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ՆԱԽԱԲԱՆ

Ձեռ նար կի նպա տա կը Հա յաս տա նում բռնութ յան ա ռա ջաց-
ման պատ ճառ նե րի և դրս ևոր ման ո լորտ նե րի ու սում նա սիր-
ման արդ յուն քում կան խար գել ման ու ղի ներ ա ռա ջար կելն ու 
քննար կելն է։ Հետ հե ղա փո խա կան և հետ պա տե րազմ յան 
հա սա րա կութ յու նում նման խնդիր նե րի պատ շաճ վեր լու-
ծութ յու նը և լու ծում նե րի ո րո նու մը չա փա զանց կար ևոր են, 
քա նի որ այ սօր հա յաս տան յան հա սա րա կութ յու նը բռնութ-
յան դրսևոր ման հսկա յա կան նե րուժ է կու տա կել, և  ե թե 
չգտնվեն այդ նե րու ժի անվ նաս լից քա թափ ման ու ղի ներ, 
հնա րա վոր են բռնութ յան ցա վա լի և շատ վտան գա վոր ժայթ-
քում ներ։ 

Հարկ է նշել, որ նա խա ձեռ նութ յան շրջա նակ նե րում ի րա-
կա նաց ված հե տա զո տութ յուն նե րը կա տար վել են պա տե-
րազ մից ա ռաջ և, բնա կա նա բար, լիար ժեք չեն ար տա ցո լում 
ներ կա ի րա վի ճա կը, սա կայն դրանք հնա րա վո րութ յուն են 
տա լիս այլ կերպ ըն կա լել և վեր լու ծել տե ղի ու նե ցա ծը, ին-
չը այ սօր վա Հա յաս տա նի հա մար գու ցե կար ևոր հնա րա վո-
րութ յուն է։ 

Ինչ պես ցան կա ցած թի մա յին ստեղ ծա գոր ծա կան-հե տա զո-
տա կան գոր ծըն թաց՝ այս ձեռ նար կի նա խա պատ րաս տու մը 
ևս  ու նե ցավ մի քա նի փուլ, ո րոն ցից ա ռա ջի նի ըն թաց քում 
նախ նա կան գնա հատ ման և բազ մա թիվ քննար կում նե-



6

րի արդ յուն քում ձևա կերպ վե ցին այն ո լորտ նե րը, ո րոն ցում 
բռնութ յան դրսևո րում նե րի ու սում նա սի րութ յու նը հնա րա-
վո րութ յուն կտա հաս կա նալ՝ իսկ ի՞նչ ա նել Հա յաս տա նում 
հա մե րաշ խութ յան և ներ դաշ նակ զար գաց ման մի ջա վայ րի 
ձևա վոր մա նը նպաս տե լու հա մար։ Ընտր ված հար թութ յուն-
նե րը՝ ըն տա նի քը, դպրո ցը, բա նա կը և մարդ կա յին փոխ-
հա րա բե րութ յուն նե րի մշա կույ թը, նաև ո րո շա կիո րեն փոխ-
կա պակց ված լի նե լով միմ յանց հետ, հնա րա վո րութ յուն են 
տա լիս ա վե լի հա մա պար փակ պատ կե րաց նել ընդ հա նուր 
ի րո ղութ յու նը մեր հա սա րա կութ յու նում։ Մարդ կա յին հա-
րա բե րութ յուն նե րի մշա կույ թը քրեա կան են թամ շա կույ թի 
տա րած ման տե սանկ յու նից դի տար կե լիս պարզ դար ձավ, 
որ վեր ջին տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում այդ են թամ շա կույ-
թը ներ թա փան ցել է մարդ կա յին գոր ծու նեութ յան տար բեր 
ո լորտ ներ և հա րա բե րութ յուն նե րի արդ յու նա վետ կար գա-
վոր ման բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով դար ձել է նման կար-
գա վոր ման ստվե րա յին ե ղա նակ։ 

Հե տա զո տա կան ո լորտ նե րի ձևա կերպ մա նը հա ջոր դե ցին 
բուն հե տա զո տութ յուն նե րը, ո րոնք ի րա կա նացրին ընտր-
ված ո լորտ նե րում հե տա զո տա կան, պրակ տիկ մաս նա գի-
տա կան, ինչ պես նաև անձ նա կան փոր ձա ռութ յուն ու նե ցող 
փոր ձա գետ ներ` ԵՀՀ թի մի հետ ակ տիվ հա մա գոր ծակ ցութ-
յամբ։ Արդ յուն քում ստաց վե ցին թե՛ ո ճով և թե՛ ու սում նա-
սիր ման ե ղա նա կով էա պես տար բեր վող, սա կայն ներ դաշ-
նա կո րեն փոխ կա պակց վող ու սում նա սի րութ յուն ներ, ո րոնք 
ամ փոփ վե ցին ա ռան ձին հա տո րում1։

Հե տա զո տութ յուն նե րին հա ջոր դեց մեկ այլ շատ կար ևոր 
փուլ, ո րի նպա տա կը կա տար ված ու սում նա սի րութ յուն նե-
րի հի ման վրա գործ նա կան ա ռա ջար կութ յուն ներ մշա կե լը և  
ո րո շա կի հա մա կարգ մամբ հան րութ յա նը ներ կա յաց նելն էր։ 
Սույն ձեռ նար կի մեջ ամ փոփ վում են հե տա զո տութ յուն նե րից 

1. Տեր-Գաբրիելյան, Գ․, Հովակիմյան, Գ., Սմբատյան, Հ., Պետրոսյան, Դ., Ավագյան, 
Յ. և Խուրշուդյան, Շ. (2020), Բռնության մշակույթը Հայաստանում, Երևան, ԵՀՀ։
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դուրս բեր ված այդ ա ռա ջար կութ յուն նե րը։

Նա խա ձեռ նութ յան եզ րա փա կիչ փու լում ԵՀՀ թի մը ներ- 
գ րա վեց ևս մի փոր ձա գե տի՝ Գե մա ֆին Գաս պար յա նին, ո րը, 
թարմ հա յաց քով ըն թեր ցե լով բո լոր հե տա զո տութ յուն նե րը, 
ամ փո փեց դրանք։ Այս հրա պա րա կա խո սա կա նը մի կող մից 
փորձ էր՝ վեր լու ծե լու ըն թեր ցա ծը, մյուս կող մից ա ռիթ՝ ամ-
փո փե լու բռնութ յան դրսևո րում նե րի վե րա բեր յալ սե փա կան 
վեր լու ծութ յու նը։

Ն կա րագր ված աշ խա տան քի արդ յուն քում հնա րա վոր ե ղավ 
հրա տա րա կել մի գրքույկ, ո րը նե րա ռում է մաս նա գի տա կան 
և  անձ նա կան տար բեր փոր ձա ռութ յուն ներ ու նե ցող հե ղի-
նակ նե րի ջան քե րը և, մեկ տե ղե լով դրանք, փոր ձել Հա յաս-
տա նի հան րութ յան շրջա նում կա ռու ցո ղա կան քննար կում 
նա խա ձեռ նել բռնութ յան կան խար գել ման ու ղի նե րի և  ե ղա-
նակ նե րի վե րա բեր յալ։

Մի	քա	յել	Հով	հան	նիս	յան

Բանալիբառեր

բռնություն, գողականություն, 20-րդ դար, Խորհրդային 
Հայաստան, Սովետական Հայաստան, Գուլագ, գենդեր, 
ընտանեկան բռնություն, դպրոց, դպրոցական բռնություն, 
հայհոյանք, բանակ, բռնության մշակույթ, քրեական մշակույթ, 
ենթամշակույթ, հակամշակույթ
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ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆԵՎԷՆՏՐՈՊԻԱ
(ՓՈՐՁԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ)
Գե	մա	ֆին	Գաս	պար	յան

կսպա	նե՞ս	ե	րե	խա,

իսկ	ե	թե	սպա	նե	լով	փրկես	տա	սը	մե	ծա	հա	սակ,

իսկ	ե	թե	տա	սը	ե	րե	խա	փրկես,

իսկ	ե	թե	հար	յու	րին	փրկես,

իսկ	ե	թե	հա	զա	րին:

կսպա	նե՞ս	ե	րե	խա,

իսկ	ե	թե	սպա	նե	լով	եղ	բորդ	փրկես,

իսկ	հենց	քո	ե	րե	խա	յին	փրկե	լու	հա	մար

կսպա	նե՞ս	ե	րե	խա:

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Երբ Մի քա յե լը ա ռա ջար կեց ամ փոփ տեքստ պատ րաս տել 
«Բռ նութ յան մշա կույ թը Հա յաս տա նում» հե տա զո տա կան 
գրքի հա մար, ես մի փոքր խառն վե ցի ի րար: Փոր ձա ռութ յունս 
ըն տա նի քում, դպրո ցում, բա կում և բա նա կում թույլ տա լիս 
էր ներգ րավ ված դի տար կել խնդիր նե րը, որ ար ծարծ վում են 
չորս փոխ կա պակց ված հե տա զո տա կան հա յացք նե րի շրջա-
նա կում: Չ նա յած տար բեր մե թո դա բա նութ յամբ և տար բեր 
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գոր ծի քա կազ մով՝ այս չորս հե տա զո տութ յուն նե րը («Ք րեա-
կան բար քե րի, լեզ վի և վար քագ ծի ազ դե ցութ յու նը սո ցիա լա-
կան հա րա բե րութ յուն նե րում բռնութ յան դրսևոր ման վրա», 
«Բռ նութ յան ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը և կան խար գել-
ման մե խա նիզմ նե րը ՀՀ միջ նա կարգ կրթութ յան ո լոր տում», 
«ՀՀ զին ված ու ժե րում առ կա քրեա կան բար քե րի և վար քա-
յին մո դել նե րի վեր լու ծութ յուն», «Աղ քա տութ յան և  ըն տա նե-
կան բռնութ յան կա պը․ ինչ պես է աղ քա տութ յունն ազ դում 
ըն տա նե կան բռնութ յան ա ռա ջաց ման և դրս ևոր ման վրա») 
ան ցնում էին կյան քիս տար բեր շրջա փու լե րի մի ջով՝ արթ-
նաց նե լով կեն դա նի ապ րում ներ: 

Ի՞նչն էր, որ ինձ թույլ չէր տա լիս հա մա ձայ նել: Միայն ան փոր-
ձութ յու՞նս այս ժան րում. գու ցե, բայց այլ հիմ նա յին պատ-
ճառ էլ կար: Գր քում ար տա հայտ վող հա յացք նե րը միտ ված 
էին բռնութ յան բա ցառ մա նը և  ապ րու մակ ցում էին զո հին, 
այ նինչ ա ռա ջարկ վում էր մեկ ան գամ ևս  անդ րա դառ նալ 
դրանց։

Հար ցի շուրջ մտո րե լիս գնա ցի ման կութ յուն: Ես մե ծա ցել եմ 
Սա րի թա ղում, և  իմ թա ղում կա յին «գո ղեր», «ավ տա րի տետ-
ներ» և հարգ ված մար դիկ: Մենք կար ծես թե պաշտ պան ված 
էինք: Օ րի նակ՝ վաղ ինն սու նա կան նե րին գո ղութ յու նը շատ 
տա րած ված էր, բայց ո՛չ մեր թա ղում: Մի դեպք եմ հի շում, 
երբ թա ղի «ավ տա րի տետ նե րը» բռնե ցին գո ղի ու մի քա նի 
շա բաթ պա հում էին նկու ղում, իսկ մենք՝ թա ղի փոք րերս (7-8 
տա րե կան), հա տուկ այ ցե լե ցինք ար յունլ վա բան տարկ յա-
լին: Այդ դեպ քից հե տո գո ղութ յուն չկար թա ղում: Արդ յոք գո-
ղը ար ժա նի՞ էր շան պես օ րե րով կապ ված մնա լուն, արդ յոք 
ես՝ մի մատ ե րե խա, ար ժա նի՞ էի այդ տե սա րա նին ա կա նա-
տես լի նե լու: 

Մենք մե ծա նում էինք նաև փո խօգ նութ յան մի ջա վայ րում: 
Հա մայն քա յին կյան քը վաղ ինն սու նա կան նե րին ար տա-
հայտ վում էր ոչ միայն միջ թա ղա յին կռիվ նե րում ի րար օգ նե-
լով, այլև լույսն ու հա ցը կի սե լու ձևով: 
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Այ սօր՝ տաս նամ յակ նե րի հեռ վից, հարց է ա ռա ջա նում՝ որ-
տե՞ղ է կար գը:

Մինչև 9-րդ դա սա րան հա ճա խել եմ սո վո րա կան միջ նա կարգ 
դպրոց, ո րը քաղ մա սի՝ ոս տի կա նութ յան բա ժան մուն քի հենց 
դի մացն էր: Եր բեք չեմ նկա տել այդ հաս տա տութ յան գո յութ-
յու նը, այն մյուս՝ զու գա հեռ մայ թին էր: Իսկ մեր դպրո ցում 
սո վո րում էին ե րե խա ներ Սա րի թա ղից, Թոխ մա խից, Նոր 
Ա րե շից և Բու թա նիա յից: Մեր ա ռօր յան լիքն էր կռիվ նե րով ու 
ինք նա հաս տատ ման ձգտում նե րով: Մեր ու սու ցիչ նե րը հա ցի 
խնդիր էին լու ծում, ու թեև մենք սո վո րում էինք ան կախ երկ-
րում, ու սու ցիչ նե րը, դա սագր քե րի մեծ մա սը և մե թոդ նե րը 
մո տարկ ված էին սո վե տա կա նին: Այս խառ նաշ փո թը նաև 
մեր ու ղեղ նե րում էր, ին չը նաև ա զա տութ յան տա րածք էր 
բա ցում: Բայց ինչ պի սի՞ ա զա տութ յան: 

Ինն սու նա կան նե րի ա վար տին ես տե ղա փոխ վե ցի հե նա կե-
տա յին վար ժա րան, որ տեղ ար դեն ա շա կերտ նե րը ամ բողջ 
Եր ևա նից էին՝ ա մեն մե կը իր թա ղա յին մշա կույ թով, բո լո րը՝ 
ինք նա հաս տատ ման մեծ ցան կութ յամբ: Որ տե՞ղ կա յա նալ և  
ին չու՞մ: Իմ ու սում նա ռութ յան տա րի նե րին ա մե նօր յա կռիվ-
նե րը սո վո րա կան էին. և՛ ռումբ է պայ թել մեր վար ժա րա նի 
բա կում, և՛ բազ մա թիվ ա շա կերտ ներ են դա նա կա հար վել։ 
Ծ խել սկսե ցի, որ առ նա կան եր ևամ: 

Երկ րորդ հար ցը՝ որ տե՞ղ է ու ղե նի շը:

Բա նակ գնա ցել եմ 21-ում՝ ինս տի տուտն ա վար տե լուց հե-
տո: Ա ռա ջին խումբն էր ա վար տած նե րի, որ ա ռանց ու սում-
նա կան գու մար տակ ա վար տե լու տե ղա փոխ վեց Ար ցա խի 
Հան րա պե տութ յուն: Ծա ռա յութ յան ըն թաց քը ա վար տե լիս 
զին վոր նե րը հա ճախ չա փա զան ցութ յուն նե րի են դի մում: 
Ծա ռա յութ յունս ան ցել է բա վա կա նին հա խուռն. պետք է 
լի նեի ա վագ, բայց շար քա յի նի կո չու մով ծա ռա յե ցի: Եր բեք 
որ ևէ սպա յի հետ մտեր մութ յուն չա րե ցի, թեև ու նե ցա հա-
մա գոր ծակ ցութ յան բազ մա թիվ ա ռա ջարկ ներ: Մեկ օ րի նակ՝ 
կես տա րի սահ մա նա պահ գու մար տա կում ծա ռա յե լուց հե-
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տո յու րա քանչ յուր դա սա կից աչ քի ըն կած, այս պես կոչ ված 
«յախ շի» մեկ-եր կու զին վոր տե ղա փո խեց մեկ այլ վաշտ: Այս 
վաշ տում նաև ես ան ցա ծա ռա յութ յան, թեև «յախ շի» չեմ 
ե ղել, գնա հատ վել եմ «բոր զի»՝ մե կը, որ ինքն իր գլխի տերն 
է: Ա ռա ջին մի քա նի օ րը հաս կա ցա գոր ծըն թա ցի նպա տա կը, 
սխե ման, ուս տի եր կու ա միս դիր քա պահ էի՝ չէի իջ նում զո-
րա մաս: Երբ վե րա դար ձա, ինձ մնում էր խնդիր ներս լու ծել 
միայն եր կու հո գու հետ, ինչն ան հա մե մատ ա վե լի հեշտ էր: 
Մեկ այլ դեպք՝ մեր կող քի վաշ տից Պուպ սիկ մա կա նու նով մի 
զին վոր, որն ա մեն օր ավ լում էր, ջուր էր բե րում շա տե րի հա-
մար, օ րա պահ էր կանգ նում ու րիշ նե րի փո խա րեն, հա ճախ 
ճա շա րա նի վե րա կարգ էր լի նում, չդի մա նա լով ա մե նօր յա 
աշ խա տան քի ծան րա բեռն վա ծութ յա նը, ո րո շեց գեյ դառ-
նալ: Մի օր հա տուկ սե ռա կան ակտ ու նե ցավ բա ցօթ յա զու-
գա րա նում այն պես, որ նկատ վի այ լոց կող մից: Այ սով նրան 
տե ղա փո խե ցին մո տա կա հոս պի տալ և  այն տեղ պա հե ցին. 
հոս պի տա լում ծա ռա յող զին վոր նե րի բա ցար ձակ մե ծա մաս-
նութ յու նը հա մա սե ռա կան ներ էին: 

Ծա ռա յութ յան ըն թաց քում հան դի պել եմ գրել-կար դալ չի մա-
ցող զին վոր նե րի, դատ վա ծութ յու նը մա րած և ծա ռա յութ յան 
ան ցած զին վոր նե րի, ար տերկ րից ծա ռա յութ յան հա մար վե-
րա դար ձած զին վոր նե րի, տար բեր մար զե րից և գ յու ղե րից 
զին վոր նե րի։ Զին վոր ներ՝ հան րութ յան բո լոր շեր տե րից՝ բա-
ցի քա ղա քա կան և տն տե սա կան վեր նա խա վի ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րից: 

Եր րորդ հար ցը՝ որ տե՞ղ է ընտ րութ յու նը:

Ըն տա նե կան բռնութ յանն ա կա նա տես ե ղել եմ գոր ծի բե րու-
մով։ Կար ծում էի, որ խնդի րը լո կալ դրսևո րում ներ է ու նե նում 
և հեշտ կա ռա վա րե լի է։ Ցա վոք, շատ էի սխալ վում։

Հան րութ յու նը հա ճախ փոր ձում է չտես նե լու տալ իր մեջ 
տե ղի ու նե ցող ըն տա նե կան բռնութ յու նը, և յու րա քանչ յուր 
դեպք, որ հան րա յին ար ձա գանք է ստա նում, բե րում է քա-
րոզ չա կան պսևդոազ գա յին խո սույթ նե րի վե րաար տի կու-
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լաց ման. ըն դա մե նը պա տա հա կա նութ յուն է, զոհն է մե ղա-
վոր, եվ րո պա կան ար ժեք նե րի ազ դե ցութ յան հետ ևանք է, 
դեմ է մեր ա վան դույթ նե րին և  այլ կեղծ պա տում ներ, ո րոնք 
դժվա րաց նում են այս ո լոր տի քա ղա քա կա նութ յան մշա կու-
մը, կան խար գել ման և պաշտ պա նութ յան մե խա նիզմ նե րի 
գոր ծար կու մը։ 

Հա յաս տան յան սո ցիալ-տնտե սա կան վի ճա կը և  աղ քա-
տութ յան շե մից ներքև ապ րող շուրջ 700,000 բնակ չութ յու նը 
ևս մեկ կար ևոր գոր ծոն է ըն տա նե կան բռնութ յան հար ցին 
կա ռուց ված քա յին անդ րա դառ նա լու հա մար։ Բռ նութ յան և  
աղ քա տութ յան կա պը հա ճախ ան տես վում է, երբ փոր ձում 
ենք խո սել բռնութ յան կան խար գել ման և հետ ևանք նե րի վե-
րաց ման մա սին։ Հետ ևա բար հար ցը, որն ա ռա ջա նում է հե-
տա զո տութ յունն ըն թեր ցե լիս, կա րող ենք ձևա կեր պել. 

որ տե՞ղ է հնա րա վո րութ յու նը:

Այս պի սով, մտո րում ներս, որ ծնվում են հե տա զո տութ յուն-
ներն ըն թեր ցե լիս ծա գող չորս փո խա տե ղե լի հար ցե րի շուրջ՝ 
որ տե՞ղ է կար գը, որ տե՞ղ է ու ղե նի շը, որ տե՞ղ է ընտ րութ յու-
նը, որ տե՞ղ է հնա րա վո րութ յու նը, ինձ թույլ են տա լիս ինքս 
ինձ հա մար ար դա րաց նել այս փոր ձագ րութ յու նը:

ՔՐԵԱԿԱՆԵՆԹԱՄՇԱԿՈՒՅԹԸ՝
ԲՌՆՈՒԹՅԱՆԼԵՅՏՄՈՏԻՎ

Գրքում ա ռանց քա յին դեր է տրված քրեա կան են թամ շա կույ-
թի և բռ նութ յան կա պի բա ցա հայտ մա նը։

«Ք րեա կան բար քե րի, լեզ վի և վար քագ ծի ազ դե ցութ յու նը սո-
ցիա լա կան հա րա բե րութ յուն նե րում բռնութ յան դրսևոր ման 
վրա» հե տա զո տութ յու նը (հե ղի նակ ՝ Գա յա նե Հո վա կիմ յան) 
ներ կա յաց նում է քրեա կան են թամ շա կույ թի ձևա վոր ման 
պատ մա կան հա մա տեքս տը, նրա զար գա ցում նե րը նոր ի րո-
ղութ յուն նե րում, ազ դե ցութ յուն նե րը ինչ պես պե տա կան կա-
ռույց նե րի հետ և հան րա յին փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում, 
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այն պես էլ յու րա քանչ յու րիս ա ռօր յա յի վրա։

Հե տաքր քիր է հետ ևել, թե ինչ պես քրեա գո ղա կան մշա կույ թը 
Օ դե սա յում, ձևա վոր վե լով ինչ-որ ի մաս տով որ պես դի մադ րու- 
թ յուն ցա րա կան Ռու սաս տա նի խտրա կան քա ղա քա կա նութ-
յա նը հրեա նե րի նկատ մամբ, կու մու լաց նում է ընդ հա նուր 
լե զու՝ քրեա գո ղա կան մշա կույ թի ժար գոն, ո րի ո րոշ դրսևո-
րում ներ կի րառ վում են նաև ժա մա նա կա կից քրեա գո ղա կան 
բա ռա պա շա րում։

«Օ րի նակ՝ շմոնը, ո րը քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե-
րում խու զար կութ յան ի րա կա նաց ման հա մար օգ տա գործ-
վող բառն է, ի դի շից է ծա գել, նշա նա կում է 8, և գա լիս է այն 
պրակ տի կա յից, որ դեռևս ցա րա կան Ռու սաս տա նում ա մեն 
ա ռա վոտ Օ դե սա յի բան տում ժա մը 8-ին ե ղել է խու զար կութ-
յուն: Այս ա ռու մով շատ կար ևոր է հաս կա նալ, որ դեռևս 100 
տա րուց ա ռաջ ձևա վոր ված գոր ծե լա կեր պե րը տե ղա փոխ-
վել են հայ կա կան ի րա կա նութ յուն ոչ միայն խոս քա յին, այլ 
նաև մի ամ բողջ գա ղա փա րա կան և մ շա կու թա բա նա կան 
ազ դե ցութ յամբ և  ան փո փոխ պահ պան վել մինչև այ սօր, ին-
չը ցույց է տա լիս քրեա կան և ք րեա կա տա րո ղա կան հա մա-
կար գե րի չվե րա փոխ ված, չզար գա ցող, մեր հա սա րա կութ-
յու նում «ստա բիլ» դար ձած բնույ թը»:

Միա ժա մա նակ, խո սե լով ստա բիլ բնույ թի մա սին՝ հե տա-
զո տութ յան հե ղի նակ ը ներ կա յաց նում Է, թե հաս տատ ված 
սո վե տա կան իշ խա նութ յու նը ինչ պես ա ռեր ևույթ պայ քար 
հռչա կեց հան ցա վո րութ յան դեմ, քա նի որ խնդիր ու ներ աղ-
քա տութ յան ու սո վի պայ ման նե րում կա յու նութ յուն հաս-
տա տե լու, նոր սո վե տա կան քա ղա քա ցու դաս տիա րակ-
ման հա մար խնդիր էր դրել ե րի տա սարդ նե րին դուրս բե րել 
քրեա կան ազ դե ցութ յուն նե րի շրջա նա կից, միա ժա մա նակ 
չէր խոր շում դա սա կար գա յին թշնա մի նե րի դեմ պայ քա րում 
հա մա գոր ծակ ցել նույն քրեա կան խմբա վո րում նե րի հետ։

« Մաս սա յա կան բռնութ յուն նե րը, ա զա տազր կում նե րը, ճամ-
բար նե րի Գու լագ հա մա կար գը հան գեց րին նրան, որ պե-
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տութ յունն ան կա րող էր կա ռա վա րել մարդ կանց այդ քա-
նա կութ յու նը՝ ա ռանց դի մե լու նրանց ներ սում գտնվող 
«օգ նա կան նե րի»: Քա նի որ գլխա վոր թշնա մին հա մար վում 
էին «քա ղա քա կան նե րը», «օգ նա կան նե րը» նախ և  ա ռաջ 
հա վա քագր վում էին «քրեա կան նե րից»: Դ րան գու մա րած՝ 
քրեա կան են թամ շա կույ թը, ստա նա լով ա ռա վե լութ յուն ներ 
ճամ բա րում, շատ հար ցե րում իր վրա էր վերց նում վե րահս-
կո ղութ յու նը»:

Կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ այս երկ վութ յու նը՝ քրեա կա նա-
ցու մը որ պես դի մադ րութ յուն ճնշող իշ խա նութ յա նը՝

 «1. Պետք չէ հա մա գոր ծակ ցել ի րա վա պահ հա մա կար գի հետ․

 2. Դուք ի րա վունք չու նեք սո վե տա կան կար գե րում որ ևէ 
աշ խա տանք կա տա րել, ո րով հետև սո վե տա կան կար գե րը 
ստրկա տի րա կան կար գեր են, իսկ դուք ստրուկ չեք․ 

 3. Ոչ մե կը ի րա վունք չու նի գո ղա նալ (քրեա կան՝ ո՛չ քա-
ղա քա կան) բան տարկ յա լից, «դրսում» խրա խուս վում է պե-
տութ յու նից գո ղա նալը, սա կայն «ներ սում»՝ ար գել վում» և 
ք րեա կան տար րե րի ու իշ խա նութ յան շա հե րի հա մընկ նու մը 
ու ղեկ ցել է ամ բողջ խորհր դա յին շրջա նում։ Ա վե լին՝ Ս տա լի-
նի մա հից հե տո աք սո րից ու ճամ բա րից վե րա դար ձած նե րը 
գո ղա կան են թամ շա կույ թը տա րա ծե ցին հա սա րա կութ յան 
լայն շեր տե րի մեջ։ Քա նի որ աք սո րա կան նե րը և ք րեա կան-
նե րը տա րի նե րի ըն թաց քում ձևա վո րել էին ընդ հա նուր մշա-
կու թա յին հա մա տեքստ և  ըն կալ վում էին որ պես ստա լին յան 
բռնաճն շում նե րից տու ժած և տո տա լի տար հա մա կար գին 
հա կադր վող ռո ման տիկ կեր պար ներ, գո ղա կան մշա կույ-
թը ձգո ղա կա նութ յուն ձեռք բե րեց նաև ե րի տա սար դութ յան 
շրջա նում։ Այս տեղ կար ևոր դեր էր կա տա րում նաև այն, որ 
Երկ րորդ հա մաշ խար հա յի նից հե տո տղա մարդ կանց քա-
նա կը Խորհր դա յին Միութ յու նում էա կա նո րեն նվա զել էր, և 
ք րեա կան նե րը գրե թե ա ռանց խո չըն դո տի էին դիրք ձեռք բե-
րում հան րա յին հա րա բե րութ յուն նե րում։ 

« Կոնդ թա ղա մա սում 46-47 թվա կա նե րին թա ղա յին կյան-
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քը և թա ղե րի կար գու կա նո նը վե րահս կող ե րի տա սարդ և 
մի ջին տա րի քի տղա մարդ կանց թի վը պա կա սել էր պա տե-
րազ մի մաս նակ ցութ յան արդ յուն քում, և  այդ հան գա ման քը 
նպաս տա վոր հող էր, որ պես զի խու ժան նե րը թա ղե րում հե-
ղի նա կութ յուն ստեղ ծեն: 60-70-ա կան նե րին ար դեն հա մայն-
քում այն դար ձավ պատ վա բեր, ե թե հի շենք, նախ կի նում այն 
ան պատ վա բեր էր: Հարց լու ծո ղի ինս տի տու տը քրեա կան 
հե ղի նա կութ յունն էր, ո րը նախ կի նում հարգ ված տղա մարդ 
էր, բայց ոչ հան ցա գործ ան ձը, այլ ար ժա նա վոր կամ տա րի-
քա յին հե ղի նա կութ յան վրա հիմն ված ան ձը, ով քեր ոչ միայն 
տա րի քով մեծ էին, այլև հա մայն քում ձեռք էին բե րել նաև 
հե ղի նա կութ յուն և  ա նուն»:

Ինչ պես նշում է հե ղի նակ ը՝ քրեա կան են թամ շա կույ թը, թա-
ղա յին են թամ շա կույ թի մաս դառ նա լով, չսահ մա նա փակ-
վեց, այլ ներ թա փան ցեց ու րիշ ո լորտ ներ՝ կրթա կան հաս տա-
տութ յուն ներ, բա նակ, ար տադ րութ յան ո լորտ, քա ղա քա կան 
հա մա կարգ։

Քա նի որ Խորհր դա յին Միութ յու նում ար գել ված էր մաս նա-
վոր ձեռ նար կա տի րութ յու նը, միև նույն ժա մա նակ, այդ ո լոր-
տում օ րեն քից դուրս գոր ծու նեութ յուն ծա վա լող ան ձինք՝ կո-
ռուպ ցիո ներ նե րը, ցե խա վիկ նե րը, սպե կուլ յանտ նե րը, ի րենց 
գործ նա կան-մի ջանձ նա յին հար ցե րով չէին կա րող դի մել 
դա տա րան և  ի րա վա պահ մար մին նե րին, քրեա կան հե ղի-
նա կութ յուն նե րը ստանձ նե ցին այս հա րա բե րութ յուն նե րը 
կար գա վո րո ղի՝ դա տա վո րի գոր ծա ռույթ, ին չը նրանց նաև 
տնտե սա կան լծակ ներ տվեց։ 

«80-ա կան նե րից՝ գոր բա չով յան իշ խա նութ յան ժա մա նակ, 
գո ղա կան են թամ շա կույ թը հստակ դիր քա վոր վեց որ պես 
տնտե սութ յան վրա ազ դե ցութ յուն ու նե ցող սո ցիա լա կան 
խումբ, ո րի կար ևո րութ յունն անհ րա ժեշտ էր երկ րի տնտե-
սութ յու նը կար գի բե րե լու հա մար: Գո ղա կան խմբա վո րում-
ներն ար դեն վե րած վում էին նո րա րա րա կան տնտե սութ յան 
կազ մա վո րում նե րը բաշ խող, վե րա բաշ խող, տի րող միա վոր-
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նե րի, ինչն ի րա կա նաց վում էր կո ռուպ ցիոն ձևե րով: Հենց 
այս փո խա կերպ ման արդ յուն քում է, որ այդ հա մա կար գը ոչ 
թե վե րա ցավ նո րան կախ երկր նե րում, այլ ձևա փոխ ված՝ լայն 
տա րա ծում գտավ հան րա յին լայն հա րա բե րութ յուն նե րում»:

Այս ա մե նով հան դերձ՝ քրեա կան են թամ շա կույ թի կրող նե րը 
սո վե տա կան միա կու սակ ցա կան հա մա կար գում չէին կա րող 
հա վակ նել քա ղա քա կան իշ խա նութ յան։

ԽՍՀՄ փլու զու մից հե տո քրեա կան իշ խա նութ յու նը սկսեց 
հա վակ նել նաև ֆոր մալ իշ խա նութ յան։

«Ե թե նա յենք քրեա կան իշ խա նութ յան ազ դե ցութ յան ընդ-
լայն ման հար ցին, ա պա էա կան բաց թո ղու մը, որն ա պա-
հո վեց նրանց հե տա գա մուտ քը դե պի ֆոր մալ իշ խա նութ-
յուն, ընտ րութ յուն նե րի գոր ծըն թա ցի նկատ մամբ գո ղա կան 
խմբա վո րում նե րի ազ դե ցութ յունն էր։ Այս պի սով, քրեա կան 
իշ խա նութ յու նը լե գի տի մաց վեց և մ տավ կա ռա վար ման հա-
մա կարգ։ Պա տա հա կան չէ, որ 1990-2018 թթ․ քա ղա քա կան 
իշ խա նութ յան մեջ շա տե րը ու նեին մա կա նուն ներ, քա նի որ 
այդ մա կա նուն նե րը հենց կնքվել էին գո ղա կա նութ յան մի ջա-
վայ րում»։ 

Հե ղի նակ ը քրեա կան են թամ շա կույ թի պատ մա կան զար գա-
ցու մը և գոր ծու նեութ յան հա մա տեքս տը ներ կա յաց նե լուց 
բա ցի հա տուկ շեշ տադ րում է այդ եր ևույ թի՝ բռնութ յուն ար-
տադ րող և բռ նութ յու նը նոր մա լաց նող բնույ թը, վեր է հա նում 
մաս սա յա կան մշա կույ թում ձևա վոր ված մի ֆե րը և  ի րա կա-
նութ յան հետ դրանց խզում ներն ու ան հա մա պա տաս խա-
նութ յուն նե րը։

Մաս սա յա կան մշա կույ թի կող մից հա ճախ ար տի կու լաց վող 
«ար դա րութ յան մար տիկ»-ի պատ մու ճա նով «գո ղա կան նե-
րը» ի րա կա նում իշ խա նութ յան և տն տե սա կան շա հի հա մար 
մրցող ներ են, ո րոնք բռնութ յան են դի մում ի րենց նե ղանձ նա-
յին ու խմբա յին շա հե րը պաշտ պա նե լու նպա տա կով։

«Այս ա ռու մով անհ րա ժեշտ է տես նել «նոր մալ» մշա կույ թի և 
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գո ղա կա նութ յան հե ղի նա կութ յան մեջ դրված ար ժեք նե րի, 
դրանց սահ ման ման և բո վան դա կութ յան տար բե րութ յուն-
նե րը: Ե թե մշա կույ թի մեջ «հե ղի նա կութ յու նը» բարձ րա գույն 
հա մա մարդ կա յին ար ժեք նե րի, հու մա նիզ մի, ա ռան ձին ան-
հատ նե րի պատ մա կան, նյու թա կան և  ոչ նյու թա կան ար ժեք-
նե րի, նման գոր ծու նեութ յան հի ման վրա ձեռք բեր ված սո-
ցիա լա կան արժ ևո րումն է, ա պա քրեա կան են թամ շա կույ թի 
սահ ման նե րում «հե ղի նա կութ յու նը» բա ցար ձակ կար ևոր, 
բայց բո լո րո վին հա կա դիր բո վան դա կութ յուն ու նի: Այն վաս-
տակ վում է տվյալ խմբի կող մից բա ցար ձակ իշ խա նութ յան 
հի ման վրա: Ա վան դա կա նո րեն, գո ղա կան են թամ շա կույ թի 
շրջա նա կում «հե ղի նա կութ յուն» է ե ղել ճշմա րիտ կյան քով 
ապ րող գո ղը, ո րը չպի տի ու նե նար կին և  անձ նա կան կյանք, 
չպի տի ու նե նար անձ նա կան տնտե սա կան մի ջոց ներ, պի տի 
ո րո շում նե րի կա յաց ման մեջ ան վե րա պա հո րեն հետ ևեր գո-
ղա կան կա նո նա կար գին, պի տի ա զա տազրկ ման մեջ ե ղած 
լի ներ, պի տի կա րո ղա նար աչք չթար թել և  ա պա հո վել դա-
ժան, սա կայն հա մա կար գի տե սանկ յու նից «ար դա րա ցի» 
ո րո շում նե րի կա յա ցու մը կամ հա վա նութ յուն տալ դրան»:

Ինչ պես նշվում է հե տա զո տութ յան մեջ՝ «հե ղի նա կութ յան» 
կեր պա րը փոխ վել է, հա ճախ կա րե լի է գո ղա կան բնո րոշ ման 
փո խա րեն հան դի պել «փո ղա կան» բնո րոշ մա նը, և ք րեա կան 
են թամ շա կույ թի կրող ներն ա վե լի նման վում են օ լի գարխ նե-
րի և մա ֆիոզ նե րի։

Հե տա զո տութ յան մեջ հա տուկ անդ րա դարձ կա քրեա կան 
մշա կույ թի կրող նե րի ճկու նութ յա նը և  առ կա ի րո ղութ յուն-
նե րին հար մար վե լուն, ի մաս նա վո րի՝ Ղա րա բաղ յան պա տե-
րազ մի ըն թաց քում քրեա կան մշա կույ թի կրող նե րի մի մա սը 
մաս նակ ցեց պա տե րազ մին կամ ներ կա յա ցավ որ պես ֆի-
դա յա կան շարժ ման ներ կա յա ցու ցիչ։ Ֆի դա յի նե րը այդ ժա-
մա նակ հե ղի նա կութ յուն էին վա յե լում հա սա րա կութ յան մեջ, 
նաև ու նեին զենք կրե լու ի րա վունք, ին չը թա լա նե լու մեծ 
հնա րա վո րութ յուն ներ էր ըն ձե ռում։ Հենց այդ հիմ քով էլ ձևա-
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վոր վեց «աս ֆալ տի ֆի դա յի» հաս կա ցութ յու նը։

Մեկ այլ մա սում հե տա զո տող նե րը, անդ րա դառ նա լով քրեա-
կան են թամ շա կույ թի «տղա մարդ կա յին» բնույ թին և տ ղա-
մարդ կանց շրջա նում դրա տա րած վա ծութ յա նը և շեշ տե լով, 
որ դա հայ րիշ խա նա կան մշա կույթ է, անդ րա դառ նում են 
նաև կնոջ դե րին՝ որ պես ազ դե ցութ յան կրո ղի և փո խան ցո-
ղի, նշե լով, որ․

«	Մայ	րա	կանն	 ա	ռե	րե	սո	րեն	 (եր	ևու	թա	կա	նո	րեն)	
սրբաց	ված	 է	 և՛	 քրեա	կան	 մշա	կույ	թում,	 և՛	 հա	յաս
տան	յան	պաշ	տո	նա	կան	մշա	կույ	թում,	սա	կայն	կինն	
այս	հա	մա	կար	գում	զրո	յաց	ված	է:	(	Հայտ	նի	ա	սույթ	է՝	
«Աղջ	կա	խոս	քը	հիմք	չէ»)»։

Նաև հա տուկ ու շադ րութ յուն է դարձ վում, որ կա նայք մեծ դեր 
ու նեն ե րե խա նե րի դաս տիա րա կութ յան հար ցում և ցան կա-
նում են, որ ե րե խա նե րը լի նեն ու ժեղ, հետ ևա բար այդ բնա-
կան ցան կութ յու նը հա ճախ նույ նաց վում է գո ղա կան ի մաս-
տով ու ժեղ լի նե լու հետ։

Հե ղի նակ ը նաև հա տուկ շեշ տադ րում է դե ռա հաս նե րի շրջա-
նում քրեա կան մշա կույ թի տա րած վա ծութ յան խնդի րը, ին չը 
հան գեց նում է քրեա կան մշա կույ թի շա րու նա կա կա նութ յան 
և դ րա մի ջո ցով ստեղծ ված սո ցիա լա կան կոնստ րուկտ նե րի 
կա յու նութ յա նը։

« Պատ կա նե լութ յան մղումն ու կա րի քը այն քան ու ժեղ են, 
որ, նույ նիսկ հաս կա նա լով, որ կա ազ դե ցիկ ու ժեղ, և ն րա 
խմբին պատ կա նե լութ յու նը նրան հպա տակ վել կնշա նա կի, 
դե ռա հաս ներն ընտ րում են այդ պի սի խմբում դեր ստանձ նե-
լը, նույ նիսկ ձգտում են այդ պի սի խմբում դե րի ար ժա նա նա-
լուն: Դեր է կա տա րում նաև ի րա կան հե ղի նա կութ յան ձեռք-
բեր ման կա րի քը՝ ըն տա նե կան հե ղի նա կութ յուն նե րից դուրս, 
իսկ մեր մի ջա վայ րում հա ճախ «մե ծա հա սա կի աշ խար հի» 
ներ կա յա ցուց չի հե ղի նա կութ յու նը (ու սուց չի, ուս տա յի և  
այլն) բա ցա կա յում է, ե թե ամ րապնդ ված չէ քրեա կան մշա-
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կույ թի թատ րո նով»:

Հե տա զո տութ յու նը ցույց է տա լիս քրեա կան են թամ շա կույ-
թի սահ մա նա փա կող ազ դե ցութ յու նը մար դու և հա սա րա-
կութ յան ստեղ ծա գոր ծա կա նութ յան, ա զատ ընտ րութ յան 
վրա, ինչ պես նաև մեր ժում է բազ մա զա նութ յու նը՝ ստեղ ծե-
լով կոշտ հիե րար խիկ կա ռույց ներ և գոր ծար կե լով դրանք 
բռնութ յան մի ջո ցով։ 

Անդ րա դառ նա լով քրեա կան են թամ շա կույ թի տար բեր ե րես-
նե րին՝ հե ղի նակ ը բա ցում է դաշ տը մյուս հե տա զո տութ յուն-
նե րի հա մար՝ դառ նա լով լեյտ մո տիվ և ձ ևա կեր պե լով Հա յաս-
տա նում տա րած ված բռնութ յան մշա կույ թի հիմ քը՝ քրեա կան 
են թամ շա կույթ։

ԴՊՐՈՑ՝ԲՌՆՈՒԹՅԱՆԴԱՐԲՆՈՑ

Գրքի երկ րորդ հե տա զո տութ յու նը («Բռ նութ յան ա ռա ջաց-
ման պատ ճառ նե րը և կան խար գել ման մե խա նիզմ նե րը ՀՀ 
միջ նա կարգ կրթութ յան ո լոր տում», հեղինակ՝ Հայկ Սմ բատ-
յան) իր առջև խնդիր է դնում հաս կա նալ բռնութ յան ա ռա-
ջաց ման պատ ճառ նե րը, ի հայտ բե րել դրսևոր ման ձևե րը, 
տա րան ջա տել բռնութ յան սուբ յեկտ նե րին և  օբ յեկտ նե րին, 
բա ցա հայ տել կան խար գել ման մե խա նիզմ նե րը և ներ կա-
յաց նել հետ ևանք նե րը։ Հե ղի նա կը, ի թիվս այլ եր ևույթ նե րի, 
ո րոնց ա շա կերտն ա ռա ջին ան գամ առնչ վում է դպրո ցում, 
նշում է բռնութ յան տար բեր դրսևո րում ներ, ո րոնք մե ծա-
պես ազ դում են ա շա կերտ նե րի ֆի զի կա կան, սո ցիա լա կան 
և հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի ձևա վոր ման 
վրա։

Անդ րա դառ նա լով Հա յաս տա նի ի րա վա կան կար գա վո րում-
նե րում և  անց կաց ված հե տա զո տութ յուն նե րում բռնութ յան 
թե մա յին՝ եզ րա կաց նում եմ, որ հե ղի նա կը ա վե լի շատ կենտ-
րո նա ցել է հետ ևանք նե րի վրա և խոր քա յին պատ ճառ նե րը 
չի բա ցա հայ տել։ Ընտ րե լով «հիմ նա վոր ված տե սութ յուն» 
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մե թո դա բա նութ յու նը՝ հե տա զո տո ղը խոր հար ցազ րույց ներ 
է ու նե ցել 7 դպրո ցա կա նի (3 աղ ջիկ և 4 տղա) հետ և բա-
ցա հայ տել է, որ դպրոց նե րում բռնութ յունն ու նի փու լա յին 
բնույթ՝ պի տա կա վո րում, լե գի տի մա ցում, ֆի զի կա կան ակտ 
և  ար ձա գանք։ Հե տա զո տո ղը փու լա յին մո դե լի գլխա վոր 
ա ռանձ նա հատ կութ յու նը ձևա կեր պում է որ պես ինք նակրկ-
նող մո դել։ 

«Այս փու լա յին մո դե լի գլխա վոր ա ռանձ նա հատ կութ յունն 
այն է, որ այն ինք նակրկ նող է, ին չը նշա նա կում է, որ այս 
պա րույ րի մեջ հայտն վե լու դեպ քում բռնութ յան օբ յեկտ ներն 
ընկ նում են ան վերջ շրջապ տույ տի մեջ, քա նի որ բռնութ յան 
մշա կույթն այս սխե մա յի տրա մա բա նութ յամբ շա րու նա կա-
բար ինք նա վե րար տադր վում է»։

Պի տա կա վո րու մը հա մա րե լով դպրո ցա կան բռնութ յան 
ա ռանց քա յին դրսևո րում՝ հե ղի նակն ա ռանձ նաց նում է դրա-
կան և բա ցա սա կան բնու թագ րիչ նե րով պի տակ ներ, ո րոնք 
տրվում են բռնութ յան սուբ յեկտ նե րին և  օբ յեկտ նե րին։ Վեր-
ջին նե րիս այդ պի տակ նե րը կպցվում են՝ կախ ված նրանց ֆի-
զի կա կան, կա մա յին և վար քա յին հատ կութ յուն նե րից։ Ե թե 
բռնութ յան սուբ յեկտ ներն ընտ րութ յուն կա տա րե լու հնա րա-
վո րութ յուն ու նեն, ա պա օբ յեկտ նե րը զրկված են դրա նից։

« Կար ևոր է նկա տել, որ կեր պա րի բնու թագ րիչ նե րը սուբ-
յեկտ նե րի դեպ քում մե ծա մա սամբ կախ ված են ա շա կեր տի 
ընտ րութ յու նից. ա շա կերտն ընտ րում է չսո վո րել, ընտ րում է 
կար գա պահ չլի նել, ընտ րում է՝ հան դեր ձան քի ինչ պա րա գա 
կրել, ինչ բա ռա պա շար օգ տա գոր ծել և  ինչ սպոր տաձ ևով 
զբաղ վել։ Մինչ դեռ բռնութ յան օբ յեկտ նե րի դեպ քում մեծ մա-
սամբ (հա ճախ) բա ցա կա յում է ընտ րութ յան հնա րա վո րութ-
յու նը: Նշ վող բնու թագ րիչ նե րի մե ծա մաս նութ յու նը ֆի զի կա-
կան/ար տա քին և վար քա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ են, 
ո րոնք կա րող են մեկ նա բան վել ինչ պես դրա կան, այն պես էլ 
որ պես բա ցա սա կան, և պի տա կա վո րու մը հենց դրանց բա-
ցա սա կան մեկ նա բա նութ յունն է, այն է՝ ա շա կեր տին «պի-
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տա կա վոր ված» և բռ նութ յան օբ յեկտ դառ նա լու թեկ նա ծու 
դարձ նե լը: Ո րոշ պի տակ ներ ի սկզբա նե ա շա կեր տի ընտ-
րութ յան շրջա նակ նե րից դուրս են, իսկ այլ բնու թագ րիչ նե րը 
«ձեռք բե րո վի» պի տակ ներ են, ո րոնք սահ ման վում և շր ջա-
նառ վում են այլ ա շա կերտ նե րի կող մից»։ 

Հե ղի նակն ընդգ ծե լով եր կու հիմ նա կան պի տակ ներ՝ «լավ 
տղա» և «վատ տղա», նրանց փոխ հա րա բե րութ յու նը ներ-
կա յաց նում է բռնա րա րի և բռ նութ յան զո հի տես քով՝ այն 
տե ղա վո րե լով «ճշտի» և «սխա լի» քրեա կան են թամ շա կույ-
թի ա ռանց քա յին հաս կա ցութ յուն նե րի շրջա նա կում։ «Ս խալ» 
հա մար վում է այն ա շա կեր տը, որն ա նում է հետև յալ գոր ծո-
ղութ յուն նե րից որ ևէ մե կը՝ 

• «գործ տա» (այս դեպ քում զու գա հե ռա բար կի րառ վում են 
նաև «գործ տվող» կամ «ստու կաչ» պի տակ նե րը).

• «սրբութ յուն վի րա վո րի» (օ րի նակ՝ ծնող նե րին, օ ջա խը, 
հա ցը և  այլն).

• «անշ նորհ քութ յուն ա նի» (օ րի նակ՝ ու տե լու ժա մա նակ 
ինչ-որ մե կին խան գա րի կամ խփի).

• «փո փո խա կան լի նի» (օ րի նակ՝ հա ճա խա կի փո խի ըն կե-
րա կան շրջա պա տը)։

Որ պես հե տա զո տութ յան գլխա վոր բա ցա հայ տում նշե լով 
դպրո ցա կան բռնութ յան գոր ծառ նու մը քրեա կան են թամ շա-
կույ թի մո դե լի մեջ՝ լե գի տի մաց ման փու լը հա մա րում է քրեա-
կան են թամ շա կույ թի ա մե նաակ նա ռու դրսևո րու մը, քա նի 
որ՝ « Պի տա կա վոր ման փուլն ինք նին որ ևէ ազ դե ցութ յուն չի 
ու նե նա, ե թե կոնկ րետ ան ձանց տրված պի տակ նե րը չլե գի-
տի մաց վեն»։

Ա շա կերտ նե րի հետ զրույ ցի արդ յուն քում հե ղի նակն ա ռանձ-
նաց նում է լե գի տի մաց ման եր կու տա րա տե սակ՝ ա ֆեկ տիվ 
լե գի տի մա ցում, երբ բռնութ յան սուբ յեկ տը հա ճույք է ստա-
նում այն կի րա ռե լիս (այս պես ա սած՝ հա վե սի հա մար) և 
ռա ցիո նալ լե գի տի մա ցում, երբ բռնութ յու նը բա ցատ րե լի է, 
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ել նում է խմբում դիր քի ամ րապնդ ման կա րի քից։ Պի տա կա-
վոր ման և լե գի տի մաց ման փու լե րը վե րա ճում են եր րորդ 
փու լի՝ ֆի զի կա կան ակ տի, որն էլ կա րող է ար տա հայտ վել 
ուղ ղա կիո րեն կամ ա նուղ ղա կիո րեն։

«Ուղ ղա կի բռնութ յունն ընդգր կում է ֆի զի կա կան և հո գե-
բա նա կան բռնի մի ջոց նե րը՝ հրմշտո ցից և «թե մա ա նե լուց» 
մինչև «խփո ցի»։ Այս դեպ քում սուբ յեկ տը ան մի ջա կան բռնի 
ին տե րակ ցիա յի մեջ է ներ քա շում օբ յեկ տին»։

Ա նուղ ղա կի բռնութ յու նը կա րող է ար տա հայտ վել ինչ պես 
զո հին պատ կա նող ի րե րի նկատմամբ ոտնձ գութ յուն նե րով, 
այն պես էլ հե ղի նա կազրկ ման և բամ բա սան քի մի ջո ցով՝ 
ստեղ ծե լով բռնութ յան մթնո լորտ զո հի շուրջ։

Եվ վեր ջա պես չոր րորդ փու լը ար ձա գան քի փուլն է, որ տեղ 
բռնութ յան զո հը, ըստ հե տա զո տութ յան, դրսևո րում է եր կու 
վար քա յին մո դել։ Ա ռա ջի նը հար մա րումն է, երբ բռնութ յան 
օբ յեկ տը չի դի մադ րում և հույս ու նի, որ լռե լով կկա րո ղա-
նա խու սա փել բռնութ յան ա ռա վել ծանր դրսևո րում նե րից․ 
այս ար ձա գան քի մո դելն ա մեն հա ջորդ բռնութ յան դեպ քում 
ա ռա վել հեշտ է ի րաց վում բռնա րա րի կող մից, քա նի որ կա-
րիք չկա ա մեն ան գամ նո րից անց նել պի տա կա վոր ման և 
լե գի տի մաց ման փու լե րը։ Դի մադ րութ յան վար քա յին մո դե լի 
դեպ քում բռնութ յան օբ յեկ տը կա՛մ ինքն է բռնութ յամբ պա-
տաս խա նում, կա՛մ ներգ րա վում է այլ ակ տոր նե րի և ն րանց 
մի ջո ցով հա կա դար ձում բռնութ յան սուբ յեկ տին։ Ար ձա գան-
քի մո դել նե րը վեր լու ծե լիս հե ղի նա կը նկա տում է, որ թեև 
կոնկ րետ ա շա կեր տի դեպ քում այս մո դել նե րը կա րող են 
ժա մա նա կա վոր լու ծում ներ լի նել, բայց միև նույն ժա մա նակ 
սրանք լե գի տի մաց նում են բռնութ յու նը և  ան խու սա փե լիո-
րեն վե րար տադ րում դպրո ցում բռնութ յան մշա կույ թը։ Գր քի 
խմբա գիր Գ ևորգ Տեր- Գաբ րիել յանն ա ռանձ նաց նում է ար-
ձա գան քի մեկ այլ մո դել, ո րը ներ կա յաց նում է որ պես դի-
մադ րութ յուն վար քա յին մո դե լի են թա տե սակ և բռ նութ յան 
շրջապ տույ տից դուրս գա լու հնա րա վո րութ յուն։
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«Մ յու սը՝ դի մադ րութ յուն, ո րը բռնութ յան տվյալ դրսևոր ման 
հիմքն ար ժե քայ նո րեն վե րաց նում է: Ան վա նենք այն դի մադ-
րութ յուն 2: Ռես պոն դենտ նե րը (գրե թե) չեն անդ րա դար ձել 
դի մադ րութ յան այս տե սա կին, քա նի որ այն (գրե թե) բա ցա-
կա յում է մեր հա սա րա կութ յան ար ժե քա յին հա մա կար գից, 
մա նա վանդ՝ կյան քի սկզբնա կան տա րի նե րին: Սա կայն հենց 
դրան է ուղղ ված բու լլին գը և սո ցիա լա կան բռնութ յան ցան-
կա ցած այլ տե սակ նե րը հաղ թա հա րե լու՝ ժա մա նա կա կից սո-
ցիա լա կան հմտութ յուն նե րի գի տութ յան փնտրտու քի սայ րը: 
Ինչ պես խու սա փել բռնութ յու նից կամ կանգ նեց նել այն այն-
պես, որ դրա տվյալ ար տա հայտ ման, իսկ ե թե հնա րա վոր է՝ 
նաև այլ հա րա կից ար տա հայ տում նե րի հիմ քը վե րա նա: Սա, 
ի հար կե, պա հան ջում է «մեծ» ակ ցիա ներ՝ ո լոր տա յին քա-
ղա քա կա նութ յուն ներ, հա սա րա կութ յան ար ժե քա յին հա մա-
կար գի փո փո խութ յուն: Սա կայն քա նի որ մարդս միշտ ապ-
րում է «այս տեղ և հի մա», շատ կար ևոր է, որ պես զի մար դիկ 
(նե րառ յալ ե րե խա նե րը և պա տա նի նե րը) ձևեր ստա նան, 
գտնեն, հայտ նա գոր ծեն, փոր ձար կեն «դի մադ րութ յուն 2» 
ի րա կա նաց նե լու հա մար»։

Հե տա զո տութ յու նը փաս տում է, որ դպրո ցում բռնութ յու նը 
հիմ նա կա նում ար տա հայտ վում է «տղա յա կան» մի ջա վայ-
րում, իսկ աղ ջիկ ներն ա վե լի շատ հան դես են գա լիս դի տոր-
դի, չխառն վո ղի դե րում։ Դպ րո ցում բռնութ յան կան խար գել-
ման գոր ծա ռույ թը, ո րը դրված է դաս ղեկ նե րի և դպ րո ցա կան 
հո գե բան նե րի վրա, պատ շաճ ձևով չի ի րաց վում, ա վե լին՝ 
ա շա կերտ նե րը հիմ նա կա նում չեն դի մում նաև ծնող նե րին, 
քա նի որ կպի տակ վեն «մա մա յի բա լա» կամ «գործ տվող»։ 
Այս պի սով՝ դպրո ցում բռնութ յու նը ոչ միայն մեր հան րութ յան 
մեջ տա րած ված քրեա կան են թամ շա կույ թի ար տա ցո լումն 
է, այլև ի րե նով սնում է դրա վե րար տադ րութ յու նը, քա նի որ 
դպրոցն ա վար տած քա ղա քա ցին ար դեն իսկ ծա նոթ է այդ 
մշա կույ թը լե գի տի մաց նող պրակ տի կա նե րին և նոր մա լաց-
նում է հա րա բե րութ յուն նե րի կա ռուց ման այդ կեր պը։
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Գրքի եր րորդ հե տա զո տութ յու նը («ՀՀ զին ված ու ժե րում առ-
կա քրեա կան բար քե րի և վար քա յին մո դել նե րի վեր լու ծութ-
յուն», հե ղի նակ ներ Դա վիթ Պետ րոս յան, Յու րի Ա վագ յան) 
անդ րա դառ նում է հայ ի րա կա նութ յան մեջ շատ զգա յուն 
ո լոր տի՝ բա նա կի ներ սում առ կա բռնութ յա նը։ Հե ղի նակ ներն 
ի րենց վեր լու ծութ յու նը դիր քա վո րում են որ պես հայ րե նա-
սի րա կան ակտ, ո րի արդ յունք նե րի ի րա ցու մը հնա րա վոր 
կդարձ նի բարձ րաց նել հայ կա կան Զին ված ու ժե րի մար-
տու նա կութ յու նը և  ա վե լի անվ տանգ մի ջա վայր ա պա հո վել 
ծա ռա յութ յան ըն թաց քում։ Ել նե լով այս կան խատ րա մադր-
վա ծութ յու նից՝ հե ղի նակ ներն ու սում նա սի րել են «ռազ մա-
գի տութ յուն» ա ռար կա յի դա սա վանդ ման արդ յու նա վե տութ-
յու նը նա խա զո րա կո չա յին տա րի քի դպրո ցա կան նե րին 
զին վո րա կան ծա ռա յութ յա նը նա խա պատ րաս տե լու գոր-
ծում, ու սում նա սի րել են դա սագր քե րի բո վան դա կութ յու նը 
և բա ցա հայ տել, որ 8-11-րդ դա սա րան նե րի դա սագր քե րը, 
տրա մադ րե լով ո րո շա կի գործ նա կան հմտութ յուն ներ (կրա-
կա յին պատ րաս տութ յուն, շա րա յին պատ րաս տութ յուն), 
տե ղե կութ յուն ներ տա լով մի ջազ գա յին մար դա սի րա կան 
ի րա վուն քի պա հանջ նե րի, ռազ մա գե րի նե րի հան դեպ վե րա-
բեր մուն քի կա նոն նե րի վե րա բեր յալ, սո վո րեց նե լով ա ռա ջին 
բու ժօգ նութ յան հմտութ յուն ներ և  այլն, այ նու հան դերձ, չեն 
նե րա ռում «սե փա կան բա նա կա յին ներ քին հա րա բե րութ-
յուն նե րին նվիր ված բո վան դա կութ յուն մար դու ի րա վունք-
նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի, մար դու ար ժա նա-
պատ վութ յան, հա լա ծանք նե րից զերծ լի նե լու և ք րեա կան 
են թամ շա կույ թը մեր ժե լու հա մա տեքս տում»:

Այս ին ֆոր մա ցիոն վա կո ւու մը պա տա նի նե րը լրաց նում են 
ի րենց հա սա նե լի տար բեր աղբ յուր նե րից՝ ար դեն ծա ռա յած 
ըն կեր ներ, հա րա զատ ներ, հա մա ցանց, հե ռուս տա տե սութ-
յուն և  այլն։ Այս ին ֆոր մա ցիան հիմ նա կա նում շրջա նառ վում 
է տղա մարդ կանց կող մից, կա նանց կող մից ներ կա յաց վող 
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ին ֆոր մա ցիան ոչ միայն սա կավ է, այլև լուրջ վե րա բեր մուն-
քի չի ար ժա նա նում։ Զ րույց նե րում ներ կա յաց վում է բա նա-
կա յին կյան քի դրված քը, հա մե մատ վում են բա նա կա յին 
կյան քի և քա ղա քա ցիա կան կյան քի «օ րի նա չա փութ յուն նե-
րը», տրվում են սպա նե րի հետ շփման մո դել ներ, ներ կա յաց-
վում ըն դուն ված կա նոն նե րը և տա բու նե րը։ Հե ղի նակ նե րը 
նկա տում են, որ երևույթների աղ ճատ վա ծութ յու նը ու ղիղ 
հա մե մա տա կան է պատ մո ղի ծա ռա յութ յան վա ղե մութ յա նը․

« Բա նա կա յին կյան քը տա րեց տա րի փո փո խութ յուն նե րի 
է են թարկ վում, և շատ խնդիր ներ, ո րոնք ծա ռա նում էին 
զին ծա ռա յող նե րի ա ռաջ նախ կի նում, այլևս հա մա տա րած 
բնույթ չեն կրում։ Սա վե րա բե րում է, օ րի նակ, զու գա րան 
մաք րե լուն, զին վո րին հաս նող ամ սա կան գու մա րը շոր թե-
լուն և  այլն: Շատ տա բու ներ, ո րոնք առ կա էին տա րի ներ 
ա ռաջ, կոտր վում են: Օ րի նակ՝ մաք րութ յա նը մաս նակ ցե լու 
ան պատ վա բե րութ յու նը»: 

Կար ևոր է դի տար կել նաև վեր ջին շրջա նում ճա շա րան նե-
րի պատ վի րակ ման գոր ծըն թա ցը, ո րը ոչ միայն բա րե լա վել է 
սննդի ո րա կը, ա պա հո վել բազ մա զա նութ յու նը, էա կա նո րեն 
նվա զեց րել ըն տա նի քի կող մից տրվող հանձ նուք նե րի քա նա-
կը և դ րանց հետ կապ ված կոնֆ լիկտ նե րը, այլև վե րաց րել 
է ճա շա րա նի վե րա կարգ հաս կա ցութ յու նը, ո րը հա ճախ էր 
դառ նում բռնութ յան պատ ճառ։ Այս օ րի նակ նե րը ակ ներև են 
դարձ նում ինս տի տու ցիո նալ փո փո խութ յուն նե րի կար ևո-
րութ յու նը բռնութ յան աղբ յուր նե րի նվա զեց ման գոր ծում։

Ոչ ֆոր մալ ին ֆոր մա ցիոն աղբ յուր նե րից ստաց վող մյուս 
կար ևոր տե ղե կույ թը վե րա բե րում է սպա նե րի հետ շփում-
նե րին։ Այս տեղ ևս, յու րա քանչ յուր աղբ յու րի անձ նա կան 
փոր ձից կախ ված, ին ֆոր մա ցիան տա րա միտ վում է՝ սպա-
նե րի հետ ըն կե րա նա լու խորհր դից մինչև որ ևէ կերպ չհա-
րա բեր վե լու հոր դոր։ Հե ղի նակ նե րը տա րան ջա տում են բա-
նա կում բռնութ յան ե րեք դրսևո րում՝ վեր բալ, ֆի զի կա կան և 
հա լա ծանք՝ տե ղա վո րե լով դրանք ե րեք ձևա չա փի հա րա բե-
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րութ յուն նե րում՝ սպա-զին վոր, զին վոր-զին վոր, սպա-սպա։ 
Ս պա-զին վոր հա րա բե րութ յուն նե րում վեր բալ բռնութ յու նը 
սպա նե րի կող մից սե փա կան իշ խա նութ յու նը տա րա ծե լու 
և  են թար կեց նե լու մի ջոց է, ժա մա նակ խնա յե լու և հ րա ման-
նե րը ա րագ կա տա րե լու գոր ծիք, եր բեմն նաև ինք նա հաս-
տատ վե լու ե ղա նակ, ինչ պես նաև կի րառ վում է որ պես պա-
տիժ կա նո նադ րա կան տույ ժի փո խա րեն. «Ե թե չքֆրտեի 
սա մա վոլ կա գնա ցո ղին, պետք ա զե կու ցեի, իսկ որ զե կու-
ցեի, կգնար-կկո րեր էդ զին վո րը»:

Ֆի զի կա կան բռնութ յու նը ծայ րա հեղ մի ջոց է և հիմ նա կա-
նում կրկնում է վեր բալ բռնութ յան կի րառ ման պատ ճառ նե-
րը։ Հե տա զո տութ յու նը փաս տում է՝ սպա նե րը ֆի զի կա կան 
բռնութ յան են դի մում զին վոր նե րի կող մից պար բե րա բար և 
չա րամ տո րեն կրկնվող զան ցանք նե րը և դ րան ցից բխող հե-
տա գա զար գա ցում նե րը կան խե լու հա մար․ « Մի օր տղե քով 
խմում էինք, վաշ տի հրա մա նա տա րը բռնցրեց ու սա ղիս քցեց 
քա ցու տակ, ես տենց ծեծ կյան քում չէի կե րել, բայց դե ե թե 
չծե ծեր, զե կու ցե լու էր, դա տեին, ընդ հա նուր լավ պրծանք»:

Հե տա զո տող նե րը նշում են, որ զին վոր-զին վոր հա րա բե րութ-
յուն նե րում վեր բալ և ֆի զի կա կան բռնութ յան հիմ նա կան 
պատ ճա ռը ինք նա հաս տատ վե լու ձգտումն է, հա րա բե րութ-
յուն նե րի հիե րար խիա յում ա ռա վել բարձր կար գա վի ճակ 
ձեռք բե րե լու ցան կութ յու նը, ինչ պես նաև ինք նա պաշտ պա-
նութ յան անհ րա ժեշ տութ յու նը։ Հայ հո յան քի հան դեպ ան-
հան դուր ժո ղա կա նութ յու նը ֆի զի կա կան բռնութ յան հիմ նա-
կան պատ ճառ նե րից է։ 

« Սենց մենք խո սում ենք, կամ ըն դուն ված ա, որ բռնութ յուն 
չի կա րե լի, բայց մի պահ պատ կե րաց րու՝ քեզ քֆուր են տա-
լիս։ Ինձ թվում ա՝ բո լոր տղա ներն էլ քֆու րի հա մար կդի մեն 
ծե ծի մե թո դին»։

Զին վոր-զին վոր հա րա բե րութ յուն նե րում հա լա ծան քը կի-
րառ վում է ի պա տաս խան տա բու նե րի խախտ ման, այն է՝ 
գո ղութ յուն, թա քուն ու տել, հի գիե նա յի կա նոն նե րին չհետ ևել 
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և հատ կա պես «գործ տալ»։

Հե տա զո տող նե րը հա տուկ ա ռանձ նաց նում են «գործ տա-
լու» եր ևույ թը․ ըստ հարց ված զին վոր նե րի՝ նույ նիսկ ծա-
ռա յա կից ըն կե րոջ ինք նաս պա նութ յան ո րոշ ման մա սին 
զե կու ցե լը ո րակ վում է ան պատ վա բեր գոր ծո ղութ յուն և 
տե ղա վոր վում «գործ տալ» հաս կա ցութ յան շրջա նա կում։ 
« Գործ տալ»-ը և ն մա նա տիպ այլ հաս կա ցութ յուն ներ բա նակ 
են տե ղա փոխ վել քրեա կան են թամ շա կույ թի մի ջո ցով և վեր-
ջի նիս ար տա ցո լումն են։ Այ սով հե տա զո տող նե րը փաս տում 
են, որ քրեա կան են թամ շա կույ թը բա նա կում ևս գոր ծում է՝ 
պայ մա նա վո րե լով մի ջանձ նա յին հա րա բե րութ յուն նե րի կա-
ռուց ված քը։ Ա վե լին՝ գրքի խմբա գի րը նշում է, որ քրեա կան 
են թամ շա կույ թը բա նա կի ստեղծ ման սկզբից է գոր ծառ նում, 
քա նի որ Ղա րա բաղ յան պա տե րազ մին մաս նակ ցած «գո ղա-
կան նե րի» մի մա սը մնաց բա նա կում՝ որ պես սպա, տա նե լով 
ի րենց հետ քրեա կան են թամ շա կույ թը։ Նույ նիսկ ՀՀ ՊՆ Վազ-
գեն Սարգս յա նի ան վան ռազ մա կան հա մալ սա րա նի շրջա-
նա վարտ սպա նե րը ան մասն չեն քրեա կան են թամ շա կույ թի 
պրակ տի կա նե րից, քա նի որ ձևա վոր վել են նույն հա սա րա-
կութ յան մեջ, ինչ զին վոր նե րը։ 

Բռ նութ յան մշա կույ թի ամ րապնդ մա նը օ ժան դա կում է նաև 
բա նա կում տա րա ծում գտած ար տոն յալ նե րի («յախ շի») մի-
ջո ցով կա ռա վար ման մե խա նիզ մը։ Այս մո դե լում սպա նե րը 
աշ խույժ և  աչ քի ըն կած զին վոր նե րին տա լով ար տո նութ յուն-
ներ և  աչք փա կե լով նրանց ոչ կա նո նադ րա յին գոր ծո ղութ-
յուն նե րի վրա՝ նրան ցից պա հան ջում են մնա ցած ծա ռա յա-
կից նե րի հան դեպ վե րահս կո ղութ յուն, «ՉՊ»-նե րի բա ցա ռում 
և  ար ձակ ված հրա հանգ նե րի ա րագ, պատ շաճ կա տա րում։ 
Այս ա րա տա վոր մո դե լը հան գեց նում է ար տոն յալ նե րի դա սի 
ձևա վոր ման զին վոր նե րի շրջա նում և վե րա ճում ճնշում նե-
րի շղթա յի։ Հե տա զո տող նե րը, ներ կա յաց նե լով մի զո րա մաս, 
որն օ րի նա կե լի դեպք է, նշում են կա նո նադ րա կան փոխ հա-
րա բե րութ յուն նե րի պահ պան ման հույժ կար ևո րութ յու նը 
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բռնութ յուն նե րի բա ցառ ման գոր ծում։ Հատ կա պես ու շար-
ժան է հա րա բե րութ յուն նե րի լեզ վին նրանց անդ րա դար ձը, 
այն է՝ հար գա լից և «դուք»-ով խոս քը, ո րը ո րո շա կի «դիս-
տան ցիա» դնե լով սպա յի և զին վո րի միջև՝ միև նույն ժա մա-
նակ ա պա հո վում է խոս քի մի ջո ցով քրեա կան մշա կույ թի 
մեր ժու մը, ինչն իր հեր թին բե րում է բռնութ յան նվա զեց ման։

«Ան ձամբ ես այդ զո րա մա սում եմ ծա ռա յել։ Վեց ա միս նե րի 
ըն թաց քում ես չեմ նկա տել, որ զին վո րին հայ հո յեն, ա ռա վել 
ևս՝ ֆի զի կա կան ինչ-որ բան։ Դ րանք բա ցառ ված բա ներ էին։ 
Ես ան գամ հի շում եմ, որ կա յին սպա ներ, ո րոնք «դուք»-ով 
էին խո սում զին վոր նե րի հետ։ Կ խա բեմ՝ ա սե լով, որ երբ ևէ ոչ 
մի բռնութ յան տե սակ չի ե ղել, բայց դրանք հազ վա դեպ եր-
ևույթ ներ են»։

Հե տա զո տող նե րը նաև ու սում նա սի րել են բա նա կում մի ջանձ-
նա յին հա րա բե րութ յուն նե րի կար գա վոր ման հա մար պա-
տաս խա նա տու օ ղա կի՝ անձ նա կազ մի հետ տար վող աշ խա-
տան քի գծով տե ղա կա լի գոր ծու նեութ յու նը և  ի հայտ են բե րել 
ե րեք դրսևո րում՝

 «• Ա ռանձ նազ րույց ներ ի րա վա խախտ վարք դրսևո րող 
զին ծա ռա յող նե րի հետ: 

 • Կի րա կի օ րե րին բա րո յախ րա տա կան ե լույթ ներ: 

 • Ար ձա գանք՝ որ ևէ պա տա հա րի (կռիվ, դժբախտ պա-
տա հար և  այլն) բա րո յախ րա տա կան ե լույթ նե րի տես քով»: 

Ս րանք, սա կայն, խիստ ան բա վա րար են՝ հաշ վի առ նե լով 
տվյալ պաշ տո նի գոր ծա ռույթ նե րը։ 

Ամ փո փե լով՝ կա րող եմ նշել. թեև բա նակն ինք նին բռնութ յան 
վրա խարսխ ված հա մա կարգ է (պար տա դիր ծա ռա յութ յուն, 
հրա ման նե րի վրա հիմն ված կոշտ հիե րար խիկ հա մա կարգ, 
զին վո րի ժա մա նա կի, գոր ծու նեութ յան սահ մա նա փա կում), 
բայց ևայն պես, կա նո նադ րութ յան և  ի րա կան կյան քի մո-
տարկ ման, ինչ պես նաև քրեա կան մշա կույ թի բա ցառ ման 
պա րա գա յում այն կա րող է դառ նալ քա ղա քա ցու կրթա կան 
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մի ջա վայ րի մաս, այլ ոչ թե, ինչ պես ի րա վա ցիո րեն նշում 
են հե տա զո տող նե րը, կորս ված ժա մա նակ, կյան քից դուրս 
գրված եր կու տա րի։

ԸՆՏԱՆԻՔ՝ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆԵՎԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆ

Գրքի չոր րորդ հե տա զո տութ յամբ («Աղ քա տութ յան և  ըն տա-
նե կան բռնութ յան կա պը․ ինչ պես է աղ քա տութ յունն ազ դում 
ըն տա նե կան բռնութ յան ա ռա ջաց ման և դրս ևոր ման վրա», 
հե ղի նակ՝ Շու շա նիկ Խուր շուդ յան) խնդիր է դրվել պար զել՝ 
աղ քա տութ յունն ազ դու՞մ է արդ յոք ըն տա նե կան բռնութ յան 
ա ռա ջաց ման վրա, ինչ պե՞ս է դրսևոր վում ազ դե ցութ յու նը, 
հաս կա նալ հա սա րա կութ յան ըն կա լում ներն այս եր ևույթ նե-
րի և դ րանց փո խազ դե ցութ յան վե րա բեր յալ։ 

Հե տա զո տո ղը բռնութ յան դի նա մի կան ըն տա նե կան բռնութ-
յան հա մա տեքս տում հաս կա նա լու հա մար օգտ վում է Լե նոր 
Ո ւոլ քե րի մշա կած «Բռ նութ յան ցիկլ» տե սութ յու նից, ո րը նե-
րա ռում է ե րեք փուլ՝ լար վա ծութ յան ա ռա ջաց ման, բռնութ-
յան գոր ծադր ման և զղջ ման։ Ֆո կուսխմ բա յին քննար կում-
ներ ի րա կա նաց նե լով Եր ևա նում, Գե ղար քու նի քի, Ս յու նի քի և 
Կո տայ քի մար զե րում՝ հե տա զո տո ղը նաև փոր ձա գի տա կան 
հար ցազ րույց ներ է ի րա կա նաց րել ո լոր տա յին մաս նա գետ-
նե րի և կա ռույց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ, կա տա րել 
է խնդրին առնչ վող հե տա զո տութ յուն նե րի մաս նա գի տա-
կան վեր լու ծութ յուն և  օ րենսդ րա կան կար գա վո րում նե րի ու-
սում նա սի րութ յուն։ Ա ռա ջին կար ևոր դի տար կու մը ներ պե-
տա կան օ րենսդ րութ յան ու սում նա սի րութ յան արդ յուն քում 
դուրս բեր ված բացն է՝ ըն տա նե կան բռնութ յան սուբ յեկտ-
նե րի ոչ լիար ժեք կազ մը։ Հե տա զո տո ղը դի տար կել է ըն տա-
նե կան բռնութ յան եր կու տե սակ՝ ըն տա նե կան բռնութ յուն 
զու գըն կեր նե րի միջև (նախ կին և ներ կա ա մու սին ներ կամ 
զու գըն կեր ներ) և սե րունդ նե րի միջև (ծնող ներ և  ե րե խա-
ներ կամ ըն տա նի քի այլ ան դամ ներ)։ Հա յաս տա նի օ րենս- 
դ րա կան կար գա վո րում նե րը չեն դի տար կում զու գըն կե րո ջը 
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որ պես ըն տա նե կան բռնութ յան սուբ յեկտ, թեև բազ մա թիվ 
են զու գըն կե րա յին հա րա բե րութ յուն ներ ու նե ցող ըն տա նիք-
նե րը՝ քա ղա քա ցիա կան ա մու սին ներ կամ այլևս փաս տա ցի 
ա մուս նա կան հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ չգտնվող ան ձինք։ 

Մ յուս կար ևոր ար ձա նագ րու մը ըն տա նե կան բռնութ յան վե-
րա բեր յալ տար բեր գե րա տես չութ յուն նե րի կող մից ներ կա-
յաց վող վի ճա կագ րութ յան ան հա մա պա տաս խա նութ յունն է: 
Ա վե լին՝ թեև 2017 թ․  ըն դուն ված «Ըն տա նի քում բռնութ յան 
կան խար գել ման, ըն տա նի քում բռնութ յան են թարկ ված ան-
ձանց պաշտ պա նութ յան և  ըն տա նի քում հա մե րաշ խութ յան 
վե րա կանգն ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի պա հանջն էր կենտ րո-
նա կան հաշ վա ռում ու նե նա լը, միայն 2019 թ․ հոկ տեմ բե րին 
ըն դուն վեց հա մա պա տաս խան կար գը, բայց մինչ օրս կենտ-
րո նա կան հաշ վա ռում չի ի րա կա նաց վել։ Հաշ վի առ նե լով 
ըն տա նե կան բռնութ յան լա տեն տայ նութ յու նը (ըն տա նե կան 
բռնութ յան մի ջա վայ րը, են թադ րա բար, ան ձի ա մե նա պաշտ-
պան ված վայրն է, բռնութ յու նը գոր ծադր վում է ոչ թե օ տա-
րի, այլ հա րա զա տի կող մից, հա ճախ զո հը չի գի տակ ցում, որ 
են թարկ վում է բռնութ յան, առ կա է ա մո թի զգա ցում և հան-
րա յին պար սա վան քի վախ), կա րող ենք պնդել որ ի րա կան 
դեպ քե րի միայն մի մասն է ար ձա նագր վում պատ կան մար-
մին նե րի կող մից։ Հե տա զո տո ղը նշե լով, որ աղ քա տութ յու նը 
չի կա րող ար դա րա ցում լի նել ըն տա նե կան բռնութ յան հա-
մար, այ նո ւա մե նայ նիվ ար ձա նագ րում է, որ այն կա րող է ըն-
տա նի քում հա մե րաշ խութ յան խա թար ման պատ ճառ հան-
դի սա նալ, թույլ չտալ բռնութ յան զո հին դուրս գալ բռնութ յան 
մի ջա վայ րից։

Ու սում նա սի րե լով աղ քա տութ յան և բռ նութ յան կա պը՝ հե-
տա զո տո ղը փաս տում է՝ թեև ըն տա նե կան բռնութ յուն տե ղի 
է ու նե նում սո ցիա լա կան տար բեր շեր տեր ներ կա յաց նող ըն-
տա նիք նե րում, բայց ևայն պես, աղ քա տութ յան մեջ ապ րե լը 
մե ծաց նում է բռնութ յան ռիս կը։ Ա վե լին՝ բռնութ յունն ըն տա-
նի քում խո չըն դո տում է աղ քա տութ յան հաղ թա հար մա նը՝ 
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սահ մա նա փա կե լով ան ձանց ո րակ յալ կրթութ յուն ստանալու 
հնա րա վո րութ յու նը։

«Ա շա կերտ նե րի՝ ու սումն ա նա վարտ թող նե լու պատ ճառ-
նե րը տար բեր են, սա կայն ըստ ՀՀ ազ գա յին վի ճա կագ րա-
կան ծա ռա յութ յան « Հա յաս տա նի սո ցիա լա կան պատ կե րը և  
աղ քա տութ յու նը» 2018 թվա կա նի զե կույ ցի՝ սո ցիալ-տնտե-
սա կան վատ պայ ման նե րի պատ ճա ռով ա մե նա շատ թվով 
ա շա կերտ ներ են դուրս մնում կրթութ յու նից: Սո ցիալ-տնտե-
սա կան վատ պայ ման նե րը կրթութ յան ի րա վուն քի ի րաց-
մա նը խո չըն դո տե լու հիմ նա կան պատ ճառն են, քա նի որ 
կրթութ յու նից դուրս մնա ցած 274 ե րե խա յից 179-ը դուրս է 
մնա ցել հենց այդ պատ ճա ռով»։

Բռ նութ յունն ու նի նաև ա ռող ջա պա հա կան ծախ սե րի մեծ 
գին, քա նի որ ֆի զի կա կան և հո գե կան ա ռող ջութ յան վրա 
բռնութ յան ազ դե ցութ յու նը հա ճախ ա ռա ջաց նում է եր կա-
րատև բուժ ման կա րիք, ին չը ֆի նան սա կան մեծ ծախ սեր 
է պա հան ջում։ Աղ քա տութ յան մեջ ապ րող բռնութ յան զո հը 
փա խուս տի, բռնութ յու նից խու սա փե լու ա վե լի քիչ հնա րա-
վո րութ յուն ու նի և  ա վե լի խո ցե լի է թրա ֆի քին գի և շա հա-
գործ ման տե սանկ յու նից։ 

Ամ փո փե լով՝ կա րող ենք ար ձա նագ րել, որ ըն տա նե կան 
բռնութ յու նը, ուղ ղա կիո րեն չկապ վե լով աղ քա տութ յան հետ, 
ա վե լի մեծ ազ դե ցութ յուն ու նի սո ցիա լա պես ա նա պա հով 
մի ջա վայ րում ապ րող ըն տա նիք նե րի վրա և խո րաց նում է 
նրանց բազ մա չափ աղ քա տութ յու նը։
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ՎԵՐՋԱԲԱՆ

Այս փոր ձագ րութ յան շրջա նա կում ես չեմ անդ րա դար ձել 
գրքում առ կա օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն նե րի ա ռա-
ջարկ նե րին, ինչ պես նաև Գ ևորգ Տեր- Գաբ րիել յա նի և Գա-
յա նե Հո վա կիմ յա նի՝ որ պես ամ փո փում զե տեղ ված զրույ ցին։ 

Որ պես վեր ջա բան կցան կա նամ ու շադ րութ յուն հրա վի րել 
լեզ վի խնդրին։ Բո լոր հե տա զո տութ յուն նե րում եր բեմն ու ղիղ, 
եր բեմն՝ ոչ ակ նա ռու, բայց մշտամ նա անց նում էր բռնութ-
յու նը կան խար գե լող ա մե նա գոր ծուն հնա րը՝ խոսքի, լեզ վի 
ներ գոր ծութ յու նը։ Երբ փոխ վում է օգ տա գործ վող բա ռա պա-
շա րը, բա ցառ վում են նոր մա լաց ված քրեա կան են թամ շա-
կույ թից ե կող դի մե լաձ ևերն ու փո խա ռութ յուն նե րը, ան ցում 
է կա տար վում գրա կան հա յե րե նին, և խոս քը կա ռուց վում 
է հար գա լից, բռնութ յան մշա կույ թը տե ղի է տա լիս, քա նի 
որ հա րա բեր ման և  երկ խո սութ յան ընդ հա նուր դաշտ չի 
գտնում։ 

Այժմ փոր ձեմ հա կիրճ պա տաս խա նել իմ իսկ ա ռա ջադ րած 
հար ցե րին. որ տե՞ղ է կար գը, որ տե՞ղ է ու ղե նի շը, որ տե՞ղ է 
ընտ րութ յու նը, որ տե՞ղ է հնա րա վո րութ յու նը։

Լեզ վի մեջ է։
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ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆՆՎԱԶԵՑՄԱՆԵՎ
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
Գա	յա	նե	Հո	վա	կիմ	յան

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն ու ղե ցույ ցը մշակ վել է «Ք րեա կան բար քե րի, լեզ վի և 
վար քագ ծի ազ դե ցութ յու նը սո ցիա լա կան հա րա բե րութ յուն-
նե րում բռնութ յան դրսևոր ման վրա» հե տա զո տութ յան արդ-
յունք նե րի հի ման վրա։ Հե տա զո տութ յունն ի րա կա նաց վել է 
2019 թ. օ գոս տո սից դեկ տեմ բեր ժա մա նա կա հատ վա ծում, 
Եվ րա սիա հա մա գոր ծակ ցութ յուն հիմ նադ րա մի (ԵՀՀ) ֆի-
նան սա վոր մամբ և  ա ջակ ցութ յամբ: Հե տա զո տութ յան նյու-
թե րին հա մադր վել են փաս տագ րա կան և վա վե րագ րա կան 
աղբ յուր նե րի վեր լու ծութ յու նը, խնդի րը կրող ան ձանց պատ-
մութ յուն նե րի ու սում նա սի րութ յուն նե րը։ 

Ու ղե ցույ ցը նա խա տես ված է ո լոր տա յին գե րա տես չութ յուն-
նե րի, ա կա դե միա կան կա ռույց նե րի և  ան հատ փոր ձա գետ-
նե րի հա մար: Այն կա րող է կի րառ վել նաև հե տա գա հե տա զո-
տութ յուն նե րի հա մար՝ որ պես սույն ո լոր տում կա տար ված, 
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ա ռաջ նա յին աղբ յուր նե րից ստաց ված վեր լու ծութ յուն: 

Ու ղե ցույ ցի հիմ նա կան նպա տա կը նշված հե տա զո տութ-
յան արդ յունք նե րով բռնութ յան և ք րեա կան են թամ շա կույ-
թի դեմ պայ քարն ա ռա վել արդ յու նա վետ, հա մա կարգ ված և 
ն պա տա կա յին դարձ նե լու հա մար պատ կան մար մին նե րին, 
մաս նա գետ նե րին և կազ մա կեր պութ յուն նե րին հան րա յին 
քա ղա քա կա նութ յան բա րե լավ ման ո լոր տում հա մա լիր մո-
տեց մամբ փաս տարկ ված գոր ծո ղութ յուն ներ և  ու ղե նիշ ներ 
ա ռա ջար կելն է։ 

Հատ կան շա կան է այն հան գա ման քը, որ ու սում նա սի րութ-
յան ի րա կա նաց ման հե տա զո տա կան, դաշ տա յին աշ խա-
տանք նե րի փու լում ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ-
յու նը հայ տա րա րեց2, որ «Ք	րեա	կան	 մի	ջա	վայր	 ստեղ	ծե	լու,	
քրեա	կան	 մի	ջա	վայ	րում	 ներգ	րավ	վե	լու,	 այդ	 են	թամ	շա	կույ
թին	հա	րե	լու	վե	րա	բեր	յալ	քրեա	կա	նաց	նող	օ	րի	նա	գիծն	ար
դեն	պատ	րաստ	է»,	և	նա	խա	գի	ծը	հու	նի	սի	27ին	ներ	կա	յաց
վել	 է	Կա	ռա	վա	րութ	յուն: Ել նե լով դրա նից՝ հե տա զո տութ յան 
շրջա նա կում նե րառ վե ցին նաև այս հստակ քա ղա քա կան 
դիր քո րոշ ման հան դեպ փոր ձա գի տա կան դաշ տի վե րա-
բեր մուն քը, ա ռա ջարկ նե րը։ Այդ մո տե ցում նե րը հան գում են 
նրան, որ ՀՀ կա ռա վա րութ յան ներ կա քա ղա քա կան կամքն 
ու դիր քո րո շու մը և դ րա արդ յուն քում հա մա պա տաս խան 
օ րի նագ ծի ա ռա ջադ րու մը՝ որ պես մար տահ րա վեր քրեա-
կան աշ խար հին, ող ջու նե լի է և  էա կան նշա նա կութ յուն ու նի 
երկ րում ար մա տա կան խնդիր նե րի լուծ ման և նոր քա ղա քա-
կան մշա կույթ ձևա վո րե լու հա մար: Այս ա ռու մով ակն հայտ 
է, որ նույ նիսկ հնա րա վոր ռիս կե րը որ ևէ կերպ չեն խո չըն դո-
տի օ րեն քի ըն դուն մա նը: Հե տաքր քիր է, որ օ րեն քի անհ րա-
ժեշ տութ յան մա սին դրա կան կար ծիք ու նեն հենց նախ կին 
ա զա տազրկ ված նե րը, ո րոնք հա մա րում են, որ այդ օ րեն քը 

2. Խուլյան, Ա․ (2019), Քրեա կա ն միջավայր ստեղծելը, դրանում ներգրավվելն ու դրան 
հարելը քրեականացնո ղ օր ինա գիծն արդեն պ ատ րա ստ է։ Ա զա տո ւթյուն ռադիոկա-
յան, Երևան, հունիս ի 28: Հասանելի է՝ https://www.azatu ty un.am/a/30025784.html 
[դիտվել է 22.07.2020]։

https://www.azatutyun.am/a/30025784.html
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օդ ու ջրի նման անհ րա ժեշտ է հատ կա պես քրեա կա տա րո-
ղա կան հիմ նարկ նե րում:

Միև նույն ժա մա նակ, նկա տի ու նե նա լով այլ երկր նե րի փոր-
ձը և ն պա տակ ու նե նա լով արդ յու նա վե տո րեն հաս նել օ րեն-
քի կի րառ մամբ ո րոշ ռիս կեր նվա զեց նե լուն և դ րա սպաս ված 
ազ դե ցութ յա նը, փոր ձա գետ նե րը կար ևո րել են հան րա յին 
քա ղա քա կա նութ յան մեջ հա մա լիր փո փո խութ յուն նե րի ի րա-
կա նա ցու մը (հան րա յին ըն կա լում նե րի հետ աշ խա տանք, 
ի րա զե կում, դա տաի րա վա կան հա մա կար գի բա րե փո խում, 
կրթա կան հա մա կար գից գո ղա կա նութ յան ազ դե ցութ յան 
բա ցա ռում և  այլն), ո րոնք ամ փոփ վել են սույն ու ղե ցույ ցի և 
ներ կա յաց ված ա ռա ջարկ նե րի մեջ:

Հե տա զո տութ յու նը ցույց է տվել հան րա յին հա րա բե րութ-
յուն նե րում քրեա կան են թամ շա կույ թի ազ դե ցութ յան ու ղիղ 
կա պը հան րա յին կյան քում բռնութ յան տա րած ման վրա, 
բար քե րի, լեզ վի, վար քագ ծա յին դրսևո րում նե րի վրա: 

Հատ կա պես Խորհր դա յին Միութ յան փլու զու մից հե տո հա-
կամ շա կույ թը դուրս է ե կել իր սահ ման նե րից՝ վա րա կե լով 
հան րա յին բո լոր հա րա բե րութ յուն նե րը, իր ազ դե ցութ յու նը 
տա րա ծե լով սո ցիա լա կան տար բեր խմբե րի վրա: Հետ ևա-
պես քրեա կա նութ յան ազ դե ցութ յան նվա զեց ման, բռնութ-
յան խնդի րը լայն հա սա րա կա կան հա րա բե րութ յուն նե րի 
կար գա վոր ման հարց է, այն նե րա ռում է ի րա վա պահ և  ար-
դա րա դա տա կան հա մա կար գի ո րա կա կան փո փո խութ յու-
նը, բայց միայն ի րա վա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը բա վա րար 
չեն եր կա րա ժամ կետ արդ յունք նե րի հաս նե լու հա մար։ Անհ-
րա ժեշտ է, որ այդ բա րե փո խում նե րը զու գակց վեն սո ցիա լա-
կան, կրթա կան և վար քագ ծա յին-մշա կու թա յին փո փո խութ-
յուն նե րով, սո ցիա լա կան բո լոր ինս տի տուտ նե րի ակ տիվ 
գոր ծառ նութ յամբ, նաև այդ խո ղո վակ նե րով փո խանց վեն 
հա սա րա կութ յան բո լոր ան դամ նե րին՝ սկսած վաղ ման կութ-
յու նից։ Այս ա ռու մով ու ղե ցույ ցում դի տարկ վում է սո ցիա լա-
կան բո լոր ինս տի տուտ նե րի մաս նակ ցութ յու նը խնդրի լուծ-
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մա նը, և շեշ տը դրվում է հան րա յին քա ղա քա կա նութ յան 
բա րե լավ ման վրա։ Դա հնա րա վո րութ յուն կտա, որ Հա յաս-
տա նում քա ղա քա կան փո փո խութ յուն նե րից հե տո մեկ նար-
կած բա րե փո խում նե րում այս խնդի րը ամ բող ջութ յամբ նե-
րառ վի հան րա յին բա րե փո խում նե րի օ րա կար գում՝ որ պես 
բո լոր մյուս փո փո խութ յուն նե րի ի րաց ման գրա վա կան, սո-
ցիալ-քա ղա քա կան և գա ղա փա րա կան հենք: 

Ու սում նա սի րութ յան հա մա տեքս տում ներ կա յաց վել են 
հան րա յին հա րա բե րութ յուն նե րի վրա քրեա կան են թամ շա-
կույ թի ազ դե ցութ յան շղթան և հետ ևանք նե րը, ցան կա ցած 
սո ցիա լա կան մի ջա վայ րում բռնութ յան մի ջո ցով հա րա բե-
րութ յուն նե րի հաս տատ ման և  իշ խա նութ յան դրսևոր ման 
բռնի պրակ տի կա նե րը։ Հետ ևա պես դրանք փո խե լու հա-
մար խնդիր է դրվել ա ռաջ քա շել և սահ մա նել քրեա կան են-
թամ շա կույ թի, գո ղա կա նութ յան, ար դի շրջա նում դրան ցից 
սնված և ձ ևա փոխ ված «քյար թու» և «ախ պե րա կան» հա-
րա բե րութ յուն նե րի գա ղա փա րա կան հիմ քը չե զո քաց նող 
հան րա յին կյան քում նոր վար քագ ծա յին պրակ տի կա ներ և 
դ րանք խրա խու սե լու քայ լեր։ 

Ե թե ընդ հա նուր առ մամբ նշենք վար քագ ծա յին նոր տի պի և 
դ րա նից բխող պրակ տի կա նե րի գա ղա փա րա կան հիմ քե րը, 
ա պա դրանք հետև յալն են.

1. հա մա գոր ծակ ցա յին հա րա բե րութ յուն նե րը և բռ նութ յան 
բա ցա ռու մը հան րա յին հա րա բե րութ յուն նե րում և հան-
րա յին ինս տի տուտ նե րում.

2. հան րա յին հա րա բե րութ յուն նե րում իշ խա նութ յան լե գի-
տի մա ցու մը, իշխ-ի գա ղա փա րի գոր ծադր ման այն պի սի 
գոր ծի քա կազ մե րի կի րա ռու մը, ո րը բա ցա ռում է բռնութ-
յան տար րե րը, հիմն ված է կա ռու ցո ղա կան հա ղոր դակ-
ցութ յան վրա. 

3. հան րա յին հա րա բե րութ յուն նե րում սո ցիա լա կան ար ժեք-
նե րի վրա ձևա վոր ված հան րա յին հե ղի նա կութ յու նը՝ ձեռք 
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բեր ված կա ռու ցո ղա կան ա ռաջ նոր դութ յան, մաս նա գի-
տա կան կամ մարդ կա յին ար ժա նիք նե րի հի ման վրա. 

4. լե գի տիմ և լո յալ հան րա յին շա հը՝ կա ռուց ված մաս նա վոր 
շա հե րի հա ղոր դակց ված կոն սեն սու սի հի ման վրա։

Ս տորև ներ կա յաց վող ա ռա ջարկ ներն ըստ գոր ծա ռույթ նե րի 
կա րե լի է բա ժա նել եր կու հիմ նա կան խմբի՝ կան խար գե լող և  
արդ յու նա վետ ար ձա գան քող: Դ րանց մի մա սը վե րա բե րում 
է կան խար գել ման հար ցում էա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող 
պա տաս խա նա տու մար մին նե րի գոր ծու նեութ յա նը, մյուս 
մա սը ա ռա վել էա կան է արդ յու նա վետ ար ձա գանք ման տե-
սանկ յու նից: 

Եր կու բա ժին նե րի գոր ծա ռույթ ներն էլ խիստ փոխ կապ ված 
են, քա նի որ արդ յու նա վետ ար ձա գան քը նաև արդ յու նա-
վետ կան խար գե լում է հան րա յին լայն շեր տե րի շրջա նում, 
հետ ևա պես ա ռա ջար կութ յուն նե րը թի րա խա վոր վել են ըստ 
ո լորտ նե րի՝ միա վո րե լով կան խար գել ման և  արդ յու նա վետ 
ար ձա գանք ման ու սո ցիա լա կան, մշա կու թա յին փո փո խութ-
յուն նե րի գոր ծա ռույթ նե րը:

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԵՎՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՄՇԱԿՈՒՅԹ

Հե տա զո տութ յու նը ցույց է տվել, որ կրթա կան հա մա կար-
գը և կր թա կան մի ջա վայ րե րը պա րարտ սո ցիա լա կան տա-
րածք ներ են, որ տեղ ի րաց վում է բռնութ յուն, բռնի հե ղի նա-
կութ յան պար տադ րում, և  այդ բռնութ յու նը լե գի տի մաց վում 
է ընդ հա նուր հան դուր ժո ղա կա նութ յամբ։ 

Սո ցիա լա կան խմբի ներ սում իշ խա նութ յուն կա ռու ցե լու այս 
ձևը դպրոց նե րում և բու հե րում բա վա կա նին կա յուն և տա-
րած ված պրակ տի կա է, որ տեղ ու ժը, սպառ նա լի քը, որ պես 
ոչ ֆոր մալ ազ դե ցութ յան մի ջոց ներ, կի րառ վում են ա շա-
կերտ նե րի մի խմբի կող մից՝ ա ռա վել մեծ խմբի նկատ մամբ։ 
Ի հար կե, ար դեն կա մի տում, որ ա ռա վել հա սուն տա րի քում 
այդ ազ դե ցութ յու նը նվա զում է. պա տա նի նե րի մի մա սը, որն 
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ա վե լի փոքր տա րի քում նե րառ ված և մե ծա պես ազդ ված է 
ե ղել հե ղի նա կութ յան այդ ո ճի տես լա կա նից, հետ ևա պես 
դուրս է մնա ցել սո վո րե լու բուն գոր ծըն թա ցից, հետ է կանգ-
նում այս հա րա բե րութ յուն նե րի հա մա կար գից։ Այ նո ւա մե-
նայ նիվ, հատ կա պես տղա նե րի մի զգա լի մաս դուրս է մնում 
կրթա կան գոր ծըն թաց նե րից՝ այլ ա շա կերտ նե րի կող մից 
բռնութ յան, այդ թվում՝ հո գե բա նա կան ճնշման, ֆի զի կա կան 
ու ժի կի րառ ման պատ ճա ռով և կորց նում է կրթութ յան մի ջո-
ցով տրվող իր ի րա վունք նե րի ի րաց ման հնա րա վո րութ յու նը։ 

Այս	պի	սով,	 կրթա	կան	 մի	ջա	վայ	րում	 ա	ռաջ	նա	յին	 խնդիր	 է	
գո	ղա	կա	նութ	յան	 ազ	դե	ցութ	յան	 առ	կա	յութ	յան	 բա	ցա	ռու
մը,	 բուլ	լին	գի՝	 որ	պես	 քրեա	կա	նութ	յան	 բա	ռա	պա	շա	րից	 և	
վար	քից	 սնվող	 եր	ևույ	թի,	 մաս	նա	վո	րա	պես՝	 դպրո	ցա	կան	
մի	ջա	վայ	րում	գո	ղա	կան	բար	քե	րի	և	դ	րա	բռնի	ար	տա	հայտ
չա	մի	ջո	ցի	ազ	դե	ցութ	յան	դեմ	հստակ	գոր	ծո	ղութ	յուն	ներ	ձեռ
նար	կե	լը:

Այս խնդրի լուծ ման հա մար ա ռա ջարկ վում է.

1. Բռ նութ յու նը որ պես խնդիր նե րա ռել կրթութ յան բա րե փո-
խում նե րի շրջա նա կում. բռնութ յան խնդի րը, դրա վե րա-
բեր յալ ազ գա յին և մի ջազ գա յին հե տա զո տութ յուն նե րի 
տվյալ նե րի հի ման վրա հա մա պա տաս խան կան խար գե-
լող գոր ծո ղութ յուն նե րը նե րա ռել հատ կա պես հան րակր-
թութ յան բա րե փո խում նե րի ռազ մա վա րութ յան մեջ: Շատ
կարևոր է ընդունել դպրոցում բռնությունը արգելող
իրավականակտ. ե թե դի տար կում ենք, որ բռնութ յունն ու 
գո ղա կան բար քե րը մե կը մյու սից սնվող գոր ծե լա կեր պեր 
են, ա պա դպրո ցա կան մի ջա վայ րում բռնութ յան՝ որ պես 
դաս տիա րակ չա կան մե թո դի, ինչ պես նաև ե րե խա նե րի՝ 
միմ յանց նկատ մամբ բռնութ յան, այ սինքն՝ բուլ լին գի վե-
րա ցու մը պետք է կա նո նա կարգ ված լի նի դպրո ցի կա նո-
նադ րութ յամբ։ 

2. Դպ րո ցա կան ու սում նա կան ծրագ րե րի մեջ նե րա ռել 
կոնֆ լիկտ նե րի լուծ ման, բա նակ ցութ յուն նե րի, հա ղոր-
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դակ ցութ յան վե րա բեր յալ դա սըն թաց և հա մա պա տաս-
խան գի տե լիք տալ, հա մա պա տաս խան հմտութ յուն ներ 
զար գաց նել։ Շատ կար ևոր է, որ այս թե մա նե րը լի նեն 
հիմ նա կան, ոչ թե երկ րոր դա յին, ար տա ժամ յա, հիմ նա-
կան դա սըն թաց նե րից դուրս և սո վո րա բար ան տես վող 
դա սըն թաց ներ։ Կար ևոր է նաև, որ դրանք ներ կա յաց վեն 
վե րա պատ րաս տում ան ցած ման կա վար ժի կող մից։ 

3. Դպ րո ցում բա ցա ռել գո ղա կա նութ յան կրկնօ րի նակ ման, 
ժար գո նա յին խոս քը, դպրո ցա կան կար գա պա հութ յան 
մեջ նե րա ռել խոս քի զար գաց մանն ուղղ ված քայ լեր։ 

Երկ	րորդ	խնդի	րը	կրթութ	յան	ո	րա	կի	խնդիրն	է,	կրթութ	յան՝	
որ	պես	դաս	տիա	րա	կութ	յան	հա	մա	կար	գի	ոչ	նպա	տա	կա	յին	
օգ	տա	գոր	ծու	մը,	 հատ	կա	պես	 դե	ռա	հա	սութ	յան	 տա	րի	քից	
տղա	նե	րի	 կրթա	կան	 ներգ	րավ	վա	ծութ	յան	 աս	տի	ճա	նա	կան	
նվա	զե	ցու	մը,	բռնութ	յան	արդ	յուն	քում	ե	րե	խա	նե	րի	ստեղ	ծա
գոր	ծա	կան	պո	տեն	ցիա	լի	կո	րուս	տը:

Այս խնդրի լուծ ման հա մար ա ռա ջարկ վում է. 

1. Խ րա խու սել վար քա յին այ լընտ րան քա յին մո դե լը՝ ի հա-
կադ րութ յուն ու ժա յին, «լավ տղա յի» մո դե լի. խ րա խու սել 
հե ղի նա կութ յան նոր կեր պար նե րը: 

2. Զար գաց նել ե րե խա նե րի ստեղ ծա գոր ծա կա նութ յու նը 
խրա խու սող կրթութ յան մե թո դա բա նութ յու նը. ընդ հա-
նուր չա փո րո շի չա յին, բո լոր ե րե խա նե րի հա մար հա վա-
սար չա փո րո շիչ ներ սահ մա նող կրթութ յան գոր ծող մո-
դե լը բե րում է նրան, որ շատ ե րե խա ներ, հատ կա պես 
տղա ներ, դուրս են մնում այդ ընդ հա նուր չա փո րո շի չա յին 
կրթութ յու նից և նե րառ վում են գո ղա կան կամ, այս պես 
կոչ ված, թա ղա յին հե ղի նա կութ յուն նե րի կող մից ա ռաջ-
նորդ վող խմբա վո րում նե րի մեջ. նրանք կա րող են դառ նալ 
բա վա կա նին ստեղ ծա րար, ե թե կրթա կան հա մա կար գը 
հնա րա վո րութ յուն տա բա ցա հայ տե լու այն ռե սուր սը, որ 
ու նի այս ե րե խա նե րից յու րա քանչ յու րը՝ չա փո րո շի չա յին 
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կրթութ յան սահ ման նե րից դուրս: Այս ա ռու մով ստեղ ծա-
գոր ծա կա նութ յու նը, մար դու ստեղ ծա րար ա զա տութ յու նը 
պետք է խրա խուս վի, և հատ կա պես մեծ ու շադ րութ յուն 
դարձ վի ե րե խա նե րի և դե ռա հաս նե րի ստեղ ծա րա րութ-
յան զար գաց մա նը ման կա վար ժա կան և կր թա կան նոր 
գոր ծի քա կազ մե րով։ 

3. Հ զո րաց նել կրթութ յան՝ որ պես դաս տիա րա կութ յան հա-
մա կար գի մեջ դաս տիա րա կութ յան բա ղադ րի չը խա ղա-
յին մե թո դա բա նութ յամբ: Սույն մո տե ցու մը հիմն ված է այն 
դրույ թի վրա, որ ե րե խա յի կրթութ յան հար ցում դաս տիա-
րակ չա կան քա րոզ չա կան մե թո դա կան գոր ծիք նե րը արդ-
յու նա վետ չեն ա զատ և ս տեղ ծա րար քա ղա քա ցի կրթե լու 
հա մար: Ե րե խան խա ղին հակ ված է ի ծնե, նա սո վո րում 
և  աշ խար հը ճա նա չում է խա ղով: Կր թութ յան մե թո դա բա-
նութ յան փո փո խութ յու նը պետք է միտ ված լի նի ոչ միայն 
գի տե լիք ներ փո խան ցե լուն, այլ նաև ե րե խա նե րի հո գե-
հու զա կան զար գաց մա նը՝ զգաց մունք ներն ար տա հայ տե-
լու հմտութ յուն նե րի ձևա վոր մա նը։ 

4. Մե ծաց նել կրթութ յան բո վան դա կութ յան մեջ կրթութ յան 
դե րի, ի րա վա կան սո ցիա լա կա նաց ման, մար դու և քա-
ղա քա ցու նկատ մամբ ար ժե քա յին ազ դե ցութ յու նը, ամ-
րապն դել քա ղա քա ցիա կան կրթութ յու նը։ 

ՄԵԴԻԱ,ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆՄԻՋՈՑՆԵՐ
ԵՎՀԱՆՐԱՅԻՆԻՐԱԶԵԿՈՒՄ

Քա ղա քա ցու կերտ ման գոր ծըն թա ցում մե դիա յի դերն ան փո-
խա րի նե լի է, և  այն որ քան բա ցա սա կան, նույն քան դրա կան 
դեր կա րող է խա ղալ քրեա կան բար քե րը իս կա պես հան րա-
յին դիս կուր սից դուրս հա նե լու հար ցում: Այն պատ կե րը, որ 
կա Հա յաս տա նի մե դիա դաշ տում մինչև հի մա, ոչ միայն չի 
կան խում, այլև խրա խու սում է գո ղա կա նութ յու նը։ 

Հե տա զո տութ յու նը ցույց է տվել, որ տե ղե կատ վութ յան ա զա-
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տութ յան և զանգ վա ծա յին լրատ վութ յան մի ջոց նե րի ա զա-
տա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում չա փո րո շիչ նե րի և մե դիաէ-
թի կա յի բա ցա կա յութ յու նը բե րել է նրան, որ մե դիա դաշ տը 
հան րայ նաց նում և լե գի տի մաց նում է բռնութ յու նը և գո ղա-
կա նութ յու նը այդ բո վան դա կութ յամբ նյու թե րի, ֆիլ մե րի, 
կեր պար նե րի ստեղծ մամբ, գո ղա կան լեզ վի, բար քե րի ցու-
ցադ րութ յամբ։ Արդ յուն քում սո ցիա լա կան մյուս ինս տի տուտ-
նե րի նպա տա կա յին ազ դե ցութ յու նը չի կա րող կան խար գե լել 
մե դիա յի կող մից գո ղա կա նութ յան հան րայ նա ցու մը։ 

Հետ	ևա	պես	 առ	կա	 խնդի	րը	 քրեա	կան	 մշա	կույ	թի	 ա	պա
հան	րայ	նա	ցումն	 է։	 Ս խալ կլի նի իշ խա նութ յան մի ջամ տու-
մը մե դիաար տադ րան քին այն ա վե լի «դրա կան» և «հա կա-
գո ղա կան» դարձ նե լու նպա տա կով. դա հա վա սա րա զոր է 
գրաքն նութ յան հաս տատ մա նը: Սա կայն անհ րա ժեշտ է ու-
սում նա սի րել սե րիալ նե րի և  այլ հա ղոր դում նե րի մեջ գռեհ-
կութ յան և գո ղա կա նութ յան հա կամ շա կույ թի ար տա հայտ-
ման սկզբնա հիմ քա յին պատ ճառ նե րը: Ար տադ րող նե րը դա 
բա ցատ րում են նրա նով, որ հա սա րա կութ յու նը «դի տում է» 
դրանք, ինչ պես նաև, որ «մեր կյանքն այդ պի սին է»: Ակն հայտ 
է, սա կայն, որ հա սա րա կութ յու նը «դի տում է» նաև գո ղա կա-
նութ յան քա րոզ չար տա հայ տող նյու թեր, իսկ «մեր կյան քը» 
շատ ա վե լի բազ մա զան է, քան բռնութ յան դրսևո րում նե րը, 
ո րոնք ար տա հայտ վում են մե դիաար տադ րան քում, հատ կա-
պես՝ սե րիալ նե րում, այն է՝ ըն տա նե կան բռնութ յու նը, գո ղա-
կա նութ յան մշա կույ թը «սո վո րա կան բան» ներ կա յաց նե լը և  
այլն: Խոր քա յին հե տա զո տութ յու նը, մե դիա մաս նա գետ նե րի, 
սցե նա րիստ նե րի, ռե ժի սոր նե րի հետ քննար կում նե րը կա րող 
են հայտ նա բե րել հե տաքր քիր փաս տեր, երբ, օ րի նակ, քա-
նի որ սե րիա լի ներդ րո ղը գո ղա կան մշա կույ թի ներ կա յա ցու-
ցիչ է, հա տուկ նրա ճա շա կին հա մա պա տաս խան է պատ-
րաստ վում սե րիա լը: Կամ՝ սե րիա լի հե ղի նակ ներն ի րենք են 
այդ պես պատ կե րաց նում կա՛մ մեր ա ռօր յա կյան քը, կա՛մ՝ 
«գրա վիչ» ար կած ներ ստեղ ծե լու ա մե նա հեշտ և  ան խա փան 
մի ջո ցը: Միայն այս հար ցե րի խոր քա յին պա տաս խան նե րը 
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ստա նա լուց հե տո կա րե լի է վերջ նա կա նա պես ո րո շել, թե ի՛նչ 
քայ լեր կի րա ռել մե դիա յի ար տադ րան քի հա կամ շա կու թա յին 
հոս քը դա դա րեց նե լու հա մար:

Այս պի սով, մե դիա յի քրեա կա նութ յան թե մա տի կան նվա զեց-
նե լու և մե դիաար տադ րան քի բո վան դա կութ յու նը փո խե լու 
նպա տա կով ա ռա ջարկ վում է.

1. լրա ցու ցիչ խոր քա յին ու սում նա սի րութ յուն նե րի ի րա կա-
նա ցում սցե նա րիստ նե րի, կի նոար տադ րող նե րի և մե-
դիա մաս նա գետ նե րի ներգ րավ մամբ.

2. զանգ վա ծա յին լրատ վութ յան մի ջոց նե րի գոր ծու նեութ յու-
նը կա նո նա կար գող նոր մա տիվ նե րում գո ղա կա նութ յու-
նը և բռ նութ յու նը ար գե լող չա փո րո շիչ նե րի հստա կե ցում, 
այդ չա փո րո շիչ նե րի կի րառ ման և պահ պան ման հա մար 
մո նի տո րինգ նե րի ի րա կա նա ցում, գո ղա կա նութ յուն քա-
րո զող ֆիլ մար տադ րութ յան նկատ մամբ չա փո րո շիչ նե րի 
կի րա ռում՝ ոչ թե ֆիլ մե րի ցու ցադ րութ յան, այլ հենց սցե-
նար նե րի պատ րաստ ման ըն թաց քում: 

Ա ռան ձին խնդիր է մե դիա յի լե զուն: Մե զա նում տա րած ված է 
այն քննա դա տա կան մո տե ցու մը, թե այդ լե զուն պար զա պես 
«անգ րա գետ» է: Պե տա կան ինս տի տուտ նե րից ( Լեզ վի կո մի-
տե) մինչև քա ղա քա ցի նե րի բո ղո քը հիմն ված է այն դրույ թի 
վրա, որ մե դիան պի տի սկսի խո սել «գրա գետ» լեզ վով՝ դա 
հաս կա նա լով որ պես գրա կան, գրե թե պաշ տո նա կան հա յե-
րեն: Այս թյու րի մա ցութ յու նը հիմն ված է այն փաս տի վրա, որ 
մե զա նում ան կա խութ յան տա րի նե րից ի վեր դա դա րել է ու-
սում նա սիր վել հա յե րեն խո սակ ցա կան լե զուն որ պես գի տա-
կան ա ռար կա. և  ոչ միայն ու սում նա սիր վել, այլև գի տակց վել 
որ պես այդ պի սին: Շատ կար ևոր են ու սում նա սի րութ յուն-
նե րը խո սակ ցա կան հա յե րե նի մի տում նե րի և  ա ռանձ նա-
հատ կութ յուն նե րի վե րա բեր յալ, որ պես զի ճիշտ ուղ ղորդ վի 
հա կագ ռե հիկ խո սակ ցա կան հա յե րե նը: Քա նի որ հղում ներ 
ա նե լով նրան, որ հար կա վոր է «անգ րա գետ» խո սակ ցա կա-
նը փո խա րի նել «գրա վոր գրա կա նով», երբ ևէ հա ջո ղութ յան 
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չենք հաս նե լու, ո րով հետև խո սակ ցա կան լե զուն ինք նին 
ա նոչն չա նա լի կեն դա նի գո յութ յուն է:

Հաշ վի առ նե լով, որ խնդիրն առ կա է նաև հան րա յին հա րա-
բե րութ յուն նե րի բո լոր ինս տի տուտ նե րում, ա ռա ջարկ վում է 
խո սակ ցա կան հա յե րե նի, այդ թվում՝ բար բառ նե րի գոր ծա-
ծութ յան և զար գաց ման մի տում նե րի ու սում նա սի րութ յուն, 
խո սակ ցա կան հա յե րե նի կի րառ ման տի րույթ նե րի քննար-
կում մաս նա գի տա կան հան րույ թի շրջա նա կում։ 

ԻՐԱՎԱՊԱՀՀԱՄԱԿԱՐԳ

Ի րա վա պահ հա մա կար գի դե րը ա ռանց քա յին է յու րա քանչ-
յուր հա սա րա կութ յան մեջ պե տութ յուն-քա ղա քա ցի հա րա-
բե րութ յուն նե րի կա ռուց ման և սո ցիա լա կան խմբե րի հա-
մե րաշխ գո յութ յան հա մար: Ի րա վա պահ հա մա կար գին 
օ րեն քով տրված է պե տա կան կար գը պահ պա նե լու գոր ծա-
ռույթ. այդ կար գի պահ պան ման մեջ այն ի րաց նող ծա ռա յող-
նե րի վար քա գի ծը էա կան նշա նա կութ յուն ու նի, հետ ևա պես 
նրանց խոս քը, հա ղոր դակ ցութ յու նը և վար քագ ծի այլ դրսևո-
րում նե րը էա կան նշա նա կութ յուն ու նեն հա մա կար գի ըն կալ-
ման, այն որ պես օ րի նա կե լի դի տար կե լու տե սանկ յու նից։

Խոս քը քա ղա քա ցի և պե տութ յուն հա ղոր դակ ցութ յան հիմ նա-
կան մի ջոց նե րից և ն պա տակ նե րի ի րաց ման գոր ծիք նե րից է, 
հետ ևա պես պե տա կան իշ խա նութ յուն կրող մարմ նի ներ կա-
յա ցուց չի խոս քը ա ռաջ նա յին արդ յու նա վետ հա ղոր դակ ցութ-
յան նա խա պայ ման է։ Ու սում նա սի րութ յու նը ցույց է տվել, որ 
էականխնդիրէիրավապահհամակարգիներկայացուցիչ
ներիխոսքիմշակույթը,նրանցօգտագործած լեզուն,բա
ռապաշարը,արտահայտչամիջոցները,այնհաճախհեռուէ
գրական,մաքուրհայերենից,կարողէպարունակելբառեր,
որոնք բնորոշ են նաև գողականության հասկացութային
շրջանակին։ Նմանխոսքի վրա հիմնված հարաբերությու
նըարդենիսկխախտումէֆորմալհարաբերությունը՝որ
պեսպետությանկողմիցլիազորվածիշխանությանկրողի,
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ևվերածվումէտղայականպարզաբանման,ոչֆորմալուժի
կամ իշխանության ցուցադրման և հաստատման դաշտի,
խախտվումէանհրաժեշտփոխհարաբերությանսահմանը։

Խոսքըհատկապեսծառայողականգործունեությանիրաց
ման շրջանակումմետալեզվայինդրսևորումէևորոշակի
դիրքայինհարաբերություն,հետևապեսպիտիհաստատի
այդհարաբերությունըհենցայնպիսիբառապաշարով,որը
սահմանված է կանոնակարգային նպատակների համար։
Եթեկիրառվումէայլխոսք,ապահարաբերություննանմի
ջապեսայդտիրույթիցտեղափոխվումէերկուանձիփոխ
հարաբերությանտիրույթ։

Այս	պի	սով,	հա	մա	կար	գի	ա	ռաջ	նա	յին	խնդիր	նե	րից	է	քա	ղա
քա	ցիի	րա	վա	պահ	 հա	մա	կար	գի	 պատ	շաճ,	 օ	րի	նա	կե	լի	 հա
ղոր	դակ	ցութ	յան	և		այդ	հա	ղոր	դակ	ցութ	յա	նը	ծա	ռա	յող	խոս	քի	
խրա	խու	սու	մը:	

Այս խնդրի լուծ ման հա մար ա ռա ջարկ վող գոր ծո ղութ յուն-
ներն ու նեն ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ յուն, և  ակն կալ-
վում է, որ միաս նա կան արդ յուն քի հաս նե լու հա մար դրանք 
պետք է լի նեն ինս տի տու ցիո նալ և շա րու նա կա կան: Դ րա 
հա մար անհ րա ժեշտ է.

1. ի րա վա կան ակ տով սահ մա նել ի րա վա պահ հա մա կար-
գի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի՝ ոս տի կա նութ յան ծա ռա յող նե րի, 
ազ գա յին անվ տան գութ յան ծա ռա յող նե րի և  ի րա վա պահ 
հա մա կար գի այլ կա ռույց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա-
մար խոս քի, է թի կա կան, ծա ռա յո ղա կան վար քագ ծի, բա-
րե վար քութ յան և հա ղոր դակ ցութ յան չա փո րո շիչ ներ, կի-
րար կել դրանք և հետ ևել դրանց պահ պան մա նը.

2. ոս տի կա նութ յան կրթա հա մա լի րի կրթա կան ծրագ րե րում, 
այդ թվում՝ պատ րաստ ման և վե րա պատ րաստ ման, մշա-
կել և ներդ նել արդ յու նա վետ հա ղոր դակ ցութ յան, է թի կա յի 
և խոս քի դա սըն թաց ներ.

3. խրա խու սա կան, ի րա զեկ ման մի ջոց նե րով քա ջա լե րել և  
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ամ րապն դել վար քագ ծա յին փո փո խութ յու նը բո լոր ոս տի-
կան նե րի, ի րա վա պահ հա մա կար գի այլ ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րի շրջա նում՝ ան կախ ծա ռա յութ յան մեջ զբա ղեց րած 
պաշ տո նից.

4. դպրո ցա կան տա րի քից բա ցատ րել սույն մո տե ցում նե րի 
կար ևո րութ յու նը՝ հիմք դնե լով նրան, որ ի րա վա կան հա-
մա կարգ գնա լիք պա տա նի նե րը նա խա պես տեղ յակ լի նեն 
դրանց կար ևո րութ յա նը:

Իրավապահհամակարգիներկայացուցիչների 
մոտիվացվածությանևպաշտպանվածության
խնդիրները

Ու սում նա սի րութ յամբ վեր հան ված խնդիր նե րի մի մա-
սը վե րա բե րում է ի րա վա պահ հա մա կար գի անձ նա կազ մի 
պաշտ պան վա ծութ յա նը, մո տի վա ցիա յին և հա մա կար գի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հան րա յին կեր պա րին։ Ի րա վա պահ հա-
մա կար գում ծա ռա յո ղի կող մից իր մաս նա գի տա կան կա րո-
ղութ յուն նե րի զար գաց ման, ի րեն ներ կա յաց վող պա հանջ նե-
րի կա տար ման նկատ մամբ բարձր պա տաս խա նատ վութ յուն 
և մո տի վա ցիա ստեղ ծե լու հա մար անհ րա ժեշտ է խրա խու-
սող ինս տի տու ցիո նալ մի ջա վայր: Սույն ու սում նա սի րութ յու նը 
ցույց է տվել, որ աշ խա տա կից նե րի մաս նա գի տա կան ա ճի և 
պատ րաստ վա ծութ յան բարձ րաց ման մո տի վաց վա ծութ յու նը 
հիմ նա կա նում ցածր է, և դա ու նի խոր քա յին պատ ճառ ներ. 
մի կող մից՝ ծա ռա յող նե րը չու նեն սո ցիա լա կան պաշտ պա-
նութ յան բա վա րար ե րաշ խիք ներ, մյուս կող մից՝ հա մա կար գի 
ներ սում չկան մաս նա գի տա կան ա ռաջ խա ղաց ման արդ յու-
նա վետ և հս տակ պրակ տի կա ներ։ Ընդ ո րում՝ հա մա կար-
գաս տեղծ նշա նա կութ յուն ու նի հենց ներ քին և  ար տա քին 
այն գոր ծիք նե րի, պայ ման նե րի գոր ծադ րու մը, ո րոնք խթա-
նում են ծա ռա յո ղին ա ռաջ նոր դութ յան դեր վերց նե լու, փո փո-
խութ յուն ներ նա խա ձեռ նե լու, զար գա նա լու և զար գաց նե լու 
իր մաս նա գի տա կան մի ջա վայ րը։ Ի րա վա պահ հա մա կար գե-
րում ընդ հան րա պես նա խա ձեռ նո ղա կա նութ յու նը խրա խու-
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սե լի չէ, իսկ հար մար վո ղա կա նութ յու նը՝ որ պես մաս նա գի տա-
կան գոր ծե լա կերպ, եր կար տա րի ներ ե ղել է հա մա կար գում 
շա րու նա կա կան ծա ռա յութ յան անհ րա ժեշտ գրա վա կա նը։ 
Ծա ռա յող նե րի զգա լի մասն ու նի այն գի տակ ցու մը, որ ի րենց 
աշ խա տան քը չի գի տակց վում և գ նա հատ վում թե՛ հան րութ-
յան, թե՛ ղե կա վա րութ յան կող մից, նաև չի փոխ հա տուց վում 
հա մա պա տաս խան աշ խա տա վար ձով։ Այս խնդիր նե րը աշ-
խա տա կից նե րից շա տե րի մեջ ձևա վո րել են ցածր մո տի վա-
ցիա, դուրս են մղել ստեղ ծա գոր ծա կան պո տեն ցիա լը և  առ-
կա ա ռաջ նոր դա կան հատ կա նիշ նե րը։ 

Ա ռա ջարկ վող գոր ծո ղութ յուն ներն ուղղ ված են ի րա վա պահ 
մար մին նե րի աշ խա տա կից նե րի սո ցիա լա կան, ի րա վա կան 
պաշտ պա նութ յան կա ռու ցա կար գե րի բա րե լավ մա նը, ինչ-
պես նաև հա մա կար գե րի ներ սում յու րա քանչ յու րի անձ նա-
կան պա տաս խա նատ վութ յան խթան մա նը՝ խրա խուս ման 
և  ո րո շում նե րի կա յաց ման ի րա վա սութ յուն ներ սահ մա նե լով 
բո լոր օ ղակ նե րի ծա ռա յող նե րի հա մար։ 

Ա ռա ջարկ վում է. 

1. ՀՀ կա ռա վա րութ յան ո րոշ մամբ սահ մա նել ի րա վա պահ 
մար մին նե րի աշ խա տա կից նե րի, ծա ռա յող նե րի սո ցիա-
լա կան ե րաշ խիք նե րի, վար ձատ րութ յան բա րե լավ ված 
չա փո րո շիչ ներ.

2. ներ քին ի րա վա կան ակ տե րով սահ մա նել ծա ռա յող նե-
րի գոր ծու նեութ յան և  ի րա վա սութ յան ընդ լայ նում, այդ 
թվում՝ պա տաս խա նատ վութ յան և  ո րո շում նե րի կա յաց-
ման շրջա նա կի ընդ լայ նում՝ աս տի ճա նա բար ներդ նե լով 
նաև թի մա յին կա ռա վար ման տար րեր.

3. հստա կեց նել և  ընդ լայ նել ծա ռա յող նե րի մաս նա գի տա-
կան խրա խուս ման հա մա կար գը, խրա խու սել օ րի նա պա-
հութ յան և կա նո նադ րա յին հա րա բե րութ յուն նե րի հա մա-
կար գի պահ պա նու մը պաշ տո նեա կան ա ռաջ քաշ ման և 
ծա ռա յո ղա կան խրա խուս ման այլ մե թոդ նե րով։
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Իրավապահհամակարգիհանդեպանվստահության,
հանրայինհաշվետվողականության 
բացակայությանևլատենտայնությանխնդիրը

Վեր լու ծութ յու նը ցույց է տվել, որ ի րա վա պահ հա մա կար գի 
հետ չհա մա գոր ծակ ցե լու, չդի մե լու պրակ տի կան սո վե տա-
կան կար գե րի դեմ ձևա վոր ված են թամ շա կույ թի ազ դե ցութ-
յան հետ ևանք նե րից էր (նե րառ յալ՝ գո ղա կան են թամ շա կույ-
թի «օ րենք նե րը»), ո րը փո խանց վել էր նաև ան կա խա նա լուց 
հե տո ե ղած քա ղա քա կան հա մա կարգ՝ նաև ո րո շա կի պայ-
ման նե րում քա ղա քա կան իշ խա նութ յան ամ րապնդ ման գոր-
ծում ի րա վա պահ հա մա կար գի ակ տիվ մաս նակ ցութ յան 
պատ ճա ռով։ Հիմն վե լով ի րա վա պահ հա մա կար գի և ք րեա-
կան են թամ շա կույ թի հա րա բե րակ ցութ յան վե րա բեր յալ 
պատ մա կան, փաս տագ րա կան նյու թե րի ու սում նա սի րութ-
յան վրա՝ հարկ է նշել, որ քրեա կան տար րե րի նկատ մամբ 
պե տութ յան և  ի րա վա պահ մար մին նե րի վե րա բեր մուն քը, 
գոր ծե լա կեր պը, հա ճախ ծա ռա յել են քա ղա քա կան նպա-
տա կա հար մա րութ յա նը: ԽՍՀՄ-ում այդ եր կու մար մին նե րի 
միջև հա մա գոր ծակ ցութ յան վե րա բեր յալ տե ղե կութ յուն նե րը 
նկա րագր ված են բա զում փաս տա կան և վեր լու ծա կան նյու-
թե րում։ 1991-ից Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան նո րան-
կախ պե տութ յան ստեղծ մամբ ևս պար բե րա բար քա ղա քա-
կան նպա տա կա հար մա րութ յուն է ե ղել կի րա ռե լու քրեա կան 
«ու ժը» (ա վաղ, եր բեմն՝ ի րա վա պահ հա մա կար գի կող մից 
կամ նրա հետ հա մա գոր ծակ ցութ յամբ) տնտե սա կան, քա-
ղա քա կան իշ խա նութ յան ստեղծ ման և վե րար տադ րութ յան 
գոր ծըն թա ցում: Ն ման եզ րա հանգ ման աղբ յուր են սույն հե-
տա զո տութ յա նը մաս նա կից փոր ձա գետ նե րի հա ղոր դած 
տե ղե կութ յուն նե րը, հի շո ղութ յուն նե րը, դա տո ղութ յուն նե րը 
և  անձ նա կան պա տում նե րը։ 

Ներ կա քա ղա քա կան հա մա կար գի խնդիրն է ի րա վա պահ 
հա մա կար գին ա զա տել քա ղա քա կան նպա տակ նե րին ծա-
ռա յող, քրեա կան հե ղի նա կութ յուն նե րի հետ հա մա գոր ծակ-
ցութ յան գոր ծա ռույթ նե րից: Սա բա վա կա նին դժվար խնդիր 
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է, ո րով հետև նույ նիսկ հռչակ ված քա ղա քա կա նութ յան պա-
րա գա յում հա մա կար գում առ կա պրակ տի կա նե րի վե րա-
ցու մը կամ դրանց դի մա կա յու մը ևս բարդ է: Մ յուս կող մից՝ 
ի րա վա պահ և  ու ժա յին կա ռույց նե րը ուղ ղա հա յաց կա ռա-
վար ման կա ռույց ներ են, և հանձ նա րա կա կան նե րը, դրանց 
խստիվ պահ պա նու մը նույն պես կա րող են նպաս տել այդ 
պրակ տի կա յի վե րաց մա նը: 

Այս խնդրի լուծ ման հա մար ա ռա ջարկ վում է.

1. Ի րա վա կան ակ տով սահ մա նել հա կա կո ռուպ ցիոն մի ջո-
ցա ռում ներ, այդ թվում՝ պաշ տո նա կան լիա զո րութ յուն նե-
րի չա րա շահ ման կան խար գել ման նպա տա կով, կո ռուպ-
ցիա յի դեմ պայ քա րի ծրագ րում նե րա ռել ի րա վա պահ 
հա մա կար գի վրա հնա րա վոր ա մե նա տար բեր ազ դե ցութ-
յուն նե րից, ճնշում նե րից պաշտ պա նութ յան, դրանց վաղ 
հայտ նա բեր ման և  ար ձա գանք ման մի ջոց ներ:

2. Հատ կա պես փոքր հա մայնք նե րում ու սում նա սի րութ-
յուն ներ կա տա րել ներ հա մայն քա յին բա կա յին հե ղի նա-
կութ յուն նե րի ազ դե ցութ յուն նե րի շրջա նա կը պար զե լու, 
ի րա վա պահ հա մա կար գի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի նկատ-
մամբ դրանք կան խե լու նպա տա կով, անվ տան գութ յան և 
պաշտ պա նութ յան լրա ցու ցիչ ե րաշ խիք ներ սահ մա նել հա-
մայն քա յին ոս տի կա նութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար:

3. Խ թա նել հա մայն քա հեն ոս տի կա նութ յան մո դե լի տա-
րա ծու մը և հա մայնք նե րում ոս տի կան նե րի ակ տիվ ներ- 
գ րավ ման պրակ տի կա նե րը:

4. Ս տեղ ծել ի րա վա պահ հա մա կար գի հան րա յին հա ղոր-
դակ ցութ յան և հան րա յին հաշ վետ վո ղա կա նութ յան ըն-
թա ցա կարգ, ո րի շնոր հիվ կբարձ րա նա հա մա կար գի թա-
փան ցի կութ յու նը, այս կա ռու ցա կար գը կի րա ռել ոչ միայն 
կենտ րո նա կան մարմ նի տե ղե կատ վա կան աղբ յուր նե րի 
մի ջո ցով, այլ նաև հա մա կար գում հան րա յին հա ղոր դակ-
ցութ յան նոր գոր ծե լա կեր պի մշակ մամբ և կի րառ մամբ։ 
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Դա տա կան հա մա կար գի նշա նա կութ յու նը ա ռաջ նա յին է 
սո ցիա լա կան ար դա րութ յան վե րա կանգն ման, հան րա յին 
հա րա բե րութ յուն նե րում դա տա կան իշ խա նութ յու նը որ պես 
վե ճե րի կար գա վոր ման հար ցում վերջ նա կան ատ յան ըն-
դու նե լու և  այլ հա մա կար գե րի ներ գոր ծութ յամբ այդ վե ճե րի 
լուծ ման պրակ տի կա նե րին վերջ դնե լու հար ցում։ 

Պե տութ յան կող մից ա ռա ջարկ վող դա տա կան հա մա կար գը 
պետք է քա ղա քա ցու հա մար լի նի հաս կա նա լի, հա սա նե լի, 
մատ չե լի և գոր ծու նակ, ե րաշ խա վո րի ար դա րութ յան կամ 
խախտ ված ի րա վուն քի վե րա կանգ նու մը: 

Ու սում նա սի րութ յու նը ցույց է տվել, որ դա տա կան հա մա կար-
գի նկատ մամբ թե րա հա վա տութ յունն ու նի իր օբ յեկ տիվ ու 
սուբ յեկ տիվ պատ ճառ նե րը։ Դ րանց մի մա սը պայ մա նա վոր-
ված է դա տա րան նե րի կող մից գոր ծե րի քննութ յան ոչ մատ-
չե լի, եր կա րա ժամ կետ, ոչ արդ յու նա վետ լու ծում նե րով, մյուս 
մա սը՝ դա տա րա նին ի սկզբա նե չվստա հե լու դիր քո րո շու մով։ 
Խորհր դա յին ժա մա նակ նե րից դեռևս դա տա կան իշ խա նութ-
յան հե ղի նա կութ յու նը ցածր է ե ղել. հա մա կար գի նկատ մամբ 
անվս տա հութ յան խնդրի հիմ քում հա մա կար գի կո ռում պաց-
վա ծութ յունն է, ան կա խութ յան բա ցա կա յութ յու նը, ինչ պես 
նաև հաշ վետ վո ղա կա նութ յան բա ցա կա յութ յու նը։ 

Ար դա րա դա տութ յան հա մա կար գում վե րը նշված լրջա գույն 
խնդիր նե րը փաս տարկ ված են տար բեր հե տա զո տութ յուն-
նե րով3: 

Դա	տա	կան	 իշ	խա	նութ	յան	խոր	քա	յին	խնդիր	նե	րի	արդ	յուն
քում	 կա	 հան	րա	յին	 վստա	հութ	յան	 և	 հան	րա	յին	 լե	գի	տի
մութ	յան	 պա	կաս։	 Սույն	 հե	տա	զո	տութ	յան	 ի	րա	կա	նաց	ման	

3. Սվանիձե, Է․, Հարությունյան, Հ․ և Մատինյան, Տ․ (2017), Արդարադատության 
ոլորտ ի վերաբերյալ հանրության կարիքները և ակնկալիքները Հայա ստ անում․ 
մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ զե կույց։ Երևան, էջ 87։ Հասանելի է՝  
https://www.moj.am/storage/files/legal_acts/legal_acts_1057954891731_Justice_
Monitoring.pdf [դիտվել է 22.07.2020]:
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ըն	թաց	քում	ար	ծարծ	ված	խնդիր	նե	րի	 լուծ	ման	ուղ	ղութ	յամբ	
ար	դեն	իսկ	ո	րո	շա	կի	օ	րենսդ	րա	կան	քայ	լեր	ար	վել	են,	մաս
նա	վո	րա	պես՝	 դա	տա	վոր	նե	րի	 վար	քագ	ծի,	 գույ	քա	յին	 հաշ
վետ	վո	ղա	կա	նութ	յան	և		ընդ	հա	նուր	առ	մամբ	դա	տա	վոր	նե	րի	
բա	րե	վար	քութ	յանն	 առնչ	վող	 նոր	 ի	րա	վա	կար	գա	վո	րում	նե
րը,	դա	տա	կան	օ	րենսգր	քում	փո	փո	խութ	յուն	նե	րը4:	

Խնդ րի լուծ ման նպա տա կով, ի լրումն ի րա կա նաց ված 
օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն նե րի, ա ռա ջարկ վում են 
հետև յալ գոր ծո ղութ յուն նե րը.

1. դա տա վոր նե րի գոր ծու նեութ յան հաշ վետ վո ղա կա նութ-
յան և թա փան ցի կութ յան ըն թա ցա կար գե րի կի րար կում. 

2. քա ղա քա ցի նե րի հա մար դա տա վոր նե րի հետ հա ղոր-
դակ ցութ յան հար թակ նե րի գոր ծար կում.

3. ըստ հա մայնք նե րի՝ տվյալ հա մայն քը սպա սար կող քա-
ղա քա ցի նե րի և դա տա րան նե րի փո խա դարձ ճա նա չո-
ղութ յան կա ռու ցա կար գի, ներդ րում, հան դի պում նե րի 
պրակ տի կա յի կի րա ռում.

4. քա ղա քա ցի նե րի ի րա զե կում դա տա րան ներ դի մե լու ըն-
թա ցա կար գի, ի րենց ի րա վունք նե րի և պար տա կա նութ-
յուն նե րի վե րա բեր յալ. 

5. դա տա վոր նե րի հան րա յին ճա նաչ ման և ն րանց նկատ-
մամբ վստա հութ յան ամ րապնդ ման ի րա զե կող մի ջո ցա-
ռում նե րի կազ մա կեր պում, ո րի պրակ տի կան կա ԱՄՆ-
ում և  եվ րո պա կան տար բեր երկր նե րում։ 

Վե ճե րի լուծ ման ոչ քրեա կան, ար տա դա տա կան հա մա կար-
գե րի խրա խու սու մը, բա րե փո խու մը և դա տա վոր նե րի ու 

4. Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշում N 74-L 
«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական 
օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի նախագծի (Պ-417-10.12.2019-ՊԻ-011/0) վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանր ապետության կառավարու թյան առաջարկությունների մասին  
(2020) ։ Հասանելի  է  ht tp://www.irtek.am/views/act.aspx?aid =1 03 621  [դիտվել է 
22.07 .2020]: 

http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=103621
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դա տա րան նե րի կող մից քա ղա քա ցի նե րի ուղ ղոր դու մը վե-
ճե րի լուծ ման ար տա դա տա կան հա մա կար գեր՝ ար բիտ րաժ, 
հաշ տա րա րութ յուն և  այլն, ի րա գոր ծում են հա սա րա կութ յան 
շրջա նում ան վե րա պահ հե ղի նա կութ յուն վա յե լող ան ձինք, և  
այդ դեպ քում նվա զում է դա տա րան նե րի բե ռը՝ այդ պի սով 
նպաս տե լով ա վե լի ո րակ յալ դա տա վա րութ յանը։

Ու սում նա սի րութ յու նը ցույց է տվել, որ քա ղա քա ցի նե րի, 
սո ցիա լա կան խմբա վո րում նե րի միջև վե ճե րը, այդ թվում՝ 
կեն ցա ղա յին, տնտե սա կան, գույ քա յին, ֆի նան սա կան, սո-
վե տա կան ժա մա նա կաշր ջա նից ե կող պրակ տի կա նե րի կի-
րառ մամբ, ա վան դա կա նո րեն լուծ վել են գո ղա կան հե ղի նա-
կութ յուն նե րի կող մից, ի հա շիվ այն բա նի, որ վեր ջին ներս 
ա ռա վել ու նակ են ի րենց «դա տավճ ռի» ի րա գործ ման ա րագ 
և կոնկ րետ մի ջոց ներ գոր ծադ րե լու: Հատ կա պես ոչ քա ղա-
քա յին հա մայնք նե րում հե ղի նա կութ յուն նե րի մի ջո ցով հար-
ցի լու ծու մը ա րագ և տա րած ված պրակ տի կա է դար ձել։ Այդ 
հա մա կար գը շա րու նա կում է լի նել կեն սու նակ և գոր ծու նակ, 
քա նի որ հա սա նե լի է, ա րագ, մատ չե լի ման կուց քրեա կան 
մշա կույ թում ընկղմ ված և պաշ տո նա կան ար դա րա դա տութ-
յան հա մա կար գին չվստա հող քա ղա քա ցի նե րի հա մար, չի 
պա հան ջում ա պա ցույց ներ, նախ նա կան վճա րում ներ, գի-
տե լիք, ըն թա ցա կարգ և  այլն, ինչ պես նաև՝ դրա «վճիռ նե րի» 
ա րագ ի րա գործ ման ե րաշ խիք է վճիռ կա յաց նո ղի կա րո ղութ-
յու նը՝ չի րա գոր ծե լու դեպ քում բռնութ յուն կի րա ռել «վճռից» 
«շեղ վող» կող մի նկատ մամբ:

Այդ պի սով գո ղա կան հա մա կար գը նաև ամ րապն դում է իր՝ 
«ար դար» հա մա կարգ լի նե լու լե գեն դը, եր բեմն, իբր, «օգ նե-
լով» նրանց, ով քեր գի տե լի քի կամ նյու թա կան կա րո ղութ յան 
պա կա սի պատ ճա ռով դժվա րութ յուն կզգան՝ օգտ վե լու պաշ-
տո նա կան ար դա րա դա տութ յու նից: 

Մ յուս կող մից՝ պար տա պան նե րը հա ճախ չու նեն սե փա կան 
գույք, նե րառ յալ՝ բան կում հա շիվ ներ, գրանց ված աշ խա-
տող չեն, և վճ ռի կա տա րու մը կա րող է խնդիր լի նել, քա նի որ 
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նրանք սնանկ են ճա նաչ վում։ Միև նույն ժա մա նակ, դա տա-
կան գոր ծըն թաց նե րը տևում են շատ եր կար, այդ ժա մա նա-
կա հատ վա ծում պար տա պան ներն ի րենց սե փա կա նութ յուն 
հան դի սա ցող գույ քը այլ ան ձանց են փո խան ցում և  այլն։ Այս 
խնդիր նե րը նույն պես հան գեց նում են այն վի ճա կին, որ վե ճի 
կող մը նա խընտ րում է հե ղի նա կութ յուն նե րի մի ջո ցով լու ծել 
խնդի րը, քա նի որ նույ նիսկ վճռի առ կա յութ յան պա րա գա-
յում վճռի կա տա րու մը և հա տու ցու մը կա րող է գործ նա կա-
նում չկա տար վել։ 

Դա տա կան վե ճե րը պա հան ջում են ծախ սեր, ուս տի հատ-
կա պես սո ցիա լա պես խո ցե լի, անվ ճա րու նակ խմբե րը սո վո-
րա բար չեն կա րո ղա նում դի մել դա տա կան ատ յան, նույ նիսկ 
դի մե լու դեպ քում նրանց պաշտ պա նութ յան հնա րա վո րութ-
յուն նե րը օբ յեկ տի վո րեն ա վե լի քիչ են՝ ան գամ ի րա վա կան 
օգ նութ յան հա սա նե լիութ յան ա ռու մով։ Չ նա յած կա և գոր-
ծում է հան րա յին պաշտ պա նի ինս տի տու տը, դա ամ բող-
ջութ յամբ չի լու ծում մատ չե լիութ յան խնդի րը։

Այս	պի	սով,	դա	տա	կան	հա	մա	կար	գի	մյուս	խնդիրն	այն	է,	որ	
դա	տա	րան	նե	րը	բնակ	չութ	յան	ոչ	բո	լոր	սո	ցիա	լա	կան	շեր	տե
րին	են	մատ	չե	լի	և	հա	սա	նե	լի:	

Այս խնդի րը լու ծե լու հա մար ա ռա ջարկ վում է.

1. դա տա րան նե րում նա խա տե սել սո ցիա լա կան աշ խա տող-
ներ, սո ցիա լա կան աշ խա տուժ՝ հատ կա պես սո ցիա լա պես 
ա նա պա հով, խո ցե լի խմբե րի հա մար այս ծա ռա յութ յուն-
նե րի մի ջո ցով դա տա կան գոր ծըն թա ցում անհ րա ժեշտ 
պատ շաճ ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րե լու հա մար.

2. գոր ծո ղութ յուն ներ ի րա կա նաց նել հան րա յին պաշտ պան-
նե րի թվի ա վե լաց ման, նրանց կա րո ղութ յուն նե րի զար-
գաց ման, խո ցե լի բնակ չութ յան ա ռա վել մեծ խմբե րի 
ի րա վա կան օգ նութ յուն ա պա հո վե լու նպա տա կով. 

3. դա տա րան նե րում գոր ծե րի քննութ յան ա ռու մով ար տո-
նութ յուն ներ տալ ո րո շա կի խմբե րին, օ րի նակ՝ հաշ ման-
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դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց, ծե րե րին, ե րե խա նե րին։

Դա տա րան նե րի մյուս խնդի րը տնտե սա կան վե ճե րի, սե փա-
կա նութ յան վե րա բեր յալ գոր ծում ոչ բա վա րար արդ յու նա վետ 
լի նելն է, ին չը հա վաստ վել է հե տա զո տութ յան արդ յունք նե-
րով։ Շատ կար ևոր են հետ խորհր դա յին շրջա նում և՛ մաս-
նա վոր, և՛ հան րա յին սե փա կա նութ յան հան դեպ ձևա վոր վող 
պրակ տի կա նե րը և դ րանց արդ յուն քում առ կա ըն կա լում նե-
րը։ Սե փա կա նութ յան յու րաց ման և ն ման այլ պրակ տի կա-
նե րը ան կա խութ յան տա րի նե րից ի վեր բա վա կա նին շատ 
են ե ղել, և դ րանց լուծ ման հար ցում ա ռա վել շատ կար գա-
վո րում նե րը տրվել են քրեաօ լի գար խիկ հե ղի նա կութ յուն նե-
րի մի ջամ տութ յամբ։ Մի կող մից սա պայ մա նա վոր ված է ե ղել 
նրա նով, որ գոր ծող ար դա րա դա տութ յու նը իր ըն թա ցա կար-
գե րով ի վեր ջո չի կա րո ղա նում ա պա հո վել նյու թա կան կորս-
տի վե րա կանգ նու մը՝ նույ նիսկ գոր ծի ար դա րա ցի քննման 
պա րա գա յում, մյուս կող մից առ կա են ե ղել դա տա րան նե-
րի՝ գոր ծե րի քննութ յան կողմ նա կա լութ յան, դա տա րան նե րի 
ա նա չա ռութ յան, ա մենա տար բեր ազ դե ցութ յուն նե րից, այդ 
թվում՝ քա ղա քա կան և տն տե սա կան ազ դե ցութ յուն նե րից 
կախ վա ծութ յան պրակ տի կա ներ։

Այս հեր թա կան խոր քա յին խնդի րը լու ծե լու հա մար պա հանջ-
վում են հա մա լիր, եր կա րա ժամ կետ ի րա վա կան, այդ թվում՝ 
սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն ներ։

Ա ռա ջարկ վող գոր ծո ղութ յուն նե րը նե րա ռում են.

1. դա տա վոր նե րի նշա նակ ման ըն թա ցա կար գի փո փո-
խութ յուն.

2. դա տա վոր նե րի ան կա խութ յան ըն թա ցա կար գե րի բա րե-
լա վում.

3. տնտե սա կան, հատ կա պես սե փա կա նութ յանն առնչ վող 
գոր ծե րի քննութ յան թա փան ցի կութ յան կա ռու ցա կար գե-
րի ներդ րում.

4. սնան կութ յան ինս տի տու տի վե րա նա յում.
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5. դա տա կան գոր ծե րի քննութ յան ժամ կետ նե րի սահ մա-
նում.

6. ար տա դա տա կան լու ծում նե րի ա վե լա ցում և դ րանց հա-
սա նե լիութ յուն:

ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆՀԱՄԱԿԱՐԳ

Ու սում նա սի րութ յու նը ցույց է տվել, որ քրեա կա տա րո ղա կան 
հիմ նարկ նե րը հա ճախ ըն կալ վում են որ պես մարդ կանց մե կու-
սաց ման վայ րեր, նախ և  ա ռաջ՝ մար դու կյան քը մե կընդ միշտ 
քան դե լու, մար դու ար ժա նա պատ վութ յու նը մե կընդ միշտ ոչն-
չաց նե լու հա մար նա խա տես ված, և հիմ նա կան խնդիր է թե՛ 
հան րա յին ըն կալ ման մեջ, թե՛ հենց ծա ռա յող նե րի շրջա նում 
վե րա կանգ նել ա՛յն նպա տակ նե րի ի րաց ման նկատ մամբ հա-
վա տը, ո րոնց, պաշ տո նա կան ձևա կեր պում նե րի հա մա ձայն, 
կոչ ված են այս հաս տա տութ յուն նե րը, այն է՝ կար գա զան ցի և 
հան ցա գոր ծի զղջման, կրթե լու և  այլ մի ջոց նե րով նրանց վե-
րա դարձ նել սո ցիում որ պես դրա լիի րավ ան դամ նե րի:

Մար դու՝ որ պես հա սա րա կութ յան լիի րավ ան դա մի կերտ-
ված քի վե րա կանգ նու մը, նրա վար քի և  ար ժե հա մա կար գի 
ուղ ղումն այն խնդիր ներն են, ո րոնց պի տի ուղղ ված լի նեն 
քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րի ծա ռա յող նե րի բո լոր 
գոր ծո ղութ յուն նե րը, ինչ պես նաև պե տութ յան քա ղա քա կա-
նութ յունն ամ բող ջութ յամբ, հա սա րա կութ յան կող մից այդ մո-
տեց մա նը սա տար կանգ նե լու մի ջո ցով: 

Ք րեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րի հա կա հու մա նիս տա-
կան ի մի ջը և  ի րա կա նութ յու նը նույն պես, ինչ պեսև գո ղա-
կա նութ յան են թամ շա կույ թը, կո ռուպ ցիան և  այլն, սե րում են 
խորհր դա յին ժա մա նակ նե րի գու լա գա յին մշա կույ թի մի ջո ցով 
ժա ռանգ ված խե ղաթ յուր ված պատ կե րա ցում նե րից:

Այս պի սի ներ գոր ծութ յան հնա րա վո րութ յան նկատ մամբ հա-
մա կար գի և  իշ խա նութ յան թե րա հա վա տութ յու նը եր բեմն 
օգտ վում է իբր «օբ յեկ տիվ» ար դա րա ցում նե րից, ո րոն ցից հիմ-
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նա կանն այն է, որ քրեա կան են թամ շա կույ թը ՔԿ հիմ նարկ-
նե րում պատ մա կա նո րեն խրա խուս վել է հաս տա տութ յան 
բնա կա նոն գոր ծու նեութ յան իբր կա յու նութ յու նը ա պա հո վե-
լու հա մար, «որ պես զի այն տեղ գտնվող մար դիկ կա րո ղա-
նան գո յատ ևել»: Այ սինքն՝ իշ խա նութ յան և հա սա րա կութ յան 
փո խա րեն՝ մարդ կանց գո յատև ման նվա զա գույն պայ ման-
նե րի ա պա հո վու մը դրվել է դա տա պարտ ված նե րի ու սե րին: 
Ի հար կե, սա չի կա րող բա ցատր վել հա սա րա կութ յան և պե-
տութ յան աղ քա տութ յամբ, այլ մտած ված պրակ տի կա է ե ղել 
խորհր դա յին հա սա րա կար գում, ինչն իր հեր թին ազ դել է «ա-
զատ», «բան տից դուրս» հա սա րա կութ յան ար ժե քա յին հա-
մա կար գի վրա և շատ շա հե կան է այն ու ժե րի հա մար, ո րոնք 
ի դեա լա կան պե տա կան իշ խա նութ յու նը տես նում են որ պես 
քրեաօ լի գար խիկ հա մա կար գի ան վերջ իշխ:

«Օբշ յագ» հաս կա ցութ յու նը և  եր ևույ թը, ո րը հե տա գա յում 
տա րած վել և  ամ բող ջութ յամբ ինս տի տու ցիո նա լաց վել է բո-
լոր բան տե րում, ա պա նաև քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ-
նե րում և կի րառ վող պրակ տի կա է նաև այ սօր, որ պես ֆի-
նան սա կան մի ջոց նե րի հա վաք ման պրակ տի կա՝ ձևա վոր վել 
է դեռևս Գու լա գում՝ Կա լա նա վայ րե րի և  աք սո րա վայ րե րի 
գլխա վոր վար չութ յու նում, և դ րա են թա կա յութ յամբ գոր ծող 
կա ռույց նե րում։ 

Մինչ մեր օ րեր գո ղա կա նութ յան ազ դե ցութ յու նը դեռևս առ-
կա է, եր բեմն՝ գե րիշ խող: Այս ա ռու մով ազ դե ցութ յան ո լորտ-
նե րը նաև հու շում են, թե պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան 
ի՛նչ քայ լե րի կա րիք կա։ Օ րի նակ, երբ հաս տա տութ յու նը չու նի 
բա վա րար ա ռող ջա պա հա կան, տնտե սա կան, սո ցիալ-տնտե-
սա կան, մարդ կա յին ռե սուրս ներ՝ կար գա վո րե լու հա մար ո րո-
շա կի քա նա կով ան ձանց կեն սա գոր ծու նեութ յու նը ո րո շա կի 
սահ մա նա փակ տա րած քում, գո ղա կան են թամ շա կույ թը իր 
ծա ռա յութ յուն ներն ու մաս նակ ցութ յունն է ու նե նում՝ այս պի սով 
ա պա հո վե լով բան տի իբր «բնա կա նոն» գոր ծու նեութ յու նը։

Ծա ռա յութ յուն նե րի ազ դե ցութ յան ու ղիղ կա պի մա սին է վկա-
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յում ար դեն իսկ ՔԿ հիմ նարկ նե րում որ պես պի լոտ ի րա կա-
նաց վող սննդի ծա ռա յութ յուն նե րի կազ մա կերպ ման փոր ձը, 
ո րը բե րել է այդ սննդից օգտ վող ան ձանց թվի ընդ լայն ման։ 
Սնն դի ծա ռա յութ յուն նե րի բա րե լավ ման շնոր հիվ սո ցիա լա-
պես ա նա պա հով դա տա պարտ յալ նե րը այլևս կախ վա ծութ-
յուն չու նեն ՔԿ-ում ի րենց այդ հար ցով ա ջակ ցող ու ժե րից, ին-
չի արդ յուն քում նվա զում է քրեա կան ազ դե ցութ յան կար ևոր 
լծակ նե րից մե կի՝ սնունդ ա պա հո վե լու լծա կի դե րը: 

Այս	պի	սով,	առ	կա	խնդիր	նե	րից	մե	կը	քրեա	կա	տա	րո	ղա	կան	
հիմ	նարկ	նե	րում	 մար	դու	 կեն	սա	գոր	ծու	նեութ	յան	 հա	մար	
անհ	րա	ժեշտ	ծա	ռա	յութ	յուն	նե	րի	ո	րա	կի	բարձ	րա	ցումն	է։	

Այդ ուղ ղութ յամբ ա ռա ջարկ վում է.

1. ՔԿ հիմ նարկ նե րում մար դու ար ժա նա պա տիվ գո յութ յան, 
կեն սա մա կար դա կի ա պա հով ման հա մար անհ րա ժեշտ 
ա ռող ջա պա հա կան, տնտե սա կան, այդ թվում՝ կեն ցա ղա-
յին պայ ման նե րի, սննդի ծա ռա յութ յուն նե րի ա պա հո վում.

2. դա տա պարտ յալ նե րի կրթա կան, զբաղ վա ծութ յան, մշա-
կու թա յին, ստեղ ծա գոր ծա կա նութ յանն ուղղ ված շա րու-
նա կա կան ծրագ րե րի ներդ րում, դա տա պարտ յալ նե-
րի ուղ ղիչ ազ դե ցութ յան մի ջոց նե րի դե րի բարձ րա ցում 
պայ մա նա կան վա ղա ժամ կետ ա զատ ման ինս տի տու տի, 
խրա խուս ման և  այլ ըն թա ցա կար գե րի մի ջո ցով: 

Մ յուս կար ևոր խնդի րը հա մա կար գի կա ռա վա րումն է։ Ք րեա-
կան են թամ շա կույ թը, իբր, կար գու կա նո նի գոր ծա ռույթ է 
ա պա հո վում մեկ ան ձով կա ռա վա րե լու հիե րար խիկ հա մա-
կար գի մի ջո ցով. այդ կա ռա վար ման հա մա կար գը, իբր, արդ-
յու նա վետ է, քա նի որ մեկ ան ձի հետ պայ մա նա վոր վա ծութ-
յամբ կան խարգ ելվում է մյուս բո լո րի հետ բո լոր հար ցե րի 
ծա գու մը: Ն ման կա ռա վար ման արդ յուն քում, իբր, կա հա-
մե մա տա կան հան գիստ, կա րող են կանխ վել, օ րի նակ, փա-
խուստ ներ, սա կայն հենց դա է հան գեց նում դա տա պարտ-
յալ նե րի տար բեր խմբե րի հան դեպ խտրա կան մո տեց ման՝ 
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ըստ նրանց կար գա վի ճա կի՝ գո ղա կան հա մա կար գում ու նե-
ցած հա մա գոր ծակ ցութ յան հա րա բե րակ ցութ յամբ: 

Կա ռա վար ման խնդիր է նաև այն, որ գրե թե բո լոր ո րո շու մ-
նե րի ըն դուն ման ի րա վուն քը տրված է հիմ նար կի ղե կա վա-
րին, այ սինքն՝ հենց օ րենսդ րութ յամբ շատ դժվար է հաս նել 
թի մա յին աշ խա տան քի և հո րի զո նա կան հա ղոր դակ ցութ-
յան, քա նի որ անձ նա կազ մի օ ղակ նե րը չու նեն ո րո շում ներ 
կա յաց նե լու ի րա վա սութ յուն։ 

Այս խնդիր նե րի լուծ ման ուղ ղութ յամբ ա ռա ջարկ վում է.

1. թի մա յին կա ռա վար ման մո դե լի ներդ րում, այդ նպա տա-
կով հա մա պա տաս խան ի րա վա կան ակ տե րի ըն դու նում. 

2. կա ռա վար ման հմտութ յուն նե րի բա րե լա վում, ան հա տա-
կան աշ խա տան քի հա մար մաս նա գի տա կան կա րո ղութ-
յուն նե րի զար գա ցում, այդ թվում՝ սո ցիա լա կան աշ խա-
տող նե րի, հո գե բան նե րի դե րի բարձ րա ցում.

3. ՔԿ հիմ նարկ նե րի անձ նա կազ մե րի հզո րա ցում և կա րո-
ղութ յուն նե րի զար գա ցում. հզո րա ցու մը նե րա ռում է նաև 
նրանց՝ ո րո շում նե րի կա յաց մա նը և հե ղի նա կութ յան 
բարձ րաց մա նը տա նող օ րենսդ րա կան կա ռու ցա կար գա-
յին փո փո խութ յուն ներ.

4. ՔԿ հիմ նարկ նե րի կա ռա վար ման արդ յու նա վետ մո դե-
լի հիմ քում ան հա տա կան խորհր դա տո ւի ինս տի տու տի 
զար գա ցում՝ ուղղ ված խտրա կա նութ յան նվա զեց մա նը: 

Մ յուս խնդի րը, ո րը վեր է հան վել ու սում նա սի րութ յան 
շրջա նա կում, ա զա տազրկ ված նե րի հետ շփման և հա ղոր-
դակ ցութ յան հարցն է: Շատ կար ևոր է, որ մար դիկ, ով քեր 
պայ քա րում են քրեա գո ղա կան մշա կույ թի դեմ, չփո խա ռեն 
լե զուն, այ սինքն՝ պետք է ըն կա լեն այն որ պես լե զու-օբ յեկտ 
և ն կա րագ րեն ու օգ տա գոր ծեն այն մե տա լեզ վա կան դիր քից 
և լի նեն մե տա լեզ վի կրո ղը, ոչ թե լե զու-օբ յեկ տի։ 

Այս խնդրի լուծ ման հա մար ա ռա ջարկ վում է.
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1. քրեա կա տա րո ղա կան և պ րո բա ցիա յի ծա ռա յող նե րի 
է թի կա յի, խոս քի, հա ղոր դակ ցութ յան և բա րե վար քութ-
յան չա փո րո շիչ նե րի սահ մա նում.

2. ի րա վա կան ակ տով գո ղա կա նութ յան ողջ հաս կա ցու-
թա յին շրջա նա կը և դ րանց կի րա ռու մը բա ցա ռող նոր մի 
սահ մա նում և դ րա կի րար կումն ա պա հո վող գոր ծըն թաց.

3. քրեա կա տա րո ղա կան և պ րո բա ցիա յի վե րա պատ րաս-
տում նե րի ծրագ րում սահ ման ված չա փո րո շիչ նե րի ու-
սու ցում:

Այն պի սի հաս կա ցութ յուն ներ, ինչ պի սիք են՝ «օբշ յագ», «զոն 
նա յող» և  այլն, պի տի մե կընդ միշտ հայ տա րար վեն ա նօգ-
տա գոր ծե լի պաշ տո նա կան ան ձանց կող մից (դրա ուղ ղա կի 
և խ րա խու սա կան ի մաս տով): Սկզ բուն քո րեն պի տի ար գել-
վեն դա տո ղութ յուն նե րը պաշ տո նա կան ան ձանց կող մից այն 
մա սին, թե, իբր, քրեա գո ղա կան մշա կույ թի քա ջա լե րու մը 
քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում ու նի պրագ մա տիկ 
նպա տակ ներ, արդ յու նա վետ է և  այլն:

Ան շուշտ, ծա ռա յող նե րի մո տի վա ցիա յի պա կա սը և թե րա-
հա վա տութ յու նը ի րենց կա տա րած աշ խա տան քի նկատ-
մամբ, սո ցիա լա կան կար գա վի ճա կը շատ կար ևոր են նրանց 
խրա խու սե լու ա ռու մով, և  այդ նպա տա կով ա ռա ջարկ վում է 
քրեա կա տա րո ղա կան և պ րո բա ցիա յի ծա ռա յող նե րի՝

1. անձ նա կազ մի աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի բա րե լա-
վում. 

2. անձ նա կազ մի սո ցիա լա կան ե րաշ խիք նե րի և վար ձատ-
րութ յան բա րե լա վում.

3. ծա ռա յո ղա կան խրա խուս ման նոր ըն թա ցա կար գե րի 
ներդ րում, այդ թվում՝ պաշ տո նեա կան ա ռաջ խա ղաց ման 
հստակ չա փո րո շիչ նե րի սահ մա նում և կի րա ռում։ 
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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ

1. Խուլ յան, Ա․ (2019), Ք րեա կան մի ջա վայր ստեղ ծե լը, դրա-
նում ներգ րավ վելն ու դրան հա րե լը քրեա կա նաց նող 
օ րի նա գիծն ար դեն պատ րաստ է: Ա զա տութ յուն ռա դիո-
կա յան, Եր ևան, հու նի սի 28: Հա սա նե լի է՝ https://www.
azatutyun.am/a/30025784.html [դիտվել է 22.07.2020]։

2. «Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յան ո րո-
շում 30.01.2020 N 74-L « Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
դա տա կան օ րենս գիրք» սահ մա նադ րա կան օ րեն քում 
փո փո խութ յուն և լ րա ցում կա տա րե լու մա սին» Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յան օ րեն քի նա խագ ծի (Պ-417-
10.12.2019-ՊԻ-011/0) վե րա բեր յալ Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յան ա ռա ջար կութ յուն նե րի 
մա սին (2020)։ Հա սա նե լի է՝ http://www.irtek.am/views/act.
aspx?aid=103621 [դիտվել է 22.07.2020]:

3. Ս վա նի ձե, Է․, Հա րութ յուն յան, Հ․ և Մա տին յան, Տ․ (2017), 
Ար դա րա դա տութ յան ո լոր տի վե րա բեր յալ հան րութ յան 
կա րիք նե րը և  ակն կա լիք նե րը Հա յաս տա նում․ մո նի թո-
րին գի արդ յունք նե րի վե րա բեր յալ զե կույց։ Եր ևան։ Հա-
սա նե լի է՝ https://www.moj.am/storage/files/legal_acts/le-
gal_acts_1057954891731_Justice_Monitoring.pdf [դիտվել է 
22.07.2020]:

https://www.azatutyun.am/a/30025784.html
https://www.azatutyun.am/a/30025784.html
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=103621
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=103621
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ԴՊՐՈՑԱԿԱՆԲՌՆՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
Հայկ	Սմ	բատ	յան

Պատ	կե	րաց	րեք․

9-ի Բ դա սա րան ե կել է նոր ա շա կերտ։ Ա նու նը՝ Ա նու շա վան։ 
Ա նու շա վա նը կար ճա տես է՝ ակ նոց է կրում, կար ճա հա սակ է, 
ու նի սո վո րա կա նից մեծ քիթ և խո սե լիս եր բեմն կա կա զում է։

Կա հա վա նա կա նութ յուն, որ նա դա սա րա նում ին տեգր վե-
լու դժվա րութ յուն ներ կու նե նա, հնա րա վոր է նաև, որ նրան 
ծաղ րեն մեծ քթի, ակ նո ցի, կար ճա հա սա կութ յան պատ ճա-
ռով։ Չի բա ցառ վում, որ դա սա րա նի մյուս տղա նե րը Ա նու-
շա վա նի նկատ մամբ բռնութ յուն կի րա ռեն՝ հրմշտեն, խփեն, 
ծե ծեն կամ վի րա վո րեն, իսկ աղ ջիկ նե րը ծի ծա ղեն, երբ նա 
կա կա զե լով դաս է պատ մում։

Հաշ վի առ նենք, որ բռնութ յու նը փու լա յին գոր ծըն թաց է, 
և  այն ա վե լի հեշ տութ յամբ կա րող է կանխ վել, ե թե մի ջա- 
մ տութ յու նը տե ղի ու նե նա սկզբնա կան փու լե րում։
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ՄԻՆՉԵՎԲՌՆՈՒԹՅԱՆՑԻԿԼԻՄԵԿՆԱՐԿԸ

Պե տութ յան ա մե նա կար ևոր դե րը հիմ նա կա նում գտնվում է 
բռնութ յան մո դե լի նա խա փու լում։ Բռ նութ յան կան խար գել-
ման հա մար նախ անհ րա ժեշտ է հա մա կար գա յին մո տե ցում 
այս հիմ նախնդ րին։ Այս պի սի մո տե ցու մը հնա րա վո րութ յուն 
կտա ի րա վա կան և գա ղա փա րա կան հիմ նա կետ սահ մա նել 
կան խար գել ման հե տա գա քայ լե րի հա մար։

Ի՞ՆՉԿԱՐՈՂԷԱՆԵԼՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Քայլ	1․ Որ դեգ րել գո ղա կան մշա կույ թի քրեա կա նաց ման քա-
ղա քա կա նութ յուն։ 

Քայլ	2․ ԱԺ-ում ըն դու նել և ներդ նել դպրոց նե րում բո լոր տե-
սա կի բռնութ յուն նե րի կան խար գել մանն ուղղ ված օ րենս- 
դ րա կան նա խա գիծ և գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մա պար փակ 
ծրա գիր։

Քայլ	3․ՀՀ կա ռա վա րութ յան, մաս նա վո րա պես՝ ԿԳՄՍ և Ար-
դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ յուն նե րի ա նու նից հրա-
հան գա վո րել հան րակր թա կան դպրոց նե րի կա ռա վար ման 
խոր հուրդ նե րին և տ նօ րեն նե րին՝ գոր ծո ղութ յուն նե րի հա-
մա պար փակ ծրա գիրն ընդգր կել կրթութ յան կազ մա կերպ-
ման ջան քե րում։ Ծ րա գի րը պետք է մշակ վի մաս նակ ցա յին 
ձևա չա փով՝ նե րա ռե լով թե՛ պա տաս խա նա տու գե րա տես-
չութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, թե՛ ու սու ցիչ նե րի, թե՛ 
ծնող նե րի, թե՛ ա շա կերտ նե րի։

Քայլ	 4․ ՀՀ կա ռա վա րութ յան կող մից շա րու նա կա կան աշ-
խա տանք ներ ի րա կա նաց նել հան րակր թա կան դպրոց նե րի 
մշա կույ թի, այդ թվում՝ սո ցիա լա կան և ֆի զի կա կան մի ջա-
վայ րի բա րե փոխ ման հար ցում։ Ներդ նել մար դու ի րա վունք-
նե րի ու սուց ման կրթա կան բա ղադ րիչ ներ։ 

Քայլ	 5․ Դպ րոց նե րում վե րա կազ մա կեր պել հո գե բա նի 
միանձն յա ինս տի տու տը՝ փո խա րե նը ստեղ ծե լով բազ մա-
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մաս նա գի տա կան խմբեր՝ կազմ ված սո ցիա լա կան աշ խա-
տո ղից, հո գե բա նից, բուժք րո ջից և  ա շա կերտ մեն թոր նե րից։ 
Դպ րո ցա կան ման կա վարժ նե րին և դպ րո ցի կա ռա վար չա-
կան հիմ նա կան անձ նա կազ մին աշ խա տան քի ըն դու նե լիս 
պար տա դիր դարձ նել հո գե բա նա կան բարձ րա գույն կրթութ-
յու նը կամ հո գե բա նութ յան գծով մաս նա գի տա կան վե րա-
պատ րաս տում ան ցած լի նե լու հան գա ման քը։ Աշ խա տան-
քից ա զա տել նշված չա փա նիշ նե րին չհա մա պա տաս խա նող 
ման կա վարժ նե րին։ 

Քայլ	 6․ Դպ րո ցում աշ խա տան քի ըն դուն ված ման կա վարժ-
նե րին դաս ղեկ նշա նա կե լիս, հո գե բա նա կան բարձ րա գույն 
կրթութ յան կամ մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաստ ման 
պայ մա նից բա ցի, պե տութ յան կող մից ման կա վար ժի է մո-
ցիո նալ ին տե լեկ տի մա կար դա կի նվա զա գույն շեմ սահ մա-
նել։ Է մո ցիո նալ ին տե լեկ տը չա փող թես տե րի արդ յուն քում 
սահ ման ված շե մը չհաղ թա հա րած ման կա վարժ նե րին (այդ 
թվում՝ գոր ծող դաս ղեկ նե րին) զրկել դաս ղե կա կան դա սա-
րան ներ ու նե նա լու հնա րա վո րութ յու նից։ Կազ մա կեր պել ու-
սու ցիչ նե րի վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ՝ նե րառ յալ 
հո գե բա նա կան, բռնութ յան կան խար գել ման, հա ղոր դակ-
ցութ յան հմտութ յուն նե րի վե րա բեր յալ։

Ի՞ՆՉԿԱՐՈՂԷԱՆԵԼԴԱՍՂԵԿԸ

Բռ նութ յան կան խար գել ման հա մա կար գա յին մե խա նիզմ-
նե րը բա վա րար չեն։ Դպ րոց նե րում բռնութ յու նը կան խե լու 
գոր ծում կար ևոր է նաև դաս ղեկ նե րի դե րը։ Մինչև Ա նու շա-
վա նին իր նոր դա սա րա նի հետ ծա նո թաց նե լը դաս ղե կը կա-
րող է մի քա նի քայլ ձեռ նար կե լով նվա զեց նել նրա հան դեպ 
բռնութ յան կի րառ ման հա վա նա կա նութ յու նը և հեշ տաց նել 
նրա ին տեգ րու մը դա սա րա նում։ 

Քայլ	 1․ Ա ռան ձին հան դի պում ներ ու նե նալ Ա նու շա վա նի և 
ն րա ծնող նե րի հետ՝ փոր ձե լով պար զել, թե նա ինչ կա րիք-
ներ, հե տաքրք րութ յուն ներ և խո ցե լի կող մեր ու նի։
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Քայլ	 2․ Դպ րո ցի հո գե բա նի կամ բազ մա մաս նա գի տա կան 
խմբի օգ նութ յամբ պար զել Ա նու շա վա նի հո գե բա նա կան 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, ան ձի գծե րը, ու ժեղ և թույլ 
կող մե րը։

Քայլ	 3․ Մինչև Ա նու շա վա նին դա սա րա նին ներ կա յաց նե լը 
քննար կում ու նե նալ դա սա րա նի ա շա կերտ նե րի հետ հաշ-
ման դա մութ յան տե սակ նե րի, մաս նա վո րա պես, խոս քա յին 
հաշ ման դա մութ յան մա սին, բա ցատ րել, թե ին չու են մար-
դիկ կա կա զում, ինչ պես է դա տե ղի ու նե նում, և  ինչ կա րող է 
ա նել շրջա պա տը, որ պես զի կա կա զող մարդն ի րեն ան հար-
մար չզգա մյուս նե րի մոտ խո սել։ Դա սա րա նի ա շա կերտ նե րի 
հետ մշա կել նոր ա շա կերտ նե րին դա սա րա նում ընդգր կե լու 
և նե րա ռե լու «ծե սեր», ա շա կերտ նե րի հետ ծա նո թա նա լու 
խա ղա յին վար ժութ յուն ներ՝ օգ նե լով նրանց գտնել ընդ հա-
նուր հե տաքրք րութ յուն ներ։

Քայլ	4․ Դա սա րա նի ա մե նաազ դե ցիկ կամ հնա րա վոր բռնութ-
յուն կի րա ռող ա շա կերտ նե րին հա տուկ հանձ նա րա րել Ա նու-
շա վա նի ին տեգ րու մը դա սա րա նում՝ բարձ րաց նե լով այդ հար-
ցում ա շա կերտ նե րի պա տաս խա նատ վութ յան զգա ցու մը։

ԻՍԿԵԹԵՊԻՏԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԱՄԵՆԴԵՊՔՈՒՄՏԵՂԻ՞Է
ՈՒՆԵՆՈՒՄ

Ե թե պե տութ յան կող մից բռնութ յան հա մա կար գա յին կան-
խար գել ման մե խա նիզմ նե րի ներդ րու մից և դաս ղեկ նե րի 
կող մից նշված քայ լե րի ի րա կա նա ցու մից հե տո Ա նու շա վանն 
ա մեն դեպ քում պի տա կա վոր վում է, անհ րա ժեշտ է ձեռ նար-
կել հետև յալ քայ լե րի հեր թա կա նութ յու նը։

Ի՞ՆՉԿԱՐՈՂԵՆԱՆԵԼԴՊՐՈՑԻՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅՈՒՆԸԵՎ
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ

Քայլ	 1․ Դպ րոց նե րը դարձ նել ա պա հով մի ջա վայր, որ տեղ 
ա շա կերտ նե րի փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի հիմ քում փոխվս-
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տա հութ յան և փո խօգ նութ յան ար ժեք ներն են։ Հա ճա խա կիո-
րեն կազ մա կեր պել ար տա դա սա րա նա յին մի ջո ցա ռում ներ, 
շա բա թօր յակ ներ, սի մուլ յա ցիոն խա ղեր, էքս կուր սիա ներ և  
ա շա կերտ նե րի միջև հա մե րաշ խութ յու նը խթա նող այլ նա-
խա ձեռ նութ յուն ներ։ 

Քայլ	 2․ Հան րակր թութ յան ինս տի տու տի շրջա նակ նե րում 
զար գաց նել ա ռանց քա յին դե րա կա տար նե րի միջև բազ-
մա կող մա նի փոխ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը։ Խ թա նել շա րու-
նա կա կան երկ խո սութ յու նը ա շա կերտ նե րի, ծնող նե րի և 
դպ րո ցի անձ նա կազ մի միջև՝ նրանց ա ռա վել ներգ րա վե լով 
ա շա կեր տա կան ա ռողջ մի ջա վայ րի ձևա վոր մանն ուղղ ված 
հա մա տեղ ջան քե րում։

ԻՍԿԵԹԵԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԱՆՑՆՈՒՄԷՀԱՋՈՐԴ
ՓՈՒԼԵՐԻ՞Ն

Ե թե Ա նու շա վա նի պի տա կա վո րու մը լե գի տի մաց վում է՝ հան-
գեց նե լով բռնութ յան դրսևոր մա նը և  են թադ րե լով նրա կող-
մից որ ևէ ար ձա գանք, անհ րա ժեշտ են մի քա նի կոնկ րետ 
քայ լեր այս ուղ ղութ յամբ։ Այս տեղ կար ևոր է, որ բո լոր ռե-
սուրս ներն ուղղ վեն նրան, որ Ա նու շա վա նը հաս կա նա, որ 
ին քը մե նակ չէ, և  որ կա րող է հույս դնել մի ջա վայ րի ա ջակ-
ցութ յան վրա։ 

Ի՞ՆՉԿԱՐՈՂԵՆԱՆԵԼԴՊՐՈՑԻՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅՈՒՆԸԵՎ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԸ

Քայլ	 1․ Հ րա հան գա վո րել անվ տան գութ յան աշ խա տա կից-
նե րին` ի րա կա նաց նել պար բե րա կան ստու գում ներ սան-
հան գույց նե րում և հան դեր ձա րան նե րում՝ հատ կա պես դա-
սա մի ջոց նե րի ըն թաց քում։ Անվ տան գութ յան տե սախ ցիկ ներ 
տե ղադ րել նաև դպրո ցին հա րա կից ար տա շեն քա յին բո լոր 
տա րածք նե րում։ 

Քայլ	 2․ Ա շա կերտ նե րին և ծ նող նե րին ներգ րա վել դպրո ցի 
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կա ռա վար ման գոր ծըն թաց նե րում։ Բարձր դա սա րան նե րի 
ա շա կերտ նե րին ներգ րա վել դա սա վանդ ման և մեն թո րութ-
յան ծրագ րե րում՝ մեր ձեց նե լով միջ սերն դա յին շփում ներն ու 
փոր ձի փո խա նա կու մը։ Ան հա տա կան և խմ բա յին թե րապև-
տիկ զրույց ներ ու նե նալ դա սա րա նի ա շա կերտ նե րի հետ։

Քայլ	 3․ Ի րա կա նաց նել ա շա կերտ նե րի կա րիք նե րի պար բե-
րա կան գնա հա տում ներ, ցան ցա յին վեր լու ծութ յուն ներ (հաս-
կա նա լու հա մար դա սա րա նի ներ սում խմբա յին դի նա մի կա-
յի փո փո խութ յուն նե րը) և շա րու նա կա կան մո նի թո րինգ ներ, 
ի րա զե կել նրանց ի րենց ի րա վունք նե րի մա սին։ 

Քայլ	 4․ Շա րու նա կա կան ըն կե րա կան հան դի պում նե րի մի-
ջո ցով սեր տաց նել ա շա կերտ նե րի, դաս ղեկ նե րի և ծ նող նե-
րի միջև ար տադպ րո ցա կան կա պե րը և «մարդ կայ նաց նել» 
նրանց հա րա բե րութ յուն նե րի բնույ թը։ 

Քայլ	 5․ Խ թա նել դա սա րան նե րի ներ սում փո խա ջակ ցութ-
յան մթնո լոր տը՝ կազ մա կեր պե լով ար շավ ներ, ու սու ցո ղա-
կան-ճա նա չո ղա կան այ ցեր, մաս նակ ցութ յուն մշա կու թա յին 
մի ջո ցա ռում նե րին՝ այդ պի սով ու ժե ղաց նե լով դա սա րան նե-
րի ներ քին խմբա յին դի նա մի կան և հա մա տեղ ջան քե րով 
խնդիր ներ հաղ թա հա րե լու հմտութ յուն նե րը։

Ի՞ՆՉԿԱՐՈՂԵՆԱՆԵԼԾՆՈՂՆԵՐԸ

Քայլ	 1․ Ինք նա կազ մա կերպ վե լով ձևա վո րել ծնո ղա կան 
ցանց, ո րը հա մա տեղ ու ժե րով կա րող է մի ջամ տել ցան կա-
ցած ճգնա ժա մա յին ի րա վի ճա կում և կան խել ցան կա ցած 
ա շա կեր տի նկատ մամբ կի րառ վող բռնութ յու նը։ 

Քայլ	 2․ Շա րու նա կա կան մտեր միկ-ըն կե րա կան զրույց ներ 
ու նե նալ ի րենց ե րե խա նե րի հետ՝ մե ծաց նե լով ա շա կերտ նե-
րի վստա հութ յու նը նրանց նկատ մամբ։
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ՁԵՌՆԱՐԿԸՆՏԱՆԻՔՈՒՄ
ԲՌՆՈՒԹՅԱՆԽՆԴԻՐՆԵՐԻ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼԻՐԱՎԱՊԱՇՏՊԱՆ
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂՆԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ
Շու	շա	նիկ	Խուր	շուդ	յան

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան, օ րեն քի գե րա-
կա յութ յան և ժո ղովր դա վա րութ յան ամ րապնդ ման ճա նա-
պար հին ա ռանց քա յին նշա նա կութ յուն ու նի կա նանց և 
տ ղա մարդ կանց հա վա սա րութ յու նը։ Այն նաև կար ևոր գոր-
ծոն է երկ րի տնտե սա կան, սո ցիա լա կան և  այլ ո լորտ նե րի 
ա ռաջ խա ղաց ման հա մար։

Գեն դե րա յին ան հա վա սա րութ յու նը պայ մա նա վոր ված է հա-
սա րա կութ յան կող մից կնոջն ու տղա մար դուն վե րագր վող՝ 
պատ մա կա նո րեն ար մա տա վոր ված դե րե րով։ Այդ դե րե րի 
ա ռա ջաց ման և պահ պան ման պատ ճառ նե րը տար բեր հա-
սա րա կութ յուն նե րում տար բեր են և կախ ված են մշա կու թա-
յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից, ինչ պես նաև պե տութ յան 
ու կրթա կան հա մա կար գի զար գա ցա ծութ յան մա կար դա կից։ 
Սե ռե րի հետ կապ վող այս կարծ րա տի պերն ու հա մոզ մունք-
նե րը ի րա վունք նե րի ի րաց ման և հա սա րա կա կան կյան քում 
լիար ժեք մաս նակ ցութ յան հնա րա վո րութ յան սահ մա նա փա-
կում նե րի պատ ճառ են դառ նում։
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Ան հա վա սա րութ յան և խտ րա կա նութ յան դրսևոր ման ա մե-
նավ տան գա վոր ձևե րից է բռնութ յան գոր ծադ րու մը։ Մաս-
նա վո րա պես, երբ դա տե ղի է ու նե նում ըն տա նե կան մի ջա-
վայ րում, որ տեղ մար դիկ ա մե նա պաշտ պան վա ծը պետք է 
լի նեն։ Ըն տա նի քում բռնութ յան եր ևույ թը` որ պես ա րարք, 
իր առանձ նա հատ կութ յուն ներն ու նի։ Այն չի ճա նա չում անձ-
նա կան տվյալ ներ, բա րո յա կան չա փա նիշ ներ, ըն տա նե կան 
մի ջա վայր կամ դաս տիա րա կութ յուն, սո ցիա լա կան կամ 
տնտե սա կան մա կար դակ։ Այդ ա նըն դու նե լի եր ևույ թը կա րող 
է տեղ գտնել բո լոր այս թվարկ ված և  ոչ միայն թվարկ ված 
չա փա նիշ նե րի թե՛ բա վա րար, թե՛ հա կա ռա կը՝ ան բա վա րար 
մա կար դա կի դեպ քում։ Շատ գոր ծոն ներ, ինչ պի սին է, օ րի-
նակ, սո ցիալ-տնտե սա կան մա կար դա կը, կա րող են ազ դե-
ցութ յուն ու նե նալ բռնութ յան տե սա կի, դրսևոր ման ե ղա նա-
կի, բռնութ յան շրջա նա կի, դրա էս կա լա ցիա յի և հե տըն թա ցի 
վրա, սա կայն բուն բռնութ յան եր ևույ թի՝ տվյալ ըն տա նի քում 
տեղ գտնե լու վրա դրանք չեն կա րող ուղ ղա կիո րեն ազ դել։ 

Ըն տա նի քում բռնութ յու նը ու ժի և վե րահս կո ղութ յան հաս-
տատ ման եր ևույթ է։ Այն կա րող է դրսևոր վել ըն տա նի քի բո-
լոր ան դամ նե րի դեմ, սա կայն վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի 
ու սում նա սի րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ այն ան հա մա մաս-
նո րեն է ազ դում կա նանց վրա։

Բռ նութ յան այս տե սա կի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը հաշ-
վի առ նե լով` պե տութ յու նը պետք է ա ռանձ նա հա տուկ ջան-
քեր գոր ծադ րի այս եր ևույ թի դեմ պայ քա րի հա մար։ Նախ 
ու սում նա սի րութ յուն պետք է կա տար վի ի րա վի ճա կի ի րա-
կան խնդիր նե րի վեր հան ման հա մար, այ նու հետև դրանց 
պատ ճառ նե րի խոր քա յին ու սում նա սի րութ յուն պետք է ի րա-
կա նաց վի, և յու րա քանչ յուր խնդրի հա մար անհ րա ժեշտ է 
գտնել դրան հա մա պա տաս խան լուծ ման ե ղա նակ։ Ա ռանձ-
նա հատ կութ յուն նե րը շատ են` պայ մա նա վոր ված տու ժող-
նե րի խո ցե լիութ յամբ և  ա րար քի դրսևոր մամբ։

Այդ իսկ պատ ճա ռով պե տութ յու նը պետք է հա մա լիր ու հա-
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մա կար գա յին ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման քա ղա քա կա նութ-
յուն որ դեգ րի խնդիր նե րի ար մա տա կան վե րաց ման հա-
մար, այլ ոչ դրանց սոսկ մա կե րե սա յին լու ծում ներ տրվեն` 
հատ վա ծա կան մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց մամբ։ Ա րար քի 
քրեա կա նաց մամբ կամ օ րենսդ րա կան դաշ տի կա տա րե լա-
գործ մանն ուղղ ված ձեռ նար կում նե րով միայն հնա րա վոր չէ 
պայ քա րել բռնութ յան եր ևույ թի դեմ։ Այն բազ մաո լոր տա յին 
հա մա լիր մի ջո ցա ռում նե րի ամ բող ջա կա նութ յամբ պետք է 
հաղ թաhար վի։ Այդ պի սիք կա րող են լի նել ի րա զեկ ման աշ-
խա տանք նե րի, գի տակ ցութ յան մա կար դա կի բարձ րաց ման 
կրթա կան ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը, հա տուկ վե րա պատ-
րաս տում նե րի ի րա կա նա ցու մը ի րա վա սու մար մին նե րի ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար։ 

Այս հա մա տեքս տում չա փա զանց կար ևոր են ըն տա նի քում 
բռնութ յան խնդրով զբաղ վող մաս նա գետ նե րի կա րո ղութ-
յուն նե րը, բռնութ յան են թարկ վո ղի ու գոր ծադ րող նե րի հետ 
աշ խա տան քում ճիշտ վե րա բեր մուն քը և հա մա կար գա յին 
մո տե ցու մը։ Ըն տա նե կան բռնութ յու նը տար բեր` ի րա վա-
կան, հո գե բա նա կան, սո ցիա լա կան և  այլ աս պեկտ ներ նե-
րա ռող խնդիր է, ուս տի և դ րա դեմ պայ քարն ու կան խար գե-
լու մը են թադ րում են հա մա լիր ու հա մա պար փակ մո տե ցում։ 
Ի րա վունք նե րի ի րա ցու մը ե րաշ խա վո րե լու, խտրա կա նութ-
յու նը լիո վին վե րաց նե լու և հա վա սա րութ յան հաս տատ ման 
հա մար անհ րա ժեշտ է գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մա լիր մո-
տե ցում. մի հարց է օ րենսդ րո րեն մար դու հիմ նա կան ի րա-
վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման ու դ րանց 
պաշտ պա նութ յան հա մար մե խա նիզմ նե րի ամ րագ րու մը, և  
այլ հարց է դրանց կի րարկ ման ա պա հո վու մը, որն ի րա կա-
նաց վում է ի րա վա պահ մար մին նե րի, պե տա կան ի րա վա սու 
այլ մար մին նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից, ո րի հա մար 
կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի այդ մար մին նե րի ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րի մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րի և կա րո ղութ-
յուն նե րի զար գա ցու մը ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ քե րին 
ար ձա գան քե լու հա մար։
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Չա փա զանց կար ևոր են նաև հա սա րա կութ յան տե ղե կաց-
վա ծութ յանն ու գի տակ ցութ յան բարձ րաց մանն ուղղ ված 
քայ լե րը: Այդ նպա տա կով սույն ձեռ նար կում ներ կա յաց ված 
են կա նանց և տ ղա մարդ կանց ան հա վա սա րութ յան հիմ նա-
կան խնդիր նե րի հաղ թա հար ման, բռնութ յան գոր ծադր ման 
վե րաց ման և դ րա կան խար գել ման մի ջազ գա յին սկզբունք-
նե րին ու չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան մե խա նիզմ նե-
րը։ Անդ րա դարձ է կա տար վել նաև տար բեր ծա ռա յութ յուն-
ներ մա տու ցող և գոր ծա ռույթ ներ ու նե ցող՝ խնդրին առնչ վող 
ի րա վա սու ան ձանց վար քագ ծա յին մո դել նե րին, մաս նա գի-
տա կան աշ խա տան քի ի րա կա նաց ման գոր ծի քա կազ մին։ 
Ա վե լին՝ ներ կա յաց վում է գեն դե րա յին հա վա սա րութ յան 
խթան ման հա մար օգ տա գործ վող գոր ծի քա կազ մը։ Այն կա-
րող է օգ տա կար լի նել «թեժ գիծ» ծա ռա յութ յան կամ բռնութ-
յան են թարկ ված ան ձանց հետ ա ռա ջին հեր թին շփվող մաս-
նա գետ նե րի, սո ցիա լա կան աշ խա տող նե րի, ի րա վա պահ 
մար մին նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և  առ հա սա րակ ի րա վա-
պաշտ պան գոր ծու նեութ յուն ծա վա լող ան ձանց հա մար։

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆՍԿԶԲՈՒՆՔ

Ան հա վա սա րութ յան հաղ թա հար ման նպա տա կով բո լոր աշ-
խա տան քե րը պետք է ի րա կա նաց վեն` մտքում ու նե նա լով 
հենց այս տար բե րութ յուն նե րը։ Դա նշա նա կում է, որ ան հա-
վա սա րութ յան խնդիր ներ կա րող են ա ռա ջա նալ, ե թե հա-
վա սար պայ ման ներ են ստեղծ վում հա սա րա կութ յան բո լոր 
ան դամ նե րի հա մար։ Չե զոք, ա ռանց տար բե րակ ման կար-
գա վո րում նե րի ամ րագ րու մը, գործ նա կա նում կրկին ա ռանց 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի հաշ վառ ման քայ լե րի ձեռ նար-
կու մը ինք նին հան գեց նում են ան հա վա սար, ան գամ խտրա-
կան վե րա բեր մուն քի։ Լա վա գույն սկզբունք` որ պես աշ-
խա տան քի ու ղե նիշ, կա րող է լի նել այն, որ բո լոր ան ձանց 
խնդիր նե րը պետք է լու ծում ստա նան ան ձանց ա ռանձ նա-
հատ կութ յուն նե րին և կա րիք նե րին հա մա պա տաս խան։



ԱՆԴՐԱԴԱՐՁԵՎԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ

73

ԱՆՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅԱՆՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ,ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ
ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆՎՐԱԱԶԴՈՂԽՆԴԻՐՆԵՐ

Մի ջազ գա յին չա փա նիշ ներն ու սկզբունք նե րը հստակ ամ-
րագ րում են հա վա սար ի րա վունք ներ և հ նա րա վո րութ-
յուն ներ, կյան քի բո լոր ո լորտ նե րին հա վա սա րա պես մաս-
նակ ցե լու հնա րա վո րութ յուն բո լոր ան ձանց հա մար։ Ան ձի 
հիմ նա րար ի րա վունք ներն ու ա զա տութ յուն նե րը հա մընդ-
հա նուր ճա նա չում ու նեն թե՛ ներ պե տա կան օ րենսդ րութ-
յամբ, թե՛ մի ջազ գա յին փաս տաթղ թե րով։ Այ սու հան դերձ, 
ան հա վա սա րութ յան խնդիր նե րը, խտրա կա նութ յան դրսևո-
րում ներն ու դրանց բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը շա րու-
նա կում են տեղ գտնել հա սա րա կութ յու նում։ Ըն տա նե կան 
բռնութ յու նը խախ տում է մար դու հիմ նա րար ի րա վունք ներն 
ու ա զա տութ յուն նե րը և խո չըն դո տում դրանց ի րաց մա նը: 
Չ նա յած մի շարք նա խա ձեռ նութ յուն նե րին` օ րենսդ րութ յան 
կա տա րե լա գործ ման աշ խա տանք նե րին և գործ նա կան քայ-
լե րին, դեռևս շատ ա նե լիք ներ կան ըն տա նե կան բռնութ յան 
դեմ պայ քա րի, այդ պի սի բռնութ յան կան խար գել ման և  ան-
ձանց ի րա վունք նե րի ու հնա րա վո րութ յուն նե րի ամ բող ջա-
կան հա վա սա րութ յան ա պա հով ման ուղ ղութ յամբ։ Այդ հար-
ցում դեռևս չկան բա վա րար ե րաշ խիք ներ, ին չի պատ ճա ռով 
կյան քի տար բեր ո լորտ նե րում ար ձա նագր վում են ի րա վունք-
նե րի ոտ նա հար ման և խտ րա կա նութ յան դրսևոր ման բազ-
մա թիվ դեպ քեր։ 

Հե տա զո տութ յան ըն թաց քում ի րա կա նաց ված հար ցա- 
զ րույց նե րի հա մա դիր վեր լու ծութ յու նը վեր է հա նել ըն տա նե-
կան բռնութ յան դրսևոր ման, դրա հաղ թա հա րու մը խո չըն դո-
տող տար բեր խնդիր ներ, ո րոն ցից են.

• աշ	խա	տան	քա	յին	ի	րա	վուն	քի	ի	րաց	ման	խո	չըն	դոտ	նե	րը՝	
ցածր	մրցու	նա	կութ	յուն	աշ	խա	տա	շու	կա	յում,	աշ	խա	տա
վար	ձի	ճեղք	վածք	(տար	բե	րութ	յուն)․

• տն	տե	սա	կան	նե	րու	ժի	 ի	րաց	ման	հնա	րա	վո	րութ	յան	բա



ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

74

ցա	կա	յութ	յու	նը	կամ	դրա	սահ	մա	նա	փա	կում	նե	րը։ Զ բաղ-
վա ծութ յան ա պա հով ման հար ցը խո րա պես խնդրա հա-
րույց է, բայց հա սա րա կութ յան ո րոշ շրջա նակ դրա նից 
կա րող է ա վե լի տու ժել։ Օ րի նակ` կարծ րա տի պե րը խո չըն-
դո տում են նաև կա նանց ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու-
նեութ յա նը և  առ հա սա րակ տնտե սա կան նե րու ժի օգ տա-
գործ մա նը։ Կա նայք և  աղ ջիկ նե րը կազ մում են աշ խար հի 
բնակ չութ յան մոտ 50 տո կո սը՝ ընդ հա նուր նե րու ժի կե-
սը, և  այս ան հա վա սա րութ յու նը խան գա րում է հա սա-
րա կութ յան կա յուն ա ռա ջըն թա ցին, քա նի որ կա նանց 
նե րու ժի օգ տա գոր ծու մը և ն րանց տնտե սա կան ակ տի-
վութ յու նը կա րող են զգա լիո րեն նպաս տել պե տութ յան 
տնտե սա կան ա ճին և  ար տադ րո ղա կա նութ յան ու ընդ-
հա նուր արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց մա նը․

• պե	տութ	յան	կող	մից	ա	ջակ	ցութ	յան,	հա	մա	լիր	ծա	ռա	յութ
յուն	նե	րի	տրա	մադր	ման	բա	ցա	կա	յութ	յու	նը․

• ար	դա	րա	դա	տութ	յան	 մատ	չե	լիութ	յան	 խնդի	րը։	 Այն կա-
րող է նե րա ռել տար բեր խնդիր ներ, ինչ պի սիք են, օ րի նակ, 
ի րա վա սու պե տա կան մար մին նե րի մաս նա գի տա կան 
կա րո ղութ յուն նե րի թե րա ցում նե րը։ Այս խնդրի պատ ճառ 
կա րող է դառ նալ նաև ան ձանց տե ղե կաց վա ծութ յան և  
ի րա վա գի տակ ցութ յան պա կա սը։

Ըն տա նե կան բռնութ յան դեմ պայ քա րի և դ րա կան խար գել-
ման նպա տա կով պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան, ռազ մա-
վա րութ յան մշակ ման հիմ քում կա րող է լի նել.

• ընտանեկանբռնությանկանխարգելումը, ո րը նե րա ռում 
է նաև խնդրի պատ ճառ նե րի ար մատ նե րի, վե րա բեր-
մուն քի փո փո խութ յան և  ըն տա նե կան բռնութ յան դրսևո-
րումն ար դա րաց նող պատ ճառ նե րի թի րա խա վո րում։

• Անձանցպաշտպանությանիրականացումը,համալիրև
որակյալծառայություններիամբողջականմատչելիութ
յունը,որոնքներառումեն՝ 
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• ա պաս տա րան նե րի առ կա յութ յուն․ 

• թեժ գծի ծա ռա յութ յան մա տու ցում․ 

• ա ռաջ նա յին ա րագ ան ձա գան քի ա պա հո վում․ 

• հո գե բա նա կան, ի րա վա բա նա կան, սո ցիալ-տնտե սա-
կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցում։ 

• Բռնություն գործադրողների և այլ իրավախախտների
պատասխանատվության ենթարկման մեխանիզմի կա
տարելագործում։ 

• Ներառականձեռնարկումներխնդրի դեմ պայ քա րի արդ-
յու նա վետ, հա մա պար փակ մե խա նիզմ նե րի սահ ման ման 
և կան խար գել ման հա մար։

Թ վարկ ված խնդիր նե րի հաղ թա հար մանն ուղղ ված մի քա նի 
քայլ ներ կա յաց վում են ստորև, սա կայն գոր ծիք նե րի շար քը 
շա րու նա կե լի է.

• ի րա վա սու մար մին նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցութ յան բա-
րե լա վում օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նութ յուն նե րի շրջա-
նա կում։ Հատ կա պես կար ևոր է նա խա տե սել հա մա գոր-
ծակ ցութ յան մե խա նիզմ ներ ի րա վա պահ մար մին նե րի և 
սո ցիա լա կան, հո գե բա նա կան ծա ռա յութ յուն ներ մա տու-
ցող կազ մա կեր պութ յուն նե րի միջև։ Դաշ տա յին աշ խա-
տանք ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պութ յուն ներն օ րենս-
դ րա կան նոր մե րի գործ նա կան կի րա ռութ յան ժա մա նակ 
ա ռա ջինն են տես նում դրանց ազ դե ցութ յու նը հա սա րա-
կութ յան տար բեր ան դամ նե րի վրա, ուս տի լա վա տեղ յակ 
լի նե լով գործ նա կան խնդիր նե րից՝ կա րող են մատ նան շել 
և՛ օ րենսդ րա կան բա ցե րը, և՛ գործ նա կան կի րա ռութ յան 
թե րութ յուն նե րը.

• հա սա րա կութ յան լայն շրջա նակ նե րի հա մար ի րա զեկ-
ման մի ջո ցա ռում նե րի և դա սըն թաց նե րի կազ մա կեր-
պում, օ րի նակ, բռնութ յան ան թույ լատ րե լիութ յան, դրա 
պատ ճառ նե րի ու հետ ևանք նե րի մա սին.
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• խո ցե լի խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կա րո ղութ յուն նե րը 
զար գաց նող այն պի սի դա սըն թաց նե րի կազ մա կեր պում, 
ո րոնք կնպաս տեն ան ձանց հմտութ յուն նե րի, կա րո ղութ-
յուն նե րի զար գաց մա նը և  ան կախ, բռնութ յու նից զերծ 
ապ րե լուն։ Ն ման դա սըն թաց ներ պետք է կազ մա կերպ-
վեն տա րի քա յին տար բեր խմբե րի հա մար։ Ե րե խա նե րը 
պետք է հստակ պատ կե րա ցում ու նե նան բռնութ յան բա-
ցա սա կան եր ևույ թի շուրջ, որ պես զի վաղ հա սա կից տե-
ղե կաց ված լի նեն և հմ տութ յուն ներ ու նե նան դրան ցից 
զերծ մնա լու հա մար։ Նույ նը նաև պետք է ի րա կա նաց-
վի ե րի տա սարդ նե րի շրջա նում։ Ի դեպ՝ աշ խա տանք ներ 
պետք է ի րա կա նաց վեն տղա նե րի և  աղ ջիկ նե րի հա մար 
հա վա սա րա պես, քա նի որ ներ կա յումս այդ թե մա նե րի 
լսա րա նը հիմ նա կա նում կա նայք են լի նում։ Բա ցի դրա-
նից՝ այս դա սըն թաց նե րը պետք է կազ մա կեր պել բռնութ-
յուն գոր ծադ րո ղի և բռ նութ յան են թարկ վո ղի հա մար` 
ա ռան ձին ներ կա յաց նե լով խնդրի հա մա պա տաս խան 
աս պեկտ նե րը, ինչ պես նաև բռնութ յան վար քագ ծա յին 
մո դե լի վե րար տադ րութ յան գոր ծո նը.

• վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րի կազ մա կեր պում, 
ո րոնք ուղղ ված կլի նեն ըն տա նի քի տար բեր ան դամ նե-
րի կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց մա նը և հաշ վի կառ նեն 
տնտե սութ յան՝ տվյալ պա հին ակ տո ւալ կա րիք նե րը.

• ի րա զեկ ման աշ խա տանք ներ հա սա րա կութ յան լայն 
շրջա նակ նե րի հա մար՝ միտ ված կա նանց տնտե սա կան 
ակ տի վութ յան և  աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի ա զատ 
ի րաց ման շուրջ առ կա կարծ րա տի պե րի վե րաց մա նը.

• դա սըն թաց նե րի կազ մա կեր պում, ո րոնք կա նանց լա-
վա գույնս կտե ղե կաց նեն նրանց աշ խա տան քա յին ի րա-
վունք նե րի և հ նա րա վոր խախ տում նե րի դեպ քում դրանց 
վե րա կանգն ման մե խա նիզմ նե րի մա սին.

• նպա տա կա յին ար ձա կուր դում գտնվող կա նանց հա մար 
կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման վե րա պատ րաս տում-
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նե րի կազ մա կեր պում, ին չը կնպաս տի նրանց մրցու նա-
կութ յան պահ պան մա նը․

• գոր ծա րար մեն թո րութ յան ծրագ րե րի նա խա ձեռ նում․

• ա ռան ձին ծրագ րե րի ի րա կա նա ցում՝ ուղղ ված հաշ ման-
դա մութ յուն ու նե ցող կա նանց ի րա վունք նե րի սահ մա նա-
փա կում նե րի վե րաց մանն ու դրանց ա զատ ի րաց մա նը.

• բռնութ յան տար բեր տե սակ նե րի վե րա բեր յալ հա սա րա-
կութ յան ի րա զեկ մանն ուղղ ված ար շավ նե րի ի րա կա նա-
ցում՝ օ րենսդ րա կան կար գա վո րում նե րի նե րառ մամբ.

• տղա մարդ կանց հետ աշ խա տանք՝ ուղղ ված բռնութ յան, 
դրա շուրջ սխալ ըն կա լում նե րի և  առ հա սա րակ առ կա 
կարծ րա տի պա յին մո տե ցում նե րի վե րաց մա նը.

• ար շավ նե րի կամ ի րա զեկ ման այլ մի ջո ցա ռում նե րի ի րա-
կա նա ցում հե ղի նա կութ յուն վա յե լող կամ հա ջո ղակ պատ-
մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ներգ րավ մամբ.

• ի րա վա սու մար մին նե րի կա րո ղութ յուն նե րի, մաս նա գի-
տա կան գի տե լիք նե րի (հատ կա պես տու ժող նե րի հետ 
աշ խա տե լու հմտութ յուն նե րի) զար գաց մանն ուղղ ված 
վե րա պատ րաս տում նե րի կազ մա կեր պում։ 

Գեն դե րա յին հա վա սա րութ յան հաս տատ ման, կա նանց 
տնտե սա կան, քա ղա քա կան և հա մայն քա յին ակ տի վութ յան 
խթան ման հա մար օգ տա գործ վող գոր ծիք նե րը կա րող են 
շատ տար բեր լի նել, սա կայն դրանք պետք է հստակ ընտր-
ված լի նեն՝ կոնկ րետ խնդրի լուծ մա նը հաս նե լու նպա տա կով, 
որ պես զի հնա րա վո րինս թի րա խա յին մո տեց մամբ ե րաշ խա-
վոր վի խնդիր նե րի լուծ ման արդ յու նա վե տութ յու նը։

Ո րո շում նե րի հա վա սա րակշռ ված կա յաց ման և  արդ յու նա-
վե տութ յան հա մար կար ևոր է նաև քա ղա քա կա նութ յան կամ 
ռազ մա վա րա կան ուղ ղութ յուն նե րի մշակ ման և գործ նա կա-
նում դրանց կի րար կումն ի րա կա նաց նող մար մին նե րում աշ-
խա տա կազ մի գեն դե րա յին բա լան սա վոր ված ներ կա յա ցուց-
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չութ յու նը, ո րը կնպաս տի հա վա սա րութ յան հաս տատ ման և 
գեն դե րա յին մեյնսթ րի մին գի խթան մա նը։ 

Գեն դե րա յին հա վա սար ներ կա յա ցուց չութ յամբ պե տա-
կան մար մին նե րի աշ խա տան քը են թադ րում է ան ձանց կա-
րիք նե րի և շա հե րի հա վա սա րակշռ ված ու արդ յու նա վետ 
ար ձա գան քում: Ներ կա յումս, սա կայն, հա վա սար ներ կա-
յաց վա ծութ յունն ա պա հով ված չէ պե տա կան տար բեր մար-
մին նե րում և  ո րո շում կա յաց նող նե րի տար բեր մա կար դակ-
նե րում։

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ«ՄԱՅՐՈՒՂԱՑՈՒՄ»(ՄԵՅՆՍԹՐԻՄԻՆԳ)

Գեն դե րա յին մեյնսթ րի մին գը քա ղա քա կա նութ յան վե րաձ ևա-
կերպ ման, կա տա րե լա գործ ման, մշակ ման ու գնա հատ ման 
սկզբունք նե րի հա մա լիր է, ո րի նպա տակն է կյան քի բո լոր 
ո լորտ նե րում և մա կար դակ նե րում ա պա հո վել գեն դե րա յին 
հա վա սա րութ յուն։5 Գեն դե րա յին մեյնսթ րի մին գը մի ջազ գայ-
նո րեն կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի հա վա սա րութ յան քա-
ղա քա կա նութ յուն նե րի մշակ ման և  ի րա կա նաց ման հա մար։ 
Այս մո տե ցու մը նպա տակ ու նի վե րա փո խել խնդրա հա րույց 
հա րա բե րութ յուն նե րը պե տութ յան կող մից բո լոր քա ղա քա-
կա նութ յուն նե րում՝ ծրագ րե րում, գոր ծըն թաց նե րում ու հա-
մա կար գե րում հա վա սա րութ յան դրույ թը հա մա կարգ ված 
կեր պով նե րա ռե լու մի ջո ցով։ 

Այն պետք է ան բա ժա նե լի մաս կազ մի յու րա քանչ յուր պե-
տա կան ի րա վա սու մարմ նի ամ բողջ գոր ծու նեութ յան հա-
մար։ Կար ևոր է հի շել, որ գեն դե րա յին մեյնսթ րի մին գը ոչ թե 
փո խա րի նում է առ կա հնա րա վո րութ յուն նե րին կամ գոր ծող 
քա ղա քա կա նութ յանն ու ծրագ րե րին, այլ էա կա նո րեն լրաց-
նում է դրանց։ Հետ ևա բար, դրա սկզբունք նե րը հար կա վոր է 

5.  Հասկացո ւթ յո ւնը  ընդունված է ՄԱԿ -ի, Եվր ոպ ական հանձնաժողովի և 
Եվրոպայի խորհրդի կողմից։ Այն սահմանվել է Եվրոպայի խորհրդի կողմից։ Տե՛ս 
Co uncil of Europe  (2004). Gender main st re am in g: C on ce ptu al framework, methodology 
and presentation of good practices. Final report of activities  of the Group of Specialists  
o n Ma ins treaming (EG-S-MS). Strasbourg: Directorate General of Human Rights. 
Available at: https://rm.coe.int/1680596135 [Accessed 18.08.2020]։

https://rm.coe.int/1680596135
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պահ պա նել ոչ միայն քա ղա քա կա նութ յան մշակ ման և  ի րա-
կա նաց ման ըն թաց քում, այլև ա ռան ձին գոր ծա ռույթ նե րի 
ի րա կա նաց ման աշ խա տան քում։

Խն դիր նե րի հաղ թա հար ման հա մա լիր և հա մա պար փակ 
գոր ծի քա կազ մի հետև յալհինգսկզբունքները6 ամ փոփ ներ-
կա յաց նում են գոր ծո ղութ յուն ներ ու մի ջո ցա ռում ներ, ո րոնք 
կա րող են հաշ վի առն վել գեն դե րա յին մեյնսթ րի մին գին ուղղ-
ված գոր ծըն թա ցի ներդր ման հար ցում։ 

1. Գենդերայինզգայունլեզու

Բո վան դա կութ յու նը, ընտր ված բա ռա կազ մը և խոսքն առ-
հա սա րակ պետք է ուղղ ված, զտված լի նեն խտրա կան 
մտքե րից, կարծ րա տի պա յին մտա ծե լա կեր պից և  ար մա տա-
վոր ված դե րա բաշ խու մից։ Հա յե րե նում, ի տար բե րութ յուն մի 
շարք այլ լե զու նե րի, բա ցա կա յում է դե րա նուն նե րի և հո լո-
վաձ ևե րի սե ռա յին տար բե րա կու մը, ին չի շնոր հիվ լեզ վում 
գեն դե րա յին ան հա վա սա րութ յան խնդիրն այն քան էլ սուր 
չէ, այ սու հան դերձ, պետք է ու շա դիր լի նել և ձեռն պահ մնալ 
գեն դե րա յին շեշ տադ րում նե րից։ Գեն դե րա յին զգա յու նութ-
յա նը պետք է հետ ևել փաս տաթղ թե րում, հե ռա խո սով կամ 
հա ղոր դակ ցութ յան այլ մի ջոց նե րով տե ղե կութ յուն փո խան-
ցե լիս, ինչ պես նաև գո վազ դի ներ կա յաց ման և հա ղոր դակց-
ման այլ ձևե րի ըն թաց քում։

2. Գենդերային տարանջատմամբ վիճակագրություն և
վերլուծություն

Վի ճա կագ րութ յան վա րու մը, տվյալ նե րի հա վա քու մը և 
դ րանց մշա կու մը պետք է ի րա կա նաց վեն գեն դե րա յին տա-
րան ջատ մամբ։ Հ նա րա վո րութ յան դեպ քում պետք է նաև 
նե րառ վեն սո ցիա լա կան և  այլ ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, 
ո րոնք կնպաս տեն վի ճա կագ րութ յան և  ի րա վի ճա կի հստակ 
պատ կե րի ձևա վոր մա նը։

6. Տե՛ս City of Vienna (2011). T he five principles of gender mainstreaming. Available 
at: https://www.wien.gv.at/english/administration/gendermainstrea ming/principles/
five-princip le s. ht ml [Accessed 18.08.2020]։

https://www.wien.gv.at/english/administration/gendermainstreaming/principles/five-principles.html
https://www.wien.gv.at/english/administration/gendermainstreaming/principles/five-principles.html
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3. Ծառայությունների հավասար հասանելիություն և օգ
տագործում

Ծա ռա յութ յուն նե րի հա սա նե լիութ յու նը պետք է գնա հա տել 
ըստ շա հա ռու նե րի տար բեր խմբե րի վրա ու նե ցող ազ դե-
ցութ յուն նե րի տար բե րութ յան: Իսկ ծա ռա յութ յուն նե րը նա-
խագ ծե լիս պետք է հաշ վի առն վեն դրանց շա հա ռու նե րը, 
թի րա խա յին խմբե րը և ն րանց հա տուկ կա րիք նե րը։ 

4. Որոշումներիկայացմանգործընթացներումշահառունե
րիհավասարներգրավում

Ո րո շում նե րի կա յաց ման ըն թաց քում հա վա սա րակշռ ված 
թի մի սկզբուն քի մա սին ար դեն նշվել է, մաս նա վո րա պես, 
քա ղա քա կա նութ յան մշակ ման գոր ծըն թաց նե րում հա վա-
սար ներգ րավ վա ծութ յան պար տա դիր ա պա հո վու մը պետք 
է ա ռանձ նաց նել։ Այս սկզբուն քով է պետք ա ռաջ նորդ վել նաև 
սե փա կան գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում՝ մի ջո ցա ռում ներ և  
աշ խա տանք ներ կազ մա կեր պե լիս, աշ խա տան քա յին խմբեր 
ձևա վո րե լիս և  այլն։ 

5. Հավասար վերաբերմունքի ներառում կառավարման
գործընթացներում

Հա սա րա կութ յան յու րա քանչ յուր խմբի հաշ վի առ նե լը նպաս-
տում է ռե սուրս նե րի ա ռա վե լա գույնս արդ յու նա վետ օգ տա-
գործ մա նը և հա ջո ղութ յա նը։ Ան ձանց հետ կապ ված բո լոր 
թի րախ նե րը և ն պա տակ նե րը պետք է սահ ման վեն լիար ժեք 
հա վա սա րութ յան տե սանկ յու նից և, օ րի նակ, պետք է տա-
րան ջատ վեն ըստ սե ռե րի:

Հա վա սա րութ յան ա պա հով ման նպա տա կով գոր ծու նեութ-
յան ի րա կա նաց ման ըն թաց քում պետք է ա պա հով վեն 
խտրա կա նութ յան ար գել քի, մար դու ի րա վունք նե րի մո-
տեց ման հի ման վրա չա փա նիշ նե րը` դրանք նե րա ռե լով 
թե՛ սե փա կան գոր ծու նեութ յան ի րա կա նաց ման, թե՛ քա ղա-
քա կա նութ յան մշակ ման մեջ։ Կար ևոր է խո ցե լի խմբե րի ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րին տար բեր ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցու մը 
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և  ա ջակ ցութ յան տրա մադ րու մը` հաշ վի առ նե լով ծա ռա յութ-
յուն նե րի մա տուց ման, աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը տվյալ ան ձանց պա րա գա յում։ 
Հա սա րա կութ յան շրջա նում հա մե րաշ խութ յան, հա վա սա-
րութ յան ա պա հով ման, սո ցիա լա կան ներգ րավ վա ծութ յան 
ամ րապնդ ման, ինչ պես նաև հան րա յին երկ խո սութ յան 
ձևա վոր ման գոր ծում կար ևոր վում է գեն դե րա յին մեյնսթ րի-
մին գի նե րառ ման անհ րա ժեշ տութ յու նը։

Ժա մա նա կի ըն թաց քում մեյնսթ րի մին գի զար գաց մամբ մի-
ջազ գա յին փոր ձը ընդ լայն վել է, և դ րա գոր ծադր ման նպա-
տա կով մշակ վել են մի շարք մե թոդ ներ, ո րոն ցից մի քա նիսն 
ար դեն իսկ ա պա ցու ցել են ի րենց արդ յու նա վե տութ յու նը 
մի ջազ գա յին մա կար դա կում։ Յու րա քանչ յուր կա ռույց կամ 
մաս նա գետ ին քը կա րող է մե թո դի ընտ րութ յուն ի րա կա նաց-
նել տվյալ խնդրի հա մար թի րա խա յին լու ծում ներ գտնե լու 
նպա տա կով, այ դու հան դերձ ներ կա յաց վում է մի ջազ գա յին 
լա վա գույն մե թոդ նե րից մի քա նի սը, ո րոն ցից կա րե լի է ընտ-
րել կամ դրանք հա մադ րել աշ խա տան քում։

ԱՍՏԻՃԱՆԻՄԵԹՈԴ7

Գեն դե րա յին հա վա սա րութ յան և կա նանց hզո րաց մանն 
ուղղ ված այս մե թո դը մշակ վել է Շ վե դիա յի կա ռա վա րութ յան՝ 
Գեն դե րա յին մեյնսթ րի մին գի ա ջակ ցութ յան հանձ նա ժո ղո վի 
կող մից: Այն նե րա ռում է ութ քայլ`

1. հիմ նա րար ըն կա լում. կազ մա կեր պութ յան բո լոր ան-
դամ նե րի, կա ռա վար ման բո լոր մա կար դակ նե րի ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար գեն դե րա յին հա վա սա րութ յան 
հիմ նախն դիր նե րի վե րա բեր յալ կրթա կան և վե րա պատ-
րաստ ման ծրագ րե րի ի րա կա նա ցում.

7. Bergquist-Månsson, S. & Jäm Stöd (2007). Gender Equality in Public Services. 
Some useful advice on gender mainstreaming. Stockholm: Swedish Government 
Official Reports, 50-53. Available at: https://www.government.se/49 b7 30 /c ont-
entassets/3d89b0f447ec43a 4b3179c4a22c370e8/gender-equality-in-public-services-
sou-200715 [Accessed 18.08.2020]․

https://www.government.se/49b730/contentassets/3d89b0f447ec43a4b3179c4a22c370e8/gender-equality-in-public-services-sou-200715
https://www.government.se/49b730/contentassets/3d89b0f447ec43a4b3179c4a22c370e8/gender-equality-in-public-services-sou-200715
https://www.government.se/49b730/contentassets/3d89b0f447ec43a4b3179c4a22c370e8/gender-equality-in-public-services-sou-200715
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2. փո փո խութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման հա մար նա խա պայ-
ման նե րի առ կա յութ յան ու սում նա սի րութ յուն. արդ յոք կա՞ 
գեն դե րա յին մեյնսթ րի մին գի կի րառ ման ընդ հա նուր կամք, 
ո րո՞նք են հնա րա վոր օ գուտ նե րը և խո չըն դոտ նե րը.

3. աշ խա տանք նե րի պլա նա վո րում և կազ մա կեր պում. կար-
ևոր է սահ մա նել ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րը և հետ ևել աշ-
խա տան քի կազ մա կերպ ման ցու ցիչ նե րին.

4. գոր ծու նեութ յան ու սում նա սի րութ յուն. հար կա վոր է ու-
սում նա սի րել վեր լու ծութ յան են թա կա և բա րե լավ ման 
կա րիք ու նե ցող հար ցե րը և հս տա կեց նել նպա տակ նե րը.

5. վեր լու ծութ յուն. անհ րա ժեշտ է ու սում նա սի րել և վեր լու ծել 
ինս տի տու ցիո նալ գոր ծու նեութ յան ի րա կա նա ցու մը գեն-
դե րա յին հա վա սա րութ յան տե սանկ յու նից.

6. սահ մա նել մի ջո ցա ռում ներ. նա խագ ծել ի րա կա նաց ման 
պլա նը գեն դե րա յին հա վա սա րութ յունն ա պա հո վող գոր-
ծու նեութ յան նպա տակ ներ ու ցու ցա նիշ ներ նե րա ռե լով. 
ի՞նչ ենք ցան կա նում փո խել, ի՞նչ քայ լեր և  ինչ պե՞ս պետք 
է ի րա կա նաց նել, ինչ պե՞ս ենք չա փե լու մեր գոր ծո ղութ-
յուն նե րի հա ջո ղութ յու նը.

7. մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցում. ի րա կա նաց նել նա-
խագծ ված գոր ծո ղութ յուն նե րը. 

8. արդ յուն քի գնա հա տում. գնա հա տել ա ռա ջըն թա ցը գեն-
դե րա յին հա վա սա րութ յան տե սանկ յու նից՝ արդ յոք հա-
սա՞նք սահ ման ված նպա տակ նե րին, ի՞նչ դա սեր քա ղե-
ցինք, ո րո՞նք են հե տա գա քայ լե րը։

4RԻՄԵԹՈԴ8

Շ վե դա կան հա ջորդ մե թո դը հիմն ված է չորս քայ լե րի վրա՝ 

8. Bergquist-Månsson, S. & Jäm Stöd (2007). Gender Equality in Public Services. 
Some useful advice on gender mainstreaming. Stockholm: Swedish Government 
Official Reports, 53. Available at: https://www.government.se/49 b7 30 /c ont-
entassets/3d89b0f447ec43a 4b3179c4a22c370e8/gender-equality-in-public-services-
sou-200715 [Accessed 18.08.2020]․

https://www.government.se/49b730/contentassets/3d89b0f447ec43a4b3179c4a22c370e8/gender-equality-in-public-services-sou-200715
https://www.government.se/49b730/contentassets/3d89b0f447ec43a4b3179c4a22c370e8/gender-equality-in-public-services-sou-200715
https://www.government.se/49b730/contentassets/3d89b0f447ec43a4b3179c4a22c370e8/gender-equality-in-public-services-sou-200715
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ներ կա յաց վա ծութ յուն, ռե սուրս ներ, ի րա կա նութ յուն (ի րա-
կա նութ յան ար տա ցո լում) և  ի րա կա նա ցում9։ Գեն դե րա յին 
մեյնսթ րի մին գի այս մո դե լի 1-ին քայ լի՝ ներ կա յաց վա ծութ յան 
նպա տակն է բա ցա հայ տել պաշ տո նա կան և  ոչ պաշ տո նա-
կան մա կար դակ նե րում ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն-
թա ցում կա նանց և տ ղա մարդ կանց ներ կա յաց վա ծութ յան 
աս տի ճա նը: Երկ րորդ քայ լը կա նանց և տ ղա մարդ կանց 
շրջա նում ռե սուրս նե րի՝ գու մա րի, հնա րա վո րութ յուն նե րի, 
ժա մա նա կի և ծա ռա յութ յուն նե րի տնօ րին ման ու սում նա սի-
րութ յան ի րա կա նա ցումն է: Եր րորդ՝ այս քայ լի ըն թաց քում 
պետք է բա ցա հայ տել, թե կազ մա կեր պութ յան կող մից նե-
րառ ված կամ կի րառ վող նոր մե րը ինչ պես են ազ դում գեն-
դե րա յին հա վա սար ներ կա յա ցուց չութ յան ու ռե սուրս նե րի 
բաշխ ման վրա: Չոր րորդ՝ նա խորդ քայ լի արդ յուն քում ձեռք 
բեր ված տվյալ ներն օգ տա գործ վում են հե տա գա յում քա ղա-
քա կա նութ յան մշակ ման, նոր նպա տակ նե րի սահ ման ման և  
աշ խա տանք նե րի ու ղենշ ման հա մար:

Ինչ	պե՞ս	ընտ	րել	 գեն	դե	րա	յին	մեյնսթ	րի	մին	գի	մե	թո	դը	
աշ	խա	տան	քում	

Գեն դե րա յին հա վա սա րութ յան խթան ման հա մար լա-
վա գույն մո դե լը մի ջազ գայ նո րեն ըն դուն ված և գործ-
նա կա նում հա ջո ղութ յան հա սած մե թոդ ներն են, ո րոնց 
ընտ րութ յու նը պետք է կա տա րել՝ ել նե լով տե ղա կան 
խնդիր նե րից և  ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից, ինչ պես 
նաև տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծում բնո րոշ հար ցե րից:

Կար ևոր է մտա պա հել հետև յալ հար ցե րը՝

• ինչ պե՞ս ի րա կա նաց նել փո փո խութ յուն ներ.

• ինչ պե՞ս ա պա հո վել գեն դե րա յին հա վա սա րութ-
յու նը և զ գա յու նութ յու նը՝ նե րառ յալ ՔՀԿ-ի աշ խա-
տան քում.

• որ տե ղի՞ց սկսել, ին չի՞ն ու շադ րութ յուն դարձ նել, 

9.  Անգլերեն՝ Representation, Resources, Realia , Realization․
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ինչ պե՞ս պատ րաստ վել:

Նա խա պատ րաս տա կան փու լի ըն թաց քում պետք է 
ո րո շել՝ ինչ պես սկսել և  ինչ ուղ ղութ յամբ շարժ վել։ Այս 
փու լին հա ջոր դում է կազ մա կեր պութ յան վեր լու ծութ-
յու նը, անհ րա ժեշտ փո փո խութ յուն նե րի նա խան շու մը, 
ռազ մա վա րութ յան և գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րի մշա-
կու մը։ Այ նու հետև ժա մա նակն է ի րա կա նաց նել գոր ծո-
ղութ յուն նե րի ծրա գի րը, ծրագ րի մշտա դի տար կու մը և 
գ նա հա տու մը:

ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՆԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ

Ըն տա նե կան բռնութ յան դեմ պայ քա րի և դ րա կան խար-
գել ման նպա տա կով ի րա կա նաց վող քայ լե րի հա մար կամ 
առ հա սա րակ պե տութ յան առջև ծա ռա ցած խնդիր նե րի 
արդ յու նա վետ լու ծու մը պա հան ջում է ռազ մա վա րա կան ուղ-
ղութ յուն նե րի սահ մա նում և դ րանց հա ջող ման քայ լե րի ձեռ-
նար կում, ո րոնց հա մար անհ րա ժեշ տութ յուն է ա ռա ջա նում 
նաև այդ ծրագ րե րը բյու ջե տա վո րել։ Բռ նութ յան խնդիր նե րը 
միայն գեն դե րա յին աս պեկ տով չպետք է դի տար կել, սա կայն 
հաշ վի առ նե լով նաև բռնութ յան գոր ծադր ման ա ռա ջաց ման 
և դ րա նից ա զատ վե լու հնա րա վո րութ յուն նե րի վրա ազ դող 
գեն դե րա յին հար ցե րը` անհ րա ժեշ տութ յուն է ա ռա ջա նում 
ռազ մա վա րութ յան մշակ ման ըն թացքն ի րա կա նաց նել հենց 
այս սկզբունք նե րի ներդր մամբ։ Գեն դե րա յին բյու ջե տա վո-
րու մը գեն դե րա յին մեյնսթ րի մին գի կի րա ռումն է բյու ջեի նա-
խագծ ման գոր ծըն թա ցում10: Դա նշա նա կում է, որ բյու ջեն 
պետք է գնա հատ վի՝ հաշ վի առ նե լով գեն դե րա յին հե ռան կա-
րը բյու ջե տա յին գոր ծըն թա ցի բո լոր մա կար դակ նե րում և վե-
րա կա ռու ցե լով ե կա մուտ ներն ու ծախ սե րը գեն դե րա յին հա-
վա սա րութ յան խթան ման նպա տա կով:

10. Q ui nn , S . (2 009 ).  Gender Budgeting: Practical Impl em en ta ti on . Strass bourg: 
Conseil de l’Europe, p. 5. Available at: https://rm.coe.int/1680599885 [Accessed 
1 0.08.2020].

https://rm.coe.int/1680599885
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Թեև կա րող է թվալ, թե բյու ջեի նա խագ ծու մը գեն դե րա յին 
հա վա սա րութ յան տե սանկ յու նից չե զոք գոր ծո ղութ յուն է, 
սա կայն ի րա կա նում այդ պես չէ, քա նի որ բյու ջեի մի ջո ցով 
ֆի նան սա վոր վող քա ղա քա կա նութ յունն ուղղ ված է հա սա-
րա կութ յան ա ռան ձին խմբե րին և  ու նի հա տուկ շա հա ռու-
ներ: Հետ ևա բար, գեն դե րա յին հա վա սա րութ յան խթան ման 
տե սանկ յու նից, թե՛ պլա նա վոր ման, թե՛ ի րա կա նաց ման ըն-
թաց քում կար ևոր է ու սում նա սի րել, թե ինչ ազ դե ցութ յուն ու-
նի կամ կու նե նա տվյալ քա ղա քա կա նութ յու նը ծրագ րի շա-
հա ռու նե րի հա մար: 

Ըն տա նե կան բռնութ յու նը բազ մա շերտ եր ևույթ է, որն իր 
ազ դե ցութ յունն է ու նե նում ըն տա նի քի բո լոր ան դամ նե-
րի`բռնութ յան են թարկ վո ղի, բռնութ յուն գոր ծադ րո ղի կամ 
ա կա նա տես ե րե խա նե րի և  այլ ան դամ նե րի, ինչ պես նաև հա-
մայն քի և հա սա րա կութ յան լայն շրջա նա կի վրա։ Այդ նպա-
տա կով ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ քե րում պե տութ յան 
ար ձա գան քը պետք է հա մա լիր ու ամ բող ջա կան լի նի` նե րա-
ռե լով բռնութ յան շղթա յի բո լոր «մաս նա կից նե րին»։ Հաշ վի 
առ նե լով խնդրի տար բեր աս պեկտ նե րով ար տա հայ տու մը` 
պե տա կան ա ջակ ցութ յան տրա մադ րու մը պետք է ամ բող ջա-
կան լի նի հա մա կար գա յին լու ծում ներ տա լու մի ջո ցով։

ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆԳՈՐԾԱԴՐՈՂԻՀԵՏԱՇԽԱՏԱՆՔ

Ըն տա նի քում բռնութ յան եր ևույ թի դեմ պայ քա րը, հաշ վի 
առ նե լով դրա ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, նե րա ռում է թե՛ 
բռնութ յան են թարկ վո ղի, թե՛ բռնութ յուն գոր ծադ րո ղի հետ 
աշ խա տանք։ Խն դիր նե րի հաղ թա հար ման նպա տա կով պե-
տութ յու նը պետք է ա պա հո վի բռնութ յուն գոր ծադ րո ղին 
ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցու մը։ « Պե տութ յուն նե րը պետք 
է ձեռ նար կեն օ րենսդ րա կան և  այլ բնույ թի անհ րա ժեշտ բո-
լոր մի ջոց նե րը` ա ջակ ցութ յան այն պի սի ծրագ րեր հիմ նե լու 
կամ առ կա այն պի սի ծրագ րե րին ա ջակ ցե լու նպա տա կով, 
ո րոնք ուղղ ված կլի նեն ըն տա նե կան բռնութ յուն գոր ծադ րո-



ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

86

ղի կող մից մի ջանձ նա յին հա րա բե րութ յուն նե րում բռնութ-
յու նից զերծ վար քա գիծ որ դեգ րե լը սո վո րեց նե լուն՝ հե տա-
գա բռնութ յու նը կան խե լու և բռ նի վար վե լա կեր պը փո խե լու 
նպա տա կով»11։Պետք է նշել, որ«Ըն տա նի քում բռնութ յան 
կան խար գել ման, ըն տա նի քում բռնութ յան են թարկ ված ան-
ձանց պաշտ պա նութ յան և  ըն տա նի քում հա մե րաշ խութ յան 
վե րա կանգն ման մա սին» ՀՀ օ րենքի 4-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 8-րդ կե տը սահ մա նում է ռեա բի լի տա ցիոն ծրա գիր, 
հա մա ձայն ո րի` այն հա մա լիր մի ջո ցա ռում նե րի ծրա գիր է՝ 
ուղղ ված բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձին հո գե բա նա կան և 
սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յան տրա մադր մանը, ա ռող ջութ յան 
վե րա կանգն մանը, վնա սա կար սո վո րույթ նե րից (ալ կո հո լա-
մո լութ յուն, թմրա մո լութ յուն, թու նա մո լութ յուն, խա ղա մո լութ-
յուն) ձեր բա զատ ման մի ջո ցով նրա կող մից կրկին բռնութ յուն 
գոր ծադ րե լու կանխ մա նը: Օ րեն քը սահ մա նում է, ծրագ րի 
հա մա ձայն, հա մա լիր ծա ռա յութ յուն ներ, սա կայն առ այ սօր 
լիա զոր մար մի նը (ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե-
րի նա խա րա րութ յուն) չի հաս տա տել ըն տա նի քում բռնութ-
յուն գոր ծադ րած ան ձանց ռեա բի լի տա ցիոն ծրա գի րը12: Բա-
ցի դրա նից՝ չեն գոր ծում ա ջակ ցութ յան կենտ րոն ներ, ո րոնք 
պար տա վոր են ի րա կա նաց նել ռեա բի լի տա ցիոն ծրա գի րը։ 
Վե րոգր յալ օ րեն քով նա խա տես վում է, որ ոս տի կա նութ յու-
նը նա խազ գու շա ցում կի րա ռե լու մա սին ո րոշ ման պատ ճե նը 
պետք է ու ղար կի ըն տա նի քում բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձի 
մշտա կան բնա կութ յան վայ րի ա ջակ ցութ յան կենտ րոն, ո րը 
հնա րա վո րին չափ սեղմ ժամ կե տում ըն տա նի քում բռնութ-
յուն գոր ծադ րած ան ձին պետք է ա ռա ջար կի ռեա բի լի տա-

11. «Կանանց նկատմամբ բռնությա ն և ընտանեկան բռնության կան խարգելման 
և դրա դեմ պայքարի մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիա (2011) , 16-րդ 
հո դվածի առաջին մ աս։ Հասանելի է՝ https://rm.coe.int/168046246d [դիտվել է 
10.08.2020]:

12. Տե՛ ս «Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության 
են թա րկվ ած անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության 
վերականգնման մասին» ՀՀ օրենք (2017), 14-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-րդ կետ։ 
Հասանելի է՝ https://www.arlis.am/documentView.aspx?docID=1186 72 [դիտվել է 
10.08.2 02 0]:
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ցիոն ծրագ րով նա խա տես ված ծա ռա յութ յուն նե րը13։ Սա կայն 
գործ նա կա նում սա հնա րա վոր չէ ի րա կա նաց նել, քա նի որ 
բա ցի ռեա բի լի տա ցիոն ծրագ րե րի բա ցա կա յութ յու նից՝ չկան 
նաև հա մա պա տաս խան ա ջակ ցութ յան կենտ րոն ներ։ 

Ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ քե րի, դրանց հնա րա վոր սրաց-
ման ու կրկնման կան խար գել ման նպա տա կով չա փա զանց 
կար ևոր է ըն տա նի քում բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձին հա-
մա լիր ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցու մը, սա կայն հան րա-
պե տութ յան ամ բողջ տա րած քում նման պե տա կան ծա ռա-
յութ յուն ներ գործ նա կա նում չկան, ա վե լին՝ ե թե բռնութ յան 
են թարկ ված ան ձանց պա րա գա յում հա սա րա կա կան կազ-
մա կեր պութ յուն նե րի ակ տիվ աշ խա տան քի արդ յուն քում 
պե տա կան ծա ռա յութ յուն նե րի բա ցա կա յութ յան խնդի րը 
ո րո շա կիո րեն լրաց վում է, ա պա բռնութ յուն գոր ծադ րո ղի 
պա րա գա յում ևս  այդ պի սիք չկան, ե թե չնշենք հատ վա ծա-
կան աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա ցու մը, ո րոնք կա տար վում 
են մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի ա ջակ ցութ յամբ։ 
Մի ջազ գա յին փոր ձի ու սում նա սի րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ 
բռնութ յուն գոր ծադ րո ղի հետ աշ խա տան քի տար բեր մո դել-
ներ կան, և պե տութ յու նը պետք է իր քա ղա քա կա նութ յան, 
խնդիր նե րի հաղ թա հար ման ու ղե նիշ նե րի հա մա ձայն ընտ-
րի այդ մո դել նե րից մե կը։ Սա կայն բռնութ յուն գոր ծադ րող նե-
րի հետ աշ խա տան քի յու րա քանչ յուր մո դել պետք է նե րա ռի 
հետև յալ ա ռանց քա յին սկզբունք նե րը14.

• Ըն տա նե կան բռնութ յան մի ջամ տութ յան ծրագ րե րը պետք 
է հիմն ված լի նեն լա վա գույն փոր ձի և նախ նա կան հե տա-
զո տութ յուն նե րի բա ցա հայ տած՝ բռնութ յուն գոր ծադ րո ղի 
հետ աշ խա տե լու ա մե նաարդ յու նա վետ ձևե րի վրա։

• Ծ րագ րե րը պետք է խրա խու սեն բռնութ յուն գոր ծադ րող-

13. Նույն տեղում, հոդված 6, մաս 4։

14. «Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման 
և դրա դեմ պայքարի մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիայի բացատրական 
զեկույց (2011), կետեր  102-105։ Հասանելի է՝ https://bit.ly/3b295 [դիտվել է 
10.08.2020]:

https://bit.ly/3b295
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նե րին՝ ըն կա լել և պա տաս խա նատ վութ յուն ստանձ նել 
ի րենց գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մար և վե րա նա յել ի րենց 
վե րա բեր մուն քը բռնութ յան են թարկ վո ղի նկատ մամբ։

• Ն ման աշ խա տան քը պետք է ի րա կա նաց նեն հմուտ և 
պատ րաստ ված մաս նա գետ նե րը։ Հո գե բա նա կան և բռ-
նութ յան եր ևույ թի բնույ թի վե րա բեր յալ վե րա պատ րաս-
տու մից զատ՝ մաս նա գետ նե րը պետք է ու նե նան մշա-
կու թա յին և  այլ հա մա պա տաս խան կա րո ղութ յուն ներ 
տար բեր շրջա նակ նե րի բռնութ յուն գոր ծադ րող նե րի հետ 
աշ խա տան քի ի րա կա նաց ման հա մար։

• Կար ևոր է, որ նման ծրագ րե րի ի րա կա նա ցումն ա ռանձ-
նաց ված չլի նի, այլ ի րա կա նաց վի բռնութ յան են թարկ ված-
նե րին կամ տու ժող նե րին ծա ռա յութ յուն ներ և  ա ջակ ցութ-
յուն տրա մադ րող հաս տա տութ յուն նե րի, ի րա վա պահ 
մար մին նե րի, դա տա կան հա մա կար գի ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րի և շա հագր գիռ այլ մար մին նե րի հետ հա մա գոր ծակ-
ցութ յամբ։ 

Կար	ևոր	է	հաշ	վի	առ	նել,	որ	նման	ծրագ	րե	րին	մաս	նակ	ցութ
յու	նը	կա	րող	է	ազ	դել	բռնութ	յան	են	թարկ	վո	ղի՝	այդ	հա	րա	բե
րութ	յուն	նե	րում	մնա	լու	կամ	հե	ռա	նա	լու	ո	րոշ	ման	վրա։	Ո	րոշ	
դեպ	քե	րում	 կա	րող	 է	 անվ	տան	գութ	յան,	 ա	պա	հո	վութ	յան	
թյուր	պատ	կե	րա	ցում	ստեղծ	վել։	Դ	րա	նից	խու	սա	փե	լու	նպա
տա	կով	ա	ռաջ	նա	հեր	թութ	յու	նը	պետք	է	տրվի	բռնութ	յան	են
թարկ	վա	ծի	 կա	րիք	նե	րին	 ու	 անվ	տան	գութ	յա	նը`	 նե	րառ	յալ	
նրա	հիմ	նա	րար	ի	րա	վունք	նե	րը15։

15. «Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման 
և դրա դեմ պայքարի մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիայի բացատրական 
զեկույց (2011), կետեր  102-105։ Հասանելի է՝ https://bit.ly/3b295 [դիտվել է 
10.08.2020]:

https://bit.ly/3b295
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ԲՌՆՈՒԹՅԱՆԵՆԹԱՐԿՎԱԾԱՆՁԱՆՑՀԵՏԱՇԽԱՏԱՆՔ.
ՏՈՒԺՈՂԱԿԵՆՏՐՈՆՄՈՏԵՑՈՒՄ(VICTIMCENTERED
APPROACH)ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒԵՂԱՆԱԿՆԵՐ

Ի րա վա պահ մար մին նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, և  ոչ միայն 
նրանք, հա ճախ այն ան ձինք են, ով քեր ի րենց աշ խա տան քի 
բնույ թով պայ մա նա վոր ված՝ ա ռա ջի նը կամ հա ճա խա կի են 
առնչ վում բռնութ յան հա վա նա կան են թարկ ված նե րի հետ։ 
Վեր ջին նե րը հո գե բա նա կան այլ ա ռում նե րով չա փա զանց 
խո ցե լի են լի նում և յու րա քանչ յուր խոսք կամ գոր ծո ղութ յուն 
նրանց շուրջ պետք է կշռա դատ ված լի նի կրկնա կի զո հա կա-
նա ցու մից խու սա փե լու, լիա զո րութ յուն նե րի լիար ժեք ի րա-
կա նաց ման հա մար քայ լե րի արդ յու նա վետ ի րա կա նաց ման 
հա մար։

ԻՆՉՊԵՍՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼԲՌՈՒԹՅԱՆԵՆԹԱՐԿՎԱԾՆԵՐԻ
ՀԵՏ`ԽՈՒՍԱՓԵԼՈՎԿՐԿՆԱԿԻԶՈՀԱԿԱՆԱՑՈՒՄԻՑ

Հա ղոր դակ ցութ յան բո լոր գոր ծըն թաց նե րում տու ժո ղին 
պետք է վե րա բեր վել հար գան քով, քա ղա քա վա րութ յամբ, 
հա մակ րան քով և զ գա յու նութ յամբ այն փաս տի նկատ մամբ, 
որ նա բռնութ յան է են թարկ վել։ 

Շատ հա ճախ տու ժած նե րից պա հանջ վում է մի քա նի ան-
գամ նկա րագ րել բռնութ յան դեպ քե րը հե տաքն նութ յան և 
նա խաքն նութ յան, ինչ պես նաև դա տա կան քննութ յան փու-
լում։ Այս գոր ծըն թա ցը կա րող է թար մաց նել պատ ճառ ված 
տրավ ման, շփո թութ յուն ա ռա ջաց նել կամ այլ կերպ նյար-
դայ նաց նել նրանց: Ն րանք կա րող են նաև ժա մա նա կի ըն-
թաց քում մո ռա նալ գոր ծին առնչ վող ման րա մաս նե րը, ուս տի 
մաս նա գետ նե րը պետք է համ բե րութ յուն և հան դու ժո ղա կա-
նութ յուն դրսևո րեն` թույլ տա լով նրանց ար տա հայ տել սե-
փա կան մտքե րը` սե փա կան բա ռե րով։ 

Հար ցազ րույ ցի ըն թաց քում կա րող է անհ րա ժեշ տութ յուն 
ա ռա ջա նալ հի շեց նել տու ժո ղին, որ նրան չեն մե ղադ րում 
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(նրանք մեղք չու նեն) բռնութ յան մեջ, և բա ցատ րել, թե ին չու 
է նրա տվյալ հար ցազ րույ ցը կամ քննութ յան այլ գոր ծըն թաց-
նե րում մաս նակ ցութ յու նը կար ևոր։ Գու ցե նաև անհ րա ժեշ-
տութ յուն լի նի ան ձին ներ կա յաց նել ըն տա նի քում բռնութ յան 
դի նա մի կա յի բռնութ յան շրջա նի` բռնութ յան էս կա լա ցիա յի 
և հե տըն թա ցի փու լե րի մա սին։ Դա օգ տա կար կա րող է լի նել, 
որ պես զի անձն ըն կա լի ի րա վի ճա կի լրջութ յու նը, և  որ ի րա-
վա պահ մար մին նե րի աշ խա տան քը ի նպաստ բռնութ յան 
վե րաց ման և դ րա շա րու նա կա կա նութ յան դա դա րեց ման է։

Ընտանիքում բռնության ենթարկվածների հետ հարցա
զրույցանցկացնելիսպետքէ.

1. Պատրաստելհարցազրույցիանցկացմանմիջավայրը

• Ընտ րել ա պա հով, ա ռանձ նաց ված և  ան ձի (տու ժող, 
վկա և  այլն) հա մար հար մա րա վետ վայր։ Պետք է խու-
սա փել այն պի սի վայ րե րի ընտ րութ յու նից, որ տեղ տու-
ժո ղը կա րող է հան դի պել բռնութ յուն գոր ծադ րո ղին։

• Ա պա հո վել ան ձանց հա մար անհ րա ժեշտ պա րա գա-
ներ` ան ձե ռո ցիկ, ջուր և  այլն։

• Ե թե ե րե խա է լի նե լու նրա հետ, ե րե խա յի հա մար 
ա պա հո վել բո լոր պայ ման նե րը։

• Նա խա պես քննար կել նաև հար ցազ րույ ցի մաս նակ ցի 
հետ ա ջակ ցող այլ ան ձի հնա րա վոր ներ կա յութ յու նը, 
օ րի նակ՝ փաս տա բան, ա ջակց ման կենտ րո նի ներ կա-
յա ցու ցիչ, ըն տա նի քի ան դամ, ըն կեր։

• Նա խա պես ճշտել հար ցազ րույ ցի ձայ նագր ման փաս-
տը նրա հետ, ու մից հար ցազ րույց է վերց վում։ Դա 
պետք է ար վի ոչ միայն այդ ան ձին հո գե բա նա կան 
որ ևէ ան հար մա րութ յուն պատ ճա ռե լուց խու սա փե լու 
հա մար, այլ նաև լրա ցու ցիչ հար ցազ րույց նե րի անց-
կա ցու մից խու սա փե լու հա մար։ 

2. Հարցազրույցիընթացքումպետքէ
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• Ու շադ րութ յամբ լսել ան ձին։ Օգ տա գոր ծել ա յո կամ ոչ 
պա տաս խան չեն թադ րող հար ցեր և թող նել որ պես զի 
ան ձը ա զատ ար տա հայ տի իր մտքե րը։

• Հար ցեր տալ չպար տադ րող ո ճով, ա ռանց դա տա պար-
տող խոս քե րի, տո նայ նութ յան կամ ժես տե րի։

• Խու սա փել մաս նա գի տա կան, խրթին բա ռա պա շա րից:

• Չ ցու ցադ րել նյար դայ նութ յուն կամ ան հար մա րութ-
յուն, երբ ան ձը դժվա րա նում է վեր հի շել փաս տեր կամ 
դեպ քեր կամ հստակ պա տաս խան ներ ներ կա յաց նել։ 
Չ պետք է մո ռա նալ նաև մարմ նի լեզ վի մա սին։

• Պատ րաստ լի նել ա պա հով և  անվ տանգ մի ջա վայր տե-
ղա փո խե լու անհ րա ժեշ տութ յան խնդրի ա ռա ջաց մա նը։

3. Կարևորտեղեկությունհաղորդելուհամար

• Ներ կա յաց նել տու ժո ղի կամ վկա յի կար ևոր դե րը 
քննութ յան ըն թաց քում բո լոր փու լե րում։

• Բա ցատ րել հար ցազ րույց վա րո ղի կամ ներ կա յաց վող 
կա ռույ ցի դե րը գոր ծըն թա ցի փու լե րում, նաև՝ ինչ հա-
ջոր դա կան քայ լեր են ի րա կա նաց վե լու և  ինչ պես։ Խո-
սակ ցութ յան ըն թաց քում պետք է ընդգ ծել այն փաս-
տը, որ թե՛ հար ցազ րույց վա րո ղի, թե՛ հար ցազ րույ ցի 
մաս նակ ցի նպա տա կը մեկն է` վե րաց նել բռնութ յու նը` 
պայ քա րե լով դրա դեմ։ 

• Հս տակ բա ցատ րել ան ձի ի րա վունք ներն ու հնա րա վո-
րութ յուն նե րը։

• Պատ րաս տա կա մո րեն պա տաս խա նել բո լոր հու զող 
հար ցե րին։

4. Հարցազրույցիընթացքումտրվողհարցեր

• Խնդ րեմ, պատ մեք, թե ինչ է պա տա հել:

• Ն ման դեպք պա տա հե՞լ է ա ռաջ։ Նախ կի նում այդ մար-
դը՝ Ձեր զու գըն կե րը, հար վա ծե՞լ է Ձեզ։
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• Երբ վա նի՞ց սկսվե ցին խնդիր նե րը։ Ինչ պե՞ս հար վա ծեց:

• Որ ևէ ա ռա րկա, գոր ծիք օգ տա գործ վե՞լ է։ Ե թե` ա յո, 
ա պա՝ ի՞նչ։

• Ձեր մարմ նի ո՞ր մա սին է հար վա ծել: 

• Ե թե հետ քերն ար դեն ան ցել են, հարց նել լու սան կար-
նե րի կամ այլ փաս տաթղ թե րի առ կա յութ յան մա սին։ 

• Մարմ նի ո՞ր մասն է վնաս վել: Դ րա հա մար բժշկա կան 
օգ նութ յուն ստա ցե՞լ եք արդ յոք։ Նախ կի նում այ ցե լե՞լ 
եք բժշկա կան հաս տա տութ յուն:

5. Հարցեր, որոնցից պետք է խուսափել «թեժ գիծ» ծա
ռայությանմատուցմանընթացքումկամտուժողիհետ
ցանկացածեղանակովհաղորդակցվելիս

• Ի՞նչ եք ա սել նրան այդ քան զայ րաց նե լու հա մար:

• Ի՞նչ եք ա րել, որ նա այդ պես է ար ձա գան քել:

Պետք է խու սա փել նաև եր կի մաստ կամ հռե տո րա կան հար-
ցե րից, ինչ պես, օ րի նակ, « Լա՞վ եք», «Ա մեն ինչ լա՞վ է»: Մար-
դիկ հիմ նա կա նում հակ ված են հաս տա տե լու այդ հար ցե րը, 
նույ նիսկ ե թե նրանք շո կա յին կամ վատ վի ճա կում են: Նա-
խընտ րե լի է տալ հա տուկ հար ցեր, ո րոնք օգ նում են տու ժո-
ղին ու շադ րութ յու նը սևե ռել իր մարմ նի ցան կա ցած մա սի 
վրա, ո րը վնաս ված է, և հա մա պա տաս խա նո րեն գոր ծել: Սա 
կհան գեց նի տու ժո ղի հա մա գոր ծակ ցութ յան պատ րաս տա-
կա մութ յան մե ծաց մա նը:

Լավխոսակցությանվարմանհամարպետքէ

• Ընտ րել ձայ նի մեղմ տոն և խո սե լու լավ ձև։

• Երբ տու ժո ղը կամ կաս կած յա լը ջղա յին է կամ գո ռում է, 
պետք է մեղ մո րեն խնդրել, որ պես զի նա հանգս տա նա 
և ձայ նը ցած րաց նի։ Դա կօգ նի ան ձին հանգս տա նալ և  
արդ յու նա վե տո րեն մաս նակ ցել խո սակ ցութ յա նը, այ լա-
պես նա այդ վի ճա կում չի հաս կա նա՝ ինչ է կա տար վում։
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• Կրկ նել հար ցե րը կամ պնդում նե րը, որ պես զի վստահ լի-
նեք, որ Ձեզ հաս կա ցել են։ 

• Տու ժո ղին իր ա նու նով դի մե լը կօգ նի նրան կենտ րո նա նալ։

«Թեժգիծ»ծառայությանիրականացումկամանձանցհետ
հաղորդակցվելըբռնությանդրսևորումիցանմիջապեսհետո

« Թեժ գիծ» ծա ռա յութ յան ա ռաջ նա յին և հ րա տապ նպա-
տակ ներն են անվ տան գութ յան ա պա հո վու մը, տու ժո ղի 
պատ մութ յան ամ րագ րու մը, նրա ի րա վունք նե րի և հ նա րա-
վո րութ յուն նե րի վե րա բեր յալ անհ րա ժեշտ տե ղե կատ վութ-
յան տրա մադ րու մը և ճիշտ ուղ ղորդ ման կազ մա կեր պու մը։

Առաջնայինծառայությանիրականացմանհիմնականնպա
տակներնեն․

• լսել ապ րու մակց մամբ ու ա ռանց քննա դա տութ յան.

• անդ րա դառ նալ բռնութ յան են թարկ ված ան ձի ա ռաջ նա-
յին կա րիք նե րին և մ տա հո գութ յուն նե րին՝ հու զա կան, ֆի-
զի կա կան, սո ցիա լա կան, կեն ցա ղա յին և  այլ հար ցե րին.

• վստա հութ յան՝ «թեժ գիծ» ծա ռա յութ յան հիմ նա կան 
նպա տակ նե րից է նաև բռնութ յան են թարկ ված ան ձին 
վստա հեց նե լը, որ ին քը մե ղա վոր չէ կա տար ված բռնութ-
յան հա մար.

• քննար կել անվ տան գութ յան պլան կազ մե լու անհ րա ժեշ-
տութ յու նը և  ա ջակ ցել դրան.

• հնա րա վո րութ յուն դեպ քում տու ժո ղի հա մար կազ մա կեր-
պել ա ջակ ցութ յուն կամ նրան ուղ ղոր դել հա մա պա տաս-
խան կա ռույց ներ:

ՌԻՍԿԻԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ըն տա նի քում բռնութ յան խնդիր նե րի հաղ թա հար ման և  ի րա-
վա պաշտ պան գոր ծա ռույթ ի րա կա նաց նող մաս նա գետ նե րի 
հա մար կար ևոր է ռիս կի գնա հատ ման ի րա կա նա ցու մը։
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Ռիսկիգնահատմանսահմանումըևնպատակը

Ըն տա նի քում բռնութ յան դեպ քե րի հետ աշ խա տան քը են-
թադ րում է ռիս կի գնա հա տում, ին չը նպա տակ ու նի բա ցա-
հայ տել և գ նա հա տել բռնութ յան, բռնութ յան էս կա լա ցիա յի 
կամ բռնութ յան այլ տե սա կի հե տա գա կրկնման ռիս կե րը։ 
Բռ նութ յան տե սա կան մեկ նա բա նութ յու նը սահ մա նում է, որ 
դա ֆի զի կա կան, հո գե բա նա կան կամ սե ռա կան բռնութ յան 
դրսևո րում է, ո րը կրկնվե լու մի տում ու նի։ Ռիս կի գնա հա տու-
մը միայն ոս տի կա նութ յան կամ ի րա վա պահ այլ մարմ նի գոր-
ծա ռույ թը չէ, այլ բազ մաո լոր տա յին հա մա կարգ ված աշ խա-
տանք նե րի ի րա կա նա ցում է պա հանջ վում՝ գոր ծոն նե րի սխալ 
մեկ նա բա նութ յու նից և ռիս կի թե րագ նա հա տու մից խու սա փե-
լու հա մար։ Բազ մա մաս նա գի տա կան մո տե ցումն այս պա րա-
գա յում կար ևոր է արդ յու նա վետ գնա հատ ման, ա պա հո վութ-
յան կա րիք նե րի պլա նա վոր ման և  ե րաշ խա վոր ման հա մար՝ 
յու րա քանչ յուր դեպ քը գնա հա տե լիս ու րույն մի ջոց նե րով։ Վեր-
ջի նի հա մար անհ րա ժեշտ է տար բեր կա ռույց նե րի, ի րա վա սու 
մար մին նե րի սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յուն և տե ղե կատ վութ-
յան փո խա նա կում ի րա վա պահ մար մին նե րի հետ16։

Հարկ է ընդգ ծել, որ « Կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան և  ըն-
տա նե կան բռնութ յան կան խար գել ման և դ րա դեմ պայ քա-
րի մա սին» Եվ րո պա յի խորհր դի կոն վեն ցիա յի ( Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յու նը ստո րագ րել է կոն վեն ցիան, սա կայն դեռ 
չի վա վե րաց րել) 51-րդ հոդ վա ծը հստակ ամ րագ րում է հա-
մա պա տաս խան ի րա վա սու մար մին նե րի` ռիս կի գնա հատ-
ման և կա ռա վար ման պար տա վո րութ յան ի րա կա նա ցու մը։

Ռիսկերիգնահատումըբռնությանկրկնությունը
կանխելունպատակով

Ռիս կի գնա հա տու մը մե խա նիզմ է, որն օ ժան դա կում է ըն-
տա նի քում բռնութ յան խնդիր նե րով զբաղ վող մաս նա գետ նե-

16. Baldry, A. & Winkel, F. (2008). Assessing risk of spousal assault. An international 
approach to reduce domestic violence and prevent recidivism. Hauppage, NY: Nova 
Science. 
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րին, այդ թվում` ոս տի կա նութ յան հա մա պա տաս խան աշ խա-
տա կից նե րին, բռնութ յան դրսևո րում նե րին մի ջամ տել որ քան 
հնա րա վոր է վաղ և կան խել դրանք որ քան հնա րա վոր է 
արդ յու նա վե տո րեն։ Ռիս կի գնա հա տու մը միտ ված է բռնութ-
յան կրկնութ յան, բռնութ յան սրաց ման կամ սպա նութ յան 
կանխ մա նը։

Ռիս կի գնա հա տու մը, ի հար կե, ա պա գա յին միտ ված կան-
խա տե սում ներ ա նե լու մե խա նիզմ չէ։ Այ դու հան դերձ, այն հա-
մա կարգ ված մո տե ցում է՝ հաս կա նա լու, թե ինչ հնա րա վոր 
հետ ևանք ներ կա րող են ա ռա ջա նալ զու գըն կեր նե րի միջև 
բռնութ յան դեպ քում: Ընդ հա նուր առ մամբ, պետք է նշել, որ 
ներ կա յումս ռիս կի գնա հատ ման լավ ձևա վոր ված օգ տա կար 
մե թոդ ներ կան, ո րոնք հնա րա վո րութ յուն են տա լիս ա ռա վել 
հա մա կարգ ված և ս խե մա տիկ ե ղա նա կով ո րո շում ներ կա-
յաց նել ռիս կե րի կա ռա վար ման և  անվ տան գութ յան պլա նա-
վոր ման վե րա բեր յալ17: Այդ պի սի մե թոդ նե րի կի րա ռութ յու նը 
աշ խա տան քի ըն թաց քում ի հար կե նվա զեց նում է հա վա նա-
կա նութ յու նը, որ ոս տի կա նութ յան աշ խա տա կից նե րը, ո րոնք, 
հնա րա վոր է, նման աշ խա տան քի քիչ փորձ ու նեն կամ այդ-
պի սի դեպ քե րի վե րա բեր յալ նախ նա կան պատ կե րա ցում ներ 
չու նեն, բաց կթող նեն այն կար ևո րա գույն տար րե րը, ո րոնց 
պետք է հա տուկ ու շադ րութ յուն դարձ նել հրա տապ կար գով:

Ռիսկիգնահատմանընդհանուրսխեմա

Տար բեր ձևա չա փեր կա րող են մշակ վել և  օգ տա գործ վել 

17. Մեթոդների վերաբերյալ տե՛ս Nicholls, T., Pritchards, M., Reevs, K. & Hil terman, 
E. (2013). Risk Assessm ent in Intimate Partner Violence: A Systematic Review of 
Contemporary Approaches, Partner Abuse Volume 4 Issue 1, 76-168. 
Kropp, P. & Hart, S. (2000). The Spousal Assault Risk Assessment (SARA) Guide: Reliability 
and Validity in Adult Male Offenders, Law an d Human Behavior, 20(1), 101-118.
Kropp, P. &  H art, S. (2004). The Development of the Brief Spousal Assault Form for the 
Evaluation of Risk (B-SAFER): A Tool for Criminal Justice Professionals. Family Violence 
Initiative: Department of Justice Canada. 
Baldry, A. (2016). Dai maltrattamenti all’omicidi o. La valutazione del rischio di recidiva 
e dell’uxoricidio. (From domestic violence to uxoricide. Risk assessment) Milano: Franco 
Angeli, 6th edition. 
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մաս նա գի տա կան աշ խա տան քի ի րա կա նաց ման ըն թաց-
քում ռիս կի գնա հատ ման նպա տա կով։ Սա ընդ հա նուր սխե-
մա է, ո րը նե րա ռում է հիմ նա կան տե ղե կութ յուն ստա նա լու 
հար ցե րի ցանկ։ Այն կա րող է լրաց վել՝ կախ ված կոնկ րետ 
գոր ծից կամ աշ խա տան քի ի րա կա նաց ման ա ռանձ նա հատ-
կութ յուն նե րից։

• Են թադր յալ բռնութ յուն գոր ծադ րո ղի կող մից բռնութ յան 
գոր ծադր ման կամ այլ ա րարք նե րի պատ մութ յու նը նույն 
տու ժո ղի կամ այլ ան ձի նկատ մամբ։

• Կ յան քին կամ ա ռող ջութ յա նը սպառ նա ցող վտան գի առ-
կա յութ յուն։ 

• Ինք նաս պա նութ յան սպառ նա լի քի առ կա յութ յուն։

• Թմ րա մի ջոց նե րի, հո գե մետ այլ նյու թե րի կամ ալ կո հո լի 
չա րա շահ ման դեպ քե րի առ կա յութ յուն։

• Հո գե կան ա ռող ջութ յան հետ կապ ված խնդիր ներ կամ 
հաս տատ ված բժշկա կան ախ տա նի շի առ կա յութ յուն։

• Վեր ջին շրջա նում բա ժա նութ յան դեպք (քա նի որ այն հիմ-
նա կա նում բռնութ յան սրաց ման ա ռիթ է դառ նում)։

• Աշ խա տա վայ րում խնդիր նե րի, ֆի նան սա կան կո րուստ-
նե րի, աշ խա տան քի կամ ե կամ տի ան կա յու նութ յան առ-
կա յութ յուն։

• Զենք կրե լու փաստ։

• Զու գըն կե րոջ նկատ մամբ սե փա կա նա տի րա կան վե րա-
բեր մուն քի կամ կախ վա ծութ յան առ կա յութ յուն։

• Տու ժած ան ձի ա նօգ նա կան վի ճակ։ 

• Դա տա րա նի կամ այլ ի րա վա սու մար մին նե րի ո րո շում նե-
րի խախտ ման դեպ քեր։

• Բ ռութ յուն գոր ծադ րո ղին ման կութ յան ըն թաց քում կամ 
ըն տա նի քում, որ տեղ ծնվել է, բռնութ յան են թարկ ման 
դեպ քեր։
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• Ե րե խա յի նկատ մամբ ագ րե սիա յի կամ բռնութ յան 
դրսևո րում:

• Կեն դա նի նե րի նկատ մամբ վատ վե րա բեր մուն քի կամ 
վնաս ման դեպ քեր։

Ռիսկիկառավարումևպաշտպանություն

Ռիս կի կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցին անդ րա դառ նա լուց 
ա ռաջ նախ պետք է ընդգ ծել, որ չա փա զանց կար ևոր է, որ 
ռիս կի գնա հատ ման գոր ծի քա կազ մը բխի տվյալ հա սա րա-
կութ յան կա րիք նե րից։ Այն կա րող է տար բեր վել՝ կախ ված 
տա րած քից, մշա կույ թից և  այլ գոր ծոն նե րից։ Ա ռօր յա աշ-
խա տան քում, մաս նա գի տա կան կա րո ղութ յուն նե րի ի րա-
գործ ման ըն թաց քում պետք է հի շել, որ ռիս կի գնա հա տու մը 
ան ձի վար քագ ծի դրսևոր ման կան խա տես ման գոր ծիք չէ, 
ուս տի, մաս նա գետ նե րը չպետք է ա պա վի նեն միայն այդ մի-
ջո ցին։ Ա պա գա բռնութ յան հա վա նա կան դրսևոր ման կար-
ևոր կան խիչ ցու ցիչ է անց յա լում գոր ծադր ված բռնութ յու նը, 
սա կայն, օ րի նակ, միայն այն, որ բռնութ յուն չի գոր ծադր վել, 
բա վա րար չէ հա վա նա կան զո հի անվ տան գութ յունն ա պա-
հո վե լու հա մար: 

Ըն տա նի քում բռնութ յու նը ա վե լի բարդ եր ևույթ է, քան ռիս-
կի գոր ծոն նե րի և հան ցա վոր վար քագ ծի հա մադ րութ յու նը, 
ուս տի ըն տա նի քում բռնութ յան եր ևույ թի ա ռանձ նա հատ-
կութ յուն նե րի հաշ վա ռու մը նպաս տում է ռիս կե րի կա ռա-
վար մա նը, և պաշտ պա նութ յան ի րա կա նա ցու մը ի րա վա սու 
մար մին նե րի կող մից պետք է ու նե նա հետև յալ հիմ նա կան 
նպա տակ նե րը.

1. Ա պա հո վել օ րեն քով սահ ման ված մի ջոց նե րի կի րա ռու մը 
և հան ցա գոր ծի կող մից հան ցա վոր ա րար քի կրկնութ յան 
հա վա նա կա նութ յան նվա զե ցու մը՝ նրա ն ա զա տութ յու նից 
զրկե լով կամ այլ կերպ ա րար քի ի րա կա նաց ման հա մար 
հնա րա վո րութ յան սահ մա նա փա կու մով. դա կա րող է լի-
նել կա՛մ ա զա տազրկ ման դա տա պար տու մը, կա՛մ ան հե-
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տաձ գե լի մի ջամ տութ յան ո րոշ ման հա մա ձայն տու ժո ղին 
մո տե նա լու, տուն մուտք գոր ծե լու ար գել քը։ 

2. Ռիս կե րի կա ռա վա րու մը կա րող է արդ յու նա վետ լի նել 
բռնութ յան գոր ծադր ման կրկնութ յան նվա զեց ման հա-
մար, ե թե ոս տի կա նութ յու նը հետ ևո ղա կան և  ա ռանձ-
նա կի վե րա բեր մունք դրսևո րի ըն տա նե կան բռնութ յան 
դեպ քե րի առն չութ յամբ: Պետք է խու սա փել մեկ նա բա-
նութ յուն նե րից, թե րագ նա հա տու մից կամ բռնութ յան ար-
դա րա ցում նե րից. դրանք միայն ա վե լի են ու ժե ղաց նում 
բռնութ յուն գոր ծադ րո ղին, իսկ տու ժո ղին` հա կա ռա կը, 
թու լաց նում են:

3. Բռ նութ յուն գոր ծադ րո ղի հետ աշ խա տանք նե րի ի րա կա-
նա ցու մը կա րող է նպաս տել բռնութ յան կրկնման ռիս կի 
նվա զեց մա նը կամ բռնութ յան սրա ցում նե րի սահ մա նա-
փակ մա նը, ե թե տու ժո ղին ա ջակ ցում են փոր ձա ռու մաս-
նա գետ ներ, ո րոնք օգ նում են նրան ընտ րել ճիշտ մի ջոց ներ 
ու մե խա նիզմ ներ՝ ուղղ ված անվ տան գութ յան լիար ժեք 
ա պա հով մա նը և սե փա կան կյանքն ինք նու րույն, ա ռանց 
բռնութ յան ու սահ մա նա փա կե լու կա ռա վա րե լուն։ 

4. Բռ նութ յուն գոր ծադ րող նե րի հետ աշ խա տան քը շատ 
նպաս տա վոր է ճգնա ժա մե րի և խն դիր նե րի հաղ թա հար-
ման հա մար։ Ի րա վա պահ մարմ նի ներ կա յա ցու ցի չը, օ րի-
նակ, կա րող է զգու շաց նել, որ բռնութ յուն գոր ծադ րո ղի 
նկատ մամբ կա րող է ռեա բի լի տա ցիոն ծրա գիր կի րառ վել։ 

Պետք է նշել, որ «Ըն տա նի քում բռնութ յան կան խար գել ման, 
ըն տա նի քում բռնութ յան են թարկ ված ան ձանց պաշտ պա-
նութ յան և  ըն տա նի քում հա մե րաշ խութ յան վե րա կանգն-
ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 8-րդ կե տի 
հա մա ձայն` կա «ռեա բի լի տա ցիոն ծրա գիր՝ հա մա լիր մի ջո-
ցա ռում նե րի ծրա գիր, որն ուղղ ված է բռնութ յուն գոր ծադ-
րած ան ձին հո գե բա նա կան և սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յան 
տրա մադր ման, ա ռող ջութ յան վե րա կանգն ման, վնա սա կար 
սո վո րույթ նե րից (ալ կո հո լա մո լութ յուն, թմրա մո լութ յուն, թու-
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նա մո լութ յուն, խա ղա մո լութ յուն) ձեր բա զատ ման մի ջո ցով 
նրա կող մից կրկին բռնութ յուն գոր ծադ րե լու կանխ մա նը»։ 
Նույն օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սը սահ մա նում է, որ 
«նա խազ գու շա ցում կի րա ռե լու մա սին պատ ճա ռա բան ված 
ո րոշ ման պատ ճե նը այն կա յաց րած ոս տի կա նութ յան ծա ռա-
յողն ու ղար կում է ըն տա նի քում բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձի 
մշտա կան բնա կութ յան վայ րի ա ջակ ցութ յան կենտ րոն, ո րը 
հնա	րա	վո	րին	 չափ	սեղմ	ժամ	կե	տում	 ըն	տա	նի	քում	 բռնութ
յուն	 գոր	ծադ	րած	 ան	ձին	 ա	ռա	ջար	կում	 է	 ռեա	բի	լի	տա	ցիոն	
ծրագ	րով	նա	խա	տես	ված	ծա	ռա	յութ	յուն	նե	րը	բռնութ	յան	նոր	
դրսևո	րում	նե	րը	կան	խար	գե	լե	լու	նպա	տա	կով»։ Բա ցի դրա-
նից՝ պաշտ պա նա կան ո րոշ մամբ կա րող է ըն տա նի քում 
բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձի վրա դրվել պար տա կա նութ-
յուն՝ անց նե լու ռեա բի լի տա ցիոն ծրա գիր (օ րեն քի 8-րդ հոդ-
վա ծի 5-րդ մա սի 8-րդ կետ)։ 

Բռ նութ յան են թարկ ված ան ձինք, հիմ նա կա նում՝ կա նայք, 
հա ճախ պար զա պես ու զում են, որ բռնութ յունն ա վարտ վի։ 
Ն րանք չեն ցան կա նում, որ այդ մար դը հե ռաց վի իր տնից 
կամ ա զա տազրկ ման վայ րե րում հայտն վի: Ն րանց չեն ցան-
կա նում տես նել ի րենց հա րա զատ կամ նախ կի նում հա րա-
զատ ան ձանց ա մո թա լի, հա սա րա կութ յան կող մից պա խա-
րակ ված վի ճա կում։ Տու ժո ղը ցան կա նում է պաշտ պա նել իր 
ան ձը, սե փա կան կյանքն ու բռնութ յու նից ա նուղ ղա կի ո րեն 
տու ժող իր շրջա պա տին։ Հա ճախ հենց այս՝ պատ ժել չցան-
կա նա լու պատ ճա ռով ի րա վա պահ մար մին նե րի ներգ րա-
վու մը բազ մա կի այ ցե լութ յուն նե րով կամ հա կա ռա կը՝ ոս տի-
կա նա կան բա ժին կան չե րով, տու ժո ղի` ա պաս տա րան կամ 
այլ վայր մեկ նե լու սե փա կան ո րո շու մը կամ իր կող մից ոս-
տի կա նութ յուն դի մե լը մեծ վախ է ա ռա ջաց նում։ Սա է այն 
հիմ նա կան հո գե բա նա կան խո չըն դո տը, ո րի պատ ճա ռով 
տու ժող նե րի կող մից բռնութ յան մա սին հայտ նե լու, հա ղոր-
դում ներ կա յաց նե լու և հե տա գա յում դրա նից հրա ժար վե լու 
եր ևույ թը բազ միցս կրկնվում է։
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Պետք է հի շել, որ անվ տան գութ յու նը բռնութ յան հնա րա վոր 
կրկնութ յու նից կա նանց պաշտ պա նութ յան ա պա հո վու մը 
չէ միայն։ Անվ տան գութ յու նը ֆի զի կա կան և հո գե կան ան-
ձեռնմ խե լիութ յամբ ա զատ ապ րե լու հնա րա վո րութ յուն է 
բռնութ յան են թարկ ված ան ձանց հա մար, ա զատ ո րո շում-
ներ կա յաց նե լու, ընտ րութ յուն կա տա րե լու, սե փա կան և շր-
ջա պա տի ան ձանց կյան քի հա մար ա ռանց վա խի մտքեր 
ար տա հայ տե լու հնա րա վո րութ յուն է։ 

ՕԳՏԱԿԱՐՀՂՈՒՄՆԵՐ

Ներպետականօրենսդրականկարգավորումներ

1. ՀՀ Սահ մա նադ րութ յուն

2. « 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 րենք

3. «Ըն տա նի քում բռնութ յան կան խար գել ման, ըն տա նի-
քում բռնութ յան են թարկ ված ան ձանց պաշտ պա նութ յան 
և  ըն տա նի քում հա մե րաշ խութ յան վե րա կանգն ման մա-
սին» ՀՀ օ րենք

4. ՀՀ ըն տա նե կան օ րենս գիրք

5. ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենս գիրք

6. ՀՀ քրեա կան օ րենս գիրք

7. ՀՀ ընտ րա կան օ րենս գիրք սահ մա նադ րա կան օ րենք

8. ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենս գիրք

9. ՀՀ կա ռա վա րութ յան « Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա-
նութ յան ազ գա յին ռազ մա վա րութ յու նից բխող 2017-2019 
թվա կան նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրա գի րը հաս տա տե-
լու մա սին» 2017 թվա կա նի մա յի սի 4-ի N 483-Ն ո րո շում

10. ՀՀ կա ռա վա րութ յան « 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 
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2019-2023 թվա կան նե րի ռազ մա վա րութ յա նը և մի ջո ցա-
ռում նե րի ծրա գի րը հաս տա տե լու մա սին» 2019 թվա կա-
նի սեպ տեմ բե րի 19-ի N 1334-Լ ո րո շում

Միջազգայինփաստաթղթեր

1. Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռչա կա գիր18

2. Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցիա (Եվ րո-
պա յի խոր հուրդ, 1948 թ.)19

3. ՄԱԿ-ի « Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան բո լոր 
ձևե րի վե րաց ման մա սին» կոն վեն ցիա (1978 թ.)20

4. ՄԱԿ-ի « Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան բո լոր 
ձևե րի վե րաց ման մա սին» կոն վեն ցիա յի կա մըն տիր ար-
ձա նագ րութ յուն (1999 թ.)21

5. Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի վե րա-
բեր յալ մի ջազ գա յին դաշ նա գիր22

6. Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք-
նե րի մա սին մի ջազ գա յին դաշ նա գիր23

7. ՄԱԿ-ի « Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք-
նե րի մա սին» կոն վեն ցիա (2006 թ.)24

8. Աշ խա տան քի մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յան « Բո լոր 
միգ րանտ աշ խա տող նե րի և ն րանց ըն տա նիք նե րի ան-
դամ նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին մի-
ջազ գա յին կոն վեն ցիա» (1990 թ.)25

9. « Կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան և  ըն տա նե կան բռնութ-

18. Ընդունվել և հռչակվել է ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի  կ ողմից 1948 թ․ 
դեկտեմբերի 10-ին՝ 217 Ա (III) բանաձևի համաձայն։

19. Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է 2002 թ.։

20. Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է 1993 թ.։

21. Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է 2006 թ.։

22. Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է 1993 թ.։

23. Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է 1993 թ.։

24. Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է 2010 թ.։

25. Հայաստանի Հանրապետությունը ստորա գրել է 2013 թ.։
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յան կան խար գել ման և դ րա դեմ պայ քա րի մա սին» Եվ րո-
պա յի խորհր դի կոն վեն ցիա (2011 թ.)26

10. « Հա վա սա րութ յուն, զար գա ցում, խա ղա ղութ յուն» նշա-
նա բա նով Պե կի նի հռչա կա գի րը և գոր ծո ղութ յուն նե րի 
ծրա գի րը (1995 թ.)

11. ԱՄԿ-ի « Հա մար ժեք աշ խա տան քի դի մաց տղա մարդ-
կանց և կա նանց հա վա սար վար ձատր ման մա սին» կոն-
վեն ցիա (1951 թ.)27

12. ՄԱԿ-ի անվ տան գութ յան խորհր դի բա նաձ ևեր խա ղա-
ղութ յան անվ տան գութ յան շրջա նակ նե րում կա նանց դե-
րի, հա կա մար տութ յուն նե րում սե ռա կան բռնութ յան վե-
րա բեր յալ: Բա նաձ ևեր՝ թիվ 1325, 1820, 1888, 1889, 1960, 
2106 և 2122:

13. ՄԱԿ-ի Կա յուն զար գաց ման նպա տակ ներ, գեն դե րա յին 
հա վա սա րութ յան և բո լոր կա նանց ու աղ ջիկ նե րին հզո-
րաց նելու վե րա բեր յալ 5-րդ ն պա տակ։

Զեկույցներ,վերլուծություններ,ուղեցույցներ

1. Գեն դե րա յին մեյնսթ րի մին գի Շ վե դա կան ա ջակ ցութ-
յան հանձ նա ժո ղով (2007), Հան րա յին ծա ռա յութ յու նում 
գեն դե րա յին հա վա սա րութ յու նը, օգ տա կար խոր հուրդ-
ներ գեն դե րա յին մեյնսթ րի մին գի վե րա բեր յալ. Շ վե դիա-
յի կա ռա վա րութ յան զե կույց։ Հա սա նե լի է՝ https://www.
government.se/49b730/contentassets/3d89b0f447e-
c43a4b3179c4a22c370e8/gender-equality-in-public-ser-
vices-sou-200715

2. Եվ րո պա յի խոր հուրդ (2009), Գեն դե րա յին բյու ջե տա վո-
րու մը. գործ նա կան կի րա ռութ յան վե րա բեր յալ ձեռ նարկ, 
Հա սա նե լի է՝ https://rm.coe.int/1680599885

3. Եվ րո պա յի խոր հուրդ (2008), Կա նանց բռնութ յան դեմ 
պայ քար. ա ջակ ցութ յան ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար նվա-
զա գույն չա փա նիշ ներ։ Հա սա նե լի է՝ https://www.coe.int/t/

26. Հայաստանի Հանրապետությունը ստորագրել է 2018 թ.։

27. Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է 1995 թ.   ։

https://www.government.se/49b730/contentassets/3d89b0f447ec43a4b3179c4a22c370e8/gender-equality-in-public-services-sou-200715
https://www.government.se/49b730/contentassets/3d89b0f447ec43a4b3179c4a22c370e8/gender-equality-in-public-services-sou-200715
https://www.government.se/49b730/contentassets/3d89b0f447ec43a4b3179c4a22c370e8/gender-equality-in-public-services-sou-200715
https://www.government.se/49b730/contentassets/3d89b0f447ec43a4b3179c4a22c370e8/gender-equality-in-public-services-sou-200715
https://rm.coe.int/1680599885
https://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/EG-VAW-CONF(2007)Study rev.en.pdf
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dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/EG-VAW-
CONF(2007)Study%20rev.en.pdf

4. Եվ րո պա կան հա մայնք ներ (2008), Գեն դե րա յին մեյնսթ-
րի մին գի ձեռ նարկ՝ զբաղ վա ծութ յան, սո ցիա լա կան նե-
րառ ման և սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան քա ղա քա կա-
նութ յուն ներ։ Հա սա նե լի է՝ http://eugender.itcilo.org/toolkit/
online/story_content/external_files/TA_DW_EC.pdf

5. « Կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան և  ըն տա նե կան բռնութ-
յան կան խար գել ման և դ րա դեմ պայ քա րի մա սին» Եվ-
րո պա յի խորհր դի կոն վեն ցիա յի բա ցատ րա կան զե կույց 
(2011)։ Հա սա նե լի է՝ https://rm.coe.int/16800d383a

6. Հա մաշ խար հա յին տնտե սա կան ֆո րում (2018), Հա մաշ-
խար հա յին գեն դե րա յին ճեղք ված քի զե կույց։ Հա սա նե լի 
է՝ https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-
report-2018 

7. ՄԱԿ-ի « Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան բո լոր 
ձևե րի վե րաց ման մա սին» կոն վեն ցիա յի ընդ հա նուր մեկ-
նա բա նութ յուն ներ։ Հա սա նե լի է՝ https://www.ohchr.org/
EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Comments.aspx

8. ՄԱԿ-ի Բ նակ չութ յան հիմ նադ րամ (2016), Գեն դե րա յին 
ճեղք վածք. կա նանց նկատ մամբ խտրա կան դրսևո րում-
նե րի ախ տո րո շիչ ու սում նա սի րութ յուն: Հա սա նե լի է` 
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Սույն ձեռ նար կը լրաց նում է «Բռ նութ յան մշա կույ թը Հա յաս տա-
նում» հե տա զո տութ յուն նե րի շար քը։ Ձեռ նար կի նպա տակն է 
քննար կել Հա յաս տա նում բռնութ յան ա ռա ջաց ման պատ ճառ-
նե րը, ինչ պես նաև ա ռա ջար կել բռնութ յան դրսևո րում նե րը 
կան խար գե լե լու ու ղի ներ։

This manual complements the publication entitled Culture of 
Violence in Armenia. The manual reflects on the research contained 
in that book and suggests policy approaches to preventing violence 
in a variety of areas, such as domestic violence, school violence, 
police and prison violence, etc.


	Նախաբան
	ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԷՆՏՐՈՊԻԱ (փորձագրություն)
	Հանրային
հարաբերություններում
ԵՎ ինստիտուտներում քրեական բարքերի, լեզվի ԵՎ վարքագծի ազդեցության նվազեցման ԵՎ կանխարգելման ուղեցույց
	Դպրոցական բռնության
կանխարգելման ուղեցույց
	Ձեռնարկ Ընտանիքում բռնության խնդիրների
վերաբերյալ իրավապաշտպան գործառույթ իրականացնողների համար

