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 Սույն հրա տա րա կութ յու նը պատ րաս տել է « Մար դու ի րա
վունք նե րի հե տա զո տութ յուն նե րի կենտ րոն» հա սա րա կա
կան կազ մա կեր պութ յու նը  Հա յաս տա նում  Նի դեր լանդ նե րի 
 Թա գա վո րութ յան դես պա նա տան ա ջակ ցութ յամբ։

 Սույն հրա տա րա կութ յան բո վան դա կութ յու նը և  ար տա հայ
տած տե սա կետ նե րը միայն « Մար դու ի րա վունք նե րի հե տա
զո տութ յուն նե րի կենտ րոն» ՀԿինն են և  կա րող են չհա մընկ
նել  Հա յաս տա նում  Նի դեր լանդ նե րի  Թա գա վո րութ յան դես
պա նա տան տե սա կետ նե րին։

Գլ խա վոր խմբա գիր՝
Ա նա հիտ  Սի մոն յան

 Հե տա զո տա կան կազմ՝
 Մա րիա  Վար դան յան
Ա նա հիտ  Սի մոն յան

 Լեզ վա կան խմբագ րու մը՝
Ազ նիվ  Նասլ յա նի

 Հա մա կարգ չա յին ձևա վո րու մը՝
 Մա նե Ար շա լույս յա նի

©  Մար դու ի րա վունք նե րի հե տա զո տութ յուն նե րի կենտ րոն
Եր ևան, 2022 
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ՀԱ ՊԱ ՎՈՒՄ  ՆԵ ՐԻ ՑԱՆԿ

ՄԻՀԿ    Մար դու ի րա վունք նե րի հե տա զո տութ յուն նե րի կենտ րոն

ՀՀ    Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յուն

ՄԱԿ   Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պութ յուն

ՀՊԴ   Հա մընդ հա նուր պար բե րա կան դի տար կում

ԼԳԲՏ  Լես բի, գեյ, բի սեք սո ւալ, տրանս գեն դեր

ԽԱՊԿ  Խոս քի ա զա տութ յան պաշտ պա նութ յան կո մի տե

ՄԻՊ	   Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պան

ԵԱՀԿ-ԺՀՄԻԳ  ԵԱՀԿ Ժո ղովր դա վա րա կան հաս տա տութ յուն նե րի և 

   մար դու ի րա վունք նե րի գրա սեն յակ

ՄԻԵԴ	  Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րան

ՄԻԵԿ		  Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցիա

ԸԿՆԲԿ	  Ընդ դեմ կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան կոա լի ցիա

ԵԽԽՎ	  Եվ րո պա յի խորհր դի խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղով
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ԽՄ ԲԱԳ ՐԱ ԿԱԶ ՄԻ ԿՈՂ ՄԻՑ
Ան կա խա ցու մից ի վեր Հա յաս տա նում ըն թա ցող ներ քին և  ար տա քին քա ղա քա կան զար գա

ցում նե րը, երկ րում ձևա վոր ված քրեաօ լի գար խիկ վեր նա խա վի կող մից ռե սուրս նե րի մե նա 
շ նոր հու մը, ընտ րա կեղ ծա րա րութ յու նը, սե փա կա նութ յան ի րա վուն քի ոտ նա հա րում նե րը, ինս
տի տու ցիո նալ կո ռուպ ցիա յի ար մա տա վո րու մը, ար դա րա դա տութ յան հա մա կար գի խոր քա յին 
խնդիր նե րը հան գեց րին սո ցիա լա կան ար դա րութ յան ճգնա ժա մի, ո րի ար ձա գանքն էին 2018 
թվա կա նի հա մա ժո ղովր դա կան հա կա կա ռա վա րա կան զանգ վա ծա յին ցույ ցե րը՝ Թավշ յա հե
ղա փո խութ յու նը, և նոր կա ռա վա րութ յան ձևա վո րու մը։ 

Նոր կա ռա վա րութ յու նը ձևա վոր վեց 2018 թվա կա նի դեկ տեմ բե րին ա զատ և թա փան ցիկ գնա
հատ ված ար տա հերթ խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րի մի ջո ցով։ Կա ռա վա րութ յան գոր
ծու նեութ յան հիմ նա րար ու ղե նիշ հռչակ վե ցին, ի թիվս այլ նի, «մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ
պան վա ծութ յու նը, ժո ղովր դա վա րութ յու նը, ժո ղովր դա վա րա կան ինս տի տուտ նե րի զար գա ցու
մը, ի րա վուն քի գե րա կա յութ յու նը, օ րեն քի ա ռաջ բո լոր մարդ կանց հա վա սա րութ յու նը, ան կախ 
դա տա կան հա մա կար գի գո յութ յու նը» (ՀՀ Կա ռա վա րութ յան ծրա գիր, 2019 թ.)։ 

Սա կայն Կա ռա վա րութ յան 2019 թվա կա նի ծրագ րով սահ ման ված ա ռանց քա յին նպա տա
կադ րում նե րը մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան ո լոր տում մնում են չի րա կա նաց ված։ 
Ն պա տա կադ րում նե րի թվում էին դա տա կան հա մա կար գի մատ չե լիութ յան և  արդ յու նա վե
տութ յան ա պա հո վու մը, սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում նե րի ի րա կա նա ցու մը, օ րեն քի առջև 
հա վա սա րութ յան ե րաշ խա վոր ման, խտրա կա նութ յան կանխ ման և հա վա սար ի րա վունք նե րի 
ի րա գործ ման ուղ ղութ յամբ հա մա պար փակ օ րենսդ րութ յան ըն դու նու մը։

ՀՀ Կա ռա վա րութ յան հա մա կար գա յին բա րե փո խում նե րի ձա խող ման կամ հա պաղ ման պայ
ման նե րում 2020 և 2021 թվա կան նե րի զար գա ցում ներն էլ ա վե լի խո րաց րին Հա յաս տա նում 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան մար տահ րա վեր նե րը։

2020 թվա կա նի գար նա նը Քո վիդ19 հա մա վա րա կին պե տութ յունն ար ձա գան քեց 5 ամ սով 
ար տա կարգ դրութ յուն հայ տա րա րե լով։ Կա ռա վա րութ յունն ըն դու նել է մի շարք սահ մա նա փա
կում ներ, ո րոնք, ի թիվս այլ նի, նե րա ռում էին տե ղա շար ժի, հա վաք նե րի, լրատ վա մի ջոց նե րի 
գոր ծու նեութ յան սահ մա նա փա կում ներ և դպ րոց նե րի փա կում։

Նույն թվա կա նի սեպ տեմ բե րին Ադր բե ջա նի Հան րա պե տութ յան սան ձա զեր ծած պա տե րազ մի 
հետ ևան քով Հա յաս տա նում հայ տա րար վել է ռազ մա կան դրութ յուն։ ՀՀ Մար դու ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նի գրա սեն յա կը, տե ղա կան և մի ջազ գա յին ի րա վա պաշտ պան կազ մա կեր պութ յուն
ներն ար ձա նագ րել են պա տե րազ մի ըն թաց քում և դ րա նից հե տո ադր բե ջա նա կան զին ված ու
ժե րի կող մից Ար ցա խի և Հա յաս տա նի բնակ չութ յան նկատ մամբ մար դու ի րա վունք նե րի կոպ
տա գույն խախ տում ներ, պա տե րազ մա կան հան ցա գոր ծութ յուն ներ, գե րե վար ված ան ձանց 
խոշ տանգ ման և ն րանց հան դեպ ան մարդ կա յին վե րա բեր մուն քի դեպ քեր։

2021 թվա կա նի հու նի սին կրկին տե ղի ու նե ցան ար տա հերթ խորհր դա րա նա կան ընտ րութ
յուն ներ, ո րոնք, մի ջազ գա յին դի տոր դա կան ա ռա քե լութ յուն նե րի դի տար կում նե րով, ըն թա ցել 
են լար ված և  ան հան դուր ժո ղա կա նութ յան մթնո լոր տում։
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ից2021 թվա կա նի ար տա հերթ խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րին ըն դա ռաջ քա ղա քա կան 

դաշ տում ընդ լայն վել էր թշնա մութ յան և բռ նութ յան կո չե րի տա րա ծու մը թե՛ իշ խա նա կան, թե՛ 
ընդ դի մա դիր ու ժե րի և ն րանց հա մա խոհ նե րի շրջա նակ նե րում։ Այս մա սին մտա հո գութ յուն են 
հայտ նել քաղ հա սա րա կութ յան մի շարք ներ կա յա ցու ցիչ ներ՝ հոր դո րե լով քա ղա քա կան շրջա
նակ նե րին զերծ մնալ ժո ղովր դա վա րա կան սկզբունք նե րը և մար դու ի րա վունք նե րի ար ժեք նե
րը խե ղաթ յու րող վար քագ ծից։ 

2020 և 2021 թվա կան նե րի ի րա դար ձութ յուն նե րը սրե ցին խոս քի ա զա տութ յան ի րա վի ճա կը։ 
Սո ցիա լա կան ցան ցե րում հա մա տա րած բնույթ սկսեց կրել ա տե լութ յան խոս քը։ Ուժգ նա ցան 
ի րա վա պաշտ պան նե րի դեմ ար շավ նե րը։ 

Նշ ված ժա մա նա կա հատ վա ծում ար ձա նագր ված խիստ մտա հո գեց նող ի րա դար ձութ յուն նե
րից էր ազ գա յին անվ տան գութ յան ծա ռա յութ յան կող մից ազ գութ յամբ եզ դի ի րա վա պաշտ պան 
Սա շիկ Սուլ թան յա նի նկատ մամբ քրեա կան հե տապն դում սկսե լը։ Ինչ պես հա մա վա րա կով 
պայ մա նա վոր ված ար տա կարգ դրութ յան պայ ման նե րում, այն պես էլ հետ պա տե րազմ յան փու
լում գրանց վեց ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ քե րի աճ, միև նույն ժա մա նակ խտրա կա նութ յան 
կանխ ման և հա վա սար ի րա վունք նե րի ի րա գործ ման ուղ ղութ յամբ պե տութ յան հանձ նա ռութ
յուն ներն ու օ րա կար գը մղվե ցին հե տին պլան՝ ան հա մա չա փո րեն խո րաց նե լով կա նանց, ինչ
պես նաև ԼԳԲՏ ան ձանց ի րա վունք նե րի ի րաց ման ա ռանց այն էլ հա մա կար գա յին և շա րու նա
կա կան խնդիր նե րը։

2020 թվա կա նի հուն վա րի 23ին ՄԱԿի Մար դու ի րա վունք նե րի խորհր դի Հա մընդ հա նուր 
պար բե րա կան դի տարկ ման (ՀՊԴ) խում բը եր րորդ ան գամ քննեց Հա յաս տա նում մար դու ի րա
վունք նե րի ի րա վի ճա կը։ Հատ կան շա կան է, որ ՀՊԴ աշ խա տան քա յին խմբի ներ կա յաց րած 
ա ռա ջարկ նե րի զգա լի մա սը վե րա բե րում է հա կախտ րա կա նութ յան և, մաս նա վո րա պես, գեն
դե րա յին հա վա սա րութ յան ո լորտ նե րում պե տութ յան պար տա վո րութ յուն նե րի ի րա կա նաց մա
նը, ինչ պես նաև ի րա վա պաշտ պան նե րի պաշտ պա նութ յանն առնչ վող խնդիր նե րի և մար
տահ րա վեր նե րի լուծ մա նը։ Ա ռա ջար կութ յուն նե րի մեծ մա սը նաև հոր դո րում է Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յա նը վա վե րաց նել Եվ րո պա յի խորհր դի « Կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան և  
ըն տա նե կան բռնութ յան կան խար գել ման և դ րա դեմ պայ քա րի մա սին» կոն վեն ցիան (Ս տամ
բուլ յան կոն վեն ցիան), պայ քա րել ըն տա նե կան և կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան տա րաբ նույթ 
դրսևո րում նե րի դեմ, ա պա հո վել լրագ րող նե րի և  ի րա վա պաշտ պան նե րի պաշտ պա նութ յու նը։

Այս պի սով՝ Մար դու ի րա վունք նե րի հե տա զո տութ յուն նե րի կենտ րո նը (ՄԻՀԿ) սույն զե կույ ցի 
շրջա նա կում ներ կա յաց նում է խոս քի ա զա տութ յան, ի րա վա պաշտ պան նե րի, կա նանց և ԼԳԲՏ 
ան ձանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան ի րա վի ճա կը 20202021 թվա կան նե րի ըն թաց քում։

Զե կույ ցի նպա տակն է վե րոնշ յալ ո լորտ նե րում և  ընտր ված ժա մա նա կա հատ վա ծում ներ
կա յաց նել Հա յաս տա նում մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան ի րա վի ճա կի վե րա բեր յալ 
ամ փոփ, հան րա հա սա նե լի և ճշգ րիտ տե ղե կատ վութ յուն՝ նա խա տես ված լայն լսա րա նի, այդ 
թվում ի րա վա պաշտ պան կա ռույց նե րի, մե դիա դաշ տի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, պե տա կան օ ղակ
նե րի և լայն հան րութ յան հա մար։ 
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իցԶե կույ ցը պատ րաստ վել է սե ղա նա յին հե տա զո տութ յան մե թո դով՝ հա մա ցան ցում և մե դիա 

դաշ տում առ կա տե ղե կատ վութ յան, հոդ ված նե րի, քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան և փոր
ձա գի տա կան շրջա նակ նե րում քննար կում նե րի ա ռիթ դար ձած ի րա դար ձութ յուն նե րի, հե տա
զո տութ յուն նե րի և մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի և  ի րա վա պաշտ պան կա ռույց նե րի 
զե կույց նե րի ու սում նա սի րութ յամբ։ Ըստ այդմ՝ սույն հրա տա րա կութ յու նը խոր քա յին վեր լու ծա
կան փաս տա թուղթ չէ, չի են թադ րում մաս նա վոր ի րա վա կան և քա ղա քա կա նութ յան խնդիր նե
րի վեր լու ծութ յուն։

Զե կույ ցի պատ րաստ ման ըն թաց քում հաշ վի են առն վել ընտր ված ո լորտ նե րում ի րա վուն քի 
ոտ նա հար ման դեպ քե րի տա րած վա ծութ յու նը և հ րա տա պութ յու նը, նման դեպ քե րի առն չութ
յամբ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան կազ մա կեր պութ յուն նե րի և  ո լոր տա յին փոր ձա գետ
նե րի հնչեց րած մտա հո գութ յուն ներն ու ՀՀ Կա ռա վա րութ յանն ուղղ ված պա հանջ ներն ու հար
ցադ րում նե րը, ինչ պես նաև խնդիր նե րի առն չութ յամբ ՄԱԿի և տա րա ծաշր ջա նա յին մար դու 
ի րա վունք նե րի մար մին նե րի և մի ջազ գա յին ի րա վա պաշտ պան կա ռույց նե րի դիր քո րո շում ներն 
ու ներ կա յաց րած ա ռա ջարկ նե րը։ 

Զե կույ ցի պատ րաս տու մը կու նե նա շա րու նա կա կան բնույթ և տա րե կան պար բե րա կա նութ
յամբ կներ կա յաց նի Հա յաս տա նում մար դու ի րա վունք նե րի ի րա վի ճա կը, մար դու ի րա վունք
նե րի պաշտ պա նութ յան վե րա բեր յալ զար գա ցում նե րը՝ ընդ լայ նե լով քննարկ վող ո լորտ նե րի 
շրջա նա կը։
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ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅ ՈՒՆ

2020 և 2021 թվա կան նե րի զար գա ցում նե րը Հա յաս տա նում խոս քի ա զա տութ յան պաշտ պա
նութ յան ա ռու մով լի էին մար տահ րա վեր նե րով։

2020 թվա կա նին ՄԱԿի Հա մընդ հա նուր պար բե րա կան դի տարկ ման (ՀՊԴ) աշ խա տան քա
յին խմբի դի տար կում նե րում, ի թիվս այլ նի, Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան (ՀՀ) Կա ռա վա
րութ յանն ա ռա ջարկ վել է ե	րաշ	խա	վո	րել	խոս	քի	և	մա	մու	լի	ա	զա	տութ	յու	նը	և		այս	ա	ռու	մով	
ա	պա	հո	վել	լրագ	րող	նե	րի	և		ի	րա	վա	պաշտ	պան	նե	րի	պաշտ	պա	նութ	յու	նը1։

Հա յաս տա նը 2021 թվա կա նին, մա մու լի ա զա տութ յան հա մաշ խար հա յին ցու ցի չի հա մա ձայն, 
զբա ղեց րել է 63րդ տե ղը՝ եր կու միա վո րով զի ջե լով նա խորդ տար վա ցու ցա նի շը2։

«Freedom House» մի ջազ գա յին ի րա վա պաշտ պան կազ մա կեր պութ յան 2021 թվա կա նի զե կույ
ցի հա մա ձայն՝ ան կախ և հե տաքն նող լրատ վա մի ջոց նե րը Հա յաս տա նում գոր ծում են հա մե մա
տա բար ա զատ և հիմ նա կա նում հրա պա րա կում են առ ցանց: Իսկ տպա գիր և հե ռար ձակ վող 
լրատ վա մի ջոց նե րի մեծ մա սը կապ ված է «քա ղա քա կան կամ ա վե լի մեծ կո մեր ցիոն շա հե րի 
հետ»3։

Խոս քի ա զա տութ յան պաշտ պա նութ յան կո մի տեն (ԽԱՊԿ) 2020 թվա կա նին ար ձա նագ րել է 
273 տա րա տե սակ ճնշում ներ լրագ րող նե րի նկատ մամբ, այդ թվում՝ ֆի զի կա կան բռնութ յան 6 
դեպք, տե ղե կութ յուն ստա նա լու և տա րա ծե լու ի րա վուն քի 90 խախ տում, լրագ րող նե րի և լ րա 
տ վա մի ջոց նե րի ներգ րավ մամբ 74 նոր դա տա կան գործ4։

2021 թվա կա նի ըն թաց քում ԽԱՊԿն  ար ձա նագ րել է ֆի զի կա կան բռնութ յան 18 
դեպք,տարատեսակ այլ ճնշումների 108 դեպք5։ Տար վա կտրված քով ԽԱՊԿի ար ձա նագ րած 
դեպ քե րում լրագ րող նե րին բռնութ յուն նե րի ու ճնշում նե րի են են թար կել նաև իշ խա նութ յան 
բարձ րաս տի ճան ներ կա յա ցու ցիչ ներ, քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ6։

1. Տե՛ս Human Rights Council, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, 18 march 2020, Armenia (անգլերեն), https://
undocs.org/A/HRC/44/10

2. Տե՛ս Reporters Without Borders, “Diversity but not yet independence”, Armenia (անգլերեն), https://rsf.org/en/armenia

3. Տե՛ս Freedom House, Freedom in the world 2021, Armenia (անգլերեն), https://freedomhouse.org/country/armenia/freedom world/2021

4. Տե՛ս «Հայաստանում խոսքի ազատության վիճակի և լրագրողների ու ԶԼՄների իրավունքների խախտումների մասին» Խոսքի 
ազատության պաշտպանության կոմիտեի 2020 թ. տարեկան զեկույց, էջ 3, http://khosq.am/reports/

5. Տե՛ս «Հայաստանում խոսքի ազատության վիճակի և լրագրողների ու ԶԼՄների իրավունքների խախտումների մասին» Խոսքի 
ազատության պաշտպանության կոմիտեի 2021 թ. տարեկան զեկույց, էջ 3, http://khosq.am/reports/

6. Տե՛ս նույն տեղում, էջ 23, http://khosq.am/reports/

https://undocs.org/A/HRC/44/10
https://undocs.org/A/HRC/44/10
https://rsf.org/en/armenia
https://freedomhouse.org/country/armenia/freedom world/2021
http://khosq.am/reports/
http://khosq.am/reports/
http://khosq.am/reports/
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Ար տա կարգ և ռազ մա կան դրութ յուն ներ

2020 թվա կա նին կո րո նա վի րու սա յին հա մա վա րա կը զսպե լու նպա տա կով հայ տա րար ված 
ար տա կարգ դրութ յան ա ռա ջին ամս վա ըն թաց քում ՀՀ Կա ռա վա րութ յու նը սահ մա նեց վար չա
կան տույ ժեր հա մա վա րա կա յին ի րա վի ճա կի մա սին այն պի սի տե ղե կութ յուն ներ հրա պա րա
կե լու հա մար, ո րոնք հա կա սում են պաշ տո նա կան աղբ յուր նե րի հա ղոր դում նե րին։ Այս քայ լը 
հիմ նա վոր վել է հա սա րա կութ յան շրջա նում խու ճապ չստեղ ծե լու, ինչ պես նաև ա պա տե ղե կա 
տ վութ յու նից խու սա փե լու մտա հո գութ յամբ։

Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի (ՄԻՊ) 2020 թվա կա նի տա րե կան հա ղորդ ման մեջ տեղ 
գտած՝ վե րոգր յալ սահ մա նա փա կում նե րի վե րա բեր յալ վեր լու ծութ յան հա մա ձայն՝ «բա	ցա	ռա-
պես	 պաշ	տո	նա	կան	 տե	ղե	կատ	վութ	յու	նը	 հրա	պա	րա	կե	լու	 հնա	րա	վո	րութ	յու	նը	 մա	մու	լի	
ա	զա	տութ	յան	 և	 լ	րագ	րո	ղա	կան	 ան	խո	չըն	դոտ	աշ	խա	տան	քի	 ան	հա	մա	չափ	 սահ	մա	նա-
փա	կում	է»7։ 

Եվ րո պա յում անվ տան գութ յան և հա մա գոր ծակ ցութ յան կազ մա կեր պութ յան (ԵԱՀԿ) մա մու
լի ա զա տութ յան հար ցե րով ներ կա յա ցու ցի չը նույն պես նշել է, որ միայն	իշ	խա	նութ	յուն	նե	րի	
հրա	պա	րա	կած	տե	ղե	կատ	վութ	յու	նը	տա	րա	ծե	լը	չա	փա	զանց	խիստ	մի	ջոց	է,	ո	րը	սահ	մա-
նա	փա	կում	է	մա	մու	լի	ա	զա	տութ	յու	նը8։

Կա ռա վա րութ յան մտցրած սահ մա նա փա կում նե րը քննա դա տող հայ տա րա րութ յուն նե րով 
հան դես են ե կել նաև տե ղա կան լրագ րող ներ և  ի րա վա պաշտ պան կազ մա կեր պութ յուն ներ։ 
Մաս նա վո րա պես, լրատ վա մի ջոց նե րի ղե կա վար նե րը ան հանգս տութ յուն են հայտ նել ՀՀ պա
րետ Տիգ րան Ա վին յա նին՝ նշե լով, որ նման կար գա վո րում նե րը «զուրկ են կան խա տե սե լիութ յու
նից և  ո րո շա կիութ յու նից» և հետ ևա բար կա րող են կի րառ վել կա մա յա կա նո րեն9։

Վեր ջին նե րիս և կա ռա վա րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի միջև քննար կում նե րի և լ րագ րո ղա
կան հա մայն քի հայ տա րա րութ յուն նե րից հե տո 2020 թվա կա նի ապ րի լին լրատ վա մի ջոց նե րին 
վե րա բե րող սահ մա նա փա կում նե րը հան վե ցին10։

Հա մա վա րա կով պայ մա նա վոր ված ար տա կարգ դրութ յա նը հա ջոր դեց Արցախյան երկ րորդ 
պա տե րազ մը և պա տե րազ մով պայ մա նա վոր ված ռազ մա կան դրութ յու նը. կրկին մտցվե ցին 
ԶԼՄնե րի աշ խա տանք նե րին վե րա բե րող սահ մա նա փա կում ներ։

Մաս նա վո րա պես, 2020 թվա կա նի սեպ տեմ բե րին ար գել վեց մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե

7. Տե՛ս ՀՀ ՄԻՊ, Տարեկան հաղորդում 2020 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Մարդու իրավունքների պաշտպանի 
գործունեության, մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակի մասին, էջ 428, https://www.ombuds.am/images/
files/883f55af65e3c33553139031c7ac0ce6.pdf

8. Տե՛ս OSCE, Press Release, “Сoronavirus response should not impede the work of the media in Armenia, says OSCE Media Freedom 
Representative”, 24 March 2020 (անգլերեն), https://www.osce.org/representativeonfreedomofmedia/449098?fbclid=IwAR1LFIDlihv1ZlTcJhU3
SAJ84GgfM072x1o_QB3OQoP49CQUxY717a7Xck 

9. Տե՛ս «Հայաստանում խոսքի ազատության վիճակի և լրագրողների ու ԶԼՄների իրավունքների խախտումների մասին» Խոսքի 
ազատության պաշտպանության կոմիտեի 2020 թ. տարեկան զեկույց, էջեր 45, http://khosq.am/reports/

10. Տե՛ս Freedom House, Freedom in the world 2021, Armenia (անգլերեն), https://freedomhouse.org/country/armenia/freedomworld/2021

https://www.ombuds.am/images/files/883f55af65e3c33553139031c7ac0ce6.pdf
https://www.ombuds.am/images/files/883f55af65e3c33553139031c7ac0ce6.pdf
https://www.osce.org/representative-on-freedom-of-media/449098?fbclid=IwAR1LFIDlihv1ZlTcJhU3SAJ84Gg-fM072x1o_QB3OQoP49CQUxY717a7Xck
https://www.osce.org/representative-on-freedom-of-media/449098?fbclid=IwAR1LFIDlihv1ZlTcJhU3SAJ84Gg-fM072x1o_QB3OQoP49CQUxY717a7Xck
http://khosq.am/reports/
https://freedomhouse.org/country/armenia/freedom-world/2021
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ւնրի մա սին պաշ տո նա կա նից զատ տե ղե կութ յուն ներ տա րա ծե լը11, իսկ հոկ տեմ բե րին ար գել վեց 

նաև հրա պա րա կել այն պի սի տե ղե կատ վութ յուն, ո րը կքննա դա տի, կհեր քի պե տա կան ան 
վ տան գութ յան ա պա հով մանն առնչ վող գոր ծո ղութ յուն նե րը, կաս կա ծի տակ կդնի դրանց արդ
յու նա վե տութ յու նը կամ դրանք որ ևէ այլ կերպ կար ժեզր կի12: 

«Լ րագ րող նե րի եվ րո պա կան ֆե դե րա ցիան» հան դես է ե կել հայ տա րա րութ յամբ՝ դա տա
պար տե լով վե րոնշ յալ սահ մա նա փա կում նե րը և դ րանք ո րա կե լով որ պես «լրատ	վա	մի	ջոց	նե-
րի	ա	զա	տութ	յան	միան	գա	մայն	ա	նըն	դու	նե	լի	և	բա	ցա	հայտ	խախ	տում	այն	պի	սի	հա	մա-
տեքս	տում,	երբ	ան	կողմ	նա	կալ	տե	ղե	կատ	վութ	յու	նը	կեն	սա	կան	է»13։

Նշ ված սահ մա նա փա կում նե րի վե րա բեր յալ ԽԱՊԿը հայտ նել է կար ծիք, որ առ	կա	 են	 ոչ	
հստակ	ձևա	կերպ	ված	դրույթ	ներ,	ինչ	պես	նաև	ան	հա	մա	չափ	տույ	ժեր,	ո	րոնք	կա	րող	են	
հան	գեց	նել	տա	րըն	թեր	ցում	նե	րի	և	լ	րագ	րող	նե	րին	կանգ	նեց	նել	ֆի	նան	սա	կան	խնդիր	նե-
րի	առջև14։

Սահ մա նա փա կում նե րի ո րո շա կիութ յան և դ րանց՝ մի ջազ գա յին ի րա վունք նե րի չա փա նիշ նե
րին հա մա պա տաս խա նե լիութ յան խնդիր նե րին է անդ րա դար ձել նաև ՄԻՊի 2020 թվա կա նի 
տա րե կան հա ղոր դու մը15։

Ն շա նա կա լի է, որ Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի դի մու մի հի ման վրա Սահ մա նադ րա
կան դա տա րա նը 2021 թվա կա նի մա յի սի 4ին կա յաց րել է ո րո շում, ո րի հա մա ձայն՝ Կա ռա վա
րութ յան հա մա պա տաս խան ո րոշ ման հա վել վա ծի 9.1ին կե տում «դրանց արդ յու նա վե տութ յու
նը կաս կա ծի տակ դնող կամ որ ևէ այլ կերպ ար ժեզր կող» բա ռա կա պակ ցութ յու նը ճա	նաչ	վել	
է	Սահ	մա	նադ	րութ	յան	42-րդ	(կար	ծի	քի	ար	տա	հայտ	ման	ա	զա	տութ	յուն)	և	79-րդ	(ո	րո	շա-
կիութ	յան	սկզբուն	քը)	հոդ	ված	նե	րին	հա	կա	սող	և		ան	վա	վեր16։

Ար տա հերթ խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն ներ

2021 թվա կա նի հու նի սին տե ղի ու նե ցած ար տա հերթ խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րը, 
դրա շրջա նա կում ծա վալ ված քա ղա քա կան պայ քա րը նոր խնդիր ներ են ստեղ ծել խոս քի ա զա
տութ յան պաշտ պա նութ յան հա մա տեքս տում։

11. Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետությունում ռազմական դրություն հայտարարելու մասին» 2020 թվականի սեպտեմբերի 27ի N 1586Ն 
որոշում, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=146652  

12. Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2020 թվականի սեպտեմբերի 27ի N 1586Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» 2020 թվականի հոկտեմբերի 8ի N 1655Ն որոշում, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=146647

13. Տե՛ս European Federation of Journalists, “Armenia: new amendments to the martial law seriously undermine media freedom”, 13 October 
2020 (անգլերեն), https://europeanjournalists.org/blog/2020/10/13/armenianewamendmentstothemartiallawseriouslyunderminemedia
freedom/

14. Տե՛ս «Հայաստանում խոսքի ազատության վիճակի և լրագրողների ու ԶԼՄների իրավունքների խախտումների մասին» Խոսքի 
ազատության պաշտպանության կոմիտեի 2020 թ. տարեկան զեկույց, էջ 6, http://khosq.am/reports/

15. Տե՛ս ՀՀ ՄԻՊ, Տարեկան հաղորդում 2020 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Մարդու իրավունքների պաշտպանի 
գործունեության, մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակի մասին, էջ 443448, https://www.ombuds.am/images/
files/883f55af65e3c33553139031c7ac0ce6.pdf

16. Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրական դատարանի որոշում, ՍԴՈ1592, https://www.concourt.am/armenian/decisions/common/2021/pdf/sdv1592.pdf

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=146652
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=146647
https://europeanjournalists.org/blog/2020/10/13/armenia-new-amendments-to-the-martial-law-seriously-undermine-media-freedom/
https://europeanjournalists.org/blog/2020/10/13/armenia-new-amendments-to-the-martial-law-seriously-undermine-media-freedom/
http://khosq.am/reports/
https://www.ombuds.am/images/files/883f55af65e3c33553139031c7ac0ce6.pdf
https://www.ombuds.am/images/files/883f55af65e3c33553139031c7ac0ce6.pdf
https://www.concourt.am/armenian/decisions/common/2021/pdf/sdv-1592.pdf
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Խոս քի ա զա տութ յան պաշտ պանւթ յան կո մի տեի հա մա ձայն՝ ար տա հերթ խորհր դա րա նա
կան ընտ րութ յուն նե րի քա րո զար շա վը, քվեար կութ յան գոր ծըն թա ցը և հե տընտ րա կան գոր ծու
նեութ յան լու սա բա նու մը «լուրջ փոր ձութ յուն» են ե ղել լրագ րող նե րի հա մար17։ Ի րենց մաս նա
գի տա կան պար տա կա նութ յուն նե րը կա տա րող լրագ րող նե րի նկատ մամբ ար	ձա	նագր	վել	են	
ֆի	զի	կա	կան	բռնությունների	դեպքեր18։

ԵԱՀԿ Ժո ղովր դա վա րա կան հաս տա տութ յուն նե րի և մար դու ի րա վունք նե րի գրա սեն յա կի 
(ԵԱՀԿԺՀՄԻԳ) ի րա կա նաց րած դի տոր դա կան ա ռա քե լութ յան մշտա դի տարկ ման արդ յունք
նե րի հա մա ձայն՝ Հա	յաս	տա	նի	ար	տա	հերթ	խորհր	դա	րա	նա	կան	ընտ	րութ	յուն	նե	րը	մրցակ-
ցա	յին	էին	և	լավ	կազ	մա	կերպ	ված,	սա	կայն	տե	ղի	էին	ու	նե	նում	բևե	ռաց	ված	և		ագ	րե	սիվ	
հռե	տո	րա	բա	նութ	յամբ19։

Ծանր վիրավորանքի քրեականացում

Հու լի սի 30ին Ազ գա յին ժո ղովն ըն դու նեց քրեա կան և ք րեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր
քե րում փո փո խութ յուն ներ կա տա րե լու նա խագ ծե րի փա թե թը, ո րով քրեա	կա	նաց	րեց	 ծանր	
վի	րա	վո	րան	քը,	այդ	թվում՝	հան	րա	յին	և	պե	տա	կան	գոր	ծու	նեութ	յուն	ծա	վա	լող	ան	ձանց	
հան	դեպ	(նախկին ՀՀ քրեական օրենսգրքի հոդված 137.1) 20: 

 Նոր փոփոխություններով անձին ծանր վիրավորանք հասցնելու՝ հայհոյելու կամ նրա 
արժանապատվությունն այլ ծայրահեղ անպարկեշտ եղանակով վիրավորելու համար 
պատիժ սահմանվեց տուգանքի տեսքով` սահմանված	 նվազագույն	 աշխատավարձի	
100-ապատիկից	 500-ապատիկի	 չափով։ Նույն արարքի կամ անձի վերաբերյալ ծանր 
վիրավորանք պարունակող նյութեր տարածելու համար, որը կատարվել է տեղեկատվական 
կամ հաղորդակցական տեխնոլոգիաներն օգտագործելով կամ հրապարակային այլ 
եղանակով, կամ կատարվել է անձի հանրային գործունեությամբ պայմանավորված, 
պատիժ սահմանվեց տուգանքի տեսքով` սահմանված	 նվազագույն	 աշխատավարձի	
500-ապատիկից	 1000-ապատիկի	 չափով, իսկ եթե արարքը կատարվել է միևնույն անձի 
նկատմամբ պարբերաբար` սահմանված	նվազագույն	աշխատավարձի	1000-ապատիկից	
3000-ապատիկի	չափով	կամ	կալանքով՝	1-3	ամիս	ժամկետով21։

2022 թվա կա նի հուն վա րի 27ին Եվ րո պա յի խորհր դի խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղո վը 
(ԵԽԽՎ) ըն դու նել է « Հա յաս տա նում ժո ղովր դա վա րա կան ինս տի տուտ նե րի գոր ծու նեութ յու
նը» բա նաձ ևը, որում Հա յաս տա նի իշխանություններին կոչ	արվեց	ա	պաք	րեա	կա	նաց	նե	լու	

17. Տե՛ս «Հայաստանում խոսքի ազատության վիճակի և լրագրողների ու ԶԼՄների իրավունքների խախտումների մասին» Խոսքի 
ազատության պաշտպանության կոմիտեի 2021 թ. տարեկան զեկույց, էջ 7, http://khosq.am/reports/

18. Տե՛ս նույն տեղում, էջ 27, http://khosq.am/reports/

19. Տե՛ս OSCE, Press Release, “Armenia’s early parliamentary elections were competitive and well run, but polarized and marred by aggressive 
rhetoric, international observers say”, 21 June 2021 (անգլերեն), https://www.osce.org/odihr/elections/490364

20. Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված է 2021 
թվականի հուլիսի 30ին, https://www.arlis.am/documentView.aspx?docid=155311 

21. Տե՛ս նույն տեղում, https://www.arlis.am/documentView.aspx?docid=155311 

http://khosq.am/reports/
http://khosq.am/reports/
https://www.osce.org/odihr/elections/490364
https://www.arlis.am/documentView.aspx?docid=155311
https://www.arlis.am/documentView.aspx?docid=155311
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ւնքրեա	կան	օ	րենսգր	քի	137.1-ին	հոդ	վա	ծով	նա	խա	տես	ված	«ծանր	վի	րա	վո	րան	քը»22։

Վե րոգր յալ փո փո խութ յու նից ի վեր, ՀՀ դա տա խա զութ յան հրա պա րա կած տվյալ նե րի հա մա
ձայն, 2021 թվա կա նին ծանր վի րա վո րան քի ա րարք նե րի դեպ քե րով հա րուց վել է 166 քրեա
կան գործ, և մե ղադ րանք է ա ռա ջադր վել 14 ան ձի23: Նույն տար վա սեպ տեմ բե րին վար չա պետ 
Նի կոլ Փա շին յա նի ֆեյս բուք յան է ջում վի րա վո րա կան մեկ նա բա նութ յուն թո ղած ան ձի նկատ
մամբ հա րուց վել է քրեա կան գործ, ին չի կա պակ ցութ յամբ իր մտա հո գութ յունն է ար տա հայ տել 
«Freedom House» մի ջազ գա յին ի րա վա պաշտ պան կազ մա կեր պութ յու նը՝ հոր դո րե լով ՀՀ իշ խա
նութ յուն նե րին դա դա րեց նել ծանր վի րա վո րան քը քրեա կա նաց նող օ րենսդ րութ յան կի րար կու
մը և ն շե լով, որ քրեա կան գոր ծի հա րու ցու մը խորհր	դան	շում	է	ժո	ղովր	դա	վա	րա	կան	նոր	մե-
րի	ակն	հայտ	հե	տըն	թաց	Հա	յաս	տա	նում՝	նե	րառ	յալ	խոս	քի	ա	զա	տութ	յու	նը24։

Փո փո խութ յուն ներն ար ժա նա ցան նաև լրագ րո ղա կան հա մայն քի և  ի րա վա պաշտ պան կազ
մա կեր պութ յուն նե րի քննա դա տութ յա նը։ Վեր ջին ներս հան դես ե կան հայ տա րա րութ յամբ՝ նշե
լով, որ օ րենս դի րը, չան սա լով լրագ րո ղա կան հա մայն քի կո չե րին, հաս տա տել է ռեպ րե սիվ նա
խա ձեռ նութ յուն, որով «էա	կան	վնաս	կհասց	վի	խոս	քի,	ար	տա	հայտ	վե	լու	ա	զա	տութ	յանն	ու	
կսահ	մա	նա	փակ	վի	լրատ	վա	մի	ջոց	նե	րի՝	օբ	յեկ	տիվ	քննա	դա	տե	լու	հնա	րա	վո	րութ	յու	նը»25։

Հարկ է նշել, որ 2022 թվականի հուլիսի 1ից ուժի մեջ մտած ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքում 
«ծանր վիրավորանք» հանցակազմը ներառված չէ։ Այսինքն՝  արարքն ապաքրեականաց 
վել է և Հայաստանում ծանր վիրավորանքի հոդվածով քննվող բոլոր գործերը ենթակա են 
կարճման26:

Ազ գա յին ժո ղո վում լրագ րող նե րի մաս նա գի տա կան 
աշ խա տան քի սահ մա նա փա կում եր

Ար տա հերթ խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րից հե տո՝ 2021 թվա կա նի երկ րորդ կե սին, 
ութե րորդ գու մար ման խորհր դա րա նի նա խա գա հը ստո րագ րեց մի ո րո շում, ո րով սահ	մա	նա-
փակ	վեցին	 Ազ	գա	յին	 ժո	ղո	վի	 տա	րած	քում	 իրենց	 մասնագիտական	 գոր	ծու	նեութ	յունն	
ի	րա	կա	նաց	նե	լիս	 լրատ	վա	մի	ջոց	նե	րի	 ներ	կա	յա	ցու	ցիչ	նե	րի	տե	ղա	շար	ժի	 հնա	րա	վո	րութ-
յուն	նե	րը27։ 

22. Տե՛ս «Ազատություն» ռադիոկայան, «ԵԽԽՎն հորդորում է Հայաստանի իշխանություններին ապաքրեականացնել ծանր 
վիրավորանքը», 28 հունվարի, 2022 թ., https://www.azatutyun.am/a/31676280.html

23. Տե՛ս ՀՀ դատախազություն, «Ծանր վիրավորանքի նոր քրեականացված արարքների դեպքերով հարուցվել է 166 քրեական գործ, 
մեղադրանք է առաջադրվել 14 անձի», https://www.prosecutor.am/am/mn/8387/

24. Տե՛ս Freedom House (ֆեյսբուքյան գրառում, անգլերեն), https://www.facebook.com/FreedomHouseDC/posts/10158341712172078

25. Տե՛ս Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն, 24 մարտի, 2021 թ., http://www.foi.am/hy/news/item/1996/

26. Տե՛ս EVN Report, «Ծանր վիրավորանք. քրեականացումը և ապաքրեականացումը», 16 օգոստոսի, 2022 թ., https://evnreport.com/arm/
lawsocietyarm/graveinsultcriminalizationdecriminalizationarm/

27. Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նստավայրի տարածքում և շենքում գործող անվտանգության 
կանոնները հաստատելու մասին» ՀՀ ԱԺ նախագահի որոշումը, http://www.parliament.am/chairman_decisions.
php?sel=show&ID=1098&lang=arm&fbclid=IwAR0jGxtoqk8ADUsKx6lXFDG5x8_FfDBh1Sx1cCY0BoDoCGtBd_SK17H0DaE

https://www.azatutyun.am/a/31676280.html
https://www.prosecutor.am/am/mn/8387/
https://www.facebook.com/FreedomHouseDC/posts/10158341712172078
http://www.foi.am/hy/news/item/1996/
 https://evnreport.com/arm/law-society-arm/grave-insult-criminalization-decriminalization-arm/
 https://evnreport.com/arm/law-society-arm/grave-insult-criminalization-decriminalization-arm/
http://www.parliament.am/chairman_decisions.php?sel=show&ID=1098&lang=arm&fbclid=IwAR0jGxtoqk8ADUsKx6lXFDG5x8_FfDBh1Sx1cCY0BoDoCGtBd_SK17H0DaE
http://www.parliament.am/chairman_decisions.php?sel=show&ID=1098&lang=arm&fbclid=IwAR0jGxtoqk8ADUsKx6lXFDG5x8_FfDBh1Sx1cCY0BoDoCGtBd_SK17H0DaE
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Ըն դուն ված սահ մա նա փա կում նե րը քննա դա տութ յան և բուռն քննար կում նե րի ա ռիթ դար
ձան լրագ րո ղա կան և  ի րա վա պաշտ պան հա մայն քում28։ Ե թե նախ կի նում լրագ րող ներն ի րենց 
մաս նա գի տա կան պար տա կա նութ յուն նե րը կա տա րում էին խորհր դա րա նի ողջ տա րած քում, 
ա պա նոր ո րոշ ման արդ յուն քում լրագ րո ղա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նե լու հա մար նա
խա տես վե ցին Ազ գա յին ժո ղո վի շեն քի ա ռանձ նաց ված հա տուկ տա րածք ներ՝ նիս տե րի դահ
լի ճի դի մաց գտնվող սրա հը, օթ յա կը և Ազ գա յին ժո ղո վի այ գին29։ Իսկ պատ գա մա վոր նե րի աշ
խա տա սեն յակ նե րում լրագ րող նե րը կա րող են մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց
նե լու նպա տա կով գտնվել միայն պատ գա մա վո րի հա մա ձայ նութ յամբ30։

Վե րոնշ յալ սահ մա նա փա կում նե րի առն չութ յամբ հրա պա րակ ված ՄԻՊի գրա սեն յա կի ար
տա հերթ զե կույցն ար ձա նագ րել է, որ	սահ	մա	նա	փա	կում	նե	րը	կի	րառ	վել	են	Ազ	գա	յին	ժո	ղո	վի	
նա	խա	գա	հի	ո	րոշ	մամբ,	չեն	ստա	ցել	ո	րո	շա	կի,	հստակ	և	կան	խա	տե	սե	լի	ամ	րագրում	ներ	
օ	րենսդ	րա	կան	մա	կար	դա	կում,	իսկ	ո	րո	շումն	ըն	դուն	վել	է	ա	ռանց	լրագ	րո	ղա	կան	կազ	մա-
կեր	պութ	յուն	նե	րի	հետ	քննար	կում	նե	րի, ին չը Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նը ա նըն դու
նե լի է հա մա րել31։

2021 թվա կա նի оգոստոսի 24ին Ազգային ժողովում ԶԼՄների ներկայացուցիչների նկատ 
մամբ կիրառվել է բռնություն։ Երբ ԱԺ տարբեր խմբակցությունների պատգամավորների միջև 
սկսվել է ծեծկռտուք, անվտանգության աշխատակիցները ներխուժել են լրագրողների համար 
նախատեսված աշխատանքային տարածք՝ օթյակ, պահանջել են դադարեցնել լուսաբանումը և 
բռնի ուժով հեռացրել են նրանց այդ տարածքից32: Լ րագ րող նե րի կող մից ՄԻՊին հաս ցեագր ված 
բո ղոք նե րում տեղ են գտել նաև այն պի սի դեպ քեր, երբ Ազ գա յին ժո ղո վի անվ տան գութ յան ծա ռա
յութ յան աշ խա տա կից նե րը լրագ րող նե րից պա հան ջել են ջնջել նկա րա հան ված նյու թե րը՝ սպառ
նա լով, որ այ լա պես տվյալ լրագ րող նե րը կզրկվեն հա վա տար մագ րու մից33:

28. Տե՛ս «Ազատություն» ռադիոկայան, «Մասնագետները պնդում են` «չեն նահանջելու», պահանջում են վերացնել լրագրողների 
տեղաշարժի սահմանափակման մասին որոշումը», 30 oգոստոսի, 2021 թ., https://www.azatutyun.am/a/31435078.html 
«Հետք», «Լրագրողները պնդում են՝ ԱԺում իրենց տեղաշարժի սահմանափակումները պետք է չեղարկվեն», https://hetq.am/hy/
article/135133

29. Տե՛ս «Հետք», «Ազգային ժողովում լրագրողների տեղաշարժի սահմանափակման որոշումն ընդունվեց», 18 օգոստոսի, 2021 թ., 
https://hetq.am/hy/article/134694

30. Տե՛ս նույն տեղում, https://hetq.am/hy/article/134694

31. Տե՛ս ՀՀ ՄԻՊ, Արտահերթ հրապարակային զեկույց, «Ազգային ժողովում լրագրողների մասնագիտական աշխատանքի 
սահմանափակումները և հանրային պաշտոնյաների անթույլատրելի արարքները լրագրողների նկատմամբ», Երևան, փետրվար, 2022 
թ., https://ombuds.am/images/files/a40f8132dd39d17f27fd7c0ffd2f53d6.pdf

32. Տե՛ս «Հայաստանում խոսքի ազատության վիճակի և լրագրողների ու ԶԼՄների իրավունքների խախտումների մասին» Խոսքի 
ազատության պաշտպանության կոմիտեի 2021 թ. տարեկան զեկույց, էջ 27, http://khosq.am/reports/

33. Տե՛ս ՀՀ ՄԻՊ, Արտահերթ հրապարակային զեկույց, «Ազգային ժողովում լրագրողների մասնագիտական աշխատանքի 
սահմանափակումները և հանրային պաշտոնյաների անթույլատրելի արարքները լրագրողների նկատմամբ», Երևան, փետրվար, 2022 
թ., էջ 11, https://ombuds.am/images/files/a40f8132dd39d17f27fd7c0ffd2f53d6.pdf

https://www.azatutyun.am/a/31435078.html
https://hetq.am/hy/article/135133
https://hetq.am/hy/article/135133
https://hetq.am/hy/article/134694
https://hetq.am/hy/article/134694
https://ombuds.am/images/files/a40f8132dd39d17f27fd7c0ffd2f53d6.pdf
http://khosq.am/reports/
https://ombuds.am/images/files/a40f8132dd39d17f27fd7c0ffd2f53d6.pdf


14

Իր
ա
վա

պ
ա
շտ

պ
ա
նն
եր
ի
գո
րծ
ու
նե
ու
թյ
ու
ն

Ի ՐԱ ՎԱ ՊԱՇՏ ՊԱՆ ՆԵ ՐԻ ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵՈՒԹՅ ՈՒՆ

ՄԱԿի Ի րա վա պաշտ պան նե րի մա սին հռչա կագ րի հա մա ձայն՝ ի րա վա պաշտպաններ34 են 
«ան հատ ներ, խմբեր և  ա սո ցիա ցիա ներ... ո րոնք նպաս տում են մարդու ի րավունք նե րի, ժո ղո
վուրդ նե րի և  ան հատ նե րի հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի խախ տում նե րի արդ յու նա վետ վե
րաց մա նը»35: Հետ ևա բար յու րա քանչ յուր ոք, ան կախ մաս նա գի տութ յու նից, կա րող է հա մար վել 
ի րա վա պաշտ պան, ե թե իր գոր ծու նեութ յունն այս կամ այն կերպ ուղղ ված է մար դու ի րա վունք
նե րի ա ռաջ խա ղաց մա նը:

ՄԱԿի Մար դու ի րա վունք նե րի գե րա գույն հանձ նա կա տա րի գրա սեն յակն այս հռչա կա գի րը 
մեկ նա բա նե լիս նշել է, որ ի րա վա պաշտ պան ներն ու նեն ո րո շա կի պար տա կա նութ յուն ներ և 
հետ ևա բար պետք է ըն դու նեն մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հան րութ յու նը, պաշտ պա նեն 
մար դու ի րա վունք նե րը և դա ա նեն խա ղաղ ճա նա պար հով36: Ի րա վա պաշտ պան նե րի մա սին 
հռչա կագ րի հիմ նա կան նպա տակն է ի րա վա պաշտ պան նե րի պաշտ պա նութ յան ա պա հո վու մը՝ 
հաշ վի առ նե լով աշ խար հում նրանց նկատ մամբ ճնշում նե րի տա րած վա ծութ յու նը։ Հետ ևա բար 
այն նե րա ռում է ի րա վա պաշտ պան նե րին տրված ի րա վունք ներ, ինչ պի սիք են, ի թիվս այլնի, 
նյու թա կան մի ջոց ներ ստա նա լու ի րա վունք (այդ թվում՝ ար տերկ րից), մար դու ի րա վունք նե րի 
ջա տա գո վութ յուն, մշտա դի տար կում, բո ղոք նե րի ներ կա յա ցում, հան րա յին լսում նե րին, վա
րույթ նե րին և դա տա վա րութ յուն նե րին մաս նակ ցութ յան ի րա վունք, պե տա կան մար մին նե րին 
և գե րա տես չութ յուն նե րին ի րենց աշ խա տանք նե րի վե րա բեր յալ քննա դա տութ յուն ներ և  ա ռա
ջար կութ յուն ներ ա նե լու ի րա վունք, տե ղե կատ վութ յան հա վաք ման ի րա վունք37։

***

2020 թվա կա նի հուն վա րին ՄԱԿի Հա մընդ հա նուր պար բե րա կան դի տարկ ման արդ յուն քում 
Հա յաս տա նի Կա ռա վա րութ յա նը, ի թիս այլ նի, ա ռա ջարկ վել է վերջ	տալ	ի	րա	վա	պաշտ	պան-
նե	րի	 դեմ	 հար	ձա	կում	նե	րի	ան	պատ	ժե	լիութ	յան	մշա	կույ	թին,	ա	պա	հո	վել	այդ	պի	սի	 հար-
ձա	կում	նե	րի	և	ս	պառ	նա	լիք	նե	րի	առ	թիվ	ան	կախ,	ան	կողմ	նա	կալ,	ա	րագ	և		արդ	յու	նա	վետ	
հե	տաքն	նութ	յուն	 (մաս	նա	վո	րա	պես	 խտրա	կա	նութ	յան	 դեմ	 պայ	քա	րի	 և	 կա	նանց	 ի	րա-
վունք	նե	րի	ա	պա	հով	ման	ո	լոր	տում	գոր	ծող	ան	ձանց	նկատ	մամբ	տա	րաբ	նույթ	ոտնձգու-	
թ	յուն	նե	րին	վե	րա	բե	րող	դեպ	քե	րում),	քա	ղա	քա	ցիա	կան	հա	սա	րա	կութ	յան,	ի	րա	վա	պաշտ-
պան	նե	րի	և	լ	րագ	րող	նե	րի	հա	մար	ե	րաշ	խա	վո	րել	անվ	տանգ	և		ա	պա	հով	մի	ջա	վայր38:

34. «Իրավապաշտպան» եզրույթը սույն զեկույցի շրջանակում համարժեք է անգլերեն «human rights defenders» եզրույթին։

35. Տե՛ս Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized 
Human Rights and Fundamental Freedoms, General Assembly Resolution A/RES/53/144 , 1998 (անգլերեն), https://www.ohchr.org/en/issues/
srhrdefenders/pages/declaration.aspx 

36. Տե՛ս OHCHR, Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights, Factsheet No. 29(2004) (անգլերեն), https://www.
ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet29en.pdf

37. Տե՛ս Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized 
Human Rights and Fundamental Freedoms, General Assembly Resolution A/RES/53/144, 1998  (անգլերեն), https://www.ohchr.org/en/issues/
srhrdefenders/pages/declaration.aspx 

38. Տե՛ս Human Rights Council, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, 18 march 2020, Armenia (անգլերեն), https://
undocs.org/A/HRC/44/10 

https://www.ohchr.org/en/issues/srhrdefenders/pages/declaration.aspx
https://www.ohchr.org/en/issues/srhrdefenders/pages/declaration.aspx
 https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet29en.pdf
 https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet29en.pdf
https://www.ohchr.org/en/issues/srhrdefenders/pages/declaration.aspx
https://www.ohchr.org/en/issues/srhrdefenders/pages/declaration.aspx
https://undocs.org/A/HRC/44/10
https://undocs.org/A/HRC/44/10
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2020 և 2021 թվա կան նե րին ար ձա նագր վել են Հա յաս տա նում ի րա վա պաշտ պան նե րի և  ակ
տի վիստ նե րի նկատ մամբ ճնշում ներ մի շարք դեպ քե րով։

2020 թվա կա նի դեկ տեմ բե րին ՀՀ Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նը հան դես է ե կել հայ
տա րա րութ յամբ, որ տեղ մտա հո գութ յուն է հայտ նել առ այն, որ նկատ վում է ի րա վա պաշտ
պան նե րին ուղղ ված բռնութ յան կո չե րի, սպառ նա լիք նե րի, ահաբեկելու դեպ քե րի ա ճի մի տում՝ 
նշե լով դրանց ան թույ լատ րե լիութ յան մա սին, ինչ պես նաև հի շեց նե լով հա սա րա կա կան կազ
մա կեր պութ յուն նե րի ա զատ գոր ծու նեութ յու նը ե րաշ խա վո րե լու, նրանց պաշտ պա նութ յու նը 
ա պա հո վե լու պե տութ յան պո զի տիվ պար տա կա նութ յան մա սին39:

Ոստիկանական անհամաչափ գործողությունները
«Ամուլսարի» և «Ֆիզգորոդոկի» խաղաղ ակցիաների 
ընթացքում

2020 թվա կա նի ամ ռա նը Ա մուլ սա րի ոս կու հան քը շա հա գոր ծող « Լի դիան Ար մե նիա» կազ մա
կեր պութ յան պահ նոր դա կան ծա ռա յութ յան գոր ծո ղութ յուն նե րի դեմ բո ղո քի դուրս ե կան Ջեր
մու կի և հա րա կից հա մայնք նե րի բնա կիչ նե րը, բնա պահ պանակ տի վիստ նե րը և Հա յաս տա նի 
այլ քա ղաք նե րից միա ցած քա ղա քա ցի նե րը40, դրան հա ջոր դե ցին նաև շա հա գործ ման աշ խա
տանք նե րի դեմ բնա պահ պան ակ տի վիստ նե րի նա խա ձեռ նած բո ղո քի ակ ցիա նե րը Եր ևա նում։ 

Ջեր մու կում օ գոս տո սի 5ին տե ղի ու նե ցած բո ղո քի ակ ցիա յի ըն թաց քում ոս տի կա նութ յունն 
ան հա մա չափ ուժ է գոր ծադ րել ակ տի վիստ նե րի նկատ մամբ, ոս տի կա նութ յան կող մից բեր ման 
են թարկ ված նե րի շար քում էր նաև բնա պահ պանակ տի վիստ Ա նի Խա չատր յա նը41։ 

Օ գոս տո սի 6ին ար դեն Եր ևա նում՝ Կա ռա վա րութ յան շեն քի առջ ևից, բեր ման են են թար կել 
ի րա վա պաշտ պանփաս տա բան Նի նա Կա րա պետ յան ցին, փաս տա բան ներ Ա րա Ղա րագ յոզ
յա նին և Լո ւի զա Վար դան յա նին, ո րոնք, ի րենց իսկ պնդմամբ, դուրս էին ե կել միայ նակ ակ ցիա 
ի րա կա նաց նե լու42։ Նույն օ րը ե րե կո յան ոս տի կա նութ յու նը բեր ման է են թար կել խա ղաղ հե ծան
վաեր թի մաս նակ ցող շուրջ 20 ան ձի, այդ թվում՝ բնա պահ պանակ տի վիստ Լ ևոն Գալստ յա նին, 
ով նկա րա հա նում էր ոս տի կա նութ յան գոր ծո ղութ յուն նե րը 43։

39. Տե՛ս ՀՀ ՄԻՊի հայտարարությունն իրավապաշտպան ՀԿներին թիրախավորելու անթույլատրելիության վերաբերյալ, 30 
դեկտեմբերի, 2020 թ., https://ombuds.am/am/site/ViewNews/1467

40. Տե՛ս «Հետք», «Բողոքի ակցիա Ամուլսարի դիրքերում», 5 օգոստոսի, 2020 թ., https://hetq.am/hy/article/120197

41. Տե՛ս FIDH, “Armenia: Arbitrary arrest of several environmental rights defenders”, 14 August 2020 (անգլերեն), https://www.fidh.org/en/issues/
humanrightsdefenders/armeniaarbitraryarrestofseveralenvirnmentalrightsdefenders

42. Տե՛ս Epress.am, «Իշխանություններին կոչ են անում հանրայնորեն աջակցելու բնապահպանակտիվիստներին», 16 փետրվարի, 2022 
թ., https://epress.am/2020/08/07/13186.html

43. Տե՛ս FIDH, “Armenia: Arbitrary arrest of several environmental rights defenders”, 14 August 2020 (անգլերեն), https://www.fidh.org/en/issues/
humanrightsdefenders/armeniaarbitraryarrestofseveralenvirnmentalrightsdefenders

https://ombuds.am/am/site/ViewNews/1467
https://hetq.am/hy/article/120197
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/armenia-arbitrary-arrest-of-several-envirnmental-rights-defenders
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/armenia-arbitrary-arrest-of-several-envirnmental-rights-defenders
https://epress.am/2020/08/07/1318-6.html
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/armenia-arbitrary-arrest-of-several-envirnmental-rights-defenders
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/armenia-arbitrary-arrest-of-several-envirnmental-rights-defenders
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նՆշ ված դեպ քե րի կա պակ ցութ յամբ Ի րա վա պաշտ պան նե րի պաշտ պա նութ յան դի տոր դա կան 

կենտ րո նը (The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders)՝ Մար դու ի րա վունք նե
րի մի ջազ գա յին ֆե դե րա ցիա յի (International Federation for Human Rights  FIDH) և Խոշ տան գում
նե րի դեմ հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յան (the World Organisation Against Torture  OMCT) 
հետ հա մա տեղ տա րա ծել են հայ տա րա րութ յուն՝ մտա	հո	գութ	յուն	հայտ	նե	լով	ակ	տի	վիստ	նե-
րի	ձեր	բա	կալ	ման	դեպ	քե	րի	վե	րա	բեր	յալ՝	նշե	լով,	որ	դրանք	կար	ծես	ուղղ	ված	լի	նեն	սոսկ	
ի	րա	վա	պաշտ	պան	 գոր	ծու	նեութ	յու	նը	 պատ	ժե	լուն,	 իսկ	 Ա	մուլ	սա	րում	 ոս	տի	կա	նա	կան	
բռնութ	յուն	նե	րի	սրաց	ման	կա	պակ	ցութ	յամբ	Հա	յաս	տա	նի	իշ	խա	նութ	յուն	նե	րին	կոչ	ա	րել	
ե	րաշ	խա	վո	րե	լու	ան	ձանց՝	բո	ղո	քի	ակ	ցիա	ներ	ի	րա	կա	նաց	նե	լու	ի	րա	վուն	քը44։

Ոս տի կա նութ յան կող մից բռնութ յան կի րառ ման դեպ քեր են ար ձա նագր վել նաև 2021 թվա
կա նի օ գոս տո սին Եր ևա նի ֆի զի կա յի ինս տի տու տի գի տա վա նում՝ Ա լի խան յան եղ բայր ներ փո
ղո ցում (« Ֆիզ գո րո դոկ») սկսված շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի դեմ խա ղաղ ակ ցիա նե րի 
շրջա նա կում45։

Ա պօ րի նի կա ռու ցա պատ ման, դրան առնչ վող կո ռուպ ցիոն գոր ծարք նե րի դեմ, գի տամ շա կու
թա յին ժա ռան գութ յու նը պահ պա նե լու և  ա ռողջ կեն սա գոր ծու նեութ յան մի ջա վայ րում ապ րե լու 
ի րա վուն քի հա մար պայ քա րող և խա ղաղ հա վա քի մի ջո ցով ցույ ցի դուրս ե կած բնա կիչ նե րի, 
այդ թվում՝ ե րե խա նե րի, և  ակ տի վիստ նե րի նկատ մամբ 2021 թվա կա նի օ գոս տո սին ոս տի կա
նութ յու նը կի րա ռել է խիստ ան հա մա չափ ուժ, ո րի հետ ևան քով եր կու անձ (նե րառ յալ մեկ ան
չա փա հաս) տե ղա փոխ վել է հի վան դա նոց46։ Բա ցի այդ՝ ոս տի կա նութ յան աշ խա տա կից նե րը, 
ար ժա նա պատ վութ յու նը նվաս տաց նե լով և  ան հա մա չափ ուժ կի րա ռե լով, բեր ման են են թար
կել քա ղա քա ցի նե րի, իսկ բա ժան մուն քում՝ ծե ծի են թար կել 19ամ յա ե րի տա սար դի47։

Վե րոնշ յալ դեպ քե րի կա պակ ցութ յամբ հա յաս տան յան քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան 
ներ կա յա ցու ցիչ ներն ու ի րա վա պաշտ պան նե րը հան դես են ե կել հայ տա րա րութ յամբ՝ խստո-
րեն	դա	տա	պար	տե	լով	ՀՀ	ոս	տի	կա	նութ	յան	բիրտ	պահ	վածքն	ու	կա	մա	յա	կա	նութ	յուն	նե-
րը	և,	ի	թիվս	այլ	նի,	պա	հան	ջե	լով	պա	տաս	խա	նատ	վութ	յան	են	թար	կել	խա	ղաղ	հա	վա	քի	
մաս	նա	կից	նե	րի	նկատ	մամբ	բռնութ	յուն	ու	ան	հա	մա	չափ	ուժ	կի	րա	ռած	բո	լոր	ոս	տի	կան-
նե	րին48։ Բեր ման են թարկ ված ան ձանց ի րա վունք նե րի ոտ նա հա րում նե րի մա սին փաս տել է 
նաև ՄԻՊ աշ խա տա կազ մը՝ նշե լով, որ ոս	տի	կա	նութ	յան	գոր	ծո	ղութ	յուն	նե	րը	ե	ղել	են	ան	հա-
մա	չափ	և	խախ	տել	են	ան	ձանց	ի	րա	վունք	նե	րը49։

44. Տե՛ս FIDH “Armenia: Arbitrary arrest of several environmental rights defenders”, 14 August 2020 (անգլերեն), https://www.fidh.org/en/issues/
humanrightsdefenders/armeniaarbitraryarrestofseveralenvirnmentalrightsdefenders

45. Տե՛ս Epress.am, «Ֆիզգոռոդոկի պայքարը՝ քաղաքային իշխանության արհամարհանքի ներքո», 20 оգոստոսի, 2021 թ., https://
epress.am/2021/08/20/%d6%86%d5%ab%d5%a6%d5%a3%d5%b8%d5%bc%d5%b8%d5%a4%d5%b8%d5%af%d5%ab%d5%ba%d5%
a1%d5%b5%d6%84%d5%a1%d6%80%d5%a8%d5%9d%d6%84%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d6%84%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6
%d5%ab%d5%b7%d5%ad%d5%a1.html

46. Տե՛ս A1Plus, «Դատապարտում են Ֆիզգորոդոկի ակցիայի մասնակիցների հանդեպ բռնությունը», 23 օգոստոսի, 2021 թ., https://
a1plus.am/hy/article/410932

47. Տե՛ս նույն տեղում, https://a1plus.am/hy/article/410932

48. Տե՛ս նույն տեղում, https://a1plus.am/hy/article/410932

49. Տե՛ս «Հետք», ««Ֆիզգորոդոկի»ի ակցիայի մասին Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի կատարած 
աշխատանքների վերաբերյալ հաղորդագրություն», https://hetq.am/hy/article/134838 

https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/armenia-arbitrary-arrest-of-several-envirnmental-rights-defenders
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/armenia-arbitrary-arrest-of-several-envirnmental-rights-defenders
https://epress.am/2021/08/20/%d6%86%d5%ab%d5%a6%d5%a3%d5%b8%d5%bc%d5%b8%d5%a4%d5%b8%d5%af%d5%ab-%d5%ba%d5%a1%d5%b5%d6%84%d5%a1%d6%80%d5%a8%d5%9d-%d6%84%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d6%84%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%ab%d5%b7%d5%ad%d5%a1.html
https://epress.am/2021/08/20/%d6%86%d5%ab%d5%a6%d5%a3%d5%b8%d5%bc%d5%b8%d5%a4%d5%b8%d5%af%d5%ab-%d5%ba%d5%a1%d5%b5%d6%84%d5%a1%d6%80%d5%a8%d5%9d-%d6%84%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d6%84%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%ab%d5%b7%d5%ad%d5%a1.html
https://epress.am/2021/08/20/%d6%86%d5%ab%d5%a6%d5%a3%d5%b8%d5%bc%d5%b8%d5%a4%d5%b8%d5%af%d5%ab-%d5%ba%d5%a1%d5%b5%d6%84%d5%a1%d6%80%d5%a8%d5%9d-%d6%84%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d6%84%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%ab%d5%b7%d5%ad%d5%a1.html
https://epress.am/2021/08/20/%d6%86%d5%ab%d5%a6%d5%a3%d5%b8%d5%bc%d5%b8%d5%a4%d5%b8%d5%af%d5%ab-%d5%ba%d5%a1%d5%b5%d6%84%d5%a1%d6%80%d5%a8%d5%9d-%d6%84%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d6%84%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%ab%d5%b7%d5%ad%d5%a1.html
https://a1plus.am/hy/article/410932
https://a1plus.am/hy/article/410932
https://a1plus.am/hy/article/410932
https://a1plus.am/hy/article/410932
https://hetq.am/hy/article/134838
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Ա տե լութ յան խոսք, հարձակումեր և ճնշումեր 
իրավապաշտպանների նկատմամբ

ՀՀ ՄԻՊի 2020 թվա կա նի տա րե կան հա ղոր դումն ար ձա նագ րել է ա տե լութ յան խոս քի, բռնութ
յան կո չե րի, սպառ նա լիք նե րի վտան գա վոր մի տում նե րի, սո ցիա լա կան ցան ցե րում կեղծ կամ 
ոչ ի րա կան օգ տա տե րե րի ագ րե սիվ մեկ նա բա նութ յուն նե րի շեշ տա կի աճ50:

ՀՔԱ Վա նա ձո րի գրա սեն յա կը ար ձա նագ րել է, որ Ար ցախ յան երկ րորդ պա տե րազ մի ըն թաց
քում և հատ կա պես պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի դա դա րից հե տո ա վե լի ուժգ նա ցան 
ի րա վա պաշտ պան նե րի նկատ մամբ հար ձա կում նե րը և ս պառ նա լիք նե րը51։ Ն ման սպառ նա լիք
նե րի և հար ձա կում նե րի թի րախ են դար ձել Բաց հա սա րա կութ յան հիմ նադ րամ ներ Հա յաս տան 
գրա սեն յա կը, Հել սինկ յան քա ղա քա ցիա կան ա սամբ լեա յի Վա նա ձո րի գրա սեն յա կը52 և  ի րա
վա պաշտ պան, ինչ պես նաև լրագ րո ղա կան այլ կա ռույց ներ, ինչ պես, օ րի նակ, «Ա զա տութ յուն» 
ռա դիո կա յա նի եր ևան յան գրա սեն յա կը53։

Հա մա ձայն ՀՔԱ Վա նա ձո րի գրա սեն յա կի տե ղե կան քի՝ ի	րա	վա	պաշտ	պան	նե	րի	նկատ	մամբ	
բռնութ	յան,	սպառ	նա	լիք	նե	րի	և	հար	ձա	կում	նե	րի	մի	շարք	դեպ	քե	րի	պա	րա	գա	յում,	չնա	յած	
ակն	հայտ	ա	պա	ցույց	նե	րին,	ի	րա	վա	պահ	մար	մին	նե	րը	չեն	հա	րու	ցել	քրեա	կան	գոր	ծեր54։ 

2021 թվա կա նին « Մար դու ի րա վունք նե րի տուն» հիմ նադ րա մը մտա հո գութ յուն է հայտ նել առ 
այն, որ ի րա վա պաշտ պան նե րի պաշտ պա նութ յան ի րա վի ճա կը Հա յաս տա նում գնա լով ա վե լի 
ան կա յուն է դառ նում, մինչ դեռ ՀՀ Կա ռա վա րութ յունն այս կա պակ ցութ յամբ որ ևէ շո շա փե լի 
քայլ չի ձեռ նար կում55։

Հարկ է նշել նաև, որ 2020 և 2021 թվա կան նե րի ի րա կա նաց րած ու սում նա սի րութ յուն ներն 
արձա նագ րել են նաև, որ հետ հե ղա փո խա կան Հա յաս տա նում՝ խտրա կա նութ յան ու ա տե լութ
յան խոս քի դրսևո րում նե րը արդ յու նա վետ և հա մա պար փակ կեր պով հաս ցեագ րող օ րենսդ
րութ յան բա ցա կա յութ յան պայ ման նե րում, ուժգ	նա	ցել	 են	 հատ	կա	պես	 հա	կա	գեն	դե	րա	յին	
ա	տե	լութ	յան	ար	շավ	ներն	 ու	 հռե	տո	րա	բա	նութ	յան	տա	րա	ծու	մը,	 ո	րի	 թի	րա	խում	 են	 կա-

50. Տե՛ս ՀՀ ՄԻՊ, Տարեկան հաղորդում 2020 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Մարդու իրավունքների պաշտպանի 
գործունեության, մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակի մասին, էջեր 414, 416, https://www.ombuds.am/images/
files/883f55af65e3c33553139031c7ac0ce6.pdf

51. Տե՛ս ՀՔԱՎ, «Ազգային անվտանգության ծառայությունը ցուցաբերում է ակնհայտ պատժիչ մոտեցում իրավապաշտպանների 
նկատմամբ», https://hcav.am/azgayinanvtangutyantsarayutuny28122020/

52. Տե՛ս նույն տեղում, https://hcav.am/azgayinanvtangutyantsarayutuny28122020/

53. Տե՛ս «Ազատություն» ռադիոկայան, «Հարձակում «Բաց հասարակության հիմնադրամներ»ի հայաստանյան գրասենյակի վրա», 11 
նոյեմբերի, 2020 թ., https://www.azatutyun.am/a/30942405.html

54. Տե՛ս ՀՔԱՎ, «Ազգային անվտանգության ծառայությունը ցուցաբերում է ակնհայտ պատժիչ մոտեցում իրավապաշտպանների 
նկատմամբ», https://hcav.am/azgayinanvtangutyantsarayutuny28122020/ 

55. Տե՛ս Human Rights House, “Armenian authorities must support and end harassment against human rights defenders” (անգլերեն), https://
humanrightshouse.org/statements/armenianauthoritiesmustsupportandendharassmentagainsthumanrightsdefenders

https://www.ombuds.am/images/files/883f55af65e3c33553139031c7ac0ce6.pdf
https://www.ombuds.am/images/files/883f55af65e3c33553139031c7ac0ce6.pdf
https://hcav.am/azgayin-anvtangutyan-tsarayutuny-28-12-2020/
https://hcav.am/azgayin-anvtangutyan-tsarayutuny-28-12-2020/
https://www.azatutyun.am/a/30942405.html
https://hcav.am/azgayin-anvtangutyan-tsarayutuny-28-12-2020/
https://humanrightshouse.org/statements/armenian-authorities-must-support-and-end-harassment-against-human-rights-defenders
https://humanrightshouse.org/statements/armenian-authorities-must-support-and-end-harassment-against-human-rights-defenders
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ննանց	 և	 ԼԳԲՏ	 ան	ձանց	 ի	րա	վունք	նե	րի	 պաշտ	պա	նութ	յամբ	 զբաղ	վող	 ան	հատ	ներն	 ու	

կազ	մա	կեր	պութ	յուն	նե	րը56։

Սա շիկ Սուլ թան յա նի դեմ քրեա կան հե տապն դում

2020 թվա կա նին ՀՀ ազ գա յին անվ տան գութ յան ծա ռա յութ յու նը քրեա կան հե տապն դում 
սկսեց եզ դի ի րա վա պաշտ պան, « Մար դու ի րա վունք նե րի եզ դիա կան կենտ րոն» ՀԿի նա խա
գահ Սա շիկ Սուլ թան յա նի դեմ։

2020 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 3ին Սա շիկ Սուլ թան յա նի դեմ հա րուց վել է քրեա կան գործ և 
մե ղադ րանք ա ռա ջադր վել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 226րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սի 1ին կե տով, 
ըստ ո րի՝ Սա շիկ Սուլ թան յա նը մե ղադր վեց հրա պա րա կայ նո րեն կամ լրատ վութ յան մի ջոց ներ 
օգ տա գոր ծե լով ազ գա յին, ռա սա յա կան կամ կրո նա կան թշնա մանք հա րու ցե լուն, ռա սա յա կան 
գե րա զան ցութ յա նը կամ ազ գա յին ար ժա նա պատ վութ յու նը նվաս տաց նե լուն ուղղ ված գոր ծո
ղութ յուն ներ ի րա կա նաց նե լու հա մար57։ 

Մե ղադ րան քի հիմ քում դրվեց yezidinews.com կայ քի աշ խա տակ ցի հետ Սա շիկ Սուլ թան յա նի 
հար ցազ րույ ցը, ո րի ըն թաց քում ի րա վա պաշտ պա նը պատ մում էր Հա յաս տա նում եզ դիա կան 
հա մայն քի խնդիր նե րի, ի րա վունք նե րի ոտ նա հար ման, եզ դի նե րի նկատ մամբ խտրա կա նութ
յան մա սին58։

Ըստ «Human Rights Watch» մի ջազ գա յին ի րա վա պաշտ պան կազ մա կեր պութ յան՝ Սա	շիկ	
Սուլ	թան	յա	նը	վե	րոնշ	յալ	զրույ	ցում	ար	տա	հայ	տել	է	այն	պի	սի	կար	ծիք	ներ,	ո	րոնք	«լիո	վին	
տե	ղա	վոր	վում	են	մի	ջազ	գա	յին	ի	րա	վուն	քով	պաշտ	պան	վող	ի	րա	վա	չափ	խոս	քի	սահ	ման-
նե	րում», մաս նա վո րա պես Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 10րդ հոդ վա ծով 
և Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մի ջազ գա յին դաշ նագ րի 19րդ հոդ վա ծով 
պաշտ պան վող խոս քի ա զա տութ յան կար գա վո րում նե րով59։ 

Սա շիկ Սուլ թան յա նի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յու նը ստանձ նած ՀՔԱ Վա նա ձո րի գրա
սեն յա կը քրեա կան հե տապնդ ման կա պակ ցութ յամբ նշել է՝ «գործ	ու	նենք	ի	րա	վա	պաշտ	պան	
գոր	ծու	նեութ	յան	խո	չըն	դոտ	ման	հետ,	որն	ուղ	ղա	կի	ան	թույ	լատ	րե	լի	է»60։

56. Տե՛ս Մարիամ Խալաթյան, Արփի Մանուսյան, Նվարդ Մարգարյան, Աննա Ժամակոչյան, «Հակագենդերային արշավների 
գործունեությունը, հռետորաբանությունը և նպատակները հետհեղափոխական Հայաստանում» վերլուծական զեկույց, Սոցիոսկոպ ՀԿ, 
2020 թ., https://womenfundarmenia.wpcomstaging.com/wpcontent/uploads/2021/03/2020_Antigendercampaigns_research_Arm.pdf
Տե՛ս Անահիտ Սիմոնյան, Անի Թադևոսյան, «Կանանց զրույցներ` հանրային ճնշման պայմաններում», Եր ևան, 2020 թ., «Մարդու 
իրավունքների հետազոտությունների կենտրոն» ՀԿ, https://www.rightsresearch.net/_files/ugd/f1a9eb_e5cd577f3f9e4f8aaba328d0fe9b4b81.
pdf?fbclid=IwAR2GOCnLydUdISg0b1MoOkumlsRReOY2nN61zmquxpJbuQKC42yRpxDs4

57. Տե՛ս ՀՔԱՎ, «ՀՔԱՎը ստանձնել է իրավապաշտպան Սաշիկ Սուլթանյանի իրավունքների պաշտպանությունը», 9 հուլիսի, 2021, 
https://hcav.am/sashiksultanyan90721/

58. Տե՛ս նույն տեղում, https://hcav.am/sashiksultanyan90721/

59. Տե՛ս Human Rights Watch, “Armenia: Malicious Prosecution of Activist” (անգլերեն),  https://www.hrw.org/news/2021/06/16/armenia
maliciousprosecutionactivist 

60. Տե՛ս ՀՔԱՎ, «ՀՔԱՎը ստանձնել է իրավապաշտպան Սաշիկ Սուլթանյանի իրավունքների պաշտպանությունը», 9 հուլիսի, 2021, 
https://hcav.am/sashiksultanyan90721/

https://womenfundarmenia.wpcomstaging.com/wp-content/uploads/2021/03/2020_Anti-gender-campaigns_-research_Arm.pdf
https://www.rightsresearch.net/_files/ugd/f1a9eb_e5cd577f3f9e4f8aaba328d0fe9b4b81.pdf?fbclid=IwAR2GOCn-LydUdISg0b1MoOkumlsRReOY2nN61zmquxpJb-uQKC42yRpxDs4
https://www.rightsresearch.net/_files/ugd/f1a9eb_e5cd577f3f9e4f8aaba328d0fe9b4b81.pdf?fbclid=IwAR2GOCn-LydUdISg0b1MoOkumlsRReOY2nN61zmquxpJb-uQKC42yRpxDs4
https://hcav.am/sashik-sultanyan-9-07-21/
https://hcav.am/sashik-sultanyan-9-07-21/
https://www.hrw.org/news/2021/06/16/armenia-malicious-prosecution-activist
https://www.hrw.org/news/2021/06/16/armenia-malicious-prosecution-activist
https://hcav.am/sashik-sultanyan-9-07-21/
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Հա ջակ ցութ յուն եզ դի ի րա վա պաշտ պա նի հան դես են ե կել նաև հա յաս տան յան քա ղա քա
ցիա կան հա սա րա կութ յան ներ կա յա ցու ցիչ ներն ու ի րա վա պաշտ պան կազ մա կեր պութ յուն նե
րը61, « Մար դու ի րա վունք նե րի տուն» հիմ նադ րա մը62, «Freedom House» մի ջազ գա յին ի րա վա
պաշտ պան կազ մա կեր պութ յու նը63: 

ՀՀ ՄԻՊը, անդ րա դառ նա լով Սա շիկ Սուլ թան յա նի քրեա կան հե տապնդ ման վե րա բեր յալ հա
սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի և «Freedom House»ի մտա հո գութ յուն նե րին, նշել է, որ 
դրանք պետք է պատ շաճ հաշ վի առն վեն և դառ նան քրեա կան հե տապնդ ման մար մին նե րի 
լրա ցու ցիչ քննարկ ման ա ռար կա64։

Ք րեա կան գոր ծի հա րուց ման կա պակ ցութ յամբ մտա հո գութ յուն է հայտ նել և հա վել յալ պար
զա բա նում ներ հայ ցել Եվ րո պա յի խորհրդի մար դու ի րա վունք նե րի գլխա վոր հանձ նա կա տար 
Դուն յա Մի յա տո վի չը65, ինչ պես նաև ՄԱԿի ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի, խոս քի ա զա
տութ յան և  ի րա վա պաշտ պան նե րի վի ճա կի հար ցե րով հա տուկ զե կու ցողփոր ձա գետ նե րը՝ կոչ 
ա նե լով դա դա րեց նե լու քրեա կան հե տապն դու մը և  ընդգ ծե լով, որ թշնա ման քի հա րու ցում կամ 
բռնութ յան կոչ չի կա րող հա մար վել ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի ի րա վունք նե րի ոտ նա
հար ման մա սին հնչող խոս քը66։

61. Տե՛ս Հայտարարություն. ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից Մարդու իրավունքների եզդիական կենտրոնի 
ղեկավար Սաշիկ Սուլթանյանի և նրա աշխատակիցների նկատմամբ իրականացվող անօրինական հետապնդման մասին, https://
transparency.am/hy/media/news/article/3320 

62. Տե՛ս Human Rights House, “Armenian authorities must support and end harassment against human rights defenders” (անգլերեն), https://
humanrightshouse.org/statements/armenianauthoritiesmustsupportandendharassmentagainsthumanrightsdefenders

63. Տե՛ս Freedom House, Press Release, “Armenia: Authorities Must Drop Charges against Yezidi Human Rights Defender and Protect Freedom of 
Speech”, 3 August 2021, https://freedomhouse.org/article/armeniaauthoritiesmustdropchargesagainstyezidihumanrightsdefenderand
protect 

64. Տե՛ս ՀՀ ՄԻՊ, «ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանը կիսում է իրավապաշտպանների և «Freedom House» կազմակերպության 
մտահոգությունները Սաշիկ Սուլթանյանի գործով», 8 օգոստոսի, 2021 թ., https://www.ombuds.am/am/site/ViewNews/1847

65. Տե՛ս Council of Europe, “Commissioner seeks clarification over criminal proceedings against Armenian human rights defender Sashik 
Sultanyan” (անգլերեն), https://www.coe.int/en/web/commissioner//commissionerseeksclarificationovercriminalproceedingsagainst
armenianhumanrightsdefendersashiksultanyan

66. Տե՛ս OHCHR, “Armenia must drop “intimidating” criminal charges against minority rights activist – UN experts” (անգլերեն), https://www.
ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27372&LangID=E

https://transparency.am/hy/media/news/article/3320
https://transparency.am/hy/media/news/article/3320
https://humanrightshouse.org/statements/armenian-authorities-must-support-and-end-harassment-against-human-rights-defenders
https://humanrightshouse.org/statements/armenian-authorities-must-support-and-end-harassment-against-human-rights-defenders
https://freedomhouse.org/article/armenia-authorities-must-drop-charges-against-yezidi-human-rights-defender-and-protect
https://freedomhouse.org/article/armenia-authorities-must-drop-charges-against-yezidi-human-rights-defender-and-protect
https://www.ombuds.am/am/site/ViewNews/1847
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-seeks-clarification-over-criminal-proceedings-against-armenian-human-rights-defender-sashik-sultanyan
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-seeks-clarification-over-criminal-proceedings-against-armenian-human-rights-defender-sashik-sultanyan
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27372&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27372&LangID=E
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ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Գեն դե րա յին ճեղք ված քի մա սին հա մաշ խար հա յին զե կույ ցի (Global Gender Gap Report) տվյալ
նե րով՝ 2020 թվա կա նի հա մե մատ Հա յաս տա նում կա նանց ռե սուրս նե րի և հ նա րա վո րութ յուն
նե րի հա սա նե լիութ յան ի րա վի ճա կը 2021 թվա կա նին վատ թա րա ցել է։ Ե թե 2020 թվա կա նին 153 
երկր նե րի շար քում Հա յաս տա նը զբա ղեց նում էր 98րդ հո րի զո նա կա նը, ա պա 2021 թվա կա նին 
156 երկր նե րի շար քում զբա ղեց րեց 114րդ հո րի զո նա կա նը67։

2020 թվա կա նի ըն թաց քում ՀՀ ՄԻՊն  ար ձա նագ րել է Հա յաս տա նում կա նանց ի րա վունք նե րի 
ոտ նա հար ման և ն րանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան դրսևոր ման շա րու նա կա կան դեպ քեր68։

2020 թվա կա նին ՀՊԴ աշ խա տան քա յին խմբի զե կույ ցում տեղ են գտել մի շարք հանձ նա րա
րա կան ներ՝ ուղղ ված Հա յաս տա նում կա նանց ի րա վունք նե րի ա պա հով ման մար տահ րա վեր նե
րի հաս ցեագր մա նը։ Ի թիվս այլ նի Հա յաս տա նին ուղղ ված ա ռա ջար կութ յուն նե րի շար քում են 
Ս	տամ	բուլ	յան	կոն	վեն	ցիա	յի	ան	հա	պաղ	վա	վե	րա	ցու	մը,	ըն	տա	նե	կան	բռնութ	յան	դեպ	քե	րի	
ա	րագ	և		ա	նա	չառ	հե	տաքն	նութ	յու	նը,	կա	նանց	նկատ	մամբ	բռնութ	յան	կան	խար	գե	լու	մը	
և		արդ	յու	նա	վետ	հաս	ցեագ	րու	մը,	բռնութ	յուն	վե	րապ	րած	նե	րին	պատ	շաճ	ա	ջակ	ցութ	յան	
տրա	մադ	րու	մը,	սե	ռով	պայ	մա	նա	վոր	ված	հղիութ	յան	ար	հես	տա	կան	ընդ	հա	տում	նե	րի	դեմ	
պայ	քա	րը,	սե	ռա	կան	և	վե	րար	տադ	րո	ղա	կան	ա	ռող	ջութ	յան	ծա	ռա	յութ	յուն	նե	րի	հա	սա	նե-
լիութ	յան	բա	րե	լա	վու	մը	և		ա	պա	հո	վու	մը,	 ինչ	պես	նաև	աշ	խա	տա	շու	կա	յում	գեն	դե	րա	յին	
հա	վա	սա	րութ	յան	ա	պա	հո	վու	մը69։

Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին ՄԱԿի մի ջազ գա յին դաշ նագ րի հի
ման վրա գոր ծող Մար դու ի րա վունք նե րի կո մի տեն Հա յաս տա նի եր րորդ պար բե րա կան զե
կույ ցի վե րա բեր յալ 2021 թվա կա նի նո յեմ բե րին ար ված իր Ամ փոփ եզ րա կա ցութ յուն նե րում70 
ա ռանձ նաց րել է կա նանց ի րա վունք նե րի ի րաց ման վե րա բեր յալ մի շարք մտահոգություններ, 
այդ թվում.

• Գեն դե րա յին հիմ քով կարծ րա տիպ նե րի շա րու նա կա կան և կա յուն բնույ թը, հատ կա պես 
ԶԼՄնե րում՝ կապ ված ըն տա նի քում և հա սա րա կութ յան մեջ կա նանց և տ ղա մարդ կանց 
դե րե րի և պար տա կա նութ յուն նե րի հետ։

67. «Global Gender Gap Report»ը չափում է երկրներում ռեսուրսների և հնարավորությունների հասանելիության գենդերային բացերը 
տնտեսական մասնակցության, կրթության, կյանքի և առողջության, քաղաքական հզորացման ոլորտներում։ Տե՛ս Global Gender Gap 
Report 2020 (անգլերեն), https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf, Global Gender Gap Report 2021 (անգլերեն), https://www3.
weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf

68. Տե՛ս ՀՀ ՄԻՊ, Տարեկան հաղորդում 2020 թվականին ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության, 
մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին, էջ 1121, https://www.ombuds.am/images/
files/883f55af65e3c33553139031c7ac0ce6.pdf

69. Տե՛ս Human Rights Council, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, 18 march 2020, Armenia (անգլերեն), https://
undocs.org/A/HRC/44/10

70. Տե՛ս Human Rights Committee, Concluding observations on the 3rd periodic report of Armenia, 25 November 2021 (անգլերեն), https://
digitallibrary.un.org/record/3949154?ln=en 

https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf
https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf
https://www.ombuds.am/images/files/883f55af65e3c33553139031c7ac0ce6.pdf
https://www.ombuds.am/images/files/883f55af65e3c33553139031c7ac0ce6.pdf
https://undocs.org/A/HRC/44/10
https://undocs.org/A/HRC/44/10
https://digitallibrary.un.org/record/3949154?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/3949154?ln=en
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• Քա ղա քա կան և հա սա րա կա կան կյան քում՝ նե րառ յալ գոր ծա դիր և  օ րենս դիր մար մին
նե րում, մաս նա վո րա պես ո րո շում նե րի կա յաց ման օ ղակ նե րում և դա տա կան հա մա կար
գում, կա նանց ներ կա յաց վա ծութ յան ցածր մա կար դա կը։

• Ըն տա նե կան բռնութ յան մա սին օ րեն քում ըն տա նի քի միաս նութ յա նը և հաշ տեց մա նը 
տրվող ա ռաջ նա հեր թութ յու նը՝ կան խար գե լիչ և պաշտ պա նիչ մի ջո ցա ռում նե րի փո խա
րեն։

• Հա յաս տա նի ողջ տա րած քում գոր ծող ա պաս տա րան նե րի ան բա վա րար թի վը, բռնութ յան 
են թարկ ված ան ձանց հա մար նա խա տես ված պաշտ պա նութ յան մի ջոց նե րի ան բա վա
րար կա տա րու մը և դ րանց ան բա վա րար մշտա դի տար կու մը, տու ժած նե րի հա մար հա
մա պա տաս խան ա ջակ ցութ յան ծա ռա յութ յուն նե րի բա ցա կա յութ յու նը։

• Հ ղիութ յան ար հես տա կան ընդ հատ ման ա պա հով և մատ չե լի ծա ռա յութ յուն նե րի, հա կա
բեղմ նա վո րիչ մի ջոց նե րի, սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան այլ ծա ռա յութ
յուն նե րի սահ մա նա փակ հա սա նե լիութ յու նը հատ կա պես գյու ղաբ նակ, աղ քա տութ յան մեջ 
ապ րող, հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող, ազ գա յին կամ կրո նա կան փոք րա մաս նութ յուն ներ 
ներ կա յաց նող կա նանց հա մար։

• Դպ րոց նե րում սե ռա կան դաս տիա րա կութ յան հա մա պար փակ ծրագ րե րի բա ցա
կայությունը։

Հա յաս տա նի հեր թա կան՝ յոթերորդ պար բե րա կան զե կույ ցը ա ռա ջի կա յում դի տարկ վե լու է 
նաև Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան բո լոր ձևե րի վե րաց ման ՄԱԿի կո մի տեի կող մից: 

Հա մա վա րա կի և պա տե րազ մի հետ ևանք ներ

2020 թվա կա նին երկ րում ստեղծ ված ար տա կարգ և ռազ մա կան դրութ յուն նե րի պայ ման նե
րում կա նանց ի րա վունք նե րի ա ռաջ խա ղաց ման օ րա կար գը մղվել է հե տին պլան թե՛ պե տութ
յան կող մից նա խա տես ված օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն նե րի հա պաղ ման, թե՛ ան հա տա կան 
մա կար դա կում ի րա վունք նե րի ի րաց ման տե սանկ յու նից։

Հա	մա	վա	րա	կով	պայ	մա	նա	վոր	ված	ար	տա	կարգ	դրութ	յան	ըն	թաց	քում	Ընդ	դեմ	կա	նանց	
նկատ	մամբ	բռնութ	յան	կոա	լի	ցիան	ար	ձա	նագ	րել	է	ըն	տա	նե	կան	բռնութ	յան	ա	հա	զան	գե-
րի	աճ, ար ձա նագր վել են նաև դեպ քեր, երբ բռնութ յան դեպ քի առն չութ յամբ ոս տի կա նութ յուն 
դի մած կնոջ վրա գոր ծադր վել են ճնշում ներ ոս տի կա նութ յան ծա ռա յող նե րի կող մից71։ 

71. Տե՛ս Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիա, «Քովիդ19ի ազդեցությունը կանանց իրավունքների վրա Հայաստանում», 
Սոցիոլոգիական և իրավական հետազոտության հաշվետվություն,
Երևան, 2021 թ., էջ 109112, https://coalitionagainstviolence.org/wpcontent/uploads/2021/11/%D6%84%D5%B8%D5%BE%D5%AB%D5%A419
%D5%AB%D5%A1%D5%A6%D5%A4%D5%A5%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A8%D5%AF%D5
%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B6%D6%81%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B6%D6%84%D5%B6%D5%A5%D6%80%D
5%AB%D5%BE%D6%80%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4.pdf

https://coalitionagainstviolence.org/wp-content/uploads/2021/11/%D6%84%D5%B8%D5%BE%D5%AB%D5%A4-19-%D5%AB-%D5%A1%D5%A6%D5%A4%D5%A5%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A8-%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B6%D6%81-%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B6%D6%84%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%BE%D6%80%D5%A1-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4.pdf
https://coalitionagainstviolence.org/wp-content/uploads/2021/11/%D6%84%D5%B8%D5%BE%D5%AB%D5%A4-19-%D5%AB-%D5%A1%D5%A6%D5%A4%D5%A5%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A8-%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B6%D6%81-%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B6%D6%84%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%BE%D6%80%D5%A1-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4.pdf
https://coalitionagainstviolence.org/wp-content/uploads/2021/11/%D6%84%D5%B8%D5%BE%D5%AB%D5%A4-19-%D5%AB-%D5%A1%D5%A6%D5%A4%D5%A5%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A8-%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B6%D6%81-%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B6%D6%84%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%BE%D6%80%D5%A1-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4.pdf
https://coalitionagainstviolence.org/wp-content/uploads/2021/11/%D6%84%D5%B8%D5%BE%D5%AB%D5%A4-19-%D5%AB-%D5%A1%D5%A6%D5%A4%D5%A5%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A8-%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B6%D6%81-%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B6%D6%84%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%BE%D6%80%D5%A1-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4.pdf
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ւնԱր տա կարգ դրութ յան պայ ման նե րում կա նայք բախ վել են նաև սե ռա կան և վե րար տադ րո

ղա կան ի րա վունք նե րի ի րաց ման դժվա րութ յուն նե րի: Տ րանս պոր տա յին մի ջոց նե րի բա ցա կա
յութ յան պայ ման նե րում հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հատ ման ծա ռա յութ յուն նե րը բա վա րար 
կեր պով հա սա նե լի չեն ե ղել կա նանց հա մար, հատ կա պես գյու ղա կան հա մայնք նե րում սահ
ման ված սահ մա նա փա կում նե րի պայ ման նե րում խո րա ցել են նաև հաշ ման դա մութ յուն ու
նե ցող կա նանց մար տահ րա վեր նե րը ա ռող ջա պա հութ յան, սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջութ յան ծա ռա յութ յուն նե րից օգտ վե լու հար ցում72։

Կա նանց ի րա վունք նե րով զբաղ վող փոր ձա գետ նե րը և  ի րա վա պաշտ պան նե րը նշում են, որ 
հատ	կա	պես	դժվա	րա	ցել	է	պա	տե	րազ	մից	հե	տո	ըն	տա	նե	կան	բռնութ	յան	դեպ	քում	ոս	տի-
կա	նութ	յուն	 դի	մում	ներ	 ներ	կա	յաց	նե	լը	 կա	նանց	 հա	մար՝ ար ձա նագ րե լով հետ պա տե րազ
մա կան հա մա տեքս տում «բռնութ յան մշա կույ թի և տ ղա մարդ կանց կող մից բռնութ յան ար դա
րաց ման ա վե լի հա մա տա րած բնույ թը»73:

Ըն տա նե կան բռնութ յուն

Հա յաս տա նը 2017 թվա կա նին ըն դու նել է «Ըն տա նի քում բռնութ յան կան խար գել ման, ըն տա
նի քում բռնութ յան զո հե րի պաշտ պա նութ յան և  ըն տա նի քում խա ղա ղութ յան վե րա կանգն ման 
մա սին» օ րեն քը (Ըն տա նե կան բռնութ յան մա սին օ րենք), ո րը, սա կայն, պա րու նա կում է մի շարք 
խնդրա հա րույց դրույթ ներ, իսկ օրենքի կիրառման հետ կապված խնդիրները հնարավորություն 
չեն տա լիս ա պա հո վե լու տու ժող նե րի հա մա պար փակ պաշտ պա նութ յու նը74:

Հա յաս տա նը 2017 թվա կա նին ստո րագ րել է նաև « Կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան և  ըն տա
նե կան բռնութ յան կան խար գել ման և դ րա դեմ պայ քա րի մա սին» Եվ րո պա յի խորհր դի կոն վեն
ցիան (Ս տամ բու լյան կոն վեն ցիա), բայց մինչ օրս չի վա վե րաց րել:

Ընդ դեմ կա նանց բռնութ յան նկատ մամբ կոա լի ցիա յի (ԸԿՆԲԿ)՝ ՀՀ ոս տի կա նութ յանն ուղ ղած 
պաշ տո նա կան հարց ման տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ 2020	թվա	կա	նին	ոս	տի	կա	նութ	յու	նը	քննել	
է	ըն	տա	նե	կան	բռնութ	յան	540	դեպք, ընդ ո րում՝ վի ճա կագ րութ յան հիմ քում են դրվում միայն 
ըն տա նի քի ան դամ նե րի կա տա րած սպա նութ յուն նե րը՝ հաշ վի չառ նե լով նախ կին կամ ներ կա 
զու գըն կե րոջ կա տա րած հան ցա գոր ծութ յուն նե րը75։

Պաշ տո նա կան տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ 2021	թվա	կա	նի	ըն	թաց	քում Հա յաս տա նի Հան րա պե

72. Տե՛ս CEDAW Task Force  Armenia, Submission to PreSessional Working group of the 81st Session of the UN Committee on the Elimination 
of Discrimination Against Women (CEDAW) For the Adoption of the List of Issues in Relation to the Seventh Periodic Report of the Republic of 
Armenia (անգլերեն), https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2490&Lang=en

73. Տե՛ս Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամ, «ՔՈՎԻԴ19 համավարակի և պատերազմի ազդեցությունը գենդերային 
հիմնախնդիրների վրա» քննարկում, https://epfarmenia.am/hy/document/TheimpactoftheCOVID19pandemicandwarongender
issues?fbclid=IwAR0xa_ZfDGeN2TztE2yDTpQqIjIDRa6M3AkiEm6L1MApt7XEctTmgbSn6RU

74. Տե՛ս Ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և աշխատանքի բյուրո, Մարդու իրավունքների զեկույց. 2021 թ, Հայաստան, էջեր 
6568, https://am.usembassy.gov/wpcontent/uploads/sites/92/hrr2022_arm.pdf 

75. Տե՛ս Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիա, Տարեկան լրաթերթ, 2020 թ., էջ 4, https://coalitionagainstviolence.org/wp
content/uploads/2021/05/CSVWrep2020.pdf?fbclid=IwAR0jd6_RSUe4fIkNzPpfy7cMXf6ZRvHd7fjSNen6w_s7lB2DhEjGUDls48g

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2490&Lang=en
https://epfarmenia.am/hy/document/The-impact-of-the-COVID-19-pandemic-and-war-on-gender-issues?fbclid=IwAR0xa_ZfDGeN2TztE2yDTpQqIjIDRa6M3AkiEm6L1MApt7XEctTmgbSn6RU
https://epfarmenia.am/hy/document/The-impact-of-the-COVID-19-pandemic-and-war-on-gender-issues?fbclid=IwAR0xa_ZfDGeN2TztE2yDTpQqIjIDRa6M3AkiEm6L1MApt7XEctTmgbSn6RU
https://am.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/92/hrr2022_arm.pdf
https://coalitionagainstviolence.org/wp-content/uploads/2021/05/CSVW-rep-2020.pdf?fbclid=IwAR0jd6_RSUe4fIkNzPpfy7cMXf6ZRvHd7fjSNen6w_s7lB2DhEjGUDls48g
https://coalitionagainstviolence.org/wp-content/uploads/2021/05/CSVW-rep-2020.pdf?fbclid=IwAR0jd6_RSUe4fIkNzPpfy7cMXf6ZRvHd7fjSNen6w_s7lB2DhEjGUDls48g
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տութ յան քննչա կան կո մի տեի վա րույ թում քննվել	 է	 ըն	տա	նե	կան	 բռնութ	յան	 վե	րա	բեր	յալ	
556	քրեա	կան	գործ76։

Հարկ է նշել, որ ՀՀ ամ բողջ տա րած քում բռնութ յուն վե րապ րած նե րի հա մար գոր ծում է ըն
դա մե նը եր կու ա պաս տա րան և միայն Եր ևան քա ղա քում, մինչ դեռ Եվ րո պա յի խորհր դի մշա
կած նվա զա գույն չա փա նիշ նե րի հա մա ձայն՝ հար կա վոր է ու նե նալ 1 տեղ 10 000 բնակ չի հաշ
վով77։ Ըն տա նե կան բռնութ յուն վե րապ րած նե րի հա մար չկա նաև ընդ հա նուր (միաս նա կան) 
թեժ գիծ78։ 

ԸԿՆԲԿի տվյալ նե րով 2020	թվա	կա	նին	ե	ղել	է	կնաս	պա	նութ	յան	12	դեպք, ին չը եր կու ան
գամ գե րա զան ցում է պաշ տո նա կան տվյալ նե րով հա ղոր դած դեպ քե րի քա նա կը79։

«Ընդ դեմ գեն դե րա յին բռնութ յան 16օր յակ»ին ըն դա ռաջ 2021 թվա կա նի նո յեմ բե րին   
ԸԿՆԲԿն տա րա ծել է հայ տա րա րութ յուն՝ պա	հան	ջե	լով	պե	տա	կան	մա	կար	դա	կում	ներդ	նել	
կնաս	պա	նութ	յան	կան	խար	գել	ման	և		ար	ձա	գանք	ման	մե	խա	նիզմ	ներ։ 

Կա նանց քա ղա քա կան մաս նակ ցութ յուն 

 «Freedom House» մի ջազ գա յին ի րա վա պաշտ պան կազ մա կեր պութ յունն իր 2020 թվա կա նի 
զե կույ ցում ար ձա նագ րել է քա ղա քա կա նութ յան մեջ կա նանց ան բա վա րար մաս նակ ցութ յու նը 
և  երկ րի կա ռա վար ման մեջ ցածր ներգ րավ վա ծութ յու նը՝ նշե լով, որ «կու սակ ցութ յուն նե րի մեծ 
մա սը քիչ բան է ա նում կա նանց շա հե րը ա ռաջ տա նե լու հա մար՝ բա ցի թեկ նա ծու նե րի ցու ցակ
նե րում գեն դե րա յին քվո տա նե րի պա հանջ նե րը բա վա րա րե լուց»80։

2021 թվա կա նին ԵԱՀԿ  ԺՀՄԻԳ դի տոր դա կան ա ռա քե լութ յան ի րա կա նաց րած ար տա
հերթ խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րի դի տարկ ման ըն թաց քում պարզ վել է, որ կանայք		
հիմնականում		քարոզարշավային	միջոցառումներից	դուրս	էին	թողնված	և	հազվադեպ	
էին	հանդես	գալիս	որպես	խոսնակ81։

76. Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտե, Ամփոփ տեղեկատվություն՝ ՀՀ քննչական կոմիտեի վարույթում 
ընտանեկան բռնությունների վերաբերյալ 2021 թվականի ընթացքում քննված քրեական գործերի մասին, https://investigative.am/news/
view/yntanekanbrnutyunnervichakagrutyun_2021.html 

77. Տե՛ս Council of Europe, «Quality guidelines for shelters for victims of Violence against Women and Domestic Violence» (անգլերեն), էջ 16, 
https://rm.coe.int/shelterguidelineeng/1680a24ced 

78. Տե՛ս Human Rights Watch, World Report 2022, Armenia, https://www.hrw.org/worldreport/2022/countrychapters/armenia

79. Տե՛ս Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիա, Տարեկան լրաթերթ, 2020 թ., էջ 5, https://coalitionagainstviolence.org/wp
content/uploads/2021/05/CSVWrep2020.pdf?fbclid=IwAR0jd6_RSUe4fIkNzPpfy7cMXf6ZRvHd7fjSNen6w_s7lB2DhEjGUDls48g

80. Տե՛ս Freedom House, Freedom in the World Report 2021 (անգլերեն), https://freedomhouse.org/country/armenia/freedomworld/2021

81. Տե՛ս ՀՀ Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններ ԵԱՀԿԺՀՄԻԳ դիտորդական առաքելություն, 2021 թ. վերջնական զեկույց, էջ 
22, https://www.osce.org/files/f/documents/2/0/508394.pdf

https://investigative.am/news/view/yntanekan-brnutyunner-vichakagrutyun_2021.html
https://investigative.am/news/view/yntanekan-brnutyunner-vichakagrutyun_2021.html
https://rm.coe.int/shelter-guideline-eng/1680a24ced
https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/armenia
https://coalitionagainstviolence.org/wp-content/uploads/2021/05/CSVW-rep-2020.pdf?fbclid=IwAR0jd6_RSUe4fIkNzPpfy7cMXf6ZRvHd7fjSNen6w_s7lB2DhEjGUDls48g
https://coalitionagainstviolence.org/wp-content/uploads/2021/05/CSVW-rep-2020.pdf?fbclid=IwAR0jd6_RSUe4fIkNzPpfy7cMXf6ZRvHd7fjSNen6w_s7lB2DhEjGUDls48g
https://freedomhouse.org/country/armenia/freedom-world/2021
https://www.osce.org/files/f/documents/2/0/508394.pdf
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ԱՆՁԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

«Իլ գա Եվ րո պա» (ILGAEurope) մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յան 2021 թվա կա նի մա յի սին 
հրա պա րակ ած ա մե նամ յա գնա հա տա կան նե րի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նը 49 եվ րո պա կան 
երկր նե րի շար քում ԼԳԲՏ ան ձանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան ցու ցա նիշ նե րով զբա
ղեց րել է ա մե նա ցածր տե ղե րից մե կը՝ հայտն վե լով 47րդ հո րի զո նա կա նում և  ա ռաջ անց նե լով 
միայն Թուր քիա յից և Ադր բե ջա նից82։ 

«Human Rights Watch» մի ջազ գա յին ի րա վա պաշտ պան կազ մա կեր պութ յու նը 2020 և 2021 
թվա կան նե րի իր տա րե կան զե կույց նե րում նշում է, որ ԼԳԲՏ ան ձինք Հա յաս տա նում մինչ օրս 
շա րու նա կում են «բախ վել ոտնձ գութ յուն նե րի», «են թարկ վել հե տապն դում նե րի, խտրա կա
նութ յան և բռ նութ յան»83: 

2020 թվա կա նի ՀՊԴ աշ խա տան քա յին խմբի զե կույ ցում Հա յաս տա նին ուղղ ված հանձ նա
րա րա կան նե րը, ի թիվս այլ նի, հոր դո րել են պե տութ յա նը վճռա	կան	գոր	ծո	ղութ	յուն	ներ	ձեռ-
նար	կել	 սե	ռա	կան	 կողմ	նո	րոշ	ման	 և	 գեն	դե	րա	յին	 ինք	նութ	յան	 հիմ	քով	 բռնութ	յուն	նե	րի,	
ա	տե	լութ	յան	խոս	քի	 և		ա	տե	լութ	յան	 հիմ	քով	 հան	ցա	գոր	ծութ	յուն	նե	րի	 դեմ,	 ինչ	պես	 նաև	
ա	պա	հո	վել	օ	պե	րա	տիվ,	բազ	մա	կող	մա	նի	և	լ	րիվ	հե	տաքն	նութ	յուն	ԼԳԲՏ	ան	ձանց	նկատ-
մամբ	բռնութ	յան	բո	լոր	դեպ	քե	րի	վե	րա	բեր	յալ84: Հա	կախտ	րա	կա	նութ	յան	օ	րեն	քի	ըն	դուն-
ման	կար	ևո	րութ	յան	հետ	մեկ	տեղ	մեկ	տասն	յա	կից	ա	վե	լի	ա	ռա	ջար	կութ	յուն	ներ,	մաս	նա-
վո	րա	պես,	շեշ	տադ	րում	են	սե	ռա	կան	կողմ	նո	րո	շու	մը	և	գեն	դե	րա	յին	ինք	նութ	յու	նը	որ	պես	
խտրա	կա	նութ	յու	նից	 պաշտ	պան	ված	 ա	ռան	ձին	 հատ	կա	նիշ	 ուղ	ղա	կիո	րեն	 նե	րա	ռե	լու	
անհ	րա	ժեշ	տութ	յան	մա	սին85։

Մար դու ի րա վունք նե րի կո մի տեն Հա յաս տա նի եր րորդ պար բե րա կան զե կույ ցի վե րա բեր յալ 
2021 թվա կա նի նո յեմ բե րին ար ված իր Ամ փոփ եզ րա կա ցութ յուն նե րում նշել է, որ ՀՀ	ի	րա	վա-
կան	դաշ	տը	չի	ա	պա	հո	վում	սե	ռա	կան	կողմ	նո	րոշ	ման	և	գեն	դե	րա	յին	ինք	նութ	յան	հիմ	քով	
խտրա	կա	նութ	յու	նից	հա	մա	պար	փակ	պաշտ	պա	նութ	յուն86։

82. Գնահատականների և դասակարգման հիմքում են ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների իրավիճակի վրա անմիջական ազդեցություն 
ունեցող իրավական կարգավորումները և քաղաքականությունները «հավասարություն, ընտանիք, ատելության հիմքով 
հանցագործություն և ատելության խոսք, գենդերի իրավական ճանաչում և ֆիզիկական ամբողջականություն, քաղաքացիական 
հասարակության տարածք և ապաստան» դասակարգումներով։ Տե՛ս ILGAEurope, Rainbow Map (անգլերեն), https://rainboweurope.
org/#8620/0/0 
Տե՛ս Փինք Արմենիա, ԻլգաԵվրոպայի «Ծիածան քարտեզը», https://www.pinkarmenia.org/news/rainbowmap2021/ 

83. Տե՛ս Human Rights Watch, World Report 2021, https://www.hrw.org/hy/worldreport/2021/countrychapters/377313, 
Human Rights Watch, World Report 2022, https://www.hrw.org/hy/worldreport/2022/countrychapters/380740

84. Տե՛ս Human Rights Council, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, 18 march 2020, Armenia (անգլերեն), https://
undocs.org/A/HRC/44/10

85. Տե՛ս, օրինակ, Ավստրալիայի, Շվեդիայի, Մալթայի հանձնարարականները, էջ 14, նույն տեղում, https://undocs.org/A/HRC/44/10

86. Տե՛ս Human Rights Committee, Concluding observations on the 3rd periodic report of Armenia, 25 November, 2021 (անգլերեն), https://
digitallibrary.un.org/record/3949154?ln=en

https://rainbow-europe.org/#8620/0/0
https://rainbow-europe.org/#8620/0/0
https://www.pinkarmenia.org/news/rainbowmap2021/
https://www.hrw.org/hy/world-report/2021/country-chapters/377313
https://www.hrw.org/hy/world-report/2022/country-chapters/380740
https://undocs.org/A/HRC/44/10
https://undocs.org/A/HRC/44/10
https://undocs.org/A/HRC/44/10
https://digitallibrary.un.org/record/3949154?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/3949154?ln=en
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Այս կա պակ ցութ յամբ կար ևոր է նշել նաև, որ «Ի րա վա հա վա սա րութ յան ա պա հով ման մա
սին» ՀՀ օ րեն քի նա խա գի ծը, ո րը շրջա նա ռութ յան մեջ էր դրվել 2018 թվա կա նին, դեռևս չի ըն
դուն վել:

Կո մի տեն նշել է նաև, որ մտա հոգ ված է նաև ԼԳԲՏ ան ձանց դեմ ոտնձ գութ յուն նե րով, բռնութ
յուն նե րով և խտ րա կա նութ յան դրսևո րում նե րով, հատ կա պես այս դեպ քե րով ա րագ և  արդ յու
նա վետ հե տաքն նութ յուն նե րի բա ցա կա յութ յամբ, ինչ պես նաև քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի և 
պե տա կան պաշ տոն յա նե րի կող մից հնչող և  ան պատ ժե լի մնա ցող հո մո ֆոբ և տ րանս ֆոբ հռե
տո րա բա նութ յան տա րած վա ծութ յամբ և գե րակշ ռութ յամբ87։ 

Կո մի տեն Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յանն այս ա ռու մով կոչ է ա րել ա	պա	հո	վե	լու	 ԼԳԲՏ	
ան	ձանց	ար	դու	նա	վետ	պաշտ	պա	նութ	յուն	թե՛	 օ	րենսդ	րա	կան	մա	կար	դա	կում,	թե՛	գործ-
նա	կա	նում	և	պայ	քա	րե	լու	հո	մո	ֆոբ	և	տ	րանս	ֆոբ	հռե	տո	րա	բա	նութ	յան	դեմ՝	ի	րա	զե	կե	լով	
հան	րութ	յա	նը	և	հա	մա	պա	տաս	խան	պե	տա	կան	մար	մին	նե	րին88 :

Հա մա վա րա կի հետ ևանք ներ

Կո րո նա վի րու սա յին հա մա վա րա կի հետ ևան քով 2020 թվա կա նին ստեղծ ված սահ մա նա փա
կում նե րը զգա լի հետ ևանք ներ ու նե ցան ԼԳԲՏ ան ձանց ի րա վունք նե րի ի րաց ման հար ցում և  
ա վե լի սրե ցին հա մայն քի խո ցե լիութ յու նը և  ան հա վա սա րութ յու նը տար բեր բնա գա վառ նե րում։ 
Քո վիդ19 hա մա վա րա կով պայ մա նա վոր ված սահ մա նա փա կում նե րը սրե ցին այն մար տա հրա
վեր նե րը, ո րոնց ԼԳԲՏ ան ձինք բախ վում էին ի րա վա կան, սո ցիա լա կան, տնտե սա կան, ա ռող
ջա պա հա կան ո լորտ նե րում, դժվա րա ցավ ԼԳԲՏ ան ձանց բնա կա րա նա յին հար ցե րի լու ծու մը, 
սննդի և  ապ րուս տի մի ջոց նե րի հայ թայ թու մը, ո րոշ ԼԳԲՏ ան ձինք ա նօթ ևա նութ յան խնդրի էին 
բախ վում, իսկ մյուս նե րը լոք դաու նի պայ ման նե րում փակ ված էին տա նը ի րենց չըն դու նող ըն
տա նի քի ան դամ նե րի հետ89։

Բռ նութ յուն և  ա տե լութ յան խոսք

2020 թվա կա նի ըն թաց քում « Փինք» ի րա վա պաշտ պան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յու
նը գրան ցել է ֆի զի կա կան բռնութ	յան	18	դեպք,	ըն	տա	նի	քում	բռնութ	յան	17	դեպք,	ինչ	պես	
նաև	սե	ռա	կան	բռնութ	յան	1	դեպք,	ին	չի	հետ	ևան	քով	տու	ժող	նե	րը	դի	մել	են	ի	րա	վա	պահ	

87. Տե՛ս Human Rights Committee, Concluding observations on the 3rd periodic report of Armenia, 25 November, 2021 (անգլերեն), https://
digitallibrary.un.org/record/3949154?ln=en

88. Տե՛ս նույն տեղում, https://digitallibrary.un.org/record/3949154?ln=en

89. Տե՛ս Ժողովրդավարության, Մարդու իրավունքների ու աշխատանքի բյուրո, «Մարդու իրավունքների զեկույց», 2020 թ., https://
am.usembassy.gov/wpcontent/uploads/sites/92/hrr2021_arm.pdf

https://digitallibrary.un.org/record/3949154?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/3949154?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/3949154?ln=en
https://am.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/92/hrr2021_arm.pdf
https://am.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/92/hrr2021_arm.pdf
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ւնմար	մին	նե	րին,	սա	կայն	դեպ	քով	հա	րուց	ված	քրեա	կան	գոր	ծի	վա	րույ	թը	կարճ	վել	է90։ Նույն 

ժա մա նա կա հատ վա ծում « Փին քի» կող մից ար ձա նագր վել է նաև սե ռա կան կողմ նո րոշ ման և/ 
կամ գեն դե րա յին ինք նութ յան և ար տա հայտ ման հիմ քով	խտրա	կա	նութ	յան	41	դեպք, ո րից 21 
դեպ քով ոս տի կա նութ յուն ներ կա յաց ված հա ղոր դում նե րի մի մա սը մերժ վել է, իսկ մյուս մա սին 
պատ շաճ ըն թացք չի տրվել91, իսկ 2021 թվա կա նի ըն թաց քում՝ խտրա	կա	նութ	յան	35	դեպք92։ 
Խտ րա կա նութ յամբ զու գորդ ված ԼԳԲՏ ան ձանց մար դու ի րա վունք նե րի խախ տում նե րը հիմ
նա կա նում նե րա ռում էին ֆի զի կա կան և սե ռա կան բռնութ յան դեպ քեր, բռնութ յուն գոր ծադ
րե լու սպառ նա լիք ներ և բռ նութ յան կո չեր, անձ նա կան կյան քի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յան 
ա պօ րի նի տա րա ծում ներ, ըն տա նի քի ան դամ նե րի կող մից բռնութ յուն ներ և ճն շում ներ, կրթա
կան հաս տա տութ յուն նե րից և  աշ խա տան քից հե ռաց նե լու դեպ քեր93: Միև նույն ժա մա նակ « Նոր 
սե րունդ» մար դա սի րա կան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յու նը 2020 թվա կա նի ըն թաց քում 
փաս տագ րել է ԼԳԲՏ	ան	ձանց	ի	րա	վունք	նե	րի	ոտ	նա	հար	ման	130	դեպք, որ տե ղի են ու նե
ցել ըն տա նիք նե րում (37 տո կոս), զո րա կո չիկ կամ զին վո րա կան ծա ռա յութ յան ըն թաց քում (20 
տո կոս), սպա սարկ ման ո լոր տում աշ խա տան քա յին հա րա բե րութ յուն նե րի հա մա տեքս տում (20 
տո կոս), ի րա վա պահ նե րի կող մից (12 տո կոս) և  ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ժա մա
նակ (11 տո կոս)94։

Տար վա ըն թաց քում շա րու նակ վել են նաև ԼԳԲՏ ան ձանց թի րա խա վո րող հռե տո րա բա նութ
յուն ներն ու կո չե րը, այդ թվում՝ քա ղա քա կան և հա սա րա կա կան մի շարք գոր ծիչ նե րի կող մից, 
ո րոնց շրջա նա կում ԼԳԲՏ ան ձինք ներ կա յաց վում էին որ պես «ազ գա յին անվ տան գութ յան 
սպառ նա լիք»95։ 

Հո մո ֆոբ և հա կա գեն դե րա յին հռե տո րա բա նութ յու նը տա րած ված էր նաև 2021 թվա կա նի ար
տա հերթ խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րի շրջա նում քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի կող մից, 
ո րոնք ԼԳԲՏ ան ձանց ներ կա յաց նում էին որ պես ազ գա յին և  ա վան դա կան ար ժեք նե րի սպառ
նա լիք96։

2020 թվա կա նի օ գոս տո սին ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան դա տա րա նը հան րա ծա նոթ Շուռ նու խի 
գոր ծով97 եզ րա կաց րեց, որ քննի չը պատ շաճ նա խաքն նութ յուն չի ի րա կա նաց րել, ինչ պես նաև 
հաշ վի չի ա ռել տու ժող նե րին հո գե կան տա ռա պանք ներ պատ ճա ռե լու և հան ցա գոր ծութ յան՝ 
խտրա կա նութ յամբ զու գորդ վե լու հանգամանքները98։ 

90. Տե՛ս Փինք Արմենիա, «Տարեկան զեկույց. ԼԳԲՏ անձանց մարդու իրավունքների վիճակը Հայաստանում 2020 թ. ընթացքում», https://
www.pinkarmenia.org/wpcontent/uploads/2021/08/lgbtreport2020hy.pdf

91. Տե՛ս Փինք Արմենիա, ԻլգաԵվրոպայի «Ծիածան քարտեզը», https://www.pinkarmenia.org/news/rainbowmap2021/

92. Տե՛ս Փինք Արմենիա, «Տարեկան զեկույց. ԼԳԲՏ անձանց մարդու իրավունքների վիճակը Հայաստանում 2021 թ. ընթացքում», https://
www.pinkarmenia.org/wpcontent/uploads/2022/05/lgbtreport2021_hy.pdf 

93. Տե՛ս Փինք Արմենիա, «Տարեկան զեկույց. ԼԳԲՏ անձանց մարդու իրավունքների վիճակը Հայաստանում 2020 թվականի 
ընթացքում», օգոստոս, 2021 թ, https://www.pinkarmenia.org/wpcontent/uploads/2021/08/lgbtreport2020hy.pdf

94. Տե՛ս «Նոր Սերունդ» մարդասիրական ՀԿ, Տարեկան իրավական ամփոփիչ զեկույց. 2020, https://drive.google.com/file/d/1sir78tQWDR
zKW3ezexkzHJn4TGsONycC/view 

95. Տե՛ս նույն տեղում, https://drive.google.com/file/d/1sir78tQWDRzKW3ezexkzHJn4TGsONycC/view

96. Տե՛ս Human Rights Watch, World Report 2022 (անգլերեն), https://www.hrw.org/hy/worldreport/2022/countrychapters/380740

97. Տե՛ս Փինք Արմենիա, «Շուռնուխում բռնության արձագանք ատելության խոսքի համատեքստում» իրավական վերլուծություն, 
https://www.pinkarmenia.org/wpcontent/uploads/2019/05/Shurnukh.pdf

98. Տե՛ս Փինք Արմենիա, «Նոր ձեռքբերում Շուռնուխի գործով», https://www.pinkarmenia.org/news/shurnukhtrial/

https://www.pinkarmenia.org/wp-content/uploads/2021/08/lgbt-report-2020-hy.pdf
https://www.pinkarmenia.org/wp-content/uploads/2021/08/lgbt-report-2020-hy.pdf
https://www.pinkarmenia.org/news/rainbowmap2021/
https://www.pinkarmenia.org/wp-content/uploads/2022/05/lgbtreport2021_hy.pdf
https://www.pinkarmenia.org/wp-content/uploads/2022/05/lgbtreport2021_hy.pdf
https://www.pinkarmenia.org/wp-content/uploads/2021/08/lgbt-report-2020-hy.pdf
https://drive.google.com/file/d/1sir78tQWDRzKW3ezexkzHJn4TGsONycC/view
https://drive.google.com/file/d/1sir78tQWDRzKW3ezexkzHJn4TGsONycC/view
https://drive.google.com/file/d/1sir78tQWDRzKW3ezexkzHJn4TGsONycC/view
https://www.hrw.org/hy/world-report/2022/country-chapters/380740
https://www.pinkarmenia.org/wp-content/uploads/2019/05/Shurnukh.pdf
https://www.pinkarmenia.org/news/shurnukh-trial/
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Մտահոգություններ ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների 
խախտումերին ՄԻՊ-ի անդրադարձի վերաբերյալ

2020 թվա կա նի ապ րի լին « Փինք» ի րա վա պաշտ պան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յու նը 
մտա	հո	գութ	յուն	 է	 հայտ	նել	Մար	դու	 ի	րա	վունք	նե	րի	պաշտ	պա	նի	 գրա	սեն	յա	կի	 հրա	պա-
րա	կած՝	2019	թվա	կա	նի	տա	րե	կան	հա	ղորդ	ման	մեջ	ԼԳԲՏ	ան	ձանց	ի	րա	վունք	նե	րի	խախ-
տում	նե	րի	վե	րա	բեր	յալ	պատ	շաճ	գնա	հա	տա	կան	ներ	չտա	լու	կա	պակ	ցութ	յամբ՝	տա	րե	կան	
հա	ղորդ	ման	շրջա	նա	կում	ԼԳԲՏ	ան	ձանց	ի	րա	վունք	նե	րի	վե	րա	բեր	յալ	անդ	րա	դար	ձը	գնա-
հա	տե	լով	«խիստ	սահ	մա	նա	փակ	և	խու	սա	փո	ղա	կան»99։ 

Կազ մա կեր պութ յան հա մար մտա հո գութ յան ա ռիթ է ե ղել մաս նա վո րա պես այն փաս տը, որ 
զե կույ ցում ԼԳԲՏ ան ձանց ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ նկա րագ րութ յու նը սահ մա նա փակ վում է 
1.5 է ջով, ներ կա յաց ված է «Այլ ի րա վունք ներ» գլխում, զե կույ ցում բա ցա կա յում են ի րա վա խախ
տում նե րի կոնկ րետ դեպ քե րի մա սին լիար ժեք տե ղե կութ յուն և գ նա հա տա կան ներ։ Մինչ դեռ 
կազ մա կեր պութ յունն ար ձա նագ րել է, որ հա մե մա տութ յան կար գով նույն հա ղորդ ման այլ բա
ժին նե րում խտրա կա նութ յան են թարկ վող այլ խմբե րի հա մար նա խա տես ված են ամ բող ջա կան 
գլուխ ներ, են թա կե տեր և հան գա մա նա լից վեր լու ծութ յուն ներ100։ 

99. Տե՛ս Փինք Արմենիա, «ՄԻՊը խուսափում է պատշաճ գնահատական տալ ԼԳԲՏ անձանց մարդու իրավունքների խախտումներին», 
https://www.pinkarmenia.org/news/ombudsmanreport2019/

100. Տե՛ս նույն տեղում, https://www.pinkarmenia.org/news/ombudsmanreport2019/

https://www.pinkarmenia.org/news/ombudsman-report2019/
https://www.pinkarmenia.org/news/ombudsman-report2019/
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 Սույն հրա տա րա կութ յու նը պատ րաս տել է « Մար դու ի րա
վունք նե րի հե տա զո տութ յուն նե րի կենտ րոն» հա սա րա կա
կան կազ մա կեր պութ յու նը  Հա յաս տա նում  Նի դեր լանդ նե րի 
 Թա գա վո րութ յան դես պա նա տան ա ջակ ցութ յամբ։

 Սույն հրա տա րա կութ յան բո վան դա կութ յու նը և  ար տա
հայ տած տե սա կետ նե րը միայն « Մար դու ի րա վունք նե րի հե
տա զո տութ յուն նե րի կենտ րոն» ՀԿինն են և  կա րող են չհա
մընկ նել  Հա յաս տա նում  Նի դեր լանդ նե րի  Թա գա վո րութ յան 
դես պա նա տան տե սա կետ նե րին։

© Մարդու իրավունքների հետազոտությունների կենտրոն
Երևան 2022


