա նագր ված չէ։ Ա վե լին՝ հա սա րա կութ յան մեջ լայն տա րա
ծում ստա ցած խտրա կա նութ յան շնոր հիվ ոս տի կա նութ յու նը այս 
խմբի զո հե րին ա մո թանք է տա լիս, ստո րաց նում եւ չի պաշտ
պա նում։ Այս պի սով՝ նրանք հազ վա դեպ են  դի մում պե տա կան 
մար մին նե րին ի րենց պաշտ պա նե լու նպա տա կով։ Սա ան պատ
ժե լիութ յան մթնո լորտ է ա ռա ջաց նում, ո րը մե ծաց նում է բռնութ
յան կրկնութ յան ռիս կը։
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Հա յաս տա նում մին չեւ վեր ջերս զու գըն կե րոջ կող մից բռնութ յան 
զո հը չէր կա րող ստա նալ ո րե ւէ ա ջակ ցութ յուն կամ բռնա րա րից 
պաշտ պա նութ յուն։ Հի մա, բա ցի հա սա րա կա կան կազ մա կեր
պութ յուն նե րից, պե տութ յու նը նույն պես սկսում է թի րա խա վո րել 
ըն տա նե կան բռնութ յու նը։ Շատ աշ խա տանք է դեռ պետք ի րա
կա նաց նել՝ հիմ նե լով թեժ գծեր, ա վե լի շատ ա պաս տա րան ներ եւ 
ա ջակց ման կենտ րոն ներ, ինչ պես նաեւ՝ ե րե խա նե րի հետ աշ
խա տան քի ծա ռա յութ յուն ներ։ Պետք է նաեւ բռնութ յու նը վե րապ
րած նե րին լսենք ու հա վա տանք։ Կա նանց նկատ մամբ ճնշում
նե րի, մաս նա վո րա պես՝ կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան մա սին 
ա վե լի գի տա կից լի նենք։ Քա ղա քա կա նութ յուն ներն ու օ րենք նե րը 
պետք է փո փոխ վեն` թի րա խա վո րե լով ըն տա նե կան բռնութ յան  
խնդիր նե րը։ Ոս տի կա նութ յան, քննիչ նե րի, հար կա դիր կա տա
րումն ա պա հո վող ծա ռա յութ յան աշ խա տա կից նե րի,  դա տա վոր
նե րի, ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն մա տու ցող նե րի, սո ցիա
լա կան աշ խա տող նե րի եւ այ լոց կող մից օգ տա գործ վող ըն թա
ցա կար գերն ու մե խա նիզմ նե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն 
մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին։ Այս հա մա կար գում նե րառ ված բո
լոր մարդ կանց հա մար ա վե լի շատ դա սըն թաց ներ եւ վե րա պատ
րաս տում ներ պետք է կազ մա կերպ վեն։ Ե՛վ քա ղա քա ցիա կան, ե՛ւ 
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քրեա կան պրակ տի կա նե րը, ըն թա ցա կար գե րը, մե խա նիզմ նե րը 
ե՛ւ օ րենք նե րը պետք է փո փոխ վեն` այս փաս տաթղ թում թվարկ
ված եւ շատ ա վե լի խնդիր ներ լու ծե լու հա մար:

Ըն տա նե կան բռնութ յան խնդրի լուծ ման բար դութ յան պատ
ճա ռով մենք պետք է հաս կա նանք, որ հա մայն քում հա րա բե
րութ յուն նե րը ե լա կե տա յին են ըն տա նե կան բռնութ յա նը ար ձա
գան քե լու եւ այն կան խար գե լե լու գոր ծում։ Սա նշա նա կում է, 
որ բո լոր մար դիկ եւ յու րա քանչ յուր մար մին պետք է աշ խա տեն 
միա սին, քա նի որ նրանք բո լորն էլ այս հա մա կար գի մի օ ղակն 
են կազ մում։ Զու գըն կե րոջ գոր ծադ րած բռնութ յան կան խար գե
լու մը նաեւ պա հան ջում է հա սա րա կութ յան կրթութ յուն եւ ի րա
զե կութ յան բարձ րա ցում, մաս նա վո րա պես ե րի տա սարդ նե րի 
շրջա նում հա նուն ա պա գա յի։ Այս ա ռու մով պե տա կան ծրագ րե
րը շատ կա րե ւոր դե րա կա տա րութ յուն ու նեն։   

Այս հոդ վա ծում ներ կա յաց րած փաս տե րից ակն հայտ է, որ ներ
կա յիս հա մա կար գը չի աշ խա տում։ Յու րա քանչ յուր հաս տա
տութ յան կամ գոր ծա կա լութ յան նպա տակ նե րում, գոր ծըն թաց
նե րում եւ ըն թա ցա կար գե րում կան շատ բաց թո ղում ներ,  եւ 
դրան ցից ոչ մե կը հա մա կարգ ված ձե ւով չի աշ խա տում։ Ոս տի
կա նութ յու նը պետք է հա մա գոր ծակ ցի հա մայն քա յին եւ մշա կու
թա յին փո փո խութ յուն ներ կա տա րե լու գոր ծում: Մենք հա ճախ 
ենք ա ռա ջար կել ոս տի կա նութ յա նը դուրս բե րել բո լոր բաց թո
ղում նե րը եւ շտկել դրանք։ Ն րանք եր բեք դա չեն ա րել։ Միայն հա
սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն ներն են, որ բարձ րա ձայ նում 
են այն խնդիր նե րի մա սին, ո րոնք վե րա բե րում են ի րա վա պահ 
մար մին նե րի, սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն նե րի, ե րե խա յի պաշտ
պա նութ յան եւ օ րենս դիր մար մին նե րի ոչ կոմ պե տեն տութ յա նը։  
Մին չեւ տվյալ մար մին նե րը չլի նեն ինք նաքն նա դատ եւ չու նե նան 
քա ղա քա կան կամք  ի րենց ծա ռա յութ յուն նե րը բա րե լա վե լու հա
մար, ա ռաջ խա ղա ցում  չի գրանց վի ըն տա նե կան բռնութ յան դեմ 
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պայ քա րի հար ցում։ Որ պես զի ոս տի կա նութ յու նը կամ այլ մար
մին ներ բա ցա հայ տեն բաց թո ղում նե րը, պետք է ա վե լի լավ հաս
կա նան, թե ինչ է ըն տա նե կան եւ սե ռա կան բռնութ յու նը։

Ոս տի կան նե րը, դա տա րան նե րը եւ քա ղա քա կա նութ յուն մշա
կող նե րը պետք է հաս կա նան, որ ի րենք գործ ու նեն հան ցա
գոր ծութ յան հետ՝ միա ժա մա նակ գի տակ ցե լով տրավ մա յի ազ
դե ցութ յու նը։ Քա նի դեռ նրանք հե տե ւում են ի րենց նա խա պա
շար մունք նե րին եւ կաս կա ծի տակ են դնում զո հի ցուց մունք նե րի 
հա վաս տիութ յու նը,  կամ ե թե տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ ըն
տա նե կան բռնութ յան դեպ քե րի 40%ում կա նայք են տղա մարդ
կանց բռնութ յան են թար կում, ըն տա նե կան բռնութ յան դեմ պայ
քա րի եւ զո հե րի պաշտ պա նութ յան հար ցում ա ռաջ խա ղա ցում 
չի դիտ վե լու։  

Բազ մա թիվ հե տա զո տութ յուն ներ, ու ղե ցույց ներ, վեր լու ծութ
յուն ներ, դա սըն թաց նե րի ձեռ նարկ ներ եւ մո դուլ ներ են մշակ վել 
եւ ի րա կա նաց վել Հա յաս տա նում, հիմ նա կա նում ԵԽի, «Ընդ
դեմ կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան կոա լի ցիա» եւ  « Կա նանց 
ա ջակց ման կենտ րոն» ՀԿնե րի կող մից, ո րոնք հա մա պա տաս
խա նում են մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին։ Սա կայն, թվում է՝ պե
տա կան մար մին նե րը նույ նիսկ չեն էլ կար դում կամ նե րա ռում 
դրանք պար տա դիր վե րա պատ րաստ ման մեջ կամ հաշ վի առ
նում օ րենսդ րութ յու նը փո փո խե լու ժա մա նակ։ Սա պետք է փոխ
վի, եւ այդ մար մին նե րը պետք է միա սին աշ խա տեն փո փո խութ
յուն ա նե լու հա մար։ 

Եվս մեկ ան գամ մեջ բե րում ենք ԵԽի բա ցա հայ տում նե րից 
«Ա ռանց քա յին մար մին նե րի մի ջեւ անհ րա ժեշտ կլի նեն կա նո նա
վոր հան դի պում ներ, որ պես զի անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում շա
րու նակ վի ըն տա նե կան բռնութ յան նկատ մամբ ար ձա գանք ման 
ձե ւի մշա կու մը  եւ ծա գած խնդիր նե րի լու ծու մը։ Այդ մար մին նե
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րի մի ջեւ առ կա մար տահ րա վեր նե րի բաց քննար կու մը եւ հե տա
դարձ կա պի տրա մադ րու մը կբա րե լա վի ըն տա նե կան բռնութ
յա նը ար ձա գան քող ոս տի կա նութ յան  կա տա րո ղա կա նութ յու նը։ 
Պարզ է դառ նում, որ ներ կա յումս նման հան դի պում ներ տար
բեր մար մին նե րի մի ջեւ տե ղի չեն ու նե նում։ Այս գոր ծըն թա ցը 
պա հան ջում է ա ռան ձին, բայց նաեւ հա մա տեղ, յու րա քանչ յուր 
մարմ նի տվյալ նե րի արդ յու նա վետ հա վա քագ րում եւ վեր լու ծութ
յուն։ Հա վաք ված տվյալ նե րի վեր լու ծութ յու նը կօգ նի հե տա գա
յում արդ յու նա վետ դարձ նել ըն տա նե կան բռնութ յան նկատ մամբ 
ար ձա գան քը»55։

Ըն տա նե կան բռնութ յան օ րեն քի հա մա ձայն՝ ՀՀ աշ խա տան քի 
եւ սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա րութ յու նը պա տաս խա նատ
վութ յուն է կրում ըն տա նե կան բռնութ յան բազ մա մաս նա գի տա
կան խորհր դի հան դի պում նե րը նա խա գա հե լու հա մար։ Կա րե
վոր է, որ այս հան դի պում նե րի ժա մա նակ նե րառ ված մար մին
նե րը հաս կա նան եւ շտկեն ի րենց մոտ առ կա խնդիր նե րը։ Այս 
ուղ ղութ յամբ ա ռա ջին քայ լերն ի րա կա նաց վել են, բայց դե ռեւս 
վաղ է ա սել, թե արդ յոք խոր հուր դը կու նե նա  փո փո խութ յուն նե
րը պար տադ րե լու ո րե ւէ իշ խա նութ յուն զո հե րին պաշտ պա նե լու 
ա վե լի լավ եւ արդ յու նա վետ դարձ նե լու ուղ ղութ յամբ: 

55 Տե՛ս  Council of Europe, Police Response to Violence against Women and 
Domestic Violence in Armenia, 2018, էջ 31 https://womensupportcenter.org/assets/
PDF%20publications/EUR%20ENG%20FINAL.pdf։

https://womensupportcenter.org/assets/PDF publications/EUR ENG FINAL.pdf
https://womensupportcenter.org/assets/PDF publications/EUR ENG FINAL.pdf
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Կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան կան խար գել ման, ինչ պես նաեւ 
ըն տա նե կան, սե ռա կան բռնութ յան հան ցա գոր ծութ յուն նե րը 
կան խար գե լե լու եւ ան պատ ժե լիութ յան մթնո լոր տը վե րաց նե լու 
հա մար Հա յաս տա նը պետք է ձեռ նար կի ըն տա նե կան բռնութ յան 
ար ձա գանք ման, կան խար գել ման եւ դրա դեմ պայ քա րի բազ
մաո լոր տա յին մի ջո ցա ռում ներ: Հա յաս տա նը պետք է հա մա կար
գա յին փո փո խութ յուն ներ կա տա րի պե տա կան եւ հա մայն քա
յին ծա ռա յութ յուն նե րի ո լոր տում։ Անհ րա ժեշտ է արդ յու նա վետ 
օ րենսդ րա կան կար գա վո րում ներ ա պա հո վել դրանց պատ ճաշ 
գոր ծու նեութ յունն ի րա կա նաց նե լու հա մար։

Հա յաս տա նը պետք է վա վե րաց նի Եվ րո պա յի խորհր դի « Կա
նանց նկատ մամբ բռնութ յան եւ ըն տա նե կան բռնութ յան կան
խար գել ման եւ դրա դեմ պայ քա րի մա սին» կոն վեն ցիան եւ դրան 
հա մա պա տաս խան փո փո խութ յուն ներ ի րա կա նաց նի ՀՀ քրեա
կան եւ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քե րում, ինչ պես 
նաեւ ո լոր տը կար գա վո րող այլ իրա վա կան ակ տե րում։

Ինչ պես նաեւ, Հա յաս տա նը պետք է ի րա կա նաց նի հե տեւ յալ 
քայ լե րը.
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I. Օրենսդրական
 փոփոխություններ

•	 Ք րեա կա նաց նել ըն տա նե կան բռնութ յան գոր ծո ղութ յուն նե
րը ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի բո լոր հոդ ված նե րում՝ հա մա ձայն 
ստամ բուլ յան կոն վեն ցիա յի։

•	 ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քում սահ մա նել, որ 
գեն դե րա յին բռնութ յան դեպ քե րում տու ժող նե րը չեն կա րող 
ա ռե րես վել մե ղադր յա լի կամ վկա յի հետ, ե թե վա րույթն ի րա
կա նաց նող մար մի նը չի ա պա հո վում տեխ նի կա կան հնա րա
վո րութ յուն, ա ռե րե սումն ի րա կա նաց նել տար բեր սեն յակ նե
րում՝ ա ռանց միմ յանց տես նե լու։

•	 ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քում ամ րագ րել ե րե խա նե րի ներ կա
յութ յամբ կա տար ված ըն տա նե կան բռնութ յան հա մար ծան
րա ցու ցիչ հան գա մանք նե րի կի րա ռում։

•	 Գեն դե րա յին հիմ քով կա տար ված ա րար քը ամ րագ րել՝ որ պես 
պա տաս խա նատ վութ յունն ու պա տի ժը ծան րաց նող հան գա
մանք։

•	 ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգրքում նա խա
տե սել ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ քե րով գոր ծե րի քննութ
յան ա ռան ձին (կամ հա տուկ) ի րա վա կար գա վո րում ներ մի
ջազ գա յին չա փո րո շիչ նե րին հա մա պա տաս խան։

•	 Ի րա վա կան հա մա պա տաս խան փո փո խութ յուն նե րի մի ջո ցով 
ըն տա նե կան բռնութ յան զո հե րի շա հե րի պաշտ պա նութ յան 
նպա տա կով ա պա հո վել ա ջակց ման կենտ րոն նե րի ներգ րա
վու մը դա տա վա րա կան գոր ծըն թա ցում, ո րոնք հան դես կգան 
որ պես զո հի եւ նրա ե րե խա յի լա վա գույն շա հի ա պա հով ման 
ե րաշ խա վոր ներ։
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•	 Օ րեն քում կա տա րել փո փո խութ յուն եւ հա նել ոս տի կա նութ
յան նա խազ գու շա ցու մը՝ որ պես պաշտ պա նութ յան մի ջոց։

•	 Օ րեն քում կա տա րել փո փո խութ յուն ներ եւ ան հե տաձ գե լի մի
ջամ տութ յան ո րոշ ման հա մար սահ ման ված ժա մա նա կա հատ
վա ծը փո փո խել՝ դարձ նե լով 20 օր տե ւո ղութ յամբ եւ հնա րա
վոր դարձ նել տե ղում ան հե տաձ գե լի մի ջամ տութ յան ո րոշ ման 
տրա մադ րու մը, ինչ պես նաեւ այն բռնա րար նե րին, ո րոնք ու
նեն հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ, սա կայն հոս պի տա
լաց ված չեն։

•	 Օ րեն քում կա տա րել փո փո խութ յուն՝ թույ լատ րե լով պաշտ
պա նա կան ո րո շում կա յաց նել նաեւ այն պա րա գա յում, երբ 
առ կա չէ ան հե տաձ գե լի մի ջամ տութ յան ո րո շում՝ զո հե րի կամ 
վտան գի տակ գտնվող ան ձանց անվ տան գութ յուն ա պա հով
ման նպա տա կով։

•	 Ա զա տել զո հին դա տա րան դի մե լիս պե տա կան տուր քի վճար
ման պար տա վո րութ յու նից։

•	 Վե րա նա յել բռնա րա րին ոս տի կա նա կան հաշ վա ռու մից հա
նե լու չա փա նիշ նե րը։

•	 Ամ րագ րել ՀՀ հան րակր թա կան ու սում նա կան հաս տա տութ
յան սո վո րո ղի ըն դու նե լութ յան, տե ղա փոխ ման եւ ա զատ ման 
վե րա բեր յալ կար գա վո րում նե րում ըն տա նե կան բռնութ յան 
դեպ քե րով տե ղա փոխ ման թեր թի կի կի րառ ման ա ռանձ նա
հա տուկ ըն թա ցա կարգ՝ հիմն վե լով լա վա գույն փոր ձի վրա։

•	 Ըն տա նե կան բռնութ յան օ րեն քը բա րե փո խել, ին չը կա պա հո վի 
անվ ճար ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մատ չե լիութ
յու նը ըն տա նե կան եւ սե ռա կան բռնութ յան զո հե րի հա մար, 
ո րոնք վնաս վածք ներ են ստա ցել բռնութ յան պատ ճա ռով։
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II. Համակարգերի
 զարգացում

•	 Ս տեղ ծել եւ ներդ նել գեն դե րա յին բռնութ յան դեպ քե րի ար ձա
գանք ման բազ մաո լոր տա յին հա մա կարգ։

•	 Ս տեղ ծել եւ հան րայ նաց նել անվ ճար, ա ռանց հանգստ յան 
օ րե րի, շուր ջօր յա ռե ժի մով գոր ծող գեն դե րա յին բռնութ յան 
հար ցե րով ազ գա յին թեժ գիծ։

•	 Ս տեղ ծել միաս նա կան բա զա գեն դե րա յին բռնութ յան դեպ քե
րով հաշ վառ ման կանգ նած բռնա րար նե րի հա մար։ 

•	 Մ շա կել ե րե խա յի պաշտ պա նութ յան ամ բող ջա կան ծա ռութ
յուն, ո րը կղե կա վա րեն աշ խա տա վարձ ստա ցող մաս նա գետ
նե րը։

•	 Ս տեղ ծել մաս նա գի տաց ված սո ցիա լա կան աշ խա տող նե րի եւ 
հո գե բան նե րի բա զա, ո րոնք ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ քե
րով կներգ րավ վեն որ պես ան կախ փոր ձա գետ ներ եւ կտրա
մադ րեն ի րենց մաս նա գի տա կան եզ րա կա ցութ յուն նե րը շա
հագր գիռ կող մե րին՝ ե րե խա յի բնա կութ յան վայ րի, ծնո ղի կամ 
ծնող նե րի հետ միա սին ապ րե լու, տե սակ ցութ յան ի րա վունք
նե րի, ծնող նե րի ի րա վունք նե րը սահ մա նա փա կե լու եւ այլ 
հար ցե րի վե րա բեր յալ։ 

III. Համակարգային
 մեխանիզմների
 ներդրում

•	Մ շա կել մե խա նիզմ ներ՝ ի րա վա պահ հա մա կար գում գեն
դե րա յին բռնութ յուն գոր ծադ րող աշ խա տա կից նե րի բա ցա
հայտ ման ու հա մա կար գից նրանց հե ռաց ման ուղ ղութ յամբ։
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•	Մ շա կել հա մա պա տաս խան մե խա նիզմ ներ (այդ թվում նաեւ 
ի րա վա կան)՝ բռնութ յան զո հե րի նկատ մամբ զո հա կենտ րոն 
մո տե ցում ա պա հո վե լու նպա տա կով։

•	Մ շա կել ըն տա նե կան եւ սե ռա կան բռնութ յան դեպ քե րով 
բժիշկ նե րի՝ ի րա վա պահ մար մին նե րին հա ղոր դում ներ կա
յաց նե լու պայ ման ներ եւ մե խա նիզմ ներ, նե րառ յալ՝ բո լոր 
հնա րա վոր ռիս կե րի գնա հատ ման։

•	Սահ մա նել ու սու ցիչ նե րի հա մար ըն տա նե կան բռնութ յան 
դեպ քե րի մա սին ա ջակց ման կենտ րոն նե րին հա ղոր դե լու 
պար տա կա նութ յուն ներ։

•	Մ շա կել եւ ներդ նել ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րի 
չա փո րո շիչ ներ, կլի նի կա կան ու ղե ցույց ներ ըն տա նե կան եւ 
սե ռա կան բռնութ յան զո հե րի հա մար։

•	Վե րա նա յել դա տաբժշ կա կան փոր ձաքն նութ յան չա փա նիշ նե
րը՝ գեն դե րա յին բռնութ յան դեպ քե րում դրանք ա վե լի զգա յուն 
եւ զո հա կենտ րոն դարձ նե լով։

IV. Համակարգային
 վերապատրաստումներ

•	 Ի րա կա նաց նել գեն դե րա յին բռնութ յան, բռնութ յան կան
խար գել ման, բռնութ յան զո հե րի կա րիք նե րին հա մա պա
տաս խան ար ձա գանք ման մե խա նիզմ նե րի վե րա բեր յալ շա
րու նա կա կան եւ հա մա կող մա նի վե րա պատ րաս տում ներ՝ 
ՀՀ ի րա վա պահ ողջ հա մա կար գի աշ խա տա կից նե րի, դա
տա վոր նե րի, դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման 
ծա ռա յութ յան աշ խա տա կից նե րի, ըն տա նե կան բռնութ յան 
ա ջակց ման կենտ րոն նե րի եւ ե րե խա յի պաշտ պա նութ յան 
ծա ռա յութ յուն նե րի բո լոր աշ խա տա կից նե րի, բժիշկ նե րի եւ 
ու սու ցիչ նե րի հա մար։
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ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԲԱՌԱՐԱՆ

Բազ մաո լոր տա յին 
մո տե ցում

Ըն տա նե կան բռնութ յան կան խար գել ման եւ դրա դեմ պայ քա
րի գոր ծում պե տութ յու նը պետք է ու նե նա բազ մաո լոր տա յին մո
տե ցում, ո րը կմիա վո րի պե տութ յան տար բեր տա րածք նե րում 
գոր ծող տար բեր նա խա րա րութ յուն ներ, գե րա տես չութ յուն ներ 
եւ ծա ռա յութ յուն ներ, ինչ պես հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ
յուն նե րը` զո հի կա րիք նե րը հո գա լու եւ բռնա րա րին պա տաս խա
նատ վութ յան են թար կե լու նպա տա կով: Սա կստեղ ծի ըն տա նե
կան բռնութ յան կան խար գել ման եւ դրա դեմ կան խար գել ման ու 
պայ քա րի միաս նա կան հա մա կարգ:

Գեն դեր

Տար բեր սե ռե րի ան ձանց սո ցիա լա պես ամ րագր ված վարք, կա
նանց եւ տղա մարդ կանց մի ջեւ հա րա բե րութ յուն նե րի սո ցիա լա
կան ըն կա լում, որն ար տա հայտ վում է հա սա րա կա կան կյան քի 
բո լոր ո լորտ նե րում՝ նե րառ յալ քա ղա քա կա նութ յու նը, տնտե
սութ յու նը, ա ռող ջա պա հութ յու նը, գի տութ յու նը, ի րա վուն քը, 
մշա կույթն ու կրթութ յու նը: 

Գեն դե րա յին 
խտրա կա նութ յուն

Գեն դե րա յին նա խա պա շար մունք նե րի, կարծ րա տի պե րի, սե
ռի հատ կա նի շով ան ձանց ի րա վունք ներն ու շա հե րը սահ մա
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նա փա կող ցան կա ցած տար բե րա կում, բա ցա ռում կամ նա խա
պատ վութ յուն, որն ուղղ ված է կամ հան գեց նում է քա ղա քա կան, 
տնտե սա կան, սո ցիա լա կան, մշա կու թա յին եւ հա սա րա կա կան 
կյան քի այլ ո լորտ նե րում կա նանց եւ տղա մարդ կանց ի րա վա հա
վա սա րութ յան ճա նաչ ման, օգ տա գործ ման կամ ի րա կա նաց ման 
սահ մա նա փակ մա նը կամ վե րաց մա նը:

Գեն դե րա յին 
հա վա սա րութ յուն

Հա վա սար վե րա բեր մուն քի եւ սե ռով պայ մա նա վոր ված խտրա
կա նութ յու նից զերծ պայ ման նե րի եւ հնա րա վո րութ յուն նե րի առ
կա յութ յուն հա սա րա կութ յու նում:

Գեն դե րա յին 
բռնութ յուն

Բռ նութ յուն, որն ա ռա ջա նում է գեն դե րա յին դե րե րից բխող նոր
մա տիվ դե րա յին սպա սում նե րի եւ հա րա բե րութ յուն նե րում ու ժի 
ան հա վա սար բաշխ ման հե տե ւան քով։

Երկ րո դա յին 
զո հա կա նա ցում

Երկ րոր դա յին զո հա կա նա ցու մը բռնութ յան այն տե սակն է, ո րը 
հան ցա գոր ծութ յան ու ղիղ հե տե ւանք չէ, բայց պայ մա նա վոր ված 
է ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող սուբ յեկտ նե րի կող մից ար ձա
գանք նե րի կամ հան ցա գոր ծութ յա նը հա կազ դե լու հե տե ւան քով: 
Մի ջազ գա յին փոր ձը ցույց է տա լիս, որ երկ րոր դա յին զո հա կա
նա ցումն ա ռա վե լա պես կապ ված է ար դա րա դա տութ յան հա մա
կար գում առ կա խնդիր նե րի հետ։
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Զո հա կենտ րոն 
մո տե ցում

Զո հա կենտ րոն մո տե ցու մը ըն տա նե կան եւ սե ռա կան բռնութ յան 
զո հե րի պա հանջ նե րին եւ կա րիք նե րին միտ ված հա մա կար գա
յին մո տե ցում է։ Զո հի ցան կութ յուն նե րը, անվ տան գութ յունն ու 
բա րե կե ցութ յու նը  զո հի հետ աշ խա տան քում ա ռաջ նա հեր թութ
յուն են: Այս մո տե ցու մը պետք է կի րառ վի բո լոր ըն թա ցա կար
գե րում ոս տի կա նութ յան, քննիչ նե րի եւ յու րա քանչ յուր ծա ռա
յութ յուն մա տու ցո ղի կող մից: Բռ նութ յան զո հի ի րա վունք նե րին 
պետք է ա ռաջ նա հեր թութ յուն տրվի բռնա րա րի ի րա վունք նե րի 
նկատ մամբ։ Սա կնպաս տի բռնութ յան զո հի մոտ վստա հութ
յան ա ռա ջաց մանն ու ի րա վա պահ մար մին նե րի հետ հա մա գոր
ծակ ցութ յա նը եւ վեր ջի նիս ա րագ վե րա կանգն մա նը: Հա կա ռակ 
դեպ քում բռնութ յան զո հը կեն թարկ վի կրկնա կի զո հա կա նաց
ման եւ չի կա րո ղա նա վստա հել, որ ի րեն կա րող են պաշտ պա նել 
կամ օգ նել: Չու նե նա լով զո հա կենտ րոն մո տեց ման վրա հիմն ված 
հա մա կարգ՝ եր բե ւէ հնա րա վոր չի լի նի ի րա կա նաց նել արդ յու նա
վետ պայ քար ըն տա նե կան բռնութ յան դեմ:

Ըն տա նե կան 
բռնութ յուն 

Ֆի զի կա կան, հո գե բա նա կան, սե ռա կան եւ տնտե սա կան 
բռնութ յան բո լոր դրսե ւո րում ներն ինչ պես ըն տա նի քի ներ սում, 
այն պես էլ նախ կին կամ ներ կա յիս ա մու սին նե րի կամ զու գըն
կեր նե րի մի ջեւ՝ ան կախ նրա նից, թե բռնա րա րը բնակ վում կամ 
բնակ վել է զո հի հետ նույն տե ղում, թե ոչ:

Ըն տա նե կան բռնութ յուն կամ զու գըն կե րոջ կող մից բռնութ յուն 
պատ ճա ռում են այն մար դիկ, ո րոնք ցածր ինք նագ նա հա տա
կան ու նեն եւ ա ռաջ նորդ վում են գեն դե րա յին կարծ րա տի պե րով։ 
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Բռնա րա րը կար ծում է, որ նա ի րա վունք ու նի վե րահս կել իր զու
գըն կե րո ջը, նա ի րա վա սու է ա նել, ինչ ու զում է, եւ որ կա նայք 
հա վա սար չեն տղա մարդ կանց: Շատ քիչ դեպ քե րում նրանք 
ունեն հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ: Մ յուս նե րը սո վո րում 
են այս բռնա րար վարքն ի րենց ըն տա նիք նե րից, քա նի որ դա տե
սել են ի րենց ծնող նե րից:

Ըն տա նե կան բռնութ յան ին տեն սի վութ յու նը միշտ ա ճում է, 
կրկնվում է եւ կա րող է մար դաս պա նութ յան հան գեց նել։ 

Հայ րիշ խա նութ յուն 

Հա սա րա կա կան կյան քի ձեւ, որ տեղ տղա մարդն է հան դի սա նում 
քա ղա քա կան ու ժի հիմ նա կան կրողն ու բա րո յա կան հե ղի նա
կութ յու նը: Հայ րիշ խա նութ յա նը բնո րոշ են տղա մարդ կա յին ու
ժի ինս տի տու տի եւ տղա մարդ կա յին ար տո նութ յուն նե րի առ կա
յութ յու նը, մինչ դեռ կա նանց ստո րա դաս վա ծութ յունն ու են թա կա 
կար գա վի ճա կը՝ տղա մար դու ու ժին: Տ ղա մարդն է ի րա կա նաց
նում սե փա կա նութ յան վե րահս կո ղութ յու նը, իսկ հայ րերն ըն տա
նի քում իշ խա նութ յուն ու նեն կա նանց եւ ե րե խա նե րի հան դեպ:

Վե րահս կող 
վարք

Բռ նութ յու նը միայն ֆի զի կա կան չէ: Բռ նութ յունն օգ տա գործ
վում է զո հի նկատ մամբ ուժ եւ վե րահս կո ղութ յուն գոր ծադ րե լու, 
զո հի կամ քին բռնա նա լու եւ այն ստո րա դա սե լու հա մար: Բազ
մա թիվ կա նայք, ո րոնք ի րենց զու գըն կե րոջ կող մից բռնութ յան 
են են թարկ վել, հայտ նում են, որ են թարկ վել են հո գե բա նա կան 
բռնութ յան տար բեր ձե ւե րի, ինչ պի սին են, օ րի նակ՝  ար տա քին 
աշ խար հից մե կու սա ցու մը, վի րա վո րանք նե րը, սպառ նա լիք ներն 
ու ա հա բե կում նե րը կամ ստիպ ված են ե ղել կա տա րել նվաս տա



133

ցու ցիչ գոր ծո ղութ յուն ներ (նե րառ յալ սե ռա կան): Բռ նութ յան զո
հի հա մար տրավ ման ան խու սա փե լի է, ին չը նրան թույլ չի տա լիս 
մտա ծել կամ ո րո շում կա յաց նել, քա նի որ նա ա նընդ հատ վա խի 
մեջ է: Բռ նա րարն այս գոր ծո ղութ յուն նե րը փո խա րի նում է  ջերմ 
վե րա բեր մուն քով, բայց դա օգ տա գործ վում է զո հին մա նի պուլ
յա ցիա յի են թար կե լու հա մար՝ տա լով նրան կեղծ հույս, որ նա 
կփո խի իր դիր քո րո շումն ու վար քը, որ պես զի վեր ջինս մնա հա
րա բե րութ յուն նե րի մեջ: Այս բո լոր մար տա վա րութ յուն նե րը անհ
րա ժեշտ են բռնա րա րին զո հին վե րահս կե լու եւ նրան ամ բող ջո
վին ա նօգ նա կան դարձ նե լու՝ ոտ նա հա րե լով նրա ինք նավս տա
հութ յու նը եւ վստա հութ յու նը ու ի րե նից ամ բող ջո վին կախ վա
ծութ յան մեջ պա հե լով:
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ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 1

Ոս տի կա նութ յան վտան գի 
գնա հատ ման թեր թիկ

1. Դուք  վնաս վածք ստա ցե՞լ եք ներ կա դեպ քի պատ ճա ռով։

2. Արդ յո՞ք Դուք վախ ու նեք, որ են թադ րա բար բռնութ յուն գոր
ծադ րած ան ձը կվնա սի Ձեզ կամ Ձեր խնամ քի տակ գտնվող ան
ձանց։

3. Արդ յո՞ք են թադ րա բար բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձը սպառ
նա ցել է վնա սել Ձեզ կամ Ձեր խնամ քի տակ գտնվող ան ձանց։

4. Արդ յո՞ք են թադ րա բար բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձը սպառ
նա ցել է սպա նել Ձեզ կամ Ձեր խնամ քի տակ գտնվող ան ձանց։

5. Արդ յո՞ք են թադ րա բար բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձը սպառ
նա ցել է Ձեզ կամ Ձեր խնամ քի տակ գտնվող ան ձանց՝ գոր ծա
ծե լով զենք /դա նակ կամ այլ ա ռար կա/։

6. Են թադ րա բար բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձը եր բե ւէ ֆի զի կա
կան բռնութ յուն գոր ծադ րե՞լ է  Ձեր նկատ մամբ /ի՞նչ հա ճա խա
կա նութ յամբ/։

7. Են թադ րա բար բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձը Ձեզ եր բե ւէ  
պար տադ րե՞լ է սե ռա կան  հա րա բե րութ յուն ու նե նալ իր հետ։

8. Արդ յո՞ք են թադ րա բար բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձը հե
տապն դել է Ձեզ,  վե րահս կո ղութ յուն  ի րա կա նաց րե՞լ է Ձեր գոր
ծո ղութ յուն նե րի  նկատ մամբ։ 
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9. Արդ յո՞ք են թադ րա բար բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձը մե կու
սաց րե՞լ է Ձեզ կամ զրկե՞լ է ֆի նան սա կան մի ջոց նե րից։

10. Են թադ րա բար բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձի տի րա պե տութ
յան տակ  արդ յոք առ կա՞  է զենք։ 

11. Են թադ րա բար բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձը եր բե ւէ դա ժա
նա բար վար վե՞լ է Ձեր ըն տա նի կեն դա նու նկատ մամբ։

12. Են թադ րա բար բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձից Դուք վեր ջերս 
(վեր ջին մեկ տար վա ըն թաց քում) փոր ձե՞լ եք ա մուս նա լուծ վել 
կամ բա ժան վել կամ Ձեր մի ջեւ  արդ յոք կա՞ ե րե խա նե րի խնա
մա կա լութ յան հետ կապ ված վեճ։

13. Են թադ րա բար բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձը տա ռա պու՞մ է 
ալ կո հո լա մո լութ յու նից, թմրա մո լութ յու նից, թու նա մո լութ յու նից 
կամ խա ղա մո լութ յու նից։

14. Են թադ րա բար բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձը Ձեր հղիութ յան 
ըն թաց քում (ե թե նա տեղ յակ էր հղիութ յան մա սին)  գոր ծադ րե՞լ 
է բռնութ յուն։

15. Արդ յո՞ք են թադ րա բար բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձի նկատ
մամբ եր բե ւէ կա յաց վել է ըն տա նի քում բռնութ յան հա մար նա
խազ գու շաց ման, ան հե տաձ գե լի մի ջամ տութ յան կամ պաշտպա
նա կան ո րո շում կամ մե ղադ րա կան դա տավ ճիռ։

16. Են թադ րա բար բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձը եր բե ւէ խախ
տե՞լ է  նա խազ գու շաց ման, ան հե տաձ գե լի մի ջամ տութ յան կամ 
պաշտ պա նա կան ո րո շում նե րը։

17. Են թադ րա բար բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձը եր բե ւէ դա տա
պարտ վե՞լ է բռնութ յամբ զու գորդ ված հան ցանք կա տա րե լու հա
մար։
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18. Են թադ րա բար բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձը հաշ վառ վա՞ծ է 
հո գե բու ժա կան կամ նար կո լո գիա կան դիս պան սե րում։

19. Արդ յո՞ք են թադ րա բար բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձը հնչեց
րել է սպառ նա լիք Ձեր կող մից, ոս տի կա նութ յուն կամ այլ ի րա վա
պահ մար մին ներ դի մե լու դեպ քե րում։

20. Բռ նա րա րը սպառ նու՞մ է կամ փոր ձու՞մ է ինք նաս պան լի նել։

21. Արդ յո՞ք Դուք հղի եք կամ ծննդա բե րել եք վեր ջին մեկ տար վա 
ըն թաց քում կամ ու նե՞ք հաշ ման դա մութ յուն։

Մի ջազ գա յին պրակ տի կա յի վրա հիմն ված 
« Կա նանց ա ջակց ման կենտ րոն» ՀԿի 
վտան գի գնա հատ ման թեր թի կը

1. Ֆի զի կա կան բռնութ յան հա ճա խա կա նութ յու նը կամ սրութ յու
նը ան ցած մեկ տար վա ըն թաց քում ա վե լա ցե՞լ է:

2. Նա զենք ու նի՞:

3. Ան ցած մեկ տար վա ըն թաց քում հե ռա ցե՞լ եք նրա նից (նրա 
հետ միա սին բնակ վե լուց): 

4. Ե թե երբեւիցե նրա հետ չեք բնակ վել, նշեք այս տեղ ____ ։

5. Նա աշ խա տանք ու նի՞:

6. Նա եր բե ւի ցե զենք օգ տա գոր ծե՞լ է Ձեր դեմ, կամ զեն քով 
սպառ նա ցե՞լ է Ձեզ: (Ե թե զեն քը ատր ճա նակ էր, նշեք այս տեղ 
____)։
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7. Նա սպառ նա ցե՞լ է Ձեզ սպա նել։

8. Նա կա րո ղա ցե՞լ է ըն տա նե կան բռնութ յուն գոր ծե լու հա մար 
խու սա փել ձեր բա կալ վե լուց: 

9. Ե րե խա(ներ) ու նե՞ք, որ ի րե նից չեն:

10. Նա եր բե ւի ցե  Ձեզ ստի պե՞լ է Ձեր կամ քին հա կա ռակ սե ռա
կան հա րա բե րութ յուն ներ ու նե նալ իր հետ:

11. Նա եր բե ւի ցե փոր ձե՞լ է Ձեզ խեղ դել:

12. Նա թմրա դե ղեր օգ տա գոր ծու՞մ  է:

13. Նա հար բե ցո՞ղ է (ա մեն օր կամ հա մար յա ա մեն օր խմում է) 
կամ խմու՞մ է, երբ խնդիր նե րի առ ջեւ է կանգ նած:

14. Նա Ձեր ա ռօր յա գոր ծո ղութ յուն նե րի մեծ մա սը կամ ա մե նը 
վե րահս կու՞մ է:  Օ րի նակ` ինքն է ո րո շում ում հետ պետք է ըն
կե րութ յուն ա նեք, երբ կա րող եք Ձեր ըն տա նի քի ան դամ նե րին 
հան դի պել, ինչ քան գու մար կա րող եք ծախ սել եւ այլն: (Ե թե նա 
այս պես է վար վում, բայց դուք նրան չեք թույ լատ րում, նշեք այս
տեղ ____)։

15. Նա Ձեզ մշտա պես (ագ րե սի վո րեն) խան դու՞մ է: (Օ րի նակ՝ 
ա սում է՝ «ե թե ես քեզ չեմ կա րող ու նե նալ, ոչ մեկ չի կա րող ու
նե նալ»)։

16. Նա Ձեզ հղի ժա մա նակ ծե ծե՞լ է: (Ե թե նրա նից հղի չեք ե ղել, 
նշեք այս տեղ ____)։ 

17. Նա եր բե ւի ցե սպառ նա ցե՞լ է կամ փոր ձե՞լ է ինք նաս պան լի նել:
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18. Նա սպառ նու՞մ է Ձեր ե րե խա նե րին վնաս տալ:

19. Արդ յո՞ք կար ծում եք, որ նա ի վի ճա կի է Ձեզ սպա նել:

20. Նա Ձեզ  հե տե ւում կամ հե տապն դու՞մ է, սպառ նա ցող հա
ղորդագ րութ յուն ներ կամ գրութ յուն ներ թող նու՞մ է, Ձեր գույ քը 
փչաց նու՞մ է, կամ զան գու՞մ է, երբ դուք չեք ցան կա նում իր հետ 
խո սել:

21. Դուք սպառ նա ցե՞լ, փոր ձե՞լ եք ինք նաս պան լի նել կամ ինք
նաս պա նութ յան մա սին մտքեր ու նե ցե՞լ եք: Գ րել նշված նե րի 
ընդ հա նուր թի վը: 
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Ը Ն Տ Ա Ն Ե Կ Ա Ն 
Բ Ռ Ն Ո Ւ Թ Յ Ա Ն
Ա Ր Ձ Ա Գ Ա Ն Ք Մ Ա Ն 
Մ Ա Ր Տ Ա Հ Ր Ա Վ Ե Ր Ն Ե Ր Ն 
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