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ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄԻ ԿՈՂՄԻՑ
Անկախացումից ի վեր Հայաստանում ընթացող ներքին ևարտաքին քաղաքական զարգա
ցումները, երկրում ձևավորված քրեաօլիգարխիկ վերնախավի կողմից ռեսուրսների մենա‑
շնորհումը, ընտրակեղծարարությունը, սեփականության իրավունքի ոտնահարումները, ինս
տիտուցիոնալ կոռուպցիայի արմատավորումը, արդարադատության համակարգի խորքային
խնդիրները հանգեցրին սոցիալական արդարության ճգնաժամի, որի արձագանքն էին 2018
թվականի համաժողովրդական հակակառավարական զանգվածային ցույցերը՝ Թավշյա հե
ղափոխությունը, և նոր կառավարության ձևավորումը։
Նոր կառավարությունը ձևավորվեց 2018 թվականի դեկտեմբերին ազատ և թափանցիկ գնա
հատված արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների միջոցով։ Կառավարության գոր
ծունեության հիմնարար ուղենիշ հռչակվեցին, ի թիվս այլնի, «մարդու իրավունքների պաշտ
պանվածությունը, ժողովրդավարությունը, ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացու
մը, իրավունքի գերակայությունը, օրենքի առաջ բոլոր մարդկանց հավասարությունը, անկախ
դատական համակարգի գոյությունը» (ՀՀ Կառավարության ծրագիր, 2019 թ.)։
Սակայն Կառավարության 2019 թվականի ծրագրով սահմանված առանցքային նպատա
կադրումները մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում մնում են չիրականացված։
Նպատակադրումների թվում էին դատական համակարգի մատչելիության և արդյունավե
տության ապահովումը, սահմանադրական բարեփոխումների իրականացումը, օրենքի առջև
հավասարության երաշխավորման, խտրականության կանխման և հավասար իրավունքների
իրագործման ուղղությամբ համապարփակ օրենսդրության ընդունումը։
ՀՀ Կառավարության համակարգային բարեփոխումների ձախողման կամ հապաղման պայ
մաններում 2020 և 2021 թվականների զարգացումներն էլ ավելի խորացրին Հայաստանում
իրավունքների պաշտպանության մարտահրավերները։
2020 թվականի գարնանը Քովիդ-19 համավարակին պետությունն արձագանքեց 5 ամսով
արտակարգ դրություն հայտարարելով։ Կառավարությունն ընդունել է մի շարք սահմանափա
կումներ, որոնք, ի թիվս այլնի, ներառում էին տեղաշարժի, հավաքների, լրատվամիջոցների
գործունեության սահմանափակումներ և դպրոցների փակում։
Նույն թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանի Հանրապետության սանձազերծած պատերազմի
հետևանքով Հայաստանում հայտարարվել է ռազմական դրություն։ ՀՀ Մարդու իրավունքների
պաշտպանի գրասենյակը, տեղական և միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություն
ներն արձանագրել են պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո ադրբեջանական զինված ու
ժերի կողմից Արցախի և Հայաստանի բնակչության նկատմամբ մարդու իրավունքների կոպ
տագույն խախտումներ, պատերազմական հանցագործություններ, գերեվարված անձանց
խոշտանգման և նրանց հանդեպ անմարդկային վերաբերմունքի դեպքեր։
2021 թվականի հունիսին կրկին տեղի ունեցան արտահերթ խորհրդարանական ընտրութ
յուններ, որոնք, միջազգային դիտորդական առաքելությունների դիտարկումներով, ընթացել
են լարված ևանհանդուրժողականության մթնոլորտում։
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2020 և 2021 թվականների իրադարձությունները սրեցին խոսքի ազատության իրավիճակը։
Սոցիալական ցանցերում համատարած բնույթ սկսեց կրել ատելության խոսքը։ Ուժգնացան
իրավապաշտպանների դեմ արշավները։

Խմբ ագր ակ ազմ ի կողմ ից

2021 թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ քաղաքական
դաշտում ընդլայնվել էր թշնամության և բռնության կոչերի տարածումը թե՛ իշխանական, թե՛
ընդդիմադիր ուժերի և նրանց համախոհների շրջանակներում։ Այս մասին մտահոգություն են
հայտնել քաղհասարակության մի շարք ներկայացուցիչներ՝ հորդորելով քաղաքական շրջա
նակներին զերծ մնալ ժողովրդավարական սկզբունքները և մարդու իրավունքների արժեքնե
րը խեղաթյուրող վարքագծից։

Նշված ժամանակահատվածում արձանագրված խիստ մտահոգեցնող իրադարձություննե
րից էր ազգային անվտանգության ծառայության կողմից ազգությամբ եզդի իրավապաշտպան
Սաշիկ Սուլթանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելը։ Ինչպես համավարակով
պայմանավորված արտակարգ դրության պայմաններում, այնպես էլ հետպատերազմյան փու
լում գրանցվեց ընտանեկան բռնության դեպքերի աճ, միևնույն ժամանակ խտրականության
կանխման և հավասար իրավունքների իրագործման ուղղությամբ պետության հանձնառութ
յուններն ու օրակարգը մղվեցին հետին պլան՝ անհամաչափորեն խորացնելով կանանց, ինչ
պես նաև ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների իրացման առանց այն էլ համակարգային և շարունա
կական խնդիրները։
2020 թվականի հունվարի 23-ին ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների խորհրդի Համընդհանուր
պարբերական դիտարկման (ՀՊԴ) խումբը երրորդ անգամ քննեց Հայաստանում մարդու իրա
վունքների իրավիճակը։ Հատկանշական է, որ ՀՊԴ աշխատանքային խմբի ներկայացրած
առաջարկների զգալի մասը վերաբերում է հակախտրականության և, մասնավորապես, գեն
դերային հավասարության ոլորտներում պետության պարտավորությունների իրականացմա
նը, ինչպես նաև իրավապաշտպանների պաշտպանությանն առնչվող խնդիրների և մար
տահրավերների լուծմանը։ Առաջարկությունների մեծ մասը նաև հորդորում է Հայաստանի
Հանրապետությանը վավերացնել Եվրոպայի խորհրդի «Կանանց նկատմամբ բռնության և
ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին» կոնվենցիան (Ստամ
բուլյան կոնվենցիան), պայքարել ընտանեկան և կանանց նկատմամբ բռնության տարաբնույթ
դրսևորումների դեմ, ապահովել լրագրողների ևիրավապաշտպանների պաշտպանությունը։
Այսպիսով՝ Մարդու իրավունքների հետազոտությունների կենտրոնը (ՄԻՀԿ) սույն զեկույցի
շրջանակում ներկայացնում է խոսքի ազատության, իրավապաշտպանների, կանանց և ԼԳԲՏ
անձանց իրավունքների պաշտպանության իրավիճակը 2020-2021 թվականների ընթացքում։
Զեկույցի նպատակն է վերոնշյալ ոլորտներում և ընտրված ժամանակահատվածում ներ
կայացնել Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության իրավիճակի վերաբերյալ
ամփոփ, հանրահասանելի և ճշգրիտ տեղեկատվություն՝ նախատեսված լայն լսարանի, այդ
թվում իրավապաշտպան կառույցների, մեդիա դաշտի ներկայացուցիչների, պետական օղակ
ների և լայն հանրության համար։
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Խմբ ագր ակ ազմ ի կողմ ից

Զեկույցը պատրաստվել է սեղանային հետազոտության մեթոդով՝ համացանցում և մեդիա
դաշտում առկա տեղեկատվության, հոդվածների, քաղաքացիական հասարակության և փոր
ձագիտական շրջանակներում քննարկումների առիթ դարձած իրադարձությունների, հետա
զոտությունների և միջազգային կազմակերպությունների և իրավապաշտպան կառույցների
զեկույցների ուսումնասիրությամբ։ Ըստ այդմ՝ սույն հրատարակությունը խորքային վերլուծա
կան փաստաթուղթ չէ, չի ենթադրում մասնավոր իրավական և քաղաքականության խնդիրնե
րի վերլուծություն։
Զեկույցի պատրաստման ընթացքում հաշվի են առնվել ընտրված ոլորտներում իրավունքի
ոտնահարման դեպքերի տարածվածությունը և հրատապությունը, նման դեպքերի առնչութ
յամբ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և ոլորտային փորձագետ
ների հնչեցրած մտահոգություններն ու ՀՀ Կառավարությանն ուղղված պահանջներն ու հար
ցադրումները, ինչպես նաև խնդիրների առնչությամբ ՄԱԿ-ի և տարածաշրջանային մարդու
իրավունքների մարմինների և միջազգային իրավապաշտպան կառույցների դիրքորոշումներն
ու ներկայացրած առաջարկները։
Զեկույցի պատրաստումը կունենա շարունակական բնույթ և տարեկան պարբերականութ
յամբ կներկայացնի Հայաստանում մարդու իրավունքների իրավիճակը, մարդու իրավունք
ների պաշտպանության վերաբերյալ զարգացումները՝ ընդլայնելով քննարկվող ոլորտների
շրջանակը։
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2020 և 2021 թվականների զարգացումները Հայաստանում խոսքի ազատության պաշտպա
նության առումով լի էին մարտահրավերներով։
2020 թվականին ՄԱԿ-ի Համընդհանուր պարբերական դիտարկման (ՀՊԴ) աշխատանքա
յին խմբի դիտարկումներում, ի թիվս այլնի, Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) Կառավա
րությանն առաջարկվել է երաշխավորել խոսքի և մամուլի ազատությունը և այս առումով
ապահովել լրագրողների և իրավապաշտպանների պաշտպանությունը1։
Հայաստանը 2021 թվականին, մամուլի ազատության համաշխարհային ցուցիչի համաձայն,
զբաղեցրել է 63-րդ տեղը՝ երկու միավորով զիջելով նախորդ տարվա ցուցանիշը2։

Խոսք ի ազ ատ ության իր ավ ունք ի պաշտպանություն

ԽՈՍՔԻ ԱԶԱՏՈՒԹՅ ԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

«Freedom House» միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության 2021 թվականի զեկույ
ցի համաձայն՝ անկախ և հետաքննող լրատվամիջոցները Հայաստանում գործում են համեմա
տաբար ազատ և հիմնականում հրապարակում են առցանց: Իսկ տպագիր և հեռարձակվող
լրատվամիջոցների մեծ մասը կապված է «քաղաքական կամ ավելի մեծ կոմերցիոն շահերի
հետ»3։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն (ԽԱՊԿ) 2020 թվականին արձանագրել է
273 տարատեսակ ճնշումներ լրագրողների նկատմամբ, այդ թվում՝ ֆիզիկական բռնության 6
դեպք, տեղեկություն ստանալու և տարածելու իրավունքի 90 խախտում, լրագրողների և լրա‑
տվամիջոցների ներգրավմամբ 74 նոր դատական գործ4։
2021 թվականի ընթացքում ԽԱՊԿ-ն արձանագրել է ֆիզիկական բռնության 18
դեպք,տարատեսակ այլ ճնշումների 108 դեպք5։ Տարվա կտրվածքով ԽԱՊԿ-ի արձանագրած
դեպքերում լրագրողներին բռնությունների ու ճնշումների են ենթարկել նաև իշխանության
բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ, քաղաքական գործիչներ6։

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 ԶԼՄ-ների 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 ԶԼՄ-ների 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/
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2020 թվականին կորոնավիրուսային համավարակը զսպելու նպատակով հայտարարված
արտակարգ դրության առաջին ամսվա ընթացքում ՀՀ Կառավարությունը սահմանեց վարչա
կան տույժեր համավարակային իրավիճակի մասին այնպիսի տեղեկություններ հրապարա
կելու համար, որոնք հակասում են պաշտոնական աղբյուրների հաղորդումներին։ Այս քայլը
հիմնավորվել է հասարակության շրջանում խուճապ չստեղծելու, ինչպես նաև ապատեղեկա‑
տվությունից խուսափելու մտահոգությամբ։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի (ՄԻՊ) 2020 թվականի տարեկան հաղորդման մեջ տեղ
գտած՝ վերոգրյալ սահմանափակումների վերաբերյալ վերլուծության համաձայն՝ «բացառա
պես պաշտոնական տեղեկատվությունը հրապարակելու հնարավորությունը մամուլի
ազատության և լրագրողական անխոչընդոտ աշխատանքի անհամաչափ սահմանա
փակում է»7։

Խոսք ի ազ ատ ության իր ավ ունք ի պաշտպանություն

Արտակարգ և ռազմական դրություններ

Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության (ԵԱՀԿ) մամու
լի ազատության հարցերով ներկայացուցիչը նույնպես նշել է, որ միայն իշխանությունների
հրապարակած տեղեկատվությունը տարածելը չափազանց խիստ միջոց է, որը սահմա
նափակում է մամուլի ազատությունը8։
Կառավարության մտցրած սահմանափակումները քննադատող հայտարարություններով
հանդես են եկել նաև տեղական լրագրողներ և իրավապաշտպան կազմակերպություններ։
Մասնավորապես, լրատվամիջոցների ղեկավարները անհանգստություն են հայտնել ՀՀ պա
րետ Տիգրան Ավինյանին՝ նշելով, որ նման կարգավորումները «զուրկ են կանխատեսելիությու
նից ևորոշակիությունից» և հետևաբար կարող են կիրառվել կամայականորեն9։
Վերջիններիս և կառավարության ներկայացուցիչների միջև քննարկումների և լրագրողա
կան համայնքի հայտարարություններից հետո 2020 թվականի ապրիլին լրատվամիջոցներին
վերաբերող սահմանափակումները հանվեցին10։
Համավարակով պայմանավորված արտակարգ դրությանը հաջորդեց Արցախյան երկրորդ
պատերազմը և պատերազմով պայմանավորված ռազմական դրությունը. կրկին մտցվեցին
ԶԼՄ-ների աշխատանքներին վերաբերող սահմանափակումներ։
Մասնավորապես, 2020 թվականի սեպտեմբերին արգելվեց մարտական գործողություննե

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/representative-on-freedom-of-media/449098?fbclid=IwAR1LFIDlihv1ZlTcJhU3
SAJ84Gg-fM072x1o_QB3OQoP49CQUxY717a7Xck
9. Տե՛ս «Հայաստանում խոսքի ազատության վիճակի և լրագրողների ու ԶԼՄ-ների իրավունքների խախտումների մասին» Խոսքի
ազատության պաշտպանության կոմիտեի 2020 թ. տարեկան զեկույց, էջեր 4-5, http://khosq.am/reports/
10. Տե՛ս Freedom House, Freedom in the world 2021, Armenia (անգլերեն), https://freedomhouse.org/country/armenia/freedom-world/2021
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«Լրագրողների եվրոպական ֆեդերացիան» հանդես է եկել հայտարարությամբ՝ դատա
պարտելով վերոնշյալ սահմանափակումները և դրանք որակելով որպես «լրատվամիջոցնե
րի ազատության միանգամայն անընդունելի և բացահայտ խախտում այնպիսի համա
տեքստում, երբ անկողմնակալ տեղեկատվությունը կենսական է»13։
Նշված սահմանափակումների վերաբերյալ ԽԱՊԿ-ը հայտնել է կարծիք, որ առկա են ոչ
հստակ ձևակերպված դրույթներ, ինչպես նաև անհամաչափ տույժեր, որոնք կարող են
հանգեցնել տարընթերցումների և լրագրողներին կանգնեցնել ֆինանսական խնդիրնե
րի առջև14։

Խոսք ի ազ ատ ության իր ավ ունք ի պաշտպանություն

րի մասին պաշտոնականից զատ տեղեկություններ տարածելը11, իսկ հոկտեմբերին արգելվեց
նաև հրապարակել այնպիսի տեղեկատվություն, որը կքննադատի, կհերքի պետական ան‑
վտանգության ապահովմանն առնչվող գործողությունները, կասկածի տակ կդնի դրանց արդ
յունավետությունը կամ դրանք որևէ այլ կերպ կարժեզրկի12:

Սահմանափակումների որոշակիության և դրանց՝ միջազգային իրավունքների չափանիշնե
րին համապատասխանելիության խնդիրներին է անդրադարձել նաև ՄԻՊ-ի 2020 թվականի
տարեկան հաղորդումը15։
Նշանակալի է, որ Մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա Սահմանադրա
կան դատարանը 2021 թվականի մայիսի 4-ին կայացրել է որոշում, որի համաձայն՝ Կառավա
րության համապատասխան որոշման հավելվածի 9.1-ին կետում «դրանց արդյունավետությու
նը կասկածի տակ դնող կամ որևէ այլ կերպ արժեզրկող» բառակապակցությունը ճանաչվել
է Սահմանադրության 42-րդ (կարծիքի արտահայտման ազատություն) և 79-րդ (որոշա
կիության սկզբունքը) հոդվածներին հակասող և անվավեր16։

Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ
2021 թվականի հունիսին տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները,
դրա շրջանակում ծավալված քաղաքական պայքարը նոր խնդիրներ են ստեղծել խոսքի ազա
տության պաշտպանության համատեքստում։
11. Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետությունում ռազմական դրություն հայտարարելու մասին» 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի N 1586-Ն
որոշում, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=146652
12. Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի N 1586-Ն որոշման մեջ լրացումներ
կատարելու մասին» 2020 թվականի հոկտեմբերի 8-ի N 1655-Ն 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/armenia-new-amendments-to-the-martial-law-seriously-undermine-mediafreedom/
14. Տե՛ս «Հայաստանում խոսքի ազատության վիճակի և լրագրողների ու ԶԼՄ-ների 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 443-448, https://www.ombuds.am/images/
files/883f55af65e3c33553139031c7ac0ce6.pdf
16. Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրական դատարանի որոշում, ՍԴՈ-1592, https://www.concourt.am/armenian/decisions/common/2021/pdf/sdv-1592.pdf
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ԵԱՀԿ Ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի
(ԵԱՀԿ-ԺՀՄԻԳ) իրականացրած դիտորդական առաքելության մշտադիտարկման արդյունք
ների համաձայն՝ Հայաստանի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները մրցակ
ցային էին և լավ կազմակերպված, սակայն տեղի էին ունենում բևեռացված և ագրեսիվ
հռետորաբանությամբ19։

Ծանր վիրավորանքի քրեականացում

Խոսք ի ազ ատ ության իր ավ ունք ի պաշտպանություն

Խոսքի ազատության պաշտպանւթյան կոմիտեի համաձայն՝ արտահերթ խորհրդարանա
կան ընտրությունների քարոզարշավը, քվեարկության գործընթացը և հետընտրական գործու
նեության լուսաբանումը «լուրջ փորձություն» են եղել լրագրողների համար17։ Իրենց մասնա
գիտական պարտականությունները կատարող լրագրողների նկատմամբ արձանագրվել են
ֆիզիկական բռնությունների դեպքեր18։

Հուլիսի 30-ին Ազգային ժողովն ընդունեց քրեական և քրեական դատավարության օրենսգր
քերում փոփոխություններ կատարելու նախագծերի փաթեթը, որով քրեականացրեց ծանր
վիրավորանքը, այդ թվում՝ հանրային և պետական գործունեություն ծավալող անձանց
հանդեպ (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 թվականի հունվարի 27-ին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը
(ԵԽԽՎ) ընդունել է «Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտների գործունեությու
նը» բանաձևը, որում Հայաստանի իշխանություններին կոչ արվեց ապաքրեականացնելու
17. Տե՛ս «Հայաստանում խոսքի ազատության վիճակի և լրագրողների ու ԶԼՄ-ների 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 30-ին, https://www.arlis.am/documentView.aspx?docid=155311
21. Տե՛ս նույն տեղում, https://www.arlis.am/documentView.aspx?docid=155311

11

Վերոգրյալ փոփոխությունից ի վեր, ՀՀ դատախազության հրապարակած տվյալների համա
ձայն, 2021 թվականին ծանր վիրավորանքի արարքների դեպքերով հարուցվել է 166 քրեա
կան գործ, և մեղադրանք է առաջադրվել 14 անձի23: Նույն տարվա սեպտեմբերին վարչապետ
Նիկոլ Փաշինյանի ֆեյսբուքյան էջում վիրավորական մեկնաբանություն թողած անձի նկատ
մամբ հարուցվել է քրեական գործ, ինչի կապակցությամբ իր մտահոգությունն է արտահայտել
«Freedom House» միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը՝ հորդորելով ՀՀ իշխա
նություններին դադարեցնել ծանր վիրավորանքը քրեականացնող օրենսդրության կիրարկու
մը և նշելով, որ քրեական գործի հարուցումը խորհրդանշում է ժողովրդավարական նորմե
րի ակնհայտ հետընթաց Հայաստանում՝ ներառյալ խոսքի ազատությունը24։
Փոփոխություններն արժանացան նաև լրագրողական համայնքի ևիրավապաշտպան կազ
մակերպությունների քննադատությանը։ Վերջիններս հանդես եկան հայտարարությամբ՝ նշե
լով, որ օրենսդիրը, չանսալով լրագրողական համայնքի կոչերին, հաստատել է ռեպրեսիվ նա
խաձեռնություն, որով «էական վնաս կհասցվի խոսքի, արտահայտվելու ազատությանն ու
կսահմանափակվի լրատվամիջոցների՝ օբյեկտիվ քննադատելու հնարավորությունը»25։

Խոսք ի ազ ատ ության իր ավ ունք ի պաշտպանություն

քրեական օրենսգրքի 137.1-ին հոդվածով նախատեսված «ծանր վիրավորանքը»22։

Հարկ է նշել, որ 2022 թվականի հուլիսի 1-ից 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:

Ազգային ժողովում լրագրողների մասնագիտական
աշխատանքի սահմանափակում
ն եր
Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից հետո՝ 2021 թվականի երկրորդ կեսին,
ութերորդ գումարման խորհրդարանի նախագահը ստորագրեց մի որոշում, որով սահմանա
փակվեցին Ազգային ժողովի տարածքում իրենց մասնագիտական գործունեությունն
իրականացնելիս լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների տեղաշարժի հնարավորութ
յունները27։
22. Տե՛ս «Ազատություն» ռադիոկայան, «ԵԽԽՎ-ն 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/
law-society-arm/grave-insult-criminalization-decriminalization-arm/
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
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Վերոնշյալ սահմանափակումների առնչությամբ հրապարակված ՄԻՊ-ի գրասենյակի ար
տահերթ զեկույցն արձանագրել է, որ սահմանափակումները կիրառվել են Ազգային ժողովի
նախագահի որոշմամբ, չեն ստացել որոշակի, հստակ և կանխատեսելի ամրագրումներ
օրենսդրական մակարդակում, իսկ որոշումն ընդունվել է առանց լրագրողական կազմա
կերպությունների հետ քննարկումների, ինչը Մարդու իրավունքների պաշտպանը անընդու
նելի է համարել31։

Խոսք ի ազ ատ ության իր ավ ունք ի պաշտպանություն

Ընդունված սահմանափակումները քննադատության և բուռն քննարկումների առիթ դար
ձան լրագրողական ևիրավապաշտպան համայնքում28։ Եթե նախկինում լրագրողներն իրենց
մասնագիտական պարտականությունները կատարում էին խորհրդարանի ողջ տարածքում,
ապա նոր որոշման արդյունքում լրագրողական գործունեություն իրականացնելու համար նա
խատեսվեցին Ազգային ժողովի շենքի առանձնացված հատուկ տարածքներ՝ նիստերի դահ
լիճի դիմաց գտնվող սրահը, օթյակը և Ազգային ժողովի այգին29։ Իսկ պատգամավորների աշ
խատասենյակներում լրագրողները կարող են մասնագիտական գործունեություն իրականաց
նելու նպատակով գտնվել միայն պատգամավորի համաձայնությամբ30։

2021 թվականի оգոստոսի 24-ին Ազգային ժողովում ԶԼՄ-ների 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: Լրագրողների կողմից ՄԻՊ-ին հասցեագրված
բողոքներում տեղ են գտել նաև այնպիսի դեպքեր, երբ Ազգային ժողովի անվտանգության ծառա
յության աշխատակիցները լրագրողներից պահանջել են ջնջել նկարահանված նյութերը՝ սպառ
նալով, որ այլապես տվյալ լրագրողները կզրկվեն հավատարմագրումից33:

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՝ ԱԺ-ում 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 ԶԼՄ-ների 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
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ՄԱԿ-ի Իրավապաշտպանների մասին հռչակագրի համաձայն՝ իրավապաշտպաններ34 են
«անհատներ, խմբեր և ասոցիացիաներ... որոնք նպաստում են մարդու իրավունքների, ժողո
վուրդների և անհատների հիմնարար ազատությունների խախտումների արդյունավետ վե
րացմանը»35: Հետևաբար յուրաքանչյուր ոք, անկախ մասնագիտությունից, կարող է համարվել
իրավապաշտպան, եթե իր գործունեությունն այս կամ այն կերպ ուղղված է մարդու իրավունք
ների առաջխաղացմանը:
ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակն այս հռչակագիրը
մեկնաբանելիս նշել է, որ իրավապաշտպաններն ունեն որոշակի պարտականություններ և
հետևաբար պետք է ընդունեն մարդու իրավունքների համընդհանրությունը, պաշտպանեն
մարդու իրավունքները և դա անեն խաղաղ ճանապարհով36: Իրավապաշտպանների մասին
հռչակագրի հիմնական նպատակն է իրավապաշտպանների պաշտպանության ապահովումը՝
հաշվի առնելով աշխարհում նրանց նկատմամբ ճնշումների տարածվածությունը։ Հետևաբար
այն ներառում է իրավապաշտպաններին տրված իրավունքներ, ինչպիսիք են, ի թիվս այլնի,
նյութական միջոցներ ստանալու իրավունք (այդ թվում՝ արտերկրից), մարդու իրավունքների
ջատագովություն, մշտադիտարկում, բողոքների ներկայացում, հանրային լսումներին, վա
րույթներին և դատավարություններին մասնակցության իրավունք, պետական մարմիններին
և գերատեսչություններին իրենց աշխատանքների վերաբերյալ քննադատություններ ևառա
ջարկություններ անելու իրավունք, տեղեկատվության հավաքման իրավունք37։

Իր ավ ապ աշտպ անն եր ի գործ ուն եություն

ԻՐԱՎԱՊԱՇՏՊԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅ ՈՒՆ

***
2020 թվականի հունվարին ՄԱԿ-ի Համընդհանուր պարբերական դիտարկման արդյունքում
Հայաստանի Կառավարությանը, ի թիս այլնի, առաջարկվել է վերջ տալ իրավապաշտպան
ների դեմ հարձակումների անպատժելիության մշակույթին, ապահովել այդպիսի հար
ձակումների և սպառնալիքների առթիվ անկախ, անկողմնակալ, արագ և արդյունավետ
հետաքննություն (մասնավորապես խտրականության դեմ պայքարի և կանանց իրա
վունքների ապահովման ոլորտում գործող անձանց նկատմամբ տարաբնույթ ոտնձգու‑ 
թյուններին վերաբերող դեպքերում), քաղաքացիական հասարակության, իրավապաշտ
պանների և լրագրողների համար երաշխավորել անվտանգ և ապահով միջավայր38:
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
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2020 թվականի դեկտեմբերին ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանը հանդես է եկել հայ
տարարությամբ, որտեղ մտահոգություն է հայտնել առ այն, որ նկատվում է իրավապաշտ
պաններին ուղղված բռնության կոչերի, սպառնալիքների, ահաբեկելու դեպքերի աճի միտում՝
նշելով դրանց անթույլատրելիության մասին, ինչպես նաև հիշեցնելով հասարակական կազ
մակերպությունների ազատ գործունեությունը երաշխավորելու, նրանց պաշտպանությունը
ապահովելու պետության պոզիտիվ պարտականության մասին39:

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

Իր ավ ապ աշտպ անն եր ի գործ ուն եություն

2020 և 2021 թվականներին արձանագրվել են Հայաստանում իրավապաշտպանների և ակ
տիվիստների նկատմամբ ճնշումներ մի շարք դեպքերով։

2020 թվականի ամռանը Ամուլսարի ոսկու հանքը շահագործող «Լիդիան Արմենիա» կազմա
կերպության պահնորդական ծառայության գործողությունների դեմ բողոքի դուրս եկան Ջեր
մուկի և հարակից համայնքների բնակիչները, բնապահպան-ակտիվիստները և Հայաստանի
այլ քաղաքներից միացած քաղաքացիները40, դրան հաջորդեցին նաև շահագործման աշխա
տանքների դեմ բնապահպան ակտիվիստների նախաձեռնած բողոքի ակցիաները Երևանում։
Ջերմուկում օգոստոսի 5-ին տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի ընթացքում ոստիկանությունն
անհամաչափ ուժ է գործադրել ակտիվիստների նկատմամբ, ոստիկանության կողմից բերման
ենթարկվածների շարքում էր նաև բնապահպան-ակտիվիստ Անի Խաչատրյանը41։
Օգոստոսի 6-ին արդեն Երևանում՝ Կառավարության շենքի առջևից, բերման են ենթարկել
իրավապաշտպան-փաստաբան Նինա Կարապետյանցին, փաստաբաններ Արա Ղարագյոզ
յանին և Լուիզա Վարդանյանին, որոնք, իրենց իսկ պնդմամբ, դուրս էին եկել միայնակ ակցիա
իրականացնելու42։ Նույն օրը երեկոյան ոստիկանությունը բերման է ենթարկել խաղաղ հեծան
վաերթի մասնակցող շուրջ 20 անձի, այդ թվում՝ բնապահպան-ակտիվիստ Լևոն Գալստյանին,
ով նկարահանում էր ոստիկանության գործողությունները 43։

39. Տե՛ս ՀՀ ՄԻՊ-ի հայտարարությունն իրավապաշտպան ՀԿ-ներին 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/
human-rights-defenders/armenia-arbitrary-arrest-of-several-envirnmental-rights-defenders
42. Տե՛ս Epress.am, «Իշխանություններին կոչ են անում հանրայնորեն աջակցելու բնապահպան-ակտիվիստներին», 16 փետրվարի, 2022
թ., https://epress.am/2020/08/07/1318-6.html
43. Տե՛ս FIDH, “Armenia: Arbitrary arrest of several environmental rights defenders”, 14 August 2020 (անգլերեն), https://www.fidh.org/en/issues/
human-rights-defenders/armenia-arbitrary-arrest-of-several-envirnmental-rights-defenders

15

Ոստիկանության կողմից բռնության կիրառման դեպքեր են արձանագրվել նաև 2021 թվա
կանի օգոստոսին Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտի գիտավանում՝ Ալիխանյան եղբայրներ փո
ղոցում («Ֆիզգորոդոկ») սկսված շինարարական աշխատանքների դեմ խաղաղ ակցիաների
շրջանակում45։

Իր ավ ապ աշտպ անն եր ի գործ ուն եություն

Նշված դեպքերի կապակցությամբ Իրավապաշտպանների պաշտպանության դիտորդական
կենտրոնը (The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders)՝ Մարդու իրավունքնե
րի միջազգային ֆեդերացիայի (International Federation for Human Rights - FIDH) և Խոշտանգում
ների դեմ համաշխարհային կազմակերպության (the World Organisation Against Torture - OMCT)
հետ համատեղ տարածել են հայտարարություն՝ մտահոգություն հայտնելով ակտիվիստնե
րի ձերբակալման դեպքերի վերաբերյալ՝ նշելով, որ դրանք կարծես ուղղված լինեն սոսկ
իրավապաշտպան գործունեությունը պատժելուն, իսկ Ամուլսարում ոստիկանական
բռնությունների սրացման կապակցությամբ Հայաստանի իշխանություններին կոչ արել
երաշխավորելու անձանց՝ բողոքի ակցիաներ իրականացնելու իրավունքը44։

Ապօրինի կառուցապատման, դրան առնչվող կոռուպցիոն գործարքների դեմ, գիտամշակու
թային ժառանգությունը պահպանելու ևառողջ կենսագործունեության միջավայրում ապրելու
իրավունքի համար պայքարող և խաղաղ հավաքի միջոցով ցույցի դուրս եկած բնակիչների,
այդ թվում՝ երեխաների, և ակտիվիստների նկատմամբ 2021 թվականի օգոստոսին ոստիկա
նությունը կիրառել է խիստ անհամաչափ ուժ, որի հետևանքով երկու անձ (ներառյալ մեկ ան
չափահաս) տեղափոխվել է հիվանդանոց46։ Բացի այդ՝ ոստիկանության աշխատակիցները,
արժանապատվությունը նվաստացնելով և անհամաչափ ուժ կիրառելով, բերման են ենթար
կել քաղաքացիների, իսկ բաժանմունքում՝ ծեծի ենթարկել 19-ամյա երիտասարդի47։
Վերոնշյալ դեպքերի կապակցությամբ հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության
ներկայացուցիչներն ու իրավապաշտպանները հանդես են եկել հայտարարությամբ՝ խստո
րեն դատապարտելով ՀՀ ոստիկանության բիրտ պահվածքն ու կամայականություննե
րը և, ի թիվս այլնի, պահանջելով պատասխանատվության ենթարկել խաղաղ հավաքի
մասնակիցների նկատմամբ բռնություն ու անհամաչափ ուժ կիրառած բոլոր ոստիկան
ներին48։ Բերման ենթարկված անձանց իրավունքների ոտնահարումների մասին փաստել է
նաև ՄԻՊ աշխատակազմը՝ նշելով, որ ոստիկանության գործողությունները եղել են անհա
մաչափ և խախտել են անձանց իրավունքները49։
44. Տե՛ս FIDH “Armenia: Arbitrary arrest of several environmental rights defenders”, 14 August 2020 (անգլերեն), https://www.fidh.org/en/issues/
human-rights-defenders/armenia-arbitrary-arrest-of-several-envirnmental-rights-defenders
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
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ՀՀ ՄԻՊ-ի 2020 թվականի տարեկան հաղորդումն արձանագրել է ատելության խոսքի, բռնութ
յան կոչերի, սպառնալիքների վտանգավոր միտումների, սոցիալական ցանցերում կեղծ կամ
ոչ իրական օգտատերերի ագրեսիվ մեկնաբանությունների շեշտակի աճ50:
ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը արձանագրել է, որ Արցախյան երկրորդ պատերազմի ընթաց
քում և հատկապես պատերազմական գործողությունների դադարից հետո ավելի ուժգնացան
իրավապաշտպանների նկատմամբ հարձակումները և սպառնալիքները51։ Նման սպառնալիք
ների և հարձակումների թիրախ են դարձել Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան
գրասենյակը, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը52 և իրա
վապաշտպան, ինչպես նաև լրագրողական այլ կառույցներ, ինչպես, օրինակ, «Ազատություն»
ռադիոկայանի երևանյան գրասենյակը53։

Իր ավ ապ աշտպ անն եր ի գործ ուն եություն

Ատելության խոսք, հարձակումներ և ճնշումներ
իրավապաշտպանների նկատմամբ

Համաձայն ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի տեղեկանքի՝ իրավապաշտպանների նկատմամբ
բռնության, սպառնալիքների և հարձակումների մի շարք դեպքերի պարագայում, չնայած
ակնհայտ ապացույցներին, իրավապահ մարմինները չեն հարուցել քրեական գործեր54։
2021 թվականին «Մարդու իրավունքների տուն» հիմնադրամը մտահոգություն է հայտնել առ
այն, որ իրավապաշտպանների պաշտպանության իրավիճակը Հայաստանում գնալով ավելի
անկայուն է դառնում, մինչդեռ ՀՀ Կառավարությունն այս կապակցությամբ որևէ շոշափելի
քայլ չի ձեռնարկում55։
Հարկ է նշել նաև, որ 2020 և 2021 թվականների իրականացրած ուսումնասիրություններն
արձանագրել են նաև, որ հետհեղափոխական Հայաստանում՝ խտրականության ու ատելութ
յան խոսքի դրսևորումները արդյունավետ և համապարփակ կերպով հասցեագրող օրենսդ
րության բացակայության պայմաններում, ուժգնացել են հատկապես հակագենդերային
ատելության արշավներն ու հռետորաբանության տարածումը, որի թիրախում 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/azgayin-anvtangutyan-tsarayutuny-28-12-2020/
52. Տե՛ս նույն տեղում, https://hcav.am/azgayin-anvtangutyan-tsarayutuny-28-12-2020/
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/azgayin-anvtangutyan-tsarayutuny-28-12-2020/
55. Տե՛ս Human Rights House, “Armenian authorities must support and end harassment against human rights defenders” (անգլերեն), https://
humanrightshouse.org/statements/armenian-authorities-must-support-and-end-harassment-against-human-rights-defenders
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Սաշիկ Սուլթանյանի դեմ քրեական հետապնդում
2020 թվականին ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունը քրեական հետապնդում
սկսեց եզդի իրավապաշտպան, «Մարդու իրավունքների եզդիական կենտրոն» ՀԿ-ի նախա
գահ Սաշիկ Սուլթանյանի դեմ։

Իր ավ ապ աշտպ անն եր ի գործ ուն եություն

նանց և ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող անհատներն ու
կազմակերպությունները56։

2020 թվականի հոկտեմբերի 3-ին Սաշիկ Սուլթանյանի դեմ հարուցվել է քրեական գործ և
մեղադրանք առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 226-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով,
ըստ որի՝ Սաշիկ Սուլթանյանը մեղադրվեց հրապարակայնորեն կամ լրատվության միջոցներ
օգտագործելով ազգային, ռասայական կամ կրոնական թշնամանք հարուցելուն, ռասայական
գերազանցությանը կամ ազգային արժանապատվությունը նվաստացնելուն ուղղված գործո
ղություններ իրականացնելու համար57։
Մեղադրանքի հիմքում դրվեց yezidinews.com կայքի աշխատակցի հետ Սաշիկ Սուլթանյանի
հարցազրույցը, որի ընթացքում իրավապաշտպանը պատմում էր Հայաստանում եզդիական
համայնքի խնդիրների, իրավունքների ոտնահարման, եզդիների նկատմամբ խտրականութ
յան մասին58։
Ըստ «Human Rights Watch» միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության՝ Սաշիկ
Սուլթանյանը վերոնշյալ զրույցում արտահայտել է այնպիսի կարծիքներ, որոնք «լիովին
տեղավորվում են միջազգային իրավունքով պաշտպանվող իրավաչափ խոսքի սահման
ներում», մասնավորապես Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածով
և Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների միջազգային դաշնագրի 19-րդ հոդվածով
պաշտպանվող խոսքի ազատության կարգավորումներով59։
Սաշիկ Սուլթանյանի իրավունքների պաշտպանությունը ստանձնած ՀՔԱ Վանաձորի գրա
սենյակը քրեական հետապնդման կապակցությամբ նշել է՝ «գործ ունենք իրավապաշտպան
գործունեության խոչընդոտման հետ, որն ուղղակի անթույլատրելի 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/wp-content/uploads/2021/03/2020_Anti-gender-campaigns_-research_Arm.pdf
Տե՛ս Անահիտ Սիմոնյան, Անի Թադևոսյան, «Կանանց զրույցներ` հանրային ճնշման պայմաններում», Երևան, 2020 թ., «Մարդու
իրավունքների հետազոտությունների կենտրոն» ՀԿ, https://www.rightsresearch.net/_files/ugd/f1a9eb_e5cd577f3f9e4f8aaba328d0fe9b4b81.
pdf?fbclid=IwAR2GOCn-LydUdISg0b1MoOkumlsRReOY2nN61zmquxpJb-uQKC42yRpxDs4
57. Տե՛ս ՀՔԱՎ, «ՀՔԱՎ-ը ստանձնել է իրավապաշտպան Սաշիկ Սուլթանյանի իրավունքների պաշտպանությունը», 9 հուլիսի, 2021,
https://hcav.am/sashik-sultanyan-9-07-21/
58. Տե՛ս նույն տեղում, https://hcav.am/sashik-sultanyan-9-07-21/
59. Տե՛ս Human Rights Watch, “Armenia: Malicious Prosecution of Activist” (անգլերեն), https://www.hrw.org/news/2021/06/16/armeniamalicious-prosecution-activist
60. Տե՛ս ՀՔԱՎ, «ՀՔԱՎ-ը ստանձնել է իրավապաշտպան Սաշիկ Սուլթանյանի իրավունքների պաշտպանությունը», 9 հուլիսի, 2021,
https://hcav.am/sashik-sultanyan-9-07-21/
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ՀՀ ՄԻՊ-ը, անդրադառնալով Սաշիկ Սուլթանյանի քրեական հետապնդման վերաբերյալ հա
սարակական կազմակերպությունների և «Freedom House»-ի մտահոգություններին, նշել է, որ
դրանք պետք է պատշաճ հաշվի առնվեն և դառնան քրեական հետապնդման մարմինների
լրացուցիչ քննարկման առարկա64։
Քրեական գործի հարուցման կապակցությամբ մտահոգություն է հայտնել և հավելյալ պար
զաբանումներ հայցել Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների գլխավոր հանձնակատար
Դունյա Միյատովիչը65, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի ազգային փոքրամասնությունների, խոսքի ազա
տության ևիրավապաշտպանների վիճակի հարցերով հատուկ զեկուցող-փորձագետները՝ կոչ
անելով դադարեցնելու քրեական հետապնդումը ևընդգծելով, որ թշնամանքի հարուցում կամ
բռնության կոչ չի կարող համարվել ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների ոտնա
հարման մասին հնչող խոսքը66։

Իր ավ ապ աշտպ անն եր ի գործ ուն եություն

Հաջակցություն եզդի իրավապաշտպանի հանդես են եկել նաև հայաստանյան քաղաքա
ցիական հասարակության ներկայացուցիչներն ու իրավապաշտպան կազմակերպություննե
րը61, «Մարդու իրավունքների տուն» հիմնադրամը62, «Freedom House» միջազգային իրավա
պաշտպան կազմակերպությունը63:

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/armenian-authorities-must-support-and-end-harassment-against-human-rights-defenders
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/armenia-authorities-must-drop-charges-against-yezidi-human-rights-defender-andprotect
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/-/commissioner-seeks-clarification-over-criminal-proceedings-againstarmenian-human-rights-defender-sashik-sultanyan
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
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Գենդերային ճեղքվածքի մասին համաշխարհային զեկույցի (Global Gender Gap Report) տվյալ
ներով՝ 2020 թվականի համեմատ Հայաստանում կանանց ռեսուրսների և հնարավորություն
ների հասանելիության իրավիճակը 2021 թվականին վատթարացել է։ Եթե 2020 թվականին 153
երկրների շարքում Հայաստանը զբաղեցնում էր 98-րդ հորիզոնականը, ապա 2021 թվականին
156 երկրների շարքում զբաղեցրեց 114-րդ հորիզոնականը67։
2020 թվականի ընթացքում ՀՀ ՄԻՊ-նարձանագրել է Հայաստանում կանանց իրավունքների
ոտնահարման և նրանց նկատմամբ խտրականության դրսևորման շարունակական դեպքեր68։
2020 թվականին ՀՊԴ աշխատանքային խմբի զեկույցում տեղ են գտել մի շարք հանձնարա
րականներ՝ ուղղված Հայաստանում կանանց իրավունքների ապահովման մարտահրավերնե
րի հասցեագրմանը։ Ի թիվս այլնի Հայաստանին ուղղված առաջարկությունների շարքում են
Ստամբուլյան կոնվենցիայի անհապաղ վավերացումը, ընտանեկան բռնության դեպքերի
արագ և  անաչառ հետաքննությունը, կանանց նկատմամբ բռնության կանխարգելումը
և  արդյունավետ հասցեագրումը, բռնություն վերապրածներին պատշաճ աջակցության
տրամադրումը, սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների դեմ
պայքարը, սեռական և վերարտադրողական առողջության ծառայությունների հասանե
լիության բարելավումը և  ապահովումը, ինչպես նաև աշխատաշուկայում գենդերային
հավասարության ապահովումը69։

Գենդերային հիմ նահարցեր. կանանց իրավունքների պաշտպանություն

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԻՄ ՆԱՀԱՐՑԵՐ. ԿԱՆԱՆՑ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի միջազգային դաշնագրի հի
ման վրա գործող Մարդու իրավունքների կոմիտեն Հայաստանի երրորդ պարբերական զե
կույցի վերաբերյալ 2021 թվականի նոյեմբերին արված իր Ամփոփ եզրակացություններում70
առանձնացրել է կանանց իրավունքների իրացման վերաբերյալ մի շարք մտահոգություններ,
այդ թվում.
•

Գենդերային հիմքով կարծրատիպների շարունակական և կայուն բնույթը, հատկապես
ԶԼՄ-ներում՝ կապված ընտանիքում և հասարակության մեջ կանանց և տղամարդկանց
դերերի և պարտականությունների 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
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Քաղաքական և հասարակական կյանքում՝ ներառյալ գործադիր և օրենսդիր մարմին
ներում, մասնավորապես որոշումների կայացման օղակներում և դատական համակար
գում, կանանց ներկայացվածության ցածր մակարդակը։

•

Ընտանեկան բռնության մասին օրենքում ընտանիքի միասնությանը և հաշտեցմանը
տրվող առաջնահերթությունը՝ կանխարգելիչ և պաշտպանիչ միջոցառումների փոխա
րեն։

•

Հայաստանի ողջ տարածքում գործող ապաստարանների անբավարար թիվը, բռնության
ենթարկված անձանց համար նախատեսված պաշտպանության միջոցների անբավա
րար կատարումը և դրանց անբավարար մշտադիտարկումը, տուժածների համար հա
մապատասխան աջակցության ծառայությունների բացակայությունը։

•

Հղիության արհեստական ընդհատման ապահով և մատչելի ծառայությունների, հակա
բեղմնավորիչ միջոցների, սեռական և վերարտադրողական առողջության այլ ծառայութ
յունների սահմանափակ հասանելիությունը հատկապես գյուղաբնակ, աղքատության մեջ
ապրող, հաշմանդամություն ունեցող, ազգային կամ կրոնական փոքրամասնություններ
ներկայացնող կանանց համար։

•

Դպրոցներում
կայությունը։

սեռական

դաստիարակության

համապարփակ

ծրագրերի

բացա

Գենդերային հիմ նահարցեր. կանանց իրավունքների պաշտպանություն

•

Հայաստանի հերթական՝ յոթերորդ պարբերական զեկույցը առաջիկայում դիտարկվելու է
նաև Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման ՄԱԿ-ի կոմիտեի կողմից:

Համավարակի և պատերազմի հետևանքներ
2020 թվականին երկրում ստեղծված արտակարգ և ռազմական դրությունների պայմաննե
րում կանանց իրավունքների առաջխաղացման օրակարգը մղվել է հետին պլան թե՛ պետութ
յան կողմից նախատեսված օրենսդրական փոփոխությունների հապաղման, թե՛ անհատական
մակարդակում իրավունքների իրացման տեսանկյունից։
Համավարակով պայմանավորված արտակարգ դրության ընթացքում Ընդդեմ կանանց
նկատմամբ բռնության կոալիցիան արձանագրել է ընտանեկան բռնության ահազանգե
րի աճ, արձանագրվել են նաև դեպքեր, երբ բռնության դեպքի առնչությամբ ոստիկանություն
դիմած կնոջ վրա գործադրվել են ճնշումներ ոստիկանության ծառայողների կողմից71։
71. Տե՛ս Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիա, «Քովիդ-19-ի ազդեցությունը կանանց իրավունքների վրա Հայաստանում»,
Սոցիոլոգիական և իրավական հետազոտության հաշվետվություն,
Երևան, 2021 թ., էջ 109-112, 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%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
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Կանանց իրավունքներով զբաղվող փորձագետները և իրավապաշտպանները նշում են, որ
հատկապես դժվարացել է պատերազմից հետո ընտանեկան բռնության դեպքում ոստի
կանություն դիմումներ ներկայացնելը կանանց համար՝ արձանագրելով հետպատերազ
մական համատեքստում «բռնության մշակույթի և տղամարդկանց կողմից բռնության արդա
րացման ավելի համատարած բնույթը»73:

Ընտանեկան բռնություն
Հայաստանը 2017 թվականին ընդունել է «Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտա
նիքում բռնության զոհերի պաշտպանության և ընտանիքում խաղաղության վերականգնման
մասին» օրենքը (Ընտանեկան բռնության մասին օրենք), որը, սակայն, պարունակում է մի շարք
խնդրահարույց դրույթներ, իսկ օրենքի կիրառման հետ կապված խնդիրները հնարավորություն
չեն տալիս ապահովելու տուժողների համապարփակ պաշտպանությունը74:

Գենդերային հիմ նահարցեր. կանանց իրավունքների պաշտպանություն

Արտակարգ դրության պայմաններում կանայք բախվել են նաև սեռական և վերարտադրո
ղական իրավունքների իրացման դժվարությունների: Տրանսպորտային միջոցների բացակա
յության պայմաններում հղիության արհեստական ընդհատման ծառայությունները բավարար
կերպով հասանելի չեն եղել կանանց համար, հատկապես գյուղական համայնքներում սահ
մանված սահմանափակումների պայմաններում խորացել են նաև հաշմանդամություն ու
նեցող կանանց մարտահրավերները առողջապահության, սեռական և վերարտադրողական
առողջության ծառայություններից օգտվելու հարցում72։

Հայաստանը 2017 թվականին ստորագրել է նաև «Կանանց նկատմամբ բռնության ևընտա
նեկան բռնության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվեն
ցիան (Ստամբուլյան կոնվենցիա), բայց մինչ օրս չի վավերացրել:
Ընդդեմ կանանց բռնության նկատմամբ կոալիցիայի (ԸԿՆԲԿ)՝ ՀՀ ոստիկանությանն ուղղած
պաշտոնական հարցման տվյալների համաձայն՝ 2020 թվականին ոստիկանությունը քննել
է ընտանեկան բռնության 540 դեպք, ընդ որում՝ վիճակագրության հիմքում են դրվում միայն
ընտանիքի անդամների կատարած սպանությունները՝ հաշվի չառնելով նախկին կամ ներկա
զուգընկերոջ կատարած հանցագործությունները75։
Պաշտոնական տվյալների համաձայն՝ 2021 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապե
72. Տե՛ս CEDAW Task Force - Armenia, Submission to Pre-Sessional 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, «ՔՈՎԻԴ-19 համավարակի և պատերազմի ազդեցությունը գենդերային
հիմնախնդիրների վրա» քննարկում, https://epfarmenia.am/hy/document/The-impact-of-the-COVID-19-pandemic-and-war-on-genderissues?fbclid=IwAR0xa_ZfDGeN2TztE2yDTpQqIjIDRa6M3AkiEm6L1MApt7XEctTmgbSn6RU
74. Տե՛ս Ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և աշխատանքի բյուրո, Մարդու իրավունքների զեկույց. 2021 թ, Հայաստան, էջեր
65-68, https://am.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/92/hrr2022_arm.pdf
75. Տե՛ս Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիա, Տարեկան լրաթերթ, 2020 թ., էջ 4, https://coalitionagainstviolence.org/wpcontent/uploads/2021/05/CSVW-rep-2020.pdf?fbclid=IwAR0jd6_RSUe4fIkNzPpfy7cMXf6ZRvHd7fjSNen6w_s7lB2DhEjGUDls48g
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Հարկ է նշել, որ ՀՀ ամբողջ տարածքում բռնություն վերապրածների համար գործում է ըն
դամենը երկու ապաստարան և միայն Երևան քաղաքում, մինչդեռ Եվրոպայի խորհրդի մշա
կած նվազագույն չափանիշների համաձայն՝ հարկավոր է ունենալ 1 տեղ 10 000 բնակչի հաշ
վով77։ Ընտանեկան բռնություն վերապրածների համար չկա նաև ընդհանուր (միասնական)
թեժ գիծ78։
ԸԿՆԲԿ-ի տվյալներով 2020 թվականին եղել է կնասպանության 12 դեպք, ինչը երկու ան
գամ գերազանցում է պաշտոնական տվյալներով հաղորդած դեպքերի քանակը79։
«Ընդդեմ գենդերային բռնության 16-օրյակ»-ին ընդառաջ 2021 թվականի նոյեմբերին
ԸԿՆԲԿ-ն տարածել է հայտարարություն՝ պահանջելով պետական մակարդակում ներդնել
կնասպանության կանխարգելման և արձագանքման մեխանիզմներ։

Կանանց քաղաքական մասնակցություն
«Freedom House» միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունն իր 2020 թվականի
զեկույցում արձանագրել է քաղաքականության մեջ կանանց անբավարար մասնակցությունը
ևերկրի կառավարման մեջ ցածր ներգրավվածությունը՝ նշելով, որ «կուսակցությունների մեծ
մասը քիչ բան է անում կանանց շահերը առաջ տանելու համար՝ բացի թեկնածուների ցուցակ
ներում գենդերային քվոտաների պահանջները բավարարելուց»80։

Գենդերային հիմ նահարցեր. կանանց իրավունքների պաշտպանություն

տության քննչական կոմիտեի վարույթում քննվել է ընտանեկան բռնության վերաբերյալ
556 քրեական գործ76։

2021 թվականին ԵԱՀԿ - ԺՀՄԻԳ դիտորդական առաքելության իրականացրած արտա
հերթ խորհրդարանական ընտրությունների դիտարկման ընթացքում պարզվել 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/yntanekan-brnutyunner-vichakagrutyun_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/shelter-guideline-eng/1680a24ced
78. Տե՛ս Human Rights Watch, World Report 2022, Armenia, https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/armenia
79. Տե՛ս Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիա, Տարեկան լրաթերթ, 2020 թ., էջ 5, https://coalitionagainstviolence.org/wpcontent/uploads/2021/05/CSVW-rep-2020.pdf?fbclid=IwAR0jd6_RSUe4fIkNzPpfy7cMXf6ZRvHd7fjSNen6w_s7lB2DhEjGUDls48g
80. Տե՛ս Freedom House, Freedom in the World Report 2021 (անգլերեն), https://freedomhouse.org/country/armenia/freedom-world/2021
81. Տե՛ս ՀՀ Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններ ԵԱՀԿ-ԺՀՄԻԳ դիտորդական առաքելություն, 2021 թ. վերջնական զեկույց, էջ
22, https://www.osce.org/files/f/documents/2/0/508394.pdf
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«Իլգա Եվրոպա» (ILGA-Europe) միջազգային կազմակերպության 2021 թվականի մայիսին
հրապարակած ամենամյա գնահատականների համաձայն՝ Հայաստանը 49 եվրոպական
երկրների շարքում ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների պաշտպանության ցուցանիշներով զբա
ղեցրել է ամենացածր տեղերից մեկը՝ հայտնվելով 47-րդ հորիզոնականում ևառաջ անցնելով
միայն Թուրքիայից և Ադրբեջանից82։
«Human Rights Watch» միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը 2020 և 2021
թվականների իր տարեկան զեկույցներում նշում է, որ ԼԳԲՏ անձինք Հայաստանում մինչ օրս
շարունակում են «բախվել ոտնձգությունների», «ենթարկվել հետապնդումների, խտրակա
նության և բռնության»83:
2020 թվականի ՀՊԴ աշխատանքային խմբի զեկույցում Հայաստանին ուղղված հանձնա
րարականները, ի թիվս այլնի, հորդորել են պետությանը վճռական գործողություններ ձեռ
նարկել սեռական կողմնորոշման և գենդերային ինքնության հիմքով բռնությունների,
ատելության խոսքի և  ատելության հիմքով հանցագործությունների դեմ, ինչպես նաև
ապահովել օպերատիվ, բազմակողմանի և լրիվ հետաքննություն ԼԳԲՏ անձանց նկատ
մամբ բռնության բոլոր դեպքերի վերաբերյալ84: Հակախտրականության օրենքի ընդուն
ման կարևորության հետ մեկտեղ մեկ տասնյակից ավելի առաջարկություններ, մասնա
վորապես, շեշտադրում են սեռական կողմնորոշումը և գենդերային ինքնությունը որպես
խտրականությունից պաշտպանված առանձին հատկանիշ ուղղակիորեն ներառելու
անհրաժեշտության մասին85։

Գենդերային հիմ նահարցեր. ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների պաշտպանություն

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԻՄ ՆԱՀԱՐՑԵՐ. ԼԳԲՏ
ԱՆՁԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Մարդու իրավունքների կոմիտեն Հայաստանի երրորդ պարբերական զեկույցի վերաբերյալ
2021 թվականի նոյեմբերին արված իր Ամփոփ եզրակացություններում նշել է, որ ՀՀ իրավա
կան դաշտը չի ապահովում սեռական կողմնորոշման և գենդերային ինքնության հիմքով
խտրականությունից համապարփակ պաշտպանություն86։

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 ILGA-Europe, Rainbow Map (անգլերեն), https://rainbow-europe.
org/#8620/0/0
Տե՛ս Փինք Արմենիա, Իլգա-Եվրոպայի «Ծիածան քարտեզը», https://www.pinkarmenia.org/news/rainbowmap2021/
83. Տե՛ս Human Rights Watch, World Report 2021, https://www.hrw.org/hy/world-report/2021/country-chapters/377313,
Human Rights Watch, World Report 2022, https://www.hrw.org/hy/world-report/2022/country-chapters/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
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Կոմիտեն նշել է նաև, որ մտահոգված է նաև ԼԳԲՏ անձանց դեմ ոտնձգություններով, բռնութ
յուններով և խտրականության դրսևորումներով, հատկապես այս դեպքերով արագ և արդյու
նավետ հետաքննությունների բացակայությամբ, ինչպես նաև քաղաքական գործիչների և
պետական պաշտոնյաների կողմից հնչող ևանպատժելի մնացող հոմոֆոբ և տրանսֆոբ հռե
տորաբանության տարածվածությամբ և գերակշռությամբ87։
Կոմիտեն Հայաստանի Հանրապետությանն այս առումով կոչ է արել ապահովելու ԼԳԲՏ
անձանց արդունավետ պաշտպանություն թե՛ օրենսդրական մակարդակում, թե՛ գործ
նականում և պայքարելու հոմոֆոբ և տրանսֆոբ հռետորաբանության դեմ՝ իրազեկելով
հանրությանը և համապատասխան պետական մարմիններին88 :

Համավարակի հետևանքներ
Կորոնավիրուսային համավարակի հետևանքով 2020 թվականին ստեղծված սահմանափա
կումները զգալի հետևանքներ ունեցան ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների իրացման հարցում և
ավելի սրեցին համայնքի խոցելիությունը ևանհավասարությունը տարբեր բնագավառներում։
Քովիդ-19 hամավարակով պայմանավորված սահմանափակումները սրեցին այն մարտահրա
վերները, որոնց ԼԳԲՏ անձինք բախվում էին իրավական, սոցիալական, տնտեսական, առող
ջապահական ոլորտներում, դժվարացավ ԼԳԲՏ անձանց բնակարանային հարցերի լուծումը,
սննդի ևապրուստի միջոցների հայթայթումը, որոշ ԼԳԲՏ անձինք անօթևանության խնդրի էին
բախվում, իսկ մյուսները լոքդաունի պայմաններում փակված էին տանը իրենց չընդունող ըն
տանիքի անդամների հետ89։

Գենդերային հիմ նահարցեր. ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների պաշտպանություն

Այս կապակցությամբ կարևոր է նշել նաև, որ «Իրավահավասարության ապահովման մա
սին» ՀՀ օրենքի նախագիծը, որը շրջանառության մեջ էր դրվել 2018 թվականին, դեռևս չի ըն
դունվել:

Բռնություն և ատելության խոսք
2020 թվականի ընթացքում «Փինք» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությու
նը գրանցել է ֆիզիկական բռնության 18 դեպք, ընտանիքում բռնության 17 դեպք, ինչպես
նաև սեռական բռնության 1 դեպք, ինչի հետևանքով տուժողները դիմել են իրավապահ

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/wp-content/uploads/sites/92/hrr2021_arm.pdf
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Տարվա ընթացքում շարունակվել են նաև ԼԳԲՏ անձանց թիրախավորող հռետորաբանութ
յուններն ու կոչերը, այդ թվում՝ քաղաքական և հասարակական մի շարք գործիչների կողմից,
որոնց շրջանակում ԼԳԲՏ անձինք ներկայացվում էին որպես «ազգային անվտանգության
սպառնալիք»95։

Գենդերային հիմ նահարցեր. ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների պաշտպանություն

մարմիններին, սակայն դեպքով հարուցված քրեական գործի վարույթը կարճվել է90։ Նույն
ժամանակահատվածում «Փինքի» կողմից արձանագրվել է նաև սեռական կողմնորոշման և/
կամ գենդերային ինքնության և արտահայտման հիմքով խտրականության 41 դեպք, որից 21
դեպքով ոստիկանություն ներկայացված հաղորդումների մի մասը մերժվել է, իսկ մյուս մասին
պատշաճ ընթացք չի տրվել91, իսկ 2021 թվականի ընթացքում՝ խտրականության 35 դեպք92։
Խտրականությամբ զուգորդված ԼԳԲՏ անձանց մարդու իրավունքների խախտումները հիմ
նականում ներառում էին ֆիզիկական և սեռական բռնության դեպքեր, բռնություն գործադ
րելու սպառնալիքներ և բռնության կոչեր, անձնական կյանքի վերաբերյալ տեղեկատվության
ապօրինի տարածումներ, ընտանիքի անդամների կողմից բռնություններ և ճնշումներ, կրթա
կան հաստատություններից ևաշխատանքից հեռացնելու դեպքեր93: Միևնույն ժամանակ «Նոր
սերունդ» մարդասիրական հասարակական կազմակերպությունը 2020 թվականի ընթացքում
փաստագրել է ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների ոտնահարման 130 դեպք, որ տեղի են ունե
ցել ընտանիքներում (37 տոկոս), զորակոչիկ կամ զինվորական ծառայության ընթացքում (20
տոկոս), սպասարկման ոլորտում աշխատանքային հարաբերությունների համատեքստում (20
տոկոս), իրավապահների կողմից (12 տոկոս) և առողջապահական ծառայությունների ժամա
նակ (11 տոկոս)94։

Հոմոֆոբ և հակագենդերային հռետորաբանությունը տարածված էր նաև 2021 թվականի ար
տահերթ խորհրդարանական ընտրությունների շրջանում քաղաքական գործիչների կողմից,
որոնք ԼԳԲՏ անձանց ներկայացնում էին որպես ազգային ևավանդական արժեքների սպառ
նալիք96։
2020 թվականի օգոստոսին ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանը հանրածանոթ Շուռնուխի
գործով97 եզրակացրեց, որ քննիչը պատշաճ նախաքննություն չի իրականացրել, ինչպես նաև
հաշվի չի առել տուժողներին հոգեկան տառապանքներ պատճառելու և հանցագործության՝
խտրականությամբ զուգորդվելու հանգամանքները98։
90. Տե՛ս Փինք Արմենիա, «Տարեկան զեկույց. ԼԳԲՏ անձանց մարդու իրավունքների վիճակը Հայաստանում 2020 թ. ընթացքում», https://
www.pinkarmenia.org/wp-content/uploads/2021/08/lgbt-report-2020-hy.pdf
91. Տե՛ս Փինք Արմենիա, Իլգա-Եվրոպայի «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/wp-content/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/wp-content/uploads/2021/08/lgbt-report-2020-hy.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/world-report/2022/country-chapters/380740
97. Տե՛ս Փինք Արմենիա, «Շուռնուխում բռնության արձագանք ատելության խոսքի համատեքստում» իրավական վերլուծություն,
https://www.pinkarmenia.org/wp-content/uploads/2019/05/Shurnukh.pdf
98. Տե՛ս Փինք Արմենիա, «Նոր ձեռքբերում Շուռնուխի գործով», https://www.pinkarmenia.org/news/shurnukh-trial/
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2020 թվականի ապրիլին «Փինք» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունը
մտահոգություն է հայտնել Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հրապա
րակած՝ 2019 թվականի տարեկան հաղորդման մեջ ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների խախ
տումների վերաբերյալ պատշաճ գնահատականներ չտալու կապակցությամբ՝ տարեկան
հաղորդման շրջանակում ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների վերաբերյալ անդրադարձը գնա
հատելով «խիստ սահմանափակ և խուսափողական»99։
Կազմակերպության համար մտահոգության առիթ է եղել մասնավորապես այն փաստը, որ
զեկույցում ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների վերաբերյալ նկարագրությունը սահմանափակվում է
1.5 էջով, ներկայացված է «Այլ իրավունքներ» գլխում, զեկույցում բացակայում են իրավախախ
տումների կոնկրետ դեպքերի մասին լիարժեք տեղեկություն և գնահատականներ։ Մինչդեռ
կազմակերպությունն արձանագրել է, որ համեմատության կարգով նույն հաղորդման այլ բա
ժիններում խտրականության ենթարկվող այլ խմբերի համար նախատեսված են ամբողջական
գլուխներ, ենթակետեր և հանգամանալից վերլուծություններ100։

Գենդերային հիմ նահարցեր. ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների պաշտպանություն

Մտահոգություններ ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների
խախտումներին ՄԻՊ-ի անդրադարձի վերաբերյալ

99. Տե՛ս Փինք Արմենիա, «ՄԻՊ-ը խուսափում է պատշաճ գնահատական տալ ԼԳԲՏ անձանց մարդու իրավունքների խախտումներին»,
https://www.pinkarmenia.org/news/ombudsman-report2019/
100. Տե՛ս նույն տեղում, https://www.pinkarmenia.org/news/ombudsman-report2019/
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 ույն հրատարակությունը պատրաստել է «Մարդու իրա
Ս
վունքների հետազոտությունների կենտրոն» հասարակա
կան կազմակերպությունը Հայաստանում Նիդերլանդների
Թագավորության դեսպանատան աջակցությամբ։

 ույն հրատարակության բովանդակությունը և արտա
Ս
հայտած տեսակետները միայն «Մարդու իրավունքների հե
տազոտությունների կենտրոն» ՀԿ-ինն են և կարող են չհա
մընկնել Հայաստանում Նիդերլանդների Թագավորության
դեսպանատան տեսակետներին։
© Մարդու իրավունքների հետազոտությունների կենտրոն
Երևան 2022
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