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Հապավումներ

ԱՆ Ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ յուն

ԱռՆ Ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յուն

ԱՍՀՆ Աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա րութ յուն

ԲԿ
 Բան տարկ յալ կա նանց հետ վար վե ցո ղութ յան և  այ լընտ րան քա յին 
պատ ժա մի ջոց նե րի վե րա բեր յալ ՄԱԿ-ի կա նոն ներ կամ «Բանգկոկի 
կանոններ»

ԵԱՀԿ Եվրոպայում անվ տան գութ յան և հա մա գոր ծակ ցութ յան կազ մա կերպություն 

ԵԽ Եվ րո պա յի խոր հուրդ

ԼԳԲՏ  Լես բի, գեյ, բի սեք սո ւալ և տ րանս գեն դեր

ԿՆԽՎԿ
 Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին 
կոն վեն ցիա

ՀԿ  Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն

ՀՀ  Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յուն

ՀՈՒԱԻՀԿ  Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի հար ցե րով կո մի տե

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

ՄԱԿ ԳԱ  Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պութ յան գլխա վոր ա սամբ լեա

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

ՄԻՊ  Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պան

ՆՄԿ
 Բան տարկ յալ նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի նվա զա գույն 
ստան դարտ վե րա նայ ված կա նոն ներ կամ «Նել սոն Ման դե լա յի 
կանոններ»

ՊՈԱԿ Պե տա կան ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պութ յուն

ՔԿԾ Ք րեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յութ յուն

ՔԿՀ Ք րեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ
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Խմ բագ րա կազ մի  
կող մից

« Գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յու նը ա զա տութ յու նից զրկված կա նանց նկատ մամբ. 
հիմ նախնդ րի ու սում նա սի րում հա յաս տան յան հա մա տեքս տում» հե տա զո տությունն 
անդ րա դառ նում է գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան կան խար գել մանն ուղղ ված հար ցերի 
ընդգրկուն շրջա նա կին քրեա կա տա րո ղա կան և հո գե կան ա ռող ջութ յան ո լորտ նե րի հա մա-
տեքս տում՝ դի տար կե լով տվյալ ո լորտ նե րում Հայաստանի Հանրապետությունում գոր ծող 
ա զա տութ յու նից զրկման վայ րե րից1 քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րը և հո գե բու ժա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րը։

Գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յու նը Հա յաս տա նում մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան 
ա ռանց քա յին հիմ նախն դիր նե րից է։ Կա նանց՝ գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յու նից պաշտ պա-
նութ յան հար ցե րը շա րու նա կա բար բարձ րա ձայն վում են մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա-
նութ յամբ զբաղ վող տե ղա կան և մի ջազ գա յին հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի, 
կին ի րա վա պաշտ պան նե րի և  ակ տի վիստ նե րի կող մից, սա կայն դրանց հաս ցեագր մանն 
ուղղ ված և պե տութ յան կող մից ձեռ նարկ ված ա ռար կա յա կան քայ լե րը մեծ մա սամբ ի րա կա-
նաց վել են մեկ հա մա տեքս տում, այն է՝ ըն տա նե կան բռնութ յան բա ցա հայտ ման, կան խար-
գել ման և դ րա հա մար պա տաս խա նատ վութ յան սահ ման ման ուղ ղութ յամբ։

Թե պետ կա նանց նկատ մամբ գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յուն նե րը, այդ թվում՝ սե ռա կան 
բռնութ յու նը և սե ռա կան ոտնձ գութ յու նը, հան րա յին կյան քի տար բեր ո լորտ նե րում՝ աշ խա-
տա վայ րում, կրթա կան հաս տա տութ յուն նե րում, հան րա յին տա րածք նե րում, նույն պես բարձ-
րա ձայն վում են հա սա րա կութ յան տար բեր խմբե րի, կազ մա կեր պութ յուն նե րի և փոր ձա գի-
տա կան շրջա նակ նե րի կող մից, այ նո ւա մե նայ նիվ չեն թի րա խա վոր վում գեն դե րա յին հիմ քով 
բռնութ յան կան խար գել ման պե տա կան քա ղա քա կա նութ յուն նե րի շրջա նա կում։

Միև նույն ժա մա նակ գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յու նը ա զա տութ յու նից զրկված կա
նանց նկատ մամբ դեռևս չի ձևա կերպ վել հան րա յին և պե տա կան օ րա կար գե րում իբրև 
մաս նա վոր ու շադ րութ յուն պա հան ջող հիմ նախն դիր։ 

Սույն հե տա զո տութ յունն ի րա կա նաց րել է Մար դու ի րա վունք նե րի հե տա զո տութ յուն նե րի 
կենտ րո նը (ՄԻՀԿ)՝ կար ևո րե լով խնդրի բարձ րա ձայ նու մը և դ րա հաս ցեագր մանն ուղղ ված 
ա ռա ջարկ նե րի ներ կա յա ցու մը տե ղա կան հա մա տեքս տում։ 

Ա զա տութ յու նից զրկված կա նանց նկատ մամբ գեն դե րա յին բռնութ յան հիմ նախնդ րին բա-
վա րար չա փով անդ րա դառ նում են մի ջազ գա յին ու սում նա սի րութ յուն ներն ու զե կույց նե րը, 
իսկ հիմ նախնդ րի հաս ցեագր ման պա հան ջը և դ րա նից բխող չա փա նիշ ներն ու նոր մե րը 
տեղ են գտել մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին գոր ծիք նե րում և մար դու 
ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րի հի ման վրա գոր ծող մար մին նե րի 
պրակ տի կա յում։ 

Հարկ է նշել, որ առ կա ու սում նա սի րութ յուն նե րը փաս տում են հիմ նախնդ րի քո ղարկ վա-
ծութ յան և բռ նութ յան դեպ քե րի լա տեն տայ նութ յան մա սին՝ ար ձա նագ րե լով, որ ա զա տութ-
յու նից զրկված կա նանց կող մից գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան մա սին հա ղոր դում նե րը, 

1. Այսուհետ «ազատությունից զրկման վայր» և «հաստատություն» եզրույթներն օգտագործվելու են փոխլրացվելով։ 
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ա հա զան գե րը հա ճախ ու ղեկց վում են կրկնա զո հա կա նաց մամբ, դրանց ար ժա նա հա վա-
տութ յան հար ցադր մամբ, բռնութ յու նը գոր ծադ րող նե րի կող մից հաշ վե հար դա րի են թարկ վե-
լու հա վա նա կա նութ յամբ, ին չի հետ ևանք է նաև պաշ տո նա կան վի ճա կագ րութ յուն նե րում 
ա զա տութ յու նից զրկման վայ րե րում գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան դեպ քե րի սա կավ ար-
ձա նագ րու մը։

Ն շա նա կա լի է, որ հե տա զո տութ յան շրջա նա կում հա վաք ված տվյալ նե րի վեր լու ծութ յու-
նը ևս հաս տա տում է ա զա տութ յու նից զրկման վայ րե րում գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան 
քո ղարկ վա ծութ յան վար կա ծը՝ խնդրի «թաքն ված», «լռեց ված», «ան տես ված» և պե տութ յան 
կող մից դեռևս չհաս ցեագր ված լի նե լը, ինչն ա ռանց քա յին է հա յաս տան յան հա մա տեքս տում 
հիմ նախնդ րի ու սում նա սիր ման և  ա ռա ջարկ նե րի ձևա կերպ ման ա ռու մով։ 

Սույն հետազոտության շրջանակում ընտրված հայաստանյան հաստատություններից 
քրեակատարողական հիմնարկներում գենդերային հիմքով բռնության վերաբերյալ առկա 
տվյալները փաստում են, մասնավորապես, ԼԳԲՏ անձանց, այդ թվում՝ տրանսգենդեր կա- 
նանց նկատմամբ բռնության, ներառյալ սեռական և այլ շահագործման դեպքերի առ- 
կայության մասին։ Ավելին՝ ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողա- 
կան հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականաց-   
նող հասարակական դիտորդների խմբի կողմից արձանագրված է, որ ԼԳԲՏ անձանց 
նկատմամբ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունք են դրսևորում ոչ միայն 
մյուս ազատազրկված անձինք, այլ նաև վարչակազմը։

Պացիենտների նկատմամբ բռնության, խտրականության և արժանապատվությունը 
նվաստացնող վերաբերմունքի փաստեր են արձանագրված նաև հայաստանյան 
հոգեբուժական կազմակերպություններում։  

Վե րոգր յա լի հա մա տեքս տում կար ևոր է շեշ տել, որ ա զա տութ յու նից զրկված կա նանց 
նկատ մամբ գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան գոր ծադ րու մը կամ դրա սպառ նա լի քը են
թադ րում է մար դու ի րա վունք նե րի խախ տում, իսկ բռնութ յան ռիս կե րի կան խար գե լու մը 
և պաշտ պա նութ յան մե խա նիզմ նե րի ներդ րու մը պե տութ յուն նե րի, այդ թվում՝ Հա յաս
տա նի Հան րա պե տութ յան մի ջազ գա յին ի րա վա կան պար տա վո րութ յունն է, ինչն ա ռաջ 
է քա շում հիմ նախնդ րի շարունակական խորքային հետազոտման անհրաժեշտութ 
յունը և արդյունավետ հասցեագրման հրամայականը։

Սույն հրապարակումն առաջին քայլն է նման հետազոտության, այն կարևոր է ընտրված 
խնդրի տեսանելիության բարձրացման և շահագրգիռ կողմերի ու լայն հանրության 
ուշադրության առանցք բերելու առումով։

Հե տա զո տութ յունն ի րա կա նաց վել է վե րա բե րե լի տե ղա կան և մի ջազ գա յին գրա կա նութ-
յան, ո լոր տա յին փոր ձա գետ նե րի, որոշում կայացնողների և հետազոտության շրջանակում 
ընտրված հաստատությունների հետ ո րա կա կան հար ցազ րույց նե րի և պաշ տո նա կան հար-
ցում նե րի մի ջո ցով հա վաք ված տվյալ նե րի, մի ջազ գա յին նոր մե րի և չա փա նիշ նե րի և դ րանց 
հի ման վրա ո րոշ ա ռանց քա յին հար ցե րի առն չութ յամբ ներ պե տա կան ի րա վա կան կար գա-
վո րում նե րի հա մադր ված վեր լու ծութ յամբ։ 

Սույն հե տա զո տութ յան շրջա նա կում տեղ գտած վեր լու ծութ յու նը և հե տա զո տա կան ա ռա-
ջարկ նե րի ներ կա յա ցումն իրականացրել են մարդու իրավունքների հարցերով փորձագետ, 
հետազոտող Ա նա հիտ Սի մոն յա նը, սո ցիո լոգ Շու շան Ղահ րի յա նը և  ի րա վա բան Նա րի նե 
Ա լեք սան յա նը։ 
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Հե տա զո տութ յան տար բեր փու լե րում հիմ նախնդ րի ու սում նա սի րութ յան աշ խա տանք նե-
րին մաս նակ ցել են նաև ի րա վա բան ներ Հաս միկ Պետ րոս յա նը և Ա նա հիտ Մկրտչ յա նը։ 

Մար դու ի րա վունք նե րի հե տա զո տութ յուն նե րի կենտ րո նը շնոր հա կալ է բո լոր ան հատ 
փոր ձա գետ նե րին, հա սա րա կա կան և պե տա կան կա ռույց նե րի ու հաստատությունների 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, ո րոնք, մաս նակ ցե լով հե տա զո տութ յան շրջա նա կում ի րա կա նաց ված 
հար ցազ րույց նե րին, տրա մադ րե լով անհ րա ժեշտ տվյալ ներ և տե ղե կութ յուն ներ, կիս վե լով 
հիմ նախնդ րի և դ րա կար գա վոր ման առն չութ յամբ ի րենց փոր ձով, գի տե լի քով, մո տե ցում նե-
րով և դիր քո րո շում նե րով, հնա րա վոր դարձ րին հե տա զո տութ յան ի րա կա նա ցու մը։ 

Մար դու ի րա վունք նե րի հե տա զո տութ յուն նե րի կենտ րո նը լիա հույս է, որ հե տա զո
տութ յան արդ յունք նե րը պատ կե րա ցում կձևա վո րեն հիմ նախնդ րի մա սին, հիմք կդառ
նան դրա շա րու նա կա կան ու սում նա սիր ման և բարձ րա ձայն ման հա մար, իսկ հե տա
զո տութ յան արդ յուն քում ներ կա յաց ված ա ռա ջարկ նե րը կնպաս տեն ա զա տութ յու նից 
զրկված կա նանց նկատ մամբ գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան և դրա ռիս կե րի հաս
ցեագր մա նը։ Հիմ նախնդ րի հաս ցեագ րու մը պետք է լինի քրեա կա տա րո ղա կան և հո
գե կան ա ռող ջութ յան ո լորտ նե րում անհ րա ժեշտ բա րե փո խում նե րի ի րա գործ ման, այս 
ո լորտ նե րում մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան պե տութ յան պար տա վո րութ
յուն նե րի ի րա կա նաց ման, արդ յու նա վետ և հա մա կար գա յին լու ծում նե րի ձևա կերպ
ման և գեն դե րազ գա յուն կան խար գե լիչ գոր ծե լա կեր պե րի որ դեգր ման մի ջո ցով։ 
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Մեթոդաբանություն

Հե տա զո տութ յան նպա տակն է ու սում նա սի րել Հա յաս տա նում ա զա տութ յու նից զրկված 
կա նանց նկատ մամբ գեն դե րա յին բռնութ յան հիմ նախն դի րը և ներ կա յաց նել հիմ նախնդ րի 
հաս ցեագր ման ա ռա ջարկ ներ քրեա կա տա րո ղա կան և հո գե կան ա ռող ջութ յան ո լորտ նե րի 
հա մա տեքս տե րում։ 

Հե տա զո տութ յան ի րա կա նաց ման հա մար ընտր վել է ո րա կա կան մե թո դա բա նա կան մո-
տե ցու մը։ 

Ն պա տա կի ի րա գործ ման հա մար դրվել են հետև յալ խնդիր նե րը. 

1. Ներ կա յաց նել ա զա տութ յու նից զրկված կա նանց նկատ մամբ գեն դե րա յին հիմ քով 
բռնութ յան հիմ նախնդ րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, դրսևո րում նե րը՝ հիմն վե լով 
մի ջազ գա յին և տե ղա կան ու սում նա սի րութ յուն նե րի, զե կույց նե րի, տե ղա կան փոր-
ձա գի տա կան հա մայն քի և  ա ռանց քա յին դե րա կա տար նե րի մո տե ցում նե րի վրա։

2. Ներ կա յաց նել հե տա զո տա կան հիմ նախնդ րի հաս ցեագր ման ա ռա ջարկ ներ՝ մի ջազ-
գա յին գրա կա նութ յան, մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին կար գա վո-
րում նե րի և ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յան հա մե մա տա կան ու սում նա սի րութ յան և 
հե տա զո տութ յան շրջա նա կում հա վաք ված տվյալ նե րի հա մադր ված վեր լու ծութ յան 
հի ման վրա։

Հե տա զո տութ յան խնդիր նե րից դուրս է ո լոր տա յին օ րենսդ րութ յան ման րակր կիտ ի րա
վա կան վեր լու ծութ յու նը, ին չը ա ռան ձին հե տա զո տութ յան ա ռար կա է՝ հաշ վի առ նե լով հիմ-
նախնդ րի ծա վա լուն բնույ թը և  ընտր ված հաս տա տութ յուն նե րի ընդգր կուն շրջա նա կը։ 

Հե տա զո տութ յունն ու նի մեկ նար կա յին հե տա խու զա կան բնույթ։ 

Հե տա զո տութ յան շրջա նա կում գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յանն առնչ վող հար ցերն ուսում-
նա սիր վել են ա զա տութ յու նից զրկման այն պի սի վայ րե րում, ինչ պի սիք են քրեա կա տա րո-
ղա կան հիմ նարկ նե րը (այ սու հետ՝ նաև ՔԿՀ) և հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը։

Հե տա զո տա կան խնդիր նե րը վեր հա նե լու նպա տա կով ընտր վել են փաս տաթղ թե րի վեր լու-
ծութ յան, փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույ ցի, ֆա սի լի տաց ված քննար կում նե րի և խոր քա յին 
հար ցազ րույ ցի մե թոդ նե րը։ 

1. Փաս տաթղ թե րի վեր լու ծութ յան մե թո դով ու սում նա սիր վել են հե տա զո տութ յամբ 
ա ռա ջադր ված խնդիր նե րի շրջա նա կին վե րա բե րե լի ներ պե տա կան ի րա վա կան 
փաս տաթղ թեր, մի ջազ գա յին ի րա վա կան փաս տաթղ թեր, ինչ պես նաև հե տա զո-
տութ յան ըն թաց քում պե տա կան կա ռույց նե րից և հե տա զո տութ յան շրջա նա կում 
ընտր ված հաս տա տութ յուն նե րից հարց ված փաս տաթղ թեր։ 

2. Փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց նե րի մե թո դով տվյալ ներ են հա վաք վել հետև յալ 
խմբե րի հետ՝ 

 ● Հա յաս տա նում կա նանց նկատ մամբ գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան հիմ նա- 
խնդ րով զբաղ վող կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ և  ան հատ փոր-
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ձա գետ ներ։ 

 ● Հե տա զո տութ յան շրջա նա կում ընտր ված հաս տա տութ յուն նե րում գտնվող ան-
ձանց (մաս նա վո րա պես՝ կա նանց) ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան և շա հե րի 
ա ռաջ խա ղաց ման հար ցե րով զբաղ վող կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու-
ցիչ ներ և  ան հատ փոր ձա գետ ներ։ 

 ● Հո գե կան ա ռող ջութ յան և մ տա վոր խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց հա մար նա խա-
տես ված այ լընտ րան քա յին (ոչ պե տա կան) խմբա յին տնե րի (այ սու հետ՝ նաև այ-
լընտ րան քա յին (ոչ պե տա կան) խմբա յին տներ) ներ կա յա ցու ցիչ նե ր։

Հար ցազ րույց նե րը հնա րա վո րութ յուն են տվել ծա նո թա նա լու ինչ պես փոր ձա գետ նե րի 
կա տա րած աշ խա տան քի արդ յունք նե րին, մո տե ցում նե րին, նրանց կող մից դի տարկ վող 
խնդիր նե րին, այն պես էլ ո լոր տա յին բա րե փո խում նե րի և հիմ նախնդ րի հաս ցեագր ման 
նրանց պատ կե րա ցում նե րին։

3. Ֆա սի լի տաց ված քննար կում ներ ի րա կա նաց վել են քրեա կա տա րո ղա կան հիմ- 
նարկներում և հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում մշտադիտարկում  ի րա-
կա նաց նող խմբե րի (այ սու հետ՝ նաև դի տորդ նե րի խմբեր) ան դամ նե րի հետ։ Քն նար-
կում նե րը հնա րա վո րութ յուն են տվել անդ րա դառ նա լու ընտր ված հաս տա տութ յուն-
նե րում գեն դե րա յին բռնութ յան հիմ նախնդ րին, ծա նո թա նա լու մշտա դի տարկ ման 
արդ յունք նե րին, խմբե րի ձեռք բե րած փոր ձին։ 

4. Խոր քա յին հար ցազ րույց ներ ի րա կա նաց վել են ա ռանց քա յին դե րա կա տար նե րի 
եր կու խմբե րի՝ ո րո շում կա յաց նող նե րի և հե տա զո տութ յան շրջա նա կում ընտր ված 
ա զա տութ յու նից զրկման վայ րե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ։ Հար ցազ րույց նե րի մի-
ջո ցով դուրս են բեր վել ա զա տութ յու նից զրկված կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան 
մա սին ա ռանց քա յին դե րա կա տար նե րի ըն կա լում նե րը, մո տե ցում ներն ու փոր ձը, 
ինչ պես նաև հիմ նախնդ րի հաս ցեագր ման վե րա բեր յալ նրանց պատ կե րա ցում նե րը։ 

Հե տա զո տութ յան հա մար կի րառ վել է ո րա կա կան հե տա զո տութ յան նպա տա կաուղղ ված 
ընտ րան քը։ Ընտր ված միա վոր նե րը ներ կա յաց ված են Հա վել ված 1-ում։ 

Հար ցազ րույց նե րի և ֆա սի լի տաց ված քննար կում նե րի ի րա կա նաց ման հա մար կի րառ վել 
են ո րա կա կան հար ցազ րույ ցի հար ցա շար-ու ղե ցույց ներ: Հե տա զո տութ յան հա մար անհ րա-
ժեշտ քա նա կա կան տվյալ նե րը (տե՛ս Հա վել ված 2) և հաս տա տութ յուն նե րի գոր ծու նեութ-
յա նը վե րա բե րող տվյալ նե րը ստաց վել են տե ղե կութ յան պաշ տո նա կան հարց ման մի ջո ցով 
(տե՛ս Հե տա զո տութ յան աղբ յուր նե րի ցանկ)։ 

Հե տա զո տութ յու նը նո րա րա րա կան է հա յաս տան յան հա մա տեքս տում։ Այն ոչ միայն անդ-
րա դառ նում է քիչ ու սում նա սիր ված խնդրի, այլև ներ կա յաց նում է Հա յաս տա նում ա զա տութ-
յու նից զրկված կա նանց նկատ մամբ գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան կան խար գել ման ա ռա-
ջարկ ներ քրեա կա տա րո ղա կան և հո գե կան ա ռող ջութ յան ո լորտ նե րի հա մա տեքս տե րում։

Ընտր ված հաս տա տութ յուն նե րում բռնութ յան/գեն դե րա յին բռնութ յան դրսևո րում ներն 
ու սում նա սիր վել են հա րա բե րութ յուն նե րի հետև յալ հար թութ յուն նե րում՝ բռնութ յան գոր-
ծադ րու մը հաս տա տութ յուն նե րի անձ նա կազ մի կող մից ա զա տութ յու նից զրկված ան ձանց 
նկատ մամբ և բռ նութ յան գոր ծադ րու մը ա զա տութ յու նից զրկված ան ձանց միջև հա րա բե-
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րութ յուն նե րի շրջա նա կում2։ 

Հե տա զո տութ յան ի րա կա նաց ման հիմ նա կան բար դութ յու նը ընտր ված հաս տա տութ յուն-
նե րում գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան առ կա յութ յան և դրս ևոր ման ա ռանձ նա հատ կութ-
յուն նե րի մա սին տվյալ նե րի դուրս բե րումն էր՝ պայ մա նա վոր ված հիմ նախնդ րի՝ ու սում նա-
սիր ված չլի նե լու, բարձր լա տեն տայ նութ յան և պե տա կան վի ճա կագ րութ յան բա ցա կա յութ-
յան հան գա մանք նե րով։ 

Հե տա զո տութ յան շրջա նա կում չեն ի րա կա նաց վել հար ցազ րույց ներ հաս տա տութ յուն նե
րում գտնվող/գտնված կա նանց հետ հետև յալ պատ ճառ նե րով։ Մեկ նար կա յին հե տա զո-
տութ յան շրջա նա կում, իբրև հե տա զո տող ներ, ա ռաջ նա յին ենք հա մա րել հաս կա նալ հիմ-
նախն դի րը և դ րա դրսևո րում նե րը մի ջազ գա յին և տե ղա կան հա մա տեքս տե րում, ինչ պես 
նաև սկսել հիմ նախնդ րի շուրջ խո սակ ցութ յու նը փոր ձա գի տա կան հա մայն քի և  ա ռանց քա-
յին դե րա կա տար նե րի հետ։ Կա նանց պատ մութ յուն նե րի հա վա քու մը և  ու սում նա սի րութ-
յու նը, ան շուշտ, այս խո սակ ցութ յան ան բա ժան և կար ևո րա գույն մասն են, և  այս ա ռու մով 
տվյալ հե տա զո տութ յու նը հիմք է ստեղ ծում հե տա գա ու սում նա սի րութ յուն նե րի հա մար, այդ 
թվում՝ հաս տա տութ յուն նե րում գտնված/գտնվող կա նանց կեն սա փոր ձի բա ցա հայտ ման 
մի ջո ցով։ Գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յու նը՝ իբրև հիմ նա հարց, բա վա կան զգա յուն է, իսկ 
բռնութ յան են թարկ ված ան ձանց պատ մութ յուն նե րի հա վա քու մը պետք է ի րա կա նաց վի հա-
մա պա տաս խան մե թո դա բա նութ յամբ և ռե սուրս նե րի առ կա յութ յամբ, ին չը հնա րա վոր չէր 
լի նի տվյալ հե տա զո տութ յան շրջա նա կում։ 

2. Ուսումնասիրությունները վերհանում են նաև բռնության ռիսկերը հաստատությունում գտնվող անձանց կողմից հաստատությունների 
անձնակազմի նկատմամբ, ինչպես նաև հաստատություններում գտնվող անձանց նկատմամբ բռնության ռիսկերը նրանց այցելող և 
«արտաքին աշխարհից» նրանց հետ կապ պահպանող անձանց կողմից (ընտանիքի անդամներ, ամուսիններ, զուգընկերներ), սակայն 
հարաբերությունների այս հարթությունները դուրս են տվյալ հետազոտության շրջանակից։ 
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Բաժին 1

Ազատությունից զրկման վայրերում  
գենդերային հիմքով բռնության  
հիմնախնդրի ամփոփ նկարագիր

Հա յաս տան յան հա մա տեքս տում քիչ ու սում նա սի րութ յուն ներ են անդ րա դառ նում ա զա-
տութ յու նից զրկման վայ րե րում բռնութ յան, ա ռա վել ևս գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան 
դրսևո րում նե րին։ Այս հիմ նախն դիրն ինք նին դուրս է ո լոր տա յին քա ղա քա կա նութ յուն նե րի 
ու շադ րութ յու նից և  ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րի շրջա նա կից։

Ա զա տութ յու նից զրկման վայ րե րում գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան հիմ նախն դի րը բա-
վա րար չա փով ար ծարծ վել և հաս ցեագր վել է մի ջազ գա յին ու սում նա սի րութ յուն նե րում, Հա-
յաս տա նի հա մար մի ջազ գա յին ի րա վա կան պար տա վո րութ յուն ներ ամ րագ րող՝ Միա վոր ված 
ազ գե րի կազ մա կեր պութ յան (այ սու հետ՝ նաև ՄԱԿ), մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ 
տա րա ծաշր ջա նա յին փաս տաթղ թե րում, մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին 
պայ մա նագ րե րի հի ման վրա գոր ծող մար մին նե րի պրակ տի կա յում։

Սույն բաժ նում ա զա տութ յու նից զրկված կա նանց նկատ մամբ գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ-
յան հիմ նախնդ րի ամ փոփ նկա րագ րութ յան նպա տա կով նախ կանդ րա դառ նանք ա ռանց-
քա յին՝ «գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յուն» և «ա զա տութ յու նից զրկման վայ րեր» եզ րույթ նե րին 
և դ րանց սահ ման մա նը մի ջազ գա յին և ներ պե տա կան հա մա տեքս տե րում։ Այ նու հետև մի-
ջազ գա յին հե տա զո տութ յուն նե րի և վե րա բե րե լի տե ղա կան աղբ յուր նե րի դի տարկ ման մի-
ջո ցով կքննար կենք հիմ նախնդ րի դրսևո րում նե րը, ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը՝ ըստ այդմ 
նաև ուր վագ ծե լով հար ցե րի և խն դիր նե րի այն շրջա նա կը, ո րոնց մաս նա վոր, ա ռանձ նաց-
ված ու սում նա սի րու մը կար ևոր է հիմ նախնդ րի հաս ցեագր ման տե սանկ յու նից։ 

1.1. Ի՞նչ է «գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յու նը», և  ինչ պե՞ս է այն սահ ման
վում մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին աղբ յուր նե րում և 
ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յամբ։

Մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին աղբ յուր նե րում առ կա չէ  
«գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յուն» եզ րույ թի3 մեկ միաս նա կան սահ մա նում, սա կայն ներ կա-
յաց ված են դրա ա ռանց քա յին հաս կա ցու թա յին բա ղադ րիչ նե րը և դրս ևո րում նե րի շրջա-
նակը։

ՄԱԿի « Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին» 
կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ նաև ԿՆԽՎԿ)4 hի ման վրա գոր ծող Կա նանց նկատ մամբ խտրա
կա նութ յան վե րաց ման կո մի տեն (այ սու հետ՝ նաև Կա նանց հար ցե րով կո մի տե) իր N 19 

3. Այսուհետ «գենդերային հիմքով բռնություն» և «գենդերային բռնություն» եզրույթներն օգտագործվելու են փոխլրացվելով։

4. Հայաստանի համար կոնվենցիան ուժի մեջ է մտել 1993 թվականից (տե՛ս https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=60505), իսկ 
կոնվենցիային կից կամընտիր արձանագրությունը՝ 2006 թվականից (տե՛ս https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=31426): 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=60505
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Ընդ հա նուր հանձ նա րա րա կա նում5 շեշ տում է կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան, 
գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան և մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն
նե րի ոտ նա հա րում նե րի միջև ան մի ջա կան կա պը։ 

Կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան վե րաց ման մա սին հռչա կա գի րը6 սահ մա նում է «կա
նանց նկատ մամբ բռնութ յունն» իբրև «գենդերային հիմքով բռնության ցանկացած
դրսևորում, ո րը կա նանց պատ ճա ռում է կամ կա րող է պատ ճա ռել ֆի զի կա կան, սե ռա կան 
կամ հո գե բա նա կան վնաս կամ տա ռա պանք, ինչ պես նաև նման ա րար քի, հար կադ րան քի 
կամ ա զա տութ յու նից կա մա յա կա նո րեն զրկման սպառ նա լի քը՝ լի նի դա հա սա րա կա կան թե 
մաս նա վոր կյան քում»: 

« Կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան և  ըն տա նե կան բռնութ յան կան խար գել ման և դ րա 
դեմ պայ քա րի» Եվ րո պա յի խորհր դի կոն վեն ցիան (այ սու հետ՝ նաև Ս տամ բուլ յան կոն վեն-
ցիա)7, լի նե լով խնդրին վե րա բե րող ա ռա վել հա մա պար փակ մի ջազ գա յին ի րա վա կան փաս-
տա թուղթ, «կա նանց նկատ մամբ գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յու նը» սահ մա նում է իբրև 
«բռնութ յուն, ո րը կնոջ նկատ մամբ դրսևոր վում է նրակինլինելուպատճառով, կամ ո րը կա
նանցնկատմամբդրսևորվումէանհամաչափորեն», և ն շում է, որ «կա նանց նկատ մամբ 
բռնութ յու նը հաս կաց վում է որ պես մար դու ի րա վունք նե րի խախ տում և կա նանց նկատ մամբ 
խտրա կա նութ յան ձև և պետքէներառիգենդերայինհիմքովբռնությանայնբոլորգոր
ծողությունները, ո րոնք հան գեց նում են կամ կա րող են հան գեց նել կա նանց ֆի զի կա կան, 
սե ռա կան, հո գե բա նա կան կամ տնտե սա կան վնաս պատ ճա ռե լուն, այդ թվում՝ նման գոր ծո
ղութ յուն ներ կա տա րե լու սպառ նա լիք նե րը, հար կադ րան քը կամ ա զա տութ յու նից կա մա յա կա
նո րեն զրկե լը, ո րոնք տե ղի են ու նե նում հան րա յին կամ մաս նա վոր կյան քում»։

Վե րոգր յա լը սույն հրա տա րա կութ յան շրջա նա կում «գեն դե րա յին (հիմ քով) բռնութ
յուն» և «կա նանց նկատ մամբ [գեն դե րա յին հիմ քով] բռնութ յուն» եզ րույթ նե րի փոխ 
լ րաց նող օգ տա գործ ման և «գեն դե րա յին (հիմ քով) բռնութ յուն» եզ րույ թի սահ ման ման 
հիմք է հան դի սա նում։

Ս տամ բուլ յան կոն վեն ցիան տրա մադ րում է կա նանց նկատ մամբ գեն դե րա յին հիմ քով 
բռնութ յան դրսևո րում նե րի ընդգր կուն ցանկ, ըստ ո րի՝ գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յու նը կա-
րող է դրսևոր վել հետև յալ կերպ՝ 

 ● ֆի զի կա կան,

 ● հո գե բա նա կան, 

 ● սե ռա կան բռնութ յան (նե րառ յալ բռնա բա րութ յու նը) և սե ռա կան ոտնձ գութ յան 
(sexual harassment), 

 ● հե տամտ ման (stalking) տես քով։

Ստամբուլյան կոնվենցիայի համաձայն՝ գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան ձևեր են նաև հար-
կա դիր ա մուս նութ յու նը, կա նանց սե ռա կան օր գան նե րը խե ղե լը, հղիութ յան ար հես տա կան 

5. Տե՛ս UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), 1992, CEDAW General Recommendation No. 19: Violence 
against women (անգլերեն), https://www.refworld.org/docid/52d920c54.html 

6. Տե՛ս UN OHCHR, 1993, Declaration on the Elimination of Violence against Women (անգլերեն), https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/
Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx 

7. Հայաստանը Ստամբուլյան կոնվենցիան ստորագրել է 2017 թվականին, սակայն մինչ օրս չի վավերացրել. տե՛ս https://rm.coe.
int/168046246d 

https://www.refworld.org/docid/52d920c54.html
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
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դա դա րե ցում կամ ստե րի լի զա ցում կա տա րե լուն հար կադ րե լը, հա նուն «պատ վի» կա տար-
վող հան ցա գոր ծութ յուն նե րը և  այլն։

Մար դու ի րա վունք նե րի պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի կող մից սե ռա կան կողմ նո րոշ
ման և գեն դե րա յին ինք նութ յան հիմ քով բռնութ յու նը (օ րի նակ՝ տրանս գեն դեր ան
ձանց/տրանս գեն դեր կա նանց նկատ մամբ բռնութ յու նը) ևս հա մար վում է գեն դե րա
յին հիմ քով բռնութ յան տե սակ8 և դի տարկ վում է սույն ու սում նա սի րութ յան շրջա նա-
կում։

« Գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յուն» կամ «կա նանց նկատ մամբ գեն դե րա յին հիմ քով 
բռնութ յուն» եզ րույթ ներն ուղ ղա կիո րեն նա խա տես ված չեն Հա յաս տա նի Հան րա
պե տութ յան (այ սու հետ՝ նաև ՀՀ) ներ պե տա կան ի րա վա կան ակ տե րում: 

Ա ռա ջին ան գամ ներ պե տա կան մա կար դա կում «գեն դե րա յին բռնութ յուն» հաս կա ցութ-
յա նն անդ րա դարձ է ար վել են թաօ րենսդ րա կան ակ տե րում։ Մաս նա վո րա պես ՀՀ Կա ռա-
վա րութ յան 2011 թվա կա նի հու նի սի 17-ի նիս տում հա վա նութ յան ար ժա նա ցած «Ընդ դեմ 
գեն դե րա յին բռնութ յան ազ գա յին ծրա գի րը, 2011-2015 թվա կան նե րի ռազ մա վա րա կան 
ծրա գի րը և 2011 թվա կա նի մի ջո ցա ռում նե րի ծրա գի րը հաս տա տե լու մա սին» N 23 ար ձա-
նագ րա յին ո րոշ ման9 1-ին հա վել վա ծի նե րա ծութ յան մեջ գեն դե րա յին բռնութ յու նը բնու-
թագր վում է որ պես սե ռով պայ մա նա վոր ված ցան կա ցած գոր ծո ղութ յուն, ո րը հան գեց
նում է ֆի զի կա կան, սե ռա կան կամ հո գե կան ցա վի կամ տա ռա պան քի, այդ թվում նաև՝ 
նման գոր ծո ղութ յուն նե րի սպառ նա լի քը, հար կադ րան քը կամ ա զա տութ յան կա մա յա կան 
սահ մա նա փա կու մը՝ ան կախ նրա նից՝ այն տե ղի է ու նե նում հրա պա րա կայ նո րեն թե մաս
նա վոր կյան քում՝ հղում կա տա րե լով հա մա պա տաս խան մի ջազ գա յին փաս տաթղ թե րում 
առ կա ձևա կեր պում նե րին: Նշ ված ո րոշ մամբ հաս տատ ված` 2011-2015 թվա կան նե րի ռազ-
մա վա րա կան ծրագ րով նա խա տես վել էր նաև «գեն դե րա յին բռնութ յուն» հաս կա ցութ յան 
նե րա ռու մը ՀՀ ի րա վա կան ակ տե րում։ Առ այ սօր, սա կայն, ներ պե տա կան օ րենսդ րութ
յան շրջա նա կում «գեն դե րա յին (հիմ քով) բռնութ յուն» եզ րույ թը սահ ման ված չէ, և 
դ րա կի րառ ման հա մա կար գա յին մո տե ցում առ կա չէ։ 

Հարկ է նշել, որ վե րոնշ յալ բո լոր ակ տե րը ար ձա նագ րա յին ո րո շում ներ են և դա դա-
րեց րել են ի րենց գոր ծո ղութ յու նը ՀՀ Կա ռա վա րութ յան 2021 թվականի հոկտեմբերի 21-ի 
N 1728-Ն ո րոշ մամբ10։ Գեն դե րա յին քա ղա քա կա նութ յան վե րա բեր յալ գոր ծող միակ ի րա-
վա կան ակ տը ՀՀ Կա ռա վա րութ յան 2019 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 1334-Լ ո րո շումն 
է, ո րով հաս տատ վել են Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում գեն դե րա յին քա ղա քա կա-
նութ յան ի րա կա նաց ման 2019-2023 թվա կան նե րի ռազ մա վա րութ յու նը և մի ջո ցա ռում-
նե րի ծրա գի րը։ Այս ակ տում ևս նե րառ ված չէ «գեն դե րա յին բռնութ յուն» հաս կա ցութ յու-
նը։ Վե րո շա րադր յա լից բխում է, որ այս պա հին գոր ծող որ ևէ ակ տում «գեն դե րա յին 
բռնութ յուն» հաս կա ցութ յու նը սահ ման ված կամ ար տա ցոլ ված չէ։ 

Ուս տի ա ռա ջար կում ենք ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յամբ սահ մա նել «գեն դե րա յին 

8. Տե՛ս UN Human Rights Council, 2018, Report of the Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual 
orientation and gender identity (անգլերեն), https://undocs.org/A/HRC/38/43?fbclid=IwAR2b_R-4esIEWeYrtKpYcGGfz9WGQzcEpMx5FG2i4tumBM
7jIJ23fL6VO74 https://www.coe.int/en/web/gender-matters/what-is-gender-based-violence 

9. Տե՛ս «Ընդդեմ գենդերային բռնության ազգային ծրագրին, ընդդեմ գենդերային բռնության 2011-2015 թվականների ռազմավարական 
ծրագրին և ընդդեմ գենդերային բռնության 2011 թվականի միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ 
Կառավարության նիստի արձանագրությունից քաղվածք, https://www.irtek.am/views/act.aspx?tid=61530

10. Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության արձանագրային որոշումներն անվավեր ճանաչելու մասին» ՀՀ 
Կառավարության 2020 թվականի հոկտեմբերի 21-ի N 1728-Ն որոշում, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=157069

https://undocs.org/A/HRC/38/43?fbclid=IwAR2b_R-4esIEWeYrtKpYcGGfz9WGQzcEpMx5FG2i4tumBM7jIJ23fL6VO74https://www.coe.int/en/web/gender-matters/what-is-gender-based-violence
https://undocs.org/A/HRC/38/43?fbclid=IwAR2b_R-4esIEWeYrtKpYcGGfz9WGQzcEpMx5FG2i4tumBM7jIJ23fL6VO74https://www.coe.int/en/web/gender-matters/what-is-gender-based-violence
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հիմ քով բռնութ յուն» եզ րույ թը մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին, մաս նա վո րա պես Ս տամ բուլ-
յան կոն վեն ցիա յին հա մա պա տաս խան։ Տվ յալ սահ մա նու մը կա րող է ամ րագր վել գեն դե-
րա յին քա ղա քա կա նութ յան վե րա բեր յալ ռազ մա վա րա կան փաս տաթղ թե րում։ Միև նույն 
ժա մա նակ պետք է ա պա հո վել «գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յուն» եզ րույ թի հե տա գա ին-
տեգ րու մը բո լոր վե րա բե րե լի ի րա վա կան ակ տե րում11։ 

1.2. Ո րո՞նք են ա զա տութ յու նից զրկման վայ րե րը մի ջազ գա յին և ներ պե
տա կան կար գա վո րում ե րի հա մա ձայն։ Ա զա տութ յու նից զրկման ո՞ր վայ
րերն են դի տարկ վում տվյալ հե տա զո տութ յան շրջա նա կում։ 

Մի ջազ գա յին ու սում նա սի րութ յուն նե րում12, ինչ պես նաև մի ջազ գա յին ի րա վա կան փաս-
տաթղ թե րում13 «ա զա տութ յու նից զրկման վայ րեր» եզ րույ թի մեկ միաս նա կան սահ մա նում 
առ կա չէ։ 

ՄԱԿի « Խոշ տան գում նե րի և  այլ դա ժան, ան մարդ կա յին կամ նվաս տաց նող վե րա
բեր մուն քի և պատ ժի դեմ» կոն վեն ցիա յին կից կա մըն տիր ար ձա նագ րութ յու նը ա զա
տութ յու նից զրկու մը մեկ նա բա նում է «իբրև կա լան քի կամ ա զա տազրկ ման յու րա քանչ յուր ձև 
կամ ան ձի տե ղա կա յում պե տա կան կամ մաս նա վոր պահ ման վայ րում, որն անձն ի րա վունք 
չու նի ինք նա կամ լքե լու՝ դա տա կան, վար չա կան կամ հա մա պա տաս խան ի րա վա սութ յուն 
ունե ցող որ ևէ մարմ նի ո րոշ մամբ»14։ 

Ա զա տութ յու նից զրկման վայ րե րի դա սա կար գու մը պայ մա նա վոր ված է յու րա քանչ յուր 
երկ րի հա մա տեքս տով, իսկ պե տութ յան վե րահս կո ղութ յան ներ քո գոր ծող հաս տա տութ յուն-
նե րը, որ տեղ հնա րա վոր է ա զա տութ յու նից զրկու մը, դժվար է ընդ հան րաց նել մեկ սպա ռիչ 
ցան կի ներ քո։ Ն ման հաս տա տութ յուն ներ կա րող են գոր ծել քրեա կան ար դա րա դա տութ յան, 
ա ռող ջա պա հա կան, սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յան և խ նամ քի, միգ րա ցիոն և  այլ ո լորտ նե-
րում15։

ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ «ա զա տութ յու նից զրկման վայր» եզ րույ թի սահ մա նու մը և  ա զա տութ-
յու նից զրկման վայ րե րի ցան կը ամ րագր ված են « Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի մա-
սին» ՀՀ սահ մա նադ րա կան օ րեն քով16, ըստ ո րի՝ ա զա տութ յու նից զրկման վայ րեր են հա-
մար վում՝

11. Ներպետական իրավակարգավորումներում «գենդերային հիմքով բռնություն» եզրույթի սահմանումից և ինտեգրումից զատ 
հետազոտության շրջանակում ուսումնասիրվող հիմնախնդրի հասցեագրման տեսանկյունից կարևոր են նաև ազատությունից զրկման 
վայրերում գենդերային հիմքով բռնության պատասխանատվության սահմանումը և հիմնախնդրի իրավական ճանաչումը։ Նշված 
հարցերին մանրամասն անդրադարձ է արված Բաժին 2-ում։

12. Տե՛ս DCAF, OSCE/ODIHR, UN Women, 2019, “Places of Deprivation of Liberty and Gender”, in Gender and Security Toolkit (անգլերեն), https://
www.osce.org/files/f/documents/a/e/442531.pdf, տե՛ս նաև OSCE/ODIHR, 2019, Preventing and Addressing Sexual and Gender-Based Violence in 
Places of Deprivation of Liberty (անգլերեն), https://www.osce.org/files/f/documents/f/b/427448.pdf

13. Տե՛ս UN HRC, 2019, Rights of persons with disabilities (անգլերեն), https://undocs.org/en/A/HRC/40/54, Inter-American Commission on Human 
Rights (IACHR), 2008, Resolution 1/08, Principles and Best Practices on the Protection of Persons Deprived of Liberty in the Americas (անգլերեն), 
https://www.refworld.org/docid/48732afa2.html

14. Տե՛ս OHCHR, 2006, Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 
(անգլերեն), https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opcat.aspx

15. Տե՛ս OSCE/ODIHR, 2019, Preventing and Addressing Sexual and Gender-Based Violence in Places of Deprivation of Liberty (անգլերեն),
 https://www.osce.org/files/f/documents/f/b/427448.pdf

16. Տե՛ս «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենքը, https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=146435

https://www.osce.org/files/f/documents/a/e/442531.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/a/e/442531.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/f/b/427448.pdf
https://undocs.org/en/A/HRC/40/54
https://www.osce.org/files/f/documents/f/b/427448.pdf
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1. ձերբակալվածևկալանավորվածանձանցպահելուվայրերը,

2. քրեակատարողականհիմնարկները,

3. հոգեբուժականկազմակերպությունները,

4. կայազորայինկարգապահականմեկուսարանները,

5. ազատությունից զրկված անձանց տեղափոխելու համար նախատեսված
տրանսպորտայինմիջոցները,

6. ցանկացածայլվայր,որտեղպետականկամտեղականինքնակառավարման
մարմնիկամպաշտոնատարանձիորոշմամբ,հրամանովկամցուցումով,նրա
համաձայնությամբկամթույլտվությամբանձըզրկվելէկամկարողէզրկված
լինելազատությունից, ինչպես նաև ցանկացածայնպիսի վայր, որնանձը չի
կարողինքնակամլքելառանցդատարանի,վարչականկամայլմարմնիկամ
պաշտոնատարանձիորոշմանկամթույլտվության»17։

Կար ևոր է նաև չշփո թել «ա զա տութ յու նից զրկման վայր» եզ րույ թը տե ղա կան հա մա տեքս-
տում կի րառ վող «ա զա տազրկ ման վայր» եզ րույ թի հետ։ Վեր ջինս տար բեր աղբ յուր նե րում, 
ինչ պես նաև այս աշ խա տան քում «քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ» եզ րույ թին հա մար ժեք 
է օգ տա գործ վում18։ 

Հիմք ըն դու նե լով մի ջազ գա յին ի րա վա կան չա փա նիշ նե րը և ներ պե տա կան օ րենսդ րութ-
յամբ ներ կա յաց ված՝ ա զա տութ յու նից զրկման վայ րե րի ցան կը՝ սույն հե տա զո տութ յան 
շրջա նա կում դի տարկ վել են քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րը (այ սու հետ՝ նաև ՔԿՀ) 
և հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը։ Ու սում նա սիր ման օբ յեկտ նե րի ընտ րութ յու-
նը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ ա ռա վե լա պես այս հաս տա տութ յուն նե րում 
առ կա ի րա վի ճա կին և մար դու ի րա վունք նե րի խնդիր նե րին են անդ րա դառ նում տե ղա կան 
աղբ յուր նե րը՝ տրա մադ րե լով տվյալ հա մա տեքս տե րում գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան 
խնդրի քննարկ ման հա մար անհ րա ժեշտ տե սա կան հիմք։ 

Հե տա զո տութ յան շրջա նա կում ընտր ված ա զա տութ յու նից զրկման վայ րե րի գոր ծու նեութ-
յու նը կար գա վո րող ա ռանց քա յին օ րենսդ րա կան ակ տերն են ՀՀ քրեա կա տա րո ղա կան 
օ րենս գիր քը, «Ք րեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քը, « Ձեր բա կալ ված 
և կա լա նա վոր ված ան ձանց պա հե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քը և « Հո գե բու ժա կան օգ նութ յան և 
ս պա սարկ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քը։

«Ք րեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քով19 սահ ման վում է, որ քրեա կա
տա րո ղա կան հիմ նարկ ներ են ուղ ղիչ հիմ նարկ նե րը և կա լա նա վոր ված նե րին պա հե
լու վայ րե րը (հոդ ված 7): Ըստ այդմ՝ հե տա զո տութ յունն անդ րա դառ նում է ինչ պես դա տա-
պարտյալ, այն պես էլ կա լա նա վոր ված կա նանց գեն դե րա յին բռնութ յու նից պաշտ պա նութ-
յան հար ցե րին։ 

17. Պետք է նշել, որ ներկայացված ձևակերպումը համապատասխանում է ՄԱԿ-ի «Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ 
նվաստացնող վերաբերմունքի և պատժի դեմ» կոնվենցիայի կամընտիր արձանագրությամբ տրամադրվող սահմանմանը։

18. Ներպետական համատեքստում որպես կալանավորված և դատապարտված անձանց ազատազրկման վայր օգտագործվում է նաև 
«բանտ» եզրույթը։

19. Տե՛ս «Քրեակատարողական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը, https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=151448
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Հո գե բու ժա կան օգ նութ յան և ս պա սարկ ման մա սին ՀՀ օ րեն քով20 տրվում է հո գե բու ժա
կան կազ մա կեր պութ յան սահ մա նու մը. « Հա մա պա տաս խան տե սա կի բժշկա կան օգ նութ
յուն և ս պա սար կում ի րա կա նաց նե լու լի ցեն զիա ու նե ցող ի րա վա բա նա կան անձ կամ ան հատ 
ձեռ նար կա տեր, պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին չհան դի սա ցող 
պե տա կան կամ հա մայն քա յին հիմ նարկ, ո րը տրա մադ րում է հո գե բու ժա կան օգ նութ յուն և 
ս պա սար կում հի վան դա նո ցա յին և (կամ) ար տա հի վան դա նո ցա յին ձևով» (հոդ ված 3): 

1.3. Ո րո՞նք են ա զա տութ յու նից զրկված կա նանց նկատ մամբ գեն դե րա
յին հիմ քով բռնութ յան դրսևո րում ե րը, ի՞նչ ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ 
ունի տվյալ հիմ ախն դի րը․ մի ջազ գա յին աղբ յուր նե րի և տե ղա կան հա մա
տեքս տի դի տար կում։ 

Ա զա տութ յու նից զրկման վայ րե րում կա նանց նկատ մամբ գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յու նը 
բա վա կա նա չափ ու սում նա սիր ված է մի ջազ գա յին գրա կա նութ յու նում։

Պայ մա նա վոր ված նրա նով,  որ ամ բողջ աշ խար հում կա նայք ընդ հա նուր բան տարկ յալ նե րի 
թվի շատ փոքր մասն են կազ մում` մոտ 2-9%-ը21, քրեա կա տա րո ղա կան հաս տա տութ յուն
նե րի պահ ման պայ ման նե րի, կա ռա վար ման քա ղա քա կա նութ յուն նե րի և գոր ծե լա կեր պե րի 
ձևա վո րու մը ա վան դա բար հեն վել է այն են թադ րութ յան վրա, որ դրանք նա խա տես ված են 
հե տե րո սեք սո ւալ տղա մարդ կանց հո մո գեն խմբի հա մար։ Սա է պատ ճա ռը, որ ան գամ կա-
նանց պահ ման հա մար նա խա տես ված ո րո շա կի կար գա վո րում ներ ներդր վել են տղա մար-
դա կենտ րոն հա մա կար գի տրա մա բա նութ յամբ ա ռանց գեն դե րա յին ուղղ վա ծութ յան, կա-
նանց և  այլ խմբե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի, կա րիք նե րի, տար բեր վող խո ցե լիութ յան և 
ն րանց հան դեպ բռնութ յան ռիս կե րի գի տակց ման22։ 

Հե տա զո տութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ ո րո շում կա յաց նող նե րի և հաս տա տութ
յուն նե րի ղե կա վար նե րի շրջա նում դեռևս առ կա են ո լոր տի գեն դե րազ գա յու նաց ման 
հան դեպ դի մադ րութ յուն և սա կավ կար ևոր վող վե րա բեր մունք, ինչ պես նաև այն թյու
րըն կա լու մը, որ բան տե րի գեն դե րազ գա յուն կա ռա վա րու մը ոչ թե անհ րա ժեշ տութ յուն 
է, այլ ոչ ար դա րա ցիո րեն ցու ցա բեր վող տար բե րա կում23։

Այս ա ռու մով կար ևոր է նշել, որ ո լոր տա յին քա ղա քա կա նութ յուն նե րի գեն դե րազ գա յու-
նա ցու մը հաշ վի է առ նում ինչ պես կա նանց, այն պես էլ տղա մարդ կանց ա զա տազրկ ման 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը։ Ո լոր տա յին քա ղա քա կա նութ յուն նե րում գեն դե րա յին խտրա-
կա նութ յան և բռ նութ յան հար ցե րի թի րա խա վո րումն ուղղ ված է նաև ա զա տազրկ ված տղա-
մարդ կանց շրջա նում ար մա տա ցած և բռ նութ յան խթան հան դի սա ցող առ նա կա նութ յան 
կարծ րա տիպ նե րի, մո տե ցում նե րի, դրվածք նե րի և  են թամ շա կույթ նե րի հաղ թա հար մա նը և 
բո լոր հաս տա տութ յուն նե րում անվ տանգ և  ար ժա նա պա տիվ մի ջա վայ րի ե րաշ խա վոր մա նը։

20. Տե՛ս «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքը, https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=144100

21. Տե՛ս World Prison Brief, 2017, World Female Imprisonment List, fourth edition (անգլերեն), https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/
resources/downloads/world_female_prison_4th_edn_v4_web.pdf 

22. Տե՛ս DCAF, OSCE/ODIHR, UN Women, 2019, “Places of Deprivation of Liberty and Gender”, in Gender and Security Toolkit (անգլերեն), https://
www.osce.org/files/f/documents/a/e/442531.pdf

23. Տե՛ս Ashdown J., James M., 2010, Women in detention, International Review of the Red Cross, Vol 92(877) (անգլերեն), https://international-
review.icrc.org/sites/default/files/irrc-877-ashdown-james.pdf
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Հե տա զո տութ յան հա վա քած տվյալ նե րը փաս տում են, որ հա յաս տան յան հա մա տեքս տում 
ևս ք րեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում գեն դե րա յին բռնութ յան ռիս կե րի առ կա յութ
յան, հաս տա տութ յուն նե րի գեն դե րազ գա յուն կա ռա վար ման հար ցե րի շուրջ ո րո շում
ներ կա յաց նող նե րի շրջա նում չկա միաս նա կան մո տե ցում։ Թե պետ վեր ջին նե րիս կող մից 
ընդգծ վում է խնդրի կար ևո րութ յու նը, ո րո շում կա յաց նող նե րը, ինչ պես նաև հա տա տութ-
յուն նե րի ղե կա վար անձ նա կազ մե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ա զա տութ յու նից զրկման վայ
րե րում գեն դե րա յին բռնութ յան ռիս կե րի հաս ցեագ րու մը չեն դի տար կում իբրև հրա
տապ, ո լոր տա յին հիմ նա հար ցե րի շրջա նա կում ա ռաջ նա հերթ խնդիր։ 

«Ուղղակի խնդիրն էդչափ օրհասական չի ՔԿՀների համար,
որովհետև քանի տարվա կտրվածքով եթե նայենք, կանանց/աղ
ջիկներինկատմամբբռնությանդեպքերեսինքսանձամբչեմհի
շում»։(ՀՀԱՆներկայացուցիչ)

Միև նույն ժա մա նակ ո րո շում կա յաց նող նե րի շրջա նում առ կա է այն գի տակ ցու մը, որ թեև 
քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում գեն դե րա յին բռնութ յան դեպ քեր չեն ար ձա
նագր վել, կա խնդի րը ու սում նա սի րե լու և կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ներ ի րա կա նաց
նե լու անհ րա ժեշ տութ յուն։ 

Մի ջազ գա յին ու սում նա սի րութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ հիմ նախնդ րի թե րի հաս
ցեագր ման հիմ նա կան պատ ճառ նե րից է նաև հաս տա տութ յուն նե րում գեն դե րա յին 
բռնութ յան դեպ քե րի քո ղարկ վա ծութ յու նը։

Առ կա հե տա զո տութ յուն նե րում, մաս նա վո րա պես քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում 
ա ռանձ նաց վում են բռնութ յուն նե րը չբարձ րա ձայ նե լու, լռութ յան և հան դուր ժո ղա կա նութ յան 
մի շարք պատ ճառ ներ՝ հո գե բա նա կան խո չըն դոտ նե րը, կարծ րա տիպ նե րը, խա րա նը և  ա մո-
թը, վրեժխնդ րութ յան և հաշ վե հար դա րի վա խը, բռնութ յան հետ ևան քով ին վա զիվ բժշկա կան 
զննութ յան և հար ցաքն նութ յուն նե րի են թարկ վե լու վա խը (հատ կա պես ե թե ա զա տազրկ ված 
անձն ու նի տրավ մա ներ՝ պայ մա նա վոր ված նախ կի նում գեն դե րա յին բռնութ յան հան գա-
ման քով), բռնութ յան՝ որ պես պատ ժի ան խու սա փե լի մա սի ըն կա լու մը, բո ղոք նե րի ան կախ 
և  արդ յու նա վետ քննութ յան մե խա նիզմ նե րի բա ցա կա յութ յու նը կամ վստա հութ յան պա կա սը 
այդ մե խա նիզմ նե րի նկատ մամբ, կա լա նա վոր ված ան ձանց շրջա նում ի րենց ի րա վունք նե րի 
մա սին ի րա զեկ վա ծութ յան պա կա սը, մե ղադ րան քը ա պա ցու ցել չկա րո ղա նա լը, ար դա րա-
դա տութ յան հա մա կար գի նկատ մամբ վստա հութ յան պա կա սը և  այլն24։ Նշ վում է, որ հա ճախ 
նաև անձ նա կազմն է ան տե սում խնդի րը՝ անձ նա կազ մի այլ ան դամ նե րի կամ դա տա պարտ-
յալ նե րի հա կազ դե ցութ յա նը բախ վե լով25։ 

Բռ նութ յան դեպ քե րի քո ղարկ ման հա վա նա կա նութ յու նը բարձր է նաև հո գե բու ժա կան 
հաս տա տութ յուն նե րում՝ պայ մա նա վոր ված մի շարք հան գա մանք նե րով, ինչ պես, օ րի նակ՝ 
բռնութ յան առն չութ յամբ պա ցիենտ նե րի բո ղոք նե րի ո րա կու մը իբրև «ոչ հա վաս տի»։ Հե տա-
զո տութ յուն նե րը փաս տում են, որ եր բեմն հենց հաս տա տութ յուն նե րի աշխատակազմերի և 
մաս նա գետ նե րի կող մից ոչ հա վաս տի հա մար վե լու և պատ շաճ ար ձա գան քի չար ժա նա նա-

24. Տե՛ս OSCE/ODIHR, 2019, Preventing and Addressing Sexual and Gender-Based Violence in Places of Deprivation of Liberty (անգլերեն), https://
www.osce.org/files/f/documents/f/b/427448.pdf 

25. Տե՛ս նույն տեղում, տե՛ս նաև Surrel A., Johnson M., 2020, An Examination of Women’s Experiences with Reporting Sexual Victimization 
Behind Prison Walls, The Prison Journal, Vol. 100(5), pp 559-580 (անգլերեն), https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0032885520956328 

https://www.osce.org/files/f/documents/f/b/427448.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/f/b/427448.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0032885520956328
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լու հետ ևան քով հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ու նե ցող ան ձանց հայտ նած տվյալ նե րը չեն 
հաս նում ի րա վա պահ մար մին նե րին26։

Կա նանց հան դեպ բռնութ յուն նե րի քո ղարկ վա ծութ յունն, առ հա սա րակ, բնո րոշ է բազ մա-
թիվ երկր նե րին, այդ թվում՝ Հա յաս տա նին27։ Հատ կա պես երբ խոս քը փակ, ռե ժի մա յին մի ջա-
վայ րե րի մա սին է, ինչ պես քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րը, որ տեղ պահ վող կա նայք 
ան մի ջա կան կախ վա ծութ յան մեջ են վար չա կազ մից, իսկ նրանց՝ հաս տա տութ յու նում լի նե-
լու փաստն ար դեն իսկ հա սա րա կութ յան կող մից խա րա նի և խտ րա կա նութ յան պատ ճառ է 
դառ նում, բռնութ յան դեպ քե րը չբարձ րա ձայ նե լու հա վա նա կա նութ յունն ա վե լի մեծ է։ 

Այս ա ռու մով տվյալ հե տա զո տութ յան մաս նա կից նե րը (և՛ փոր ձա գետ նե րը, և՛ դի տորդ նե րի 
խմբե րի ան դամ նե րը, և՛ ՄԻՊ գրա սեն յա կի ներ կա յա ցու ցի չը) նշում են, որ բռնութ յան/
գեն դե րա յին բռնութ յան դեպ քե րի մա սին խո սե լուց խու սա փում են հենց բռնութ յան 
են թարկ ված ան ձինք՝ ա մո թի, վա խի, հե տա գա յում խնդիր ներ չու նե նա լու, պատ ժից և 
հաշ վե հար դա րից խու սա փե լու պատ ճա ռներով։ Հաս տա տութ յուն նե րը ևս ն ման դեպ
քե րը չեն բարձ րա ձայ նում՝ ի րենց վար կա նի շը և համ բա վը պաշտ պա նե լու մտադ րութ
յամբ։

«Եսմիանշանակկարծում եմ, որխնդիր է, ուղղակի հենց սաէ
հարցերիցմեկը,որմենքչենքիմանում,թեինչմասշտաբներիմա
սինէխոսքը։Սամիքողարկվածթեմաէ,որիմասինոչոքչիխո
սում։Ունաևայն,որչենխոսում,դաչիդադարումպրոբլեմլինե
լուց»։(Փորձագետ)

«Ինձ թվում ա, ել նե լով նրա նից, որ դեպ քե րը շատ քիչ են ու չեն 
բարձ րա ձայն վում, ու րեմն պահ վում են թա քուն, այ սինքն՝ ի րենք 
չեն ու զում բարձ րա ձայ նել, ո րով հետև ա ռա ջի նը ի րենց վար կա նի շի 
խնդիրն ա, որ պես զի չի մա նան, որ նման դեպ քեր են լի նում ի րենց 
մոտ»։ ( Փոր ձա գետ)

Հարկ է ար ձա նագ րել, որ այս հե տա զո տութ յան շրջա նա կում թե՛ ստաց ված տվյալ նե րը, 
թե՛ ու սում նա սիր ված զե կույց նե րը փաս տում են գեն դե րա յին բռնութ յան և խտ րա կա նութ յան 
առ կա յութ յու նը ԼԳԲՏ անձանց, այդ թվում՝ տրանս գեն դեր կա նանց հան դեպ քրեա կա տա րո-
ղա կան հիմ նարկ նե րում։ Մ նաց յալ դեպ քե րում հիմ նա կա նում քննարկ վում են հաս տա տութ-
յուն նե րի պայ ման նե րին և տար բեր ի րա վի ճակ նե րին առնչ վող հար ցեր, ո րոնք կա րող են 
գեն դե րա յին բռնութ յան ռիս կեր ա ռա ջաց նել։

26. Տե՛ս Barnet B., 2020, Addressing Sexual Violence in Psychiatric Facilities, Psychiatric Services, Vol 71(9) (անգլերեն), https://ps.psychiatryonline.
org/doi/10.1176/appi.ps.202000038

27. Տե՛ս Shahnazaryan G., Hovhannisyan S., 2019, Women human rights defenders in a new social and political reality of Armenia: Active in the 
margins, unprotected in the core (անգլերեն), https://repository.gchumanrights.org/handle/20.500.11825/1026, Hovhannisyan A., 2017, Sexual 
Violence Against Women in Armenia: Cultural Norms and the Legislative Challenges, Regional Conference “Combatting Violence Against Women 
in Armenia and Georgia: Sharing Experience and Strategizing on Further Cooperation”, Coalition to Stop Violence Against Women, edited by A. 
Simonyan (անգլերեն), https://coalitionagainstviolence.org/wp-content/uploads/2018/03/combating-violence.pdf?x24321, ՄԱԿ-ի բնակչության 
հիմնադրամ, Տղամարդիկ և գենդերային հավասարության հիմնախնդիրը Հայաստանում, 2016, https://armenia.unfpa.org/sites/default/files/
pub-pdf/MEN-AND-GENDER-EQUALITY_ARM_July_2017_finalized_0.pdf 

https://coalitionagainstviolence.org/wp-content/uploads/2018/03/combating-violence.pdf?x24321
https://armenia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MEN-AND-GENDER-EQUALITY_ARM_July_2017_finalized_0.pdf
https://armenia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MEN-AND-GENDER-EQUALITY_ARM_July_2017_finalized_0.pdf
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Ա զա տութ յու նից զրկման վայ րե րում գեն դե րա յին բռնութ յան վե րա բեր յալ տե ղե կութ յուն նե-
րի սա կա վութ յու նը փոր ձա գետ նե րը բա ցատ րում են մի շարք հան գա մանք նե րով, ինչ պի սիք 
են ո լոր տի գեն դե րազ գա յու նութ յան պա կա սը, հաս տա տութ յուն նե րում գեն դե րա յին բռնութ-
յու նը ճա նա չե լու և բա ցա հայ տե լու կա րո ղութ յուն նե րի պա կա սը, ինչ պես նաև գեն դե րա յին 
բռնութ յան բարձ րա ձայն ման դժվա րութ յուն նե րը և ռիս կե րը։ 

«ՀՀումօրենսդրականկարգավորումներնընդհանուրենամբողջ
քրեակատարողականհամակարգիհամար,հետևաբարայդկար
գավորումներից դուրս են մնում կանանց սեռով, խոցելիությամբ
պայմանավորվածառանձնահատկություններըևընթացակարգե
րը»։(Փորձագետ)

«Տարբեր իրավիճակներ կամ դեպքեր չեն ընկալվում կամ գի
տակցվումորպեսխնդիր,որըկարողէբռնության(թե՛ֆիզիկական,
թե՛ սեռական, թե՛ հոգեբանական) ռիսկ առաջացնել ազատա         
զրկվածկանանցհամար»։(Փորձագետ)

Ինչ վե րա բե րում է բռնութ յան դեպ քե րը բարձ րա ձայ նե լուն, ա պա մի ջազ գա յին ու սում-
նա սի րութ յուն ներն ար ձա նագ րում են, որ հաս տա տութ յուն նե րում գտնվող ան ձանց հա-
մար պետք է ա պա հով վեն ֆոր մալ ըն թա ցա կար գեր, ո րոնք վեր ջին նե րիս հնա րա վո րութ յուն 
կտան ցան կա ցած խնդրի, ի րենց հան դեպ վե րա բեր մուն քի կամ պայ ման նե րի մա սին բո ղոք 
ներ կա յաց նելու ինչ պես այդ հաս տա տութ յան ղե կա վա րութ յա նը, այն պես էլ ար տա քին՝ 
ան կախ մար մին նե րի։ Ընդ ո րում՝ մի ջազ գա յին նոր մե րով կա նոն ներ են սահ ման ված ինչ-
պես ընդ հա նուր բնույ թի դի մում նե րի և բո ղոք նե րի ներ կա յաց ման, այն պես էլ բռնութ յան 
վե րա բեր յալ բո ղոք նե րի ներ կա յաց ման, մաս նա վո րա պես կա նանց կող մից նման բո ղոք
նե րի ներ կա յաց ման ըն թա ցա կար գե րի վե րա բեր յալ28։

Մի ջազ գա յին գրա կա նութ յան ու սում նա սի րու մը ցույց է տա լիս, որ բո ղոք նե րի, հատ կա
պես վար չա կազ մի կող մից բռնութ յան գործադրման վե րա բեր յալ բո ղոք նե րի ներ կա յա
ցու մը կա րող է դժվար լի նել ա զա տազրկ ված ան ձանց տար բեր խմբե րի հա մար՝ պայ մա նա-
վոր ված նրանց խո ցե լիութ յամբ, ի րենց հան դեպ խտրա կան վե րա բեր մուն քով29։ 

Բո ղոք նե րի ներ կա յաց ման հա մա կար գի արդ յու նա վե տութ յունն ան մի ջա կա նո րեն պայ-
մա նա վոր ված է ա զա տութ յու նից զրկված ան ձանց՝ ի րենց ի րա վունք նե րի, ինչ պես նաև բո-
ղոք նե րի ներ կա յաց ման մե խա նիզմ նե րի վե րա բեր յալ ի րա զեկ վա ծութ յան աս տի ճա նով։ 
Կարևոր է, որ բո ղոք ներ կա յաց նե լու մե խա նիզմ նե րը հաս կա նա լի և պարզ ներ կա յաց վեն 

28. Տե՛ս The Association of Prevention of Torture, 2019, Complaints procedures (անգլերեն), https://www.apt.ch/en/knowledge-hub/detention-
focus-database/safeguards/complaints-procedures։ Ազատությունից զրկման վայրերում գործող բողոքարկման ընթացակարգերը և 
բողոքների ներկայացման մեխանիզմները, դրանց արդյունավետությունը և հասանելիությունը կարևորվում են ինչպես միջազգային 
չափանիշներում, այնպես էլ տվյալ հետազոտության մասնակիցների կողմից։ ՀՀ-ում գործող բողոքարկման ընթացակարգերն 
առանձին դիտարկման առարկա չեն հանդիսացել սույն հետազոտության շրջանակում, քանի որ միջազգային չափանիշներին 
համապատասխանության տեսանկյունից դրանց համապարփակ գնահատական տալու համար անհրաժեշտ է կատարել առանձին և 
համակողմանի ուսումնասիրություն, ինչը սույն հետազոտության շրջանակի և ծավալի առումով նպատակահարմար չէ։ 

29. Տե՛ս Surrel A., Johnson M., 2020, An Examination of Women’s Experiences with Reporting Sexual Victimization Behind Prison Walls, The Prison 
Journal, Vol. 100(5), pp 559-580 (անգլերեն), https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0032885520956328, Kubiak S. R., Brenner, H. Bybee, et 
al, (2017), Sexual Misconduct in Prison: What Factors Affect whether Incarcerated Women will Report Abuse Committed by Prison Staff? Law and 
Human Behavior, 41, pp 361–374 (անգլերեն), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28650185/

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0032885520956328
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28650185/
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ինչ պես ա զա տազրկ ված նե րին, այն պես էլ հաս տա տութ յան աշ խա տա կից նե րին30։ 

Տե ղա կան հա մա տեքս տում31 բո ղոք նե րի ներ կա յաց ման և մաս նա վո րա պես բռնութ յան 
ա հա զանգ ման արդ յու նա վետ մե խա նիզմ նե րի անհ րա ժեշ տութ յու նը շեշ տադ րում են  
հետազոտության շրջանակում իրականացված հարցազրույցներին մասնակցած գրե
թե բո լոր փոր ձա գետ նե րը։

Փոր ձա գետ նե րը նշում են, որ ի րենց դի տար կում նե րով, ընդ հա նուր առ մամբ, ա զա
տազրկված ան ձինք խու սա փում են վար չա կազ մի մա սին բո ղոք ներ ներ կա յաց նե լուց։ 
Ըստ ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ յան քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում և 
մար մին նե րում հա սա րա կա կան վե րահս կո ղութ յուն ի րա կա նաց նող հա սա րա կա կան դի-
տորդ նե րի խմբի (նաև՝ ՔԿՀ դի տորդ նե րի խումբ) ան դամ նե րի՝ ա զա տազրկ ված ան ձանց 
շրջա նում մտա վա խութ յուն կա, որ դի տորդ նե րի խմբի ան դամ նե րին ինչ-որ հար ցի շուրջ 
բո ղոք ներ կա յաց նե լու հետ ևան քով ի րենց հան դեպ բա ցա սա կան վե րա բեր մունք կձևա վոր-
վի։ Հետ ևա բար վար չա կազ մի դեմ սո վո րա բար բո ղոք ներ չեն ար ձա նագր վում։ Ինչ վե րա-
բե րում է ա ռա վել խո ցե լի խմբե րին՝ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նանց, տրանս գեն դեր 
կա նանց, ա պա, ըստ փոր ձա գետ նե րի և դի տորդ նե րի խմբի ան դամ նե րի, հաս տա տութ յուն-
նե րում նրանք բողոքների ներկայացման մե խա նիզմ նե րից օգտ վե լու ա վե լի քիչ հնա րա վո-
րութ յուն ներ ու նեն, քան այլ ա զա տազրկ ված նե րը։ 

«Հաճախնկատելեմ,որՔԿՀներումգտնվողմարդիկ,անգամերբ
որբարձրաձայնումենինչորխնդիր,թեկուզ,օրինակ,առողջութ
յանհետկապվածխնդիր,շատհաճախնշումեն՝եսվարչակազմից
բողոքներչունեմ,եսէստեղբոլորիցգոհեմ՝երևիենթադրելով,որ
հնարավորա՝այդխնդրիբարձրաձայնումըանդրադառնավարչա
կազմիկողմիցիրնկատմամբվերաբերմունքիվրա»։(ՔԿՀդիտորդ
ներիխմբիանդամ)

Գեն դե րա յին բռնութ յան մա սին ա հա զան գե լու հետ ևան քով ա ռա ջա ցած ռիս կե րի մա սին է 
շեշ տում նաև ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ յան (այ սու հետ՝ նաև ՀՀ ԱՆ) ներ կա
յա ցու ցի չը։ Նա նշում է, որ գեն դե րա յին բռնութ յան դեպ քում խնդի րը բարձ րա ձայ նե լը ռիս կեր 
կա րող է պա րու նա կել։ Ինչ պես փոր ձա գետ նե րը, այն պես էլ ո րո շում կա յաց նող նե րը նշում 
են, որ ՔԿՀ-ներում ա ռանձ նա հա տուկ մե խա նիզմ նե րի ներդ րու մը բողոքների ներկայացման 
և  ա հա զանգ ման գոր ծըն թացն ա ռա վել արդ յու նա վետ կա րող է դարձ նել։ 

30. Տե՛ս The Association of Prevention of Torture, 2019, Complaints procedures (անգլերեն), https://www.apt.ch/en/knowledge-hub/detention-
focus-database/safeguards/complaints-procedures

31. Հետազոտության շրջանակում ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության տրամադրած տեղեկության համաձայն՝ «Աբովյան» ՔԿՀ-
ում կալանավորված անձինք և դատապարտյալներն իրավունք ունեն ներկայացնելու իրենց բողոքները ինչպես բանավոր, այնպես էլ 
գրավոր, ցանկացած պահի։ ՔԿՀ-ի յուրաքանչյուր տեղամասում առկա են դիմումներ/բողոքներ ներկայացնելու արկղեր, ընդհանուր 
5-ը։ Բացի արկղերից՝ կալանավորվածներին պահելու վայրում առկա է 4 հեռախոս, կանանց տեղամասում՝ 5 հեռախոս, որոնցից կարող 
են ամենօրյա ռեժիմով օգտվել։ Հեռախոսների մոտ փակցված են նաև ՄԻՊ-ի և ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության թեժ գծերի 
հեռախոսահամարները: Աղբյուր՝ ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության 12.11.21 թվականի Ե 40/12-4987 գրություն՝ ի պատասխան 
ՄԻՀԿ-ի հարցման։ 
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«Հաշվի առնելով այն, որ փակ հաստատությունում են գտնվում
[կանայք], որ նմանատիպ դեպքերի բարձրաձայնումն էլ լրացու
ցիչռիսկերկարողէանձանցմոտառաջացնել,կարողենքիհար
կեդիտարկելէսհարցը,որովհետևհիմնականընդհանրականմե
խանիզմներնենգործում՝քրեականհետապնդմանմարմնինկամ
ՔԿծառայողինհաղորդումեններկայացնումկամմեզենդիմում
բողոքներներկայացնում։Բայցեթելինենայնպիսիկառուցակար
գեր,որշատավելիներհատուկկլինենփակհաստատություններին,
որոնքավելիարդյունավետկերպովկկարողանանիրականացնել,
շատավելիլավկլինի»։(ՀՀԱՆներկայացուցիչ)

Ա զա տազրկ ված կա նանց շրջա նում բռնութ յան/գեն դե րա յին բռնութ յան վերաբերյալ 
բողոքների ներկայացման մե խա նիզմ նե րին անդրադառնալով՝ փոր ձա գետ նե րը և դի տոր
դա կան խմբի ան դամ նե րը շեշ տում են ի րա զեկ ման կար ևո րութ յան մա սին։

Ա զա տութ յու նից զրկված ան ձանց շրջա նում իրազեկվածության և ի րա վա գի տակ ցութ յան 
բարձ րաց ման աշ խա տանք նե րի հետ մեկ տեղ անհ րա ժեշտ է նաև աշ խա տա կազ մի բո լոր 
մա կար դակ նե րում գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան և խտ րա կա նութ յան հար ցե րի վե
րա բեր յալ վե րա պատ րաս տում ներ ի րա կա նաց նել։ 

Վե րա պատ րաս տում նե րից զատ կար ևոր է, որ հաս տա տութ յուն նե րի աշ խա տա կազ մե րի 
հա մար սահ ման ված լի նեն վար քագ ծի կա նո նա կար գեր։ Արդ յու նա վետ ներ քին կա նո
նա կար գե րը ա զա տութ յու նից զրկման վայ րե րում ար ժա նա պա տիվ և բռ նութ յուն նե րից 
պաշտ պան ված մի ջա վայ րի ա պա հով ման կար ևո րա գույն գոր ծիք ներն են։

Ու սում նա սի րութ յուն նե րը, սա կայն, վկա յում են, որ հա ճախ հաս տա տութ յուն նե րը, ու շադ-
րութ յու նը ա վե լի շատ կենտ րո նաց նե լով տեխ նի կա կան խնդիր նե րի վրա և ձգ տե լով ա պա-
հո վե լու աշ խա տան քի արդ յու նա վե տութ յու նը, ա նու շադ րութ յան են մատ նում անձ նա կազ մի 
աշ խա տան քի է թի կա կան և վար քա յին հար ցե րը32։

Անդ րա դառ նա լով ընտր ված հաս տա տութ յուն նե րից քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե
րում գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան դրսևո րում նե րին՝ նախ և  ա ռաջ պետք է նշել, որ ՔԿՀ-
նե րում մի շարք խմբեր պա հան ջում են ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յուն՝ պայ մա նա վոր ված հա-
տուկ կա րիք նե րով, ո րոնց ան տե սու մը բարձ րաց նում է խո ցե լի խմբե րի նկատ մամբ պա տիժ 
կրող այլ ան ձանց, ինչ պես նաև հաս տա տութ յուն նե րի անձ նա կազ մի կող մից խտրա կա նութ-
յան, վատ վե րա բեր մուն քի, չա րա շահ ման՝ նե րառ յալ սե ռա կան բռնութ յան և գեն դե րա յին 
հիմ քով բռնութ յան այլ ձևե րի գոր ծադր ման ռիս կե րը33։ Այդ պի սի խմբե րի շարքին են դաս-
վում, ի թիվս այ լոց, կա նայք, ան չա փա հաս ներն ու ե րի տա սարդ նե րը, հո գե կան ա ռող
ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձինք, հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձինք, լես բի, գեյ, 
բի սեքսուալ, տրանս գեն դեր և  ին տեր սեքս ան ձինք34:

32. Տե՛ս Azemi F., 2019, Ethical and Social Justice Issues: The Case of Correctional Institutions, Vol 22(4) (անգլերեն), https://www.abacademies.
org/articles/ethical-and-social-justice-issues-the-case-of-correctional-institutions-8559.html։ Խնդիրը կարևորվել է հետազոտության 
մասնակիցների կողմից, սակայն էթիկական և վարքագծի կանոնների և դրանց խախտման համար պատասխանատվության 
վերաբերյալ ներպետական կարգավորումների համապարփակ գնահատումը միջազգային չափանիշներին համապատասխանության 
տեսանկյունից պահանջում է առանձին հետազոտություն, որի կատարումը դուրս է սույն հետազոտության շրջանակից։

33. Տե՛ս UN, 2021, UN System Common Position on Incarceration (անգլերեն), https://www.unodc.org/res/justice-and-prison-reform/
nelsonmandelarules-GoF/UN_System_Common_Position_on_Incarceration.pdf 

34. Տե՛ս նույն տեղում։ 

https://www.unodc.org/res/justice-and-prison-reform/nelsonmandelarules-GoF/UN_System_Common_Position_on_Incarceration.pdf
https://www.unodc.org/res/justice-and-prison-reform/nelsonmandelarules-GoF/UN_System_Common_Position_on_Incarceration.pdf
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Բան տում կա նայք կա րող են են թարկ վել տա րաբ նույթ բռնութ յուն նե րի, այդ թվում՝ 
բան տա պահ նե րի կող մից բռնա բա րութ յան, սե ռա կան ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցե լու հար-
կադ րան քի, սե ռա կա նաց ված հպում նե րի։ Կին բան տարկ յալ նե րը հա ճախ նաև են թարկ վում 
են նվաս տա ցու ցիչ և  ին վա զիվ մարմ նա կան զննում նե րի35։

Բան տարկ յալ կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան դրսևո րում է նրանց մաս նա վոր կյան քի ան-
ձեռնմ խե լիութ յան խախ տու մը, երբ, օ րի նակ, բան տա պահ նե րը չա րա շա հում են կա նանց՝ 
ի րենց տե սա դաշ տում պա հե լու հնա րա վո րութ յու նը՝ հետ ևե լով նրանց հան դեր ձան քը հա-
նե լիս և հագ նե լիս, լո ղա նա լիս և սան հան գույ ցից օգտ վե լիս, բժշկա կան զննում անց նե լիս36։ 

Ք րեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում ան չա փա հաս աղ ջիկ նե րի նկատ մամբ բռնութ
յան կան խար գե լու մը օ րա կար գա յին է հատ կա պես այն երկր նե րում, որ տեղ բան տա յին քա-
ղա քա կա նութ յուն նե րում հաշ վի չեն առն վում ա զա տազրկ ված ան չա փա հաս նե րի ա ռանձ-
նա հա տուկ կա րիք նե րը37։ Պայ մա նա վոր ված այն հան գա ման քով, որ ա զա տազրկված ան-
չա փա հաս աղ ջիկ նե րը բան տա յին բնակ չութ յան բա վա կան փոքր մասն են կազ մում՝ շատ 
երկր նե րում ան չա փա հաս աղ ջիկ նե րի բան տախ ցե րը ան չա փա հաս տղա նե րի կամ մե ծա-
հա սակ նե րի հա մար նա խա տես ված վայ րում են38, ին չը անվ տան գութ յան և գեն դե րա յին 
բռնութ յան են թարկ վե լու ռիսկ է ա ռա ջաց նում39։ 

ԼԳԲՏ ան ձինք բան տա յին բնակ չութ յան շրջա նում ա ռա վել խո ցե լի խումբ են։ 

Ու սում նա սի րութ յուն նե րը փաս տում են, որ լես բի, գեյ, տրանս գեն դեր ան ձինք բան տե րում 
են թարկ վում են ա մե նա տար բեր չա րա շա հում նե րի թե՛ վար չա կազ մե րի և թե՛ այլ բան տարկ-
յալ նե րի կող մից40։ Ընդ ո րում՝ նրանց հան դեպ բռնութ յունն ու բռնա բա րութ յուն նե րը հիմ նա-
կա նում լի նում են վար չա կազ մի թողտ վութ յամբ կամ վեր ջին նե րիս՝ բռնութ յան կանխ մանն 
ուղղ ված քայ լեր չձեռ նար կե լու հետ ևան քով։ Վար չա կազ մի ի մա ցութ յամբ են նաև ԼԳԲՏ ան-
ձինք բան տե րում հա ճախ տե ղա բաշխ վում ա մե նա վատ, ոչ բար վոք և  ա նա պա հով խցե-
րում՝ սե ռա կան հան ցա գոր ծութ յուն նե րի հա մար պա տիժ կրող ան ձանց հետ, ինչն էլ ա վե-
լի է բարձ րաց նում լես բի, գեյ, բի սեք սո ւալ, տրանս գեն դեր և  ին տեր սեքս բան տարկ յալ նե րի 
նկատ մամբ սե ռա կան բռնութ յան ռիսկն ու հա վա նա կա նութ յու նը41։ 

Միև նույն ժա մա նակ խնդիր նե րը, ո րոնց բախ վում են տրանս գեն դեր կա նայք, ու նեն ի րենց 
ա ռանձ նա հատ կութ յու նը՝ պայ մա նա վոր ված այն հան գա ման քով, որ տրանս գեն դեր կա նայք 

35. Տե՛ս OHCHR, 2014, Women and Detention (անգլերեն), https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/OnePagers/Women_and_
Detention.pdf, տե՛ս նաև UN General Assembly, 2013, Pathways to, Conditions and Consequences of Incarceration for Women (անգլերեն), 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/A-68-340.pdf 

36. Տե՛ս նույն տեղում։

37. Տե՛ս UNODC, Children, Victims and Gender in the Criminal Justice System (անգլերեն), https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-
reform/childrensvictimswomensissues.html 

38. Տե՛ս Liefaard T., et al., 2014, Report on Violence in Institutions for Juvenile Offenders (անգլերեն), https://rm.coe.int/european-committee-on-
crime-problems-cdpc-council-for-penological-co-o/16806fb1e8 

39. Օրինակ՝ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում իրականացված հետազոտությունը ցույց է տվել, որ անչափահաս աղջիկների 
նկատմամբ գենդերային բռնության դեպքերի քանակը (մասնավորապես սեռական բռնության դեպքերի) մի քանի անգամ գերազանցում 
է տղաների նկատմամբ բռնության դեպքերի քանակը, ընդ որում՝ այդ բռնությունը գործադրվում է թե՛ այլ կալանավորների, թե՛ 
անձնակազմի կողմից։ Տե՛ս U.S. Department of Justice, 2010, Report on Sexual Victimization in Juvenile Correctional Facilities (անգլերեն), 
https://www.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh241/files/media/document/panel_report_101014.pdf, տե՛ս նաև Kanti L., Smith L., 2014, Women and Girls’ 
Experiences Before, During, and After Incarceration: A Narrative of Gender-based Violence, and an Analysis of the Criminal Justice Laws and 
Policies that Perpetuate this Narrative, UCLA Women’s Law Journal, Vol 20(2) (անգլերեն), https://escholarship.org/content/qt4773j0sp/qt4773j0sp.
pdf

40. Տե՛ս Jenness V., Sexton L., Sumner J., 2019, Sexual victimization against transgender women in prison: Consent and coercion in context, 
Criminology, Vol 57(4) (անգլերեն), https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1745-9125.12221, 
Տե՛ս նաև Alvarez G., Munoz A., 2021, From Victimization to Incarceration: Transgender Women in Costa Rica, Women & Criminal Justice, Vol 1(32) 
(անգլերեն), https://www.tandfonline.com/doi/citedby/10.1080/08974454.2021.1965066?scroll=top&needAccess=true

41. Տե՛ս UN General Assembly, 2013, Pathways to, Conditions and Consequences of Incarceration for Women (անգլերեն), https://www.ohchr.org/
Documents/Issues/Women/A-68-340.pdf, տե՛ս նաև OSCE/ODIHR, 2019, Preventing and Addressing Sexual and Gender-Based Violence in Places 
of Deprivation of Liberty (անգլերեն), https://www.osce.org/files/f/documents/f/b/427448.pdf 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/A-68-340.pdf
https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/childrensvictimswomensissues.html
https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/childrensvictimswomensissues.html
https://rm.coe.int/european-committee-on-crime-problems-cdpc-council-for-penological-co-o/16806fb1e8
https://rm.coe.int/european-committee-on-crime-problems-cdpc-council-for-penological-co-o/16806fb1e8
https://escholarship.org/content/qt4773j0sp/qt4773j0sp.pdf
https://escholarship.org/content/qt4773j0sp/qt4773j0sp.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/A-68-340.pdf
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https://www.osce.org/files/f/documents/f/b/427448.pdf
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մի շարք պե տութ յուն նե րում՝ նե րառ յալ Հա յաս տա նում, պահ վում են ի րենց կեն սա բա նա-
կան՝ անձ նագ րում նշված սե ռին «հա մա պա տաս խա նող»՝ տղա մարդ կանց հա մար նա խա-
տես ված հաս տա տութ յուն նե րում, ինչն ա վե լի է մե ծաց նում բռնութ յուն նե րի, սե ռա կան շա-
հա գործ ման ռիս կը։ Բան տե րում նաև հա մա տա րած է տրանս գեն դեր կանանց նկատմամբ 
սե ռա կան ծա ռա յութ յուն մա տու ցե լու, այս պես կոչ ված մարմ նա վա ճա ռութ յան շղթա յի մեջ 
ներգ րավ վե լու պար տադ րան քը42։ 

Հո գե բու ժա կան հաս տա տութ յուն նե րում կա նայք և  աղ ջիկ նե րը ևս կա րող են բախ վել 
գեն դե րա յին բռնութ յան մի շարք ձևե րի, ինչ պի սիք են սպառ նա լի քը, ոտնձ գութ յու նը, սե ռա-
կան և ֆի զի կա կան բռնութ յու նը, գոր ծար քա յին սե ռա կան հա րա բե րութ յուն նե րը։ 

2021 թվա կա նին ա վե լի քա նի 25 երկ րում ի րա կա նաց ված ու սում նա սի րութ յամբ «Հ յումն 
Ռայթս Վոթչ» (Human Rights Watch) մի ջազ գա յին ի րա վա պաշտ պան կազ մա կեր պութ յու նը 
զե կու ցել է43, որ հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձինք հո գե բու ժա կան հաս-
տա տութ յուն նե րում կա րող են են թարկ վել բազ մա թիվ չա րա շա հում նե րի, այդ թվում՝ ֆի զի-
կա կան և սե ռա կան բռնութ յան44։ 

Մի ջազ գա յին մի շարք ու սում նա սի րութ յուն ներ վկա յում են ա զա տութ յու նից զրկման 
պայ ման նե րում հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ու նե ցող կա նանց՝ գեն դե րա յին հիմ քով 
բռնութ յան են թարկ վե լու բարձր ռիս կայ նութ յան և խն դի րը պե տա կան քա ղա քա կա
նութ յուն նե րի ու շադ րութ յան կենտ րո նում պա հե լու անհ րա ժեշ տութ յան մա սին։ Հե տա-
զո տութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ կին պա ցիենտ նե րի պա րա գա յում բռնա րար նե րը հիմ-
նա կա նում տղա մարդ պա ցիենտ ներն են, ինչ պես նաև տղա մարդ աշ խա տա կից նե րը և  այլ 
տղա մար դիկ, ո րոնց կա նայք ճա նա չում են, օ րի նակ՝ տե սակ ցութ յան ե կած զու գըն կեր նե րը45։ 
Առ կա հե տա զո տութ յուն ներն անդ րա դառ նում են պա ցիենտ նե րի՝ միմ յանց նկատ մամբ գեն-
դե րա յին բռնութ յան գոր ծադր մա նը հատ կա պես այն դեպ քե րում, երբ կին և տ ղա մարդ պա-
ցիենտ նե րի հոս պի տա լաց ման վայ րե րը հա մա տեղ են46։ 

2019 թվա կա նին հրա պա րակ ված « Կան խե լով և հաս ցեագ րե լով սե ռա կան և գեն դե րա յին 
հիմ քով բռնութ յու նը ա զա տութ յու նից զրկման վայ րե րում. ԵԱՀԿ երկր նե րում գոր ծող չա-
փա նիշ նե րի, մո տե ցում նե րի և  օ րի նակ նե րի դի տար կում» հե տա զո տութ յու նը փաս տում է, 
որ ա զա տազրկ ման հա մա տեքս տում սե ռա կան և գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յունն էա կան 
խնդիր է ԵԱՀԿ տա րա ծաշր ջա նում (ո րի մաս է նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը)47: 

ՀՀ քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում ա զա տազրկ ված ան ձանց մա սին տե ղե կութ-
յան հիմ նա կան աղբ յուր նե րը ՀՀ ԱՆ քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում և մար մին նե-

42. Տե՛ս UN General Assembly, 2013, Pathways to, Conditions and Consequences of Incarceration for Women (անգլերեն), https://www.ohchr.org/
Documents/Issues/Women/A-68-340.pdf

43. Տե՛ս HRW, January 20 2010, Torture and Cruel Treatment in Health Settings (անգլերեն), https://www.hrw.org/news/2010/01/20/torture-and-
cruel-treatment-health-settings?fbclid=IwAR3CED_XjW18siVB-P0lCa9YBNF2dB4bsHyL8sKID65OwHng3Div2s2oPTU# 

44. Տե՛ս HRW, 2014, One Billion Forgotten: Protecting the Human Rights of Persons with Disabilities (անգլերեն), https://www.hrw.org/sites/
default/files/related_material/2014%20disabilities_program_low.pdf

45. Տե՛ս Watson J., Maylea C., Roberts R., Hill N., McCallum S., 2020, Preventing Gender-based Violence in Mental Health Inpatient Units, Research 
Report (անգլերեն), https://20ian81kynqg38bl3l3eh8bf-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/01/ANROWS-Watson-RR-VAW_MH_
Units.pdf 

46. Տե՛ս Quinn C., Happel B., 2015, Exploring Sexual Risks in a Forensic Mental Health Hospital: Perspectives from Patients and Nurses, Issues 
in Mental Health Nursing, Vol. 36(9), pp 669-677 (անգլերեն), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26440869/, տե՛ս նաև O’Dwyer C., Tarzia L., 
Fernbacher S., Hegarty K., 2019, Health professionals’ experiences of providing care for women survivors of sexual violence in psychiatric inpatient 
units. BMC Health Services Research, Vol. 19 (անգլերեն), https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-019-4683-z 

47. Տե՛ս OSCE/ODIHR, 2019, Preventing and Addressing Sexual and Gender-Based Violence in Places of Deprivation of Liberty (անգլերեն), https://
www.osce.org/files/f/documents/f/b/427448.pdf
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https://20ian81kynqg38bl3l3eh8bf-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/01/ANROWS-Watson-RR-VAW_MH_Units.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26440869/
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-019-4683-z
https://www.osce.org/files/f/documents/f/b/427448.pdf
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րում հա սա րա կա կան վե րահս կո ղութ յուն ի րա կա նաց նող հա սա րա կա կան դի տորդ նե րի 
խմբի, Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի գրա սեն յա կի 
և մի շարք հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի (այ սու հետ՝ նաև ՀԿ) հրա պա րա կած 
զե կույց ներն են։ 

Տե ղա կան աղբ յուր ներն անդ րա դառ նում են ա զա տութ յան զրկման այն պի սի պայ
ման նե րի և  ի րա վի ճակ նե րի, ո րոնք գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան ռիս կեր են ա ռա
ջաց նում, ինչ պես նաև ցույց է տրվում, որ կա նանց տար բեր խմբե րի, մաս նա վո րա պես 
տրանս գեն դեր կա նանց հան դեպ առ կա է հստակ խտրա կան և վատ վե րա բեր մունք, 
նրանց հա մար ա պա հով մի ջա վայ րի բա ցա կա յութ յուն և գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ
յան են թարկ վե լու բարձր ռիս կայ նութ յուն։ 

ՀՀ ՄԻՊ-ի 2018 թվա կա նի ար տա հերթ հրա պա րա կա յին զե կույցն անդ րա դառ նում է 
ա զա տազրկ ված կա նանց հա մար նա խա տես ված միակ՝ «Ա բով յան» քրեա կա տա րո ղա-
կան հիմ նար կում կա նանց ի րա վունք նե րի ի րաց մա նը և ն րանց պահ ման պայ ման նե
րին առնչվող մի շարք խնդիր նե րի, ինչ պես, օ րի նակ՝ կա ցա րա նում պահ վող կա նանց՝ 
ա նընդ հատ ան մի ջա կան դի տարկ ման ներ քո գտնվե լը, հսկիչ կե տում ծա ռա յութ յունն 
ի րա կա նաց նող աշ խա տա կից նե րի կազ մում տղա մարդ կանց լի նե լը48, ո րոնք կա րող են 
մե ծաց նել բռնութ յան ա ռա ջաց ման ռիս կը։

Առ կա զե կույց նե րը և հե տա զո տութ յուն նե րը նաև անդ րա դառ նում են ՔԿՀնե րում տրանս
գեն դեր կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յա նը և տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քին։ 
2019 թվա կա նի ՔԿՀ դի տորդ նե րի խմբի տա րե կան զե կույ ցում նշվում է, որ վեր ջին ներս, որ-
պես կա նոն, պահ վում են ոչ բար վոք և  անմ խի թար վի ճա կում գտնվող խցե րում՝ սե ռա կան 
բնույ թի հան ցա գոր ծութ յուն ներ կա տա րած ան ձանց հետ49։ Իսկ 2020 թվա կա նի տա րե կան զե-
կույ ցում, մաս նա վո րա պես, ար ձա նագր վում է, որ « Դի տորդ նե րի խումբն իր գոր ծու նեութ
յան ըն թաց քում բազ միցս բարձ րա ձայ նել է ա զա տազրկ ման վայ րե րում պահ վող ԼԳԲՏ 
ան ձանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան դրսևո րում նե րի մա սին։ ՔԿՀնե րում գտնվող 
ԼԳԲՏ ան ձինք են թարկ վում են հո գե բա նա կան ճնշում նե րի, իսկ ո րոշ դեպ քե րում՝ սե
ռա կան բռնութ յուն նե րի, ոտնձ գութ յուն նե րի և շա հա գործ ման մյուս ա զա տազրկ ված 
ան ձանց կող մից։ Թե՛ վար չա կազ մը, թե՛ այլ ա զա տազրկ ված ան ձինք նրանց նկատ
մամբ դրսևո րում են ար ժա նա պատ վութ յու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մունք։ Խում բը 
նաև փաս տել է, որ նույ նա սե ռա կան նե րի աշ խա տան քա յին շա հա գոր ծու մը ըն դուն ված 
պրակ տի կա է մի շարք ՔԿՀնե րում»50։

Նշ ված խնդիր նե րի առ կա յութ յու նը փաս տում է նաև «Ա զա տազրկ ված ԼԳԲՏ ան ձանց հիմ-
նախն դիր նե րը ՀՀ-ում» հե տա զո տութ յու նը, որն ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յուն է դարձ նում 
տրանս գեն դեր կա նանց խնդիր նե րին՝ նշե լով, որ ի րենց հա տուկ կա րիք նե րով պայ մա նա-

48. Տե՛ս ՀՀ ՄԻՊ, Քրեակատարողական համակարգում ազատությունից զրկված կանանց և անչափահասների իրավունքների 
ապահովման վերաբերյալ արտահերթ հրապարակային զեկույց, 2018, https://www.ombuds.am/images/files/a18fe372eb128c32e7b10c30c440
30d6.pdf

49. Տե՛ս Մկրտչյան Ա., Զալյան Ա., Հովհաննիսյան Զ. և այլք, ՀՀ քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական 
վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի 2019 թվականի գործունեության հաշվետվություն, 2020, http://
pmg.am/images/PMG_Report_2019.pdf

50. Տե՛ս Զալյան Ա., Սահակյան Ա., Հարությունյան Հ. և այլք, ՀՀ քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում 
հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի 2020 թվականի գործունեության 
հաշվետվություն, 2021, http://www.pmg.am/images/2020_ՏԱՐԵԿԱՆ_ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ1.pdf?fbclid=IwAR1K6XMyqStTy0gLvtQWPTVg5T-
ovOWE6C50vaeXatVogyoLEhduktKTNqc
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վոր ված՝ այս խում բը հատ կա պես խո ցե լի է ինչ պես խտրա կան վե րա բեր մուն քի, այն պես էլ 
բռնութ յան գոր ծադր ման տե սանկ յու նից51։ 

Տ րանս գեն դեր կա նանց հան դեպ խտրա կան վե րա բեր մուն քի հիմ քում սույն հե տա զո-
տութ յան մաս նա կից նե րը (և՛ փոր ձա գետ նե րը, և՛ ՔԿՀ դի տորդ նե րի խմբի ան դամ նե րը) 
տես նում են տղա մարդ կանց ՔԿՀ-նե րում քրեա կան են թամ շա կույ թի առ կա յութ յու նը, ինչ-
պես նաև ար մա տա ցած գեն դե րա յին կարծ րա տիպ նե րը, առ նա կա նութ յան մա սին պատ կե-
րա ցում նե րը, հա սա րա կութ յան շրջա նում գե րա կա հո մո ֆոբ և տ րանս ֆոբ մո տե ցում նե րը, 
ո րոնք ան խու սա փե լիո րեն վե րար տադր վում են նաև փակ մի ջա վայ րե րում։ Այս ա մե նով է 
պայ մա նա վոր ված նաև ՔԿՀ-նե րում տրանս գեն դեր կա նանց «կա նա ցի» աշ խա տանք ներ 
«ա նել տա լը», օ րի նակ՝ «մաք րութ յուն», ո րը, ըստ այդ մշա կույ թի կա նոն նե րի, ա նում են միայն 
«ցածր կար գա վի ճակ» ու նե ցող բան տարկ յալ նե րը։ Սա կայն, ըստ դի տորդ նե րի խմբի ան-
դամ նե րի, ՔԿՀ անձ նա կազ մը հա ճախ հեր քում է նման խնդրի առ կա յութ յու նը՝ նշե լով, որ այդ 
ան ձինք ի րենք են ընտ րում այդ աշ խա տան քը կա տա րե լը։ 

«Դագալիսանաևքրեականենթամշակույթից,որտեղըստտար
բերաղբյուրներիէսանձինքհամարվումենթե՛ամենացածրդաս,
թե՛ցածրդասերից,թե՛ընդհանրապեսինչորըստաղբյուրներիչեն
մտնում քրեական մշակույթիաստիճանակարգության մեջ»։ (ՔԿՀ
դիտորդներիխմբիանդամ)

«Բայցհարցըէնա,որէդաշխատանքըանելը(մաքրություն)հա
մարվումակեղտոտպիտակավորվածաշխատանք,ուդաարվում
աէդխմբիկողմից:Այսինքն`էդկատեգորիայիցդուրսայլմարդէդ
աշխատանքըչիանում»։(Փորձագետ)

Ըստ փոր ձա գետ նե րից մե կի՝ ՔԿՀ-նե րում գե րիշ խող են թամ շա կույ թով է պայ մա նա վոր ված 
այն, որ տրանս գեն դեր կա նայք դիտ վում են որ պես սե ռա կան ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող-
ներ։

Տ րանս գեն դեր կա նանց մա սին խո սե լիս ո րո շում կա յաց նող նե րը նույն պես անդ րա դառ-
նում են քրեա կան են թամ շա կույ թին, ին չը ՔԿՀ-նե րում կա րող է լե գի տի մաց նել տար բեր-
վող գեն դե րա յին ինք նութ յուն ու նե ցող ցան կա ցած ան ձի հան դեպ բռնութ յու նը։ Այս ա ռու-
մով քրեա կան են թամ շա կույ թին առնչ վող ա րարք նե րի քրեա կա նա ցու մը, ըստ վեր ջին նե րիս, 
հնա րա վո րութ յուն է տվել պայ քա րե լու այդ եր ևույ թի դեմ՝ նպաս տե լով բռնութ յան կան խար-
գել մա նը։

51. Տե՛ս Հովհաննիսյան Ն., Ազատազրկված ԼԳԲՏ անձանց հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, 2021, https://drive.google.com/file/d/1-
T2mqv5ejajzRFu9VE7VVZZXCh8FWkjk/view
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«Առաջին հերթին մենք քրեականացրինք քրեական ենթամշա
կույթինառնչվողարարքները, ընդ որում՝պետք է նշեմ, որ դրա
կանվիճակագրությունունենքայսմասով...Ձերասածհիերարխիկ
կառուցվածքըէդընդգծվածքրեականենթամշակույթինբնորոշէ,
որովհետևիրենքենէդպեսաստիճանակարգումանձանց՝օրենքով
գող,քրեականհեղինակությունև,բնականէ,ստորինմակարդա
կումգտնվողանձինք, որոնք իրենց համար ընդունելի չեն...»։ (ՀՀ
ԱՆներկայացուցիչ)

ՀՀում գոր ծող հոգեբուժական կազ մա կեր պութ յուն նե րում առ կա ի րա վի ճա կի վե րա-
բեր յալ տե ղե կատ վութ յան հիմ նա կան աղբ յուր ներ են տար բեր տա րի նե րին ՀՀ ՄԻՊ-ի հրա-
պա րա կած զե կույց նե րը և Հել սինկ յան քա ղա քա ցիա կան ա սամբ լեա յի Վա նա ձո րի գրա սեն-
յա կի զե կույ ցը։ 2021 թվա կա նից գոր ծում է նաև հո գե բու ժա կան օգ նութ յուն և ս պա սար կում 
ի րա կա նաց նող նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի (նե րառ յալ ան գոր ծութ յան) նկատ մամբ հա սա րա-
կա կան մշտա դի տար կում ի րա կա նաց նող հա սա րա կա կան դի տորդ նե րի խում բը (այ սու հետ՝ 
նաև Հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում դի տորդ նե րի խումբ)։

Ըստ Հել սինկ յան քա ղա քա ցիա կան ա սամբ լեա յի Վա նա ձո րի գրա սեն յա կի 2017 թվա կա-
նին հրա պա րա կած զե կույ ցի՝ սո ցիալ-հո գե բա նա կան և մ տա վոր հաշ ման դա մութ յուն ու նե-
ցող ան ձանց խնամ քի և բուժ ման ծա ռա յութ յուն ներ տրա մադ րող հաս տա տութ յուն նե րում 
մշտա դի տար կում նե րի ըն թաց քում ար ձա նագր վել են մար դու ի րա վունք նե րի խախ տում նե-
րի՝ նե րառ յալ դա ժան և  ար ժա նա պատ վութ յու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի փաս տեր, 
այդ թվում՝ ֆի զի կա կան և հո գե բա նա կան բռնութ յուն ներ, ան ձի ի րա վունք նե րի պաշտ պա-
նութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րի բա ցա կա յութ յուն և  այլն։ Զե կույ ցը նաև ընդգ ծում է, որ հո գե-
բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում նշված խնդիր նե րի պատ ճառ նե րից են անձ նա կազ մի 
ոչ պատ շաճ պատ րաստ վա ծութ յու նը, ֆի նան սա կան ոչ բա վա րար մի ջոց նե րի հատ կա ցու մը 
և, ընդ հա նուր առ մամբ, փակ և  ինս տի տու ցիո նալ կա ռույցն ինք նին52։ 

« Հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող 
ան ձանց ի րա վունք նե րի ա պա հով ման վե րա բեր յալ» ՀՀ ՄԻՊ-ի 2018 թվա կա նի ար տա հերթ 
զե կույ ցում53 կա նանց ա ռանձ նա հա տուկ կա րիք նե րին, ինչ պես նաև նրանց հան դեպ 
բռնութ յան խնդրին ա ռան ձին անդ րա դարձ չի ար վում, սա կայն նշվում է, որ ՀՀ-ում գոր-
ծող հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում բռնութ յան ռիսկ ա ռա ջաց նող խնդիր նե րից 
մե կը դրանց գերբ նա կեց վա ծութ յունն է։ Հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում մշտա-
դի տար կում նե րի արդ յունք նե րով՝ խնդիր ներ են ար ձա նագր վել նաև տրա մադր վող բժշկա-
կան սպա սարկ ման, անձ նա կազ մի մաս նա գի տա կան հմտութ յուն նե րի, շեն քա յին պայ ման-
նե րի, ար տա քին աշ խար հի հետ կա պի ա պա հով ման, կեն ցա ղա յին պայ ման նե րի, տե ղա -

52. Տե՛ս Թեմուրյան Մ., Սաքունց Ա., Տեղեկանք Սպիտակի խնամքի տուն. Ինստիտուցիոնալ համակարգից անցում համայնքահեն 
ծառայության, 2017, http://archive.hcav.am/wp-content/uploads/2017/04/%D5%8D%D5%BA%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%AF-%D5%AD%D5
%B6%D5%A1%D5%B4%D6%84%D5%AB-%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%B6-1.pdf?fbclid=IwAR3I3-siygXiUz4BriAL7XNVF1GJLdIzatkrZ5AYV8PrGF
zghHu9eIGmPaw

53. Տե՛ս ՀՀ ՄԻՊ, Հոգեբուժական կազմակերպություններում հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց իրավունքների 
ապահովման վերաբերյալ արտահերթ հրապարակային զեկույց, 2018, https://www.ombuds.am/images/files/7fc26e97e3c21aaaeac56743c7b4
aef7.pdf
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շարժ ման խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց խնամ քի և  այլ հար ցե րում54։ ՀՀ ՄԻՊ-ի 2021 թվա կա-
նի տա րե կան զե կույ ցում նշվում է նաև պա ցիենտ նե րի հան դեպ տար բե րակ ված մո տեց-
ման և վատ վե րա բեր մուն քի դեպ քե րի մա սին, երբ ոչ պատ շաճ վար քա գիծ դրսևո րե լու հա-
մար պա ցիենտ նե րին տե ղա փո խել են մե կու սաց ման հա մար սեն յակ55։ ՄԻՊ-ը ար ձա նագ-
րել է նաև հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում պա ցիենտ նե րի զսպման մի ջոց նե րի 
կի րառ ման կար գի խախ տում ներ՝ ռե տի նե լա րան նե րի, ա մուր կտոր նե րից պատ րաստ ված 
գոր ծիք նե րի օգ տա գոր ծում56։

ՄԻՊ-ի՝ 2022 թվա կա նի « Հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում հո գե կան ա ռող ջութ-
յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի ա պա հով ման վե րա բեր յալ» զե կույ ցի հա-
մա ձայն՝ հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում ար ձա նագր վել են նաև վնաս վածք
նե րը չգրան ցե լու և  ի րա վա պահ մար մին նե րին չհայտ նե լու դեպ քեր։ Մաս նա վո րա պես, 
ըստ զե կույ ցի, նման խնդիր նե րը ման րա մասն չեն ար ձա նագր վում և հա ղորդ վում են 
ըստ հաս տա տութ յան հա յե ցո ղութ յան, ին չը խո չըն դո տում է այդ պի սի դեպ քե րի կան
խար գե լումն ու պատ շաճ քննութ յու նը57։

Այս հա մա տեքս տում զե կույ ցում շեշտ վում է ա պաինս տի տու ցիո նա լաց ված ծա ռա
յութ յուն նե րի անհ րա ժեշ տութ յու նը, ո րոնք հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան-
ձանց հնա րա վո րութ յուն կտան ստա նա լու հա մա պա տաս խան օգ նութ յուն՝ ա ռանց հա սա-
րա կութ յու նից մե կու սա նա լու58:

Անդ րա դառ նա լով հո գե կան ա ռող ջութ յան կենտ րոն նե րին՝ հե տա զո տութ յան մաս նա կից-
նե րը (ո րո շում կա յաց նող նե րը և հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա
ցու ցիչ նե րը) նշում են, որ թե պետ հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում առ կա են 
մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան խնդիր ներ, սա կայն դրանք գեն դե րա յին աս
պեկ տով մինչ այժմ չեն դի տարկ վել։

Ըստ հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի՝ բռնութ յան դեպ-
քեր լի նում են ինչ պես պա ցիենտ նե րի միջև, այն պես էլ պա ցիենտ նե րի կող մից անձ նա կազ-
մի հան դեպ։ 

Ինչ վե րա բե րում է անձ նա կազ մի կող մից պա ցիենտ նե րի հան դեպ բռնութ յա նը, ա պա 
կենտ րոն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը նման դեպ քե րի առ կա յութ յու նը բա ցա ռում են։ 

54. Տե՛ս ՀՀ ՄԻՊ, Հայաստանի Հանրապետության Մարդու իրավունքների պաշտպանի՝ որպես կանխարգելման ազգային մեխանիզմի 
2020 թվականի գործունեության վերաբերյալ տարեկան զեկույց, 2021, https://www.ombuds.am/images/files/11f00f3e87d3490e4e8c56f207e4
bc85.pdf

55. Տե՛ս նույն տեղում:

56. Տե՛ս նույն տեղում:

57. Տե՛ս ՀՀ ՄԻՊ, Արտահերթ հրապարակային զեկույց հոգեբուժական կազմակերպություններում հոգեկան առողջության խնդիրներ 
ունեցող անձանց իրավունքների ապահովման վերաբերյալ, 2022, https://www.ombuds.am/images/files/cdc79ed63e188008962836823aa696
ab.pdf

58. Տե՛ս նույն տեղում:
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«Նմանդեպքերընդհանրապեսչենէլեղել,վերջին20տարվամեջ
համենայնդեպս,ևչիկարողլինել,որովհետևվերահսկողությունէ
իրականացվում,ևկամերաներնէլկան,շուրջօրյամենքհետևում
ենք, թե ինչ ա կատարվում բաժանմունքներում, և պերսոնալն էլ
խստիվհետևումաբոլորհրամաններին,որոնքորներքինիրավա
կանակտերումեն»։(Հոգեբուժականկազմակերպությաններկայա
ցուցիչ)

Հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում ան ձանց հան դեպ բռնութ յան դեպ քե րի 
մա սին, սա կայն, փաս տում են այ լընտ րան քա յին (ոչ պե տա կան) խմբա յին տնե րի ներ
կա յա ցու ցիչ նե րը, քա նի որ բռնութ յուն գոր ծադր վել է ի րենց կենտ րոն նե րի շա հա ռու նե
րի հան դեպ, երբ նրանք գտնվել են հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ յու նում։ Այս ա ռու-
մով խմբա յին տնե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը նշում են հաս տա տութ յուն նե րում վա խի մթնո լոր տի, 
պա ցիենտ նե րի միջև իշ խող հա րա բե րութ յուն նե րի և բռ նութ յուն նե րի սադ րան քի մա սին, ո րոնք 
նաև խրա խու սել է հաս տա տութ յուն նե րի անձ նա կազ մը։

«Երբեկան,շատվախեցածէին։Առաջինշաբաթվաընթացքում
մերշահառուներիցմեկնիրբաժակըգցեցջարդեցևայնպիսիմի
աղմուկ բարձրացրեց,այնպես վատ էր զգում, իրեն թվում էր, որ
մենքհիմաբաժակըջարդելուհամարիրենպատժելուենքկամչգի
տեմինչենքանելու»։ (Այլընտրանքային(ոչպետական)խմբային
տաններկայացուցիչ)

«Չեմուզումորևէհաստատությանմասինվատխոսել,բայցեղել
ենբռնությանդեպքեր։Որպատմումէին,սկզբիշրջանումեսշատ
վատէիզգում,թե ոնց են իրենցծեծել, նույնիսկնշաններ կային
իրենցվրա։Հիմնականումիրարդեմտրամադրելով,մեկըմեկիմի
ջոցովէինծեծել.այսինքն՝անմիջականորենհաստատությունների
անձնակազմիցչէինբռնությունըգործադրել,այլմեկինլարելէին
մյուսիդեմևայդպեսէինծեծել։Նմանշատդեպքերիրենքպատ
մումէին»։(Այլընտրանքային(ոչպետական)խմբայինտաններկա
յացուցիչ)

«Ունեցելենքնաևդեպքեր,երբմերշահառուներըեկելէինևիրար
ծեծումէին։Կարիրենցմեջլիդեր,ովմիհայացքովհասկացնումէր՝
«այսմի՛ասա,այնմի՛արա,հեսաեսկգամ,քեզկխփեմ»։(Այլընտ
րանքային(ոչպետական)խմբայինտաններկայացուցիչ)

Հարկ է նաև ա վե լաց նել, որ, ըստ ո րոշ փոր ձա գետ նե րի և  այ լընտ րան քա յին (ոչ պե տա-
կան) խմբա յին տնե րից մե կի ներ կա յա ցուց չի, հո գե բու ժա կան հաս տա տութ յուն նե րում պա-
ցիենտ նե րի հան դեպ տա րի ներ ա ռաջ ա վե լի շատ բռնութ յուն էր գոր ծադր վում, քան հի մա։ 
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Ներ կա յումս բռնութ յան դեպ քե րը չեն բա ցառ վում, սա կայն դրանք ա վե լի քիչ են հան դի պում։

Ընդ հա նուր առ մամբ, հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում առ կա խնդիր նե րի, 
խտրա կա նութ յան, բռնութ յան հար ցե րի քննարկ ման հա մա տեքս տում ինչ պես մի ջազ գա-
յին, այն պես էլ հա յաս տան յան հա մա տեքս տում կար ևոր վում է հո գե կան ա ռող ջութ յան 
ո լոր տի ա պաինս տի տու ցիո նա լա ցու մը։ Ինս տի տու ցիո նա լաց ման շա րու նա կա կութ
յունը ա պա հո վող քա ղա քա կա նութ յուն նե րից հրա ժա րու մը դրված է նաև հոգեկան 
առողջության ոլորտի համատեքստում սույն հե տա զո տութ յան հիմ նախնդ րի քննարկ
ման հիմ քում։
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Ամփոփում և արձանագրումներ  
(Բաժին 1)

Հա յաս տա նում ա զա տութ յու նից զրկված կանանց նկատմամբ գեն դե րա յին հիմ քով 
բռնութ յան հիմ նախն դի րը պա հան ջում է խոր քա յին անդ րա դարձ և կարևորում ինչ պես 
պե տա կան, այն պես էլ ոչ պե տա կան դե րա կա տար նե րի կող մից։ 

Հետազոտության շրջանակում  հավաքված տվյալ նե րը փաս տում են, որ ո րո շում կա-
յաց նող նե րի և  ու սում նա սիր ված հաս տա տութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի շրջա նում 
ազատությունից զրկված կանանց նկատմամբ գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան ռիս կե րի 
հաս ցեագ րու մը ա ռաջ նա հերթ չի դի տարկ վում, ին չը բռնութ յան դեպ քե րի քո ղարկ ման և 
հիմ նախնդ րին առնչ վող մի շարք հար ցե րի շա րու նա կա կան ան տես ման վտանգ է ա ռա-
ջաց նում։ Բռ նութ յան առնչվող դեպ քե րի քո ղարկ ման և հիմ նախնդ րին առնչ վող հար ցե րի 
ան տես ման հետ ևան քով առ կա չեն նաև ուսումնասիրված հաստատություններում գեն դե-
րա յին հիմ քով բռնութ յան դեպ քե րի վե րա բեր յալ վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ։ 

« Գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յուն» կամ «կա նանց նկատ մամբ գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ-
յուն» եզ րույթ ներն ուղ ղա կիո րեն նա խա տես ված չեն ներ պե տա կան ի րա վա կան ակ տե րում: 
Անհ րա ժեշտ է ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ սահ մա նել «գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յուն» եզ
րույ թը մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին, մաս նա վո րա պես Ս տամ բուլ յան կոն վեն ցիա յին 
հա մա պա տաս խան։ Միև նույն ժա մա նակ պետք է ա պա հո վել «գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ-
յուն» եզ րույ թի հե տա գա ին տեգ րու մը բո լոր վե րա բե րե լի ի րա վա կան ակ տե րում։

Ու սում նա սիր ված հաս տա տութ յուն նե րում ա զա տութ յու նից զրկված կա նանց նկատ
մամբ գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան հիմ նախն դի րը մշտա պես պետք է լի նի պե տա
կան դե րա կա տար նե րի ու շադ րութ յան կենտ րո նում և  որ պես ա ռաջ նա հեր թութ յուն 
ընդգրկ վի ո լոր տա յին քա ղա քա կա նութ յուն նե րում։ 

Ի տար բե րութ յուն մի ջազ գա յին գրա կա նութ յան՝ հա յաս տան յան հա մա տեքս տում չկան հե-
տա զո տութ յուն ներ, ո րոնց նպա տակն ան մի ջա կա նո րեն ա զա տութ յու նից զրկման վայ րե-
րում բռնութ յան և գեն դե րա յին բռնութ յան հիմ նա հար ցե րը վեր հա նե լը և  ու սում նա սի րելն է։ 
Տե ղա կան հե տա զո տութ յուն նե րից և զե կույց նե րից մի քա նիսն անդ րա դառ նում են քրեա կա-
տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում և հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում գո յութ յուն ու-
նե ցող խնդիր նե րին, ար ձա նագ րում են նաև բռնութ յան դեպ քե րի առ կա յութ յու նը կամ անդ-
րա դառ նում այն պի սի ի րա վի ճակ նե րի, որ տեղ առ կա են բռնութ յան ռիս կեր, սա կայն ուղ ղա-
կիո րեն չեն թի րա խա վո րում այդ հաս տա տութ յուն նե րում գեն դե րա յին բռնութ յու նը և միտ-
ված չեն տվյալ հիմ նա հար ցի ա ռանձ նաց ված ու սում նա սիր մա նը։ 

Կար ևոր է, որ թե՛ ու սում նա սիր ված հաս տա տութ յուն նե րում ար տա քին մշտա դի տար
կում ի րա կա նաց նող կա ռույց նե րը, թե՛ ո լոր տա յին հիմ նա հար ցե րով զբաղ վող հա սա րա
կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը, փոր ձա գետ նե րը և հե տա զո տող նե րը ի րենց գոր ծու
նեութ յան շրջա նակ նե րում շա րու նա կա բար անդ րա դառ նան ա զա տութ յո ւնից զրկված 
կա նանց նկատ մամբ գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան հիմ նախնդ րին՝ բարձ րաց նե լով 
դրա տե սա նե լիութ յունն ու հաս ցեագր ման անհ րա ժեշ տութ յու նը։ 

Հա յաս տան յան ՔԿՀ-նե րում գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան հան դեպ հատ կա պես խո ցե-
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լի են ԼԳԲՏ ան ձինք, այդ թվում՝ տրանս գեն դեր կա նայք։ Ինչ պես տվյալ հետազոտության 
շրջանակում հավաքված տվյալ նե րը, այդ պես էլ ՔԿՀ դի տորդ նե րի խմբի տար բեր տա րի-
նե րի ար ձա նագ րում նե րը փաստում են քրեակատարողական հիմ նարկ նե րում գտնվող 
ԼԳԲՏ անձանց նկատ մամբ խա րա նի, խտրա կա նութ յան, բռնութ յան և նվաստացնող վե-
րա բեր մուն քի, սե ռա կան և  այլ շա հա գործ ման առ կա յութ յան մա սին: ԼԳԲՏ անձանց 
նկատմամբ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունք են դրսևորում ոչ միայն 
ազատազրկված մյուս անձինք, այլև վարչակազմը։

Հարկ է շեշ տել, որ քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում ԼԳԲՏ ան ձանց, այդ թվում՝ 
տրանս գեն դեր կա նանց պահ ման պայ ման նե րին առնչ վող խնդիր նե րի, նրանց նկատ
մամբ արժանապատվությունը նվաստացնող վե րա բեր մուն քի, խտրա կա նութ յան, սե
ռա կան բռնութ յուն նե րի, շա հա գործ ման և  ոտնձ գութ յուն նե րի ար ձա նագ րու մը ՔԿՀ դի
տորդ նե րի խմբի կող մից նշա նա կում է, որ պա տաս խա նա տու պե տա կան մար մին նե րը, 
մաս նա վո րա պես ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ յու նը և ՀՀ ԱՆ քրեա կա տա րո
ղա կան ծա ռա յութ յու նը, տե ղե կաց ված են խնդրի մա սին։

Ա զա տազրկ ված կա նանց հա մար նա խա տես ված միակ քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նար-
կում՝ «Ա բով յան» ՔԿՀ-ում, ՀՀ ՄԻՊ-ը ար ձա նագ րել է բռնութ յան ռիս կեր ա ռա ջաց նող այն պի-
սի խնդիր ներ, ինչ պի սիք են կա ցա րա նում պահ վող կա նանց՝ տղա մարդ անձ նա կազ մի կող-
մից ա նընդ հատ ան մի ջա կան դի տարկ ման ներ քո գտնվե լը, հսկիչ կե տում ծա ռա յութ յունն 
ի րա կա նաց նող աշ խա տա կից նե րի կազ մում տղա մարդ կանց լի նե լը։ 

Պա տաս խա նա տու պե տա կան մար մին նե րը պետք է հետ ևո ղա կան քայ լեր ձեռ նար
կեն ա զա տազրկ ված կա նանց, այդ թվում՝ կա նանց ա ռա վել խո ցե լի խմբե րի և մաս
նա վո րա պես տրանս գեն դեր կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան, բռնութ յան և 
շա հա գործ ման ռիս կե րի գնա հատ ման և հաս ցեագր ման ուղ ղութ յամբ, այդ թվում՝ հա
սա րա կութ յու նում և ք րեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում նրանց նկատ մամբ խտրա
կա նութ յան և բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քի, ՔԿՀնե րում գե րիշ խող առ նա կա նաց ված 
մթնո լոր տի, խոր ար մա տա ցած գեն դե րա յին կարծ րա տիպ նե րի, տրանս ֆո բիա յի, հո մո
ֆո բիա յի և ք րեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում առ կա են թամ շա կույ թով և դր վածք
նե րով «ար տոն վող»՝ խո ցե լի խմբե րի նկատ մամբ բռնութ յան թողտ վութ յան և  ան պատ
ժե լիութ յան մթնո լոր տի վե րաց ման մի ջո ցով։

Ու սում նա սիր ված ա զա տութ յու նից զրկման վայ րե րում գոր ծող բո ղո քարկ ման ըն թա-
ցա կար գերն ու բո ղոք նե րի ներ կա յաց ման մե խա նիզմ նե րը, դրանց արդ յու նա վե տութ յու-
նը և հա սա նե լիութ յու նը կար ևոր վում են ինչ պես մի ջազ գա յին աղբյուրներում, այն պես էլ 
տվյալ հե տա զո տութ յան մաս նա կից նե րի կող մից։ ՀՀ-ում գոր ծող բո ղո քարկ ման ըն թա ցա-
կար գերն ա ռան ձին դի տարկ ման ա ռար կա չեն հան դի սա ցել սույն հե տա զո տութ յան շրջա-
նա կում, քա նի որ մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նութ յան տե սանկ յու նից 
դրանց հա մա պար փակ գնա հա տա կան տա լու հա մար անհ րա ժեշտ է կա տա րել ա ռան ձին 
և հա մա կող մա նի ու սում նա սի րութ յուն, ին չը սույն հե տա զո տութ յան շրջա նա կի և ծա վա լի 
ա ռու մով նպա տա կա հար մար չէ։ Հա մա պա տաս խան ու սում նա սի րութ յան և վեր հան ված 
խնդիր նե րի հի ման վրա անհ րա ժեշտ կլի նի մշա կել ընտր ված հաս տա տութ յուն նե րում 
ա զա տութ յու նից զրկված ան ձանց (հատ կա պես բռնութ յան և/ կամ խտրա կա նութ յան 
են թարկ վե լու տե սանկ յու նից խո ցե լի խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից) բո ղոք նե
րի, մաս նա վո րա պես գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան դեպ քե րով բո ղոք նե րի ներ կա յաց
ման հա մա կար գի բա րե լավ մանն ուղղ ված ի րա վա կար գա վո րում ներ և  ի րա կա նաց նել 
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այդ հա մա կար գի արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում ներ և 
գոր ծո ղութ յուն ներ։

Ա զա տութ յու նից զրկման պայ ման նե րում բռնութ յան/գեն դե րա յին բռնութ յան դեպ քե րի բա-
ցա հայտ ման հա մա տեքս տում ա ռանց քա յին են ինչ պես այն տեղ գտնվող կա նանց՝ ի րենց 
ի րա վունք նե րի և բողոքների ներկայացման մե խա նիզմ նե րի մա սին ի րա զե կու մը, այն
պես էլ ո րոշում կա յաց նող նե րի և  ու սում նա սիր ված հաս տա տութ յուն նե րի ղե կա վար
նե րի կող մից գեն դե րազ գա յուն մո տե ցում նե րի որ դեգ րու մը, քրեա կա տա րո ղա կան 
և հո գե կան ա ռող ջութ յան ո լորտ նե րում կա նանց հետ աշ խա տող ան ձանց շրջա նում 
գեն դե րազգա յուն վե րա պատ րաս տում նե րի ի րա կա նա ցու մը։

Ո րո շում կա յաց նող նե րի կող մից ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յուն պետք է դարձ վի նաև քրեա-
կա տա րո ղա կան և հո գե կան ա ռող ջութ յան ո լորտ նե րում կա նանց հետ աշ խա տող ան ձանց 
է թի կա կան և վար քագ ծա յին հար ցե րին։ Է թի կա կան և վար քագ ծի կա նոն նե րի և դ րանց 
խախտ ման հա մար պա տաս խա նատ վութ յան վե րա բեր յալ ներ պե տա կան կար գա վո րում նե-
րի հա մա պար փակ գնա հա տու մը մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նութ յան 
տե սանկ յու նից ևս պա հան ջում է ա ռան ձին հե տա զո տութ յուն, ո րի կա տա րու մը դուրս է սույն 
հե տա զո տութ յան շրջա նա կից։ Նշ ված հար ցե րի վե րա բեր յալ խոր քա յին ու սում նա սի
րութ յան արդ յուն քում անհ րա ժեշտ կլի նի մշա կել մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին հա մա
հունչ ի րա վա կար գա վո րում ներ և դ րանց արդ յու նա վետ ի րա կա նաց ման գոր ծիք ներ։ 

Հա յաս տան յան հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում ևս  առ կա են պա ցիենտ նե րի 
նկատ մամբ բռնութ յան, խտրա կա նութ յան, արժանապատվությունը նվաստացնող վե րա-
բեր մուն քի և  ի րա վունք նե րի խախ տում նե րի դեպ քեր։ Սա փաս տում են ինչ պես տե ղա կան 
զե կույց նե րը, այն պես էլ սույն հե տա զո տութ յան մաս նա կից նե րը։ Հո գե բու ժա կան կազ մա
կեր պութ յուն նե րում առ կա խնդիր նե րի, խտրա կա նութ յան, բռնութ յան կան խար գել ման 
հար ցե րի դի տարկ ման ա ռու մով ինչ պես մի ջազ գա յին, այն պես էլ հա յաս տան յան հա
մա տեքս տե րում, այդ թվում՝ սույն հե տա զո տութ յան շրջա նա կում, ա ռա ջադր վում են 
հո գե կան ա ռող ջութ յան ո լոր տի ա պաինս տի տու ցիո նա լաց ման հրա մա յա կա նը և տես
լա կա նը։
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Բաժին 2

Ազատությունից զրկման պայմաններում 
գենդերային հիմքով բռնության համար 
պատասխանատվության սահմանում և 
հիմնախնդրի իրավական ճանաչում

Ա զա տութ յու նից զրկված ան ձանց ի րա վունք նե րի և  ար ժա նա պատ վութ յան պաշտ պա-
նութ յան, այդ թվում՝ նրանց նկատ մամբ բռնութ յան կան խար գել ման ա ռու մով պե տութ յուն-
ներն ու նեն պար տա վո րութ յուն ներ, ո րոնք սահ ման ված են ՄԱԿ-ի « Քա ղա քա կան և քա ղա-
քա ցիա կան ի րա վունք նե րի մա սին» դաշ նագ րով, ՄԱԿ-ի « Խոշտանգումների և այլ դաժան, 
անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի ու պատժի դեմ», « Հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի մա սին» կոնվենցիաներով59։ Թ վարկ ված փաս տաթղ թե րում 
ամ րագր ված ա ռանց քա յին սկզբունք ներն ու ի րա վունք նե րը նաև մաս նա վո րեց վել և հս տա-
կեց վել են «փա փուկ ի րա վուն քի» կամ ա ռա վել կա նո նա կար գա յին փաս տաթղ թե րի շրջա-
նակ նե րում, այդ թվում՝ ՄԱԿ-ի մար դու ի րա վունք նե րի պայ մա նագ րե րի հի ման վրա գոր ծող 
կո մի տե նե րի և հա տուկ ըն թա ցա կար գե րի տրա մադ րած մեկ նա բա նութ յուն նե րում։ 

Մի ջազ գա յին փաս տաթղ թե րի ամ փոփ ու սում նա սի րու մը ցույց է տա լիս, որ հե տա զո տութ-
յան շրջա նա կում ընտր ված հիմ նախնդ րի հաս ցեագր ման ա ռու մով ա ռաջ նա յին են ա զա-
տութ յու նից զրկման պայ ման նե րում գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան հա մար պա տաս խա-
նատ վութ յան սահ մա նու մը և դ րա՝ իբրև հիմ նախնդ րի ի րա վա կան ճա նա չու մը։ 

Ըստ այդմ՝ տվյալ բաժ նում նախ կու սում նա սի րենք գեն դե րա յին բռնութ յան հա մար պա-
տաս խա նատ վութ յան սահ մա նում պա հան ջող մի ջազ գա յին ի րա վա կան նոր մե րը և կքն նար-
կենք ա զա տութ յու նից զրկման պայ ման նե րում գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան տա րաբ նույթ 
դրսևո րում նե րի հա մար ներ պե տա կան ի րա վա կան սանկ ցիա վոր ման հար ցե րը։ 

Բա ժինն այ նու հետև կանդ րա դառ նա ներ պե տա կան ի րա վա կար գա վո րում նե րում հիմ-
նախնդ րի ճա նաչ մա նը՝ դի տար կե լով ընտր ված հաս տա տութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յու նը 
կար գա վո րող օ րենսդ րա կան ակ տե րում և վե րա բե րե լի ներ պե տա կան քա ղա քա կա նութ յուն-
նե րում և ռազ մա վա րութ յուն նե րում բռնութ յան և/ կամ գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան կան-
խար գել ման դրույթ նե րի առ կա յութ յան հար ցե րը։

59. ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գործիքներից զատ, պետությունների համար համապատասխան պարտավորություններ են 
սահմանված նաև մարդու իրավունքների տարածաշրջանային փաստաթղթերով, մասնավորապես «Մարդու իրավունքների և 
հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին», «Խոշտանգումների և անմարդկային կամ արժանապատվությունը 
նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի կանխարգելման մասին» եվրոպական կոնվենցիաներով։
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2.1. Արդ յո՞ք ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յամբ ամ րագ րում ստա ցել են ա զա
տութ յու նից զրկման պայ ման նե րում գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան հա
մար պա տաս խա նատ վութ յան սահ ման ման՝ մար դու ի րա վունք նե րի վե րա
բեր յալ մի ջազ գա յին փաս տաթղ թե րում տեղ գտած պա հանջ նե րը։ 

ՄԱԿ-ի Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան վե րաց ման կո մի տեն իր N 35 Ընդ հա նուր 
հանձ նա րա րա կա նում60 շեշ տում է, որ մի ջազ գա յին ի րա վա կան պրակ տի կա յի զար գաց ման 
արդ յուն քում կա նանց նկատ մամբ գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան բա ցա ռու մը ձեռք է բե-
րել սո վո րու թա յին մի ջազ գա յին ի րա վուն քի սկզբուն քի կար գա վի ճակ՝ ըստ այդմ պար տա վո-
րութ յուն ներ ա ռա ջաց նե լով բո լոր պե տութ յուն նե րի հա մար: 

Կա նանց հար ցե րով կո մի տեն այ նու հետև հստա կեց նում է, որ կա նանց՝ «գեն դե րա յին 
բռնութ յու նից զերծ ապ րե լու ի րա վուն քը ան քակ տե լի է մար դու այլ ի րա վունք նե րից, այդ թվում՝ 
կյան քի, ա ռող ջութ յան, ան ձի անվ տան գութ յան... խոշ տան գում նե րից, ան մարդ կա յին և ն վաս
տա ցու ցիչ վե րա բեր մուն քից զերծ լի նե լու ի րա վունք նե րից»։ 

Թիվ 35 Ընդ հա նուր հանձ նա րա րա կանն ա ռանց քա յին է գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ
յան հա մար պե տութ յան պա տաս խա նատ վութ յան շրջա նա կի հստա կեց ման ա ռու մով։ 

Այս կա պակ ցութ յամբ Կա նանց հար ցե րով կո մի տեն շեշ տում է, որ «...պե տութ յուն նե րը պա
տաս խա նատ վութ յուն են կրում ինչ պես բո լոր պե տա կան մար մին նե րի գոր ծո ղութ յուն նե
րի և բաց թո ղում նե րի, այն պես էլ բո լոր ոչ պե տա կան՝ եր րորդ կող մե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի 
և բաց թո ղում նե րի հա մար», և  որ «պե տութ յուն նե րը պար տա վոր են ըն դու նել գեն դե րա յին 
բռնութ յան բո լոր դրսևո րում նե րը ար գե լող օ րենսդ րութ յուն... ո րը պետք է լի նի տա րի քա յին և 
գեն դե րա յին ա ռու մով զգա յուն և տ րա մադ րի արդ յու նա վետ ի րա վա կան պաշտ պա նութ յուն, 
նե րառ յալ սանկ ցիա վո րու մը և փոխ հա տու ցու մը»։ 

Կա նանց հար ցե րով կո մի տեն պե տութ յուն նե րին կոչ է ա նում հատ կա պես ե րաշ խա վո րե-
լու, որ ֆի զի կա կան, սե ռա կան և հո գե բա նա կան ան ձեռնմ խե լիութ յու նը խախ տող գեն
դե րա յին հիմ քով բռնութ յան բո լոր տե սակ նե րը քրեա կա նաց ված են, ինչ պես նաև ար
ձա նագ րում է, որ [ա զա տութ յու նից զրկված] կա նանց նկատ մամբ գեն դե րա յին բռնութ
յու նը կա րող է ո րակ վել իբրև խոշ տան գում կամ այլ դա ժան կամ ան մարդ կա յին վե րա
բեր մունք61։ 

Խոշ տան գում նե րի կան խար գել ման հա մա տեքս տը, առ հա սա րակ, ա ռանց քա յին է ա զա-
տութ յու նից զրկման պայ ման նե րում մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան ե րաշ խիք-
նե րի ներդր ման ա ռու մով, և պե տութ յուն նե րի հա մար ա ռաջ նա յին ու շադ րութ յան ա ռար կա 
պետք է լի նի ա զա տութ յու նից զրկման պայ ման նե րում խոշ տան գում նե րի, դա ժան և  ան
մարդ կա յին վե րա բեր մուն քի կան խար գել ման արդ յու նա վետ գոր ծի քա կազ մե րի ներդրումը։

60. Տե՛ս UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), 2017, CEDAW General Recommendation No. 35 on gender-
based violence against women, updating general recommendation No. 19 (անգլերեն), https://undocs.org/CEDAW/C/GC/35 

61. Տե՛ս նույն տեղում։ 

https://undocs.org/CEDAW/C/GC/35
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Խոշ տան գում նե րի ար գելքն ամ րագր ված է մի ջազ գա յին62 և տա րա ծաշր ջա նա յին63    
բազ մա թիվ փաս տաթղ թե րում64։ Մաս նա վո րա պես « Խոշտանգումների և այլ դաժան, 
անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի ու պատժի դեմ» կոն վեն ցիան65 (այ սու-
հետ՝ նաև Խոշ տան գում նե րի դեմ կոն վեն ցիա) սահ մա նում է, որ խոշ տան գում է հա մար վում 
«ցան կա ցած գոր ծո ղութ յուն, ո րով որ ևէ ան ձի դի տա վո րութ յամբ պատ ճառ վում է մարմ նա
կան կամ մտա վոր ու ժեղ ցավ կամ տա ռա պանք»՝ հե տապն դե լով հետև յալ նպա տակ նե րից 
մե կը կամ դրանք հա մա տեղ՝ խոս տո վա նութ յուն կոր զե լը, պա տի ժը, ա հա բե կու մը/հար
կադ րան քը, կամ «ցան կա ցած տե սա կի խտրա կա նութ յան վրա հիմն ված ցան կա ցած 
պատ ճա ռով խտրա կա նութ յու նը»: 

Հիմք ըն դու նե լով ան ձին խոշ տան գում նե րի են թար կե լու՝ խտրա կա նութ յամբ պայ մա նա-
վոր ված բա ղադ րի չը՝ գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յու նը (հատ կա պես բռնա բա րութ յու նը և 
սե ռա կան բռնութ յու նը), հա մա ձայն մար դու ի րա վունք նե րի պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի 
պրակ տի կա յի, ևս կա րող է դի տարկ վել իբրև խոշ տան գում։

Կա նանց հար ցե րով կո մի տեն այս կա պակ ցութ յամբ շեշ տում է, որ «...մար դու ի րա վունք-
նե րի պայ մա նագ րա յին մար մին ներն ու հա տուկ ըն թա ցա կար գե րը պետք է ցու ցա բե րեն 
գեն դե րազ գա յուն մո տե ցում ներ՝ ո րո շե լիս, թե արդ յոք գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան արդ-
յուն քում կնո ջը պատ ճառ ված ցավն ու տա ռա պան քը հան դի սա նում են խոշ տան գում և  այլ 
նվաս տաց նող վե րա բեր մունք...»66։

Ինչ պես ար դեն նա խոր դիվ ներ կա յաց վեց, ա զա տութ յու նից զրկման պայ ման նե րում կա-
նանց նկատ մամբ գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան տա րած ված դրսևո րում նե րից են բռնա-
բա րութ յու նը և սե ռա կան բռնութ յու նը, այդ թվում՝ բռնա բա րութ յան սպառ նա լիք նե րը, սե ռա-
կա նաց ված հպու մը, «կու սութ յան ստու գու մը», մեր կա ցու մը, մարմ նի ին վա զիվ զննութ յուն-
նե րը, սե ռա կան բնույ թի վի րա վո րանք նե րը և ն վաս տա ցու մը: 

Բռ նա բա րութ յան և սե ռա կան բռնութ յան և խոշ տան գում նե րի միջև կա պին է անդ րա-
դառ նում Խոշ տան գում նե րի հար ցե րով ՄԱԿ-ի հա տուկ զե կու ցո ղի 2016 թվա կա նի զե կույ-
ցը, որ տեղ նաև նաև ա ռանձ նա կի շեշտ վում է ա զա տութ յու նից զրկման պայ ման նե րում 
կա նանց, ան չա փա հաս աղ ջիկ նե րի, լես բի, գեյ, բի սեք սո ւալ և տ րանս գեն դեր ան ձանց՝ 
խոշ տան գում նե րի են թարկ վե լու բարձր ռիս կե րի առ կա յութ յու նը և  ըստ այդմ՝ ա զա
տութ յու նից զրկման վայ րե րում խո ցե լի խմբե րի պաշտ պա նութ յան խնդրի ա ռաջ նա
հեր թութ յու նը։ 

Այս պի սով՝ գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան հա մար ի րա վա կան պա տաս խա նատ վութ յան 
սահ ման ման՝ մի ջազ գա յին նոր մե րով ա ռա ջադր վող ա ռանց քա յին պա հանջ նե րից է բխում 

62. Խոշտանգումների արգելքը սահմանված է ՄԱԿ-ի «Քաղաքական և քաղաքացիական իրավունքների մասին» միջազգային 
դաշնագրով (հոդված 7), «Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի ու պատժի դեմ» 
կոնվենցիայով (հոդված 2), «Երեխաների իրավունքների մասին» կոնվենցիայով (հոդված 7), «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
իրավունքների մասին» կոնվենցիայով (հոդված 15) և այլն։

63. Տե՛ս, օրինակ, «Մարդու իրավունքների մասին» ամերիկյան կոնվենցիան, «Մարդու և ժողովուրդների իրավունքների մասին» 
աֆրիկյան խարտիան, «Մարդու իրավունքների մասին» արաբական խարտիան, «Մարդու իրավունքների և հիմնարար 
ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիան։

64. Տվյալ արգելքը նաև համապարտադիր կիրառման ենթակա նորմ է ( jus cogens), այսինքն՝ խոշտանգումներից, անմարդկային, 
արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքից և պատժից զերծ լինելու իրավունքը պետք է կիրառվի առանց որևէ 
բացառության կամ սահմանափակման։ Տե՛ս Wet E., 2004, The Prohibition of Torture as an International Norm of jus cogens and its Implications 
for National and Customary Law (անգլերեն), http://www.ejil.org/pdfs/15/1/349.pdf

65. Հայաստանի համար կոնվենցիան ուժի մեջ է 1993 թվականից (տե՛ս https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=60506), իսկ 
Կոնվենցիային կից կամընտիր արձանագրությունը՝ 2006 թվականից (տե՛ս https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=31421)։ 

66. Տե՛ս UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), 2017, CEDAW General Recommendation No. 35 on gender-
based violence against women, updating general recommendation No. 19 (անգլերեն), https://undocs.org/CEDAW/C/GC/35 

https://undocs.org/CEDAW/C/GC/35
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ինչ պես դրա դրսևոր ման ձևե րի (հատ կա պես ֆի զի կա կան, սե ռա կան և հո գե բա նա կան ան-
ձեռնմ խե լիութ յու նը խախ տող գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան բո լոր տե սակ նե րի) քրեա կա-
նա ցու մը, այն պես էլ իբրև խոշ տան գում կամ այլ դա ժան կամ ան մարդ կա յին վե րա բեր մունք 
ո րա կե լու հա մար ի րա վա կան հիմ քե րի ա պա հո վու մը և հա մա պա տաս խան ի րա վա կի րառ 
պրակ տի կա յի զար գա ցու մը67։ 

Վե րոգր յա լի ներ քո, անդ րա դառ նա լով հա յաս տան յան հա մա տեքս տին, անհ րա ժեշտ է 
նախ ի րա վա կան վեր լու ծութ յան են թար կել ՀՀում գեն դե րա յին բռնութ յան դրսևոր ման 
ձևե րի հա մար ի րա վա կան պա տաս խա նատ վութ յուն սահ մա նող նոր մե րը և գ նա հա տել 
այդ ձևե րի ի րա վա կան սանկ ցիա վոր ման լիար ժե քութ յունն ու ամ բող ջա կա նութ յու նը68։ 

Այ նու հետև անհ րա ժեշտ է պար զել, թե ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քում առ կա են արդ յոք 
ի րա վա կան հիմ քեր գեն դե րա յին բռնութ յու նը որ պես խոշ տան գում դի տար կե լու և հա
մա պա տաս խա նա բար ի րա վա կան սանկ ցիա կի րա ռե լու հա մար։

Ի րա վա կան պա տաս խա նատ վութ յուն սահ մա նող ՀՀ ի րա վա նոր մե րի ու սում նա սի րութ-
յու նը ցույց է տա լիս, որ գեն դե րա յին բռնութ յան դրսևոր ման ձևե րի ի րա վա կան սանկ ցիա-
վո րումն ամ րագր ված է միայն քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան շրջա նա կում։ Ի րա-
վա կան սանկ ցիա վո րու մը տեղ է գտել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի69 հա մա պա տաս խան հոդ-
ված նե րում, ո րոնք պա տաս խա նատ վութ յուն են նա խա տե սում կյան քի (155, 156, 159, 162, 163, 
164-րդ հոդ ված ներ) և  ա ռող ջութ յան (166, 167, 168, 170, 171-րդ հոդ ված ներ) (օ րի նակ՝ սպա-
նութ յու նը, ա ռող ջութ յա նը ծանր վնաս պատ ճա ռե լը, ա ռող ջութ յա նը թեթև վնաս պատ ճա-
ռե լը և  այլն), սե ռա կան կյան քի ու սե ռա կան ան ձեռնմ խե լիութ յան (198-202-րդ հոդ ված ներ) 
(օ րի նակ՝ սեք սո ւալ բնույ թի բռնի գոր ծո ղութ յուն նե րը, սեք սո ւալ բնույ թի գոր ծո ղութ յուն նե րին 
հար կադ րե լը և  այլն), ա զա տութ յան, պատ վի, ար ժա նա պատ վութ յան, ֆի զի կա կան կամ հո-
գե կան ան ձեռնմ խե լիութ յան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րի (188, 189, 192, 194, 195, 
196-րդ հոդ ված ներ) (օ րի նակ՝ հո գե կան ներ գոր ծութ յու նը, ֆի զի կա կան ներ գոր ծութ յու նը, ֆի-
զի կա կան ու ժեղ ցավ կամ հո գե կան ու ժեղ տա ռա պանք պատ ճա ռե լը և  այլն) համար70։

Վար չաի րա վա կան պա տաս խա նատ վութ յան մի ջոց նե րի տե սանկ յու նից գեն դե րա յին 
բռնութ յան որ ևէ դրսևո րում որ ևէ կերպ հաս ցեագր ված չէ71։

Միև նույն ժա մա նակ, գեն դե րա յին բռնութ յան դրսևոր ման ձևե րի քրեաի րա վա կան սանկ-
ցիա վոր ման տե սանկ յու նից ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի և Ս տամ բուլ յան կոն վեն ցիա յի (ո րին 
անդ րա դարձ է ար վել Բա ժին 1-ում) հա մադր ված վեր լու ծութ յու նը ցույց է տա լիս, որ՝

67. Հատուկ զեկուցողը նաև շեշտել է, որ հատկապես նախնական կալանքի ընթացքում կանայք խոշտանգումների և վատ 
վերաբերմունքի ռիսկի տակ են, քանի որ սեռական բռնությունը կարող է օգտագործվել որպես հարկադրանքի և խոստովանություններ 
ստանալու միջոց: Տե՛ս UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment 
or punishment, 5 January 2016, A/HRC/31/57 (անգլերեն), https://www.refworld.org/docid/56c435714.html 

68. Կդիտարկվեն միայն այն կարգավորումները, որոնք կիրառելի են սույն հետազոտության շրջանակում ընտրված 
հաստատություններում գենդերային բռնության հնարավոր դրսևորումների դեպքում՝ հաշվի առնելով այդպիսի դրսևորումների երկու 
մակարդակ. 1) հաստատությունների վարչակազմի և այդտեղ պահվող անձանց միջև հարաբերություններում, 2) հաստատությունում 
պահվող անձանց միջև հարաբերություններում։ Հարկ է նաև նշել, որ իրավական սանկցիավորման վերլուծության շրջանակում 
առանձին անդրադարձ չի արվում անչափահասների նկատմամբ գենդերային բռնության դրսևորումների հասցեագրմանը՝ հաշվի 
առնելով այն հանգամանքը, որ վերջինս առանձին ծավալուն ոլորտ է և առանձին հետազոտության առարկա պետք է լինի։ Բացի 
այդ՝ իրավական սանկցիավորման խնդրի քննարկումը չի անդրադառնում նաև քրեական պատասխանատվության միջոցների 
համաչափության վերլուծությանը, որը ևս առանձին հետազոտության առարկա է։ 

69. Հիմք է ընդունվել 2021 թ. մայիսի 5-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգիրքը, որն ուժի մեջ է մտնելու 2022 թ. հուլիսի 1-ից, տե՛ս https://
www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=153080

70. Հարկ ենք համարում նշել, որ միջազգային չափանիշներին համապատասխան՝ գենդերային բռնության դրսևորման բոլոր ձևերի 
համար պատասխանատվության սահմանման վերաբերյալ վերլուծությունը դուրս է սույն հետազոտության շրջանակից:

71. Տե՛ս Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրքը, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=155155
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1. ՀՀ քրեա կան օ րենս գիր քը ընդ հա նուր առ մամբ գեն դե րա յին ա ռու մով չե զոք է։ 
Այն չի ճա նա չում բռնութ յան ո րոշ տե սակ նե րի գեն դե րա յին բնույ թը և չի հաս
ցեագ րում գեն դե րա յին բռնութ յու նը որ պես գեն դե րա յին խտրա կա նութ յան 
դրսևո րում։ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քում գեն դե րա յին հիմ քով հան ցան քի կա տա
րու մը որ պես հան ցան քի հա մար քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յու նը ծան
րաց նող հան գա մանք սահ ման ված չէ։ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի մի շարք հոդ ված-
նե րում (սպա նութ յուն՝ հոդ ված 155, ա ռող ջութ յա նը ծանր վնաս պատ ճա ռե լը՝ հոդ ված 
166, ա ռող ջութ յա նը մի ջին ծան րութ յան վնաս պատ ճա ռե լը՝ հոդ ված 167, մար դուն 
առ ևան գե լը՝ հոդ ված 191, ա զա տութ յու նից ա պօ րի նի զրկե լը՝ հոդ ված 192, հո գե կան 
ներ գոր ծութ յու նը՝ հոդ ված 194, ֆի զի կա կան ներ գոր ծութ յու նը՝ հոդ ված 195, ֆի զի կա-
կան ու ժեղ ցավ կամ հո գե կան ու ժեղ տա ռա պանք պատ ճա ռե լը՝ հոդ ված 196), որ պես 
ա րար քի հա մար քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յու նը ծան րաց նող հան գա մանք, 
սահ մա նում են, ի թիվս այլ նի, հան ցան քը ռա սա յա կան, ազ գա յին, էթ նիկ կամ սո
ցիա լա կան ծա գու մով, կրո նով, քա ղա քա կան կամ այլ հա յացք նե րով կամ անձ նա կան 
կամ սո ցիա լա կան բնույ թի այլ հան գա մանք նե րով պայ մա նա վոր ված ա տե լութ յան, 
ան հան դուր ժո ղա կա նութ յան կամ թշնա ման քի շար ժա ռի թով կա տա րե լը։ Սա կայն 
վե րոթ վարկ յալ հոդ ված նե րում գեն դե րը կամ սե ռը որ պես ա տե լութ յան, ան հան դուր-
ժո ղա կա նութ յան կամ թշնա ման քի շար ժա ռի թի հիմք սահ ման ված չէ, թեև կա նանց 
նկատ մամբ բռնութ յու նը հա ճախ հիմն վում է գեն դե րա յին հիմ քով ա տե լութ յան վրա 
և գեն դե րա յին խտրա կա նութ յան դրսևոր ման ձև  է։ Որ պես սե ռով պայ մա նա վոր ված 
ծան րա ցու ցիչ հան գա մանք՝ հան դես է գա լիս միայն հղիութ յու նը (հան ցան քը հղի 
կնոջ նկատ մամբ կա տա րե լը)։ 

2. Ս տամ բուլ յան կոն վեն ցիա յով սահ ման ված գեն դե րա յին բռնութ յան ոչ բոլոր 
ձևերն են քրեա կա նաց ված։ Մաս նա վո րա պես տնտե սա կան բռնութ յու նը, կա նանց 
սե ռա կան օր գան նե րի խե ղու մը, հե տամ տու մը (stalking), սե ռա կան ոտնձգութ յու
նը (sexual harassment) սահ ման ված չեն որ պես քրեո րեն պատ ժե լի ա րարք ներ։ 
Սե ռա կան ոտնձ գութ յան ի րա վա կան ար գել քը սահ ման ված է « Կա նանց և տ ղա-
մարդ կանց հա վա սար ի րա վունք նե րի և հա վա սար հնա րա վո րութ յուն նե րի ա պա-
հով ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով72, սա կայն դրա խախտ ման հա մար վար չաի րա վա
կան պա տաս խա նատ վութ յուն ևս սահ ման ված չէ։ 

3. Հաս կա ցու թա յին ա ռու մով առ կա է ան հա մա պա տաս խա նութ յուն ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քով և Ս տամ բուլ յան կոն վեն ցիա յով «բռնութ յուն» հաս կա ցութ յան սահ մա-
նում նե րի միջև։ Մաս նա վո րա պես, ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 9-րդ կե-
տի հա մա ձայն, բռնութ յուն է «այլ մար դու նկատ մամբ նրա կամ քին հա կա ռակ կամ 
կամքն ան տե սե լով, դի տա վոր յալ ֆի զի կա կան ներ գոր ծութ յուն գոր ծադ րե լը կամ այդ 
ե ղա նա կով նրան ֆի զի կա կան վնաս պատ ճա ռե լը», մինչ դեռ Ս տամ բուլ յան կոն վեն-
ցիան սահ մա նում է բռնութ յան ոչ միայն ֆի զի կա կան, այլև սե ռա կան, տնտե սա կան 
և հո գե բա նա կան դրսևո րում նե րը։ 

4. ՀՀ նոր քրեա կան օ րենսգր քով ա ռա ջին ան գամ քրեա կա նաց վել է խտրա կա նութ
յու նը (203րդ հոդ ված)։ Այն սահ ման վել է որ պես տար բե րակ ված վե րա բեր մուն
քի դրսևո րում, ո րը ոտ նա հա րում է ան ձի պա տիվն ու ար ժա նա պատ վութ յու նը կամ 

72. Տե՛ս «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքը, 
հոդված 6, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138982 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138982
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ի րա վունք ներն ու ա զա տութ յուն նե րը, կամ ո րով ան ձին ա ռա վե լութ յուն ներ են տրվում 
ա ռանց օբ յեկ տիվ հիմ քի կամ ի րա վա չափ նպա տա կի՝ սե ռի, ռա սա յի, մաշ կի գույ նի, 
էթ նիկ կամ սո ցիա լա կան ծագ ման, գե նե տի կա կան հատ կա նիշ նե րի, լեզ վի, կրո նի, 
աշ խար հա յաց քի, քա ղա քա կան կամ այլ հա յացք նե րի, ազ գա յին փոք րա մաս նութ յա
նը պատ կա նե լութ յան, գույ քա յին վի ճա կի, ծննդի, ա ռող ջա կան վի ճա կի, հաշ ման դա
մութ յան, տա րի քի կամ անձ նա կան կամ սո ցիա լա կան բնույ թի այլ հան գա մանք նե րի 
հիմ քով։ Սույն հոդ վա ծի ի րա վա կի րառ պրակ տի կան ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի՝ ու ժի 
մեջ մտնե լուց հե տո կա րող է ա ռան ձին հե տա զո տութ յան ա ռար կա դառ նալ՝ հաշ վի 
առ նե լով սե ռով պայ մա նա վոր ված խտրա կա նութ յան հիմ քով ա րարք նե րի ո րակ ման 
հնա րա վո րութ յու նը։ Բա ցի այդ՝ ա ռան ձին դի տարկ ման ա ռար կա կա րող է դառ
նալ «անձ նա կան բնույ թի այլ հան գա մանք» ձևա կեր պու մը հաշ ման դա մութ
յան, ինչ պես նաև սե ռա կան կողմ նո րոշ ման և գեն դե րա յին ինք նութ յան հիմ քով 
խտրա կա նութ յան դրսևոր ման տե սանկ յու նից։ 

Այս պի սով՝ ներ պե տա կան ի րա վա կար գա վո րում նե րով հե տա զո տութ յան շրջա նա
կում ընտր ված հաս տա տութ յուն նե րի հա մա տեքս տում գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ
յան դրսևո րում ներն ի րա վա կան սանկ ցիա վոր ման են են թարկ վել միայն ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քով։ Ընդ ո րում՝ ի րա վա կան սանկ ցիա վոր ման են են թարկ ված գեն դե րա յին 
հիմ քով բռնութ յան ոչ բո լոր ձևե րը։ Բա ցի այդ՝ կան դրսևոր ման ձևեր, ինչ պես, օ րի նակ՝ 
սե ռա կան ոտնձ գութ յու նը, ո րոնք ար գել ված են որ պես վար քա գիծ, սա կայն սանկ ցիա
վոր ման են թարկ ված չեն։

Ինչ վե րա բե րում է խոշ տան գում նե րի կան խար գել ման հա մա տեքս տի դի տարկ մա նը, 
ա ռա ջին հեր թին կար ևոր վում է Խոշ տան գում նե րի դեմ կոն վեն ցիա յով սահ ման ված «խոշ-
տան գում» հաս կա ցութ յան լիար ժեք ին կոր պո րա ցիան ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յան մեջ։ 
Մաս նա վո րա պես, Խոշ տան գում նե րի դեմ կոն վեն ցիա յի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն, 
«խոշ տան գում» հաս կա ցութ յու նը նշա նա կում է ցան կա ցած գոր ծո ղութ յուն, ո րով որ ևէ ան ձի 
դի տա վո րութ յամբ պատ ճառ վում է մարմ նա կան կամ մտա վոր ու ժեղ ցավ կամ տա ռա պանք՝ 
նրա նից կամ եր րորդ ան ձից տե ղե կութ յուն ներ կամ խոս տո վա նութ յուն կոր զե լու, այն գոր ծո
ղութ յան հա մար պատ ժե լու, ո րը կա տա րել կամ կա տար ման մեջ կաս կած վում է նա կամ եր
րորդ ան ձը, կամ նրան կամ եր րորդ ան ձին վա խեց նե լու կամ հար կադ րե լու նպա տա կով կամ 
ցան կա ցած տե սա կի խտրա կա նութ յան վրա հիմն ված ցան կա ցած պատ ճա ռով, երբ նման 
ցա վը կամ տա ռա պան քը պատ ճառ վում է պե տա կան պաշ տոն յա յի կամ պաշ տո նա պես 
հան դես ե կող այլ ան ձի կող մից կամ նրանց դրդմամբ կամ հա մա ձայ նութ յամբ։ 

ՀՀ գոր ծող քրեա կան օ րենսգր քի 309.1-ին հոդ վա ծը սահ մա նում է քրեա կան պա տաս խա-
նատ վութ յուն խոշ տանգ ման հա մար, ո րը սահ ման վում է որ պես «պաշ տո նա տար ան ձի կամ 
պե տա կան մարմ նի ա նու նից հան դես գա լու ի րա վա սութ յուն ու նե ցող այլ ան ձի կող մից կամ 
նրա դրդմամբ, կար գադ րութ յամբ կամ գի տութ յամբ որ ևէ ան ձի դի տա վո րութ յամբ ֆի զի կա
կան ու ժեղ ցավ կամ հո գե կան ու ժեղ տա ռա պանք պատ ճա ռե լը՝ այդ կամ եր րորդ ան ձից տե
ղե կութ յուն կամ խոս տո վա նութ յուն ստա նա լու նպա տա կով կամ այն ա րար քի հա մար պատ
ժե լու նպա տա կով, որն այդ կամ եր րորդ ան ձը կա տա րել է կամ ո րի կա տար ման մեջ կաս
կած վում կամ մե ղադր վում է, ինչ պես նաև այդ կամ եր րորդ ան ձին վա խեց նե լու կամ որ ևէ 
ա րարք կա տա րե լուն կամ կա տա րու մից ձեռն պահ մնա լուն հար կադ րե լու նպա տա կով կամ 
ցան կա ցած բնույ թի խտրա կա նութ յան վրա հիմն ված ցան կա ցած պատ ճա ռով»։
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Նոր քրեա կան օ րենսգր քով խոշ տանգ ման հա մար քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յուն 
է սահ ման ված 450-րդ հոդ վա ծով, ո րի հա մա ձայն՝ խոշ տան գու մը սահ ման ված է որ պես 
«պաշ տո նա տար ան ձի կող մից կամ նրա դրդմամբ, կար գադ րութ յամբ կամ գի տութ յամբ որևէ 
ան ձի դի տա վո րութ յամբ ֆի զի կա կան ու ժեղ ցավ կամ հո գե կան ու ժեղ տա ռա պանք պատ ճա
ռե լը՝ այդ կամ եր րորդ ան ձից տե ղե կութ յուն կամ խոս տո վա նութ յուն ստա նա լու նպա տա կով 
կամ այն ա րար քի հա մար պատ ժե լու նպա տա կով, որն այդ կամ եր րորդ ան ձը կա տա րել է 
կամ ո րի կա տար ման մեջ կաս կած վում կամ մե ղադր վում է, ինչ պես նաև այդ կամ եր րորդ 
ան ձին վա խեց նե լու կամ որ ևէ ա րարք կա տա րե լուն կամ կա տա րու մից ձեռն պահ մնա լուն 
հար կադ րե լու նպա տա կով կամ ցան կա ցած բնույ թի խտրա կա նութ յան վրա հիմն ված ցան
կա ցած պատ ճա ռով»։

Ինչ պես եր ևում է սահ մա նում նե րից, եր կու դեպ քում էլ «ցան կա ցած բնույ թի խտրա
կա նութ յան վրա հիմն ված ցան կա ցած պատ ճա ռով» ձևա կեր պու մը տեղ է գտել ա րար
քի դիս պո զի ցիա յում։ Հետ ևա բար գեն դե րա յին խտրա կա նութ յան հիմ քով խոշ տանգ
ման դեպ քում ա րար քը քրեո րեն պատ ժե լի հա մա րե լու ի րա վա կան հիմ քերն առ կա են 
ինչ պես գոր ծող, այն պես էլ նոր քրեա կան օ րենսգր քում։ 

Անհ րա ժեշտ ի րա վա կան հիմ քե րի առ կա յութ յան պա րա գա յում կար ևոր վում է հա մա պա-
տաս խան ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յի դի տարկ ման հար ցը։ Մաս նա վո րա պես կար ևոր վում 
է այն, թե արդ յոք «ցան կա ցած բնույ թի խտրա կա նութ յուն» հաս կա ցութ յու նը պրակ տի
կա յում, ի թիվս այլ նի, մեկ նա բան վել է որ պես գեն դե րա յին հիմ քով խտրա կա նութ յուն, 
արդ յոք ե ղել են հան ցա գոր ծութ յուն նե րի ո րակ ման դեպ քեր և հա մա պա տաս խա նա
բար՝ դա տա կան ակ տեր։

Քա նի որ գոր ծող քրեա կան օ րենսգր քում 309.1-ին հոդ վածն ամ րագր վել է 2015 թվա կա նի 
հու նի սի 9-ին ըն դուն ված «ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քում փո փո խութ յուն ներ և լ րա ցում ներ կա-
տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-69-Ն օ րեն քով73, հետ ևա բար անհ րա ժեշտ է դի տար կել ամ րագ րու-
մից ի վեր ձևա վոր ված պրակ տի կան։

Հան ցա գոր ծութ յուն նե րի ո րակ ման ա ռու մով պրակ տի կան պար զե լու նպա տա կով հար ցում 
է ու ղարկ վել ՀՀ քնն չա կան կո մի տե, ո րով, ի թիվս այլ նի, տե ղե կութ յուն է հայց վել 2016, 2017, 
2018, 2019, 2020 և 2021 թվա կան նե րի ըն թաց քում տե ղի ու նե ցած սե ռա կան բռնութ յան դեպ-
քե րի քա նա կի մա սին, ո րոնք քնն չա կան կո մի տեն ո րա կել է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 309.1-
ին հոդ վա ծով որ պես խոշ տան գում «ցան կա ցած բնույ թի խտրա կա նութ յան վրա հիմն ված 
ցան կա ցած պատ ճա ռով»՝ հստա կեց նե լով նաև յու րա քանչ յուր դեպ քում խտրա կա նութ յան 
հիմ քը։ Ս տաց ված պա տաս խա նի հա մա ձայն՝ ՀՀ քննչա կան կո մի տեում նման հաշ վա
ռում ներ չեն ի րա կա նաց վում։

Հա մա ձայն Datalex դա տա կան ակ տե րի ո րո նո ղա կան հա մա կար գի՝ ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը 2021 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 15-ին ԵԴ/0558/01/18 գոր ծով74 ըն դու նել է ա ռա ջին նա-
խա դե պա յին ո րո շու մը, որ տեղ ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը մի ջազ գա յին փաս տաթղ թե րում և 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պա յին ի րա վուն քում տեղ գտած դիր քո րո շում նե րին հա-
մա պա տաս խան վե լու ծութ յան է են թար կել խոշ տանգ ման հան ցա կազ մի հատ կա նիշ նե րը։ 
Այս նա խա դե պա յին ո րոշ ման հի ման վրա քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նար կում պահ վող ան ձի 

73. Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքը, https://
www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=98839

74. Տե՛ս Դատական գործ N: ԵԴ/0558/01/18, «Datalex» դատական ակտերի որոնողական համակարգ, http://www.datalex.
am/?app=AppCaseSearch&case_id=45880421203875238 
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նկատ մամբ քրեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յող նե րի կող մից գոր ծադր ված բռնութ յու նը ո րակ վել 
է որ պես խոշ տան գում ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 309.1-ին հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն, և 
ն շա նակ վել է հա մա պա տաս խան պա տիժ։ Դա տա կան վե րոնշ յալ նա խա դե պա յին ո րո շու մը 
կար ևոր է քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում գոր ծադր ված բռնութ յան դեպ քե րը որ պես 
խոշ տան գում ո րա կե լու ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յի ձևա վոր ման տե սանկ յու նից։

Վե րո շա րադր յա լի հի ման վրա ա ռա ջար կում ենք.

 - Ք րեա կա նաց նել գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան բո լոր ձևե րը, ո րոնց կա տար ման 
հա մար, մի ջազ գա յին ի րա վա կան նոր մե րի, մաս նա վո րա պես Ս տամ բուլ յան կոն-
վեն ցիա յի դրույթ նե րի, ինչ պես նաև ՄԱԿ-ի պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի կող-
մից ձևա վոր ված պրակ տի կա յից բխող պա հանջ նե րի հա մա ձայն, պետք է սահ-
ման վի քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յուն: 

 - Մի ջազ գա յին լա վա գույն փոր ձի ու սում նա սիր ման հի ման վրա հա մա պա տաս խան 
սանկ ցիա ներ սահ մա նել գեն դե րա յին բռնութ յան դրսևոր ման այն ձևե րի հա մար, 
ո րոնց դեպ քում քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան սահ մա նու մը մի ջազ գա յին 
նոր մե րի հա մա ձայն պար տա դիր չէ։

 - Փո փո խութ յան են թար կել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 9-րդ կե տը և 
բռնութ յան սե ռա կան, տնտե սա կան և հո գե բա նա կան դրսևո րում նե րը ևս նե րա-
ռել «բռնութ յուն» հաս կա ցութ յան մեջ։ 

 - ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քում կա տա րել հա մա պա տաս խան փո փո խութ յուն ներ և 
սահ մա նել գեն դե րա յին հիմ քով հան ցան քի կա տա րու մը որ պես հան ցան քի հա-
մար քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յու նը ծան րաց նող հան գա մանք։

 - Նա խաքն նութ յան և հե տաքն նութ յան մար մին նե րում ի րա կա նաց նել վե րա պատ-
րաստ ման կա րիք նե րի գնա հա տում ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 309.1-ին հոդ վա ծով 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րի ո րակ ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի ա ռու մով և կազ-
մա կեր պել հա մա պա տաս խան վե րա պատ րաս տում ներ՝ գեն դե րա յին խտրա կա-
նութ յան հիմ քով խոշ տանգ ման դեպ քե րը նույ նա կա նաց նե լու և դ րանք ՀՀ ՔՕ 
309.1-ին հոդ վա ծով ո րա կե լու կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման նպա տա կով։

2.2. Արդ յո՞ք ներ պե տա կան ի րա վա կար գա վո րում ե րով ճա նա չում է ստա
ցել կա նանց նկատ մամբ գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան հիմ ախն դի րը։

Ա զա տութ յու նից զրկված կա նանց բռնութ յու նից պաշտ պա նութ յան խնդրի ճա նա չումն ու 
դրան ուղղ ված ի րա վա կար գա վո րում նե րի ա պա հո վու մը են թադ րում են հաս տա տութ յուն նե-
րի գոր ծու նեութ յու նը կար գա վո րող օ րենսդ րա կան ակ տե րում և վե րա բե րե լի ներ պե տա կան 
քա ղա քա կա նութ յուն նե րում և ռազ մա վա րութ յուն նե րում գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան 
կան խար գել ման դրույթ նե րի առ կա յութ յուն և հաս տա տութ յուն նե րի կա ռա վար ման գեն դե-
րազ գա յուն մո տե ցում նե րի ներդ րում։

Ի տար բե րութ յուն հաս տա տութ յուն նե րի կա ռա վար ման չե զոք՝ ոչ գեն դե րազ գա յուն 
մո տեց ման (genderneutral approach)՝ գեն դե րազ գա յուն մո տե ցու մն (gender responsive 
approach) ար ձա նագ րում է, որ.
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 ● Նույ նա կան վե րա բեր մուն քը չի նշա նա կում հա վա սար վե րա բեր մունք. գեն դե րա յին 
բա ղադ րի չի ան տե սու մը և  ա զա տութ յու նից զրկված ան ձանց նկատ մամբ նույ նա-
կան վե րա բեր մուն քը՝ ան կախ նրանց սե ռից, սե ռա կան կողմ նո րո շու մից կամ գեն-
դե րա յին ինք նութ յու նից, չի հան գեց նում ա զա տութ յու նից զրկման պայ ման նե րում 
գտնվող ան ձանց տար բեր խմբե րի հան դեպ հա վա սար վե րա բեր մուն քի: 

 ● Գեն դե րազ գա յու նա ցու մը գեն դե րա յին հա վա սա րութ յան ա պա հով ման հա մըն թաց 
պա հանջ է. գեն դե րազ գա յուն մո տե ցու մը ճա նա չում է ա զա տութ յու նից զրկման 
պայ ման նե րում ան ձանց սո ցիա լա կան դե րա կա տա րում նե րով, հնա րա վո րութ-
յուն նե րով, փո խազ դե ցութ յուն նե րով պայ մա նա վոր ված տար բե րութ յուն նե րը և 
դ րանց հաս ցեագր ման անհ րա ժեշ տութ յու նը ո լոր տա յին բո լոր ծրագ րե րում և քա-
ղա քա կա նութ յուն նե րում75։

 ● Ա զա տութ յու նից զրկման վայ րե րին վե րա բե րող քա ղա քա կա նութ յուն ներն ու գոր-
ծե լա կեր պե րը պետք է ձևա կերպ վեն ոչ թե հաս տատ ված չե զոք/տղա մար դա-
կենտ րոն քա ղա ղա քա կա նութ յուն նե րի «հար մա րեց ման», այլ դրանց հիմ նո վին 
վե րա նայ ման մի ջո ցով՝ ա զա տազրկ ման պայ ման նե րում գտնվող յու րա քանչ յուր 
խմբի կա րիք նե րը հաշ վի առ նե լով և ն րանց հետ խորհր դակ ցե լով76։

Ա զա տութ յու նից զրկման վայ րե րի գեն դե րազ գա յուն կա ռա վա րու մը նպաս տում է հաս տա-
տութ յուն նե րում կա նանց նկատ մամբ բռնութ յուն նե րի կան խար գել մա նը, քա նի որ այն են
թադ րում է իբրև քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում (և  այլ հաս տա տութ յուն նե րում) 
ա պա հով մի ջա վայ րի ձևա վոր ման քա ղա քա կա նութ յան ան բա ժա նե լի մաս դի տար
կել նաև գեն դե րայ նաց ված անվ տան գութ յու նը (gendered safety): Գեն դե րայ նաց ված 
անվտան գութ յունն, ըստ այդմ, նե րա ռում է ֆի զի կա կան (այդ թվում՝ սե ռա կան), հո գե բա նա-
կան, սո ցիա լա կան (փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի մա կար դա կում) և բա րո յա կան (վար չա կազ-
մի և ղե կա վար օ ղակ նե րի վար վե լաձ ևե րի և  որ դեգր ված գոր ծե լա կեր պե րի մա կար դա կում) 
անվ տան գութ յան ձևե րը, իսկ դրա ա պա հո վու մը պա հան ջում է, ի թիվս այլ նի, վար չա կազ-
մի վար քագ ծի, մո տե ցում նե րի, նրանց շրջա նում առ կա՝ ա զա տութ յու նից զրկված կա նանց 
(հատ կա պես տրանս գեն դեր կա նանց պա րա գա յում) նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի փո փո-
խութ յուն, կարծ րա տի պա յին մո տե ցում նե րի հաղ թա հա րում, ին չը, հատ կա պես, բան տե րում 
գեն դե րա յին հիմ քով սե ռա կան բռնութ յան բարձր ցու ցա նիշ ներ ար ձա նագ րող բազ մա թիվ 
հե տա զո տութ յուն նե րով ար ձա նագր ված է իբրև էա կան ու շադ րութ յուն պա հան ջող խնդիր77։ 

Վե րոգր յա լի հա մա տեքս տում ներ պե տա կան մա կար դա կում ա ռաջ նա յին դի տարկ ման են 
են թա կա քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րի և հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
գոր ծու նեութ յու նը կար գա վո րող հիմ նա կան օ րենսդ րա կան ակ տե րը և դ րան ցում գեն դե րա-
յին հիմ քով բռնութ յան հար ցե րի հաս ցեագր վա ծութ յան աս տի ճա նը։ 

Այս նպա տա կով ՀՀ քրեա կա տա րո ղա կան օ րենսգր քի78, «Ք րեա կա տա րո ղա կան ծա ռայութ-

75. Տե՛ս DCAF, OSCE/ODIHR, UN Women, 2019, “Places of Deprivation of Liberty and Gender”, in Gender and Security Toolkit (անգլերեն), https://
www.osce.org/files/f/documents/a/e/442531.pdf

76. Տե՛ս նույն տեղում։

77. Տե՛ս նույն տեղում։

78. Տե՛ս ՀՀ քրեակատարողական օրենսգիրքը, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=136431

https://www.osce.org/files/f/documents/a/e/442531.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/a/e/442531.pdf
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յան մա սին» ՀՀ օ րեն քի79, « Ձեր բա կալ ված և կա լա նա վոր ված ան ձանց պա հե լու մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի80 և « Հո գե բու ժա կան օգ նութ յան և ս պա սարկ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի81 ու սում նա սի-
րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ ի րա վա կան ամ րագ րում է ստա ցել բռնութ յան ընդ հա նուր 
ար գել քը, ոչ թե գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան կի րառ ման ար գել քը։ 

Բռ նութ յան ընդ հա նուր ար գել քի ա ռու մով ի րա վա կան ամ րագ րումն ի րա կա նաց վել է հետև-
յալ կերպ.

1. Ա զա տութ յու նից զրկման վայ րե րի գոր ծու նեութ յան, դրա կար գա վոր ման այն
պի սի ի րա վա կան սկզբունք նե րի ամ րագր ման մի ջո ցով, ինչ պի սիք են մար դա
սի րութ յու նը, օ րի նա կա նութ յու նը, օ րեն քի առջև հա վա սա րութ յու նը, ան ձի ար
ժա նա պատ վութ յու նը հար գե լու խոշ տան գում նե րի կամ այլ դա ժան, ան մարդ
կա յին կամ ար ժա նա պատ վութ յու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ
ժի ար գել քի սկզբունք նե րը։ Նշ ված սկզբունք նե րը տեղ են գտել ՀՀ ք րեա կա տա րո-
ղա կան օ րենսգր քի 6-րդ հոդ վա ծում և «Ք րեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յութ յան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սում։ 

2. Ա զա տութ յու նից զրկման վայ րե րում գտնվող ան ձանց նկատ մամբ բռնութ յան 
կի րառ ման/խոշ տանգ ման ուղ ղա կի ար գել քի ամ րագր ման մի ջո ցով. օ րի նակ՝ 
« Ձեր բա կալ ված և կա լա նա վոր ված ան ձանց պա հե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ-
վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն. « Ձեր բա կալ ված կամ կա լա նա վոր ված ան ձանց նկատ
մամբ ար գել վում է գոր ծադ րել ֆի զի կա կան բռնութ յուն, ինչ պես նաև ան մարդ կա յին 
կամ ար ժա նա պատ վութ յու նը նվաս տաց նող գոր ծո ղութ յուն ներ»: ՀՀ քրեա կա տա րո
ղա կան օ րենսգր քի 6րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սի հա մա ձայն. « Դա տավճ ռի հի ման վրա 
ա զա տութ յու նից զրկված ոչ մի անձ չպետք է են թարկ վի խոշ տան գում նե րի կամ այլ 
դա ժան, ան մարդ կա յին կամ ար ժա նա պատ վութ յու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի 
կամ պատ ժի: Ոչ մի հան գա մանք չի կա րող հիմք ծա ռա յել խոշ տան գում նե րը կամ այլ 
դա ժան, ան մարդ կա յին կամ ար ժա նա պատ վութ յու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քը 
կամ պա տիժն ար դա րաց նե լու հա մար»:

3. Ա զա տութ յու նից զրկման վայ րում պահ վող ան ձի՝ բռնութ յու նից զերծ լի նե լու, 
ար ժա նա պատ վութ յու նը չնվաս տաց նող վե րա բեր մունք ստա նա լու ի րա վուն քի 
և տվ յալ հաս տա տութ յան՝ բռնութ յան վե րա բեր յալ ի րա վա պահ մար մին նե րին 
ան հա պաղ տե ղե կաց նե լու պար տա վո րութ յան ամ րագր ման մի ջո ցով։ Մաս նա-
վո րա պես, « Հո գե բու ժա կան օգ նութ յան և ս պա սարկ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տի հա մա ձայն. « Հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ու նե ցող 
յու րա քանչ յուր ոք ի րա վունք ու նի ստա նա լու իր նկատ մամբ բա րե կիրթ, մար դա սի
րա կան և  ար ժա նա պատ վութ յու նը չնվաս տաց նող վե րա բեր մունք», և նույն հոդ վա ծի 
2րդ մա սի 3րդ կե տի հա մա ձայն՝ « Հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ յու նը պար տա վոր 
է... հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում գտնվող ան ձանց մոտ մարմ նա կան 
վնաս վածք նե րի հայտ նա բեր ման կամ են թադր յալ բռնութ յուն նե րի վե րա բեր յալ գան
գատ նե րի դեպ քում այդ մա սին ան հա պաղ տե ղե կաց նել ի րա վա պահ մար մին նե րին»։ 

79. Տե՛ս «Քրեակատարողական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը, https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=151448

80. Տե՛ս «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» ՀՀ օրենքը, https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=43743

81. Տե՛ս «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքը, https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=144100
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Հարկ է նշել, որ քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում օ րեն քով ա ռան ձին կար գա վոր ման 
են են թարկ ված քրեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յո ղի կող մից ֆի զի կա կան ուժ, հա տուկ մի
ջոց ներ և զենք գոր ծադ րե լու վե րա բեր յալ ի րա վա հա րա բե րութ յուն նե րը82։ Նույն կերպ, 
ի րա վա կար գա վոր ման են են թարկ ված հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում ֆի
զի կա կան զսպման, մե կու սաց ման մի ջոց նե րի և հան դար տեց ման մե թոդ նե րի կի րառ
ման կարգն ու պայ ման նե րը83։ Այս պի սով՝ թե պետ ո լոր տա յին օ րենք նե րում ա զա տութ յու-
նից զրկման վայ րե րում բռնութ յու նը, ար ժա նա պատ վութ յան նվաս տա ցու մը և խոշ տան գու-
մը դի տարկ վել են որ պես հիմ նախն դիր, ին չը դրա կան է գնա հատ վում, առ կա կար գա վո-
րում նե րը, սա կայն, չեն պա րու նա կում գեն դե րա յին ա ռու մով հա տուկ՝ կա նանց նկատ մամբ 
բռնութ յան դրսևո րում նե րի և գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան կան խար գել ման շեշ տադ րում-
ներ և  ամ րագ րում ներ84։ 

Անդ րա դառ նա լով հա յե ցա կար գա յին և ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող փաս-
տաթղ թե րին և դ րան ցում հիմ նախնդ րի ար տա ցոլ վա ծութ յան աս տի ճա նին՝ անհ րա ժեշտ է 
նախ ու սում նա սի րել հա յե ցա կար գա յին և ռազ մա վա րա կան այն պի սի փաս տաթղ թեր, ինչ-
պի սիք են ՀՀ Կա ռա վա րութ յան 2011 թվա կա նի հու նի սի 17-ի նիս տում հա վա նութ յան ար ժա-
նա ցած «Ընդ դեմ գեն դե րա յին բռնութ յան ազ գա յին ծրա գի րը, 2011-2015 թվա կան նե րի ռազ-
մա վա րա կան ծրա գի րը և 2011 թվա կա նի մի ջո ցա ռում նե րի ծրա գի րը հաս տա տե լու մա սին» 
N 23 ար ձա նագ րա յին ո րո շու մը85, « Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում գեն դե րա յին քա ղա-
քա կա նութ յան ի րա կա նաց ման 2019-2023 թվա կան նե րի ռազ մա վա րութ յու նը և մի ջո ցա ռում-
նե րի ծրա գի րը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ Կա ռա վա րութ յան 2019 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 19-ի 
N 1334-Լ ո րո շու մը։ 

Տվ յալ փաս տաթղ թե րի ու սում նա սի րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ ՀՀ ի րա վա կար գա վո րում
նե րի շրջա նա կում ա զա տութ յու նից զրկված կա նանց նկատ մամբ բռնութ յու նը, որ պես 
հիմ նախն դիր և  ա ռաջ նա հեր թութ յուն, հա տուկ ի րա վա կան ամ րագ րում չի ստա ցել, և 
հետ ևա բար Կա ռա վա րութ յու նը մինչ այժմ չի մշա կել և չի ի րա կա նաց րել գոր ծո ղութ
յուն ներ և մի ջո ցա ռում ներ, ո րոնք ուղղ ված կլի նեին ա զա տութ յու նից զրկման վայ րե
րում գեն դե րա յին բռնութ յան կան խար գել մանն ու ի րա վա կան հաս ցեագր մա նը։

Պե տութ յան գեն դե րա յին քա ղա քա կա նութ յունն ու ղեն շող ա ռանց քա յին փաս տաթղ թե րից 
զատ, դի տարկ վել են նաև վե րա բե րե լի հա յե ցա կար գա յին փաս տաթղ թե րը և ռազ մա վա-
րութ յուն նե րը86, ո րոնց ամ փոփ ու սում նա սի րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ դրան ցում ևս  առ կա 
չեն գեն դե րա յին շեշ տադ րում ներ և  ա զա տութ յու նից զրկման պայ ման նե րում կա նանց գեն-
դե րա յին հիմ քով բռնութ յու նից պաշտ պա նութ յա նը վե րա բե րող ձևա կեր պում ներ։ 

Այս պի սով՝ ՀՀ ներ պե տա կան ի րա վա կար գա վո րում նե րի շրջա նա կում ա զա տութ յու նից 

82. Տե՛ս «Քրեակատարողական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը, 14-րդ գլուխ:

83. Տե՛ս «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքը, 7-10-րդ հոդվածներ:

84. Իրականացվող վերլուծության նպատակով դիտարկվել է նաև «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար 
հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքը (2013 թ.), որը թեպետ իբրև նպատակ է սահմանում հասարակական կյանքի 
բոլոր ոլորտներում գենդերային հավասարության ապահովումը և կանանց ու տղամարդկանց իրավական պաշտպանությունը 
գենդերային խտրականությունից, սակայն չի պարունակում գենդերային հիմքով բռնության վերաբերյալ որևէ ուղղակի ձևակերպում 
կամ շեշտադրում։

85. Տե՛ս «Ընդդեմ գենդերային բռնության ազգային ծրագրին, ընդդեմ գենդերային բռնության 2011-2015 թվականների ռազմավարական 
ծրագրին և ընդդեմ գենդերային բռնության 2011 թվականի միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ 
Կառավարության նիստի արձանագրությունից քաղվածք, https://www.irtek.am/views/act.aspx?tid=61530

86. Այս նպատակով դիտարկվել է Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունը և դրանից բխող 2020-2022 
թվականների գործողությունների ծրագիրը, Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի 2019-2023 
թվականների ռազմավարությունը, դրա իրականացման 2019-2023 թվականների միջոցառումների ծրագիրը և ծրագրի կատարումը 
համակարգող խորհրդի ձևավորման և գործունեության կազմակերպման կարգը հաստատելու մասին ՀՀ Կառավարության որոշումը, 
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման 2021 թվականի տարեկան ծրագիրը և միջոցառումների ցանկը 
հաստատելու մասին ՀՀ Կառավարության 2020 թվականի սեպտեմբերի 29-ի N 1601-Լ որոշումը։
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զրկված կա նանց նկատ մամբ բռնութ յու նը՝ որ պես հիմ նախն դիր և  ա ռաջ նա հեր թութ
յուն, հա տուկ ի րա վա կան ամ րագ րում չի ստա ցել։ Այն ար տա ցոլ ված չէ ո՛չ պե տութ յան 
գեն դե րա յին քա ղա քա կա նութ յունն ու ղեն շող ա ռանց քա յին հա յե ցա կար գա յին փաս
տաթղ թե րում, ո՛չ ո լոր տա յին ռազ մա վա րութ յուն նե րում և  ո՛չ էլ հե տա զո տութ յան շրջա
նա կում ընտր ված ա զա տութ յու նից զրկման վայ րե րի գոր ծու նեութ յու նը կար գա վո րող 
ի րա վա կան ակ տե րում։ 

Ըստ այդմ՝ հա յաս տան յան հա մա տեքս տում հիմ նախնդ րի հա մա լիր ի րա վա կան ճա նաչ-
ման նպա տա կով ա ռա ջար կում ենք՝

 - Ա պա հո վել ա զա տութ յու նից զրկված կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան հիմ-
նախնդրի ի րա վա կան ին տեգ րու մը ո լոր տա յին օ րենք նե րում։

 - Ամ րագ րել ա զա տութ յու նից զրկված կա նանց նկատ մամբ բռնութ յու նը որ պես հիմ-
նախն դիր և  ա ռաջ նա հեր թութ յուն ինչ պես գեն դե րա յին հա վա սա րութ յան, այն պես 
էլ մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան վե րա բեր յալ ռազ մա վա րութ յուն նե-
րում։

 - Մ շա կել և  ի րա կա նաց նել ա զա տութ յու նից զրկման պայ ման նե րում կա նանց 
նկատ մամբ գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան կան խար գել մանն ուղղ ված թի րա-
խա յին գոր ծո ղութ յուն ներ (օ րի նակ՝ փո փո խութ յուն ներ ի րա վա կան կար գա վո-
րում նե րում, բո ղոք նե րի ներ կա յաց ման գոր ծուն մե խա նիզմ նե րի ներդ րում, հա-
մա պա տաս խան անձ նա կազ մի գեն դե րազ գա յու նա ցում և վե րա պատ րաս տում, 
ու ղե ցույց նե րի մշա կում և  այլն)։

2.3. Արդ յո՞ք բռնութ յան դեպ քե րի վի ճա կագ րութ յան վար ման վե րա բեր յալ 
ներ պե տա կան ի րա վա կար գա վո րում ե րը գեն դե րազ գա յուն են։

Սույն հար ցադր մա նը պա տաս խա նե լու հա մար ու սում նա սիր վել է « Մինչ դա տա կան վա րույ-
թը բնու թագ րող ցու ցա նիշ նե րի վի ճա կագ րա կան հաշ վետ վութ յուն նե րի միաս նա կան ձևե րը 
և դ րանց լրաց ման ու ներ կա յաց ման կար գե րը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ Կա ռա վա րութ յան 
2008 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 23-ի թիվ 1225-Ն ո րո շու մը87։ Սույն ո րոշ ման մեջ վի ճա կագ րութ-
յան ներ կա յաց ման հա մար սահ ման ված է, ի թիվս այլ նի, մար դու դեմ ուղղ ված հան ցա գոր-
ծութ յուն նե րի քա նա կը, որ տեղ ա ռանձ նաց ված են ա ռան ձին հոդ ված նե րով կա տար ված 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րի քա նակ նե րը, սա կայն այդ հան ցա գոր ծութ յուն նե րը կա տա րո ղի 
և տու ժո ղի սե ռի, սե ռա կան կողմ նո րոշ ման և գեն դե րա յին ինք նութ յան ա ռու մով որ ևէ 
ցու ցա նիշ սահ ման ված չէ։ Սահ ման ված չեն նաև կատարված հանցագործությունների` 
ըստ ազատությունից զրկման վայրերի հաշվառման ցուցանիշներ։

Նշ ված ցու ցա նիշ նե րի բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով հնա րա վոր չէ պար զել՝

 ● բռնութ յամբ կա տար վող հան ցա գոր ծութ յուն նե րի ընդ հա նուր թվա քա նա կում 
կին տու ժող նե րի, այդ թվում՝ տար բեր վող գեն դե րա յին ինք նութ յուն և սե ռա
կան կողմ նո րո շում ու նե ցող կա նանց, 

87. Տե՛ս «Մինչդատական վարույթը բնութագրող ցուցանիշների վիճակագրական հաշվետվությունների միասնական ձևերը և դրանց 
լրացման ու ներկայացման կարգերը հաստատելու մասին» ՀՀ Կառավարության 2008 թվականի հոկտեմբերի 23-ի N 1225-Ն որոշումը, 
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=45009
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 ● բռնութ յամբ կա տար վող հան ցա գոր ծութ յուն նե րի ընդ հա նուր թվա քա նա կում 
ի գա կան և  ա րա կան սե ռի կա տա րող նե րի թվա յին հա րա բե րակ ցութ յու նը,

 ● գեն դե րա յին հիմ քով կա տար ված բռնութ յուն նե րի տե սա կա րար կշի ռը՝ ընդ
հա նուր բռնա րարք նե րի քա նա կի հա մե մա տութ յամբ,

 ● ա զա տութ յու նից զրկման վայ րե րում կա տար ված գեն դե րա յին հիմ քով 
բռնութ յան դեպ քե րի տե սա կա րար կշի ռը՝ գեն դե րա յին հիմ քով կա տար ված 
բռնութ յան դեպ քե րի ընդ հա նուր քա նա կի հա մե մա տութ յամբ։ 

Հարկ է նշել, որ ի րա վա կի րառ պրակ տի կան ձևա վոր վել է ըստ սահ ման ված ցու ցա նիշ նե-
րի, և բռ նութ յան դեպ քե րի վե րա բեր յալ գեն դե րազ գա յուն վի ճա կագ րութ յուն, ըստ էութ յան, 
չի վար վում, և հա մա պա տաս խան տեղեկություն չի տրա մադր վում։ Այդ մա սին են վկա-
յում սույն հե տա զո տութ յան շրջա նա կում ՀՀ ոս տի կա նութ յա նը և ՀՀ քննչա կան կո մի տեին 
ներ կա յաց ված հար ցադ րում նե րի վե րա բեր յալ պա տաս խան նե րը88։

Այս պի սով, հիմն վե լով վե րոնշ յա լի վրա, ա ռա ջար կում ենք վե րա նա յել ՀՀ Կա ռա վա րութ-
յան 2008 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 23-ի թիվ 1225-Ն ո րո շու մը և  ա պա հո վել բռնութ յան դեպ-
քե րի վե րա բեր յալ վե րոնշ յալ գեն դե րազ գա յուն ցու ցա նիշ նե րի ներդ րու մը վի ճա կագ րութ յան 
վար ման կար գում։

88. Աղբյուր ՝ ՀՀ ոստիկանության հասարակական անվտանգության ապահովման գլխավոր վարչության 27.07.2021 թվականի N 5/4-
2-754 և ՀՀ քննչական կոմիտեի հատուկ հանձնարարությունների, կազմակերպական-վերլուծական և քրեագիտական գլխավոր 
վարչության 05.01.2022 թվականի գրություններ՝ ի պատասխան ՄԻՀԿ-ի հարցման։
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Առաջարկներ  
( Բա ժին 2)

Սույն բաժ նում տեղ գտած վեր լու ծութ յան արդ յուն քում ա ռա ջար կում ենք.

1. Ք րեա կա նաց նել գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան բո լոր ձևե րը, ո րոնց կա տար ման 
հա մար, մի ջազ գա յին ի րա վա կան նոր մե րի, մաս նա վո րա պես Ս տամ բուլ յան կոն վեն-
ցիա յի դրույթ նե րի, ինչ պես նաև ՄԱԿ-ի պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի կող մից ձևա-
վոր ված պրակ տի կա յից բխող պա հանջ նե րի հա մա ձայն, պետք է սահ ման վի քրեա-
կան պա տաս խա նատ վութ յուն: 

2. Մի ջազ գա յին լա վա գույն փոր ձի ու սում նա սիր ման հի ման վրա հա մա պա տաս խան 
սանկ ցիա ներ սահ մա նել գեն դե րա յին բռնութ յան դրսևոր ման այն ձևե րի հա մար, 
ո րոնց դեպ քում քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան սահ մա նու մը մի ջազ գա յին նոր-
մե րի հա մա ձայն պար տա դիր չէ։

3. Փո փո խութ յան են թար կել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 9-րդ կե տը և 
բռնութ յան սե ռա կան, տնտե սա կան և հո գե բա նա կան դրսևո րում նե րը ևս նե րա ռել 
«բռնութ յուն» հաս կա ցութ յան մեջ։ 

4. ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քում կա տա րել հա մա պա տաս խան փո փո խութ յուն ներ և 
սահ մա նել գեն դե րա յին հիմ քով հան ցան քի կա տա րու մը որ պես հան ցան քի հա մար 
քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յու նը ծան րաց նող հան գա մանք։

5. Նա խաքն նութ յան և հե տաքն նութ յան մար մին նե րում ի րա կա նաց նել վե րա պատ-
րաստ ման կա րիք նե րի գնա հա տում ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 309.1-ին հոդ վա ծով 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րի ո րակ ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի ա ռու մով և կազ մա-
կեր պել հա մա պա տաս խան վե րա պատ րաս տում ներ՝ գեն դե րա յին խտրա կա նութ յան 
հիմ քով խոշ տանգ ման դեպ քե րը նույ նա կա նաց նե լու և դ րանք ՀՀ ՔՕ 309.1-ին հոդ-
վա ծով ո րա կե լու կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման նպա տա կով։ 

6. Ա պա հո վել ա զա տութ յու նից զրկված կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան հիմ նախնդ րի 
ի րա վա կան ին տեգ րու մը ո լոր տա յին օ րենք նե րում։

7. Ամ րագ րել ա զա տութ յու նից զրկված կա նանց նկատ մամբ բռնութ յու նը որ պես հիմ-
նախն դիր և  ա ռաջ նա հեր թութ յուն ինչ պես գեն դե րա յին հա վա սա րութ յան, այն պես էլ 
մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան վե րա բեր յալ ռազ մա վա րութ յուն նե րում։

8. Մ շա կել և  ի րա կա նաց նել ա զա տութ յու նից զրկման պայ ման նե րում կա նանց նկատ-
մամբ գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան կան խար գել մանն ուղղ ված թի րա խա յին գոր-
ծո ղութ յուն ներ (օ րի նակ՝ փո փո խութ յուն ներ ի րա վա կան կար գա վո րում նե րում, բո-
ղոք նե րի ներ կա յաց ման գոր ծուն մե խա նիզմ նե րի ներդ րում, հա մա պա տաս խան 
անձ նա կազ մի գեն դե րազ գա յու նա ցում և վե րա պատ րաս տում, ու ղե ցույց նե րի մշա-
կում և  այլն)։

9. Վե րա նա յել ՀՀ Կա ռա վա րութ յան 2008 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 23-ի թիվ 1225-Ն ո րո-
շու մը և  ա պա հո վել բռնութ յան դեպ քե րի վե րա բեր յալ գեն դե րազ գա յուն ցու ցա նիշ-
նե րի ներդ րու մը վի ճա կագ րութ յան վար ման կար գում։
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Բա ժին 3

Հիմն ախնդ րի հաս ցեագ րում  
քրեա կա տա րո ղա կան ո լոր տի  
հա մա տեքս տում

ՄԱԿ-ի մար դու ի րա վունք նե րի հա մա կար գում բան տարկ յալ նե րի հետ վար վե ցո ղութ յան 
և ն րանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան ու ղե նի շա յին փաս տաթղ թե րի ձևա կեր պու մը 
սկիզբ է առ նում 1957 թվա կա նից՝ ՄԱԿի բան տարկ յալ նե րի հետ վար վե ցո ղութ յան նվա
զա գույն ստան դարտ կա նոն նե րի89 ըն դուն մամբ։

1957 թվա կա նի ՄԱԿ-ի՝ բան տարկ յալ նե րի հետ վար վե ցո ղութ յան նվա զա գույն ստան դարտ 
կա նոն նե րի վե րա նայ ման արդ յուն քում ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր ա սամբ լեան 2015 թվա կա նի դեկ
տեմ բե րի 17ին ըն դու նեց Բան տարկ յալ նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի նվա զա գույն 
ստան դարտ վե րա նայ ված կա նոն նե րը (« Նել սոն Ման դե լա յի կա նոն ներ»)90։ « Նել սոն 
Ման դե լա յի կա նոն նե րը» (այ սու հետ՝ նաև ՆՄԿ) ո լոր տա յին ու ղե նի շա յին փաս տա թուղթ է:

Բան տա յին կա նոն նե րի՝ գեն դե րազ գա յու նաց ման ա ռու մով ա ռանց քա յին զար գա ցում 
է 2010 թվա կա նին Բան տարկ յալ կա նանց հետ վար վե ցո ղութ յան և  այ լընտ րան քա յին 
պատ ժա մի ջոց նե րի վե րա բեր յալ ՄԱԿի կա նոն նե րի (« Բանգ կո կի կա նոն ներ»)91 ըն դու-
նու մը։ « Բանգ կո կի կա նոն նե րը» (այ սու հետ՝ նաև ԲԿ) կոչ ված է կա նանց բան տար կութ յան 
նվա զեց մանն ու նրանց հան դեպ այ լընտ րան քա յին պատ ժա մի ջոց նե րի կի րառ մա նը՝ հաշ-
վի առ նե լով կա նանց և ն րանց ե րե խա նե րի վրա բան տար կութ յան վնա սա կար հետ ևանք-
նե րը։ « Բանգ կո կի կա նոն նե րը» նաև պա րու նա կում է բան տա յին պայ ման նե րում կա նանց 
պահ ման և կա նանց հետ վար վե ցո ղութ յան կա նոն նե րի, նրանց հան դեպ բռնութ յան ռիս կե-
րի նվա զեց ման և բան տար կութ յան պայ ման նե րում նրանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ-
յան նոր մեր և պա հանջ ներ: «Բանգ կո կի կա նոն նե րով»՝ իբրև ընդ հա նուր կի րառ ման կա նոն 
ար ձա նագր վում է, որ խտրա կա նութ յան բա ցառ ման սկզբուն քի պահ պա նու մը պե տութ
յուն նե րից պա հան ջում է հաս ցեագ րել այն մար տահ րա վեր նե րը, ո րոնց բախ վում են 
բան տարկ յալ կա նայք, և հաշ վի առ նել նրանց կա րիք նե րի գեն դե րա յին բա ղադ րի չը։ 

Հարկ է նշել, որ թե պետ վե րոնշ յալ գոր ծիք նե րը92 «փա փուկ ի րա վուն քի» աղբ յուր ներ են, 
դրանց կի րար կումն ու դրան ցում ար ձա նագր ված սկզբունք նե րի և նոր մե րի հար գու մը 
պար տա դիր են պե տութ յուն նե րի հա մար, քա նի որ փաս տաթղ թե րից յու րա քանչ յուրն ինք-
նին հղում է կա տա րում պար տա դիր ի րա վա կան ուժ ու նե ցող մար դու ի րա վունք նե րի վե րա-

89. Տե՛ս UNODC, United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, 30 August 1995 (անգլերեն), https://www.hrw.org/
legacy/advocacy/prisons/un-smrs.htm

90. Տե՛ս UN General Assembly, United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Mandela Rules), 29 September 2015 
(անգլերեն), https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.3/70/L.3

91. Տե՛ս UNODC, United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders with their 
Commentary (the Bangkok Rules), 2010 (անգլերեն), https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ENG_22032015.
pdf 

92. Նշվածներից զատ՝ ՄԱԿ-ի համակարգում ազատազրկված անձանց իրավունքներին անդրադարձող փաստաթղթերի շարքն են 
դասվում նաև ՄԱԿ-ի նվազագույն ստանդարտ կանոնները անչափահասների նկատմամբ արդարադատություն իրականացնելու 
վերաբերյալ («Պեկինյան կանոններ», 1985 թ.), Որևէ ձևով ձերբակալվող կամ ազատազրկվող անձանց պաշտպանության սկզբունքների 
ՄԱԿ-ի ժողովածուն (1988 թ.), Որևէ ձևով ձերբակալվող կամ ազատազրկվող անձանց պաշտպանության սկզբունքների ՄԱԿ-ի 
ժողովածուն (1990 թ.)։ Այս փաստաթղթերի ուսումնասիրումը դուրս է տվյալ հետազոտության շրջանակից։

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ENG_22032015.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ENG_22032015.pdf
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բեր յալ մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րին, իսկ դրանց հար գումն ու տե ղայ նա ցու մը բխում են 
ա զա տազրկ ման վայ րե րում կա նանց ի րա վունք նե րի, այդ թվում նրանց՝ գեն դե րա յին հիմ քով 
բռնութ յու նից և խտ րա կա նութ յու նից պաշտ պա նութ յան պե տութ յուն նե րի պար տա վո րութ-
յու նից։ 

Բան տա յին կա նոն նե րի սահ ման ման կար ևոր աղբ յուր են նաև Եվ րո պա յի խորհր դի ըն դու-
նած մի շարք հանձ նա րա րա կան ներ և բա նաձ ևեր93:

Մաս նա վո րա պես Եվ րո պա կան բան տա յին կա նոն նե րի վե րա բեր յալ թիվ Rec(2006)2
rev հանձ նա րա րա կա նը94, լի նե լով տա րա ծաշր ջա նա յին կար գա վոր ման կար ևո րա գույն 
աղբ յու րը, ԵԽ ան դամ պե տութ յուն նե րից պա հան ջում է, ի թիվս այլ նի, հա տուկ ջան քե րի գոր-
ծադ րում բան տում կա նանց ֆի զի կա կան, հո գե բա նա կան կամ սե ռա կան ոտնձ գութ յու նից 
պաշտ պա նութ յան ուղ ղութ յամբ:

Ինչ վե րա բե րում է ԼԳԲՏ ան ձանց, նրանց նկատ մամբ ա զա տազրկ ման ըն թաց քում ար-
ժա նա պա տիվ վե րա բեր մուն քի պա հան ջը սահ ման վում է « Սե ռա կան կողմ նո րոշ ման և 
գեն դե րա յին ինք նութ յան հար ցե րին մար դու ի րա վունք նե րի մի ջազ գա յին ի րա վուն քի 
կի րառ ման Յոգ յա կար տա յի սկզբունք նե րով» (այ սու հետ՝ նաև « Յոգ յա կար տա յի սկզբունք-
ներ»)։

Այս պի սով՝ քրեա կա տա րո ղա կան ո լոր տում մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան 
վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին նոր մե րը ծա վա լուն են, և դ րանց խոր քա յին ու սում նա սի րու մը 
կարևոր է ա զա տութ յու նից զրկված ան ձանց հա մար պաշտ պան ված և  ար ժա նա պա տիվ 
մի ջա վայ րի ա պա հով ման հա մար։ Վե րոգր յալ փաս տաթղ թե րում ար տա ցոլ ված չա փա նիշ-
նե րը և դ րույթ նե րը նաև փոխլ րաց նող են, դրանք բո լորն իբրև ա ռանց քա յին հիմ նա րար 
ու ղե նիշ են ճա նա չում « Նել սոն Ման դե լա յի կա նոն նե րը», իսկ կա նանց ներ հա տուկ կա րիք նե-
րի և խն դիր նե րի հաս ցեագր ման ա ռու մով՝ « Բանգ կո կի կա նոն նե րը»։ 

Ըստ այդմ՝ տվյալ բաժ նում և հա ջոր դիվ ներ կա յաց վող վեր լու ծութ յամբ կանդ րա դառ նանք 
նշված փաս տաթղ թե րում տեղ գտած և հիմ նախնդ րի հաս ցեագր ման ա ռու մով ա ռա վել 
ա ռանց քա յին կար գա վո րում նե րին՝ հիմ նա կա նում կենտ րո նա նա լով « Նել սոն Ման դե լա յի 
կա նոն նե րով» և « Բանգ կո կի կա նոն նե րով» սահ ման վող պա հանջ նե րի և դ րանց՝ հա յաս-
տան յան հա մա տեքս տում տե ղայ նաց ման, հա մա պա տաս խան օ րենսդ րա կան փո փո խութ-
յուն նե րի ի րա կա նաց ման և գոր ծե լա կեր պե րի որ դեգր ման հար ցե րի վրա։ 

Հա ջոր դիվ կանդ րա դառ նանք ՔԿՀ-ներում, մասնավորապես հիմնարկ ընդունման փուլում 
ռիսկերի գենդերազգայուն գնահատման, բանտարկության ընթացքում գենդերային 
բռնության կանխարգելման առումով առանցքային նշանակություն ունեցող՝ պահման 
պայմանների և վարվեցողության, ինչպես նաև քրեակատարողական ծառայողների՝ 
գենդերազգայուն վերապատրաստումների իրականացման պահանջներին։

93. Տե՛ս, օրինակ, ԵԽ նախարարների կոմիտեի թիվ Rec(2010)5 հանձնարարականը, Եվրոպական բանտային կանոնների վերաբերյալ 
թիվ Rec(2006)2-rev հանձնարարականը, ԵԽ խորհրդարանական ասամբլեայի թիվ 2223 (2018) բանաձևը:

94. Տե՛ս CoE, 2020, Recommendation Rec(2006)2-rev of the Committee of Ministers to member States on the European Prison Rules (անգլերեն), 
https://rm.coe.int/09000016809ee581
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3.1. Արդ յո՞ք ՀՀ ՔԿՀնե րում, մաս նա վո րա պես հիմ արկ ըն դուն ման փու
լում ի րա կա նաց վում է ռիս կե րի գեն դե րազ գա յուն գնա հա տում, ո րը հնա
րա վո րութ յուն կտա վեր հա նե լու կնոջ նկատ մամբ նախ կի նում կա տար ված 
բռնութ յան փաս տը:

Բան տում կա րիք նե րի և ռիս կե րի գնա հատ ման ի րա կա նա ցու մը պետք է միտ ված լի նի 
տար բեր խմբե րի կա նանց ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, խնդիր ներն ու կա րիք նե րը հաս կա-
նա լուն:

Գեն դե րազգա յուն ռիս կե րի գնա հա տու մը և բան տարկ յալ նե րի դա սա կար գու մը պետք է 
հնա րա վո րութ յուն տան էա կան տե ղե կութ յուն ստա նա լու կա նանց անց յա լի կա րիք նե րի և  
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի մա սին։ Ն ման տե ղե կատ վութ յան հիմ քով այ նու հետև պետք է 
ի րա կա նաց վեն կա նանց տե ղա բաշ խու մը և ն րանց ա զա տազրկ ման ըն թաց քին վե րա բե-
րող բո լոր հար ցե րի պլա նա վո րու մը։ Գեն դե րազ գա յուն ռիս կե րի գնա հա տու մը են թադ րում 
է կին բան տարկ յալ նե րի վե րա բեր յալ այն պի սի կար ևոր տե ղե կութ յուն նե րի հա վա քու մը,  
ինչպիսիք են՝

 ● նախ կի նում բռնութ յան են թարկ վե լու փաս տը, 

 ● հո գե սո ցիա լա կան ա ռող ջութ յան խնդիր նե րի առ կա յութ յու նը, 

 ● կախ վա ծութ յու նը թմրան յու թե րից, 

 ● ծնո ղա կան և  այ լոց խնամ քի այլ տե սա կի պար տա կա նութ յուն նե րի առ կա յութ յու-
նը95 (ԲԿ, Կա նոն 41)։

Ռիս կե րի գեն դե րազ գա յուն գնա հատ ման արդ յունք նե րը,  մասնավորապես նախ 
կինում բռնության` ներառյալ ընտանեկան բռնության և սեռական չարաշահման 
ենթարկված լինելու հանգամանքները պետք է հաշ վի առն վեն բան տարկ յալ կա նանց 
պահ ման ամ բողջ ըն թաց քի պլա նա վոր ման շրջա նա կում, այդ թվում՝ պահ ման ռե ժի մի 
ո րոշ ման, տրա մադր վող վե րա կանգն ման և վե րա սո ցիա լա կա նաց ման ան հա տա կան 
ծրագ րե րի մշակ ման տե սանկ յու նից (ԲԿ, Կանոն 40-ի և 41-ի մեկնաբանություն)։ 

Հարկ է նշել, որ քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ ներ ըն դուն վող կա նանց շրջա նում 
ռիս կե րի գեն դե րազ գա յուն գնա հա տու մը կար ևո րել են նաև հե տա զո տութ յա նը մաս
նակ ցած փոր ձա գետ նե րը և  ա ռանց քա յին դե րա կա տար նե րը։

Մաս նա վո րա պես, ըստ փոր ձա գետ նե րի, գեն դե րազ գա յուն գնա հատ ման ի րա կա նա ցու մը 
հնա րա վո րութ յուն կտա վեր հա նե լու ա զա տազրկ ված կնոջ հան դեպ նախ կի նում բռնութ յան 
գոր ծադր ման դեպ քե րը, դրա նով պայ մա նա վոր ված հնա րա վոր խնդիր նե րի ա ռա ջա ցու մը և 
ն րա հետ ի րա կա նաց վե լիք հե տա գա աշ խա տանք նե րի բնույ թը։

Ըստ այդմ՝ սույն հար ցադր ման շրջա նա կում ի րա կա նաց վող վեր լու ծութ յունն ա ռա վե լա-
պես կվե րա բե րի հա յաս տան յան հա մա տեքս տում՝ գեն դե րազ գա յուն ռիս կե րի գնա հատ ման 
մի ջո ցով ա զա տազրկ ված կա նանց նկատ մամբ նախ կի նում գոր ծադր ված բռնութ յան փաս-
տի բա ցա հայտ ման և  այդ ուղ ղութ յամբ մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րով սահ ման ված հե տա-

95. Թմրանյութերի օգտագործման և ծնողական և այլ խնամքի պարտավորություն ունենալու բաղադրիչների առնչությամբ 
վերլուծությունը դուրս է տվյալ հետազոտության շրջանակից։



50

գա գոր ծո ղութ յուն նե րի և քայ լե րի ձեռ նարկ ման հար ցե րին։

Մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րը սահ մա նում են, որ կնոջ նկատ մամբ մինչ հիմ նարկ ըն դուն վե-
լը բռնութ յան փաս տի, ինչ պես նաև նրա հո գե սո ցիա լա կան վի ճա կի և  այս ա ռու մով հնա րա-
վոր խնդիր նե րի վեր հան ման տե սանկ յու նից ա ռանց քա յին է հա մա լիր բժշկա կան զննութ
յան ի րա կա նա ցու մը։

Բանտ ըն դուն վե լիս հա մա լիր բժշկա կան զննութ յան պա հան ջի սահ մա նու մը նպա տակ 
ունի բա ցա հայ տե լու կա նանց ա ռող ջա կան կա րիք նե րը, այդ թվում՝ հո գե կան ա ռող ջութ յան 
վի ճա կի գնա հա տու մը, ինչ պես նաև նախ կի նում սե ռա կան բռնութ յան կամ բռնութ յան 
այլ ձևե րին են թարկ վե լու փաս տի ար ձա նագ րու մը (ԲԿ, Կանոն 6; ՆՄԿ, Կանոն 30):

Բժշ կա կան զննութ յու նը նաև ա ռանց քա յին նշա նա կութ յուն ու նի մինչ բանտ ըն դուն վե լը 
խոշ տանգ ման են թարկ վե լու մա սին վկա յող մարմ նա կան վնաս վածք նե րը ար ձա նա 
գ րե լու և  այս ուղ ղութ յամբ պատ շաճ հե տաքն նութ յուն մեկ նար կե լու ա ռու մով: 

Հաշ վի առ նե լով մշա կու թա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, ինչ պես նաև տղա մարդ կանց 
հետ շփման նախ կին բա ցա սա կան փոր ձը (ֆի զի կա կան, սե ռա կան բռնութ յան են թարկ վե լու 
հա մա տեքս տում)՝ կա նայք հնա րա վոր է չցան կա նան, որ բուժզն նում ի րա կա նաց նի տղա-
մարդ մաս նա գե տը։ Ն ման փոր ձա ռութ յու նը նրանց հա մար կա րող է վե րատ րավ մա տի զաց-
նող լի նել։ Ըստ այդմ՝ մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րով սահ ման վում է, որ կնո ջը պետք է տրվի 
հնա րա վո րութ յուն, որ նման դեպ քե րում բուժզն նում ի րա կա նաց նի կին մաս նա գետ։ 
Ընդ ո րում՝ կի նը պար տա վոր չէ հիմ նա վո րել կին բժշկի կող մից զննումն անց նե լու իր 
նա խա պատ վութ յու նը։ Միև նույն ժա մա նակ տվյալ կա նո նը ճա նա չում է ո րոշ երկր նե րում 
առ հա սա րակ ո րա կա վոր ված բժշկա կան անձ նա կազ մի սա կա վութ յան խնդի րը, հատ կա պես 
երբ խոս քը հրա տապ ի րա վի ճակ նե րի մա սին է։ Այն դեպ քում, երբ կնոջ նա խա պատ վութ
յան հա մա ձայն հնա րա վոր չի լի նում ա պա հո վել կին բժշկի ներգ րա վու մը, բուժզնն մա
նը պետք է առն վազն ներ կա լի նի բան տի կին աշ խա տա կից նե րից որ ևէ մե կը, ով նաև 
պետք է ա ջակ ցի կնո ջը բռնութ յան մտա վա խութ յուն նե րի փա րատ ման և լիար ժեք ան
ձեռնմ խե լիութ յան ե րաշ խա վոր ման հար ցում (ԲԿ, Կա նոն 10)։

Մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րով պա հանջ վում է բուժզն նում նե րի ըն թաց քում գաղտ նիութ
յան ա պա հո վու մը։

Տվ յալ պա հան ջը են թադ րում է նաև ան հա տա կան բուժզնն ման ի րա կա նա ցու մը։ Գաղտ
նիութ յան ի րա վուն քի խախ տում է նաև բուժզնն ման կամ բժշկա կան խորհր դատ վութ
յան/բուժ ման ըն թաց քում որ ևէ տղա մարդ աշ խա տակ ցի ներ կա յութ յու նը (ԲԿ, Կա նոն 
11)։

Ե թե բուժզնն ման արդ յուն քում հայտ նա բեր վել է կա լա նա վո րու մից ա ռաջ կամ կա լա նա-
վոր ման ըն թաց քում կնոջ նկատ մամբ սե ռա կան կամ այլ տե սա կի բռնութ յան փաստ, ա պա 
կին բան տարկ յա լը պետք է տե ղե կաց վի ի րա վա պահ մար մին նե րին դի մե լու ի րա վուն քի մա-
սին, ինչ պես նաև բո ղո քը ներ կա յաց նե լու հար ցում նրան պետք է տրա մադր վի անհ րա ժեշտ 
ա ջակ ցութ յուն և խորհր դատ վութ յուն։ Այս ա ռու մով ա ռանց քա յին է բա վա րար թվա քա նա կով 
և  ո րա կա վո րում ու նե ցող ա ջակ ցող մաս նա գետ նե րի (ի րա վա բան, հո գե բան, սո ցիա լա կան 
աշ խա տող) առ կա յութ յու նը քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում (ԲԿ, Կա նոն 7)։
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Հո գե բա նա կան ա ջակ ցութ յու նը կա րող է տրա մադր վել ար տա քին ծա ռա յութ յուն նե րի կող-
մից, ինչ պի սիք են ՀԿ-նե րը՝ հա մա գոր ծակ ցե լով բան տի ղե կա վա րութ յան հետ, հատ կա պես 
երբ բան տի ղե կա վա րութ յու նը չու նի հա մար ժեք կամ հա մա պա տաս խան ծա ռա յութ յուն ներ 
տրա մադ րե լու կա րո ղութ յուն ներ։

Ա ռանց քա յին է նաև կնո ջը ի րա վա բա նա կան ա ջակ ցութ յան տրա մադ րու մը։ Ն ման ա ջակ-
ցութ յու նը կա րող է տրա մադր վել ի րա վա բան նե րի կամ ո րա կա վոր ված մաս նա գետ նե րի 
կող մից, առն վազն ա ռա ջին ատ յա նի դեպ քում, ե թե փաս տա բան առ կա չէ։

Անդ րա դառ նա լով հա յաս տան յան հա մա տեքս տին՝ հարկ է ու սում նա սի րել, թե ՀՀ 
քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում ան ձի՝ հաս տա տութ յուն ըն դուն վե լու և բուժ 
զն նում նե րի ի րա կա նաց ման վե րա բեր յալ կար գա վո րում նե րում որ քա նով են տեղ գտել 
ռիս կե րի գեն դե րազ գա յուն գնա հատ ման՝ վե րոգր յալ մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րը։

ՀՀ քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում ան ձի՝ հաս տա տութ յուն ըն դուն ման կար գի 
վե րա բեր յալ կար գա վո րում նե րը սահ ման ված են ՀՀ քրեա կա տա րո ղա կան օ րենսգր քով, 
« Ձեր բա կալ ված և կա լա նա վոր ված ան ձանց պա հե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քով, ՀՀ քրեա կա տա-
րո ղա կան օ րենսգր քով և ՀՀ Կա ռա վա րութ յան «ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ յան 
քրեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յութ յան` կա լա նա վոր ված նե րին պա հե լու վայ րե րի և  ուղ ղիչ 
հիմ նարկ նե րի ներ քին կա նո նա կար գը հաս տա տե լու մա սին» 2006 թ.  օ գոս տո սի 3-ի N 1543-
Ն ո րոշ մամբ։ 

ՀՀ քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում ան ձի՝ հաս տա տութ յուն ըն դուն վե լու կար գի 
վե րա բեր յալ կար գա վո րում նե րում ամ րագր ված են կա լա նա վոր ված ան ձի և դա տա
պարտ յա լի նախ նա կան բժշկա կան զննութ յան վե րա բեր յալ դրույթ ներ։ Մաս նա վո րա-
պես, ՀՀ քրեա կա տա րո ղա կան օ րենսգր քի 65-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն, ուղ ղիչ հիմ նարկ փո - 
խադրված դա տա պարտ յալն անց նում է բժշկա կան զննութ յուն։ 

ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ յան քրեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յութ յան` կա լա նա-
վոր ված նե րին պա հե լու վայ րե րի և  ուղ ղիչ հիմ նարկ նե րի ներ քին կա նո նա կար գի 9-րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ կա լա նա վոր ված ան ձը կա լա նա վոր ված նե րին պա հե լու վայր, իսկ դա տա պարտ-
յալն ուղ ղիչ հիմ նարկ ըն դուն վե լիս նախ նա կան բժշկա կան զննութ յու նը սահ ման ված կար-
գով անց նում են կա րան տի նա յին բա ժան մուն քում:

ՀՀ Կա ռա վա րութ յան « Կա լա նա վոր ված ան ձանց և դա տա պարտ յալ նե րի բուժ սա նի տա րա-
կան և բուժ կան խար գե լիչ օգ նութ յու նը կազ մա կեր պե լու, ա ռող ջա պա հա կան մար մին նե րի 
բու ժա կան հիմ նարկ նե րից օգտ վե լու և  այդ նպա տա կով դրանց բժշկա կան անձ նա կազ մին 
ներգ րա վե լու կար գը հաս տա տե լու մա սին» 2006 թվա կա նի մա յի սի 26-ի N 825-Ն ո րոշ ման 
10-րդ կե տի հա մա ձայն. « Կա րան տի նա յին ստո րա բա ժա նու մում ի րա կա նաց վող բժշկա կան 
զննութ յու նը կա լա նա վոր ված ան ձի կամ դա տա պարտ յա լի ա ռող ջա կան վի ճա կի գնա հա
տումն է՝ դրա վե րա բեր յալ տե ղե կութ յուն ներ ստա նա լու նպա տա կով, որն օգ տա գործ վում է՝

1. կա լա նա վոր ված ան ձին կա լա նա վոր ված նե րին պա հե լու վայ րում, իսկ դա տա պարտ
յա լին քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նար կում գտնվե լու ամ բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծում 
պատ շաճ և հա մար ժեք բժշկա կան օգ նութ յուն և ս պա սար կում տրա մադ րե լու հա մար,

2. կա լա նա վոր ված ան ձի կամ դա տա պարտ յա լի մոտ հնա րա վոր մարմ նա կան վնաս
վածք հայտ նա բե րե լու, այդ թվում՝ խոշ տանգ ման կամ վատ վե րա բեր մուն քի այլ ձևե
րի արդ յուն քում ստաց ված, ինչ պես նաև նրա ա ռող ջա կան վի ճա կի վե րա բեր յալ գան
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գատ ար ձա նագ րե լու նպա տա կով,

3. վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի տա րա ծու մը կան խար գե լե լու հա մար»։

Նույն ո րոշ ման 11-րդ կե տի հա մա ձայն՝ բժշկա կան զննութ յու նը նե րա ռում է «կա լա նա վոր
ված ան ձի կամ դա տա պարտ յա լի՝

1. նախ նա կան բժշկա կան զննութ յու նը, որն ընդգր կում է՝

ա. ար տա քին զննութ յու նը,

բ.  հո գե բու ժա կան վկա յար կու մը,

գ. ա ռող ջա կան վի ճա կի վե րա բեր յալ գան գատ նե րի առ կա յութ յան պար զու մը՝  
 կալա նա վոր ված ան ձի կամ դա տա պարտ յա լի ա ռող ջա կան վի ճա կի վե րա բեր  
 յալ հարց ու պա տաս խա նի մի ջո ցով,

դ.  խորհր դատ վութ յու նը.

2. ֆլյու րոգ րա ֆիկ հե տա զո տութ յու նը՝ կա լա նա վոր ված ան ձին՝ կա լա նա վոր ված նե
րին պա հե լու վայր, իսկ դա տա պարտ յա լին քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ ըն դու
նե լուց հե տո բժշկի կող մից ցուց ման առ կա յութ յան դեպ քում՝ 72 ժամ վա ըն թաց քում:

Բժշ կա կան զննութ յան արդ յունք նե րը գրանց վում են՝

1. կա լա նա վոր ված ան ձի կամ դա տա պարտ յա լի ամ բու լա տոր բժշկա կան քար տում.

2. կա լա նա վոր ված նե րին պա հե լու վայր, քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ ըն դուն ված
նե րի բժշկա կան զննութ յան մատ յա նում.

3. խոշ տանգ ման կամ վատ վե րա բեր մուն քի այլ ձևե րի հետ կապ ված բժշկա կան 
զննութ յան ար ձա նագ րութ յան ձևաթղ թի մեջ»: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ար դա րա դա տութ յան նա խա րարն իր 2021 թվա կա նի ապ-
րի լի 21-ի N 163-Լ հրա մա նով հաս տա տել է խոշ տանգ ման կամ վատ վե րա բեր մուն քի այլ 
ձևե րի հետ կապ ված բժշկա կան զննութ յան ար ձա նագ րութ յան ձևաթղ թի ձևը և դ րա կազմ-
ման ու ղե ցույ ցը96: 

Սույն հրա մա նի ու սում նա սի րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ բժշկա կան զննութ յունն ի րա կա
նաց նե լիս, ի թիվս այլ նի, ար ձա նագր վում է ֆի զի կա կան, հո գե բա նա կան և սե ռա կան 
բռնութ յան են թարկ ված լի նե լու հան գա ման քը, դրա հետ ևան քով ա ռա ջա ցած ֆի զի կա
կան ախ տա նիշ նե րը97, ինչ պես նաև հո գեախ տա բա նա կան դրսևո րում նե րը98։

Հարկ է նշել, որ կա լա նա վոր ված ան ձի և դա տա պարտ յա լի հո գե կան ա ռող ջութ յան 
զննութ յան ի րա կա նա ցումն ա պա հո վե լու նպա տա կով ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա-

96. Տե՛ս «Խոշտանգման կամ վատ վերաբերմունքի այլ ձևերի հետ կապված բժշկական զննության արձանագրության ձևաթղթի ձևը 
և խոշտանգման կամ վատ վերաբերմունքի այլ ձևերի հետ կապված բժշկական զննության արձանագրությունը կազմելու ուղեցույցը 
հաստատելու մասին» ՀՀ ԱՆ 2021 թվականի  ապրիլի 21-ի  N 163-Լ հրամանը, https://www.moj.am/storage/files/legal_acts/legal_
acts_190722367591_163-hraman-xoshtangum.pdf

97. Սուր և քրոնիկ ախտանիշները և (կամ) անկարողությունը, բռնության ձևը/մեթոդը, վայրը, գունավորումը, եզրերը, մակերևույթը, 
ինտենսիվությունը, տևողությունը, պարբերականությունը, սրացումները և զարգացումները, ապաքինումը և վերականգնումը։

98. Տե՛ս քննարկվող ձևաթղթի կետ V-ը։
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րը 2021 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 8-ին ըն դու նել է N 439-Լ հրա մա նը99, ո րով հաս տատ վել 
են քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում հո գե կան ա ռող ջութ յան զննութ յան և ռիս կի 
գնա հատ ման գոր ծիք ներ՝ նե րառ յալ քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում կա նանց 
հո գե կան ա ռող ջութ յան զննութ յան գոր ծի քը։ 

Վե րոնշ յալ հրա մա նի հա մա ձայն՝ «Ք րեա կա տա րո ղա կան բժշկութ յան կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ի 
հա մա պա տաս խան ստո րա բա ժան ման բժիշ կը քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ ըն դուն ված 
(ինչ պես ա ռա ջին ան գամ քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ ըն դուն ված, այն պես էլ այլ քրեա-
կա տա րո ղա կան հիմ նար կից տե ղա փոխ ված) կա լա նա վոր ված ան ձին և դա տա պարտ յա
լին ան հա պաղ, բայց ոչ ուշ, քան 24 ժամ վա ըն թաց քում են թար կում է հո գե կան ա ռող
ջութ յան զննութ յան՝ ըստ սե ռա յին տա րան ջատ ման։ Նույն հրա մա նի 2-րդ հա վել վա ծով 
սահ ման ված է ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ յան քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ-
նե րում կա նանց հո գե կան ա ռող ջութ յան զննութ յան գոր ծի քի ձևա թուղ թը, որ տեղ ընդգրկված 
են նաև ըն տա նե կան՝ նե րառ յալ սե ռա կան բռնութ յան են թարկ վե լու հան գա ման քի բա ցա-
հայտ մանն ուղղ ված հար ցեր («Արդ յո՞ք Ձեր զու գըն կե րը/զու գըն կեր նե րը ֆի զի կա պես 
վնա սել կամ սպառ նա ցել են Ձեզ։ Արդ յո՞ք Ձեր զու գըն կե րոջ կամ այլ ան ձանց կող մից 
են թարկ վել եք սե ռա կան ոտնձ գութ յան»։)։

Ե թե հո գե կան ա ռող ջութ յան ռիս կի գոր ծի քի կի րառ ման արդ յուն քում հո գե բույ ժը հան գել է 
հո գե բան ներգ րա վե լու անհ րա ժեշ տութ յան մա սին եզ րա կա ցութ յան, ա պա «Ք րեա կա տա րո-
ղա կան բժշկութ յան կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ի՝ տվյալ քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նար կում տե ղա-
կայ ված ստո րա բա ժան ման ղե կա վա րը դի մում է հիմ նար կի պե տին՝ հո գե բան ներգ րա վե լու 
ա ռա ջար կութ յամբ։ 

Որ պես ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րի 2021 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 8-ի N 439-Լ 
հրա մա նով հաս տատ ված՝ քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում հո գե կան ա ռող ջութ-
յան զննութ յան և ռիս կի գնա հատ ման գոր ծիք նե րի՝ նե րառ յալ քրեա կա տա րո ղա կան հիմ-
նարկ նե րում կա նանց հո գե կան ա ռող ջութ յան զննութ յան գոր ծի քի փոր ձարկ ման ժա մա նա- 
 կաշր ջան սահ ման վել է ե ռամս յա ժամ կետ (2021 թ. սեպ տեմ բե րի 10-ից 2021 թ. դեկ տեմ բե րի 
13-ը)։ Հետ ևա բար պրակ տի կա յի գնա հա տու մը կա րող է տե ղի ու նե նալ միայն փոր ձարկ ման 
արդ յունք նե րի ու սում նա սիր ման հի ման վրա։ Բա ցի այդ՝ կար ևոր է այս գոր ծի քի շա րու նա-
կա կա նութ յան ա պա հո վու մը։

Հարկ է նշել, որ մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան ի րա վա կար գա վո
րում նե րի սահ ման մանն ուղղ ված Կա ռա վա րութ յան ջան քե րը դրա կան են գնա հատ
վում, սա կայն շատ կար ևոր են ներդր վող գոր ծիք նե րին և  ըն թա ցա կար գե րին հա մա
պա տաս խան պրակ տի կա յի ձևա վո րումն ու արդ յու նա վետ կի րա ռու մը։ 

Կա լա նա վոր ված և ձեր բա կալ ված ան ձանց, ինչ պես նաև դա տա պարտ յալ նե րի՝ ա ռող ջութ-
յան պահ պան ման և բժշ կա կան օգ նութ յուն ստա նա լու ի րա վունքն ամ րագր ված է «Բ նակ-
չութ յան բժշկա կան օգ նութ յան և ս պա սարկ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քում100, ՀՀ քրեա կա տա-

99. Տե՛ս «ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում հոգեկան առողջության զննության և ռիսկի 
գնահատման գործիքների փորձարկման և ձևաթղթերի հաստատման մասին» ՀՀ արդարադատության նախարարի 2021 թվականի 
սեպտեմբերի 8-ի N 439-Լ հրամանը, https://moj.am/legal/view/article/1437/

100. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի համաձայն՝ օրենքով սահմանված 
դեպքերում և կարգով ազատությունից զրկված, ձերբակալված և կալանավորված, ինչպես նաև ազատազրկման վայրերում պատիժ 
կրող անձինք իրավունք ունեն ստանալու բժշկական օգնություն և սպասարկում օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, տե՛ս https://
www.arlis.am/documentview.aspx?docID=104958:
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րո ղա կան օ րենսգր քում101, « Ձեր բա կալ ված և կա լա նա վոր ված ան ձանց պահ ման վայ րե րի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քում102։

Ձեր բա կալ ված և կա լա նա վոր ված ան ձանց, դա տա պարտ յա լի բուժ սա նի տա րա կան և 
բուժ կան խար գե լիչ օգ նութ յու նը կազ մա կեր պե լու, ա ռող ջա պա հա կան մար մին նե րի բու-
ժա կան հիմ նարկ նե րից օգտ վե լու և  այդ նպա տա կով դրանց բժշկա կան անձ նա կազ մին 
ներգրա վե լու կար գը սահ ման ված է Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Կա ռա վա րութ յան 2006 
թվա կա նի մա յի սի 26-ին ըն դուն ած N 825-Ն ո րոշ մամբ։

Նշ ված կար գի հա մա ձայն՝ կա լա նա վոր ված ան ձանց և դա տա պարտ յալ նե րի բժշկա կան 
օգ նութ յու նը և ս պա սար կու մը կազ մա կերպ վում են «Ք րեա կա տա րո ղա կան բժշկութ յան 
կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ի կող մից՝ այն բժշկա կան օգ նութ յան և ս պա սարկ ման տե սակ նե րի շրջա-
նակ նե րում, ո րոնք ի րա կա նաց նե լու հա մար ՊՈԱԿ-ն  օ րեն քով սահ ման ված կար գով ստա-
ցել է լի ցեն զիա: Բժշ կա կան օգ նութ յան և ս պա սարկ ման այն տե սակ նե րը, ո րոնց հա մար 
ՊՈԱԿ-ը չի ստա ցել հա մա պա տաս խան լի ցեն զիա, տրա մադր վում են օ րեն քով սահ ման ված 
կար գով լի ցեն զա վոր ված բժշկա կան օգ նութ յուն և ս պա սար կում ի րա կա նաց նող ա ռող ջա-
պա հա կան մար մին նե րի բու ժա կան հիմ նարկ նե րի կող մից103:

Կա լա նա վոր ված ան ձանց և դա տա պարտ յալ նե րին ար տա հի վան դա նո ցա յին բժշկա կան 
օգ նութ յան և ս պա սարկ ման շրջա նակ նե րում յու րա քանչ յուր քրեա կա տա րո ղա կան հիմ-
նար կում ա պա հով վում է առն վազն ընդ հա նուր թե րապև տիկ, հո գե բու ժա կան, ընդ հա նուր 
և վի րա բու ժա կան, ստո մա տո լո գիա կան, իսկ կա նանց հա մար նա խա տես ված քրեա կա տա-
րո ղա կան հիմ նարկ նե րում` նաև գի նե կո լո գիա կան բժշկա կան օգ նութ յան և ս պա սարկ ման 
տե սակ նե րի ի րա կա նա ցու մը: 

Ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րի տրա մադր ման գեն դե րազ գա յուն մո տե ցու մը 
լիար ժե քո րեն ամրագրված չէ հա մա պա տաս խան ներ պե տա կան կար գա վո րում նե
րում։

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Կա ռա վա րութ յան 2006 թվա կա նի մա յի սի 26-ին ըն դուն ած 
N 825-Ն ո րոշ ման հա մա ձայն՝ աշ խա տան քա յին ժա մե րին բժշկա կան օգ նութ յու նը և ս պա-
սար կու մը տրա մադր վում են «Ք րեա կա տա րո ղա կան բժշկութ յան կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ի ա վագ 
և մի ջին բժշկա կան անձ նա կազ մի կող մից։ 

ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րի 2021 թվա կա նի ապ րի լի 21-ի N 163-Լ հրա մա նի 2-րդ 
հա վել վա ծի 14-րդ կե տի հա մա ձայն՝ հնա րա վո րութ յան դեպ քում կա լա նա վոր ված ան ձի 
կամ դա տա պարտ յա լի պա հան ջով բժշկա կան զննութ յունն ի րա կա նաց նում է նույն սե ռի 
մաս նա գե տը։ 

Սույն հրա մա նը չի նա խա տե սում նույն սե ռի մաս նա գե տի կող մից բժշկա կան զննութ
յան ի րա կա նաց ման անհ նա րի նութ յան դեպ քում բժշկա կան զննութ յա նը պահ ման վայ

101. ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքի 12-րդ հոդվածի համաձայն՝ դատապարտյալն ունի առողջության պահպանման, այդ թվում՝ 
բժշկական օգնություն ստանալու իրավունք:

102. «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի համաձայն՝ ձերբակալված կամ 
կալանավորված անձն ունի առողջության պահպանման՝ ներառյալ անհետաձգելի բժշկական օգնության իրավունք, տե՛ս https://www.
arlis.am/documentview.aspx?docID=43743։

103. Կալանավորված անձանց և դատապարտյալներին արտահիվանդանոցային բժշկական օգնությունը և սպասարկումը 
տրամադրվում են քրեակատարողական հիմնարկների տարածքում գործող ՊՈԱԿ-ի բժշկական ստորաբաժանումների կողմից 
(ներառյալ հրավիրված բժիշկ-մասնագետների), իսկ բժշկական օգնության և սպասարկման համապատասխան լիցենզիայի 
բացակայության դեպքում սույն կարգին համապատասխան՝ քաղաքացիական բժշկական հաստատությունների կողմից։
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րի նույն սե ռի աշ խա տակ ցի ներգ րավ ման վե րա բեր յալ կար գա վո րում ներ։

«Ք րեա կա տա րո ղա կան բժշկութ յան կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ի տրա մադ րած տե ղե կութ յան հա-
մա ձայն՝ ՊՈԱԿ-ի «Ա բով յան» ստո րա բա ժան ման անձ նա կազ մի 9 աշ խա տա կից նե րից 8-ը 
կա նայք են (5 բուժ քույր, 1 գի նե կո լոգ, 1 ա տամ նա բույժ, 1 հո գե բույժ), 1-ը՝ տղա մարդ, ո րը զբա-
ղեց նում է ստո րա բա ժան ման ղե կա վա րի պաշ տո նը104։

Ինչ վե րա բե րում է բուժզն նութ յան գատ նիութ յան սկզբուն քին, ա պա այն ամ րագր ված 
է « Ձեր բա կալ ված և կա լա նա վոր ված ան ձանց պա հե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քում, ո րի 21-րդ հոդ-
վա ծի հա մա ձայն՝ բժշկա կան զննութ յունն ի րա կա նաց վում է ձեր բա կալ ված նե րին պա հե լու 
վայ րի կամ կա լա նա վոր ված նե րին պա հե լու վայ րի վար չա կազ մի ծա ռա յո ղի լսո ղութ յան, իսկ 
մինչև բժշկի կող մից հա կա ռա կը չպա հան ջե լը` նաև տե սո ղութ յան սահ ման նե րից դուրս105: 

Բուժզն նութ յան գաղտ նիութ յան սկզբունքն ամ րագր ված է նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յան Կա ռա վա րութ յան 2006 թվա կա նի մա յի սի 26-ին ըն դունած N 825-Ն ո րոշ ման հա-
վել վա ծի 13-րդ կե տում, ո րի հա մա ձայն՝ բժշկա կան զննութ յունն ի րա կա նաց վում է կա լա-
նա վոր ված նե րին պա հե լու վայ րի, քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նար կի բու ժաշ խա տող չհան-
դի սա ցող ծա ռա յող նե րի կամ կա լա նա վոր ված ան ձի կամ դա տա պարտ յա լի փո խադ րումն 
ի րա կա նաց նող ծա ռա յող նե րի լսե լիութ յան, և ե թե բժշկա կան զննութ յունն ի րա կա նաց նող 
բժիշ կը հա կա ռա կը չի պա հան ջում, ա պա նաև տե սա նե լիութ յան սահ ման նե րից դուրս: Կա-
լա նա վոր ված ան ձանց կամ դա տա պարտ յալ նե րի բժշկա կան զննութ յունն ի րա կա նաց վում 
է ան հա տա կան սկզբուն քով՝ ա ռան ձին։

Այս պի սով, թեև բուժզն նութ յան գաղտ նիութ յան սկզբունքն (principle of confidenti
ality) ամ րագ րող նոր մերն ա ռան ձին կար գա վո րում ներ չեն նե րա ռում կա նանց բուժ 
զննութ յան մա սով, այ նո ւա մե նայ նիվ, առ կա է հա մա պա տաս խան ի րա վա կան հիմք այս 
սկզբուն քի պրակ տիկ ի րա ցումն ա պա հո վե լու հա մար։ Միև նույն ժա մա նակ ներ պե տա
կան կար գա վո րում նե րով գաղտ նիութ յան ա պա հով ման սկզբուն քից կա տար ված է բա
ցա ռութ յուն, հա մա ձայն ո րի՝ բժշկա կան զննութ յու նը կա րող է կա տար վել վար չա կազ
մի ծա ռա յո ղի տե սո ղութ յան սահ ման նե րում, ե թե դա պա հան ջի բժիշ կը։ Սույն ձևա կեր
պու մը խնդրա հա րույց է ի րա վա կան ո րո շա կիութ յան սկզբուն քի տե սանկ յու նից, քա նի 
որ հստակ սահ ման ված չէ, թե բժիշ կը երբ կա րող է դա պա հան ջել, ին չը ի րա վա կի րառ 
պրակ տի կա յում կա րող է տե ղիք տալ այս դրույ թի հա յե ցո ղա կան մեկ նա բան ման և կի
րառ ման։

Ինչ վե րա բե րում է բուժզնն ման արդ յուն քում հայտ նա բեր ված բռնութ յան փաս տի 
առն չութ յամբ հե տա գա քայ լեր ձեռ նար կե լուն, ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րի 2021 
թվա կա նի ապ րի լի 21-ի թիվ N 163-Լ հրա մա նի 1-ին հա վել վա ծի 9-րդ կե տի հա մա ձայն՝ են
թադր յալ խոշ տանգ ման կամ վատ վե րա բեր մուն քի այլ ձևե րի դրսևոր ման յու րա քանչ
յուր դեպ քում բու ժաշ խա տո ղը պար տա վոր է բժշկա կան զննութ յան ար ձա նագ րութ
յունն ու ղար կել ի րա վա սու քննչա կան մար մին՝ այդ մա սին ի րա զե կե լով ՀՀ գլ խա վոր 
դա տա խա զութ յա նը։ Նույն հրա մա նի 2-րդ հա վել վա ծի բժշկա կան զննութ յան ար ձա նա 
գ րութ յու նը կազմ վում և  ի րա վա սու քննչա կան մար մին է ներ կա յաց վում՝ ան կախ կա

104. Աղբյուր ՝ ՀՀ ԱՆ «Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 25.01.2022 թվականի Ե-176 գրություն՝ ի պատասխան 
ՄԻՀԿ-ի հարցման։

105. Տե՛ս «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահման վայրերի մասին» ՀՀ օրենքը, հոդված 21:
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լա նա վոր ված ան ձի կամ դա տա պարտ յա լի ի րա զեկ ված հա մա ձա նութ յան առ կա յութ
յու նից106։

Կա լա նա վոր ված ան ձանց և դա տա պարտ յալ նե րի ի րա վա բա նա կան օգ նութ յուն ստա-
նա լու ի րա վունքն ամ րագր ված է հա մա պա տաս խա նա բար « Ձեր բա կալ ված և կա լա նա-
վոր ված ան ձանց պա հե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քի 13-րդ հոդ վա ծով և ՀՀ քրեա կա տա րո ղա կան 
օ րենսգրքի 12-րդ հոդ վա ծով։ 

ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ յան քրեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յութ յան՝ Կա լա նա-
վոր ված նե րին պա հե լու վայ րե րի և  ուղ ղիչ հիմ նարկ նե րի ներ քին կա նո նա կար գի107 149-րդ 
կե տի հա մա ձայն՝ ի րա վա բա նա կան օգ նութ յուն ստա նա լու նպա տա կով դա տա պարտ յա լին 
իր դի մու մի հի ման վրա փաս տա բան նե րի կամ ի րա վա պաշտ պան կազ մա կեր պութ յուն նե-
րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ տե սակ ցութ յուն է տրա մադր վում ա ռանց դրա քա նա կի սահ-
մա նա փակ ման, աշ խա տան քա յին օ րե րին, դա տա պարտ յա լին կար ճատև տե սակ ցութ յուն 
տրա մադ րե լու հա մար օ րեն քով և սույն կա նո նա կար գով սահ ման ված կար գով: 

«Ա բով յան» քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նար կում աշ խա տում են 2 հո գե բան, 1 ի րա վա բան և 
1 սո ցիա լա կան աշ խա տող108։ 

Հո գե բա նա կան ա ջակ ցութ յան տրա մադր ման ա ռու մով ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա-
րա րի 08.09.2021 թվա կա նին ըն դու նած N 439-Լ հրա մա նը հաս ցեագ րում է նաև բռնութ յան 
են թարկ ված լի նե լու դեպ քում հո գե բա նա կան ա ջակ ցութ յան տրա մադր ման խնդի րը՝ 
սահ մա նե լով հա մա պա տաս խան կար գա վո րում ներ հո գե բան ներգ րա վե լու վե րա բեր յալ։

Սա կայն հարկ է նշել, որ հե տա զո տութ յան շրջա նա կում ի րա կա նաց ված հար ցա 
զ րույց նե րի մաս նա կից նե րը (թե՛ փոր ձա գետ նե րը և թե՛ ո րո շում կա յաց նող նե րը) ար
ձա նագ րում են քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում հո գե բան նե րի, իրավաբանների, 
ինչ պես նաև սո ցիա լա կան աշ խա տող նե րի ան բա վա րար քա նա կի և վեր ջին նե րիս՝ գեն
դե րազ գա յու նութ յան, բռնութ յան և խտ րա կա նութ յան դեպ քե րում կա նանց հետ պատ
շաճ աշ խա տանք տա նե լու ոչ բա վա րար կարողություններին առնչվող խնդիր ներ։ Խն
դիր նե րի լուծ ման և սո ցիալհո գե բա նա կան և  ի րա վա կան ա ջակ ցութ յան տրա մադր
ման հա մա կար գի վե րա նայ ման կա րի քի մա սին են նշում ո րո շում կա յաց նող նե րը։ 

«Էս բլոկըպետքա հիմնովին վերանայվի, որովհետև շատհիմ
նարկներում մենք ընդամենը մեկ հոգեբան կամ իրավաբան ու
նենք,ուայստեղխոսելումիանշանակպնդել,որհիմնարկներում
պատշաճ իրավական ուղղորդումներ են իրականացվում, ճիշտ
խորհրդատվություն է տրվում, բնականաբար չենք կարող, որով
հետև,օրինակ,800հոգանոցհիմնարկինեթեկահատկացվածըն
դամենըհինգհոգանոցբաժին,տրամաբանականէ,որէսաշխա
տակիցներըչենհասցնիէդամենինչը»։(ՀՀԱՆներկայացուցիչ)

106. Հարկ է նշել, որ ներպետական օրենսդրության շրջանակում տեղ գտած՝ «անկախ կալանավորված անձի կամ դատապարտյալի 
իրազեկված համաձայնության առկայության» պահանջը համահունչ չէ միջազգային պահանջներին, սակայն բխում է բռնության 
կիրառման վերաբերյալ հանցատեսակներով հանրային մեղադրանքի ընդհանուր կոնցեպտից, որը՝ որպես համակարգային մոտեցում, 
սահմանված է մեր ներպետական օրենսդրությամբ։ Սույն կոնցեպտից կատարվող բացառությունների մասով անհրաժեշտ է կատարել 
միջազգային փորձի ուսումնասիրություն և դրա հիման վրա մշակել միջազգային չափանիշների իմպլեմենտացմանն ուղղված 
համապատասխան կարգավորումներ և մեխանիզմներ։

107. ՀՀ Կառավարության 2006 թ. օգոստոսի 3-ի N 1543-Ն որոշում, https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=70166

108. Աղբյուր՝ ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության 25.08.2021 թվականի № /12.2/26028-2021 գրություն՝ ի պատասխան ՄԻՀԿ-ի 
հարցման։ Այլ ՔԿՀ-ների վերաբերյալ նույնանման տեղեկությունը տե՛ս Հավելված 2-ում։
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Ինչ պես փոր ձա գետ նե րը, այն պես էլ ո րո շում կա յաց նող նե րը անդ րա դառ նում են 
հատ կա պես հո գե բան նե րի և  ի րա վա բան նե րի հմտութ յուն նե րի հար ցե րին, նրանց կող
մից ա զա տազրկ ված ան ձանց հան դեպ դրսևոր վող խտրա կան և  է թի կա կան տե սանկ
յու նից խնդրա յին վե րա բեր մուն քին, ին չը հատ կա պես տե սա նե լի է կա նանց տար բեր 
խմբե րի (օ րի նակ՝ տրանս գեն դեր կա նանց) հետ աշ խա տան քի պա րա գա յում։ 

«ՔԿՀի բոլոր աշխատակիցների մասով ես իմ աշխատանքա
յինգործունեությանընթացքումհանդիպումեմէթիկականմասով
խնդիրների:Սկսած«դու»դիմելաձևից՝ականատեսեսլինումավե
լիշատմտերմիկզրույցի,քանմասնագիտական,նաևշատուրիշ
իրավիճակներկարողենքունենալ:Այսմասովեսկարծումեմ,որ
մերամենամեծխնդիրը հիմաաշխատակցի և դատապարտյալի
շփմանէթիկականկողմիճիշտպահումնէ»:(ՀՀԱՆքրեակատա
րողականծառայությաններկայացուցիչ)

Փոր ձա գետ նե րը և  ո րո շում կա յաց նող նե րը իբրև խնդիր են դի տար կում նաև այն, որ աշ-
խա տան քի անց նե լիս տվյալ մաս նա գետ նե րը որ ևէ մաս նա գի տա կան, այդ թվում՝ ո լոր տին 
ներ հա տուկ մաս նա գի տա կան քննութ յան կամ ստու գար քի չեն են թարկ վում, ինչն էլ 
հնա րա վո րութ յուն չի տա լիս պատ կե րա ցում կազ մե լու վեր ջին նե րիս գի տե լիք նե րի, հմտութ-
յուն նե րի, այդ թվում՝ բռնութ յան են թարկ ված ան ձանց հետ աշ խա տան քի հա տուկ հմտութ-
յուն նե րի առ կա յութ յան վե րա բեր յալ։ 

«Եսառաջարկել եմ, որ հետագայում հատկապեսհոգեբանների
ևսոցիալականծառայողներիհամարառանձինընթացակարգեր
սահմանվեն,որտեղորիրենցմասնագիտականունակությունների
վերաբերյալքննություններկլինեն,ուիրականարդյունքներմենք
կունենանք»։(ՀՀԱՆքրեակատարողականծառայությաններկայա
ցուցիչ)

Այս պի սով՝ ՀՀ ՔԿՀ-նե րում, մաս նա վո րա պես ըն դուն ման փու լում մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե-
րին հա մա պա տաս խան ռիս կե րի գեն դե րազ գա յուն գնա հատ ման շրջա նա կում կնոջ նկատ-
մամբ նախ կի նում կա տար ված բռնութ յան փաս տի վեր հան ման պա հանջ նե րին առնչվող 
վե րոնշ յալ վեր լու ծութ յու նը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս եզ րա կաց նե լու, որ. 

 ● Ք րեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ ըն դուն վող կա նանց շրջա նում ռիսկերի գնա-
հատ ման ներ պե տա կան գոր ծի քա կազ մե րը վե րա նայ ման և մի ջազ գա յին չա փա-
նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նեց ման փու լում են, ին չը դրա կան է գնա հատ վում։ 
Առ կա ի րա վա կար գա վո րում նե րով տրա մադր ված են բա վա րար հիմ քեր դրանց 
գեն դե րազ գա յու նութ յան ա պա հով ման հա մար, մաս նա վո րա պես հա մա լիր 
բուժզն նութ յան մի ջո ցով կնոջ նկատ մամբ նախ կի նում կա տար ված բռնութ
յան փաս տի վեր հան ման հնա րա վո րութ յան տե սանկ յու նից։
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 ● Ի րա կա նաց վող բուժզն նութ յու նը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս վեր հա նե լու ինչ պես 
նախ կի նում խոշ տանգ ման կամ վատ վե րա բեր մուն քի այլ ձևե րի (նե րառ յալ 
ֆի զի կա կան, սե ռա կան և հո գե բա նա կան բռնութ յան) են թարկ վե լու հան գա
ման քը (ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րի 2021 թվա կա նի ապ րի լի 21-ի թիվ N 
163-Լ ո րո շում), այն պես էլ ըն տա նե կան՝ նե րառ յալ սե ռա կան բռնութ յան են
թարկ վե լու հան գա ման քը (ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րի 2021 թվա կա նի 
սեպ տեմ բե րի 8-ի N 439-Լ հրա ման):

 ● ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րի 08.09.2021 թվա կա նի N 439-Լ հրա մա նը ՀՀ 
ԱՆ քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում հո գե կան ա ռող ջութ յան զննութ յան, 
ռիս կի գնա հատ ման գոր ծիք նե րի փոր ձարկ ման և ձ ևաթղ թե րի հաս տատ ման մա-
սին փոր ձար կա յին փաս տա թուղթ է, գոր ծել է ե րեք ա միս ժամ կե տով և դա դա րեց-
րել է իր գոր ծո ղութ յու նը 2021 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 13-ին։ Տվ յալ գոր ծի քի արդ
յու նա վե տութ յու նը, սա կայն, հնա րա վոր կլի նի գնա հա տել դրա փոր ձարկ ման 
արդ յուն քում ձեռք բեր ված տվյալ նե րի վեր լու ծութ յան հի ման վրա։ 

 ● Ի րա կա նաց վող հա մա լիր բժշկա կան զննութ յան ըն թա ցա կար գե րում գեն դե րա 
զ գա յուն մո տե ցու մը ոչ լիար ժեք է տեղ գտել ներ պե տա կան կար գա վո րում
նե րում։ Մաս նա վո րա պես նույն սե ռի մաս նա գե տի կող մից բժշկա կան զննութ յան 
ի րա կա նաց ման անհ նա րի նութ յան դեպ քում բժշկա կան զննութ յա նը պահ ման 
վայ րի նույն սե ռի աշ խա տակ ցի ներգ րավ ման վե րա բեր յալ կար գա վո րում ներ առ-
կա չեն։ Բա ցի այդ՝ ներ պե տա կան կար գա վո րում նե րով բժշկա կան գաղտ նիութ յան 
ա պա հով ման սկզբուն քից կա տար ված է բա ցա ռութ յուն, հա մա ձայն ո րի՝ բժշկա-
կան զննութ յու նը կա րող է կա տար վել վար չա կազ մի աշ խա տակ ցի տե սո ղութ յան 
սահ ման նե րում, ե թե դա պա հան ջի բժիշ կը։ Սույն ձևա կեր պու մը խնդրա հա րույց 
է ի րա վա կան ո րո շա կիութ յան սկզբուն քի տե սանկ յու նից, քա նի որ հստակ սահ-
ման ված չէ, թե բժիշ կը երբ կա րող է դա պա հան ջել, ին չը ի րա վա կի րառ պրակ-
տի կա յում կա րող է տե ղիք տալ այս դրույ թի հա յե ցո ղա կան մեկ նա բան ման և կի-
րառ ման։

 ● Բռ նութ յան փաս տի վեր հան ման արդ յուն քում հե տա գա քայ լե րի ձեռ նարկ ման 
տե սանկ յու նից, կա լա նա վոր ված ան ձանց և դա տա պարտ յալ նե րի կա րիք նե րին 
հա մա պա տաս խան, սահ ման ված են ի րա վա բա նա կան և սո ցիալ-հո գե բա նա կան 
ա ջակ ցութ յուն և խորհր դատ վութ յուն ստա նա լու ի րա վա կան հիմ քե րը, սա կայն 
հե տա զո տութ յան հա վա քած տվյալ նե րը փաս տում են, որ ա զա տազրկ ման վայ-
րե րում դեռևս տվյալ մաս նա գետ նե րի քա նակն ան բա վա րար է։ Հե տա զո տութ յան 
մաս նա կից նե րը (թե՛ փոր ձա գետ նե րը, թե՛ ո րո շում կա յաց նող նե րը) շեշ տում են 
նաև մաս նա գետ նե րի է թի կա կան և մաս նա գի տա կան կա րո ղութ յուն նե րի զար-
գաց ման անհ րա ժեշ տութ յու նը։ Ք րեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում աշ խա
տող ի րա վա բան նե րի, հո գե բան նե րի և սո ցիա լա կան աշ խա տող նե րի մաս
նա գի տա կան կա րո ղութ յուն նե րի, գի տե լիք նե րի և հմ տութ յուն նե րի զար գա
ցու մը, նրանց կող մից խտրա կան դրսևո րում նե րի բա ցա ռու մը և գեն դե րա 
զ գա յու նութ յան ա պա հո վու մը անհ րա ժեշտ նա խա պայ ման են արդ յու նա վետ 
և գեն դե րազ գա յուն ա ջակ ցութ յան տրա մադր ման ե րաշ խա վոր ման հա մար։ 
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Ըստ այդմ՝ ա ռա ջար կում ենք.

 - Ա պա հո վել ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րի 2021 թվա կա նի սեպ տեմ բե-
րի 8-ի թիվ N 439-Լ հրա մա նի (քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում հո գե կան 
ա ռող ջութ յան զննութ յան և ռիս կի գնա հատ ման նոր գոր ծիք նե րի) շա րու նա կա-
կա նութ յու նը` ի րա կա նաց նե լով փոր ձարկ ման արդ յուն քում ստաց ված տվյալ նե-
րի գեն դե րազ գա յուն (ներդր վող գոր ծիք նե րը որ քա նո՞վ են ե րաշ խա վո րում կնոջ 
նկատ մամբ խոշ տանգ ման, վատ վե րա բեր մուն քի և գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ-
յան տար բեր դրսևո րում նե րի են թարկ վե լու փաս տի վեր հան ման հնա րա վո րութ-
յու նը) վեր լու ծութ յուն։ Վե րոնշ յա լը հնա րա վո րութ յուն կտա ստաց ված տվյալ նե րի 
հիմ քով ի րա կա նաց նե լու գոր ծիք նե րի և  ըն թա ցա կար գե րի բա րե լա վում՝ դրանք 
հա մա պա տաս խա նեց նե լով հաս տա տութ յուն ըն դուն վող կա նանց շրջա նում ռիս-
կե րի գեն դե րազ գա յուն գնա հատ ման մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին։

 - Հա մա լիր բուժզն նութ յան գեն դե րազ գա յու նութ յան ա պա հով ման մի ջազ գա յին չա-
փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան ի րա կա նաց նել հետև յալ օ րենսդ րա կան փո փո-
խութ յուն նե րը. ա) ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րի 2021 թվա կա նի ապ րի լի 
21-ի N 163-Լ հրա մա նի 2-րդ հա վել վա ծի 14-րդ կե տում կա տա րել փո փո խութ յուն 
և սահ մա նել նույն սե ռի մաս նա գե տի կող մից բժշկա կան զննութ յան ի րա կա նաց-
ման անհ նա րի նութ յան դեպ քում բժշկա կան զննութ յա նը պահ ման վայ րի նույն սե-
ռի աշ խա տակ ցի ներգ րավ ման վե րա բեր յալ կար գա վո րում ներ։ բ) « Ձեր բա կալ ված 
և կա լա նա վոր ված ան ձանց պահ ման վայ րե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քում, ո րի 21-րդ 
հոդ վա ծում և Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Կա ռա վա րութ յան 2006 թվա կա նի 
մա յի սի 26-ին ըն դունած N 825-Ն ո րոշ ման հա վել վա ծի 13-րդ կե տում կա տա րել 
փո փո խութ յուն և հա նել «ե թե բժշկա կան զննութ յունն ի րա կա նաց նող բժիշ կը հա-
կա ռա կը չի պա հան ջում» բա ռա կա պակ ցութ յու նը։

 - Մինչ քրեակատարողական հիմնարկ ընդունվելը բռնութ յան են թարկ ված կա լա-
նա վոր ված և դա տա պարտ յալ կա նանց կա րիք նե րին հա մա պա տաս խան տրա-
մադր վող ի րա վա կան և սո ցիալ-հո գե բա նա կան ա ջակ ցութ յան և խորհր դատ վութ-
յան արդ յու նա վե տութ յան և գեն դե րազ գա յու նութ յան ա պա հով ման նպա տա կով 
ի րա կա նաց նել հետև յալ գոր ծառ նա կան քայ լե րը. ա) Ա պա հո վել քրեա կա տա րո-
ղա կան հիմ նարկ նե րում բա վա րար քա նա կով և մաս նա գի տա կան բարձր ո րա կա-
վո րում ու նե ցող ի րա վա բան նե րի, հո գե բան նե րի և սո ցիա լա կան աշ խա տող նե րի 
առ կա յութ յու նը։ բ) Ա պա հո վել նշված մաս նա գետ նե րի գեն դե րազ գա յու նութ յու նը, 
նրանց կող մից ա զա տազրկ ված կանանց հետ աշ խա տան քի և վար վե ցո ղութ-
յան է թի կա կան նոր մե րի պահ պա նու մը, ո րը նե րա ռում է որ ևէ հիմ քով խտրա կան 
կամ նվաս տա ցու ցիչ վե րա բեր մուն քի դրսևո րում նե րի բա ցա ռու մը։ գ) Ա պա հո վել 
նշված մաս նա գետ նե րի՝ գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան են թարկ ված կանանց 
հետ աշ խա տե լու հա մար բա վա րար և  անհ րա ժեշտ հմտութ յուն նե րի և գի տե լիք-
նե րի առ կա յութ յու նը։ 
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3.2. Արդ յո՞ք օ րենսդ րո րեն ամ րագր ված են և գործ նա կա նում պահ պան
վում են ՀՀ ՔԿՀնե րում ա զա տազրկ ված կա նանց նկատ մամբ գեն դե րա յին 
հիմ քով բռնութ յան կան խար գել ման ա ռու մով ա ռանց քա յին նշա նա կութ
յուն ու նե ցող պահ ման պայ ման նե րի և վար վե ցո ղութ յան մի ջազ գա յին չա
փա նիշ նե րը: 

Ն կա տի ու նե նա լով քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում կա նանց ա ռա վել խո ցե լիութ-
յունը բռնութ յան և հատ կա պես սե ռա կան բռնութ յան են թարկ վե լու տե սանկ յու նից՝ անհրա-
ժեշտ է հաշ վի առ նել մի ջազ գա յին ի րա վուն քում առ կա՝ պահ ման պայ ման նե րին և վար
վե ցո ղութ յան կա նոն նե րին վե րա բե րող այն չա փա նիշ նե րը, ո րոնց պահ պա նումն 
ա ռանց քա յին է ա զա տազրկ ված կա նանց նկատ մամբ գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան 
կան խար գել ման ա ռու մով։ 

Մի ջազ գա յին փաս տաթղ թե րի ամ փոփ ու սում նա սի րու մը ցույց է տա լիս, որ նման չա փա-
նիշ ներն ա ռա վե լա պես վե րա բե րում են տե ղա բաշխ մա նը և պահ ման պայ ման նե րին, մարմ-
նա կան զննութ յուն նե րի ի րա կա նաց մա նը, վե րահսկ մա նը և  ար տա քին աշ խար հի հետ կա-
պին։ 

Տե ղա բաշ խում և պահ ման պայ ման ներ

Բո լոր բան տարկ յալ նե րի նկատ մամբ հար գա լից և  ար ժա նա պա տիվ վե րա բեր մուն քը 
« Նել սոն Ման դե լա յի կա նոն նե րով» սահ ման ված հիմ նա րար սկզբունք է, ո րը նե րա ռում է 
նաև բան տարկ յալ նե րի նկատ մամբ խոշ տան գում նե րի, դա ժան և  ան մարդ կա յին այլ վե րա-
բեր մուն քի բա ցար ձակ ար գել քը, ինչ պես նաև բան տարկ յալ նե րի անվ տան գութ յան և  ա պա-
հո վութ յան մշտա կան ա պա հո վու մը (ՆՄԿ, Կա նոն 1):

Բան տարկ յալ նե րի անվ տան գութ յան ա պա հով մանն ուղղ ված ա ռանց քա յին պա
հանջն է տե ղա բաշխ ման կա նոն նե րի պահ պա նու մը։ Այս պես, տար բեր խմբե րի բան-
տարկ յալ նե րը պետք է պահ վեն տար բեր հաս տա տութ յուն նե րում կամ միև նույն հաս տա-
տութ յան ա ռան ձին հատ ված նե րում՝ հաշ վի առ նե լով սե ռը, տա րի քը, դատ վա ծութ յան պատ-
մութ յու նը, պահ ման կար գա վի ճա կը և ն րանց հա մար անհ րա ժեշտ պահ ման պայ ման նե րի 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, այդ թվում.

 ● Կին բան տարկ յալ նե րը պետք է պահ վեն տղա մարդ կան ցից ա ռան ձին հաս տա-
տութ յու նում կամ անհ նա րի նութ յան դեպ քում՝ միև նույն հաս տա տութ յան լիար ժեք 
կեր պով ա ռանձ նաց ված հատ վա ծում (ՆՄԿ, Կա նոն 11)։

 ● Ան չա փա հաս բան տարկ յալ նե րը պետք է պահ վեն չա փա հաս նե րից ա ռան ձին 
(ՆՄԿ, Կա նոն 11)։

 ● Տ րանս գեն դեր կա նայք պետք է հնա րա վո րութ յուն ու նե նան մաս նակ ցե լու ի րենց 
գեն դե րա յին ինք նութ յա նը հա մա պա տաս խա նող պահ ման պայ ման նե րի վե րա-
բեր յալ ո րոշ ման կա յաց մա նը (հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ ի րենց կեն-
սա բա նա կան սե ռով պայ մա նա վոր ված բաշ խու մը կա րող է հան գեց նել նրանց 
նկատ մամբ գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան բարձր ռիս կի, իսկ նրանց գեն դե րա-
յին ինք նութ յան նկատ մամբ վե րա բեր մունքն ու կարծրատիպները՝ բռնութ յուն- 
 նե րի ինչ պես հաս տա տութ յան աշ խա տա կից նե րի, այն պես էլ այլ պահ վող ան-
ձանց կող մից) (« Յո գա կար տա յի սկզբունք ներ», Սկզ բունք 9)։
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Հաշ վի առ նե լով ա զա տութ յու նից զրկման պայ ման նե րում ԼԳԲՏ ան ձանց խո ցե լիութ յու նը՝ 
պե տութ յուն նե րը պետք է ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յուն դարձ նեն վեր ջին նե րիս տե ղա բաշխ-
ման և պահ ման պայ ման նե րի ա պա հով մա նը՝ մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս-
խան։ Մաս նա վո րա պես պետք է ձեռ նար կեն հա տուկ մի ջոց ներ նրանց նկատ մամբ ֆի զի կա-
կան բռնութ յան, բռնա բա րութ յան և սե ռա կան բռնութ յան այլ ձևե րի դեմ (ան կախ նրա նից՝ 
բռնութ յու նը գոր ծադր վում է այլ բան տարկ յալ նե րի, թե աշ խա տա կից նե րի կող մից) (Եվ րո-
պա յի խորհր դի նա խա րար նե րի Rec(2010)5 հանձ նա րա րա կան):

ՀՀ քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում ա զա տութ յու նից զրկված տար բեր խմբե րի ան-
ձանց տե ղա բաշխ ման սկզբունք ներն ու չա փա նիշ նե րը սահ ման ված են « Ձեր բա կալ ված և 
կա լա նա վոր ված ան ձանց պահ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 31-րդ հոդ վա ծով, ինչ պես նաև ՀՀ 
քրեա կա տա րո ղա կան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծով։ Այս կար գա վո րում նե րը, ի թիվս այլ նի, 
ըստ սե ռի և  ըստ չա փա հա սութ յան հատ կա նի շի միա տե սակ կա նոն ներ են սահ մա նում ան-
ձանց միմ յան ցից ան ջատ պա հե լու ա ռու մով։ Մաս նա վո րա պես, դրանց հա մա ձայն, կա լա-
նա վոր ված ան ձինք կա լա նա վոր ված նե րին պա հե լու վայ րե րում և դա տա պարտ յալ ներն ուղ-
ղիչ հիմ նար կում պահ վում են ան ջատ.

 ● տղա մար դիկ` կա նան ցից,

 ● ան չա փա հաս նե րը` չա փա հաս նե րից։

Այս ա ռու մով ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յու նը հա մա պա տաս խա նում է մի ջազ գա յին 
չա փա նիշ նե րին։

Ինչ վե րա բե րում է տրանս գեն դեր կա նանց տե ղա բաշխ մա նը, ըստ ՀՀ ԱՆ քրեա կա տա-
րո ղա կան ծա ռա յութ յան կա լա նա վոր ված նե րին պա հե լու վայ րե րի և  ուղ ղիչ հիմ նարկ նե րի 
ներ քին կա նո նա կար գի, քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նար կում ան ձանց տե ղա բաշ խե լիս հաշ-
վի են առն վում ան ձանց հա մա տե ղե լիութ յու նը, ա ռող ջա կան վի ճա կը և  անվ տան գութ յան 
ա պա հո վու մը109։ Սա կայն հա տուկ կար գա վո րում ներ սահ ման ված չեն տե ղա բաշխ ման և 
բան տախ ցե րի ընտ րութ յան հար ցում ԼԳԲՏ ան ձանց կար ծի քը հաշ վի առ նե լու վե րա բեր յալ։ 

Ըստ այդմ՝ ի րենց գեն դե րա յին ինք նութ յա նը հա մա պա տաս խա նող պահ ման պայ
ման նե րի վե րա բեր յալ ո րոշ ման կա յաց մա նը ԼԳԲՏ ան ձանց, այդ թվում՝ տրանս գեն դեր 
կա նանց մաս նակ ցութ յան հնա րա վո րութ յու նը ի րա վա կան ամ րագ րում չի ստա ցել։ 

Ինչ վե րա բե րում է տե ղա բաշխ ման վե րա բեր յալ հե տա զո տութ յան մաս նա կից նե րի վեր-
հա նած խնդիր նե րին, ա պա դրանք հե տա զո տութ յան մաս նա կից նե րից ո լոր տա յին փոր
ձա գետ նե րի կող մից մե ծա մաս նո րեն ևս դի տարկ վել են հենց տրանս գեն դեր կա նանց 
տե ղա բաշխ ման և պահ ման պայ ման նե րի հա մա տեքս տում110։

109. ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության` կալանավորվածներին պահելու վայրերի և ուղղիչ 
հիմնարկների ներքին կանոնակարգի 15-րդ կետի համաձայն. «15. Կալանավորված անձանց կամ դատապարտյալների` կարանտինային 
բաժանմունքում գտնվելու ընթացքում նրանք տեղաբաշխվում են ըստ խցերի կամ կացարանների, որտեղ կալանավորված անձինք 
կամ դատապարտյալները փոխադրվում են կարանտինային բաժանմունքում աշխատանքները սահմանված կարգով ավարտվելուց 
հետո: Կալանավորված անձինք ըստ խցերի տեղաբաշխվում և կալանավորվածներին պահելու վայրերում անջատ են պահվում 
«Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, իսկ դատապարտյալներն ըստ 
խցերի կամ կացարանների տեղաբաշխվում են Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքի համաձայն` հաշվի 
առնելով նաև անձանց համատեղելիությունը, առողջական վիճակը և անվտանգության ապահովումը»։

110. Հայաստանյան ՔԿՀ-ներում տրանսգենդեր կանանց խնդիրների, այդ թվում՝ նրանց նկատմամբ բռնության ռիսկերի վերաբերյալ 
մանրամասն քննարկումը ներկայացված է Բաժին 1-ում։ 
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Ըստ փոր ձա գի տա կան և դի տոր դա կան խմբի ան դամ նե րի կար ծի քի՝ տե ղա բաշ խե լիս 
վեր ջին նե րիս ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը հաշ վի չառ նելն ա ռա ջաց նում է նրանց 
նկատ մամբ բռնութ յան էա կան ռիս կեր։ Ա վե լին, քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում 
ար մա տա ցած կարծ րա տի պա յին մո տե ցում նե րով և  են թամ շա կույ թով պայ մա նա վոր ված, 
տրանս գեն դեր կա նայք (ինչ պես նաև գեյ տղա մար դիկ) մե կու սաց վում են հե տե րո սեք սուալ 
տղա մարդ կան ցից և հա ճախ պա տի ժը կրում են սե ռա կան բռնութ յան հա մար դա տա պարտ-
ված ան ձանց հետ նույն խցե րում, ին չը բռնութ յան են թարկ վե լու էա կան վտանգ է ստեղ
ծում տրանս գեն դեր կա նանց հա մար։ Ընդ ո րում՝ շեշտ վում է, որ ՔԿՀ-նե րի ղե կա վար անձ-
նա կազ մը տեղ յակ է տրանս գեն դեր ան ձանց նկատ մամբ խտրա կան և նվաստացնող վե րա-
բեր մուն քից, շա հա գործ ման դեպ քե րից։ Սա կայն, ըստ փոր ձա գետ նե րի և ՔԿՀ դի տորդ նե րի 
խմբի ան դամ նե րի, թե՛ ո րո շում կա յաց նող նե րը, թե՛ հաս տա տութ յուն նե րի ղե կա վա րութ յու նը 
հեր քում են տրանս գեն դեր ան ձանց նկատ մամբ խտրա կան և նվաստացնող վե րա բեր մուն-
քը՝ նշե լով, որ նրանք կա մա վոր են ընտ րում ի րենց հա մար նա խա տես ված դե րը ՔԿՀ-նե րում։ 

«Էս վերջերս տրանսգենդերներից մեկի հետ խոսում էի... շատ
խոցելիէր:Օրինակ՝ասումէր,որ1տարի,միքանիամիսմնացել
է խցային պայմաններում, և ասաց, որ մի աչքը բաց է քնել այդ
ամբողջ ժամանակ:Ասումա, որ գիտեին, որտրանսա: Սա նաև
խնդրահարույցա,հենցիրանցմիջանձնայինհարաբերություննե
րիառումով,որովհետևիրանցմեջէլընդունելիչի,որբոլորինխառ
նումենևլցնումմիխուց,որովհետևսեռականբռնությանհամար
դատապարտվածանձը ևտրանսգենդերը նույնխցում են մնում:
Փաստացիտրանսգենդերն էլ է հայտնվում սեռական բռնության
թիրախում»։(Փորձագետ)

«Հաճախպարզապեսփորձում ենասել [խմբ.՝ հաստատության
ղեկավարությունը], որ նմանատիպխնդիրգոյություն չունի,փոր
ձումենշեշտել,որհիմնականումէդանձինքինքնակամենվերց
նումէնգործերը,որոնքորհամարվումենսևաշխատանքՔԿՀնե
րում»։(ՔԿՀդիտորդներիխմբիանդամ)

Խնդ րի կա պակ ցութ յամբ ո րո շում կա յաց նող ներն ի րենց հեր թին պնդում են, որ ՔԿՀ-ում 
տրանս գեն դեր կա նանց հետ զրու ցում են և փոր ձում հաս կա նալ նրանց հա մար պահ ման 
ա ռա վել անվ տանգ պայ ման նե րը։ 

«Իհարկե մենք նրասեռը որոշելիսառաջնորդվում ենքանձնա
գրայինտվյալներով,բայցայնուամենայնիվ,մերհանդիպումների
ընթացքումփորձելեմհասկանալ,թեինքըիրենորտեղավելիկոմ
ֆորտկզգատեսականորեն,ինքըասեց,որինքըիրենտղամարդ
ահամարում,ուայլանձանցհետկապված,թեանվտանգության
պրոցեսնինչպեսկազմակերպել,որինքըհնարավորինսքիչշփում
ունենաանձանցհետ,ովքերկարողենիրհամարխնդրայինլինել»։
(ՀՀԱՆքրեակատարողականծառայությաններկայացուցիչ)
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Փոր ձա գետ նե րից մե կի ներ կա յաց րած տե ղե կութ յան և ՔԿՀ դի տորդ նե րի խմբի զե կույ ցի 
հա մա ձայն111՝ տրանս գեն դեր կա նանց նկատ մամբ ՔԿՀ-նե րում առ կա են սե ռա կան շա հա
գոր ծում և սե ռա կան ոտնձ գութ յուն ներ, ին չը կրկին պայ մա նա վոր ված է հաս տա տութ յուն-
նե րում գո յութ յուն ու նե ցող են թամ շա կույ թով։ 

«Ֆիզիկական չեն ծեծում [խմբ.՝ տրանսգենդեր անձանց, քանի
որ,ըստքրեականենթամշակույթի,նրանցդիպչելնարգելվումէ],
որովհետևընդունվածչիծեծել,բայցհարցըէնա,որէդմարդըչու
նի երկընտրանքի հնարավորություն [նկատի ունի՝ սեռական ծա
ռայությունչմատուցելու],ինքը«համաձայնումա»»։(Փորձագետ)

«Դեպքաեղելնաև,որտրանսկինը,ովինչորփոփոխություն
ներիգործընթացում էր, չի կարողացել մնալՔԿՀում ու ստեղծել
աէնպիսիհանգամանքներ,որպեսզիտեղափոխվիուրիշքրեակա
տարողականհիմնարկ,որովհետևէդՔԿՀումասումէր,որսեռա
կանոտնձգություններիաենթարկվում»։ (ՔԿՀդիտորդներիխմբի
անդամ)

Բա ցի այդ՝ տրանս գեն դեր կա նայք ա զա տազր կումն անց կաց նում են քրեա կա տա րո
ղա կան հիմ նար կի ա մե նաան բար վոք խցե րում, կա տա րում են պար տադր ված աշ խա
տանք, ին չը փոր ձա գետ նե րը ևս դի տում են իբրև վեր ջին նե րիս հան դեպ գեն դե րա յին 
հիմ քով խտրա կա նութ յան և բռ նութ յան դրսևո րում։

«Բանտերումտրանսգենդերանձանցնկատմամբխտրականութ
յունըահավորմեծա,մասնավորապես,եսգիտեմմիքանիբռնութ
յան տեսակներ, որոնք կիրառում են, մասնավորապես հաստա
տություններումսպասքնենառանձնացնում,ստիպումեն,որպես
զի էնտեղ մաքրությունարվի,անկախմարդու կամքից,խցերում,
ստիպումեն,որպեսզիդրսիցգումարներբերեն»։(Փորձագետ)

Մարմ նա կան զննութ յուն նե րի ի րա կա նա ցում

Մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րը պա հան ջում են մարմ նա կան զննութ յուն նե րի ըն թաց քում 
ա զա տազրկ ված կա նանց ար ժա նա պատ վութ յու նը ե րաշ խա վո րող արդ յու նա վետ կար
գա վո րում նե րի ա պա հո վում, ին չը են թադ րում է, ի թիվս այլ նի.

 ● Մարմ նա կան զննում նե րը պետք է ի րա կա նաց վեն ա ռան ձին՝ ա ռանց այլ ան ձանց 
ներ կա յութ յան և միայն կին անձ նա կազ մի կող մից, ո րոնք ան ցել են հա մա պա-
տաս խան վե րա պատ րաս տում սահ ման ված ըն թա ցա կար գե րով զննման պատ-
շաճ մե թոդ նե րի վե րա բեր յալ (ԲԿ, Կա նոն 19)։

111. Տե՛ս Զալյան Ա., Սահակյան Ա. և այլք, ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում և 
մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի 2020 թվականի գործունեության 
հաշվետվություն, 2021, էջ 79, http://www.pmg.am/images/2020_ՏԱՐԵԿԱՆ_ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ1.pdf?fbclid=IwAR1K6XMyqStTy0gLvtQWPTVg
5T-ovOWE6C50vaeXatVogyoLEhduktKTNqc
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 ● Մեր կաց նե լու ե ղա նա կով զննութ յուն նե րը և մարմ նա կան ին վա զիվ զննութ յուն-
նե րը պետք է փո խա րին վեն այ լընտ րան քա յին մե թոդ նե րով, ինչ պես, օ րի նակ՝ 
սկա նա վո րու մը, ին չի արդ յուն քում նաև հնա րա վոր կլի նի խու սա փել ին վա զիվ 
զննում նե րի արդ յուն քում հասց վող հո գե բա նա կան տրավ մա տիկ ազ դե ցութ յու-
նից և հ նա րա վոր մարմ նա կան վնաս նե րից (ԲԿ, Կա նոն 20)։

Վե րոգր յա լի առն չութ յամբ հարկ է նշել, որ Մի ջազ գա յին բժշկա կան ա սո ցիա ցիան (World 
Medical Association) իր՝ Մարմ նա կան զննութ յուն նե րի վե րա բեր յալ դիր քո րոշ ման շրջա նա-
կում (Statement on Body Searches) կոչ է ա նում կա ռա վա րութ յուն նե րին ճա նա չե լու ին վա
զիվ զննում նե րի ի րա կա նա ցու մը իբրև ան ձի ան ձեռնմ խե լիութ յան և  ար ժա նա պատ
վութ յան հան դեպ լուրջ ոտնձ գութ յուն, և  որ դրանք պա րու նա կում են հո գե բա նա կան և 
ֆի զի կա կան վնաս ներ պատ ճա ռե լու բարձր ռիսկ։ 

Ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յու նում անձ նա կան խու զար կութ յան վե րա բեր յալ ընդ հա նուր 
կար գա վո րում ներն ամ րագր ված են « Ձեր բա կալ ված և կա լա նա վոր ված ան ձանց պահ ման 
մա սին» ՀՀ օ րեն քում և ՀՀ քրեա կա տա րո ղա կան օ րենսգր քում, իսկ ման րա մասն կար գա վո-
րում նե րը՝ ՀՀ ԱՆ քրեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յութ յան՝ կա լա նա վոր ված նե րին պա հե լու վայ-
րե րի և  ուղ ղիչ հիմ նարկ նե րի ներ քին կա նո նա կար գում։

Կա լա նա վոր ված նե րին պա հե լու վայ րի կամ ուղ ղիչ հիմ նար կի վար չա կազմն ի րա կա նաց-
նում է կա լա նա վոր ված ան ձանց և դա տա պարտ յալ նե րի անձ նա կան խու զար կութ յուն ներ։

« Ձեր բա կալ ված և կա լա նա վոր ված ան ձանց պահ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 33-րդ հոդ վա ծի 
հա մա ձայն՝ ձեր բա կալ ված և կա լա նա վոր ված ան ձինք են թարկ վում են անձ նա կան խու զար-
կութ յան նույն սե ռին պատ կա նող ան ձանց կող մից։ ՀՀ ԱՆ քրեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յութ-
յան՝ կա լա նա վոր ված նե րին պա հե լու վայ րե րի և  ուղ ղիչ հիմ նարկ նե րի ներ քին կա նո նա կար-
գի 88-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ար գել վում է անձ նա կան խու զար կութ յուն կա տա րե լը հա կա ռակ 
սե ռի ներ կա յա ցուց չի կող մից: Սույն կար գա վո րում նե րը, ըստ էութ յան, մի ջազ գա յին չա
փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան ամ րագ րել են քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում 
պահ վող կա նանց անձ նա կան խու զար կութ յու նը միայն կին անձ նա կազ մի կող մից կա
տա րե լու կա նո նը։ 

Հարկ է նշել, որ նույն կե տի հա մա ձայն՝ անձ նա կան խու զար կութ յու նը կա տար վում է 
առն վազն եր կու քրեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յո ղի մաս նակ ցութ յամբ: Սա նշա նա կում է, 
որ գոր ծող կար գա վո րում նե րը չեն հա մա պա տաս խա նում անձ նա կան խու զար կութ յան՝ 
ա ռանց այլ ան ձանց ներ կա յութ յան ի րա կա նաց ման մի ջազ գա յին կա նո նին։ Սույն նոր մը 
նաև բա վա րար չա փով հստակ չէ հա կա ռակ սե ռի ներ կա յա ցուց չի կող մից անձ նա կան խու-
զար կութ յան չեն թարկ վե լու ար գել քի հա մա տեքս տում, քա նի որ մաս նակ ցութ յու նը կա րող է 
մեկ նա բան վել ինչ պես այդ գոր ծո ղութ յան կա տա րում, այն պես էլ պար զա պես ներ կա յութ-
յուն։ Հետ ևա բար գոր ծող կար գա վո րում նե րը չեն բա ցա ռում կին քրեա կա տա րո ղա կան 
ծա ռա յո ղի կող մից անձ նա կան խու զար կութ յու նը, ո րը կա րող է կա տար վել տղա մարդ 
քրեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յո ղի ներ կա յութ յամբ112։

Ինչ վե րա բե րում է անձ նա կան խու զար կութ յան ե ղա նակ նե րին (մեր կաց նե լու, ին վա զիվ և  

112. Հարկ է նշել, որ մեկուսացված սենյակում և առանց հակառակ սեռի ներկայության անձնական խուզարկության ենթարկվելու 
վերաբերյալ իրավական կարգավորումները սահմանված են կալանավորվածներին պահելու վայր և ուղղիչ հիմնարկ մուտք ու 
ելք ունեցող այլ անձանց համար (ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության՝ կալանավորվածներին պահելու վայրերի և ուղղիչ 
հիմնարկների ներքին կանոնակարգի 90-րդ կետ)։
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այլն) և մե թոդ նե րին, ա պա դրանց վե րա բեր յալ ի րա վա կար գա վո րում նե րը բա վա րար չա-
փով ման րա մաս նեց ված չեն և սահ մա նում են միայն անձ նա կան խու զար կութ յու նը ան ձի 
պա տիվն ու ար ժա նա պատ վութ յու նը չոտնահարելով կատարելու սկզբուն քը և սա նի
տա րա հի գիե նիկ նոր մե րի պահ պան ման վե րա բեր յալ կա նո նը113։ Ան ձի պա տիվն ու ար
ժա նա պատ վութ յու նը չոտնահարելու սկզբուն քը բա վա կա նին լայն է և  օ րենսդ րի կող
մից սահ ման վել է որ պես անձ նա կան խու զար կութ յան ի րա կա նաց ման հիմ քում դրված 
սկզբունք, օ րենսդ րո րեն անհ րա ժեշտ է սահ մա նել հստակ կար գա վո րում ներ անձ նա
կան խու զար կութ յան ի րա կա նաց ման թույ լատ րե լի և  ոչ թույ լատ րե լի ե ղա նակ նե րի վե
րա բեր յալ։

Վե րահս կում

Կին բան տարկ յալ նե րին պետք է ղե կա վա րեն և վե րահս կեն միայն աշ խա տա կազ մի կին 
ան դամ նե րը (ին չը չի խան գա րում, որ ա րա կան սե ռի մաս նա գետ նե րը կամ աշ խա տա կազ-
մի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, մաս նա վո րա պես բժիշկ նե րը և  ու սու ցիչ նե րը, ի րենց մաս նա գի տա-
կան պար տա վո րութ յուն նե րը կա տա րեն բան տե րի՝ կա նանց պահ ման մա սում կամ կա նանց 
հա մար նա խա տես ված բան տե րում): Բան տի՝ կա նան ցով բնա կեց ված հատ վա ծը պետք է 
ղե կա վար վի կնոջ կող մից, նրա մոտ պետք է պահ պան վեն տվյալ հատ վա ծի բո լոր բա նա-
լի նե րը, ընդ ո րում՝ ոչ մի տղա մարդ աշ խա տա կից չպետք է մուտք գոր ծի կա նանց հա մար 
նա խա տես ված բան տի հատ ված ա ռանց կին աշ խա տակ ցի ու ղեկ ցութ յան (ՆՄԿ, Կա նոն 81)։

Տվ յալ կա նո նի պահ պան ման կար ևո րութ յու նը նաև այն է, որ հաշ վի առ նե լով, որ ա զա-
տազրկ ված կա նանց շրջա նում ա վե լի հա ճախ է ար ձա նագր վում գեն դե րա յին հիմ քով 
բռնութ յան տար բեր դրսևո րում նե րի, այդ թվում՝ սե ռա կան բռնութ յան են թարկ վե լու նախ-
կին փոր ձի առ կա յութ յու նը՝ ա րա կան սե ռի անձ նա կազ մի կող մից վե րահսկ ման ի րա կա նա-
ցու մը պարունակում է վե րատ րավ մա տի զաց ման, ինչ պես նաև հնա րա վոր կրկնա զո հաց-
ման ռիս կով։ Բա ցի այդ՝ ա րա կան սե ռի անձ նա կազ մի ան մի ջա կան վե րահս կու մը, նրանց 
տե սա դաշ տում գտնվելն ինք նին ա վե լի բացասաբար են անդ րա դառ նում ա զա տազրկ ված 
կա նանց հո գե բա նա կան վի ճա կի, անձ նա կան տա րած քի և  ա պա հո վութ յան զգաց ման վրա, 
քան ա զա տազրկ ված տղա մարդ կանց պա րա գա յում։

ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ քրեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յութ յու նում ծա ռա յութ յան անց նե լու կար-
գը կար գա վոր ված է «Ք րեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ գլ խով։ 
Ամ րագր ված նոր մե րի ու սում նա սի րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ դրան ցում առ կա չեն 
հա տուկ կար գա վո րում ներ, ո րոնք կա պա հո վեն ի րա վա կան հիմք՝ «Ա բով յան» քրեա
կա տա րո ղա կան հիմ նար կի ղե կա վար կազ մի և  աշ խա տա կազ մի, մաս նա վո րա պես 
ուղեկց ման և  անվ տան գութ յան ա պա հով ման գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նող հաս
տիք նե րը միայն կին աշ խա տա կից նե րով հա մալ րե լու հա մար։ 

Հա մա ձայն ՀՀ ԱՆ քրեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յութ յան ներ կա յաց րած տվյալ նե րի՝ «Ա բով-
յան» քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նար կում ընդ հա նուր առ մամբ աշ խա տում է 36 կին, ո րոն ցից 
19-ն  ու նի անվ տան գութ յան ա պա հով ման գոր ծա ռույթ114։

«Ա բով յան» քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նար կի ղե կա վա րու մը ներ կա յումս ի րա կա նաց վում 

113. Տե՛ս ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության՝ կալանավորվածներին պահելու վայրերի և ուղղիչ հիմնարկների ներքին 
կանոնակարգի 88-րդ կետ։

114. Աղբյուր՝ ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության 25.08.2021 թվականի № /12.2/26028-2021 գրություն՝ ի պատասխան ՄԻՀԿ-ի 
հարցման։ Այլ ՔԿՀ-ների վերաբերյալ նույնանման տեղեկությունը տե՛ս Հավելված 2-ում։
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է տղա մար դու կող մից, ին չը խնդրա հա րույց է մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րի տե սանկ յու նից։

«Ա բով յան» ՔԿՀի անձ նա կազ մի սե ռա յին բաշխ վա ծութ յան հար ցե րի դի տար կու մը 
մե ծա պես կար ևոր վել է հե տա զո տութ յան շրջա նա կում ի րա կա նաց ված հար ցազ րույց
նե րի մաս նա կից նե րի կող մից՝ պահ վող կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան ռիս կե րի կան
խար գել ման հա մա տեքս տում։

Ինչ պես փոր ձա գետ նե րի և դի տորդ նե րի խմբի ան դամ նե րը, այն պես էլ ո րո շում կա
յաց նող նե րիը կար ևո րում են «Ա բով յան» ՔԿՀ-ում կին անձ նա կազ մի քա նա կի ա վե լաց ման 
հար ցը։ 

Անվ տան գութ յան ա պա հո վում ի րա կա նաց նող տղա մարդ անձ նա կազ մի խնդի րը 
բարձ րա ձայ նում են թե՛ փոր ձա գետ նե րը, թե՛ ՔԿՀ դի տորդ նե րի խմբի ան դամ նե րը, թե՛ 
ՄԻՊ ներ կա յա ցու ցի չը։ Խն դիր է հա մար վում այն, որ ա զա տազրկ ված կա նայք, ա նընդ հատ 
գտնվե լով անվտանգության ա պա հո վում ի րա կա նաց նող տղա մարդ աշ խա տա կազ մի տե-
սա դաշ տում, հայտն վում են հո գե բա նո րեն ճնշող, անձ նա կան տա րած քից զրկված մթնո-
լոր տում։ Փոր ձա գետ նե րը «Ա բով յան» ՔԿՀ այ ցե լութ յուն նե րի ըն թաց քում դի տար կել են նաև 
ա զա տազրկ ված կա նանց նկատ մամբ ո րո շա կի բա ցա սա կան վե րա բեր մունք տղա մարդ 
անձ նա կազ մի այլ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից։ 

«Մեր դիտարկումից հետո վերցրեցին և ընդամենը մգացրեցին
այդ ապակին, առաջին անգամ վարագույր տեղադրեցին, բայց
ընդհանուրառմամբինքըմիևնույնէտեսանելիէ,այսինքն՝տղա
մարդհսկիչըկարողէրկանանցդիտարկմանհաճելիմիջավայրիր
համարստեղծել»։(ՄԻՊգրասենյակիներկայացուցիչ)

«Հսկիչներիպահնէրխնդրահարույց,որովհետևերկրորդհարկում
հիմնականէդգործառույթըտղամարդիկէինանում,ուէդգլազոկ
կոչվածիցիրենքէիննայում,դուռըբացումփակում,եթեաղմուկա
լինում,դաբնականաբարդիսկոմֆորտա,որովհետևկինես,խցում
մենակեսուէդհանգստությունըչունես,անընդհատմտքիդպետք
ալինի,որհնարավորանայեն,բացեն։Դուէդիրավիճակիտերը
չեսէդպայմաններում»:(Փորձագետ)

«Շատ դեպքերում, հենց այդ ավելի խիստ վերաբերմունքը կա
նանց նկատմամբ, բացասական ավելի խիստ վերաբերմունքը
զգումեսնաևաշխատողներիկողմից։Տղամարդաշխատակիցնե
րիկողմիցկաորոշակիվերաբերմունք,որըկանանցդուր չիգա
լիս»։(Փորձագետ)

Փոր ձա գետ նե րից մե կի ներ կա յաց րած տե ղե կութ յան հա մա ձայն՝ խնդրա յին է բժշկա կան 
ՊՈԱԿ-ի՝ «Ա բով յան» ՔԿՀ-ի մաս նաճ յու ղի պե տի տղա մարդ լի նե լը։ Վերջինիս հետ ան հա-
տա կան զրույց նե րի ընթացքում կա նայք նշել են, որ ի րենց ա պա հով կամ հար մա րա վետ չեն 
զգում նրա հետ շփման ժամանակ՝ իր տղա մարդ լի նե լու հան գա ման քով պայ մա նա վոր ված։ 
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Ար տա քին աշ խար հի հետ կապ

Հաշ վի առ նե լով ա զա տազրկ ված կա նանց շրջա նում ըն տա նե կան բռնութ յան են թարկ վե-
լու ան հա մա չափ փոր ձը՝ նրանց պետք է պատ շաճ խորհր դատ վութ յուն տրա մադր վի առ այն, 
թե ում՝ նե րառ յալ ըն տա նի քի որ ան դամ նե րին է թույ լատր վում այ ցե լել ի րենց (ԲԿ, Կա նոն 44):

Ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յու նում կա լա նա վոր ված ան ձին, ինչ պես նաև դա տա պարտ-
յա լին տե սակ ցութ յուն տրա մադ րե լու կար գը սահ ման ված է ՀՀ ԱՆ քրեա կա տա րո ղա կան 
ծա ռա յութ յան՝ կա լա նա վոր ված նե րին պա հե լու վայ րե րի և  ուղ ղիչ հիմ նարկ նե րի ներ քին կա-
նո նա կար գով։ Սույն կա նո նա կար գի 138-րդ կե տի հա մա ձայն՝ կա լա նա վոր ված ան ձին կամ 
դա տա պարտ յա լին տե սակ ցութ յուն տրա մադ րե լու անհ րա ժեշտ պայ ման է կա լա նա վոր-
ված ան ձի կամ դա տա պարտ յա լի գրա վոր հա մա ձայ նութ յու նը։ Գ րա վոր հա մա ձայ նութ յան 
բա ցա կա յութ յան դեպ քում ըն տա նի քի ան դամ նե րը չեն կա րող տե սակ ցել կա լա նա վոր ված 
կամ դա տա պարտ յալ կնոջ հետ։ Այս ընդ հա նուր կար գա վո րու մը, ըստ էութ յան, կար ևոր 
ե րաշ խիք է ոչ ցան կա լի ան ձանց հետ տե սակ ցութ յան բա ցառ ման հա մար։ Ընդ ո րում՝ 
կա լա նա վոր ված ան ձի կամ դա տա պարտ յա լի գրա վոր հա մա ձայ նութ յու նը հիմք է հե տա գա-
յում նույն ան ձանց հետ տե սակ ցութ յուն ներ տրա մադ րե լու հա մար, քա նի դեռ կա լա նա վոր-
ված ան ձը կամ դա տա պարտ յա լը հա կա ռակ բո վան դա կութ յամբ դի մում չի ներ կա յաց րել: 

Հե տա զո տութ յան մաս նա կից նե րի ներ կա յաց րած տվյալ նե րը, սա կայն, վկա յում են 
ա զա տազրկ ված կա նանց՝ ար տա քին աշ խար հի, մաս նա վո րա պես ըն տա նի քի և  ե րե
խա նե րի հետ կա պի պահ պան մանն առնչ վող մի շարք խնդիր նե րի առ կա յութ յան և  այս 
ա ռու մով գոր ծող պրակ տի կա նե րի վե րա նայ ման անհ րա ժեշ տութ յան մա սին։

Ըստ փոր ձա գետ նե րի՝ ա զա տազրկ ված կա նանց դեպ քում հա ճախ ըն տա նիք նե րը կտրում 
են կա պը վեր ջին նե րիս հետ՝ ի տար բե րութ յուն ա զա տազրկ ված տղա մարդ կանց, ո րոնց պա-
րա գա յում ըն տա նի քի ան դամ նե րը, կա նայք հիմ նա կա նում շա րու նա կում են ին տեն սիվ կապ 
պահ պա նել։ Այս փաս տը փոր ձա գետ նե րը կա պում են հա սա րա կութ յան շրջա նում ա զա-
տազրկ ված կա նանց նկատ մամբ անհամեմատելիորեն ա վե լի բա ցա սա կան, մար գի նա լաց-
նող և խտ րա կան վե րա բեր մուն քի և մո տե ցում նե րի առ կա յութ յամբ։ Բա ցի այդ՝ փոր ձա գետ-
նե րը նշում են, որ կա նայք սո վո րա բար չեն օգտ վում ըն տա նի քի հետ եր կա րատև տե սակ-
ցութ յան հնա րա վո րութ յու նից տե սակ ցութ յան հա մար նախատեսված ոչ բար վոք սեն յակ նե-
րի և պայ ման նե րի պատ ճա ռով, քան զի ա վե լի զգա յուն են նման պայ ման նե րում ե րե խա նե-
րին և  ըն տա նի քի ան դամ նե րին տե սակ ցե լու հար ցում, քան տղա մար դիկ։ 

«Մայրըինչպեսկարողէլինելհանցագործ,սաէնպիտակնէ,որ
մենքկպցնումենք՝վայդումայրես,էսինչարեցիր։Երկրորդը՝էդ
կանանցհետկապված,թեինչպեսկարողէկինըիրսեռովպայմա
նավորված կատարել էսպիսի գործողություններ, ուրեմնանդառ
նալիէկորուստը,ևթողնումենքհասարակությունից,լուսանցքից
այնկողմ»։(Փորձագետ)
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«Տարբերությունն այն է նաև, որ կանայք հիմնականում մինչև
վերջմնումենիրենցամուսիններիկողքին,բայցկանանցդեպքում
այդկապըկտրվումէընտանիքիհետ։Հնարավորէ՝ամուսինները
էլ չգան իրենց մոտտեսակցության, կամամուսինները չթողնեն,
որ երեխաները իրենց մոր հետ շփվեն՝ «հանցագործ կին չունեմ,
կամ իմ երեխայի մայրը չպիտի հանցագործ լինի» մոտեցմամբ»։
(Փորձագետ)

«Կանայքհիմնականումերկարատևտեսակցություններշատչեն
ուզումունենալ։Կանայքչենուզումիրենցերեխաներինբերել,մի
քանի օր բանտումպահել, դա հոգեբանորեն շատ ծանր ենտա
նում»։(Փորձագետ)

Այս պի սով՝ ա զա տազրկ ված կա նանց նկատ մամբ գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան 
ռիս կե րի կան խար գել ման ա ռու մով ա ռա վել ա ռանց քա յին՝ տե ղա բաշխ ման, մարմ նա կան 
զննութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման, կա նանց վե րահսկ ման և  ար տա քին աշ խար հի հետ կա պի 
պահ ման մի ջազ գա յին նոր մե րի պահ պան ման առն չութ յամբ ներ պե տա կան հա մա տեքս տի 
վեր լու ծութ յու նը ցույց է տա լիս, որ.

 ● Ա զա տազրկ ման վայ րե րում տե ղա բաշխ ման ա ռու մով ա ռա վել խո ցե լի են 
տրանս գեն դեր կա նայք։ Վեր ջին նե րիս տե ղա բաշ խու մը տղա մարդ կանց հա-
մար նա խա տես ված ՔԿՀ-նե րում պա րու նա կում է նրանց նկատ մամբ գեն դե-
րա յին հիմ քով խտրա կա նութ յան և բռ նութ յան, այդ թվում՝ սե ռա կան բռնութ յան 
բարձր ռիս կեր։ Ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յամբ ի րենց գեն դե րա յին ինք նութ յա նը 
հա մա պա տաս խա նող պահ ման պայ ման նե րի վե րա բեր յալ ո րոշ ման կա յաց մա նը 
տրանս գեն դեր կա նանց մաս նակ ցութ յան հնա րա վո րութ յու նը ա ռան ձին ի րա վա-
կան ամ րագ րում չի ստա ցել։ 

 ● Ա զա տազրկ ման վայ րե րում բռնութ յան ռիս կե րի խթան է հան դի սա նում քրեա
կան են թամ շա կույ թը, ո րը մե ծա պես հան դի պում է տղա մարդ կանց ՔԿՀնե
րում, և  ո րի ան մի ջա կան հետ ևանք նե րը կրում են ԼԳԲՏ ան ձինք, այդ թվում՝ 
տրասն գենդեր կա նայք։ Տ րանս գեն դեր կա նայք, պայ մա նա վոր ված են թամ շա-
կու թա յին դրվածք նե րով, մե կու սաց վում են հե տե րո սեք սո ւալ տղա մարդ կան ցից, 
ա զա տազր կումն անց կաց նում են քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նար կի ա մե նաան-
բար վոք խցե րում, ինչ պես նաև հա ճախ պա տի ժը կրում են սե ռա կան բռնութ յան 
հա մար դա տա պարտ ված ան ձանց հետ նույն խցե րում, ին չը բռնութ յան են թարկ-
վե լու էա կան վտանգ է ստեղ ծում տրանս գեն դեր կա նանց հա մար։ Հե տա զո
տութ յան շրջանակում հա վա քած տվյալ նե րը փաս տում են ա զա տազրկ ված 
ԼԳԲՏ անձանց, այդ թվում՝ տրասն գեն դեր կա նանց նկատ մամբ խտրա կա
նութ յան, արժանապատվությունը նվաստացնող վե րա բեր մուն քի, սե ռա կան 
ոտնձ գութ յուն նե րի և շա հա գործ ման մա սին, ինչպես նաև այն, որ այդ ամենը 
տեղի է ունենում ՔԿՀների վարչակազմի իմացությամբ և թողտվությամբ։

 ● Ներ պե տա կան ի րա վա կար գա վո րում նե րը հստակ կեր պով չեն ար գե լում տղա-
մարդ աշ խա տակ ցի ներ կա յութ յու նը կին կա լա նա վոր ված ան ձի կամ բան տարկ-
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յա լի՝ կին աշ խա տակ ցի կող մից ի րա կա նաց վող անձ նա կան խու զար կութ յա նը։ 

 ● Անձ նա կան խու զար կութ յան ե ղա նակ նե րի (մեր կաց նե լու, ին վա զիվ և  այլն) և մե-
թոդ նե րի վե րա բեր յալ ի րա վա կար գա վո րում նե րը բա վա րար չա փով ման րա մաս-
նեց ված չեն, բա ցա կա յում են հստակ կար գա վո րում ներ անձ նա կան խու զար
կութ յան ի րա կա նաց ման թույ լատ րե լի և  ոչ թույ լատ րե լի ե ղա նակ նե րի վե րա
բեր յալ։

 ● Առ կա չեն ներ պե տա կան հա տուկ կար գա վո րում ներ, ո րոնք կա պա հո վեն 
«Ա բով յան» քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նար կի ղե կա վար կազ մի և  աշ խա տա
կազ մի, մաս նա վո րա պես ու ղեկց ման և  անվ տան գութ յան ա պա հով ման գոր
ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նող հաս տիք նե րի հա մալ րու մը միայն կին աշ խա
տա կից նե րով:

 ● «Ա բով յան» քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նար կում ի րա կա նաց ված դի տար կում-
նե րի հի ման վրա պարզ վել է, որ ա զա տազրկ ված կա նայք հա ճախ գտնվում են 
անվտան գութ յան ա պա հով ման գոր ծա ռույթ ներ իրականացնող տղա մարդ անձ-
նա կազ մի մշտա կան ու շադ րութ յան ներ քո՝ այս պի սով հայտն վե լով հո գե բա նո
րեն ճնշող մթնո լոր տում և զրկ վե լով անձ նա կան տա րածք ու նե նա լու հնա րա
վո րութ յու նից։ 

 ● Հե տա զո տութ յան հա վա քած տվյալ նե րը վկա յում են, որ ըն տա նի քի և  ե րե խա նե րի 
հետ կա պի պահ պան ման տե սանկ յու նից ա զա տազրկ ված կա նայք գործ նա կա-
նում ա ռե րես վում են մի շարք խնդիր նե րի, ո րոնք սահ մա նա փա կող ազ դե ցութ
յուն են ու նե նում վեր ջին նե րիս՝ ար տա քին աշ խար հի հետ կա պի լիար ժեք հա
սա նե լիութ յան վրա։ 

Ըստ այդմ, հաշ վի առ նե լով վե րոգր յալ ի րա վա կան և գործ նա կան խնդիր նե րը, ա ռա ջար
կում ենք. 

 - Իրականացնել քրեակատարողական հիմնարկներում ԼԳԲՏ անձանց, մասնա- 
վորապես տրանսգենդեր կանանց նկատմամբ խտրականության և բռնության 
դրսևորումների համալիր ուսումնասիրում, ռիսկերի և կարիքների գնահատում 
և վերջ դնել քրեակատարողական հիմնարկներում տվյալ անձանց նկատմամբ 
կատարվող բռնարարքների անպատժելիության մթնոլորտին։

 - Սահմանել քրեակատարողական հիմնարկներում ԼԳԲՏ անձանց, մաս- 
նավորապես տրանսգենդեր կանանց արժանապատիվ, անվտանգ և սեռական 
կողմնորոշման և/կամ գենդերային ինքնության հիմքով խտրականությունից, 
նվաստացնող վերաբերմունքից և բռնությունից զերծ պահման պայմանների 
ապահովմանն ուղղված գործուն մեխանիզմներ՝ հաշվի առնելով հատկապես 
այն հանգամանքը, որ նրանց նկատմամբ խտրականությունն ու բռնության 
գործադրումը տեղի են ունենում քրեակատարողական հիմնարկների վարչա-  
կազմի իմացությամբ և թողտվությամբ։ Արձանագրված դեպքերի կապակցու- 
թյամբ անհրաժեշտ է ապահովել արդար և արդյունավետ քննություն և դատական 
կարգով հետապնդել պատասխանատու անձանց։

 - Կատարել ԼԳԲՏ անձանց, մասնավորապես տրանսգենդեր կանանց քրեա- 
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կատարողական հիմնարկներում անվտանգ տեղաբաշխման հիմնահարցի 
վերաբերյալ միջազգային փորձի և հայաստանյան համատեքստի համադրված 
և  համալիր ուսումնասիրություն։ Տվյալ ուսումնասիրության և վերհանված 
խնդիրների հիման վրա ներդնել միջազգային չափանիշներին համապատաս- 
խան՝ տրանսգենդեր անձանց տեղաբաշխման այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք 
կապահովեն վերջիններիս նկատմամբ գենդերային հիմքով խտրականության և 
բռնության ռիսկերի կանխարգելումը։  

 - Հս տա կեց նել ՀՀ ԱՆ քրեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յութ յան՝ կա լա նա վոր ված նե-
րին պա հե լու վայ րե րի և  ուղ ղիչ հիմ նարկ նե րի ներ քին կա նո նա կար գում տեղ 
գտած՝ անձ նա կան խու զար կութ յու նը ան ձի պա տիվն ու ար ժա նա պատ վութ յու նը 
չոտնահարելով կատարելու սկզբուն քը և սա նի տա րա հի գիե նիկ նոր մե րի պահ-
պան ման վե րա բեր յալ կա նո նը՝ մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րից բխող հստակ կար-
գա վո րում ները անձ նա կան խու զար կութ յան ի րա կա նաց ման թույ լատ րե լի և  ոչ 
թույ լատ րե լի ե ղա նակ նե րի վե րա բեր յալ։ Մաս նա վո րա պես ամ րագ րել ին վա զիվ 
զննում նե րի ի րա կա նաց ման ար գել քը։

 - Միջազգային չափանիշներին համապատասխան՝ սահ մա նել հա տուկ ի րա վա-
կար գա վո րում ներ «Ա բով յան» քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նար կի ղե կա վար կազ մի 
և  աշ խա տա կազ մի, մաս նա վո րա պես ու ղեկց ման և  անվ տան գութ յան ա պա հով-
ման գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նող հաս տիք նե րի՝ միայն կին աշ խա տա կից նե-
րով համալրումը երաշխավորելու նպա տա կով։

 - Հիմք ըն դու նե լով մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րը և փոր ձա գետ նե րի ար ձա նագ րած 
մտա հո գութ յուն նե րը՝ կա տա րել մի ջազ գա յին լա վա գույն փոր ձի ու սում նա սի րութ-
յուն կա նանց քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րի գեն դե րազ գա յուն ղե կա վար-
ման վե րա բեր յալ և քայ լեր ձեռ նար կել Հա յաս տա նում այդ փոր ձի ներդր ման ուղ-
ղութ յամբ։ 

 - Ա պա հո վել ա զա տազրկ ված կա նանց ըն տա նի քի ան դամ նե րի հետ աշ խա տան քի 
գոր ծուն և  արդ յու նա վետ մե խա նիզմ ներ, ո րոնք կնպաս տեն ինչ պես ըն տա նի քի 
հետ կա պի պահ պան մա նը, այն պես էլ կհաղ թա հա րեն ա զա տազրկ ված կա նանց 
հան դեպ կարծ րա տի պա յին ըն կա լում նե րը։

3.3. Արդ յո՞ք ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յունն ու ձևա վոր ված գոր ծե լա կեր
պե րը ար տա ցո լում են մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րով սահ ման ված՝ քրեա
կա տա րո ղա կան ծա ռա յող նե րի՝ գեն դե րազ գա յուն վե րա պատ րաս տում ե
րի ի րա կա նաց ման պա հան ջը։

Ա զա տազրկ ված կա նանց ա ռանձ նա հա տուկ կա րիք նե րից և խո ցե լիութ յու նից տեղ յակ լի-
նե լու և դ րանք հաս կա նա լու, այդ կա րիք նե րը հաշ վի առ նե լով նրանց հետ աշ խա տել կա-
րո ղա նա լու, գեն դե րա յին բռնութ յու նը ճա նա չե լու և տար բե րա կե լու տե սանկ յու նից կար ևոր-
վում է պե տութ յան կող մից ա զա տութ յու նից զրկման վայ րե րի անձ նա կազ մի վե րա պատ
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րաստ ման և զ գա յու նութ յան խնդի րը115։

ՔԿՀ անձ նա կազ մը, ըստ այդմ, պետք է վե րա պատ րաս տում անց նի ոչ միայն ո լոր տա յին 
օ րենք նե րի և  այլ կար գա վո րում նե րի, այլև ա զա տազրկ ված ան ձանց հետ աշ խա տան քի, հա-
ղոր դակ ցութ յան, ա զա տութ յու նից զրկված ան ձանց տար բեր խմբե րի ա ռանձ նա հատ կութ-
յուն նե րի և ն րանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան և խա րա նի բա ցառ ման և  ա զա տազրկ ված 
յու րա քանչ յուր ան ձի հա մար ար ժա նա պա տիվ մի ջա վայ րի ա պա հով ման հա մար պա հանջ-
վող վե րա բեր մուն քի և գոր ծե լա կեր պե րի վե րա բեր յալ116: 

Այս կա պակ ցութ յամբ « Բանգ կո կի կա նոն նե րը» սահ մա նում է, որ կա նանց բան տե րի կա
ռա վար ման մեջ ներգ րավ ված բո լոր աշ խա տա կից նե րը պետք է վե րա պատ րաստ վեն 
գեն դե րազ գա յու նութ յան և խտ րա կա նութ յան և սե ռա կան ոտնձ գութ յուն նե րի ար գել
ման, ինչ պես նաև կին բան տարկ յալ նե րի գեն դե րա յին հա տուկ կա րիք նե րի և մար դու 
ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ (ԲԿ, Կա նոն ներ 42-43):

Ք րեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րի աշ խա տա կից նե րից զատ՝ « Բանգ կո կի կա նոն նե րով» 
նաև պա հանջ վում է լրատ վա մի ջոց նե րին, հան րութ յա նը և կին բան տարկ յալ նե րին և  
ի րա վա խախտ նե րին վե րա բե րող հար ցե րում մաս նա գի տա կան պա տաս խա նատ վութ
յուն կրող ան ձանց « Բանգ կո կի կա նոն նե րում» ընդգրկ ված հար ցե րի և դ րանց կի րառ-
ման մա սին պար բե րա բար փաս տա կան տե ղե կութ յան տրա մադ րում։ Նշ վում է, որ քրեա
կան ար դա րա դա տութ յան հա մա պա տաս խան պաշ տոն յա նե րի ի րա զեկ վա ծութ յու նը 
բարձ րաց նե լու և ն րանց զգա յուն դարձ նե լու հա մար պետք է մշակ վեն և  ի րա կա նաց վեն 
« Բանգ կո կի կա նոն նե րի» վե րա բեր յալ վե րա պատ րաստ ման ծրագ րեր (ԲԿ, Կա նոն 70):

Ներ պե տա կան ակ տե րի ու սում նա սի րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ քրեա կա տա րո ղա կան 
ծա ռա յող նե րի վե րա պատ րաս տում նե րի վե րա բեր յալ կար գա վո րում նե րը տեղ են գտել ինչ-
պես օ րենսդ րա կան, այն պես էլ են թաօ րենսդ րա կան մա կար դա կում։

«Ք րեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծի117 հա մա ձայն՝ 
քրեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յութ յան գլխա վոր, ա ռա ջա տար, մի ջին և կրտ սեր խմբե րի պաշ-
տոն ներ զբա ղեց նող քրեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յող նե րը են թա կա են վե րա պատ րաստ-
ման « Քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յութ յան մա սին» օ րեն քով սահ ման ված կար գով: Վե րա պատ-
րաստ ման վե րա բեր յալ հար ցե րը կար գա վոր ված են « Քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յութ յան մա-
սին» օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծով118, ո րի հա մա ձայն՝ քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յող ներն ի րա վունք 
ու նեն բա րե լա վե լու և պար տա վոր են բա րե լա վել ի րենց մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րը և 
կոմ պե տեն ցիա նե րը շա րու նա կա կան մաս նա գի տա կան զար գաց ման սկզբուն քի վրա հիմն-
ված վե րա պատ րաս տում նե րին մաս նակ ցե լու մի ջո ցով:

Քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յող նե րի վե րա պատ րաստ ման կար գը, վե րա պատ րաս տում ի րա-
կա նաց նող կազ մա կեր պութ յուն նե րին ներ կա յաց վող հիմ նա կան չա փա նիշ նե րը, կրե դիտ-
նե րի սահ ման ման հիմ նա կան սկզբունք նե րը, կա րիք նե րը գնա հա տե լու և  ան հա տա կան 

115. Տե՛ս OSCE/ODIHR, 2019, Preventing and Addressing Sexual and Gender-Based Violence in Places of Deprivation of Liberty (անգլերեն), 
https://www.osce.org/files/f/documents/f/b/427448.pdf

116. Տե՛ս Fraser A., Staff health and well-being in prisons: leadership and training (անգլերեն), https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0019/249211/Prisons-and-Health,-22-Staff-health-and-well-being-in-prisons-leadership-and.pdf, 
The Association of Prevention of Torture, 2019, Complaints procedures (անգլերեն), https://www.apt.ch/en/knowledge-hub/detention-focus-
database/safeguards/complaints-procedures

117. Տե՛ս «Քրեակատարողական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151448

118. Տե՛ս «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138910

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/249211/Prisons-and-Health,-22-Staff-health-and-well-being-in-prisons-leadership-and.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/249211/Prisons-and-Health,-22-Staff-health-and-well-being-in-prisons-leadership-and.pdf
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ծրա գիր կազ մե լու, ինչ պես նաև հա մա պա տաս խան մարմ նի վե րա պատ րաստ ման ծրա գի-
րը կազ մե լու, մի ջազ գա յին հա վաս տագ րե րի ճա նա չե լիութ յան սկզբունք նե րը, տե սակ նե րը 
սահ ման ված են ՀՀ ա ռա ջին փոխ վար չա պե տի 2019 թվա կա նի հուն վա րի 9-ի N 2-Ն ո րոշ-
մամբ119։ 

«Ք րեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յութ յան մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան օ րեն քի 
20-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սին հա մա պա տաս խան՝ քրեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յութ յան հան-
րա յին ծա ռա յող նե րի՝ հրա զեն և  օ րեն քով նա խա տես ված հա տուկ մի ջոց ներ կրե լու, պա հե լու 
և գոր ծադ րե լու (կի րա ռե լու) նպա տա կով հա տուկ ու սու ցում անց նե լու կարգն ու պայ ման նե-
րը սահ ման ված են ՀՀ փոխ վար չա պե տի 2020 թվա կա նի օ գոս տո սի 6-ի N 477-Լ ո րոշ մամբ120, 
որն ու ժի մեջ է մտել 2021 թվա կա նի հուն վա րի 1-ից: 

Սույն ո րոշ ման հա վել վա ծի 5-րդ կե տի հա մա ձայն՝ հա տուկ ու սու ցումն անց կաց վում է Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ յան «Ի րա վա կան կրթութ-
յան և վե րա կանգ նո ղա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման կենտ րոն» պե տա կան ոչ առևտ րա-
յին կազ մա կեր պութ յու նում (այ սու հետ՝ նաև ու սում նա կան հաս տա տութ յուն կամ Ի րա վա կան 
կրթութ յան ՊՈԱԿ) կամ օ տա րերկր յա պե տութ յուն նե րի հա մա պա տաս խան կազ մա կեր պութ-
յուն նե րում` Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րի հրա մա նի 
հա մա ձայն: 

Վե րոնշ յալ ո րոշ ման 16-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ յան 
քրեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յութ յան պե տը մինչև ըն թա ցիկ տար վա հուն վա րի 20-ը ՀՀ ար-
դա րա դա տութ յան նա խա րա րի հաս տատ մանն է ներ կա յաց նում ըն թա ցիկ տար վա հա տուկ 
ու սուց ման ժա մա նա կա ցույ ցը: Ու սում նա կան հաս տա տութ յան տնօ րե նը մինչև ըն թա ցիկ 
տար վա հուն վա րի 20-ը Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ար դա րա դա տութ յան նա խա րա-
րի հաս տատ մանն է ներ կա յաց նում ծա ռա յող նե րի ըն թա ցիկ տար վա հա տուկ ու սուց ման 
դա սա խո սութ յուն նե րի և գործ նա կան պա րապ մունք նե րի ցան կե րը` նշե լով դրանց ընդ հա-
նուր ժա մա քա նակ նե րը: Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րը 
հա տուկ ու սուց ման ծրագ րե րը հաս տա տում է հա տուկ ու սուց ման ժա մա նա կա ցույ ցի, դա-
սա խո սութ յուն նե րի և գործ նա կան պա րապ մունք նե րի ցան կե րը ներ կա յաց նե լու օր վա նից 
15-օր յա ժամ կե տում:

ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րը 2021 թվա կա նի հուն վա րի 21-ին ըն դու նել է N 12-Ա 
հրա մա նը «2021 թվա կա նի քրեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յող նե րի վե րա պատ րաստ ման և 
ք րեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յութ յան հան րա յին ծա ռա յող նե րի հա տուկ ու սուց ման դա սա-
խո սութ յուն նե րի և գործ նա կան պա րապ մունք նե րի ծրագ րե րը՝ ցան կերն ու դա սըն թաց նե-
րի հա ճախ ման ժա մա նա կա ցույց նե րը հաս տա տե լու մա սին»։ Հարկ է նշել, որ 2019 թվա-
կա նի հուն վա րի 21-ին ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րի N 15-Ա հրա մա նով հաս տատ-
վել են քրեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յող նե րի 2019 թվա կա նի վե րա պատ րաստ ման և հա տուկ 
ուսուց ման դա սա խո սութ յուն նե րի և գործ նա կան պա րապ մունք նե րի ծրագ րե րը՝ ցան կերն 
ու դա սըն թաց նե րի հա ճախ ման ժա մա նա կա ցույց նե րը, իսկ 2020 թվա կա նի հուն վա րի 29-ին 

119. «Քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման կարգը, վերապատրաստում իրականացնող կազմակերպություններին 
ներկայացվող հիմնական չափանիշները, կրեդիտների սահմանման հիմնական սկզբունքները, կարիքները գնահատելու և 
անհատական ծրագիր կազմելու, ինչպես նաև համապատասխան մարմնի վերապատրաստման ծրագիրը կազմելու, միջազգային 
հավաստագրերի ճանաչելիության սկզբունքները, տեսակները սահմանելու մասին» ՀՀ առաջին փոխվարչապետի 2019 թվականի 
հունվարի 9-ի N 2-Ն որոշումը, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=127532

120. Տե՛ս «Քրեակատարողական ծառայության հանրային ծառայողների հրազեն և օրենքով նախատեսված հատուկ միջոցներ կրելու, 
պահելու և գործադրելու (կիրառելու) նպատակով հատուկ ուսուցում անցնելու կարգն ու պայմանները սահմանելու մասին» ՀՀ առաջին 
փոխվարչապետի 2020 թվականի օգոստոսի 6-ի N 477-Լ որոշումը, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=145141
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ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րի N 29-Ա հրա մա նով հաս տատ վել են քրեա կա տա րո-
ղա կան ծա ռա յող նե րի 2020 թվա կա նի վե րա պատ րաստ ման և հա տուկ ու սուց ման դա սա-
խո սութ յուն նե րի և գործ նա կան պա րապ մունք նե րի ծրագ րե րը՝ ցան կերն ու դա սըն թաց նե րի 
հա ճախ ման ժա մա նա կա ցույց նե րը։

Հարկ է ար ձա նագ րել, որ ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րի 2021 թվա կա նի հուն վա րի 
21-ի N 12-Ա հրա մա նում որ պես դրա ըն դուն ման ի րա վա կան հիմք սահ ման ված է, ի թիվս 
այլ նի, Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րի «Ք րեա կա
տա րո ղա կան ծա ռա յո ղի վե րա պատ րաս տում և հա տուկ ու սու ցում անց նե լու կար գը 
հաս տա տե լու մա սին» թիվ ՔՀ67Ն հրա մա նով հաս տատ ված 1ին հա վել վա ծի 15րդ 
կե տը, մինչ դեռ սույն հրա մա նն ըն դուն վել է «Ք րեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յութ յան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի նախ կին խմբագ րութ յամբ 20-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն121, ո րը փո փոխ-
վել է 21.01.2020 թվա կա նի ՀՕ-14-Ն ՀՀ օ րեն քով։ Փո փո խութ յուն նե րի արդ յուն քում ՀՀ ար-
դա րա դա տութ յան նա խա րարն այլևս ի րա վա սու չէ սահ մա նե լու քրեա կա տա րո ղա կան ծա-
ռա յո ղի վե րա պատ րաս տում և հա տուկ ու սու ցում անց նե լու կար գը, և  այդ լիա զո րութ յու նը 
վե րա պահ վել է ՀՀ փոխ վար չա պե տին։ Հետ ևա բար Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ար
դա րա դա տութ յան նա խա րա րի 2005 թվա կա նի նո յեմ բե րի 18ի «Ք րեա կա տա րո ղա կան 
ծա ռա յո ղի վե րա պատ րաս տում և հա տուկ ու սու ցում անց նե լու կար գը հաս տա տե լու 
մա սին» թիվ ՔՀ67Ն հրա մա նը չի կա րող որ ևէ ի րա վա կան ակ տի ըն դուն ման հիմք լի
նել, և  անհ րա ժեշտ է այն ու ժը կորց րած ճա նա չել։

ՀՀ ԱՆ քրեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յութ յու նը ՄԻՀԿ-ի հարց մանն ի պա տաս խան տրա մադ-
րել է ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րի հաս տա տած 2019-2021 թվա կան նե րի դա սըն թաց նե-
րի ցան կը122։ Դա սըն թաց նե րի ցան կը դի տարկ ել ենք ըստ ե րեք չա փա նիշ նե րի՝ 

1. դա սըն թաց ներ, ո րոնք նվիր ված են քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում գեն դե-
րա յին հիմ քով բռնութ յան հար ցե րին,

2. դա սըն թաց ներ, ո րոնք վե րա բե րում են կին դա տա պարտ յալ նե րի և կա լա նա վոր ված-
նե րի հետ աշ խա տան քին,

3. քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յանն առնչ վող, 
հա րա կից կամ հա մա կար գա յին ա ռու մով փոխ կա պակց ված թե մա տի կա յով դա սըն-
թաց ներ։

Այս պես՝ դա սըն թաց նե րի ան վա նում ներն ու սում նա սի րե լիս կա րե լի է ար ձա նագ րել, որ ներ-
կա յաց ված ցան կե րում առ կա չէ մեկ ընդ հա նուր դա սըն թաց, որն ամ բող ջութ յամբ նվիր
ված կլի նի ՔԿՀնե րում գեն դե րա յին բռնութ յան հար ցե րին։

Կին դա տա պարտ յալ նե րի և կա լա նա վոր ված նե րի հետ աշ խա տան քին է անդ րա դառ նում 
«Ք րեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում պահ վող կին դա տա պարտ յալ նե րի և կա լա
նա վոր ված ան ձանց հետ աշ խա տան քի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը» դա սըն թա ցը։ 
Սա կայն տվյալ դա սըն թա ցի գեն դե րազ գա յու նութ յու նը, դրա շրջա նա կում, մի ջազ գա յին չա-
փա նիշ նե րին հա մա ձայն, գեն դե րա յին բռնութ յան և խտ րա կա նութ յան, կին բան տարկ յալ նե-
րի գեն դե րա յին հա տուկ կա րիք նե րի և մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ հար ցե րի ար տա-

121. Փոփոխության է ենթարկվել ՀՕ-14-Ն օրենքով, տե՛ս https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=138779

122. Աղբյուր՝ ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության 12.11.21 թվականի Ե 40/12-4987 գրություն՝ ի պատասխան ՄԻՀԿ-ի հարցման։
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ցոլ վա ծութ յու նը (այդ թվում՝ սույն բաժ նում քննարկ վող հար ցե րի և խն դիր նե րի) հնա րա վոր 
է պար զել ու սում նա կան պլա նի ու սում նա սի րութ յամբ, ինչն ա ռան ձին հե տա զո տութ
յան ա ռար կա է։ 

Բա ցի նշվա ծից՝ առ կա են դա սըն թաց ներ, ո րոնք թե մա տիկ ա ռու մով կա րող են վե րա բե րե-
լի, հա րա կից կամ հա մա կար գա յին ա ռու մով փոխ կա պակց ված լի նել ՔԿՀ-նե րում գեն դե րա-
յին խտրա կա նութ յան, բռնութ յան թե մա յի հետ, ինչ պես, օ րի նակ՝ « Մար դու ի րա վունք նե րի 
վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին փաս տաթղ թեր», «Ս տամ բուլ յան ար ձա նագ րութ յան էութ յու
նը և խոշ տան գում նե րի ու այլ տե սա կի դա ժան վե րա բեր մուն քի քննութ յան և փաս
տաթղ թա վոր ման նվա զա գույն ստան դարտ նե րը», « Բան տարկ յալ նե րի հետ վար վե
ցո ղութ յան նվա զա գույն ստան դարտ կա նոն նե րը», Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա
կան դա տա րա նի հա մա պա տաս խան վճիռ նե րի քննար կում, խմբա յին աշ խա տանք», 
« Խոշ տան գում նե րի, ան մարդ կա յին կամ ար ժա նա պատ վութ յու նը նվաս տաց նող վե
րա բեր մուն քի դեմ պայ քա րի մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րը», «Ք րեա կա տա րո ղա կան հա
մա կար գում խո ցե լի խմբե րի հետ աշ խա տան քի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը», «Ք րեա
կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում պահ վող հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող դա տա պարտ
յալ նե րի և կա լա նա վոր ված ան ձանց հետ աշ խա տան քի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը» 
և  այլն։ 

Սա կայն այս դա սըն թաց նե րի ՔԿՀ-նե րում գեն դե րա յին բռնութ յան, խտրա կա նութ յանն 
անդ րա դար ձող մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րի, այդ թվում՝ «Բանգ կո կի կա նոն նե րով» սահ-
ման վող պա հանջ նե րի վե րա բեր յալ են թա թե մա նե րի կամ հար ցե րի ընդգրկ վա ծութ յան գնա-
հա տու մը հնա րա վոր է ի րա կա նաց նել միայն ա ռան ձին հա մա պար փակ ու սում նա սի
րութ յան հի ման վրա։

Հարկ է նշել, որ վե րոգր յալ ար ձա նագ րում նե րը նաև տեղ են գտել հե տա զո տութ յան մաս-
նա կից նե րի հետ ի րա կա նաց ված հար ցազ րույց նե րում։

Այս պես, ըստ «Ի րա վա կան կրթութ յան և վե րա կանգ նո ղա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման 
կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ի ներ կա յա ցուց չի, քրեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յող նե րի հետ ի րա կա նաց-
վող դա սըն թաց նե րի, մաս նա վո րա պես «Ք րեա կա տա րո ղա կան հա մա կար գում խո ցե լի խմբե-
րի հետ աշ խա տան քի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը» թե մա յի շրջա նա կում մաս նա կիո րեն շո-
շափ վում է բռնութ յան խնդի րը, սա կայն անդ րա դարձ չի ար վում գեն դե րա յին խտրա կա
նութ յան, գեն դե րա յին բռնութ յան, դրա դրսևո րում նե րի և կան խար գել ման հար ցե րին։

Ք րեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յող նե րի հետ վե րա պատ րաստ ման գոր ծա ռույ թը ստանձն ված 
է ՀՀ ար դարա դա տութ յան նա խա րա րութ յա նը կից գոր ծող «Ի րա վա կան կրթութ յան և վե-
րա կանգ նո ղա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ին։ Հե տա զո տութ յան մաս-
նա կից նե րը (փոր ձա գետ նե րը և «Ի րա վա կան կրթութ յան և վե րա կանգ նո ղա կան ծրագ րե րի 
ի րա կա նաց ման կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը) ար ձա նագ րում են, որ քրեա կա-
տա րո ղա կան ծա ռա յող նե րի հա մար ի րա կա նաց վող վե րա պատ րաս տում նե րը, ընդ հա նուր 
առ մամբ, գեն դե րազ գա յուն չեն։ «Ի րա վա կան կրթութ յան և վե րա կանգ նո ղա կան ծրագ
րե րի ի րա կա նաց ման կենտ րոն» ՊՈԱԿի ներ կա յա ցու ցի չը նշում է նաև ՊՈԱԿի անձ
նա կազ մի շրջա նում գեն դե րա յին բռնութ յան թե մա յով վե րա պատ րաստ ման, քննար
կում նե րի, մի ջազ գա յին փոր ձի ու սում նա սի րութ յան կա րիք նե րի մա սին։

Փոր ձա գետ նե րը շեշ տում են նաև հաս տա տութ յուն նե րում աշ խա տող հո գե բան նե րի, 
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սո ցիա լա կան աշ խա տող նե րի, ի րա վա բան նե րի գեն դե րազ գա յուն վե րա պատ րաստ
ման անհրա ժեշ տութ յու նը։

«Օրինակ՝ հոգեբանները կամ սոցիալական աշխատողները որ
քանո՞վ են վերապատրաստված, որպեսզի աշխատեն կանանց
ևաղջիկներիհետ։Արդյո՞քիրենցհետհատուկ,թեմատիկվերա
պատրաստումներարվում են, որպեսզիայս մարդիկ զգայուն լի
նեն կանանց և աղջիկների հատկապես գենդերային առանձնա
հատկություններով պայմանավորված խնդիրների նկատմամբ»։
(Փորձագետ)

Ե՛վ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ յան, և՛ ՊՈԱԿ-ի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը նշում են, որ 
քրեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յող նե րի հետ դա սըն թաց ներն ի րա կա նաց նում են այն թե մա նե-
րով, ո րոնց անհ րա ժեշ տութ յան մա սին շատ է բարձ րա ձայն վում, և  ո րոնց բա ցը կամ պա-
հան ջար կը նկատ վում է նրանց շրջա նում։ Ընդ հա նուր առ մամբ, ՔԿՀ-նե րում գեն դե րա յին 
բռնութ յան խնդի րը հասցեագրելու հա մար շեշտ վում է ա ռան ձին ծրագ րի առ կա յութ յան 
անհ րա ժեշ տութ յու նը։ 

Ի տար բե րութ յուն վե րոնշ յա լի՝ ըստ ՔԿԾ ներ կա յա ցուց չի, անմիջականորեն գենդերային 
հիմքով խտրա կա նութ յան, բռնութ յան ռիս կե րին վե րա բե րող թե մա նե րին ա ռան ձին անդ րա-
դար ձի կա րիք չկա։ Միև նույն ժա մա նակ դա սըն թա ցի անհ րա ժեշ տութ յուն կա տրանս գեն
դեր կա նանց հետ աշ խա տող անձ նա կազ մի հա մար՝ նրանց հետ շփում նե րի ա ռանձ
նա հատ կութ յուն նե րը հաս կա նա լու տե սանկ յու նից։

Թեև նշվում է, որ «Աբովյան» ՔԿՀ-ի աշ խա տա կից նե րը բա վա կա նա չափ գի տե լիք ներ ու-
նեն կա նանց և  ան չա փա հաս նե րի աշ խա տան քի ա ռու մով, սա կայն, ըստ ՔԿԾ ներ կա յա ցուց-
չի, հաս տա տութ յան անձ նա կազ մը լրա ցու ցիչ գի տե լիք նե րի կա րիք ու նի կա նանց հետ աշ-
խա տե լու ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի և մո տե ցում նե րի մա սին, և պետք է ո րո շա կի ստան-
դարտ ներ ներդր վեն, հա մա ձայն ո րոնց՝ կընտր վեն հաս տա տութ յան աշ խա տա կից նե րը։

Այս պի սով, մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րով սահ ման ված՝ քրեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յող նե-
րի շրջա նում գեն դե րազ գա յուն վե րա պատ րաս տում նե րի ի րա կա նաց ման պա հան ջին հա-
մա պա տաս խա նե լիութ յան տե սանկ յու նից ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յան և ձ ևա վոր ված 
գոր ծե լա կեր պե րի ու սում նա սի րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ.

 ● Ք րեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յող նե րի վե րա պատ րաստ ման 2019-2021 թվա կան նե-
րի դա սըն թաց նե րի ցան կե րում տեղ գտած թե մա նե րի վեր նագ րե րի ու սում նա սի-
րու մը թույլ է տա լիս ար ձա նագ րել, որ ներ կա յաց ված ցան կե րում ՔՀԿնե րում 
գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան հար ցե րին նվիր ված մեկ միաս նա կան դա
սըն թաց առ կա չէ։ 

 ● Կին դա տա պարտ յալ նե րի և  ա զա տազրկ ված նե րի հետ աշ խա տան քի ա ռանձ նա-
հատ կութ յուն նե րին նվիր ված ա ռան ձին դա սըն թա ցի առ կա յութ յու նը դրա կան է, 
սա կայն անհ րա ժեշտ է, որ տվյալ դա սըն թա ցը լի նի գեն դե րազ գա յուն, ա պա
հո վի մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին հա մա ձայն, գեն դե րա յին բռնութ յան և 
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խտ րա կա նութ յան, կին բան տարկ յալ նե րի գեն դե րա յին հա տուկ կա րիք նե րի 
և  ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ հար ցե րի (այդ թվում՝ սույն բաժ նում քննարկ
վող հար ցե րի և խն դիր նե րի) ար տա ցոլ վա ծութ յու նը։ Նշ ված հար ցե րի ար տա
ցոլ վա ծութ յու նը պար զե լու հա մար անհ րա ժեշտ է նաև ու սում նա կան պլան
նե րի ա ռան ձին հա մա պար փակ ու սում նա սի րութ յուն։ 

 ● Ներ կա յաց ված ցան կե րում ընդգրկ ված են այն պի սի դա սըն թաց ներ, ո րոնք կա րող 
են պա րու նա կել ՔԿՀ-նե րում գեն դե րա յին բռնութ յան, խտրա կա նութ յանն անդ րա-
դար ձող մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րի, այդ թվում՝ «Բանգ կո կի կա նոն նե րով» սահ-
ման վող պա հանջ նե րի վե րա բեր յալ են թա թե մա ներ կամ հար ցեր, ին չը պար զե լու 
հա մար ևս  անհ րա ժեշտ է ի րա կա նաց նել ու սում նա կան պլան նե րի ա ռան ձին 
հա մա պար փակ ու սում նա սի րութ յուն։

Ըստ այդմ՝ մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան քրեա կա տա րո ղա կան ծա-
ռա յող նե րի վե րա պատ րաստ ման ի րա կա նա ցումն ա պա հո վե լու նպա տա կով ա ռա ջար կում 
ենք.

 - Կա տա րել առ կա դա սըն թաց նե րի ու սում նա կան պլան նե րի խոր քա յին և հա մա-
պար փակ ու սում նա սի րութ յուն՝ դրան ցում գեն դե րազ գա յուն վե րա պատ րաս տում-
նե րի ի րա կա նաց ման մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րի ար տա ցոլ վա ծութ յու նը վեր հա-
նե լու նպա տա կով։

 - Ու սում նա սի րութ յան հի ման վրա կա տա րել փո փո խութ յուն ներ առ կա դա սըն թաց-
նե րի ու սում նա կան պլան նե րում և ներդ նել նոր դա սըն թաց ներ, ո րոնք կհա մա պա-
տաս խա նեն քրեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յող նե րի գեն դե րազ գա յուն վե րա պատ-
րաս տում նե րին վե րա բե րող մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին, այդ թվում՝ «Բանգ կո կի 
կա նոն նե րով» սահ ման վող պա հանջ նե րին։ 
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Սույն բաժ նում տեղ գտած վեր լու ծութ յան արդ յուն քում ա ռա ջար կում ենք.

1. Ա պա հո վել ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րի 2021 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 8-ի 
թիվ N 439-Լ հրա մա նի (քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում հո գե կան ա ռող ջութ-
յան զննութ յան և ռիս կի գնա հատ ման նոր գոր ծիք նե րի) շա րու նա կա կա նութ յու նը` 
ի րա կա նաց նե լով փոր ձարկ ման արդ յուն քում ստաց ված տվյալ նե րի գեն դե րազ գա-
յուն (ներդր վող գոր ծիք նե րը որ քա նո՞վ են ե րաշ խա վո րում կնոջ նկատ մամբ խոշ-
տանգ ման, վատ վե րա բեր մուն քի և գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան տար բեր դրսևո-
րում նե րի են թարկ վե լու փաս տի վեր հան ման հնա րա վո րութ յու նը) վեր լու ծութ յուն։ 
Վե րոնշ յա լը հնա րա վո րութ յուն կտա ստաց ված տվյալ նե րի հիմ քով ի րա կա նաց նե լու 
գոր ծիք նե րի և  ըն թա ցա կար գե րի բա րե լա վում՝ դրանք հա մա պա տաս խա նեց նե լով 
հաս տա տութ յուն ըն դուն վող կա նանց շրջա նում ռիս կե րի գեն դե րազ գա յուն գնա-
հատ ման մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին։

2. Հա մա լիր բուժզն նութ յան գեն դե րազ գա յու նութ յան ա պա հով ման մի ջազ գա յին չա-
փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան ի րա կա նաց նել հետև յալ օ րենսդ րա կան փո փո-
խութ յուն նե րը. ա) ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րի 2021 թվա կա նի ապ րի լի 21-ի 
N 163-Լ հրա մա նի 2-րդ հա վել վա ծի 14-րդ կե տում կա տա րել փո փո խութ յուն և սահ-
մա նել նույն սե ռի մաս նա գե տի կող մից բժշկա կան զննութ յան ի րա կա նաց ման ան- 
հ նա րի նութ յան դեպ քում բժշկա կան զննութ յա նը պահ ման վայ րի նույն սե ռի աշ խա-
տակ ցի ներգ րավ ման վե րա բեր յալ կար գա վո րում ներ։ բ) « Ձեր բա կալ ված և կա լա-
նա վոր ված ան ձանց պահ ման վայ րե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քում, ո րի 21-րդ հոդ վա ծում 
և Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Կա ռա վա րութ յան 2006 թվա կա նի մա յի սի 26-ին 
ըն դուն ած N 825-Ն ո րոշ ման հա վել վա ծի 13-րդ կե տում կա տա րել փո փո խութ յուն և 
հա նել «ե թե բժշկա կան զննութ յունն ի րա կա նաց նող բժիշ կը հա կա ռա կը չի պա հան-
ջում» բա ռա կա պակ ցութ յու նը։

3. Մինչ քրեակատարողական հիմնարկ ընդունվելը բռնութ յան են թարկ ված կա լա-
նա վոր ված և դա տա պարտ յալ կա նանց կա րիք նե րին հա մա պա տաս խան տրա մա- 
դր վող ի րա վա կան և սո ցիալ-հո գե բա նա կան ա ջակ ցութ յան և խորհր դատ վութ յան 
արդ յու նա վե տութ յան և գեն դե րազ գա յու նութ յան ա պա հով ման նպա տա կով ի րա կա-
նաց նել հետև յալ գոր ծառ նա կան քայ լե րը. ա) Ա պա հո վել քրեա կա տա րո ղա կան հիմ-
նարկ նե րում բա վա րար քա նա կով և մաս նա գի տա կան բարձր ո րա կա վո րում ու նե-
ցող ի րա վա բան նե րի, հո գե բան նե րի և սո ցիա լա կան աշ խա տող նե րի առ կա յութ յու-
նը։ բ) Ա պա հո վել նշված մաս նա գետ նե րի գեն դե րազ գա յու նութ յու նը, նրանց կող մից 
ա զա տազրկ ված կանանց հետ աշ խա տան քի և վար վե ցո ղութ յան է թի կա կան նոր-
մե րի պահ պա նու մը, ո րը նե րա ռում է որ ևէ հիմ քով խտրա կան կամ նվաս տա ցու ցիչ 
վե րա բեր մուն քի դրսևո րում նե րի բա ցա ռու մը։ գ) Ա պա հո վել նշված մաս նա գետ նե րի՝  
գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան են թարկ ված կանանց հետ աշ խա տե լու հա մար բա-
վա րար և  անհ րա ժեշտ հմտութ յուն նե րի և գի տե լիք նե րի առ կա յութ յու նը։

4. Ի րա կա նաց նել քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում ԼԳԲՏ ան ձանց, մաս նա վո-
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րա պես տրանս գեն դեր կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան և բռ նութ յան դրսևո-
րում նե րի հա մա լիր ու սում նա սի րում, ռիս կե րի և կա րիք նե րի գնա հա տում և վերջ 
դնել քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում տվյալ ան ձանց նկատ մամբ կա տար վող 
բռնա րարք նե րի ան պատ ժե լիութ յան մթնո լոր տին։ 

5. Սահ մա նել քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում ԼԳԲՏ ան ձանց, մաս նա վո րապես 
տրանսգենդեր կանանց արժանապատիվ, անվտանգ և սեռական կողմ նո րոշ ման 
և/ կամ գեն դե րա յին ինք նութ յան հիմ քով խտրա կա նութ յու նից, նվաստացնող վե-
րա բեր մուն քից և բռ նութ յու նից զերծ պահ ման պայ ման նե րի ա պա հով մանն ուղղ-
ված գոր ծուն մե խա նիզմ ներ՝ հաշ վի առ նե լով հատկապես այն հան գա ման քը, որ 
նրանց նկատմամբ խտրականությունն ու բռնության գործադրումը տե ղի են ու նե-
նում քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րի վարչակազմի ի մա ցութ յամբ և թողտ վութ-
յամբ։ Ար ձա նագր ված դեպ քե րի կա պակ ցութ յամբ անհ րա ժեշտ է ա պա հո վել ար դար 
և  արդ յու նա վետ քննութ յուն և դա տա կան կար գով հե տապն դել պա տաս խա նա տու 
ան ձանց։ 

6. Կա տա րել ԼԳԲՏ ան ձանց, մաս նա վո րա պես տրանս գեն դեր կա նանց քրեա կա տա րո-
ղա կան հիմ նարկ նե րում անվ տանգ տե ղա բաշխ ման հիմ նա հար ցի վե րա բեր յալ մի-
ջազ գա յին փոր ձի և հա յաս տան յան հա մա տեքս տի հա մադր ված և հա մա լիր ու սում-
նա սի րութ յուն։ Տվ յալ ու սում նա սի րութ յան և վեր հան ված խնդիր նե րի հի ման վրա 
ներդ նել մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան՝ տրանս գեն դեր ան ձանց 
տե ղա բաշխ ման այն պի սի մե խա նիզմ ներ, ո րոնք կա պա հո վեն վեր ջին նե րիս նկատ-
մամբ գեն դե րա յին հիմ քով խտրա կա նութ յան և բռ նութ յան ռիս կե րի կան խար գե լումը։ 

7. Հս տա կեց նել ՀՀ ԱՆ քրեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յութ յան՝ կա լա նա վոր ված նե րին պա-
հե լու վայ րե րի և  ուղ ղիչ հիմ նարկ նե րի ներ քին կա նո նա կար գում տեղ գտած՝ անձ նա-
կան խու զար կութ յու նը ան ձի պա տիվն ու ար ժա նա պատ վութ յու նը չոտնահարելով 
կատարելու սկզբուն քը և սա նի տա րա հի գիե նիկ նոր մե րի պահ պան ման վե րա բեր յալ 
կա նո նը՝ մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րից բխող հստակ կար գա վո րում ները անձ նա կան 
խու զար կութ յան ի րա կա նաց ման թույ լատ րե լի և  ոչ թույ լատ րե լի ե ղա նակ նե րի վե րա-
բեր յալ։ Մաս նա վո րա պես ամ րագ րել ին վա զիվ զննում նե րի ի րա կա նաց ման արգելքը։

8. Միջազգային չափանիշներին համապատասխան՝ սահ մա նել հա տուկ ի րա վա-
կար գա վո րում ներ «Ա բով յան» քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նար կի ղե կա վար կազ մի 
և  աշ խա տա կազ մի, մաս նա վո րա պես ու ղեկց ման և  անվ տան գութ յան ա պա հով-
ման գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նող հաս տիք նե րի՝ միայն կին աշ խա տա կից նե րով 
համալրումը երաշխավորելու նպա տա կով։

9. Հիմք ըն դու նե լով մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րը և փոր ձա գետ նե րի ար ձա նագ րած 
մտա հո գութ յուն նե րը՝ կա տա րել մի ջազ գա յին լա վա գույն փոր ձի ու սում նա սի րութ յուն 
կա նանց քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րի գեն դե րազ գա յուն ղե կա վար ման վե-
րա բեր յալ և քայ լեր ձեռ նար կել Հա յաս տա նում այդ փոր ձի ներդր ման ուղ ղութ յամբ։ 

10. Ա պա հո վել ա զա տազրկ ված կա նանց ըն տա նի քի ան դամ նե րի հետ աշ խա տան քի 
գոր ծուն և  արդ յու նա վետ մե խա նիզմ ներ, ո րոնք կնպաս տեն ինչ պես ըն տա նի քի հետ 
կա պի պահ պան մա նը, այն պես էլ կհաղ թա հա րեն ա զա տազրկ ված կա նանց հան-
դեպ կարծ րա տի պա յին ըն կա լում նե րը։ 
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11. Կա տա րել քրեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յող նե րի վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց-
նե րի ու սում նա կան պլան նե րի խոր քա յին և հա մա պար փակ ու սում նա սի րութ յուն՝ 
դրան ցում գեն դե րազ գա յուն վե րա պատ րաս տում նե րի ի րա կա նաց ման մի ջազ գա յին 
չա փա նիշ նե րի ար տա ցոլ վա ծութ յու նը վեր հա նե լու նպա տա կով։ Ու սում նա սի րութ-
յան հի ման վրա կա տա րել փո փո խութ յուն ներ առ կա դա սըն թաց նե րի ու սում նա կան 
պլան նե րում և ներդ նել նոր դա սըն թաց ներ, ո րոնք կհա մա պա տաս խա նեն քրեա կա-
տա րո ղա կան ծա ռա յող նե րի գեն դե րազ գա յուն վե րա պատ րաս տում նե րին վե րա բե-
րող մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին, այդ թվում՝ «Բանգ կո կի կա նոն նե րով» սահ ման-
վող պա հանջ նե րին։
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Բա ժին 4

 Հիմն ախնդ րի հաս ցեագ րում հո գե կան  
ա ռող ջութ յան ո լոր տի հա մա տեքս տում

Մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րը և  ա ռա ջա դեմ փոր ձը 
շեշ տադ րում են, որ հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ, սո ցիալ-հո գե բա նա կան և մ տա վոր 
հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց նկատ մամբ բռնութ յան խնդրի հասցեագրումն ան-
մի ջա կա նո րեն պայ մա նա վոր ված է տվյալ ան ձանց ա զա տութ յան սահ մա նա փակ մամբ և 
հաս տա տութ յուն նե րում մե կու սաց ման պրակ տի կա նե րի վե րաց մամբ: 

Հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ, սո ցիալ-հո գե բա նա կան և մ տա վոր հաշ ման դա մութ-
յուն ու նե ցող ան ձանց նկատ մամբ բռնութ յան ու վատ վե րա բեր մուն քի ռիսկն էա պես ա ճում 
է հաս տա տութ յուն նե րում մե կու սաց ման պայ ման նե րում։ Սա են վկա յում ինչ պես մի ջազ գա-
յին ու սում նա սի րութ յուն նե րը, այն պես էլ սույն հե տա զո տութ յան շրջա նա կում հա յաս տան յան 
հա մա տեքս տի վե րա բեր յալ հա վաք ված տվյալ նե րը։ Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց 
նկատ մամբ հա յաս տան յան հաս տա տութ յուն նե րում ան մարդ կա յին կամ նվաստացնող վե-
րա բեր մուն քի առ կա յութ յան, նրանց նկատ մամբ որ պես բուժ ման կամ պատ ժի մի ջոց ան-
տես ման և ֆի զի կա կան զսպման կի րառ ման, շա հա գործ ման, ինչ պես նաև հո գե բու ժա կան 
և խ նամ քի հաս տա տութ յուն նե րում գնտվող ան ձանց կող մից բո ղոք ներ ներ կա յաց նե լու ըն-
թա ցա կար գե րի ա նարդ յու նա վետ և  ոչ բա վա րար լի նե լու խնդիր նե րին է անդ րա դար ձել նաև 
Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի հար ցե րով կո մի տեն Հա յաս տա նին 
ուղ ղած իր դի տար կում նե րում123։ 

Ըստ այդմ՝ ՄԻՀԿը, ար ձա նագ րե լով հա յաս տան յան հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ
յուն նե րում բռնութ յան դեպ քե րի, ինչ պես նաև գեն դե րա յին բռնութ յան ռիս կե րի առ կա
յութ յու նը124 և դ րանք ան հա պաղ հաս ցեագ րե լու պե տութ յան պար տա վո րութ յու նը, սույն 
բաժ նի շրջա նա կում ա ռաջ նա հերթ է հա մա րել հիմ նախնդ րի քննար կու մը ոչ թե գոր ծող 
հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յան բա րե լավ ման, այլ ո լոր տի 
ամ բող ջա կան մո դե լա յին փո փո խութ յան և պե տութ յան կող մից հո գե կան ա ռող ջութ
յան ո լոր տի ա պաինս տի տու ցիո նա լաց ման գոր ծըն թա ցի պատ շաճ ի րա կա նաց ման 
հա մա տեքս տում125։

Մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րի ի րա ցու մը հաշ ման դա-
մութ յան ո լոր տում պա հան ջում է ի րա վուն քա հենք մո տե ցում՝ գա ղա փա րա կան, մո տե-

123. Տե՛ս CRPD, 2017, Concluding Observation on the Initial Report of Armenia (անգլերեն), http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ash
x?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhspZQ2sppBOANJSxHHwrsEJbjcpUWkg%2BMkKIITZvw7JK%2BuYWfpBtdMlEVnF0fSZiwodb8OBMgU4q3E3dlH%
2FYkMw%2Fe0juigiYWKOfVF6vzhs77

124. Տե՛ս Բաժին 1:

125. Միևնույն ժամանակ ՀՀ-ում գործող հոգեբուժական կազմակերպությունների գործունեության կարգավորման և այդ 
համատեքստում բռնության/գենդերային հիմքով բռնության կանխարգելման հարցերին հետազոտությունն անդրադարձել է 
հիմնախնդրի ամփոփ նկարագրման (Բաժին 1), հիմնախնդրի իրավական ճանաչման (Բաժին 2) և հաստատություններում արտաքին 
մշտադիտարկման իրականացման (Բաժին 5) վերաբերյալ բաժինների շրջանակում։
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ցում նե րի և վե րա բեր մուն քի ա ռու մով ար մա տա կան փո փո խութ յուն։ Ի րա վուն քա հենք մո-
տեց ման հա մա ձայն՝ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող յու րա քանչ յուր անձ դի տարկ վում է ոչ թե 
իբրև «խնդիր ու նե ցող», բուժ ման, գեր հո գա տա րութ յան կամ բա րե գոր ծութ յան «օբ յեկտ», այլ 
իբրև հա սա րա կութ յան լիի րավ ան դամ, որն ու նի սե փա կան կյան քի վե րա բեր յալ ա զատ, 
տե ղե կաց ված և սե փա կան կա մար տա հայտ ման հիմ քով ո րո շում ներ կա յաց նե լու ի րա
վունք, և  ո րի նկատ մամբ հա վա սար և  ար ժա նա պա տիվ վե րա բեր մուն քը պետք է պահ պան-
վի կյան քի բո լոր ո լորտ նե րում126:

Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի (նե րառ յալ հո գե կան ա ռող ջութ յան 
ո լոր տի) վե րա բեր յալ օ րենսդ րութ յան և քա ղա քա կա նութ յուն նե րի մշակ ման և կի րառ ման 
գոր ծըն թա ցում պե տութ յուն նե րի հա մար պետք է ու ղե նի շա յին լի նեն « Հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի մա սին» ՄԱԿի կոն վեն ցիա յով (այ սու հետ՝ նաև Հաշ-
ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի կոն վեն ցիա)127 սահ ման վող պար տա վո-
րութ յուն նե րը, Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի հար ցե րով կո մի
տեի (այ սու հետ՝ նաև ՀՈՒԱԻՀԿ) և ՄԱԿ-ի այլ պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի պրակ տի կա-
յով ձևա կերպ ված չա փա նիշ նե րը։

Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի կոն վեն ցիան սահ մա նում է հաշ
ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց՝ օ րեն քի առջև հա վա սա րութ յու նը (հոդ ված 12), ա զա
տութ յու նը և  անվ տան գութ յու նը (հոդ ված 14), շա հա գոր ծու մից, բռնութ յու նից և դա ժան 
վե րա բեր մուն քից ա զա տու մը (հոդ ված 16), ան ձի ան ձեռնմ խե լիութ յու նը (հոդ ված 17), ան
կախ ապ րե լու և հա մայն քում ներգ րավ վե լու ի րա վուն քը (հոդ ված 19) և  այլ ի րա վունք ներ 
ու ա զա տութ յուն ներ։

Կոն վեն ցիան նաև ար ձա նագ րում է, որ «հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նայք և  աղ ջիկ-
նե րը՝ տա նը, թե դրսում, ա վե լի հա ճախ են են թարկ վում բռնութ յան, վի րա վո րան քի կամ 
ա նար գան քի, ար հա մար հա կան, ան փույթ կամ վատ վե րա բեր մուն քի ու շա հա գործ ման», և 
շեշ տում է «հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց` մար դու ի րա վունք նե րից ու հիմ նա րար 
ա զա տութ յուն նե րից լիար ժե քո րեն օգտ վե լուն նպաս տող բո լոր ծրագ րե րում գեն դե րա յին 
մո տե ցում որ դեգ րե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը» ( Կոն վեն ցիա յի նա խա բան)։

Հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ, սո ցիալհո գե բա նա կան և մ տա վոր հաշ ման դա
մութ յուն ու նե ցող կա նայք բազ մա կի խտրա կա նութ յան են թարկ վող խումբ են՝ թե՛ գեն
դե րա յին և թե՛ ա ռող ջա կան կար գա վի ճա կի կամ հաշ ման դա մութ յան հիմ քով, ին չի 
հետ ևան քով նաև ա ռա վել խո ցե լի են բռնութ յան տար բեր դրսևո րում նե րի, այդ թվում՝ 
սե ռա կան բռնութ յան նկատ մամբ128։

126. Տե՛ս UNICEF, 2021, Discussion Paper. A Rights-Based Approach to Disability in the Context of Mental Health, United Nations Children’s Fund 
(անգլերեն), https://www.unicef.org/documents/rights-based-approach-disability-context-mental-health

127. Տե՛ս «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» կոնվենցիա, https://www.arlis.am/documentview.
aspx?docID=64762 ։ Կոնվենցիայով արձանագրված ընդհանուր սկզբունքներ են, ի թիվս այլնի, հարգանքը արժանապատվության, 
անհատի ինքնուրույնության, ազատ ընտրության և անձի անկախության իրավունքի նկատմամբ, խտրականության բացառումը, 
հնարավորությունների հավասարությունը, մատչելիությունը, հավասարությունը տղամարդկանց և կանանց միջև, հարգանքը 
հաշմանդամություն ունեցող երեխաների զարգացող հնարավորությունների նկատմամբ և հարգանքը հաշմանդամ երեխաների` իրենց 
ինքնությունը պահպանելու իրավունքի նկատմամբ (հոդված 3):

128. Այսպես՝ 2018 թվականին ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ աշխարհում հաշմանդամություն 
ունեցող անձինք միջինում երեք անգամ ավելի հաճախ են ենթարկվում ֆիզիկական, սեռական և հոգեբանական բռնության՝ 
հաշմանդամություն չունեցող անձանց համեմատությամբ, իսկ հաշմանդամություն ունեցող կանայք տասն անգամ ավելի խոցելի 
են սեռական բռնության տեսանկյունից, քան հաշմանդամություն ունեցող տղամարդիկ, ընդ որում՝ սոցիալ-հոգեբանական կամ 
մտավոր հաշմանդամություն ունեցող կանանց 68%-ը սեռական ոտնձգության է ենթարկվում անչափահասության ընթացքում՝ մինչև 
18 տարեկանը։ Տե՛ս UNFPA, 2018, Women and Young Persons with Disabilities: Guidelines for Providing Rights-Based and Gender-Responsive 
Services to Address Gender-Based Violence and Sexual and Reproductive Health and Rights (անգլերեն), https://www.unfpa.org/sites/default/files/
pub-pdf/UNFPA-WEI_Guidelines_Disability_GBV_SRHR_FINAL_19-11-18_0.pdf 
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Հո գե բու ժա կան հաս տա տութ յուն նե րում ա զա տութ յու նից զրկված կա նանց խնդիր նե րին 
անդ րա դառ նա լով՝ Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի հար ցե րով կո մի-
տեն մաս նա վո րա պես ար ձա նագ րում է, որ.

 ● Հոգեբուժական հաստատություններում ա զա տութ յու նից զրկված կա նայք ա ռա
վել հա ճախ են են թարկ վում խոշ տան գում նե րի, ան մարդ կա յին կամ նվաս տա-
ցու ցիչ վե րա բեր մուն քի և պատ ժի։

 ● Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նանց նկատ մամբ հո գե բու ժա կան հաս տա տութ-
յուն նե րում ա ռանց ան ձի հա մա ձայ նութ յան հո գե բու ժա կան մի ջամ տութ յուն
ներն ա վե լի հա ճախ են կի րառ վում, քան հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող տղա-
մարդ կանց նկատ մամբ՝ ան գոր ծու նա կութ յան և բժշ կա կան անհ րա ժեշ տութ յան 
կեղծ մեկ նա բան ման լույ սի ներ քո, ին չը հա ճախ նաև թույ լատր վում է ներ պե տա-
կան օ րենսդ րութ յուն նե րով։

 ● Հո գե բու ժա կան հաս տա տութ յուն նե րում կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան գոր-
ծադր ման ա ռանձ նա հատ կութ յունն է բռնա րա րի՝ սե փա կան ան պատ ժե լիութ
յան բարձր հա վա նա կա նութ յան գի տակ ցու մը։

 ● Հո գե բու ժա կան հաս տա տութ յուն նե րում կա նայք խո ցե լի են բռնութ յան այն պի-
սի դրսևո րում նե րի նկատ մամբ, ինչ պի սիք են հար կա դիր մեր կա ցու մը տղա մարդ 
անձ նա կազ մի կող մից, կամ քին հա կա ռակ հո գե մետ դե ղո րայ քի ըն դու նու մը, դե-
ղո րայ քի գեր դո զա վո րու մը, ո րը հա ճախ ար վում է կնոջ սթա փութ յունն ու ար
ձա գան քո ղա կա նութ յու նը նվա զեց նե լու նպա տա կով, ին չը նվա զեց նում է նաև 
սե ռա կան բռնութ յան են թարկ վե լու պա րա գա յում տե ղի ու նե ցա ծը հի շե լու կամ 
նկա րագ րե լու կնոջ կա րո ղութ յուն նե րը (ՀՈՒԱԻՀԿ, Ընդ հա նուր դի տար կում N 3129):

Անդ րա դառ նա լով հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ և սո ցիալ-հո գե բա նա կան հաշ ման-
դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց՝ հաս տա տութ յուն նե րում մե կու սաց նե լու պրակ տի կա նե րին՝ 
պետք է նշել, որ պատ մա կա նո րեն խտրա կա նութ յու նը վեր ջին նե րիս նկատ մամբ մե ծա պես 
հան գեց րել է նրանց մար գի նա լաց մա նը և մե կու սաց մա նը։ 

Հո գե կան ա ռող ջութ յանն առնչ վող խա րանն ու կարծրատիպները մե ծա պես առ կա են մինչ 
այժմ և  ըն կած են հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց՝ ա զա տութ յու նից 
զրկե լու ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յուն նե րի հիմ քում130, իսկ տվյալ ան ձանց խնդիր նե րին 
և կա րիք նե րին պե տութ յան կող մից տրվող հիմ նա կան լու ծումն է հաս տա տութ յուն նե րում 
նրանց բնա կութ յան (պահ ման) և խ նամ քի կազ մա կեր պու մը131։

Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված՝ Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք
նե րի հար ցե րով կո մի տեի ա ռա ջադ րած օ րա կար գա յին հիմ նա հար ցե րից է փաս տա ցի 
կամ են թադր յալ հաշ ման դա մութ յան, ֆի զի կա կան, մտա վոր և հո գե կան ա ռող ջութ յան 
հիմ քով ան ձի ա զա տութ յու նը սահ մա նա փա կե լու ան թույ լատ րե լիութ յու նը։ 

129. Տե՛ս UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), General comment No. 3 (2016), Article 6: Women and girls with 
disabilities, 2 September 2016, CRPD/C/GC/3 (անգլերեն), https://www.refworld.org/docid/57c977344.html 

130. Տե՛ս Deany P., Psychosocial Disability: one of the most misunderstood areas of disability, 9th session of the Conference of States Parties to the 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities, June 15, 2016 (անգլերեն), https://disabilityrightsfund.org/our-impact/insights/psychosocial-
disability/

131. Տե՛ս Հոգեկան առողջություն. ապաինստիտուցիոնալացում, Reforms.am տեղեկատվական կայք, https://reforms.am/reforms/
deinstitutionalization-mental-health/
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ՀՈՒԱԻՀԿն  ար ձա նագ րում է հաշ ման դա մութ յան (այն է՝ ֆի զի կա կան, սո ցիալհո
գե բա նա կան, մտա վոր կամ զգա յա կան կար գա վի ճակ, ո րը դիտ վում է իբրև տար բեր
վող՝ ան ձի բնա կա նոն ա ռող ջա կան կար գա վի ճա կից) հիմ քով ան ձին ա զա տութ յու նից 
զրկման բա ցար ձակ ար գել քը և շեշ տում է, որ թե պետ մի շարք պե տութ յուն նե րում հո գե-
կան ա ռող ջութ յան ո լոր տի օ րենսդ րութ յուն նե րը թույ լատ րում են ան ձանց ա զա տութ յու նից 
զրկել են թադր յալ կամ փաս տա ցի հաշ ման դա մութ յան հիմ քով, պայ մա նով, որ առ կա են այլ 
հիմ քեր (նե րառ յալ այդ ան ձանց վտան գա վո րութ յունն ի րենց և  այլ ան ձանց հա մար), նման 
գոր ծե լա կերպն ան հա մա տե ղե լի է Կոն վեն ցիա յի 14րդ հոդ վա ծի և Կո մի տեի այս կա
պակ ցութ յամբ կա յաց րած նա խա դե պա յին ո րո շում նե րի հետ (ՀՈՒԱԻՀԿ, Կոն վեն ցիա յի 
14րդ հոդ վա ծի (Ան ձի ա զա տութ յու նը և  անվ տան գութ յու նը) վե րա բեր յալ ու ղե ցույց132:

Տվ յալ հա յե ցա կար գի խիստ պահ պա նու մը կար ևոր է հատ կա պես հաշ վի առ նե լով, որ հո-
գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց պա րա գա յում բռնութ յան ու վատ վե րա-
բեր մուն քի ռիսկն էա պես ա ճում է նրանց ա զա տութ յան սահ մա նա փակ ման և հաս տա տութ-
յուն նե րում մե կու սաց ման պայ ման նե րում133։ 

Խնդ րի հաս ցեագր ման նպա տա կով մի շարք երկր նե րում վեր ջին տաս նամ յակ նե րում ի րա-
կա նաց վել է հո գե կան ա ռող ջութ յան ո լոր տը կար գա վո րող ներ պե տա կան հա մա կար գե րի 
հիմ նա րար վե րա նա յում և  ան ցում հո գե բու ժա կան հաս տա տութ յուն նե րից հա մայն քա յին 
մի ջա վայ րում բուժս պա սարկ ման, սո ցիա լա կան և հո գե բա նա կան ա ջակ ցութ յան տրա-
մադրման, այն է՝ ա պաինս տի տու ցիո նալ ո լոր տա յին քա ղա քա կա նութ յուն նե րի ներ 
դ րում134։

Ա պաինս տի տու ցիո նա լաց ման հիմ քում « Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք-
նե րի մա սին» կոն վեն ցիա յով պա հանջ վող ե րաշ խիք նե րի հա մա լիր ի րա գոր ծու մը և մաս-
նա վո րա պես Կոն վեն ցիա յի 19-որդ հոդ վա ծից բխող՝ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց 
ան կախ ապ րե լու և հա մայն քում ներգ րավ վե լու ի րա վուն քի լիար ժեք ի րա գոր ծումն են։ 

132. Հաշմանդամության հիմքով անձին ազատությունից զրկման ներպետական իրավական հիմքերի պահպանումն էական խնդիր է 
նաև հայաստանյան համատեքստում, ինչը կոպտորեն հակասում է ՀՈՒԱԻՀԿ-ի այս կապակցությամբ առաջադրած պահանջներին։ 
Տվյալ խնդրի մասնավոր դիտարկումը թեպետ դուրս է սույն հետազոտության շրջանակից, սակայն հարկ ենք համարում շեշտել, 
որ խնդրի կապակցությամբ ՀՈՒԱԻՀԿ-ը Հայաստանին ուղղած իր դիտարկումներում նշել է, որ «Կոմիտեին մտահոգում են 
ներպետական իրավական դրույթները, որոնք թույլ են տալիս սոցիալ-հոգեբանական և/կամ մտավոր հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց երկարաժամկետ, երբեմն իրենց կյանքի ամբողջ ընթացքում կամայական ազատությունից զրկումը՝ ներառյալ ոչ 
կամովին հոսպիտալացումը և հարկադիր ինստիտուցիոնալացումը, ինչպես և հաստատություններում ազատությունից զրկված 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար բավարար իրավական երաշխիքների և աջակցության բացակայությունը»։ Ըստ այդմ՝ 
Կոմիտեն ՀՀ Կառավարությանը հորդորել է ուժը կորցրած ճանաչել և արգելել հոգեկան խանգարման հիմքով կալանավորումը՝ 
ներառյալ ոչ կամովին հոսպիտալացումը և հարկադիր ինստիտուցիոնալացումը, ինչպես նաև ոչ կոնսենսուսային հոգեբուժական 
բուժումը։

133. Սա են փաստում միջազգային բազմաթիվ ուսումնասիրություններ և զեկույցներ։ Տե՛ս, օրինակ, OHCHR, 2018, Mental health and 
human rights. Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights (անգլերեն), https://undocs.org/en/A/HRC/39/36, 
Quinn C., Happel B., 2015, Exploring Sexual Risks in a Forensic Mental Health Hospital: Perspectives from Patients and Nurses, Issues in Mental 
Health Nursing, Vol. 36(9), pp 669-677 (անգլերեն), https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/01612840.2015.1033042?journalCode=imhn20, 
Melville J., 2012, Professional sexual abuse in mental health services: Capturing practitioner views of a contemporary corruption of care, Social 
Work & Social Sciences Review, 15(3) pp 26-43 (անգլերեն), https://www.researchgate.net/publication/274202232_Professional_sexual_abuse_in_
mental_health_services

134. Ապաինստիտուցիոնալացումը երեք հիմնական բաղադրիչներից է կազմված՝ անձանց տեղափոխում հաստատություններից 
համայնք, հրաժարում հոսպիտալացումից և այլընտրանքային խնամքի կենտրոնների և ծառայությունների ստեղծում։ Արևմտյան 
հասարակություններում հոգեբուժական հաստատությունների ապաինստիտուցիոնալացման գործընթացը սկսվել է դեռևս 
1950-ականներից, և, ըստ մի շարք հետազոտությունների, այն նպաստել է հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց 
ինտեգրմանը հասարակությունում՝ զուգահեռաբար ստանալով հոգեկան առողջության ծառայություններ և անհրաժեշտ անհատական 
աջակցություն, ապրելով համայնքում և բոլորի հետ հավասար հիմքերով իրացնելով սեփական իրավունքները և ազատությունները։ 
Տե՛ս Novella E., 2010, Mental Health Care in the Aftermath of Deinstitutionalization: A Retrospective and Prospective View. Health Care 
Analysis, 18(3), 222–238 (անգլերեն), https://sci-hub.se/10.1007/s10728-009-0138-8,  տե՛ս նաև Hudson, C. G. (2019). Deinstitutionalization of 
mental hospitals and rates of psychiatric disability: An international study. Health & Place, 56, 70–79 (անգլերեն), https://sci-hub.se/10.1016/j.
healthplace.2019.01.006։ Հոգեկան առողջություն. ապաինստիտուցիոնալացում, Reforms.am տեղեկատվական կայք, https://reforms.am/
reforms/deinstitutionalization-mental-health/:

https://undocs.org/en/A/HRC/39/36
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Ա պաինս տի տու ցիո նա լաց ման պա հանջն ա ռա ջադր ված է ինչ պես ՀՈՒԱԻՀԿի, այն
պես էլ ՄԱԿի մար դու ի րա վունք նե րի այլ պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի կող մից135։ 

2017 թվա կա նին ՀՈՒԱԻՀԿ-ը ներ կա յաց րել է 19-րդ հոդ վա ծի վե րա բեր յալ Ընդ հա նուր դի-
տար կում, ո րով ար ձա նագր վել է, որ տվյալ ի րա վուն քի ի րաց ման հա մար անհ րա ժեշտ են 
հա մա կար գա յին փո փո խութ յուն ներ, մաս նա վո րա պես պե տութ յուն նե րի կող մից լիար
ժեք ա պաինս տի տու ցիո նա լաց ման ի րա կա նա ցում։ Կոն վեն ցիա յի ան դամ պե տութ
յուն նե րում կոն վեն ցիա յին միա ցու մից ի վեր չպետք է գոր ծարկ վի ոչ մի նոր հաս տա
տութ յուն, չպետք է ի րա կա նաց վի նաև գոր ծող հաս տա տութ յուն նե րի վե րա նո րո գում 
(բա ցա ռութ յուն են կազ մում հաս տա տութ յան շեն քա յին պայ ման նե րին վե րա բե րող 
ծայ րա հեղ հրա տապ աշ խա տանք նե րը՝ մինչև լիար ժեք ա պաինս տի տու ցիո նա լաց ման 
ի րա կա նա ցու մը): Հաս տա տութ յուն նե րը չպետք է ընդ լայն վեն և հա մալր վեն նոր բնա
կիչ նե րով։ Պե տութ յուն նե րից, այս պի սով, պա հանջ վում է հրա ժա րում բո լոր տե սա կի 
ինս տի տու ցիո նալ մի ջա վայ րե րից (ան կախ դրանց չա փից, տե սա կից, կար գա վի ճա կից) 
և դ րանց փո խա րի նում ան կախ ապ րե լուն ա ջակ ցող ծա ռա յութ յուն նե րով (independent 
living support services)։ Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց՝ ան կախ ապ րե լու և հա
մայն քում ներգ րավ վե լու ի րա վուն քի հարգ ման հրա մա յա կա նից է բխում նաև ի րենց 
կամ քին հա կա ռակ հո գե բու ժա կան հաս տա տութ յուն նե րում կամ ի րենց ա ռող ջա կան 
վի ճա կով և/ կամ հաշ ման դա մութ յամբ պայ մա նա վոր ված ա զա տութ յու նից զրկման այլ 
պայ ման նե րում գտնվող ան ձանց ա զատ ար ձա կու մը։

ՀՈՒԱՀԿ-ը 2021 թվա կա նին ներ կա յաց րել է Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց 
ա պաինստի տու ցիո նա լաց ման ու ղե ցույ ցի նա խա գի ծը («Annotated outline of Guidelines on 
Dienstitutionalization of Persons with Disabilities, including in emergency situations»)136, ո րում 
Կո մի տեն, ի թիվս այլ նի, ընդգ ծում է նաև կա պը հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց 
նկատ մամբ գեն դե րա յին հիմ քով խտրա կա նութ յան և բռ նութ յան դրսևո րում նե րի հաղ
թա հար ման և  ա պաինս տի տու ցիո նա լաց ման գոր ծըն թա ցի միջև։

Հա յաս տա նի հա մար « Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի մա սին» կոն-
վեն ցիան ու ժի մեջ է մտել 2010 թվա կա նից։ Հա յաս տա նը, սա կայն, դեռևս չի վա վե րաց րել 
Կոն վեն ցիա յին կից կա մըն տիր ար ձա նագ րութ յու նը137։ 

Կոն վեն ցիա յի վա վե րաց մամբ Հա յաս տա նը ևս ս տանձ նել է ա պաինս տի տու ցիո նա
լաց ման պար տա վո րութ յու նը։

135. Օրինակ՝ Խոշտանգումների հարցերով ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող Խուան Մենդեսը 2013 թվականի թեմատիկ զեկույցում 
համապարփակորեն անդրադարձել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց՝ անգործունակ ճանաչելու, ազատությունից զրկելու և 
առանց անձի կամքը հաշվի առնելու հոգեբուժական միջամտությունների ենթարկելու և խոշտանգումների միջև կապին՝ շեշտելով, 
որ անձանց գործունակության լիարժեք ճանաչումն ու հարգումը խոշտանգումների կանխարգելմանն ուղղված առաջնային քայլն 
են։ UN Human Rights Council, 1 February 2013, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment 
or punishment, Juan E. Méndez, A/HRC/22/53 (անգլերեն), https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/105/77/PDF/G1310577.
pdf?OpenElement: Տե՛ս նաև UN, 28 July 2008, Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, A/63/175 (անգլերեն), 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/440/75/PDF/N0844075.pdf?OpenElement, 
Human Rights Committee, 31 March 1984, Communication No. 110/1981, Viana Acosta v. Uruguay (անգլերեն), http://hrlibrary.umn.edu/undocs/
session39/110-1981.htm

136. Տե՛ս CRPD, Living Independently and Being Included in the Community: Guidelines on Deinstitutionalization of Persons with Disabilities, 
Including in Emergency Situations (անգլերեն), https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/Guidelines/CRPD_Annotated_outline.docx 

137. Կոնվենցիային կից կամընտիր արձանագրության վերաբերյալ առկա է ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 2020 
թվականի հոկտեմբերի 27-ի ՍԴՈ-1556 որոշումը դրանում ամրագրված պարտավորությունների՝ ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության վերաբերյալ, սակայն ՀՀ Ազգային ժողովն այն չի վավերացրել։
Կամընտիր արձանագրության վավերացումը հնարավորություն է տալիս ներկայացնելու հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
իրավունքների խախտման անհատական դեպքերը ՀՈՒԱԻՀԿ-ի քննությանը։ Այն նաև կարևոր գործիք է Կոմիտեի որոշումների հիման 
վրա ներպետական համակարգերի վերանայման և միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցման առումով:



85

 Հ
իմ

 նա
խ

նդ
 րի

 հ
ա

ս ց
եա

գ
 րո

ւմ
 հ

ո գ
ե կ

ա
ն 

ա
 ռո

ղ
 ջո

ւթ
 յա

ն 
ո լ

որ
 տ

ի 
հա

 մա
 տ

եք
ս տ

ու
մ 

« Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի մա սին» կոն վեն ցիա յով սահ ման-
վող պար տա վո րութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման վե րա բեր յալ ՀՀ Կա ռա վա րութ յան մեկ նար կա-
յին զե կույ ցի քննութ յու նը ՀՈՒԱԻՀԿ-ն  ի րա կա նաց րել է 2017 թվա կա նին։ Այս կա պակ ցութ
յամբ ներ կա յաց ված Ամ փո փիչ դի տար կում նե րում138 ՀՈՒԱԻՀԿը ընդ հա նուր առ մամբ 
շեշ տել է ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յու նը և գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րե րը վե րա նա յե
լու և դ րանք հաշ ման դա մութ յան ի րա վուն քա հենք մո դե լին հա մա պա տաս խա նեց նե լու 
անհ րա ժեշ տութ յու նը։

Ամ փո փիչ դի տար կում նե րում տեղ են գտել, ի թիվս այլ նի, Հա յաս տա նում հո գե կան ա ռող
ջութ յան խնդիր ներ և մ տա վոր հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց (այդ թվում՝ կա
նանց) ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան, նրանց հան դեպ խտրա կա նութ յան և բռնու 
թ յան ռիս կե րի հաս ցեագր ման, հո գե բու ժա կան հաս տա տութ յուն նե րում ան ձանց ա զա
տութ յու նից զրկե լու օ րենսդ րա կան հիմ քե րի վե րաց ման և հո գե կան ա ռող ջութ յան 
ո լոր տի ա պաինս տի տու ցիո նա լաց ման պար տա վո րութ յան պատ շաճ ի րա կա նա ցումն 
ա պա հո վե լու վե րա բեր յալ մի շարք ու շագ րավ ար ձա նագ րում ներ և  ա ռա ջարկ ներ, 
ո րոնց կանդ րա դառ նանք հա ջոր դիվ։

Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան մի ջազ գա յին չա-
փա նիշ նե րին և Կոն վեն ցիա յով ներ կա յաց վող պա հանջ նե րին ներ պե տա կան օ րենսդ րութ-
յան հա մա պա տաս խա նեց ման տե սանկ յու նից կար ևոր զար գա ցում էր 2021 թվա կա նին 
« Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ըն դու նու մը139, 
հա մա ձայն ո րի՝ պե տութ յու նը պետք է նաև ե րաշ խա վո րի «հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
ան ձանց՝ մյուս նե րի հետ հա վա սար ան կախ կյանք վա րե լու և հա մայն քում նե րառ վե
լու հա մար անհ րա ժեշտ պայ ման նե րի և հա վա սար հնա րա վո րութ յուն նե րի ստեղ ծու մը, 
այդ թվում՝ խնամ քի շուր ջօր յա մեծ հաս տա տութ յուն նե րում կազ մա կերպ վող ծա ռա
յութ յուն նե րը հա մայն քա հենք ծա ռա յութ յուն նե րով փո խա կեր պե լը»։ 

Նշ ված օ րենսդ րա կան կար գա վո րու մը կար ևոր հիմք է Հա յաս տա նում ա պաինս տի տու-
ցիո նա լաց ման քա ղա քա կա նութ յան լիար ժեք ներդր ման և զար գաց ման ա ռու մով։

Պե տութ յան՝ ա պաինս տի տու ցիո նա լաց ման քա ղա քա կա նութ յան որ դեգր ման տե սանկ-
յու նից կար ևոր էին ՀՀ Կա ռա վա րութ յան 2013 թվա կա նի մա յի սի 2-ին ըն դուն ած « Հո գե կան 
ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց խնամ քի և սո ցիա լա կան սպա սարկ ման այ լընտ-
րան քա յին ծա ռա յութ յուն նե րի տրա մադր ման հա յե ցա կար գին հա վա նութ յուն տա լու մա-
սին» ար ձա նագ րա յին ո րո շու մը140 և 2013 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 13-ին ըն դունած « Հո գե կան 
ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց խնամ քի և սո ցիա լա կան սպա սարկ ման այ-
լընտ րան քա յին ծա ռա յութ յուն նե րի տրա մադր ման հա յե ցա կար գի ի րա կա նաց ման մի ջո ցա-
ռում նե րի 2013-2017 թվա կան նե րի ծրագ րին հա վա նութ յուն տա լու մա սին» ար ձա նագ րա-

138. Տե՛ս CRPD, 2017, Concluding Observation on the Initial Report of Armenia (անգլերեն), http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ash
x?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhspZQ2sppBOANJSxHHwrsEJbjcpUWkg%2BMkKIITZvw7JK%2BuYWfpBtdMlEVnF0fSZiwodb8OBMgU4q3E3dlH%
2FYkMw%2Fe0juigiYWKOfVF6vzhs77

139. Օրենքն իբրև հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների ապահովման, խթանման և պաշտպանության պետական 
քաղաքականության հիմնական նպատակ է սահմանում «մյուսների հետ հավասար հիմունքներով հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
իրավունքները և ազատություններն իրականացնելու, օրինական շահերը պաշտպանելու, ինչպես նաև անկախ կյանքի և համայնքում 
ներառվելու իրավունքի համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովումը» (հոդված 1): Տե՛ս https://www.arlis.am/documentview.
aspx?docid=152960

140. Տե՛ս «Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի և սոցիալական սպասարկման այլընտրանքային 
ծառայությունների տրամադրման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին ՀՀ Կառավարության 2013 թվականի մայիսի 2-ի նիստի 
N 17 արձանագրությունից քաղվածք», https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=83190
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յին ո րո շու մը141, ինչ պես նաև « Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում հո գե կան ա ռող ջութ յան 
պահ պան ման և բա րե լավ ման 2014-2019 թթ. ռազ մա վա րութ յու նը հաս տա տե լու մա սին» 2014 
թվա կա նի ապ րի լի 17-ի նիս տի N 15 ար ձա նագ րա յին ո րո շու մը142։

Խնդ րա յին է, սա կայն, այն հան գա ման քը, որ վե րոնշ յալ բո լոր փաս տաթղ թե րի գոր ծո
ղութ յու նը դա դա րեց ված է ՀՀ Կա ռա վա րութ յան 21.10.21 թ. N 1728Ն ո րոշ ման 1ին կե
տով143, և փաս տա ցիո րեն 2019 թվա կա նից մինչ օրս Կա ռա վա րութ յու նը չի պահ պա նել 
ա պաինս տի տու ցիո նա լաց ման գոր ծըն թա ցի շա րու նա կա կա նութ յու նը, քա նի որ այդ 
ուղ ղութ յամբ նոր ռազ մա վա րութ յուն, գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրա գիր կամ այլ ակտ չի ըն
դուն վել։ 

Հարկ է նշել, որ 2020 թվա կա նի մար տին հան րա յին քննարկ ման է դրվել « Հաշ ման դա- 
 մութ յուն ու նե ցող ան ձանց խնամ քի ծա ռա յութ յուն նե րի փո խա կերպ ման 2020-2024 թվա-
կան նե րի մի ջո ցա ռում նե րի ծրա գի րը և ծ րագ րի ի րա կա նաց ման ժա մա նա կա ցույ ցը հաս-
տա տե լու մա սին» ՀՀ Կա ռա վա րութ յան ո րոշ ման նա խա գի ծը, ո րը մինչ օրս չի ըն դուն վել և, 
ըստ www.e-draft.am կայ քի տվյալ նե րի, դեռևս լրամ շակ ման փու լում է144։ 

Հո գե կան ա ռող ջութ յան ո լոր տը կար գա վո րող գոր ծող միաս նա կան ռազ մա վա րա կան 
փաս տաթղ թի բա ցա կա յութ յան պայ ման նե րում ներ կա յումս հնա րա վոր է միայն հե տա դարձ 
գնա հա տա կան տալ նա խորդ հա յե ցա կար գա յին և ռազ մա վա րա կան փաս տաթղ թե րին։ 

Այս ա ռու մով ի րա կա նաց ված փոր ձա գի տա կան վեր լու ծութ յուն ներն ար ձա նագ րում են, 
որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում հո գե կան ա ռող ջութ յան պահ պան ման եւ բա րե լավ-
ման 2014-2019 թվա կան նե րի ռազ մա վա րութ յու նը (այ սու հետ նաև՝ Ռազ մա վա րութ յուն) արդ-
յու նա վետ, ժա մա նա կին և  ամ բող ջա պես չի ի րա կա նաց վել, մաս նա վո րա պես «հո գե կան 
ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց ան կախ կյան քի և հա մայն քում նե րառ ման 
ի րա վուն քի ա պա հով ման հա մա տեքս տում ա ռա ջըն թա ցը Ռազ մա վա րութ յան ի րա կա
նաց ման շրջա նա կում [ե ղել է] չնչին, իսկ նրանց նկատ մամբ խա րա նը և կարծ րա տի
պա յին վե րա բեր մուն քը ան փո փոխ են ինչ պես պե տա կան պաշ տոն յա նե րի, այն պես էլ 
հա սա րա կութ յան շրջա նում»145։

141. Տե՛ս «Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի և սոցիալական սպասարկման այլընտրանքային 
ծառայությունների տրամադրման հայեցակարգի իրականացման միջոցառումների 2013-2017 թվականների ծրագրին հավանություն 
տալու մասին» ՀՀ Կառավարության 2013 թվականի սեպտեմբերի 13-ի նիստի N 36 արձանագրությունից քաղվածք, https://www.arlis.am/
DocumentView.aspx?DocID=123695

142. Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետությունում հոգեկան առողջության պահպանման և բարելավման 2014-2019 թվականների 
ռազմավարություն», https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/arc_voroshum/2104/04/15-1ardz.pdf?fbclid=IwAR0WPGl_-TaELI1BjJeGq0IJqhaQkKj
xDKF6LKRC8RSl3Segq9DXwCE5KKY

143. Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության արձանագրային որոշումներն անվավեր ճանաչելու մասին» ՀՀ 
Կառավարության 2020 թվականի հոկտեմբերի 21-ի N 1728-Ն որոշումը, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=157069Ա

144. Տե՛ս «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի ծառայությունների փոխակերպման 2020-2024 թվականների միջոցառումների 
ծրագիրը և ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը հաստատելու մասին» ՀՀ Կառավարության որոշման նախագիծը, https://www.e-
draft.am/projects/2366/justification?fbclid=IwAR2i_n1V6WcXLZ60nHhGJ9Q0drSMA9F4gy_T0VZda6w7ug85MIyJI7478Cg
Նախագծի վերաբերյալ փորձագիտական վերլուծությունները դրական են գնահատում փաստաթղթի մշակումը՝ արձանագրելով, որ 
այն, ի տարբերություն նախորդ բարեփոխումների փաստաթղթերի, «ներառում է ապաինստիտուցիոնալացման գործընթացների 
կառավարման, ռազմավարական վերանայման, ծառայությունների դիզայնի, ռեսուրսների վերաբաշխման պլանավորման, անհատների 
գնահատման և նախապատրաստման, աշխատուժի զարգացման, լոգիստիկ պլանավորման, վարչարարության և ղեկավարման, 
ինչպես նաև մոնիթորինգի և գնահատման մասին դրույթներ»։ 
Տե՛ս Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքներ, https://reforms.am/entities/%D5%B0%D5%B0-%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A
1%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%AB-%D6%87-%D5%BD%D5%B8%D6%81%D5%AB%D5%A1%D5%AC%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5
%B6-%D5%B0%D5%A1%D6%80%D6%81%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%B6%D5%A1%D5%AD/?fbclid=IwAR3f4wqg3iUS6J3K_KfOFxErQ8bmSs-
IOtNZ57P8VHR43NlWHuzCKoVajpo 

145. ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակ, Հայաստանի Հանրապետությունում հոգեկան առողջության պահպանման և բարելավման 2014-2019 թթ. 
ռազմավարության իրականացումը. զեկույց, 2020, https://hcav.am/evaluation_mental-health-strategy_2014-2019/
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Հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց նկատ մամբ խոր ար մա տա ցած 
խա րա նի պայ ման նե րում նրանք շա րու նա կում են խնամ քը և բու ժու մը ստա նալ հաս
տա տութ յուն նե րում՝ բախ վե լով բռնութ յան, վատ վե րա բեր մուն քի և  ինք նին հաս տա
տութ յան ներ սում խտրա կա նութ յան ռիս կե րի146։ 

Հա յաս տա նում ա պաինս տի տու ցիո նա լաց ման գոր ծըն թա ցի «դան դաղ ա ռա ջըն թա
ցը» ար ձա նագ րել է նաև ՀՈՒԱԻՀԿը՝ ՀՀ Կա ռա վա րութ յանն ա ռա ջար կե լով «ա րա գաց նել 
ա պաինս տի տու ցիո նա լաց ման գոր ծըն թա ցը», «ձեռ նար կել ի րա վա կան մի ջոց ներ և հատ-
կաց նել բա վա րար ռե սուրս ներ ա ջակ ցութ յան ծա ռա յութ յուն նե րի զար գաց ման հա մար (այդ 
թվում՝ անձ նա կան ա ջակ ցո ղի ծա ռա յութ յան, ո րը կհեշ տաց նի հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
ան ձանց ան կախ կյան քը հա մայն քում)», ա պա հո վել, որ «հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան-
ձինք ի րենց կազ մա կեր պութ յուն նե րի մի ջո ցով ներգ րավ վեն ա պաինս տի տու ցիո նա լաց ման 
բո լոր փու լե րում (պլա նա վո րում, ի րա կա նա ցում, գնա հա տում և մշ տա դի տար կում)»:

Ռազ մա վա րութ յան ու սում նա սի րու մը նաև ցույց է տա լիս, որ փաս տա թուղ թը գեն դե
րազ գա յուն չէ։ Ռազ մա վա րութ յան շրջա նա կում ա ռանձ նաց ված յոթ նպա տակ նե րից որ ևէ 
մե կի շրջա նա կում առ կա չէ անդ րա դարձ հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող կա-
նանց կա րիք նե րին, ինչ պես նաև նրանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան, բռնութ յան/գեն դե-
րա յին բռնութ յան հաղ թա հար ման խնդիր նե րին։ 

Հարկ է նշել, որ անդ րա դառ նա լով Հա յաս տա նում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նանց 
խնդիր նե րին՝ ՀՈՒԱԻՀԿ-ն  իր 2017 թվա կա նի դի տար կում նե րում, ի թիվս այլ նի, մտա հո-
գութ յուն է հայտ նել « Հա յաս տա նում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նանց և  աղ ջիկ նե րին 
(այդ թվում՝ հաս տա տութ յուն նե րում գտնվող կա նանց և  աղ ջիկ նե րին) գեն դե րա յին հիմ քով 
բռնութ յու նից պաշտ պա նող օ րենսդ րութ յան և հա մա պա տաս խան կար գա վո րում նե րի բա
ցա կա յութ յան առն չութ յամբ»։

Ըստ այդմ՝ կար ևոր է, որ պե տութ յան կող մից ըն դուն վե լիք հա ջորդ ո լոր տա յին Ռազ
մա վա րութ յու նը ինչ պես ա պաինս տի տու ցիո նա լաց ման, այն պես էլ հո գե կան ա ռող
ջութ յան ո լոր տի այլ հար ցե րի վե րա բեր յալ ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րի և գոր ծո ղութ յուն
նե րի սահ ման ման շրջա նա կում ա պա հո վի կա նանց կա րիք նե րի, ռիս կե րի (այդ թվում՝ 
գեն դե րա յին հիմ քով խտրա կա նութ յան և բռ նութ յան են թարկ վե լու ռիս կե րի) տե սա նե
լիութ յու նը և դ րանց հաս ցեագ րու մը: 

Այս կա պակ ցութ յամբ հարկ է նշել, որ կա նանց կա րիք նե րի, ռիս կե րի (այդ թվում՝ գեն դե-
րա յին հիմ քով խտրա կա նութ յան և բռ նութ յան են թարկ վե լու ռիս կե րի) հասցեագրման տե-
սանկ յու նից մի ջազ գա յին ու ղե ցույց նե րում կար ևոր վում է գեն դե րազ գա յուն հո գե կան 
ա ռող ջութ յան խնամ քի հա մա կար գի ձևա վո րու մը (gendersensitive mental health care 
system)147, ին չը են թադ րում է հո գե կան ա ռող ջութ յան հի վան դա նո ցա յին և  ար տա հի վան դա-
նո ցա յին ծա ռա յութ յուն նե րից օգտ վող ան ձանց և հատ կա պես կա նանց և խո ցե լի խմբե րի 

146. Պացիենտների հանդեպ տարբերակված մոտեցման և վատ վերաբերմունքի դեպքերի մասին է նշվում ՀՀ ՄԻՊ-ի 2021 թվականի 
տարեկան զեկույցում, արձանագրվում են նաև խախտումներ պացիենտների նկատմամբ զսպման միջոցների կիրառմամբ: 
Մանրամասն տե՛ս Բաժին 1-ում։

147. Հոգեկան առողջության գենդերազգայուն մոտեցումը կանանց հետ բոլոր մակարդակներում առնչվող մասնագետներից 
պահանջում է դիտարկել և ընկալել հոգեկան առողջության խնդիրները կնոջ կյանքի համատեքստում, հաշվի առնել նախկին 
տրավմաները, այդ թվում՝ ընտանեկան բռնության, սեռական բռնության և գենդերային հիմքով բռնության այլ դրսևորումների հետ 
բախման հետևանքները, լինել զգայուն կանանց տարբեր խմբերի կարիքների և առանձնահատկությունների նկատմամբ, այդ թվում՝ 
ռասայի, սեռականության, հաշմանդամության։ Տե՛ս Women’s Health Victoria, 2020, Spotlight on women and gender-responsive mental 
health care (անգլերեն), https://womenshealthvic.com.au/resources/WHV_Publications/Spotlight_2020.05.15A_Spotlight-on-women-and-gender-
responsive-mental-health-care_May-2020_(Fulltext-PDF).pdf
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կա րիք նե րը հար գե լը և ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցե լիս դրանք հաշ վի առ նե լը148։ 

Գեն դե րազ գա յուն խնամ քը նախ և  ա ռաջ են թադ րում է գի տե լիք և  ըն կա լում, որ կա
նանց, տղա մարդ կանց, տրանս գեն դեր ան ձանց և  այլ սե ռա կան կողմ նո րո շում և գեն դե
րա յին ինք նութ յուն ու նե ցող ան ձանց կա րիք նե րը տար բեր վում են, և  որ յու րա քանչ յուր 
խմբի դեպ քում փոխ վում են նաև նրանց հետ աշ խա տան քի մո տե ցում նե րը149։ Ա վե լին, 
երբ տար բեր բնույ թի (բժշկա կան, խնամ քի և  այլ) ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման մեջ 
ներգ րավ ված մաս նա գետ նե րը չու նեն բա վա րար հմտութ յուն ներ և գի տե լիք՝ տես նե լու 
և հաս կա նա լու հա մար գեն դե րա յին բռնութ յու նը՝ գեն դե րա յին բռնութ յան դեպ քում հա
մար ժեք ար ձա գանք և քայ լեր ձեռ նար կե լու հա մար, չեն կա րող նաև բա վա րար կեր պով 
պաշտ պա նել այդ հաս տա տութ յուն նե րում գտնվող կա նանց գեն դե րա յին բռնութ յան 
ռիս կե րից150։

Գեն դե րազ գա յուն մո տե ցում նե րի ներդ րու մը, ի թիվս այլ նի, պա հան ջում է ո րո շում 
կա յաց նող նե րի և հաս տա տութ յուն նե րի ղե կա վար նե րի՝ նման մո տե ցում նե րի անհ րա
ժեշ տութ յան գի տակ ցու մը, կար ևո րու մը և  ար տա ցո լու մը ո լոր տա յին քա ղա քա կա նութ
յուն նե րում, ինչ պես նաև հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց, մաս
նա վո րա պես կա նանց հետ ան մի ջա կա նո րեն աշ խա տող, հո գե բու ժա կան, հո գե բա նա
կան և  այլ անհ րա ժեշտ ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող մաս նա գետ նե րի գեն դե րազ գա
յու նութ յան ա պա հո վու մը վե րա պատ րաս տում նե րի և մաս նա գի տա կան զար գաց ման 
մի ջո ցով151։ Գեն դե րազ գա յուն վե րա պատ րաս տում նե րը պետք է ուղղ ված լի նեն հո գե կան 
ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող կա նանց նկատ մամբ բազ մա կի հիմ քե րով (ինչ պես փաս-
տա ցի կամ են թադր յալ հաշ ման դա մութ յան, այն պես էլ սե ռի/սե ռա կան կողմ նո րոշ ման/գեն-
դե րա յին ինք նութ յան հիմ քով) խա րա նի և խտ րա կա նութ յան հաղ թա հար մա նը և ծա ռա յութ-
յուն մա տու ցող նե րի այն պի սի գոր ծե լա կեր պե րի բա ցառ մա նը, ո րոնք կա րող են պա րու նա-
կել բռնութ յան/գեն դե րա յին բռնութ յան, ան տես ման, շա հա գործ ման, խոշ տանգ ման, վատ 
կամ նվաս տա ցու ցիչ վե րա բեր մուն քի ռիս կեր։

Սույն բաժ նում ներ կա յաց ված վե րոնշ յալ խնդիր նե րը և կա րիք նե րը քննարկ վել են 
նաև հե տա զո տութ յան մաս նա կից նե րի հետ։ 

Կար ևոր է ար ձա նագ րել, որ հե տա զո տութ յան մաս նա կից նե րի մեծ մասն ա պաինս
տի տու ցիո նա լա ցու մը դի տար կում է իբրև հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում 
և պե տա կան խնամ քի կենտ րոն նե րում գո յութ յուն ու նե ցող խնդիր նե րի, այդ թվում՝ 
բռնութ յան գոր ծոն նե րի հաղ թա հար մանն ուղղ ված ա ռանց քա յին լու ծում։ Նշ վում է 
նաև, որ գոր ծըն թա ցի հա ջո ղութ յու նը և  արդ յու նա վե տութ յու նը մե ծա պես պայ մա
նա վոր ված են հա սա րա կութ յան ի րա զեկ ման, հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց 
նկատ մամբ խա րա նի և խտ րա կա նութ յան հաղ թա հար ման, նե րա ռա կան մի ջա վայ րի 

148. Տե՛ս Mental Health, Drugs and Regions Division, Victorian Government, Department of Health, 2011, Service guideline on gender sensitivity 
and safety։ Promoting a holistic approach to wellbeing (անգլերեն), https://www.health.vic.gov.au/practice-and-service-quality/gender-sensitivity-
and-safety?fbclid=IwAR0V9PWYqQ2bjQDEvs6cCakqPb1IgdJHVsj9l3b4h1IjKuje1v6h4kMidco

149. Տե՛ս State of Victoria, Department of Health, 2011, Service guideline on gender sensitivity and safety։ Literature review (անգլերեն), https://
www.health.vic.gov.au/practice-and-service-quality/gender-sensitivity-and-safety?fbclid=IwAR0V9PWYqQ2bjQDEvs6cCakqPb1IgdJHVsj9l3b4h1IjKu
je1v6h4kMidco

150. Տե՛ս Watson J., Maylea C., Roberts R., Hill N., McCallum S., 2020, Preventing Gender-based Violence in Mental Health Inpatient Units, Research 
Report (անգլերեն), https://20ian81kynqg38bl3l3eh8bf-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/01/ANROWS-Watson-RR-VAW_MH_
Units.pdf

151. Տե՛ս Women’s Health Victoria, 2020, Spotlight on women and gender-responsive mental health care (անգլերեն), https://womenshealthvic.
com.au/resources/WHV_Publications/Spotlight_2020.05.15A_Spotlight-on-women-and-gender-responsive-mental-health-care_May-2020_(Fulltext-
PDF).pdf

https://20ian81kynqg38bl3l3eh8bf-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/01/ANROWS-Watson-RR-VAW_MH_Units.pdf
https://20ian81kynqg38bl3l3eh8bf-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/01/ANROWS-Watson-RR-VAW_MH_Units.pdf
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և  անհ րա ժեշտ հա մայն քա յին ծա ռա յութ յուն նե րի ա պա հով մանն ուղղ ված պե տութ յան 
ջան քե րով։ 

«Այնպիսիհամակարգպետքէ լինի,որտեղանձինքկլինենհա
մայնքում, իրենց համայնքում, կկարողանան ստանալ էն բոլոր
ծառայությունները,որոնքհասանելիենմյուսբոլորմարդկանց,և
իրենց լրացուցիչ կարիքներիհամարկունենան լրացուցիչաջակ
ցողծառայություններ»։(Փորձագետ)

«Պետքէսովորեցնելհոգեկանառողջությանխնդիրներունեցող
անձիհետապրելումշակույթ»։(ՄԻՊգրասենյակիներկայացուցիչ)

«Շահառուները պետք է կարողանան համայնքից օգտվել, հա
մայնքիհետկապունենալ,աշխատանքիհնարավորությունունե
նան,այսինքն՝իրենցշահերիպաշտպանությունըմաքսիմալիրա
կանացվի»։(Այլընտրանքային(ոչպետական)խմբայինտաններ
կայացուցիչ)

Վե րոնշ յալ խնդիր նե րի հաս ցեագր ման ա ռու մով ար ժե քա վոր է Հա յաս տա նում գոր ծող այ-
լընտ րան քա յին (ոչ պե տա կան) խմբա յին տնե րի՝ Ս պի տա կի խնամ քի տան և « Ջեր միկ անկ-
յուն» հիմ նադ րա մի փոր ձը, որն ար մա տա պես տար բեր վում է հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր-
ներ ու նե ցող ան ձանց բուժ ման ու խնամ քի ի րա կա նաց ման նպա տա կով գոր ծող պե տա կան 
հաս տա տութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յու նից և հա րում է մար դու ի րա վունք նե րի մի ջազ գա յին 
չա փա նիշ նե րի և լա վա գույն փոր ձի շրջա նակ նե րում ըն դուն ված՝ ա պաինս տի տու ցիո նալ 
մո դե լին152։ Խմ բա յին տնե րի գոր ծու նեութ յան ա ռանց քում է հրա ժա րու մը պե տութ յան կող-
մից մինչ այժմ ցու ցա բեր վող ինս տի տու ցիո նալ մո տե ցու մից։ Կենտ րոն նե րից մե կի ներ կա-
յա ցու ցի չը նշում է նաև, որ մշա կել և ներդ րել են խտրա կա նութ յան և բռ նութ յան բա ցառ ման 
ներ քին մե խա նիզմ ներ, ո րոնք աշ խա տա կից նե րը խստո րեն պահ պա նում են։

«Հաստատություններում մարդիկ պաշտպանվածության խնդիր
ունեն,իրենցշահերնամբողջությամբոտնահարվածեն՝սկսածնրա
նից, որիրենքփակիտակեն, վերջացրածբռնությանշատևշատ
դեպքերով։Սաէպատճառը,որմերկազմակերպությունըդեմէգնում
առհասարակբոլորտեսակիինստիտուցիոնալկառույցներին։Մենք
դեմենքգնումառհասարակբոլորտեսակիմեծհաստատություննե

152. Կենտրոնների նպատակը հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց համար ապաինստիտուցիոնալ ծառայության 
ստեղծումն է։ Խմբային տներում կազմակերպվում է հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամք, տրամադրվում են 
անհրաժեշտ ծառայություններ՝ շեշտադրելով հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության, 
արժանապատիվ միջավայրի ապահովման ու բռնության և վատ վերաբերմունքի բացառման հրամայականը։ Այդ տները 
համայնքներում են, և այդտեղ ապրող անձինք լիովին մասնակցում են համայնքային կյանքին և օգտվում են համայնքային բոլոր 
ծառայություններից։ Բացի այդ՝ կենտրոնների շահառուները նաև ստանում են հոգեբանի, հոգեբույժի, սոցիալական աշխատողի 
մասնագիտական ծառայություններ։ Խնամքի կենտրոններում հիմնական գործառույթը սոցիալական աշխատողն է իրականացնում 
և խնդիրների դեպքում դիմում է նաև մասնագիտական թիմին։ Այս առումով կարևորվում են այս մասնագետի հմտությունները և 
գիտելիքները։
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րինևհավատացածենք,որհամայնքահենքխնամքիմոդելըկիրառե
լիէորպեսայլընտրանքբոլորտեսակիմեծհաստատություններին»։
(Այլընտրանքային(ոչպետական)խմբայինտաններկայացուցիչ)

«Խնամքիտանըբացարձակարգելվումէորևէխտրականություն։
Ունենք ներքին կանոնակարգ, էթիկայի նորմեր, և բոլոր աշխա
տակիցներըենթարկվումենդրանց։Աշխատակիցըկանոնակար
գիցդուրսորևէբանանելչիկարող։Մենքմոնիթորինգենքանց
կացնումնաևանանուն։Գրումենքխնամակալներիանունները,և
բնակիչներընշումեն,թետվյալխնամակալնինչէանում,իրեն
ցիցինչվնասկա։Հետոմերնախագահիհետքննարկումենք։Եթե
որևէբռնությանկամվատվերաբերմունքիդրսևորումլինի,աշխա
տակիցներըշատլավգիտեն,որկզրկվենիրենցաշխատանքից»։
(Այլընտրանքային(ոչպետական)խմբայինտաններկայացուցիչ)

Այ լընտ րան քա յին այս կենտ րոն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը նշում են, որ կար ևոր է հաս կա-
նալ նաև, թե հա մայն քա յին ինչ ծա ռա յութ յուն ներ են անհ րա ժեշտ, և  ինչ աշ խա տանք պետք 
է տար վի շա հա ռու նե րի և  առ հա սա րակ հա սա րա կութ յան շրջա նում, որ պես զի շա հա ռու նե-
րը լիար ժեք ներգ րավ ված լի նեն և լիար ժեք ապ րեն, և ն րանց հա մար նա խա տես ված այ-
լընտ րան քա յին կենտ րոն նե րը ևս չ վե րած վեն «փոքր փակ հաս տա տութ յուն նե րի»։ 

«Շահառուները պետք է կարողանան համայնքից օգտվել, հա
մայնքիհետկապունենալ,աշխատանքիհնարավորությունունե
նան,այսինքն՝իրենցշահերիպաշտպանությունըմաքսիմալիրա
կանացվի»։(Այլընտրանքային(ոչպետական)խմբայինտաններ
կայացուցիչ)

«Այստեղ իրենք իրենց լիարժեք մարդ են զգում, իսկ Սևանում
փակվածենեղել չորսպատիմեջևվերջ։ Հիմակարողենդուրս
գալ,ամբողջությամբօգտվելխնամքիտնիցդուրսգտնվողծառա
յություններից։Հիմաիրենքնստումեներթուղայինտաքսի,գնում
են կենտրոն, գնում են գրադարան,ատամնաբուժարան, զբոսայ
գի,ևորևէմեկընրանցայլաչքովչինայում։Սկզբնականփուլում
շրջապատի կարծրատիպն էր, որ իրենք «հոգեկան հիվանդներ»
են, այն ի՞նչ պիտիանեն, այն ո՞նցպիտիանեն... և՛ կանանց, և՛
տղամարդկանց նկատմամբ։ Սկզբնական շրջանում մեր բնակիչ
ներնիրենցհագուստներովէլէինտարբերվում։Ասենք,գնումէին
կենտրոնմանգալու,ոստիկանությունիցմոտենում,հարցնումէին՝
«ովքե՞րեքդուք,ի՞նչեքանում»։Բայցկամացկամացմենքդրամի
ջովէլանցանք»:(Այլընտրանքային(ոչպետական)խմբայինտան
ներկայացուցիչ)
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Միև նույն ժա մա նակ, ա պաինս տի տու ցիո նա լաց ման գոր ծըն թա ցի բարդ և բազ մա շերտ 
բնույ թը, հա մա կար գա յին մի շարք խնդիր նե րի հետ կա պը հաշ վի առ նե լով, հե տա զո տութ-
յան մաս նա կից նե րը նշում են, որ պե տութ յան կող մից ա պաինս տի տու ցիո նա լա ցումն 
ա ռաջ նա հեր թութ յուն սահ մա նե լուն զու գա հեռ անհ րա ժեշտ է նաև հաս տա տութ յուն
նե րում ներդ նել պա ցիենտ նե րին բռնութ յու նից, խտրա կա նութ յու նից պաշտ պա նութ
յան արդ յու նա վետ մե խա նիզմ ներ, ե րաշ խա վո րել ցան կա ցած դեպ քի առ թիվ ար դար 
քննութ յուն, նման դեպ քե րի բա ցա հայ տում և կան խար գե լում։

Ս րա մա սին են հատ կա պես շեշ տում այ լընտ րան քա յին (ոչ պե տա կան) խմբա յին տնե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը՝ վկա յա կո չե լով ի րենց ներ կա յիս շա հա ռու նե րի նկատ մամբ հաս տա-
տութ յուն նե րում տե ղի ու նե ցած բռնութ յան դեպ քե րը։

«Պետականհաստատություններումգտնվողները,ցավոք,բռնութ
յունից պաշտպանության մեխանիզմներ չունեն։ Եթե ունենային,
չեմկարծում,որբռնությանկենթարկեին։Եթեհաստատությունում
բռնությանենթարկողըմեկիցվախունենար,չեմկարծում,որայդ
կերպ վարվեր։ Երևի անպատժելիությունն էլ հենց տարել է այդ
քայլին»։(Այլընտրանքային(ոչպետական)խմբայինտաններկա
յացուցիչ)

Այ լընտ րան քա յին (ոչ պե տա կան) խմբա յին տնե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը նշում են, որ 
շա հա ռու նե րի հետ աշ խա տան քում առնչ վել են նախ կի նում տե ղի ու նե ցած բռնութ
յան խնդրի՝ ար ձա նագ րե լով հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում բռնութ յան 
գոր ծադր ման պա րա գա յում ան պատ ժե լիութ յան բարձր հա վա նա կա նութ յան, ինչ պես 
նաև բռնութ յան դեպ քե րի բարձ րա ձայն ման ա ռու մով պա ցիենտ նե րի շրջա նում վա խի 
մթնո լոր տի առ կա յութ յան հար ցե րը՝ ան կախ սե ռա յին կամ այլ տար բե րա կում նե րից։ 
Ընդ ո րում՝ բռնութ յու նը հաս տա տութ յուն նե րում գոր ծադր վել է ինչ պես անձ նա կազ մի 
կող մից պա ցիենտ նե րի հան դեպ, այդ պես էլ պա ցիենտ նե րի կող մից միմ յանց հան դեպ՝ 
նե րառ յալ անձ նա կազ մի թողտ վութ յամբ կամ հրահր մամբ։ 

«Մերշահառուներիցոմանք,նախկինումպարբերաբարտարբեր
տեսակիբռնություններիենթարկվելով,այսօրառողջականևհոգե
կանբավականինլուրջհետևանքներենկրում։Իրենք,բացինրա
նից,որհաստատությունումբռնությանենենթարկվում,նաևսովո
րումենայդվախիմթնոլորտին,որհանկարծոչմիպարագայում
իրենքդրամասինչբարձրաձայնեն»։(Այլընտրանքային(ոչպետա
կան)խմբայինտաններկայացուցիչ)

Խմ բա յին տնե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներն ար ձա նագ րում են, որ հաս տա տութ յուն նե րում 
ի րա վի ճա կը վե րահս կե լը շատ դժվար է, «նույ նիսկ անհ նա րին», մի շարք պատ ճառ նե րով, 
ո րոնց թվում են հաս տա տութ յուն նե րի գեր բեռն վա ծութ յու նը, աշ խա տա կազ մի ան բա վա րար 
հմտութ յուն նե րը, ի րա վուն քա հենք մո տե ցում նե րի բա ցա կա յութ յու նը, ան տար բե րութ յու նը, 
սե փա կան գոր ծա ռույթ նե րի ոչ պատ շաճ ի րա կա նա ցու մը։ 
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«Փորձըցույցէտվել,որհաստատություններում,որտեղբնակվում
են150ևավելշահառուներ,հնարավորչէ,որբռնությունկաման
տեսումչլինիկամիրավունքիպաշտպանությունըպատշաճձևով
իրականացվի»։ (Այլընտրանքային (ոչպետական)խմբայինտան
ներկայացուցիչ)

«Երբնայումեսհաստատություններումաշխատակազմիքանա
կը,քեզթվումէ,որինչքանշատեն՝հարյուրիցավելաշխատող
ներունեն,բայցմիևնույնէ՝մեծքանակությամբշահառուներիհետ
կցվածենլինումշատքիչաշխատակիցներ,որոնցաշխատաոճն
էլարդենիսկ... չգիտեմէլ ոնցասեմ, «անտարբերությունն»ամե
նամեղմնէ...չկահոգատարությունկամգիտակցում,թեիրենքինչ
ենանում,ինչիհամարենանում,ուիրենցֆունկցիանորնէ։Այս
առումովբավականինաշխատանքպետքէտարվիհաստատութ
յուններիաշխատակազմիհետ»։(Այլընտրանքային(ոչպետական)
խմբայինտաններկայացուցիչ)

Այս կա պակ ցութ յամբ փոր ձա գետ նե րը շեշ տում են նաև գոր ծող հո գե բու ժա կան կազ մա
կեր պութ յուն նե րի անձ նա կազ մի վե րա պատ րաս տում նե րի կար ևո րութ յու նը, գեն դե րա-
զ գա յուն գի տե լիք նե րի և մո տե ցում նե րի բա ցը։ Նշ վում է, որ ինչ պես հաս տա տութ յուն նե
րի անձնակազմերը, այն պես էլ ղե կա վար նե րը կա րիք ու նեն վե րա պատ րաս տում նե րի, 
ո րոնք կանդ րա դառ նան ինչ պես հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե
րին, ի րա վուն քա հենք մո տե ցում նե րին, այն պես էլ գեն դե րա յին հար ցե րին, այդ թվում՝ 
գեն դե րա յին հիմ քով խտա րա կա նութ յան և բռ նութ յան դրսևո րում նե րին։ 

«Հատկապեսմեծսերնդիներկայացուցիչներըչունեն։Ի՞նչմար
դուիրավունքներ։Ասումեմ՝մարդչենտեսնումէնտեղ,որմիհատ
էլ իրավունքների մասին խոսենք։ Երիտասարդ սերունդն ա, որի
հետհիմապետքաաշխատել,կրթականծրագրերանել։Չգիտեմ
էլ,իրենքպրոֆեսիոնալմասնագետներդառնո՞ւմենարդյոք։Սաէլ
ահարց»:(Փորձագետ)

«Մենք վերապատրաստմանհետկապվածմշտապես հարցնում
ենքհոգեբուժարաններին,այսինքն՝էդտվյալներընույնիսկունեմ,
բայցինչորտենցբանչեմհիշում,որիրենքգրածլինեն,որնման
վերապատրաստումանցել են։Իրենցհիմնականվերապատրաս
տումները հենց հոգեկանառողջության հետ կապվածթեմաներն
են։ Նորմալ իրենց մասնագիտացմամբ չեն վերապատրաստվում,
ինչէլմնացգենդերայինբռնություն»:(Փորձագետ)
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Հարկ է նշել, որ հետազոտությունում նե րառ ված հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
տրա մադ րած՝ անձ նա կազ մե րի հա մար նա խա տես ված վե րա պատ րաս տում նե րի ցան կե րի 
ու սում նա սի րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ, ընդ հա նուր առ մամբ, վե րա պատ րաս տում նե րի թե-
մա նե րը նույ նա կան են. ի րա կա նաց վող վե րա պատ րաս տում նե րի ըն թաց քում ներ կա յաց վում 
է «Հոգեբուժական օգնության մասին» ՀՀ օրենքը , այլ ի րա վա կան ակ տե րը, պա ցիենտ նե րի 
հետ աշ խա տե լու և  աշ խա տա կից նե րի վար քագ ծի ընդ հա նուր կա նոն նե րը, հո գե բու ժութ յան 
և  ո լոր տին առնչ վող այլ թե մա ներ153։ Թե՛ այդ ցան կե րի ու սում նա սի րութ յու նը, թե՛ հո գե բու ժա-
կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ ի րա կա նաց ված հար ցազ րույց նե րը 
փաս տում են, որ ի րա կա նաց վող վե րա պատ րաս տում նե րը չեն անդ րա դառ նում գեն դե
րա յին բռնութ յան ճա նաչ ման և կան խար գել ման, կա նանց, այդ թվում՝ տար բեր խմբե րի 
կա նանց կամ ա ռա վել խո ցե լի պա ցիենտ նե րի հետ աշ խա տան քի ա ռանձ նա հատ կութ
յուն նե րի թե մա նե րին։ Պետք է նաև նշել, որ հե տա զո տութ յա նը մաս նակ ցած հո գե բու ժա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րից միայն «Ս ևան» հո գե կան ա ռող ջութ յան կենտ րո նի անձ նա կազմն 
է մեկ ան գամ մաս նակ ցել գեն դե րա յին բռնութ յան մա սին սե մի նա րի, «Ս յու նի քի մար զա յին 
նյար դա հո գե բու ժա կան դիս պան սե րը» աշ խա տող նե րի հա մար կազ մա կեր պել է սե մի նար՝ 
տար բեր խո ցե լի խմբե րի հետ աշ խա տան քի թե մա յով, իսկ « Հո գե կան ա ռող ջութ յան պահ-
պան ման ազ գա յին կենտ րո նի» աշ խա տա կից նե րը վե րա պատ րաստ վել են « Մար դու հիմ նա-
րար ի րա վունք ներ, հար կադ րան քից, չա րա շա հում նե րից և բռ նութ յու նից ա զատ հո գե կան 
ա ռող ջութ յան սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն ներ» թե մա յով։ Սա կայն նշված դա սըն թաց նե րի և 
վե րա պատ րաս տում նե րի գեն դե րազ գա յու նութ յու նը, կա նանց գեն դե րա յին հա տուկ կա րիք-
նե րի և մար դու ի րա վունք նե րի ընդգրկ վա ծութ յու նը պար զե լը և գ նա հա տե լը են թադ րում են 
ա ռան ձին հա մա պար փակ ու սում նա սի րութ յուն։

Այս պի սով՝ վե րոգր յալ հար ցե րի և խն դիր նե րի ու սում նա սի րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ․

 ● Ի տար բե րութ յուն քրեա կա տա րո ղա կան ո լոր տի հա մա տեքս տի դի տարկ ման՝ հո-
գե կան ա ռող ջութ յան ո լոր տի հա մա տեքս տում ՄԻՀԿ-ն  ա ռաջ նա հերթ է հա մա-
րել հիմ նախնդ րի դի տար կու մը ոչ թե գոր ծող հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ-
յուն նե րի բա րե լավ ման, այլ ո լոր տի ամ բող ջա կան մո դե լա յին փո փո խութ յան և 
պե տութ յան կող մից ա պաինս տի տու ցիո նա լաց ման քա ղա քա կա նութ յան հա-
մա տեքս տում։ ՄԻՀԿ-ի կող մից ցու ցա բեր վող վե րոնշ յալ մո տեց ման հիմ քում են 
« Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի մա սին» կոն վեն ցիա յի պա-
հանջ նե րից բխող չա փա նիշ նե րը, պե տութ յան քա ղա քա կա նութ յան ձևա վոր ման՝ 
հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի վրա հիմն ված մո տե ցու մը և 
մի ջազ գա յին ու սում նա սի րութ յուն նե րով հաս տատ ված այն փաս տը, որ հո գե կան 
ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց նկատ մամբ բռնութ յան և վատ 
վե րա բեր մուն քի ռիսկն էա պես ա ճում է ա զա տութ յան սահ մա նա փակ ման և 
հաս տա տութ յուն նե րում մե կու սաց ման պայ ման նե րում։ Սա են վկա յում նաև 
սույն հե տա զո տութ յան շրջա նա կում հա յաս տան յան հա մա տեքս տի վե րա բեր յալ 
հա վաք ված տվյալ նե րը։

153. Աղբյուր՝ հետազոտության շրջանակում ընտրված հոգեբուժական կազմակերպությունների գրություններ՝ ի պատասխան ՄԻՀԿ-ի 
հարցման։
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 ● « Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի մա սին» կոն վեն ցիա յի 
վա վե րաց մամբ Հա յաս տա նը ստանձ նել է, ի թիվս այլ նի, ա պաինս տի տու ցիո
նա լաց ման գոր ծըն թա ցի պատ շաճ ի րա կա նաց ման պար տա վո րութ յու նը։ 

 ● Հա յաս տա նում ա պաինս տի տու ցիո նա լաց ման հար ցը սկսել է քննարկ վել վեր ջին 
տա րի նե րին։ Գոր ծըն թա ցի ի րա վա կան հիմ քե րը մաս նա վո րա պես ա պա հով ված 
են 2021 թվա կա նին ըն դուն ված « Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք-
նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով և 2014 թվա կա նին ըն դուն ված « Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յու նում հո գե կան ա ռող ջութ յան պահ պան ման և բա րե լավ ման 2014-2019 թթ. 
ռազ մա վա րութ յու նը հաս տա տե լու մա սին» N 15 ար ձա նագ րա յին ո րոշ մամբ։ Սա-
կայն հարկ է նշել, որ տվյալ ի րա վա կան ակ տի ի րա կա նա ցումն ա վարտ վել է 2019 
թվա կա նին, ո րից հե տո այն չի փո խա րին վել հո գե կան ա ռող ջութ յան ո լոր տի 
կար գա վոր մանն ուղղ ված որ ևէ այլ հա յե ցա կար գա յին և ռազ մա վա րա կան 
փաս տաթղ թով։ Ըստ այդմ՝ Կա ռա վա րութ յու նը չի պահ պա նել ա պաինս տի
տու ցիո նա լաց ման գոր ծըն թա ցի շա րու նա կա կա նութ յու նը։

 ● Հա յաս տա նում ա պաինս տի տու ցիո նա լաց ման գոր ծըն թա ցի արդ յու նա վե
տութ յու նը դրա կան չեն գնա հա տում թե՛ տե ղա կան փոր ձա գետ նե րը և թե՛ 
Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի հար ցե րով կո մի տեն։ 
Հա յաս տա նում մինչ այժմ ա պա հով ված չեն գոր ծըն թա ցի կա յաց ման հա մար 
անհ րա ժեշտ՝ ո րակ յալ, հա սա նե լի և մատ չե լի հա մայն քա հենք ծա ռա յութ յուն ներ, 
շա րու նա կում է գոր ծել հո գե կան ա ռող ջութ յան ո լոր տի ինս տի տու ցիո նալ քա ղա-
քա կա նութ յան մո դե լը։

 ● Հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ, սո ցիալհո գե բա նա կան և մ տա վոր հաշ
ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նանց (այդ թվում՝ հո գե բու ժա կան և խ նամ քի 
հաս տա տութ յուն նե րում գտնվող) նկատ մամբ բռնութ յան, բազ մա կի խտրա
կա նութ յան ռիս կե րի, նրանց կա րիք նե րի և  ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան 
հար ցե րը դուրս են պե տութ յան քա ղա քա կա նութ յան ա ռաջ նա հեր թութ յու
նից։ Դ րանք նաև ամ րագր ված չեն Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում հո գե կան 
ա ռող ջութ յան պահ պան ման եւ բա րե լավ ման 2014-2019 թվա կան նե րի ռազ մա վա-
րութ յան հռչա կած նպա տակ նե րից որ ևէ մե կի շրջա նա կում։ 

 ● Հաս տա տութ յուն նե րում գտնվող հո գե կան ա ռող ջութ յան և մ տա վոր խնդիր ներ 
ու նե ցող կա նանց գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յու նից պաշտ պա նող ներ պե տա-
կան օ րենսդ րութ յան և հա մա պա տաս խան կար գա վո րում նե րի ան բա վա րա րութ-
յու նը ար ձա նագ րել է և  այս կա պակ ցութ յամբ իր մտա հո գութ յունն է հայտ նել 
նաև Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի հար ցե րով կո մի
տեն՝ Հա յաս տա նին ուղղ ված իր դի տար կում նե րում։

 ● Ա պաինս տի տու ցիո նա լաց ման գոր ծըն թա ցի զար գաց ման ա ռու մով ար ժե քա վոր 
է Հա յաս տա նում գոր ծող այ լընտ րան քա յին (ոչ պե տա կան) խմբա յին տնե րի՝ Ս պի-
տա կի խնամ քի տան և « Ջեր միկ անկ յուն» հիմ նադ րա մի փոր ձը։ Ինչ պես տվյալ 
կենտ րոն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, այն պես էլ հե տա զո տութ յան մաս նա կից
նե րի մեծ մա սը ա պաինս տի տու ցիո նա լա ցու մը դի տար կում են իբրև հո գե բու
ժա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում և խ նամ քի հաս տա տութ յուն նե րում առ կա 
խնդիր նե րի, այդ թվում՝ բռնութ յան գոր ծոն նե րի հաղ թա հար մանն ուղղ ված 
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ա ռանց քա յին լու ծում։ Միև նույն ժա մա նակ հե տա զո տութ յան մաս նա կից ներն 
ար ձա նագ րում են, որ քա նի դեռ ա պաինս տի տու ցիո նա լաց ման գոր ծըն թա ցը հա-
մա լիր կեր պով չի կա յա ցել, անհ րա ժեշտ է ա պա հո վել գոր ծող հո գե բու ժա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րում պա ցիենտ նե րի ի րա վունք նե րի պաշ տպա նութ յու նը, 
բռնութ յու նից զերծ մի ջա վայ րը, բա ցա ռել խտրա կա նութ յան և վատ վե րա բեր-
մուն քի դրսևո րում նե րը, ներդ նել պա ցիենտ նե րի ի րա վունք նե րի ոտ նա հար ման, 
այդ թվում՝ բռնութ յան/գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան դեպ քե րից պաշտ պա նութ-
յան արդ յու նա վետ մե խա նիզմ ներ։

 ● Հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում փոր ձա գետ նե րը նշում են անձ նա-
կազ մի գեն դե րազ գա յուն գի տե լի քի և հմ տութ յուն նե րի պա կա սը։ Հաշ վի առ նե լով 
հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ա պաինս տի տու ցիո նա լաց մանն ուղղ-
ված Կա ռա վա րութ յան ջան քե րը, դրանց շա րու նա կա կա նութ յան ա պա հով ման 
անհ րա ժեշ տութ յու նը՝ մի ջազ գա յին պար տա վո րութ յուն նե րին հա մա պա տաս խան, 
ՄԻՀԿն կար ևո րում է ա պաինս տի տու ցիո նա լաց ման արդ յուն քում ձևա վոր
ման են թա կա հա մա կար գի գեն դե րազ գա յու նութ յան ա պա հո վու մը և հո գե
կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց հետ աշ խա տող բո լոր մաս
նա գետ նե րի և բո լոր օ ղակ նե րում ծա ռա յութ յուն մա տու ցող նե րի գեն դե րա 
զ գա յուն կա րո ղութ յուն նե րի զար գա ցու մը:



96

Առաջարկներ  
( Բա ժին 4)

Հիմք ըն դու նե լով սույն բաժ նում դի տարկ ված մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րի, մաս նա
վո րա պես « Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի մա սին» կոն վեն
ցիա յի պա հանջ նե րի, Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի հար ցե րով 
կո մի տեի զար գաց րած պրակ տի կա յի և Կո մի տեի՝ Հա յաս տա նին ուղ ղած Ամփոփիչ 
դիտարկումների, տե ղա կան ի րա վա կար գա վո րում նե րի, տե ղա կան փոր ձա գի տա կան 
աղբ յուր նե րի և սույն հե տա զո տութ յան հա վա քած տվյալ նե րի հա մադր ված վեր լու
ծութ յու նը՝ ա ռա ջար կում ենք.

1. Պե տութ յան կող մից հո գե կան ա ռող ջութ յան ո լոր տին վե րա բե րող բո լոր հար ցե րի 
կար գա վոր ման, օ րենսդ րա կան, հա յե ցա կար գա յին և ռազ մա վա րա կան փաս տա- 
թղ թե րի մշակ ման և  ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թաց նե րում ա պա հո վել հո գե-
կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ, սո ցիալ-հո գե բա նա կան, մտա վոր և  այլ հաշ ման դա-
մութ յուն ու նե ցող ան ձանց, այդ թվում՝ կա նանց, ինչ պես նաև նրանց շա հե րը ներ-
կա յաց նող կազ մա կեր պութ յուն նե րի և կա ռույց նե րի ան մի ջա կան մաս նակ ցութ յու նը։

2. Ա պաինս տի տու ցիո նա լա ցու մը սահ մա նել որ պես հո գե կան ա ռող ջութ յան ո լոր տի 
պե տա կան քա ղա քա կա նութ յուն: 

3. ՀՈՒԱԻՀԿ-ի՝ Հա յաս տա նին ներ կա յաց րած դի տար կում նե րին հա մա պա տաս խան՝ 
ու ժը կորց րած ճա նա չել հո գե բու ժա կան և խ նամ քի հաս տա տութ յուն նե րում ան ձանց 
ա զա տութ յու նից զրկման և մե կու սաց ման՝ նե րառ յալ ոչ կա մո վին հոս պի տա լաց ման 
և հար կա դիր ինս տի տու ցիո նա լաց ման, ինչ պես նաև ա ռանց ան ձի հա մա ձայ նութ-
յան հո գե բու ժա կան բուժ ման ի րա վա կան հիմք հան դի սա ցող ի րա վա կար գա վո րում-
նե րը։

4. Հ րա տապ քայ լեր ձեռ նար կել ա պաինս տի տու ցիո նա լաց ման գոր ծըն թա ցի ա րագ 
ա ռա ջըն թա ցի ուղ ղութ յամբ՝ ապահովելով առանց հապաղման ապաինստի- 
տուցիոնալացման գործողությունների ծրագրի իրականացումը, այդ թվում՝ առկա 
հաստատությունների փակման ժամանակացույցները։ Ձեռ նար կել քայ լեր դրա արդ-
յու նա վե տութ յան հա մար անհ րա ժեշտ բո լոր ծա ռա յութ յուն նե րի կա յաց ման, ինչ պես 
նաև հա սա րա կութ յան շրջա նում հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան-
ձանց, այդ թվում՝ կա նանց նկատ մամբ խա րա նի և խտ րա կա նութ յան հաղ թա հար-
ման, վեր ջին նե րիս՝ հա մայն քում ա պա հով, պաշտ պան ված և նե րա ռա կան մթնո լոր-
տում ապ րե լու հա մար նպաս տա վոր մի ջա վայ րի կա յաց ման ուղ ղութ յամբ։

5. ՀՈՒԱԻՀԿ-ի՝ Հա յաս տա նին ուղ ղած դի տար կում նե րի հա մա պա տաս խան՝ ձեռ նար-
կել ի րա վա կան, քա ղա քա կան և գործ նա կան արդ յու նա վետ մի ջոց ներ՝ ուղղ ված սո-
ցիալ-հո գե բա նա կան, մտա վոր և  այլ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նանց (մաս նա-
վո րա պես հաս տա տութ յուն նե րում ապ րող կա նանց) նկատ մամբ գեն դե րա յին հիմ-
քով խտրա կա նութ յան և բռ նութ յան հաս ցեագր մա նը։ 

6. ՀՈՒԱԻՀԿ-ի՝ Հա յաս տա նին ներ կա յաց րած դի տար կում նե րին հա մա պա տաս խան՝ 
ձեռ նար կել օ րենսդ րա կան և գործ նա կան մի ջոց ներ՝ պաշտ պա նե լու հաս տա տութ-
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յուն նե րում գտնվող հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ, սո ցիալ-հո գե բա նա կան և  այլ 
հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց, այդ թվում՝ կա նանց, ան տե սու մից, բռնութ-
յու նից, հար կադ րան քից, շա հա գոր ծու մից, ան մարդ կա յին կամ ար ժա նա պատ վութ-
յու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քից կամ պատ ժից, ինչ պես նաև վերջ դնել հո գե-
բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում ան պատ ժե լիութ յան մթնո լոր տին, ա պա հո վել 
դեռևս գոր ծող հաս տա տութ յուն նե րում բռնութ յան, շա հա գործ ման և խտ րա կա նութ-
յան դեպ քե րի ա հա զանգ ման մե խա նիզմ նե րի արդ յու նա վե տութ յու նը։ Ար ձա նա- 
գրված դեպ քե րի կա պակ ցութ յամբ անհ րա ժեշտ է ա պա հո վել ար դար և  արդ յու նա-
վետ քննութ յուն և դա տա կան կար գով հե տապն դել պա տաս խա նա տու ան ձանց։ 

7. Ա պա հո վել ա պաինս տի տու ցիո նա լաց ման գոր ծըն թա ցի գեն դե րազ գա յու նութ յու նը։ 
Այս ուղ ղութ յամբ ի րա կա նաց վող գոր ծո ղութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման շրջա նա կում 
հաս ցեագ րել հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ, սո ցիալ-հո գե բա նա կան և  այլ հաշ-
ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նանց կա րիք նե րը, նրանց նկատ մամբ խտրա կա նութ-
յան և բռ նութ յան ռիս կե րը։ 

8. Հա ջոր դիվ ըն դուն վե լիք ո լոր տա յին ռազ մա վա րա կան և հա յե ցա կար գա յին փաս-
տաթղ թե րում ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յուն դարձ նել հո գե կան ա ռող ջութ յան ո լոր-
տում գեն դե րազ գա յուն մո տե ցում նե րի ներդր ման և  այս կա պակ ցութ յամբ բո լոր մա-
կար դակ նե րում ծա ռա յութ յուն մա տու ցող նե րի և  ո րո շում կա յաց նող նե րի շրջա նում 
գեն դե րազ գա յուն վե րա պատ րաս տում նե րի խնդիր նե րին և նշ ված ուղ ղութ յուն նե-
րով ա պա հո վել անհ րա ժեշտ մի ջո ցա ռում նե րի և գոր ծո ղութ յուն նե րի ի րա կա նա ցում։
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Հիմն ախնդ րի հաս ցեագ րում ա զա տութ յու նից 
զրկման վայ րե րի նկատ մամբ ար տա քին  
մշտա դի տարկ ման և ներ քին  
վե րահս կո ղութ յան մի ջո ցով

Ա զա տութ յու նից զրկման պայ ման նե րում մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան և 
հատ կա պես բռնութ յան, խոշ տան գում նե րի և վատ վե րա բեր մուն քի դեպ քե րի կան խար գել-
ման ա ռու մով կար ևոր են հաս տա տութ յուն նե րում արդ յու նա վետ ար տա քին մշտա դի
տար կու մը և ներ քին վե րահս կո ղութ յու նը։

Ար տա քին մշտա դի տար կու մը են թադ րում է ան կախ մար մին, որն ու նի մշտա դի տարկ ման 
գոր ծա ռույթ ի րա կա նաց նե լու լիա զո րութ յուն ներ, ինչ պես նաև հաս տա տութ յուն նե րում մար-
դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան բա ցե րի վեր հան ման հա մար անհ րա ժեշտ հմտութ-
յուն ներ և գի տե լիք, այդ թվում՝ հաս տա տութ յու նում գտնվող տար բեր խմբե րի ան ձանց 
խնդիր նե րի ու սում նա սիր ման կա րո ղութ յուն ներ և գոր ծի քա կազմ։

Ար տա քին մշտա դի տար կում ի րա կա նաց նող մար մին նե րը պետք է կա րո ղա նան ա նար-
գել և սե փա կան հա յե ցո ղութ յամբ, այդ թվում՝ ա ռանց նա խազ գու շաց ման, այ ցե լել ա զա-
տութ յու նից զրկման վայ րեր, հան դի պել այն տեղ գտնվող ան ձանց հետ, ինչ պես նաև տե ղե - 
կատվութ յան ու հաս տա տութ յան ցան կա ցած տա րած քի հա սա նե լիութ յուն ու նե նան154։ 

Ճիշտ է, այս մար մին նե րը սո վո րա բար չու նեն հաս տա տութ յուն նե րի հա մար պար տա-
դիր բնույ թի ո րո շում նե րի կա յաց ման հա տուկ լիա զո րութ յուն, սա կայն նրանց դե րա կա տա-
րումն էա կան է հաս տա տութ յուն նե րում մար դու ի րա վունք նե րի խախ տում նե րի վե րա բեր-
յալ բարձ րա ձայն ման, տվյալ նե րի հա վաք ման, նպա տա կա յին զե կույց նե րի պատ րաստ ման, 
խնդիր նե րի շուրջ հան րա յին ի րա զեկ ման ա ռու մով։ Այս ա մե նի արդ յու նա վետ ի րա կա նա-
ցու մը բարձ րաց նում է հան րութ յան առջև իշ խա նութ յուն նե րի հաշ վետ վո ղա կա նութ յու նը և 
հան րա յին մար մին նե րի գոր ծու նեութ յան թա փան ցի կութ յու նը155։ 

Ա զա տութ յու նից զրկման վայ րե րում գտնվող կա նանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ
յան, այդ թվում՝ գեն դե րա յին հիմ քով խտրա կա նութ յան և բռ նութ յան հաս ցեագր ման 
ա ռու մով կար ևոր է գեն դե րազ գա յուն ար տա քին մշտա դի տարկ ման ի րա կա նա ցու մը, 
ին չը պա հան ջում է հա մա պա տաս խան ռե սուրս նե րի, կա րո ղութ յուն նե րի և գոր ծի քա
կազ մի առ կա յութ յուն։ 

Մշ տա դի տարկ ման գոր ծա ռույթ ու նե ցող կա ռույց նե րը և/ կամ խմբե րը (պե տա կան լիա-
զոր մարմ նի կող մից/օ րենս դիր մարմ նի կող մից156 օմ բուդս մե նի ինս տի տու տի շրջա նա կում/ 

154. Տե՛ս Naylor B., 2016, Human Rights and their application in prisons, Prison Service Journal Vol. 227(17) (անգլերեն), https://www.researchgate.
net/publication/309585460_Human_Rights_and_their_application_in_prisons 

155. Տե՛ս նույն տեղում։ 

156. Ազատությունից զրկման վայրերի հանդեպ պառլամենտական (օրենսդիր օղակի) վերահսկողության իրականացման արդյունավետ 
միջոց է կին և տղամարդ պատգամավորներից բաղկացած աշխատանքային խմբի ձևավորումը, որը պարբերաբար այցեր 
կիրականացնի հաստատություններ։ Տե՛ս DCAF, OSCE/ODIHR, UN Women, 2019, “Places of Deprivation of Liberty and Gender”, in Gender and 
Security Toolkit (անգլերեն), https://www.osce.org/files/f/documents/a/e/442531.pdf

https://www.osce.org/files/f/documents/a/e/442531.pdf
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հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի կամ խմբե րի կող մից ստեղծ ված) պետք է ընդ 
գրկեն գեն դե րա յին հար ցե րով փոր ձա գի տա կան հմտութ յուն ներ և կա նանց, այդ թվում՝ 
կա նանց տար բեր խմբե րի ու ան չա փա հաս նե րի հետ աշ խա տան քի փոր ձա ռութ յուն 
և հատ կա պես զգա յուն խնդիր նե րի լուծ ման հար ցե րում, ինչ պես գեն դե րա յին հիմ քով 
խտրա կա նութ յունն ու բռնութ յունն են, փոր ձա ռութ յուն և  անհ րա ժեշտ գի տե լիք ու նե
ցող ան դամ նե րի157։ 

Մշ տա դի տարկ ման գոր ծի քա կազ մե րի գեն դե րազ գա յու նութ յան ա պա հով ման տե սանկ-
յու նից կար ևոր է, որ հա մա պա տաս խան ման դատ ու նե ցող կա ռույց նե րը և մար մին նե րը 
հաս տա տութ յուն նե րում գտնվող ան ձանց հետ հար ցազ րույց նե րի ի րա կա նաց ման 
շրջա նա կում ա պա հո վեն հարց վող նե րի գեն դե րա յին հա վա սա րակշ ռութ յու նը, ե րաշ-
խա վո րեն, որ կա նանց տար բեր խմբե րը նե րառ ված են ընտ րան քում, նրանց կար ծիք նե րը, 
բո ղոք ներն ու ան հանգս տութ յուն նե րը հա վա սա րա պես ար տա ցոլ ված են հա վաք վող տե
ղե կութ յուն նե րում և տվ յալ նե րում158։

Մաս նա վո րա պես այ ցե լութ յուն նե րի ժա մա նակ մշտա դի տար կող նե րը պետք է ու շադ րութ-
յուն դարձ նեն ա ռա վել խո ցե լի խմբե րի կա րիք նե րին` հաշ վի առ նե լով նրանց հետ հար-
ցազրույց նե րի ի րա կա նաց ման և տվ յալ նե րի հա վաք ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը։ 
Այս տե սանկ յու նից կար ևոր վում են մշտա դի տար կող նե րի կա րո ղութ յուն նե րը՝ է թի կա կան 
սկզբունք նե րի, վար քագ ծա յին կա նոն նե րի, հա ղոր դակց ման հմտութ յուն նե րի և  այլ հա րա-
կից հար ցե րի հա մա տեքս տում)159: 

Հա մա պա տաս խան հմտութ յուն նե րի և գոր ծի քա կազ մե րի առ կա յութ յամբ մշտա դի տար-
կող նե րը ոչ միայն պետք է ար ձա նագ րեն, թե ինչ պես են ա զա տութ յու նից զրկման պայ ման-
նե րում ա պա հով վում կա նանց հա տուկ կա րիք նե րը՝ պահ ման պայ ման նե րը, խցա յին պայ-
ման նե րը, սնունդն ու ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րը, մի ջո ցա ռում նե րի, հար մա րութ-
յուն նե րի և  այլ ծա ռա յութ յուն նե րի հա սա նե լիութ յու նը, այլև պետք է վեր հա նեն գեն դե րա յին 
խտրա կա նութ յան և բռ նութ յան ռիս կերն ու հնա րա վոր խախ տում նե րը և, ըստ այդմ, 
հրա պա րակ վող հաշ վետ վութ յուն նե րում ու նե նան գեն դե րազ գա յուն ա ռա ջարկ ներ160։

Ար տա քին մշտա դի տար կու մից զատ կար ևոր է նաև ներ քին վե րահս կո ղութ յու նը։ 
Գոր ծա դիր մա կար դա կում պատ կան կա ռույց նե րը պետք է ներդ նեն հաս տա տութ յուն նե րի 
ներ սում մշտա դի տարկ ման ի րա կա նաց ման, բռնութ յան դեպ քե րի ա հա զանգ ման, հաս
տա տութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յան հա մար պա տաս խա նա տու կա ռույց նե րին զե կուց
ման և փաս տագր ման արդ յու նա վետ ըն թա ցա կար գեր։ Կար ևոր է, որ հաս տա տութ յան 
հան դեպ վե րահս կո ղութ յան ի րա կա նաց ման պար տա կա նութ յուն նե րը դրվեն հա մա պա-
տաս խան գե րա տես չութ յան ղե կա վար օ ղա կի վրա, ինչ պես նաև գոր ծի պա տաս խա նա տու 
բա ժին, ո րը կու նե նա մարդ կա յին և ֆի նան սա կան բա վա րար ռե սուրս ներ և պա հանջ վող 
գի տե լիք ներ161։

157. Տե՛ս նույն տեղում։

158. Տե՛ս նույն տեղում։

159. Տե՛ս PRI, 2015, Women in detention: a guide to gender-sensitive monitoring (անգլերեն), https://cdn.penalreform.org/wp-content/
uploads/2016/01/women-in-detention-2nd-ed-v7.pdf 

160. Միևնույն ժամանակ հաստատություններն իրենց հերթին պետք է ունենան ներքին աուդիտի, աշխատանքների և անձնակազմի 
գնահատման, ինչպես նաև արտաքին վերահսկողության և մշտադիտարկման մարմինների կողմից առաջարկների արդյունավետ 
տեղայնացման և դրանց համապատասխան՝ պարբերական ներքին ստուգումների իրականացման արդյունավետ գործիքակազմեր:
Տե՛ս DCAF, OSCE/ODIHR, UN Women, 2019, “Places of Deprivation of Liberty and Gender”, in Gender and Security Toolkit (անգլերեն), https://
www.osce.org/files/f/documents/a/e/442531.pdf

161. Տե՛ս նույն տեղում:

https://www.osce.org/files/f/documents/a/e/442531.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/a/e/442531.pdf
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Ներ քին վե րահս կո ղութ յան վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րում ընդգրկ ված բաղ-
կա ցու ցիչ տար րե րի հատ վա ծա կան և  ա ռան ձին դի տար կումն ու հե տա զո տութ յու նը հա-
յաս տան յան հա մա տեքս տում նպա տա կա հար մար չեն, քա նի որ ներ քին վե րահս կո ղութ յան 
ինս տի տու տը մեկ ամ բող ջա կան հա մա կարգ է, ո րի բո լոր տար րե րը փոխ կա պակց ված են, 
հետ ևա բար դրա հաս ցեագ րու մը սույն հե տա զո տութ յան ա ռար կա յի տե սանկ յու նից պետք է 
ի րա կա նաց վի ա ռան ձին հե տա զո տութ յան շրջա նա կում։

ՀՀ օ րենսդ րութ յան հա մա ձայն՝ հե տա զո տութ յան շրջա նա կում ընտր ված ա զա տութ
յու նից զրկման վայ րե րի հան դեպ ար տա քին մշտա դի տարկ ման գոր ծա ռույթ ու նեն 
հետև յալ կա ռույց նե րը.

 ● ՀՀ Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նը։
Կա ռույ ցի գոր ծու նեութ յու նը կար գա վոր վում է « Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի 
մա սին» ՀՀ սահ մա նադ րա կան օ րեն քով162։ 

Վե րոնշ յալ օ րեն քի 28-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն, որ պես կան խար գել ման ազ գա յին 
մե խա նիզմ163, ՄԻՊ-ը ի րա վա սու է, ի թիվս այլ նի՝ 

1. ի րա կա նաց նե լու պար բե րա կան, ինչ պես նաև ըստ անհրաժեշտության այցեր
ազատությունիցզրկմանվայրեր, այդ թվում՝ իր ընտ րութ յամբ դրանց հա րա կից շի
նութ յուն ներ կամ կա ռույց ներ խոշ տան գում նե րի և  այլ դա ժան, ան մարդ կա յին կամ 
ար ժա նա պատ վութ յու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քը կամ պա տի ժը կան խար
գե լե լու նպա տա կով: Պաշտպանըպարտավորչէնախապեստեղեկացնելայցե
լություններիժամանակիևնպատակիմասին.

2. «իր ընտ րութ յամբ խորհր դա պա հա կան կար գով (կոն ֆի դեն ցիալ) և  ա նար գել տե
սակ ցե լու ա զա տութ յու նից զրկման վայ րե րում գտնվող ան ձանց հետ, ինչ պես 
նաև ա ռանձ նազ րույց ներ ու նե նա լու նրանց հետ։ Ա ռանձ նազ րույց նե րը են թա
կա չեն մի ջամ տութ յան կամ գաղտ նալս ման որ ևէ մարմ նի կամ եր րորդ ան ձի 
կողմից.

3. ի րա վա սու մար մին նե րին և կազ մա կեր պութ յուն նե րին ներկայացնելու առաջար
կություններ՝ ազատությունից զրկման ցանկացած վայրում գտնվող անձանց
պահմանպայմաններըբարելավելու,ինչպեսնաևխոշտանգումներըևայլդա
ժան,անմարդկայինկամարժանապատվությունընվաստացնողվերաբերմուն
քըկամպատիժըկանխարգելելունպատակով.

4. ստանալուտեղեկություններ ա զա տութ յու նից զրկման վայ րե րի քա նա կի և տե ղա
կայ ման, ինչ պես նաև այն տեղ գտնվող ան ձանց քա նա կի վե րա բեր յալ.

5. ստանալուտեղեկություններևպարզաբանումներ ա զա տութ յու նից զրկման վայ
րում գտնվող ան ձանց նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի, նրանց պահ ման պայ ման նե րի, 
ինչ պես նաև իր լիա զո րութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման հա մար անհ րա ժեշտ ցան կա
ցած այլ հար ցի վե րա բեր յալ»։

162. Տե՛ս «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենքը, https://www.arlis.am/documentview.
aspx?docid=123524

163. Օրենքի 2-րդ հոդվածով Պաշտպանին է վերապահված Խոշտանգումների դեմ կոնվենցիայի կամընտիր արձանագրությամբ 
սահմանված կանխարգելման ազգային մեխանիզմի կարգավիճակը (կանխարգելման ազգային մեխանիզմ)։
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 ● ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ յան քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ
նե րում և մար մին նե րում հա սա րա կա կան վե րահս կո ղութ յուն ի րա կա նաց նող 
հա սա րա կա կան դի տորդ նե րի խում բը։ 

Խմ բի գոր ծու նեութ յու նը կար գա վոր վում է ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րի 2020 թվա-
կա նի մար տի 20-ի N 126-Ն հրա մա նով, ո րը սահ մա նում է ար դա րա դա տութ յան նա խա րա-
րութ յան քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում և մար մին նե րում հա սա րա կա կան վե րա- 
հս կո ղութ յուն ի րա կա նաց նող հա սա րա կա կան դի տորդ նե րի խմբի ձևա վոր ման և հա սա րա-
կա կան վե րահս կո ղութ յան ի րա կա նաց ման կար գը164։

Նշ ված հրա մա նի հա վել վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ հա սա րա կա կան դի տորդ նե րի խմբի 
գոր ծու նեութ յան նպա տակ ներն են, ի թիվս այլ նի՝

«1. կա լա նա վոր ված ան ձանց և դա տա պարտ յալ նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան 
հա սա րա կա կան վե րահս կու մը, ի րա վունք նե րի խախ տում նե րի բա ցա հայ տու մը, վեր 
հան ված հիմ նախն դիր նե րը հա սա րա կութ յա նը և Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ յա նը (այ սու հետ՝ Նա խա րա րութ յուն) ներ կա յաց
նե լը, քրեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յութ յան գոր ծու նեութ յանն ա ջակ ցութ յու նը.

2. քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում մար դու ի րա վունք նե րի խախ տում նե րի բա
ցա հայտ մա նը և կան խար գել մանն ուղղ ված ա ռա ջար կութ յուն ներ ներ կա յաց նե լը.

3. քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում ի րա վի ճա կի վեր լու ծութ յուն նե րը, եզ րա կա
ցութ յուն նե րը և  ա ռա ջար կութ յուն նե րը նա խա րա րութ յա նը և հա սա րա կութ յա նը ներ
կա յաց նե լը...»:

Վե րոնշ յալ հրա մա նի հա վել վա ծի 62-րդ կե տի հա մա ձայն՝ 

«Խմ բի ան դամ ներն ի րա վա սու են ա նար գել այ ցե լել քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ
ներ, տե ղում ծա նո թա նալ տա րաբ նույթ փաս տաթղ թե րի բո վան դա կութ յա նը, այդ թվում՝ 
կա լա նա վոր ված ան ձանց կամ դա տա պարտ յալ նե րի հա մա ձայ նութ յամբ՝ նրա անձ նա կան 
գոր ծին և գ րագ րութ յա նը (բա ցա ռութ յամբ օ րեն քով պաշտ պան վող անձ նա կան տվյալ նե րի), 
պատ ժի կրման պայ ման նե րին, ինչ պես նաև հան դի պել կա լա նա վոր ված ան ձանց կամ դա
տա պարտ յալ նե րին: Անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում կա րող են կա տար վել ձայ նագ րում, լու սա 
ն կա րում, տե սագ րում՝ պահ պա նե լով օ րեն քով, սույն կար գով կամ Խմ բի գոր ծու նեութ յան է թի
կա յի կա նոն նե րով նա խա տես ված դրույթ նե րը»:

 ● Հո գե բու ժա կան օգ նութ յուն և ս պա սար կում ի րա կա նաց նող նե րի գոր ծո ղութ
յուն նե րի (նե րառ յալ ան գոր ծութ յան) նկատ մամբ հա սա րա կա կան մշտա դի
տար կում ի րա կա նաց նող հա սա րա կա կան դի տորդ նե րի խում բը։ 

Խմ բի գոր ծու նեութ յու նը կար գա վոր վում է ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րի 2021 թվա-
կա նի օ գոս տո սի 13-ի N 63-Ն հրա մա նով, ո րով սահ ման վում են հո գե բու ժա կան օգ նութ յուն 

164. Տե՛ս «Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական 
վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի ձևավորման և հասարակական վերահսկողության 
իրականացման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի 2005 թվականի նոյեմբերի 
18-ի թիվ ՔՀ-66-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ արդարադատության նախարարի 2020 թվականի մարտի 20-ի N 126-Ն 
հրամանը, https://www.arlis.am/documentView.aspx?docid=140628
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և ս պա սար կում ի րա կա նաց նող նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի (նե րառ յալ ան գոր ծութ յան) նկատ-
մամբ հա սա րա կա կան մշտա դի տարկ ման ի րա կա նաց ման կար գը և հա սա րա կա կան դի-
տորդ նե րի խմբի ի րա վա սութ յու նը165։ 

Սույն հրա մա նի հա վել վա ծի հա մա ձայն՝ հա սա րա կա կան դի տորդ նե րի խում բը, ի թիվս այլ-
նի՝

1. «Զ բաղ վում է հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում (այ սու հետ` Կազ մա կեր  
պութ յուն) հո գե բու ժա կան օգ նութ յուն և ս պա սար կում ստա ցող ան ձանց (այ սու հետ` 
Պա ցիենտ ներ)իրավունքներիևազատություններիպաշտպանությամբ։

2. Կազ մա կեր պութ յու նում մշտադիտարկումներ իրականացնելու նպատակով
Խումբըկատարումէայցելություններ:

3. Այ ցե լութ յուն նե րը կա րող են լի նել պլանայինևոչպլանային:

4. Այ ցե լութ յուն նե րը կա րող են կատարվելառանցնախապեսզգուշացման` չխախ
տե լով Կազ մա կեր պութ յան ներ քին կա նո նա կար գը։

5. Խումբն ի րա վունք ու նի այ ցե լե լուԿազմակերպությանցանկացածտարածք` Կազ
մա կեր պութ յան ներ կա յա ցուց չի ու ղեկ ցութ յամբ` չխախ տե լով Կազ մա կեր պութ յան 
ներ քին կա նո նա կար գը։ Կազմակերպությաններքինկանոնակարգովչենկարող
նախատեսվելԽմբիկողմիցիրականացվողմշտադիտարկումնուղղակիկամ
անուղղակիկերպովխոչընդոտողդրույթներ:

6. Խումբն ի րա վունք ու նիառանձնազրույցունենալուՊացիենտներիհետ` Պա ցիեն
տի, իսկ օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի առ կա յութ յան դեպ քում նաև` օ րի նա կան ներ կա
յա ցուց չի գրա վոր ի րա զեկ ված հա մա ձայ նութ յան դեպ քում»:

Թե՛ հե տա զո տութ յան շրջա նա կում ի րա կա նաց ված հար ցազ րույց նե րում, թե՛ ՄԻՊի 
տա րե կան զե կույց նե րում նշվում է, որ բուն մշտա դի տարկ ման գոր ծա ռույ թի ի րա
կա նաց մանն առնչ վող խո չըն դոտ նե րի հիմ նա կա նում չեն բախ վում, սա կայն նրանց 
բարձ րա ձայ նած խնդիր նե րին ի րա վա սու պե տա կան կա ռույց նե րի կող մից ոչ միշտ է 
բա վա րար և  ա րագ ար ձա գանք տրվում։ 

ՔԿՀ-նե րում դի տորդ նե րի խմբի ան դամ նե րը նշում են, որ միշտ չէ, որ ար դա րա դա տութ յան 
նա խա րա րութ յու նը ա րագ ար ձա գան քում է կամ առ հա սա րակ ար ձա գան քում է ներ կա յաց-
ված խնդիր նե րին։ Եվ այդ ա ռու մով դրանք եր բեմն բա վա կան ուշ են լու ծում ստա նում։ Մ յուս 
կող մից էլ դի տորդ նե րի խմբի ան դամ ներն ընդգ ծում են, որ ո րոշ խնդիր ներ հնա րա վոր է 
այդ պես էլ լու ծում չստա նա յին, ե թե խում բը չբարձ րա ձայ ներ։  

Հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում դի տորդ նե րի խմբի ան դամ նե րը նույն պես 
նշում են, որ ո րոշ խնդիր նե րի լուծ ման հա մար միայն ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յա-
նը հաշ վետ վութ յուն ներ կա յաց նե լը կա րող է բա վա րար չլի նել, և խնդ րի լրա ցու ցիչ հան րայ-
նաց ման կա րիք ա ռա ջա նա։ Այս ա ռու մով եր կու խմբերն էլ շեշ տում են, որ հան րայ նա
ցու մը խնդիր նե րը բարձ րա ձայ նե լու և դ րանց լուծ մա նը հաս նե լու կար ևոր մե խա նիզմ է։

165. Տե՛ս «Հոգեբուժական օգնություն և սպասարկում իրականացնողների գործողությունների (ներառյալ անգործության) նկատմամբ 
հասարակական մշտադիտարկման իրականացման կարգը և հասարակական դիտորդների խմբի իրավասությունը սահմանելու 
մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 2021 թվականի օգոստոսի 13-ի N 63-Ն հրամանը, https://www.arlis.am/documentView.
aspx?docid=155217
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«Խումբըկարողէհրապարակել,հանրայնացնել,որովհետևմենք
միշտ սպասում ենք նաև նախարարության կարծիքին կամ նրա
քայլերին,որովհետևդամերմանդատիշրջանակներումէ,որպար
տադիրպետքէկցվինաևպաշտոնականտեսակետըտվյալհար
ցին։ Մենք հնարավորություն ունենք հրապարակելու, ասուլիսներ
հրավիրելուհարցըբարձրացնելու,հանրայնացնելուևայդմեթոդ
ներով,որպեսէդպիսին,լուծումներպահանջելու,որովհետևէդմեր
քաղաքացիական հասարակության գործիքակազմի շրջանակնե
րումէգտնվում՝հանրայինճնշումը,հանրայինուժըօգտագործել
խնդիրներիլուծմանհամարորպեսփակողմիջոց»։(ՔԿՀդիտորդ
ներիխմբիանդամ)

«Բայցավելի գլոբալփոփոխությունների հարցում, հա, միգուցե
այլքայլերիկարիքէլկա,որոնքպետքաարվիավելիլուսաբանելու,
ավելիհանրայնացնելուառումով,բայցհամենայնդեպսայսձևա
չափովէլաարդյունավետինքըլինում»։(Հոգեբուժականկազմա
կերպություններումդիտորդներիխմբիանդամ)

Ինչ պես ՄԻՊ գրա սեն յա կի ներ կա յա ցուց չի, այն պես էլ հա սա րա կա կան դի տորդ նե
րի խմբե րի հետ հե տա զո տութ յան շրջա նա կում ի րա կա նաց ված հար ցազ րույց նե րի ըն
թաց քում քննարկ վել է նաև մշտա դի տարկ ման ըն թա ցա կար գե րի և գոր ծի քա կազ մե րի 
գեն դե րազ գա յու նութ յան խնդի րը։

Ինչ պես ՔՀԿ-նե րում, այն պես էլ հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում մշտա դի-
տար կում ի րա կա նաց նող հա սա րա կա կան դի տորդ նե րի խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը նշել 
են, որ ի րենց շար քե րում ու նեն գեն դե րա յին հար ցե րով փոր ձա գի տա կան հմտութ յուն ներ, 
գեն դե րա յին հիմ քով խտրա կա նութ յան ու բռնութ յան հետ աշ խա տան քի փոր ձա ռութ յուն և  
անհրա ժեշտ գի տե լիք ու նե ցող ան դամ ներ։ Միև նույն ժա մա նակ հա սա րա կա կան դի տորդ-
նե րի եր կու խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներն էլ նշել են, որ դեռևս չեն մշա կել գեն դե րա յին 
բռնութ յու նը և խտ րա կա նութ յու նը բա ցա հայ տե լուն նպա տա կաուղղ ված գոր ծիք ներ։ 

Հա մա պա տաս խան գոր ծի քա կազ մի բա ցա կա յութ յան խնդրի մա սին նշում է նաև ՄԻՊ 
գրա սեն յա կի ներ կա յա ցու ցի չը՝ շեշ տե լով գեն դե րա յին բռնութ յան դեպ քե րը բա ցա հայ տե
լուն ուղղ ված կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման, այս առն չութ յամբ մի ջազ գա յին փոր ձի 
ու սում նա սիր ման և մշ տա դի տար կում ներ ի րա կա նաց նող նե րի շրջա նում հա մա պա
տաս խան վե րա պատ րաս տում ներ անց կաց նե լու կար ևո րութ յան մա սին166։

«Մենքկուզենայինքունենալավելիմանրամասնգործիքակազմ,
հոգեբանների հետ անցնել վերապատրաստում՝ բացահայտելու
համակարգային խնդիրները։ Ես կուզենայի, որ իմ վարչությունը

166. Միևնույն ժամանակ դիտորդների խմբերի ներկայացուցիչները որպես բռնության դեպքերի բացահայտման խոչընդոտ շեշտում են, 
որ հաստատություններում գտնվող անձինք վախենում են խնդիրները բարձրաձայնելուց, ինչին առավել մանրամասն անդրադարձ է 
արվել Բաժին 1-ում։
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անցներայդպիսիվերապատրաստում՝բռնություններըբացահայ
տելուհամար,ընդհանրապես,գործողությունները,որոնքիրակա
նացվումենՔԿՀներում»։(ՄԻՊգրասենյակիներկայացուցիչ)

Այս պի սով՝ ա զա տութ յու նից զրկված կա նանց նկատ մամբ գեն դե րա յին հիմ քով խտրա
կա նութ յան և բռ նութ յան հաս ցեագր ման ա ռու մով կար ևոր է հաս տա տութ յուն նե րում 
ար տա քին մշտա դի տարկ ման գոր ծա ռույթ ի րա կա նաց նող կա ռույց նե րի և խմ բե րի կող
մից գեն դե րազ գա յուն մշտա դի տարկ ման գոր ծի քա կազ մե րի կի րա ռու մը, ին չը պա հան-
ջում է հա մա պա տաս խան ռե սուրս նե րի և կա րո ղութ յուն նե րի առ կա յութ յուն։ Հա յաս տան յան 
հա մա տեքս տի ու սում նա սի րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ թե՛ դի տորդ նե րի խմբե րը, թե՛ ՄԻՊ-ը 
դեռևս չու նեն գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յու նը բա ցա հայ տե լու, նույ նա կա նաց նե լու գեն-
դե րազ գա յուն գոր ծի քա կազ մեր։ Գեն դե րա յին բռնութ յու նը նույ նա կա նաց նե լու ա ռու մով 
հե տա զո տութ յան մաս նա կից նե րը կար ևո րում են ար տա քին մշտա դի տար կում ի րա
կա նաց նող խմբե րի գեն դե րազ գա յուն վե րա պատ րաս տում նե րը և կա րո ղութ յուն նե րի 
զար գա ցու մը։ Ար տա քին մշտա դի տար կու մից զատ հաս տա տութ յուն նե րում գտնվող ան-
ձանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան տե սանկ յու նից ա ռանց քա յին են նաև արդ յու նա վետ 
և գոր ծուն ներ քին վե րահս կո ղութ յան մե խա նիզմ նե րը։ Այս կա պակ ցութ յամբ տե ղա կան 
հա մա տեքս տի ու սում նա սի րու մը պա հան ջում է ա ռան ձին հա մա պար փակ հե տա զո
տութ յուն, ո րը կգնա հա տի ու սում նա սիր ված հաս տա տութ յուն նե րի ներ քին վե րահսկո
ղութ յան ըն թա ցա կար գե րը մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նութ յան 
տե սանկ յու նից։ 
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Առաջարկներ  
( Բա ժին 5)

Սույն բաժնում տեղ գտած վերլուծության արդյունքում առաջարկում ենք.

1. (Մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող կա ռույց նե րին) Ա զա տութ յու նից զրկման վայ րե րի 
նկատ մամբ ար տա քին մշտա դի տարկ ման շրջա նակ ում կի րա ռել գեն դե րազ գա յուն 
գոր ծի քա կազ մեր, ին չը հնա րա վո րութ յուն կտա նաև նույ նա կա նաց նե լու հաս տա-
տութ յուն նե րում գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յու նը կամ բա ցա հայ տե լու դրա ռիս կե րը։ 

2. Հա սա րա կա կան դի տորդ նե րի խմբե րի, ինչ պես նաև ՄԻՊ գրա սեն յա կի ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րի հա մար ի րա կա նաց նել գեն դե րազ գա յուն և կա րո ղութ յուն նե րի զար-
գաց մանն ուղղ ված վե րա պատ րաս տում ներ, ո րոնք հնա րա վո րութ յուն կտան 
վերջիններիս նույնականացնելու գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յու նը։ 

3. Հա մա պար փակ հե տա զո տութ յուն կա տա րել ու սում նա սիր ված հաս տա տութ յուն նե-
րում ներ քին վե րահս կո ղութ յան բո լոր ըն թա ցա կար գե րի վե րա բեր յալ և գ նա հա տել 
դրանց հա մա պա տաս խա նութ յու նը մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին։ Հե տա զո տության 
արդ յունք նե րի և վեր հան ված խնդիր նե րի հի ման վրա քննար կել մի ջազ գա յին լա վա-
գույն փոր ձի ներդր ման հնա րա վո րութ յու նը և մ շա կել հա մա պա տաս խան օ րենսդրա-
կան փո փո խութ յուն ներ և դ րան ցից բխող ըն թա ցա կար գեր։ 

 



106

Հա վել ված 1

Հե տա զո տութ յան  
մաս նա կից նե րի  ցանկ

Հե տա զո տութ յան շրջա նա կում ի րա կա նաց ված փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց նե րին 
մաս նակ ցել են հետև յալ կա ռույց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներն ու ան հատ փոր ձա գետ նե րը՝

 ● «Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ» ՀԿ,

 ● «Ա գաթ» հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան 
կենտ րոն, 

 ● «Ի րա վուն քի կողմ» ՀԿ, 

 ● «Խոշ տան գում վե րապ րած ան ձանց հայ կա կան վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րոն» ՀԿ,

 ● «Հան րա յին քա ղա քա կա նութ յան ինս տի տուտ» ՀԿ, 

 ● «Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան ինս տի տուտ» ՀԿ,

 ● «Ի րա վա կան նա խա ձեռ նութ յուն նե րի կենտ րոն» ՀԿ, 

 ● «Սե ռա կան բռնութ յան ճգնա ժա մա յին կենտ րոն» ՀԿ, 

 ● « Կա նանց ա ջակց ման կենտ րոն» ՀԿ, 

 ● «Ի րա կան մար դիկ, Ի րա կան աշ խարհ» ՀԿ, 

 ● « Կա նանց ռե սուր սա յին կենտ րոն» ՀԿ, 

 ● «Ընդ դեմ կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան կոա լի ցիա» ՀԿ, 

 ● « Սո ցիա լա կան ար դա րութ յուն» ՀԿ, 

 ● «Ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յուն ա ռանց սահ ման նե րի» ՀԿ, 

 ● «MHS» հո գե կան ա ռող ջութ յան ծա ռա յութ յուն, 

 ● « Ջեր միկ անկ յուն» հիմ նադ րամ,

 ● Ս պի տա կի խնամ քի տուն,

 ● «Ամբրա» հո գե կան բա րե կե ցութ յան կենտ րոն» ՀԿ,

 ● ԱՍՀՆ «Եր ևա նի « Զա տիկ» ե րե խա նե րի ա ջակ ցութ յան կենտ րոն» ՊՈԱԿ,

 ● « Կախ վա ծութ յուն նե րի բուժ ման ազ գա յին կենտ րո նի» տնօ րեն, նար կո լոգ Սու րեն 
Նա զին յան,

 ● հան րա յին ա ռող ջութ յան ո լոր տի ան կախ փոր ձա գետ Ա նա հիտ Պա պիկ յան,

 ● հե տա զո տող, սո ցիա լա կան ման կա վարժ Մի շա Թադ ևոս յան։
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Ֆա սի լի տաց ված քննար կում ներ են ի րա կա նաց վել հետև յալ խմբե րի հետ՝

 ● ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ յան քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում 
և մար մին նե րում հա սա րա կա կան վե րահս կո ղութ յուն ի րա կա նաց նող հա սա րա կա-
կան դի տորդ նե րի խումբ,

 ● Հո գե բու ժա կան օգ նութ յուն և ս պա սար կում ի րա կա նաց նող նե րի գոր ծո ղութ յուն նե-
րի (նե րառ յալ ան գոր ծութ յան) նկատ մամբ հա սա րա կա կան մշտա դի տար կում ի րա-
կա նաց նող հա սա րա կա կան դի տորդ նե րի խումբ։

Հե տա զո տութ յան շրջա նա կում ի րա կա նաց ված խո րին հար ցազ րույց նե րին մաս նակ ցել են 
հետև յալ հաս տա տութ յուն նե րի ղե կա վար անձ նա կազ մի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը՝

ՀՀ քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ ներ (ՔԿՀ)167 (1 հար ցազ րույց)

 ● ՀՀ ԱՆ «Ա բով յան» ՔԿՀ։ 

Հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն ներ (8 հար ցազ րույց)

ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան են թա կա յութ յամբ գոր ծող հո գե բու ժա կան կազ-
մա կեր պութ յուն ներ՝ 

 ● « Հո գե կան ա ռող ջութ յան պահ պան ման ազ գա յին կենտ րոն» ՓԲԸ,

 ● ««Ա վան» հո գե կան ա ռող ջութ յան կենտ րոն» ՓԲԸ,

 ● «Ս ևանի հո գե կան ա ռող ջութ յան կենտ րոն» ՓԲԸ։

Տա րած քա յին կա ռա վար ման և  են թա կա ռուց վածք նե րի նա խա րա րութ յան են թա կա յութ յամբ 
գոր ծող հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն ներ՝

 ● «Գ յում րու հո գե կան ա ռող ջութ յան կենտ րոն» ՓԲԸ, 

 ● «Ս յու նի քի մար զա յին նյար դա հո գե բու ժա կան դիս պան սեր» ՓԲԸ։ 

Ո րո շում կա յաց նող ներ168

ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ յուն (ՀՀ ԱՆ) (3 հար ցազ րույց)

 ● ՀՀ ԱՆ քրեա կան օ րենսդ րութ յան, քրեա կա տա րո ղա կան և պ րո բա ցիա յի ո լոր տի 
քա ղա քա կա նութ յան վար չութ յուն,

 ● ՀՀ ԱՆ-ի կազ մում գոր ծող «Ի րա վա կան կրթութ յան և վե րա կանգ նո ղա կան ծրագ-
րե րի ի րա կա նաց ման կենտ րոն» ՊՈԱԿ,

 ● ՀՀ ԱՆ-ի կազ մում գոր ծող «Ք րեա կա տա րո ղա կան բժշկութ յան կենտ րոն» ՊՈԱԿ։

167. ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայություն պաշտոնական գրություններ են ուղարկվել «Աբովյան», «Արմավիր», «Նուբարաշեն» և 
«Դատապարտյալների հիվանդանոց» ՔԿՀ-ների ղեկավար անձնակազմերի հետ հարցազրույցներ իրականացնելու խնդրանքով, ինչի 
արդյունքում հնարավոր է եղել իրականացնել հարցազրույց միայն «Աբովյան» ՔԿՀ-ում։ 

168. Հետազոտության շրջանակում որոշում կայացնողներ են համարվել պետական այն կառույցները, որոնք իրականացնում են 
ուսումնասիրվող ոլորտների քաղաքականության մշակում և կիրառում։ 
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ՀՀ ԱՆ քրեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յութ յուն (ՔԿԾ) (1 հար ցազ րույց)

 ● ՔԿԾ սո ցիա լա կան, հո գե բա նա կան և  ի րա վա կան աշ խա տանք նե րի բա ժին։

ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յուն (ՀՀ ԱռՆ) (2 հար ցազ րույց)

 ● ՀՀ ԱռՆ բժշկա կան օգ նութ յան քա ղա քա կա նութ յան վար չութ յուն,

 ● ՀՀ ԱռՆ մոր և ման կան ա ռող ջութ յան պահ պան ման վար չութ յուն։

ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա րութ յուն (ԱՍՀՆ) (3 հար ցազ րույց)

 ● ՀՀ ԱՍՀՆ հա վա սար հնա րա վո րութ յուն նե րի ապահովման վար չութ յուն, 

 ● ՀՀ ԱՍՀՆ ե րե խա նե րի հիմ նա հար ցե րի բա ժին,

 ● ՀՀ ԱՍՀՆ մարդ կանց թրա ֆի քին գի և կա նանց հիմ նա հար ցե րի բա ժին։

ՀՀ ոս տի կա նութ յուն (1 հար ցազ րույց)

 ● ՀՀ ոստիկանության հասարակական անվտանգության ապահովման գլխավոր 
վարչության անչափահասների հանցավորության և ընտանեկան բռնության 
կանխարգելման վարչություն։

ՀՀ Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի (ՀՀ ՄԻՊ) աշ խա տա կազմ (1 հար ցազ րույց)

 ● Խոշ տան գում նե րի և վատ վե րա բեր մուն քի կան խար գել ման վար չութ յուն։
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Հա վել ված 2

Հար ցումն ե րի արդ յուն քում  
ստաց ված քա նա կա կան տվյալ ներ

ՀՀ ԱՆ «Ա բով յան» ՔԿՀում գտնվող կալանավորված և դատապարտյալ կա նանց 
թվա քա նակն՝ ըստ տա րի նե րի

2021 թ. 2020թ 2019 թ. 2018 թ. 2017 թ.

103 92 97 137 181

ՀՀ ԱՆ «Ա բով յան» ՔԿՀում գտնվող կալանավորված և դատապարտյալ հաշ ման դա մութ յան 
խումբ ու նե ցող/ած կա նանց թվաքանակն՝ ըստ տարիների

2021 թ. 2020 թ. 2019 թ. 2018 թ. 2017 թ.

1 4 5 6 7

ՀՀ ԱՆ քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում 
աշ խա տող հո գե բան նե րի, սո ցիա լա կան աշ խա տող նե րի, ի րա վա բան նե րի թվա քա նա կը

Քրեակատարողական հիմնարկի ան վա նու մը  Հո գե բան Ի րա վա բան  Սո ցիա լա կան 
աշ խա տող

«Ա բով յան» ՔԿՀ 2 1 1

« Նու բա րա շեն» ՔԿՀ 3 1 1

«Ար մա վիր» ՔԿՀ 2 2 1

« Դա տա պարտ յալ նե րի հի վան դա նոց» ՔԿՀ 1 1 2

«Ար թիկ» ՔԿՀ 1 1 2

« Վար դա շեն» ՔԿՀ 1 1 1

«Ս ևան» ՔԿՀ 1 1 1

« Կոշ» ՔԿՀ 1 1 1

« Վա նա ձոր» ՔԿՀ 1 1 1

« Գո րիս» ՔԿՀ - 1 1

«Հ րազ դան» ՔԿՀ 1 1 1

«Եր ևան- Կենտ րոն» ՔԿՀ 1 - -

Ըն դա մե նը 15 12 13
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Հետազոտության ընտրանքում ներառված ՀՀ ԱՆ քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րի 
 կին աշ խա տա կից ներն՝ ըստ ստո րա բա ժա նում նե րի

Ք րեա կա տա րո ղա կան 
հիմ նար կի ան վա նու մը
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Ըն
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«Ա բով յան» ՔԿՀ 1 2 4 5 2 2 - 19 1 36

« Նու բա րա շեն» ՔԿՀ 1 1 - 1 3 3 - 7 3 19

«Ար մա վիր» ՔԿՀ - 1 - 4 3 5 1 3 2 19

« Դա տա պարտ յալ նե րի 
հի վան դա նոց» ՔԿՀ 1 2 - 2 3 2 1 3 2 16

Հետազոտության ընտրանքում ներառված հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում 
գտնվող կա նանց թվա քա նա կը

 Կազ մա կեր պութ յան ան վա նու մը
 Կա նանց  

ընդ հա նուր 
թվա քա նակ

Ո րից  
հար կա դիր/ 

ոչ հո ժա րա կամ

 Հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող կա նայք

««Ա վան» հո գե կան 
ա ռող ջութ յան կենտ րոն» ՓԲԸ 43 2 25

«Ս ևանի հո գե կան  
ա ռող ջութ յան կենտ րոն» ՓԲԸ 199 1 183

« Հո գե կան ա ռող ջութ յան 
պահ պան ման ազ գա յին կենտ րոն» 

ՓԲԸ
121 6 79

«Գ յում րու հո գե կան 
ա ռող ջութ յան կենտ րոն» ՓԲԸ 62 2 44

«Ս յու նի քի մար զա յին 
նյար դա հո գե բու ժա կան 

դիս պան սեր» ՓԲԸ
32 4 29

Ըն դա մե նը 457 15 360
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Հետազոտության ընտրանքում ներառված  հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում 
աշ խա տող հո գե բան նե րի, սո ցիա լա կան աշ խա տող նե րի, ի րա վա բան նե րի թվա քա նա կը

 Կազ մա կեր պութ յան ան վա նու մը  Հո գե բան Ի րա վա բան  Սո ցիա լա կան 
աշ խա տող

««Ա վան» հո գե կան ա ռող ջութ յան կենտ րոն» ՓԲԸ 4 - -

«Ս ևանի հո գե կան ա ռող ջութ յան կենտ րոն» ՓԲԸ 9 1 6

« Հո գե կան ա ռող ջութ յան պահ պան ման ազ գա յին 
կենտ րոն» ՓԲԸ 4 - -

«Գ յում րու հո գե կան ա ռող ջութ յան կենտ րոն» ՓԲԸ 1 - 1

«Ս յու նի քի մար զա յին նյար դա հո գե բու ժա կան 
դիս պան սեր» ՓԲԸ - - -

Ըն դա մե նը 18 1 7
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Հե տա զո տութ յան աղբ յու րնե րի ցանկ

Հիմ ախնդ րին առնչ վող մի ջազ գա յին և տե ղա կան 
հե տա զո տութ յուն ներ և զե կույց ներ
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Մարդու իրավունքների վերաբերյալ միջազգային 
և տարածաշրջանային փաստաթղթեր, 
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ՀՀ ներպետական նորմատիվ  
իրավական և դատական ակտեր

ՀՀ ԱՆ « Խոշ տանգ ման կամ վատ վե րա բեր մուն քի այլ ձևե րի հետ կապ ված բժշկա կան 
զննութ յան ար ձա նագ րութ յան ձևաթղ թի ձևը և խոշ տանգ ման կամ վատ վե րա բեր մուն քի այլ 
ձևե րի հետ կապ ված բժշկա կան զննութ յան ար ձա նագ րութ յու նը կազ մե լու ու ղե ցույ ցը հաս-
տա տե լու մա սին» 2021 թվա կա նի ապ րի լի 21-ի N163-Լ հրաման, https://www.moj.am/storage/
files/legal_acts/legal_acts_190722367591_163-hraman-xoshtangum.pdf

ՀՀ առաջին փոխվարչապետի «Քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման 
կարգը, վերապատրաստում իրականացնող կազմակերպություններին ներկայացվող 
հիմնական չափանիշները, կրեդիտների սահմանման հիմնական սկզբունքները, կարիքնե- 
րը գնահատելու և անհատական ծրագիր կազմելու, ինչպես նաև համապատասխան մարմնի 
վերապատրաստման ծրագիրը կազմելու, միջազգային հավաստագրերի ճանաչելիության 
սկզբունքները, տեսակները սահմանելու մասին» 9 հունվարի, 2019 թվականի հունվարի 9-ի  
N 2-Ն որոշում, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=127532 

ՀՀ առաջին փոխվարչապետի «Քրեակատարողական ծառայության հանրային ծառայող- 
ների հրազեն և օրենքով նախատեսված հատուկ միջոցներ կրելու, պահելու և գործադրելու 
(կիրառելու) նպատակով հատուկ ուսուցում անցնելու կարգն ու պայմանները սահմանելու 
մասին»  2020 թվականի օգոստոսի 6-ի N 477-Լ որոշում, https://www.arlis.am/DocumentView.
aspx?docid=145141

ՀՀ առողջապահության նախարարի «Հոգեբուժական օգնություն և սպասարկում 
իրականացնողների գործողությունների (ներառյալ անգործության) նկատմամբ 
հասարակական մշտադիտարկման իրականացման կարգը և հասարակական դիտորդ- 
ների խմբի իրավասությունը սահմանելու մասին» 2021 թվականի օգոստոսի 13-ի N 63-Ն 
հրաման, https://www.arlis.am/documentView.aspx?docid=155217

ՀՀ արդարադատության նախարարի «Արդարադատության նախարարության քրեա- 
կատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն 
իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի ձևավորման և հասարակական 
վերահսկողության իրականացման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության 
արդարադատության նախարարի 2005 թվականի նոյեմբերի 18-ի թիվ ՔՀ-66-Ն հրամանն 
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 2020 թվականի մարտի 20-ի N 126-Ն հրաման, https://
www.arlis.am/documentView.aspx?docid=140628

ՀՀ արդարադատության նախարարի «ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում հոգե- 
կան առողջության զննության և ռիսկի գնահատման գործիքների փորձարկման և ձևա- 
թղթերի հաստատման մասին» 2021 թվականի սեպտեմբերի 8-ի N 439-Լ հրաման, https://
moj.am/legal/view/article/1437/

https://www.moj.am/storage/files/legal_acts/legal_acts_190722367591_163-hraman-xoshtangum.pdf
https://www.moj.am/storage/files/legal_acts/legal_acts_190722367591_163-hraman-xoshtangum.pdf
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=127532
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ՀՀ Կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության արձանագրային 
որոշումներն անվավեր ճանաչելու մասին» 2020 թվականի հոկտեմբերի 21-ի N 1728-Ն 
որոշում, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=157069

ՀՀ Կառավարության «Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմա- 
վարությունը և դրանից բխող 2020-2022 թվականների գործողությունների ծրագիրը 
հաստատելու մասին» 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի   N 1978-Լ որոշում, https://www.arlis.
am/DocumentView.aspx?DocID=138194 

ՀՀ Կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական և պրոբա- 
ցիայի ոլորտի 2019-2023 թվականների ռազմավարությունը, դրա իրականացման 2019-
2023 թվականների միջոցառումների ծրագիրը և ծրագրի կատարումը համակարգող 
խորհրդի ձևավորման և գործունեության կազմակերպման կարգը հաստատելու մասին» 
2019 թվականի նոյեմբերի 28-ի N1717-Լ որոշում, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?Do-
cID=137161 

ՀՀ Կառավարության «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման 
2021 թվականի տարեկան ծրագիրը և միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» 2020 
թվականի սեպտեմբերի 29-ի N 1601-Լ որոշում, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?do-
cID=146444 

ՀՀ Կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախա- 
րարության քրեակատարողական ծառայության՝ կալանավորվածներին պահելու վայրերի 
և ուղղիչ հիմնարկների ներքին կանոնակարգը հաստատելու մասին» 2006 թվականի 
օգոստոսի 3-ի N 1543-Ն որոշում, https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=70166 

ՀՀ Կառավարության «Հայաստանի Հանրապետությունում հոգեկան առողջության 
պահպանման և բարելավման 2014-2019 թվականների ռազմավարություն» 2014 թվականի 
ապրիլի 17-ի նիստի N 15 արձանագրային որոշման 1-ին հավելված, https://www.e-gov.am/u_
files/file/decrees/arc_voroshum/2104/04/15-1ardz.pdf?fbclid=IwAR0WPGl_-TaELI1BjJeGq0IJqhaQk-
KjxDKF6LKRC8RSl3Segq9DXwCE5KKY 

ՀՀ Կառավարության «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի ծառայությունների 
փոխակերպման 2020-2024 թվականների միջոցառումների ծրագիրը և ծրագրի 
իրականացման ժամանակացույցը հաստատելու մասին» որոշման նախագիծ, https://ww-
w.e-draft.am/projects/2366/justification?fbclid=IwAR2i_n1V6WcXLZ60nHhGJ9Q0drSMA9F4gy_
T0VZda6w7ug85MIyJI7478Cg 

ՀՀ Կառավարության «Մինչդատական վարույթը բնութագրող ցուցանիշների վիճակա- 
գրական հաշվետվությունների միասնական ձևերը և դրանց լրացման ու ներկայացման 
կարգերը հաստատելու մասին»  2008 թվականի  հոկտեմբերի 23-ի N 1225-Ն որոշում, https://
www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=45009

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=157069
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138194
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138194
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=137161
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=137161
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=146444
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=146444
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=70166
https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/arc_voroshum/2104/04/15-1ardz.pdf?fbclid=IwAR0WPGl_-TaELI1BjJeGq0IJqhaQkKjxDKF6LKRC8RSl3Segq9DXwCE5KKY
https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/arc_voroshum/2104/04/15-1ardz.pdf?fbclid=IwAR0WPGl_-TaELI1BjJeGq0IJqhaQkKjxDKF6LKRC8RSl3Segq9DXwCE5KKY
https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/arc_voroshum/2104/04/15-1ardz.pdf?fbclid=IwAR0WPGl_-TaELI1BjJeGq0IJqhaQkKjxDKF6LKRC8RSl3Segq9DXwCE5KKY
https://www.e-draft.am/projects/2366/justification?fbclid=IwAR2i_n1V6WcXLZ60nHhGJ9Q0drSMA9F4gy_T0VZda6w7ug85MIyJI7478Cg
https://www.e-draft.am/projects/2366/justification?fbclid=IwAR2i_n1V6WcXLZ60nHhGJ9Q0drSMA9F4gy_T0VZda6w7ug85MIyJI7478Cg
https://www.e-draft.am/projects/2366/justification?fbclid=IwAR2i_n1V6WcXLZ60nHhGJ9Q0drSMA9F4gy_T0VZda6w7ug85MIyJI7478Cg
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=45009
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=45009
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ՀՀ Կառավարության նիստի արձանագրությունից քաղվածք «Ընդդեմ գենդերային բռնութ- 
յան ազգային ծրագրին, ընդդեմ գենդերային բռնության 2011-2015 թվականների ռազմա- 
վարական ծրագրին և ընդդեմ գենդերային բռնության 2011 թվականի միջոցառումների 
ծրագրին հավանություն տալու մասին»,  2011 թվականի հունիսի 17-ի N 23, https://www.irtek.
am/views/act.aspx?tid=61530

ՀՀ Կառավարության նիստի արձանագրությունից քաղվածք «Հոգեկան առողջության 
խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի և սոցիալական սպասարկման այլընտրանքային 
ծառայությունների տրամադրման հայեցակարգի իրականացման միջոցառումների 2013-
2017 թվականների ծրագրին հավանություն տալու մասին», 2013 թվականի սեպտեմբերի 
13-ի N 36, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=123695

ՀՀ Կառավարության նիստի արձանագրությունից քաղվածք «Հոգեկան առողջության 
խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի և սոցիալական սպասարկման այլընտրանքային 
ծառայությունների տրամադրման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին»,  2013 
թվականի մայիսի N 17, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=83190 

ՀՀ սահմանադրական օրենքը «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին», ընդունված է 
2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ին, https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=146435

ՀՀ քրեական օրենսգիրքը, ընդունված է 2021 թվականի մայիսի 5-ին, https://www.arlis.am/
DocumentView.aspx?DocID=153080 

ՀՀ քրեակատարողական օրենսգիրքը, ընդունված է 2004 թվականի դեկտեմբերի 24-ին, 
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=136431

ՀՀ օրենսգիրքը «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ», ընդունված է 1985 
թվականի դեկտեմբերի 6-ին, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=155155

ՀՀ օրենքը «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին», ընդունված է 
1996 թվականի մարտի 4-ին, https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=104958

ՀՀ օրենքը «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնա- 
րավորությունների ապահովման մասին», ընդունված է 2013 թվականի մայիսի 20-ին, https://
www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138982

ՀՀ օրենքը «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին», ընդունված է 2015 թվականի հունիսի 9-ին, https://www.arlis.
am/DocumentView.aspx?docid=98839

ՀՀ օրենքը «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին», ընդունված է 2004 
թվականի մայիսի 25-ին, https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=69113

ՀՀ օրենքը «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին», ընդունված է 2020 

https://www.irtek.am/views/act.aspx?tid=61530
https://www.irtek.am/views/act.aspx?tid=61530
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=123695
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=83190
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=146435
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=153080
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=153080
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=155155
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138982
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138982
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=98839
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=98839
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=69113
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թվականի հունիսի 18-ին, https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=144100

ՀՀ օրենքը «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին», ընդունված է 2002 
թվականի փետրվարի 6-ին, https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=43743

ՀՀ օրենքը «Քրեակատարողական ծառայության մասին», ընդունված է 2005 թվականի 
հուլիսի 8-ին, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151448 

ՀՀ օրենքը «Քաղաքացիական ծառայության մասին», ընդունված է 2018 թվականի մարտի 
23-ին, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138910 

ՀՀ օրենքը «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին», ընդունված է 
2021 թվականի մայիսի 5-ին, https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=152960 

Դատական գործ N: ԵԴ/0558/01/18, «Datalex» դատական ակտերի որոնողական համակարգ, 
http://www.datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=45880421203875238 

 

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=144100
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=43743
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151448
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ՄԻՀԿի հարցումերին ի պատասխան 
տրամադրված տեղեկատվություն

«Ա բով յան» քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նար կի կա նո նադ րութ յուն։

«Ա բով յան» քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նար կի ծա ռա յող նե րի հա մար 2019-2021 թվա կան նե-
րին ի րա կա նաց ված վե րա պատ րաս տում նե րի թե մա նե րի ցանկ։

«Ս յու նի քի մար զա յին նյար դա հո գե բա նա կան դիս պան սեր» ՓԲԸ-ում ո րա կի կլի նի կա կան 
կա ռա վար ման, աշ խա տա կից նե րի մաս նա գի տա կան վար քա կա նոն նե րի ու մաս նա գի տա-
կան հան դեր ձան քով ա պա հով ման մա սին կար գա գիր։

«Ս յու նի քի մար զա յին նյար դա հո գե բա նա կան դիս պան սեր» ՓԲԸ անձ նա կազ մի հա մար 2019-
2021 թվա կան նե րին ի րա կա նաց ված վե րա պատ րաս տում նե րի թե մա նե րի ցանկ։

«Ս յու նի քի մար զա յին նյար դա հո գե բա նա կան դիս պան սեր» ՓԲԸ կա նո նադ րութ յուն։

«Գ յում րու հո գե կան ա ռող ջութ յան կենտ րոն» ՓԲԸ անձ նա կազ մի հա մար 2019-2021 թվա կան-
նե րին ի րա կա նաց ված վե րա պատ րաս տում նե րի թե մա նե րի ցանկ։

«Գ յում րու հո գե կան ա ռող ջութ յան կենտ րոն» ՓԲԸ ներ քին կար գա պա հա կան կա նոն նե րը։

«Ա վան» հո գե կան ա ռող ջութ յան կենտ րոն» ՓԲԸ անձ նա կազ մի հա մար 2019-2020 թվա կան-
նե րին ի րա կա նաց ված վե րա պատ րաս տում նե րի թե մա նե րի ցանկ։

« Հո գե կան ա ռող ջութ յան պահ պան ման ազ գա յին կենտ րոն» ՓԲԸ անձ նա կազ մի հա մար 
2019-2021 թվա կան նե րին ի րա կա նաց ված վե րա պատ րաս տում նե րի թե մա նե րի ցանկ։

« Հո գե կան ա ռող ջութ յան պահ պան ման ազ գա յին կենտ րոն» ՓԲԸ ներ քին կար գա պա հա կան 
կա նոն ներ։

«Ս ևան» հո գե կան ա ռող ջութ յան կենտ րոն» ՓԲԸ անձ նա կազ մի հա մար 2019-2021 թվա կան-
նե րին ի րա կա նաց ված վե րա պատ րաս տում նե րի թե մա նե րի ցանկ։

ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ յան քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում աշ խա-
տող հո գե բան նե րի, սո ցիա լա կան աշ խա տող նե րի, ի րա վա բան նե րի թվա քա նակ։

2016-2021 թվա կան նե րի ըն թաց քում ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ յան «Ա բով յան» 
քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նար կում հաշ ման դա մութ յան խումբ ու նե ցող/ած կա նանց թվա-
քա նակ։

ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ յան քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րի կին աշ-
խա տա կից նե րի քա նակն՝ ըստ ստո րա բա ժա նում նե րի։
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ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ յան «Ք րեա կա տա րո ղա կան բժշկութ յան կենտ րոն» 
ՊՈԱԿ-ի «Ա բով յան» ստո րա բա ժան ման անձ նա կազ մի թվա քա նակ։

«Ա բով յան» քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նար կի կա լա նա վոր ված ան ձանց և դա տա պարտ յալ-
նե րի հա մար հա սա նե լի բո ղո քարկ ման մե խա նիզմ նե րը։

ՀՀ ոս տի կա նութ յու նում 2020-2021 թվա կան նե րի ըն թաց քում քրեա կա տա րո ղա կան հիմ-
նարկ նե րից և հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րից ստաց ված բո ղոք նե րի և  ա հա զան-
գե րի քա նակ։

ՀՀ քննչա կան կո մի տեում 2016-2021 թվա կան նե րի ըն թաց քում ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 138, 
139, 140, 141, 142, 309.1 հոդ ված նե րից յու րա քանչ յու րով հա րուց ված քրեա կան գոր ծե րի քա-
նա կը, ո րոնց դեպ քում հան ցա գոր ծութ յան կա տար ման վայ րեր են ե ղել ՀՀ քրեա կա տա րո-
ղա կան հիմ նարկ նե րը և հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը։

Հե տա զո տութ յու նում նե րառ ված հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում աշ խա տող հո-
գե բան նե րի, սո ցիա լա կան աշ խա տող նե րի, ի րա վա բան նե րի թվա քա նակ։

Հե տա զո տութ յու նում նե րառ ված հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում բու ժում ստա-
ցող կա նանց ընդ հա նուր թվա քա նակ՝ հար կա դիր բու ժում ստա ցող նե րի թվա քա նա կի մաս-
նա վո րեց մամբ։

Հե տա զո տութ յու նում նե րառ ված հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում բու ժում ստա-
ցող հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նանց ընդ հա նուր թվա քա նակ՝ հար կա դիր բու ժում 
ստա ցող նե րի թվա քա նա կի մաս նա վո րեց մամբ։

Հե տա զո տութ յու նում նե րառ ված հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում բո ղո քարկ ման 
և  ա հա զանգ ման մի ջոց ներ և թ վա քա նակ։
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	Հապավումներ
	Խմբագրակազմի կողմից
	Մեթոդաբանություն
	Բաժին 1.

	Ազատությունից զրկման վայրերում գենդերային հիմքով բռնությանհիմնախնդրի ամփոփ նկարագիր
	1.1. Ի՞նչ է «գենդերային հիմքով բռնությունը», և ինչպե՞ս է այն սահմանվում մարդու իրավունքների վերաբերյալ միջազգային աղբյուրներում և ներպետական օրենսդրությամբ։
	1.2. Որո՞նք են ազատությունից զրկման վայրերը միջազգային և ներպետական կարգավորումների համաձայն։ Ազատությունից զրկման ո՞ր վայրերն են դիտարկվում տվյալ հետազոտության շրջանակում։ 
	1.3. Որո՞նք են ազատությունից զրկված կանանց նկատմամբ գենդերային հիմքով բռնության դրսևորումները, ի՞նչ առանձնահատկություններ ունի տվյալ հիմնախնդիրը․ միջազգային աղբյուրների և տեղական համատեքստի դիտարկում։ 


	Ամփոփում և արձանագրումներ (Բաժին 1)
	Բաժին 2. 
	Ազատությունից զրկման պայմաններում գենդերային հիմքով բռնության համար պատասխանատվության սահմանում և հիմնախնդրի իրավական ճանաչում
	2.1. Արդյո՞ք ներպետական օրենսդրությամբ ամրագրում ստացել են ազատությունից զրկման պայմաններում գենդերային հիմքով բռնության համար պատասխանատվության սահմանման՝ մարդու իրավունքների վերաբերյալ միջազգային փաստաթղթերում
	2.2. Արդյո՞ք ներպետական իրավակարգավորումներով ճանաչում է ստացել կանանց նկատմամբ գենդերային հիմքով բռնության հիմնախնդիրը։
	2.3. Արդյո՞ք բռնության դեպքերի վիճակագրության վարման վերաբերյալ ներպետական իրավակարգավորումները գենդերազգայուն են։


	Առաջարկներ (Բաժին 2)
	Բաժին 3.

	Հիմնախնդրի հասցեագրում քրեակատարողական ոլորտի համատեքստում
	3.1. Արդյո՞ք ՀՀ ՔԿՀ-ներում, մասնավորապես հիմնարկ ընդունման փուլում իրականացվում է ռիսկերի գենդերազգայուն գնահատում, որը հնարավորություն կտա վերհանելու կնոջ նկատմամբ նախկինում կատարված բռնության փաստը:
	3.2. Արդյո՞ք օրենսդրորեն ամրագրված են և գործնականում պահպանվում են ՀՀ ՔԿՀ-ներում ազատազրկված կանանց նկատմամբ գենդերային հիմքով բռնության կանխարգելման առումով առանցքային նշանակություն ունեցող պահման պայմանների և վարվ
	3.3. Արդյո՞ք ներպետական օրենսդրությունն ու ձևավորված գործելակերպերը արտացոլում են միջազգային չափանիշներով սահմանված՝ քրեակատարողական ծառայողների՝ գենդերազգայուն վերապատրաստումների իրականացման պահանջը։


	Առաջարկներ (Բաժին 3)
	Բաժին 4.

	 Հիմնախնդրի հասցեագրում հոգեկան առողջության ոլորտի համատեքստում
	Առաջարկենր (Բաժին 4)
	Բաժին 5. 

	Հիմնախնդրի հասցեագրում ազատությունից զրկման վայրերի նկատմամբ արտաքին մշտադիտարկման և ներքին վերահսկողության միջոցով
	Առաջարկներ (Բաժին 5)
	Հավելված 1.

	Հետազոտությանմասնակիցների ցանկ
	Հավելված 2.

	Հարցումների արդյունքում ստացված քանակական տվյալներ
	Հետազոտության աղբյուների ցանկ

