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Ստամբուլ յան 
Կ ոն վ ե ն ց ի ա .
Ք ա ղա ք ա կ ա ն ո ւ թ յ ա ն 
հ ա մ ա ռ ո տ ա գ ի ր
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Հ Ա Կ Ի Ր Ճ  

Ն Կ Ա Ր Ա Գ Ի Ր
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նը խո րա պես ար մա տա ցած է կա նանց եւ տղա մարդ կանց 
ան հա վա սա րութ յան պայ ման նե րում եւ հա վեր ժա ցել է ան
հան դուր ժո ղա կա նութ յան եւ մերժ ման մշա կույ թում։

 Կոն վեն ցիան ա ռանց խտրա կա նութ յան տա րած վում է 
բո լոր կա նանց եւ աղ ջիկ նե րի վրա՝ ան կախ տա րի քից, 
ռա սա յից, կրո նից, սո ցիա լա կան ծա գու մից, միգ րան տի 
կար գա վի ճա կից, գեն դե րա յին ինք նութ յու նից եւ սե ռա կան 
կողմ ո րո շու մից։ 

Այն հստակ ու ղերձ է հղում, որ կա նանց նկատ մամբ 
բռնութ յու նը եւ ըն տա նե կան բռնութ յու նը մաս նա վոր հար
ցեր չեն։ Ընդ հա կա ռա կը, ընդգ ծե լու հա մար ըն տա նի քի 
ներ սում կա տար վող հան ցա գոր ծութ յուն նե րի ա ռանձ նա
հա տուկ տրավ մա տիկ ազ դե ցութ յու նը ա վե լի խիստ պա
տիժ կա րե լի է նշա նա կել հան ցա գոր ծին այն դեպ քում, 
երբ բռնութ յան են թարկ ված ան ձը նրա կինն է, զու գըն կե
րը կամ ըն տա նի քի ան դա մը։

« Կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան եւ ըն տա նե կան բռնութ
յան կան խար գել ման եւ դրա դեմ պայ քա րի մա սին» Եվ
րո պա յի խորհր դի կոն վեն ցիան1 (այ սու հետ նաեւ Ս տամ
բուլ յան կոն վեն ցիա/ Կոն վեն ցիա) մի ջազ գա յին պայ մա նա
գիր է, ո րի նպա տակն է հռչա կել կա նանց եւ ըն տա նե կան 
բռնութ յան կան խար գե լում ու դրա դեմ պայ քա րը։ 

Այն նպա տա կաուղղ ված է ամ բող ջութ յամբ վե րաց նե լու 
նման բռնութ յան նկատ մամբ հան դուր ժո ղա կա նութ յունն 
ու կա րեւ որ գոր ծի քա կազմ է Եվ րո պան եւ նրա շրջա կա 
տա րածք ներն ա վե լի անվ տանգ դարձ նե լու հա մար։

Բռ նութ յան կան խար գե լու մը, բռնութ յան են թարկ ված ան
ձանց պաշտ պա նու թյու նը եւ բռնութ յուն գոր ծադ րող ան
ձանց պա տաս խա նատ վութ յան են թար կե լը  Կոն վեն ցիա յի 
անկ յու նա քա րերն են։ Այն նաեւ նպա տակ ու նի փո խե լու ան
հատ նե րի պատ կե րա ցում ե րը՝ կոչ ա նե լով հա սա րա կութ
յան բո լոր ան դամ ե րին փո խե լու ի րենց վե րա բեր մուն քը 
բռնութ յան նկատ մամբ։ Ըստ էութ յան, այն մի նոր կոչ է՝ 
ա վե լի մեծ հա վա սա րութ յուն հաս տա տե լու կա նանց եւ տղա
մարդ կանց մի ջեւ, քա նի որ կա նանց նկատ մամբ բռնութ յու

1 Տե՛ս https://www.coe.int/en/web/conventions/fulllist//conventions/rms/090000168008482e:

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e
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Կոնվենցիայի

կառուցվածքը

հիմնվածէ

«չորսP-երի»

սկզբունքի

վրա.

1. կան խար գե լում (prevention), 

2. պաշտ պա նութ յուն եւ բռնութ յան են թարկ
ված ան ձանց ա ջակ ցութ յուն (protection), 

3. հան ցա գործ նե րի հե տապն դում 
(prosecution),

4. ին տեգր ված քա ղա քա կա նութ յուն 
(policies):
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• փո խել վե րա բեր մուն քը, գեն դե րա յին դե րե րը եւ 
կարծ րա տի պե րը, ո րոնք կա նանց նկատ մամբ 
բռնութ յու նը դարձ նում են ըն դու նե լի,

• բարձ րաց նել ի րա զե կութ յու նը բռնութ յան տար
բեր ձեւ ե րի եւ դրանց տրավ մա տիկ բնույ թի վե րա
բեր յալ,

• նե րա ռել հա վա սա րութ յան խնդիր նե րի շուրջ ու
սու ցո ղա կան նյու թե րը բո լոր մա կար դակ նե րի 
կրթութ յան ու սում ա կան ծրագ րե րում,

• պատ րաս տել բռնութ յան են թարկ ված ան ձանց 
հետ աշ խա տող մաս նա գետ ներ

• եւ այլն։

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ
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• ա պա հո վել, որ կա նանց նկատ մամբ բռնութ յու
նը քրեա կա նաց վի եւ հա մա պա տաս խան կեր պով 
պատժ վի,

• ա պա հո վել, որ մշա կույ թի, սո վո րույթ նե րի, կրո
նի կամ այս պես կոչ ված «պատ վի» հի ման վրա 
բեր վող պատ ճա ռա բա նութ յուն ներն ա նըն դու նե լի 
հա մար վեն ցան կա ցած բռնա րար քի հա մար,

• ա պա հո վել, որ հե տաքն նութ յան եւ դա տա կան 
վա րույթ նե րի ըն թաց քում բռնութ յան են թարկ ված 
ան ձանց հա մար մատ չե լի լի նեն պաշտ պա նութ
յան հա տուկ մի ջոց նե րը,

• ա պա հո վել, որ ի րա վա պահ մար մին ներն ան մի
ջա պես ար ձա գան քեն օգ նութ յան կո չե րին եւ հա
մար ժե քո րեն գոր ծեն վտան գա վոր ի րա վի ճակ նե
րում

• եւ այլն։

ՀԵՏԱՊՆԴՈՒՄ
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• ստեղ ծել մաս նա գի տաց ված ա ջակ ցութ յան ծա
ռա յութ յուն ներ, ո րոնք տրա մադ րում են բժշկա
կան օգ նութ յուն, ինչ պես նաեւ հո գե բա նա կան եւ 
ի րա վա բա նա կան խորհր դատ վութ յուն բռնութ յան 
են թարկ ված ան ձանց եւ նրանց ե րե խա նե րին,

• ստեղ ծել բա վա րար քա նա կի ա պաս տա րան ներ,

• ներդ նել անվ ճար, շուր ջօր յա հե ռա խո սա հա մար
նե րի «թեժ գիծ» ծա ռա յութ յուն

• եւ այլն։

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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• ա պա հո վել, որ նկա րագր ված բո լոր մի ջոց նե րը 
կազ մեն հա մա պար փակ եւ հա մա կարգ ված քա
ղա քա կա նութ յան մի ամ բող ջութ յուն եւ կա նանց 
նկատ մամբ բռնութ յա նը եւ ըն տա նե կան բռնութ
յա նը տան հա մա լիր պա տաս խան:ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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 Կոն վեն ցիան ստեղ ծել է մշտա դի տարկ ման մե խա նիզմ՝ 
գնա հա տե լու, թե ինչ պես են նրա դրույթ ներն ի րա կա
նաց վում գործ նա կա նում։ Մշ տա դի տարկ ման մե խա նիզ մը 
կազմ ված է եր կու հե նաս յու նե րից. 

1.  Կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան եւ ըն տա

նե կան բռնութ յան դեմ պայ քա րի հար ցե րով 

փոր ձա գետ նե րի խումբ (GREVIO)2, որն ան

կախ փոր ձա գի տա կան մար մին է, եւ 

2.  Կոն վեն ցիա յի մաս նա կից պե տութ յուն նե

րի  Կո մի տե3, ո րը քա ղա քա կան մար մին է՝ 

կազմ ված է  Կոն վեն ցիա յի մաս նա կից պե

տութ յուն նե րի պաշ տո նա կան ներ կա յա ցու

ցիչ նե րից։ 

Նշ ված մար մին նե րի եզ րա կա ցութ յուն ներն ու հանձ նա րա
րա կան ներն օգ նում են ա պա հո վե լու երկր նե րի հա մա պա
տաս խա նութ յու նը  Կոն վեն ցիա յին եւ ե րաշ խա վո րե լու դրա 
եր կա րա ժամ ետ արդ յու նա վե տութ յու նը։

2 Տե՛ս https://www.coe.int/en/web/istanbulconvention/grevio:

3 Տե՛ս https://www.coe.int/en/web/istanbulconvention/committeeoftheparties:

https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/grevio
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/committee-of-the-parties
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ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅԻ 

ՎԱՎԵՐԱՑՄԱՆ 

Հ Ա Ջ Ո Ղ Վ Ա Ծ 

Օ Ր Ի Ն Ա Կ Ն Ե Ր
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Ս տամ բուլ յան կոն վեն ցիա յի վա վե րաց մամբ պե տութ յուն
նե րը ստանձ նում են պար տա կա նութ յուն՝ ակ տիվ քայ լեր 
ձեռ նար կե լու ընդ դեմ գեն դե րա յին բռնութ յան։ Այդ քայ լե րը 
բազ մաո լոր տա յին բնույթ են կրում եւ ի րենց ազ դե ցութ յունն 
են ար տա ցո լում ինչ պես օ րենսդ րա կան ո լոր տում, քա ղա
քա կա նութ յուն նե րի մշակ ման գոր ծըն թա ցում, այն պես էլ 
նոր ծա ռա յութ յուն նե րի ներդր ման եւ առ կա ծա ռա յութ յուն
նե րը զո հա կենտ րոն մո տեց մամբ ի րա գոր ծե լու ուղ ղութ յամբ։

Այս հատ վա ծում անդ րա դարձ է կա տար վում Եվ րո պա կան 
միութ յան (ԵՄ) ան դամ պե տութ յուն նե րում ի րա կա նաց ված 
այն գոր ծո ղութ յուն նե րին, ո րոնք Ս տամ բուլ յան կոն վեն
ցիա յի վավերացմամբ հա մա պա տաս խան փո փո խութ յուն
ներ են ի րա կա նաց րել՝ ա պա հո վե լու արդ յու նա վետ պայ
քարն ընդ դեմ կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան եւ ըն տա նե
կան բռնութ յան։ 

ԵՄ ան դամ բո լոր պե տութ յուն նե րը բռնութ յան տար բեր 
ձեւ ե րի դրսեւ ո րում ե րը քրեա կա նաց րել են ի րենց ներ պե
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տա կան օ րենսդ րութ յամբ։  Մեծ մա սամբ քրեա կա նաց ված 
հոդ ված նե րը, ի թիվս այլ նի, տա րած վում են նաեւ կա նանց 
նկատ մամբ կի րառ վող բռնութ յան նկատ մամբ։ 

 Կա նանց նկատ մամբ բռնութ յունն ինք նին հա մար վում է 
կա տար ված ա րար քը ծան րաց նող հան գա մանք մի շարք 
երկր նե րի քրեա կան օ րենսդ րութ յամբ. երբ ա րար քը կա
տար վում է ըն տա նի քի ան դա մի, զու գըն կե րոջ կող մից 
կամ այն սե ռա յին/գեն դե րա յին խտրա կա նութ յան հիմ քով 
է կա տար վել, ա պա կի րառ վում են ա ռա վել խիստ պա
տաս խա նատ վութ յան մի ջոց ներ։ Ն ման կար գա վո րում
ներ են առ կա  Բել գիա յի4,  Բուլ ղա րիա յի5, Էս տո նիա յի6, 
Ֆ րան սիա յի7 եւ Ի տա լիա յի8 օ րենսդ րութ յամբ։ Իր հեր թին 
Շ վե դիա յի9 քրեա կան օ րենս գիր քը «կնոջ ան ձեռնմ ե
լիութ յան կո պիտ խախ տու մը» վեր տա ռութ յամբ ա ռան ձին 
հան ցա կազմ է նա խա տե սում՝ որ պես կա նանց նկատ մամբ 
բռնութ յան տե սակ։

4 Տե՛ս https://www.legislationline.org/download/id/8240/file/Belgium_CC_1867_am2018_fr.pdf:

5 Տե՛ս https://www.legislationline.org/download/id/4152/file/PENAL_PROCEDURE_CODE_am2011_en.pdf:

6 Տե՛ս https://www.legislationline.org/download/id/8244/file/Estonia_CC_am2019_en.pdf:

7 Տե՛ս https://www.legislationline.org/download/id/8546/file/France_CC_am012020_fr.pdf:

8 Տե՛ս https://www.legislationline.org/download/id/4357/file/Italy_CPC_updated_till_2012_Part_1_it.pdf:

9 Տե՛ս https://www.legislationline.org/download/id/8569/file/Sweden_CC_1962_am022020_en.pdf:

Օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն նե րի ի րա կա նա ցում ա ռա
վել ի րա տե սա կան է, երբ այն զու գորդ վում է քա ղա քա կա
նութ յուն նե րի մշակ ման գոր ծըն թա ցում, ինչն էլ իր հեր թին 
նե րառ վում է պե տութ յան ռազ մա վա րութ յան կամ ազ գա յին 
գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րե րում։ ԵՄ ան դամ մի շարք պե
տութ յուն ներ ի րենց ազ գա յին գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րե
րում անդ րա դար ձել են առ հա սա րակ կա նանց նկատ մամբ 
բռնութ յան կան խար գել ման եւ դրա դեմ պայ քա րի հար ցե
րին։ Օ րի նակ՝  Բել գիա յում10 եւ  Գեր մա նիա յում11 ազ գա յին 
գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րերն ուղղ ված են առ հա սա րակ 
կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան բո լոր ձեւ ե րի կան խար
գել մանն ու դրա դեմ պայ քա րին, մինչ դեռ ո րոշ երկր ներ 
անդ րա դառ նում են կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան միայն 
մեկ՝ ըն տա նե կան բռնութ յան դրսեւ որ մանն ու դրա դեմ 
պայ քա րին ( Լե հաս տան,  Ռու մի նիա)12։ 

Նշ ված գոր ծըն թա ցում կա րեւ որ է ի րա կա նաց ված քա ղա
քա կա նութ յուն նե րի հե տա գա գնա հա տու մը, ին չը ցույց է 
տա լիս պե տութ յան կա տա րած գոր ծո ղութ յուն նե րի արդ

10 Տե՛ս http://igvmiefh.belgium.be/sites/default/files/comprehensive_press_file_0.pdf:

11 Տե՛ս https://www.bmfsfj.de/blob/93228/77ac63e8f600d39c8fb5ae9ed2080653/aktionsplaniizurbekaempfungvon    
    gewaltgegenfrauendata.pdf:

12 Տե՛ս https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596815/IPOL_STU(2017)596815_EN.pdf:

https://www.legislationline.org/download/id/8240/file/Belgium_CC_1867_am2018_fr.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/4152/file/PENAL_PROCEDURE_CODE_am2011_en.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/8244/file/Estonia_CC_am2019_en.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/8546/file/France_CC_am012020_fr.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/4357/file/Italy_CPC_updated_till_2012_Part_1_it.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/8569/file/Sweden_CC_1962_am022020_en.pdf
http://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/comprehensive_press_file_0.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/93228/77ac63e8f600d39c8fb5ae9ed2080653/aktionsplan-ii-zur-bekaempfung-von-gewalt-gegen-frauen-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/93228/77ac63e8f600d39c8fb5ae9ed2080653/aktionsplan-ii-zur-bekaempfung-von-gewalt-gegen-frauen-data.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596815/IPOL_STU(2017)596815_EN.pdf


26 27

Ստամբուլյան Կոն վեն ցիա

յու նա վե տութ յու նը։ Օ րի նակ՝ Էս տո նիա յի13 փոր ձի ու սում
նա սի րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ պե տութ յու նում զու գա
հե ռա բար ի րա կա նաց ված օ րենսդ րա կան եւ քա ղա քա կա
նութ յան մշակ ման գոր ծըն թա ցի արդ յուն քում նվա զել են 
ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ քե րով մա հա ցութ յան ցու ցա
նիշ ներն ու զու գա հե ռա բար ա ճել են ըն տա նե կան բռնութ
յան են թարկ ված ան ձանց տրա մադր ված պաշտ պա նա
կան ո րո շում ե րի քա նա կը։

Ըն տա նե կան բռնութ յան կան խար գել ման եւ դրա դեմ պայ
քա րի հար ցում կա րեւ որ նշա նա կութ յուն ու նեն նաեւ  Կոն
վեն ցիա յով ամ րագր ված ծա ռա յութ յուն նե րի առ կա յութ
յու նը («թեժգիծ» ծա ռա յութ յուն, գեն դե րա յին բռնութ յան 
դեպ քե րով միաս նա կան դա տա բա զա, ա ջակ ցութ յան 
կենտ րոն ներ, ա պաս տա րան ներ, ի րա վա բա նա կան, հո գե
բա նա կան ա ջակ ցութ յուն եւ այլն)։ 

ԵՄ ան դամ բո լոր պե տութ յուն նե րում ա ռանց բա ցա ռութ
յան գոր ծում են «թեժ գիծ» ծա ռա յութ յուն նե րը, ո րոնք 
մաս նա գի տաց ված են կա՛մ կա նանց նկատ մամբ բռնու
թյան հար ցե րով, կա՛մ առ հա սա րակ բռնութ յան հար ցե

13 Տե՛ս https://www.valitsus.ee/sites/default/files/contenteditors/arengukavad/ves_2015._aasta_luhikokkuvote_kinnitatud.pdf:

րով։ Ո րոշ պե տութ յուն նե րում, օ րի նակ, «թեժգիծ» ծա ռա
յութ յուն ներն ու նեն հա տուկ ուղղ վա ծութ յուն՝ ըն տա նե կան 
բռնութ յուն, սե ռա կան բռնութ յուն, ո րոնք հա սա նե լի են 
ինչ պես կա նանց, այն պես էլ տղա մարդ կանց հա մար ( Բել
գիա,  Հուն գա րիա, Լ յուք սեմ բուրգ,  Լե հաս տան)14։ Ո րոշ 
երկր նե րում, ինչ պես օ րի նակ՝  Գեր մա նիա յում15 «թեժգիծ» 
ծա ռա յութ յու նը հա սա նե լի է պե տութ յան տա րած քում 
ապ րող ան ձանց հա մար շուրջ 15 լե զու նե րով՝ պայ մա
նա վոր ված երկ րում տա րած ված բազ մա լեզ վութ յամբ։ Ի 
հա վե լում «թեժգիծ» ծա ռա յութ յուն նե րի՝ ո րոշ պե տութ
յուն ներ կի րա ռում են նաեւ «թեժգիծ» ծա ռա յութ յուն նե րի 
այ լընտ րան քա յին տար բե րակ։ Օ րի նակ՝ Ֆ րան սիա յում16 
գոր ծարկ վում է հե ռա խո սա յին հա տուկ հա վել ված, որն 
ա պա հո վում է յու րա քանչ յուր ան ձի հա մար ա րագ հա
սա նե լիութ յուն ծա ռա յութ յուն նե րին։ Ա վե լին, պե տութ յան 
տա րած քում գոր ծարկ վում է այս պես կոչ ված « Հե ռա խոս 
ա ռա վել վտան գի հա մար» (Téléphone Grave Danger17), 
ո րը հա տուկ հե ռա խոս է, որ հնա րա վո րութ յուն է տա լիս 

14 Տե՛ս https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596815/IPOL_STU(2017)596815_EN.pdf:

15 Տե՛ս https://www.hilfetelefon.de/dashilfetelefon/beratung/beratungin17sprachen.html:

16 Տե՛ս http://www.justice.gouv.fr/aideauxvictimes10044/unnouveloutilpourprotegerlesfemmesvictimesde          
    violence27491.html:

17 Տե՛ս https://www.prefecturesregions.gouv.fr/content/download/9761/62904/file/T%C3%A9l%C3%A9phone%20grave%20  
    danger1.pdf:

https://www.valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/arengukavad/ves_2015._aasta_luhikokkuvote_kinnitatud.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596815/IPOL_STU(2017)596815_EN.pdf
https://www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon/beratung/beratung-in-17-sprachen.html
http://www.justice.gouv.fr/aide-aux-victimes-10044/un-nouvel-outil-pour-proteger-les-femmes-victimes-de-violence-27491.html
http://www.justice.gouv.fr/aide-aux-victimes-10044/un-nouvel-outil-pour-proteger-les-femmes-victimes-de-violence-27491.html
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/content/download/9761/62904/file/T%C3%A9l%C3%A9phone grave danger-1.pdf
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/content/download/9761/62904/file/T%C3%A9l%C3%A9phone grave danger-1.pdf
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բռնութ յան են թարկ ված ան ձին ան մի ջա պես կապ հաս
տա տել հա մա պա տաս խան մար մին նե րի, ոս տի կա նութ
յան հետ՝ միա ժա մա նակ թույլ տա լով պար զել նաեւ վեր
ջի նիս գտնվե լու վայ րը։ Այն տրա մադր վում է բռնութ յան 
են թարկ ված ան ձին դա տա խա զի կող մից՝ գնա հա տե լով 
յու րա քանչ յուր դեպ քում դրա նպա տա կա հար մա րու թյունն 
ու շատ հա ճախ տրա մադր վում է այն դեպ քե րում, երբ 
բռնա րարն ու բռնութ յան են թարկ ված ան ձը չեն բնակ
վում միա սին, եւ առ կա է ար գելք՝ մո տե նա լու բռնութ յան 
են թարկ ված ան ձին, հե տեւ ա բար նաեւ առ կա է հա վա նա
կա նութ յուն, որ բռնա րա րը կա րող է փորձ կա տա րել այս 
կամ այն կերպ մո տե նալ բռնութ յան են թարկ ված ան ձին։

Անդ րա դառ նա լով ԵՄ ան դամ պե տութ յուն նե րում գեն դե
րա յին բռնութ յան դեպ քե րով դա տա բա զա նե րին՝ կա րե լի 
է ա ռանձ նաց նել  Գեր մա նիա յի ոս տի կա նութ յան կող մից 
հա վա քագ րվող բա զան18, որ տեղ ա ռաձ նաց ված են քրեա
կան օ րենսգր քով ամ րա գրված բռնութ յան բո լոր տե սակ
նե րը, բռնութ յուն գոր ծադ րող ան ձի եւ բռնութ յան են թարկ
ված ան ձի հա րա բե րութ յուն նե րի տե սա կը եւ այլ ման րա

18 Տե՛ս https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/PKS2015/pks2015_  
    node.html;jsessionid=BE64ADC5624E9A942EA32471B3181DEE.live2291:

մաս ներ։  Հա ջող ված օ րի նակ է նաեւ Իս պա նիա յի19 փոր ձը, 
որ տեղ առ հա սա րակ հավաքվում են բո լոր մար մին նե րից 
ստաց ված գեն դե րա յին բռնութ յան դեպ քե րը։

Ս տամ բուլ յան կոն վեն ցիա յի վա վե րա ցում ու վեր ջի նիս 
հա ջոր դա կան եւ բազ մաո լոր տա յին քա ղա քա կա նութ յան 
շա րու նա կա կան ի րա կա նա ցու մը կա րեւ որ գոր ծի քա կազմ 
է՝ կան խար գե լե լու գեն դե րա յին բռնութ յան դրսեւ ո րում երն 
ու դրանց առ կա յութ յան դեպ քում պատ շաճ ար ձա գան քե
լու բռնութ յան դրսեւ ո րում ե րին ու դրա նից ա ռա ջա ցած հե
տեւ անք նե րին։

19 Տե՛ս http://estadisticasviolenciagenero.msssi.gob.es/:

https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/PKS2015/pks2015_node.html;jsessionid=BE64ADC5624E9A942EA32471B3181DEE.live2291
https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/PKS2015/pks2015_node.html;jsessionid=BE64ADC5624E9A942EA32471B3181DEE.live2291
http://estadisticasviolenciagenero.msssi.gob.es/
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 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յու նը 
28.12.2017 թվա կա նի նիս տում20 հա վա նութ յան է ար ժա
նաց րել  Կոն վեն ցիա յի ստո րագ րու մը, ին չով պայ մա նա
վոր ված՝ 18.01.2018 թվա կա նին ՀՀն ս տո րագ րել է21  Կոն
վեն ցիան։

2019 թվա կա նին  Կոն վեն ցիա յի հնա րա վոր վա վե րաց ման 
գոր ծըն թա ցի վե րա բեր յալ քննար կում ե րի ըն թաց քում մի 
շարք խմբեր եւ ան ձինք տա րա տե սակ շա հար կում ե րի22 
են թար կե ցին  Կոն վեն ցիա յի բո վան դա կութ յունն ու այդ
կերպ փորձ կա տար վեց խո չըն դո տե լու վեր ջի նիս վա վե
րաց ման գոր ծըն թա ցին։

 Ներ կա յումս առ կա չէ ո րեւ է պաշ տո նա կան տե ղե կատ վութ
յուն, թե ինչ ժամ ետ նե րում եւ երբ է պե տութ յու նը նա խա
տե սում վա վե րաց նել  Կոն վեն ցիան ու կա տա րել բազ մաո

20 Տե՛ս https://www.egov.am/sessions/archive/2017/12/28/:

21 Տե՛ս https://www.coe.int/en/web/conventions/fulllist//conventions/treaty/210/signatures:

22 Տե՛ս Հավելված 1, որտեղ անդրադարձ է կատարվում Կոնվենցիայի շուրջ ստեղծված շահարկումերին:

https://www.e-gov.am/sessions/archive/2017/12/28/
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
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լոր տա յին փո փո խութ յուն ներ գեն դե րա յին բռնութ յան կան
խար գել ման եւ դրա պայ քա րի գոր ծում։ Ա վե լին,  Մար դու 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան ազ գա յին ռազ մա վա
րութ յան ու դրա նից բխող 20202022 թվա կան նե րի գոր
ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րում23 եւս ո րեւ է կերպ անդ րա դարձ չի 
կա տար վել  Կոն վեն ցիա յի վա վե րաց ման հար ցին, մինչ դեռ 
այն ա ռանց քա յին փաս տա թուղթ է։

 Թե պետ 2017 թվա կա նին  Հա յաս տա նում ըն դուն վեց «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 րենքն24 ու փո փո խու թյուն ներ կա տար վե ցին հա րա
կից ի րա վա կան ակ տե րում, այ նո ւա մե նայ նիվ մինչ օրս 
 Հան րա պե տութ յու նում առ կա չէ հա մա կար գա յին ար ձա
գանք գեն դե րա յին բռնութ յան դեպ քե րին. ներ պե տա կան 
օ րենսդ րութ յու նը կա րե լի է բնու թագ րել որ պես գեն դե րա
յին ա ռու մով չե զոք, իսկ պե տութ յան կող մից տրա մադր վող 
ծա ռա յութ յուն նե րը՝ ան հա մա պա տաս խան զո հա կենտ րոն 
մո տեց մանն ու գեն դե րա յին բռնութ յան են թարկ ված ան ձի 
ի րա վունք նե րի եւ շա հե րի պաշտ պա նութ յա նը։

23 Տե՛ս http://www.justice.am/page/575:

24 Տե՛ս https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=118672:

Ըն տա նե կան բռնութ յան դեմ պայ քա րի կա ռու ցա կար գե րի 
ոչ լիար ժե քութ յան մեկ այլ դրսեւ ո րում է պա տաս խա նատ
վութ յան ինս տի տու տի ան կա տա րութ յու նը:  Հա յաս տա նում 
ըն տա նե կան բռնութ յան ոչ բո լոր տե սակ նե րի հա մար է 
նա խա տես ված պա տաս խա նատ վութ յան մե խա նիզմ ներ
պե տա կան օ րենսդ րութ յամբ: 

ՀՀ քրեա կան օ րենսդ րութ յամբ քրեո րեն պատ ժե լի ա րարք
ներ են հա մար վում ֆի զի կա կան եւ սե ռա կան բռնութ յան 
ո րոշ տե սակ ներ: Օ րենսդ րութ յու նը մաս նա կիո րեն կար գա
վո րում է նաեւ հո գե բա նա կան բռնութ յու նը, այ նո ւա մե նայ
նիվ, ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յամբ քրեա կա նաց ված չէ 
առ հա սա րակ տնտե սա կան բռնութ յու նը, ինչ պես նաեւ հե
տամ տու մը, հար կա դիր ա մուս նութ յու նը, հղիութ յան ար
հես տա կան ընդ հա տու մը հար կա դիր կա տա րե լը եւ այլն: 
 Հար ցի կա պակ ցութ յամբ  Կոն վեն ցիա յի կար գա վո րում ե րը 
(հոդ ված ներ 3344) եւս վկա յում են, որ բռնութ յան դեմ պայ
քա րի մի ջոց նե րից է այդ ա րար քը կա տա րած ան ձանց հա
մար պա տաս խա նատ վութ յան մի ջոց նե րի նա խա տե սու մը։

Առ հա սա րակ արդ յու նա վետ մի ջոց է ըն տա նե կան բռնութ
յան քրեա կա նա ցու մը։ Ընդ ո րում դա կա րող է դրսեւ որ վել 
կա՛մ մեկ հան ցա կազ մի նա խա տես մամբ, կա՛մ ընդ հա նուր 

http://www.justice.am/page/575
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=118672
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հան ցա կազ մե րով գոր ծե րը քննե լիս որ պես պա տաս խա
նատ վութ յունն ու պա տի ժը ծան րաց նող հան գա մանք նա
խա տե սել ընտանեկան բռնութ յան հետևանքով կա տար
ված ա րար քը25։

Խնդ րա հա րույց է նաեւ ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ քե րով 
հան րա յին եւ մաս նա վոր մե ղադ րան քի կար գով քննվող 
գոր ծե րի ի րա վա կան կար գա վո րում ե րը։  Ներ կա յումս 
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քով26 նա խա
տես վում է, որ ան կախ տու ժո ղի կող մից բո ղոք ներ կա
յաց նե լուց՝ դա տա խազն ի րա վա սու է հա րու ցել քրեա կան 
գործ ըն տա նի քում բռնութ յան դեպ քե րում, ե թե անձն իր 
ա նօգ նա կան վի ճա կի կամ են թադր յալ հան ցանք կա տա
րո ղից կախ վա ծութ յան մեջ լի նե լու փաս տի ու ժով չի կա
րող պաշտ պա նել իր ի րա վա չափ շա հե րը։ Այս դեպ քե րում 
քրեա կան գոր ծը պետք է հա րուց վի եւ քննվի ՀՀ քրեա կան 
դա տա վա րութ յան օ րենսգր քով սահ ման ված ընդ հա նուր 
կար գով, եւ տու ժո ղի ու մե ղադր յա լի հաշ տութ յան դեպ քում 
քրեա կան հե տա պնդու մը չպետք է դա դա րեց վի։ Այ նո ւա
մե նայ նիվ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քով 

25 Տե՛ս հոդված 46, https://rm.coe.int/168046246d:

26 Տե՛ս հոդված 183, մաս 4, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=141381:

ձեւ ա կերպ ված չա փա նի շը գնա հա տե լիս կա րեւ որ է հաշ վի 
առ նել, որ ի տար բե րութ յուն  Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո
պա կան դա տա րա նի չա փո րո շիչ նե րի, ո րոն ցով գնա հատ
վում է ոտնձ գո ղի վար քա գի ծը՝ ներ պե տա կան կար գա վո
րու մը հիմ ված է բա ցա ռա պես տու ժո ղի դրութ յան վրա։ 
 Հար ցի կա պակ ցութ յամբ «Օ փուզն ընդ դեմ  Թուր քիա յի»27 
գոր ծով  Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 
կող մից սահ ման վել են ա ռա վել ընդգր կուն չա փա նիշ ներ, 
ո րոնք նե րա ռում են հե տեւ յալ հար ցադ րում ե րը՝ ի րա վա
խախտ ման ծան րութ յու նը, բռնութ յան են թարկ ված ան
ձի վնաս վածք նե րը ֆի զի կա կա՞ն են, թե՞ հո գե բա նա կան, 
ե թե բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձը զենք է կի րա ռել, ե թե 
բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձը հար ձա կու մից հե տո ո րեւ է 
ձեւ ով սպառ նա ցել է, ե թե բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձը 
պլա նա վո րել է հար ձա կու մը, ըն տա նի քում ապ րող ո րեւէ 
ե րե խա յի վրա ազ դե ցութ յու նը (այդ թվում՝ հո գե բա նա
կան), բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձի՝ նո րից ի րա վա խախ
տում կա տա րե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը, տու ժո ղի կամ 
ցան կա ցած այլ ան ձի, ո րը կա րող էր ներգ րավ ված լի նել, 
ա ռող ջութ յա նը եւ անվ տան գութ յա նը ներ կա յաց վող շա րու
նա կա կան սպառ նա լի քը, բռնութ յան են թարկ ված ան ձի 

27 Տե՛ս https://hudoc.echr.coe.int/engpress#{%22itemid%22:[%2200327592763020932%22]}:

https://rm.coe.int/168046246d
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=141381
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-2759276-3020932%22]}
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ներ կա յիս հա րա բե րութ յու նը բռնութ յուն գոր ծադ րած ան
ձի հետ եւ նրա ցան կութ յուն նե րին հա կա ռակ ի րա կա նաց
վող քրեա կան հե տա պնդման հետ մեկ տեղ շա րու նակ վող 
հա րա բե րութ յան վրա ազ դե ցութ յու նը, հա րա բե րութ յան 
պատ մութ յու նը, մաս նա վո րա պես, ե թե նախ կի նում տե ղի 
է ու նե ցել բռնու թյան այլ դեպք, ինչ պես նաեւ բռնութ յուն 
գոր ծադ րած ան ձի քրեա կան անց յա լը, մաս նա վո րա պես՝ 
նախ կի նում բռնութ յուն կա տա րե լը28: Նշ վա ծը հաշ վի առ
նե լով՝ պետք է ա պա հո վել, որ դա տա խազ ներն ի րա վունք 
ու նե նան հա րու ցել եւ շա րու նա կել վա րույ թը, ան գամ երբ 
տու ժո ղը հետ է վերց նում բո ղո քը։

Նշ վա ծից բա ցի՝ խնդրա հա րույց է նաեւ օ րեն քում տեղ 
գտած հաշ տա րա րութ յան ինս տի տու տի կար գա վո րում
նե րը:  Հարկ է նկա տել, որ մի ջազ գա յին փոր ձից ել նե լով՝ 
հաշ տա րա րութ յան ինս տի տու տի կի րա ռում ինք նին արդ
յու նա վետ է բա ցա ռա պես ի րա վա հա րա բե րութ յան կող
մե րի հա վա սա րութ յան պա րա գա յում, ին չը բա ցա կա յում 
է ըն տա նե կան բռնութ յուն գոր ծադ րած եւ ըն տա նե կան 
բռնութ յան են թարկ ված ան ձանց մի ջեւ հա րա բե րութ յուն
նե րում: Ըն տա նե կան բռնութ յան գոր ծե րով հաշ տա րա

28 Տե՛ս նույն տեղում, § 138:

րութ յան կի րառ ման խնդրա հա րույց եւ ոչ արդ յու նա վետ 
լի նե լու վե րա բեր յալ դիր քո րո շում է հայտ նել նաեւ ՄԱԿի 
 Կա նանց նկա տմամբ խտրա կա նութ յան բո լոր ձեւ ե րի վե
րաց ման մա սին կո մի տեն իր № 33րդ  ընդ հա նուր հանձ
նա րա րա կա նում29: 

Ըն տա նե կան բռնութ յան դեմ արդ յու նա վետ պայ քա րին 
խո չըն դո տում է նաեւ տու ժող նե րի հա մար պաշտ պա նա
կան բա վա րար մի ջոց նե րի բա ցա կա յութ յու նը, պե տութ
յան կող մից տրա մադր վող ծա ռա յութ յուն նե րի, ինչ պես 
նաեւ պե տա կան մար մին նե րի մի ջեւ հա մա գոր ծակ ցութ յան 
բա ցա կա յութ յու նը, ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ քե րի վե
րա բեր յալ ճշգրիտ վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի բա ցա կա
յութ յու նը, պե տա կան եւ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րի ու պաշ տո նա տար ան ձանց ան բա վա րար 
մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա ծութ յունն ու ի րա զեկ ման 
պա կա սը։

29 Տե՛ս https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_33_7767_E.pdf:

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_33_7767_E.pdf
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 Կոն վեն ցիան ա ռա ջին մի ջազ գա յին փաս տա թուղթն է, ո րը 
սահ մա նում է կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան եւ ըն տա նե
կան բռնութ յան կան խար գել ման ընդգր կուն մե խա նիզմ
ներ։ Այն նպա տա կաուղղ ված է ամ բող ջութ յամբ վե րաց նե
լու գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան նկատ մամբ հան դուր
ժո ղա կա նութ յու նը։ 

 Կոն վեն ցիա յի վա վե րա ցու մը պե տութ յա նը տա լու է ճա
նա պար հա յին քար տեզ եւ ա ջակ ցութ յան մե խա նիզմ եր՝ 
կա տա րե լա գոր ծե լու ըն տա նե կան բռնութ յան կան խար գե
լում ու նպաս տե լու է դրա վե րաց մա նը։

 Հարկ է նկա տել նաեւ, որ ՀՀ կող մից  Կոն վեն ցիա յի վա
վե րաց մանն անդ րա դար ձել են նաեւ մի ջազ գա յին կազ
մա կեր պութ յուն ներն ի րենց դի տար կում ե րում. դե ռեւս 
2015 թվա կա նին երկ րորդ շրջա նի ՄԱԿի  Հա մընդ հա նուր 
պար բե րա կան դի տարկ ման ժա մա նակ  Հա յաս տա նին 
ա ռա ջար կել են քայ լեր ձեռ նար կել ըն տա նե կան բռնութ
յան կան խար գել ման ո լոր տում խնդիր նե րի լուծ ման ուղ
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ղութ յամբ30: Իր հեր թին կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան 
եւ ըն տա նե կան բռնութ յան հար ցին է անդ րա դար ձել նաեւ 
Եվ րո պա յի խորհր դի մար դու ի րա վունք նե րի հանձ նա կա
տա րը 2018 թվա կա նին  Հա յաս տան կա տա րած այ ցի հի
ման վրա մշակ ված զե կույ ցում31:

 Կոն վեն ցիա յի մշտա դի տարկ ման մե խա նիզմ երն ի րենց 
հեր թին կոչ ված են լի նե լու գնա հա տել պե տութ յան գոր
ծո ղութ յուն ներն ու այդ կերպ եւս ա ջակ ցել գեն դե րա յին 
բռնութ յան կան խար գել մանն ու պե տութ յան կող մից հե տա
գա շա րու նա կա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ի րա կա նաց մա նը։

 Կոն վեն ցիա յի վա վե րաց մամբ՝ պե տութ յու նը ստանձ նում է 
պար տա վո րութ յուն ներ՝ ակ տիվ քայ լեր ձեռ նար կե լու ընդ
դեմ գեն դե րա յին բռնութ յան։ Այդ քայ լե րը բազ մաո լոր
տա յին բնույթ են կրում եւ ի րենց ազ դե ցութ յունն են ար
տա ցո լում ինչ պես օ րենսդ րա կան ո լոր տում, քա ղա քա կա
նութ յուն նե րի մշակ ման գոր ծըն թա ցում, այն պես էլ նոր 
ծա ռա յութ յուն նե րի ներդր ման եւ առ կա ծա ռա յութ յուն նե րը 
զո հա կենտ րոն մո տեց մամբ ի րա գոր ծե լու ուղ ղութ յամբ։

30 Տե՛ս https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/AMIndex.aspx:

31 Տե՛ս https://rm.coe.int/20181620/1680920149:

Այդ պար տա վո րութ յուն նե րը նե րա ռում, սա կայն չեն սահ
մա նա փակ վում ներ քոնշ յալ գոր ծո ղութ յուն նե րի ի րա կա
նաց մամբ.

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/AMIndex.aspx
https://rm.coe.int/-2018-16-20-/1680920149
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քրեա կա նաց նել կամ այլ կերպ պատ ժե լի 
դարձ նել կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան տա
րաբ նույթ ձեւ ե րը

 (    հոդ ված  

                 
3340)

տու ժող նե րին տրա մադ րել պաշտ պա նութ յան 
քա ղա քա ցիաի րա վա կան մի ջոց ներ

 (    հոդ ված  

        
          29 )

տու ժող նե րին տրա մադ րել ֆի նան սա կան հա
տու ցում 

 (    հոդ ված  

        
          30 )

ա պա հո վել, որ ար գել ված լի նեն վե ճե րի լուծ
ման պար տա դիր այ լընտ րան քա յին գոր ծըն
թաց նե րը կամ պա տիժ նե րը՝ նե րառ յալ հաշ
տա րա րութ յու նը եւ միջ նոր դութ յու նը 

ա պա հո վել, որ դա տա խազ ներն ի րա վունք ու
նե նան հա րու ցել եւ շա րու նա կել վա րույ թը, ան
գամ երբ տու ժո ղը հետ է վերց նում բո ղո քը

 (    հոդ ված  

        
          48 )

 (    հոդ ված  

        
          55 )
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ա պա հո վել, որ տու ժող նե րը պաշտ պան ված լի
նեն քննութ յան եւ դա տա կան վա րույ թի բո լոր 
փու լե րում

 (    հոդ ված  

                         
56)

ա պա հո վել քննութ յան եւ դա տա կան վա րույ թի 
ի րա կա նա ցում ա ռանց ան հար կի ու շաց ման

 (    հոդ ված  

        
          49 )

ու նե նալ գեն դե րա յին բռնութ յան սեգ րե գաց
ված դեպ քե րով վի ճա կագ րա կան բա զա

 (    հոդ ված  

        
            7 )

ա պա հո վել, որ տու ժող նե րին մատ չե լի լի նեն 
ի րա վա բա նա կան ա ջակ ցութ յունն ու անվ ճար 
ի րա վա բա նա կան օգ նութ յու նը

 (    հոդ ված  

                         
57)
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ա պա հո վել ա ռող ջա պա հա կան եւ սո ցիա լա կան 
ա պա հո վութ յան ծա ռա յութ յուն նե րի մատ չե
լիութ յունն ու հա սա նե լիութ յու նը

 (    հոդ ված  

                         
20)

ներդ նել անվ ճար, ա ռանց հանգստ յան օ րե րի, 
շուր ջօր յա ռե ժի մով աշ խա տող «թեժգիծ» ծա
ռա յութ յուն

 (    հոդ ված  

                         
24)

ստեղ ծել բա վա րար քա նա կութ յամբ ա պաս
տա րան ներ բռնութ յան են թարկ ված ան ձանց 
եւ նրանց ե րե խա նե րի անվ տան գութ յան ա պա
հով ման նպա տա կով

ի րա կա նաց նել մաս նա գետ նե րի շա րու նա կա
կան վե րա պատ րաս տում եր՝ ա պա հո վե լու զո
հա կենտ րոն մո տե ցում ծա ռա յութ յուն նե րի մա
տուց ման գոր ծըն թա ցում

 (    հոդ ված  

        
          23)

 (    հոդ ված  

        
          15 )
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 Շա հար կում № 1.  Կոն վեն ցիան հա կա սում է 
ՀՀ  Սահ մանադ րութ յա նը

Որ պես աս վա ծի հիմ ա վո րում՝ վկա յա կոչ վում է  Կոն վեն
ցիա յի 4րդ  հոդ վա ծի 3րդ  մա սը, 12րդ  հոդ վա ծի 1ին 
մա սը եւ 14րդ  հոդ վա ծի 1ին մա սը։ 4րդ  հոդ վա ծի 3րդ 
 մա սի վե րա բեր յալ խո սե լիս մշտա պես վկա յա կոչ վում է 
 Կոն վեն ցիա յի բա ցատ րա կան զե կույ ցի132 53րդ  կե տը՝ 
նշե լով, որ  Կոն վեն ցիա յի բա ցատ րա կան զե կույ ցը սահ
մա նում է «գեն դե րա յին ինք նու թյու նը» հե տեւ յալ կերպ. 
«Ան ձանց ո րոշ խմբեր կա րող են նաեւ ի րենց գեն դե րա յին 
ինք նութ յան հի ման վրա խտրա կա նութ յան են թարկ վել, 
ին չը պարզ ա սած նշա նա կում է, որ սե ռը, ո րով նրանք 
նույ նա կա նա նում են, չի հա մա պա տաս խա նում նրանց 
ծննդա բե րութ յան ժա մա նակ ստա ցած սե ռին:  Սա նե րա
ռում է մարդ կանց ո րո շա կի կա տե գո րիա ներ, ինչ պի սիք 
են տրանս գեն դեր ներ, տրանս վես տիտ ներ եւ այլ մարդ

32 Տե՛ս https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800d383a:

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800d383a
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կանց խմբե րը, ո րոնք չեն ար ձա գան քում նրան, որ հա սա
րա կութ յու նը սահ մա նել է որ պես «տղա մարդ կանց» կամ 
«կա նանց» կա տե գո րիա յին պատ կա նող:»։

 Մինչ վկա յա կոչ ված հոդ վա ծի եւ ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յան 
են թադր յալ հա կա սութ յանն անդ րա դառ նա լը՝ հարկ է նկա
տել, որ  Կոն վեն ցիա յի բա ցատ րա կան զե կույ ցի 43րդ  կե
տում հստակ սահ ման վում է, որ « Կոն վեն ցիա յի ի մաս տով՝ 
«գեն դեր» հաս կա ցութ յու նը հիմն ված եր կու սե ռե րի՝ ա րա
կան եւ ի գա կան, բա ցատ րում է, որ կան նաեւ սո ցիա լա պես 
ձեւ ա վոր ված դե րեր, վար վե լա կեր պեր, գոր ծո ղութ յուն ներ, 
որ հա սա րա կութ յան կող մից ըն կալ վում են որ պես տղա
մարդ կանց եւ կա նանց հա մար ըն դու նե լի։  Հե տա զո տութ
յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ ո րոշ դե րեր եւ կարծ րա տի պեր 
վե րար տադ րում են վնա սա կար պրակ տի կա՝ ար դա րաց
նե լու կա նանց նկատ մամբ բռնութ յու նը։ …Այս ի մաս տով՝ 
«գեն դեր» հաս կա ցութ յու նը նպա տակ չու նի փո խա րի նել 
 Կոն վեն ցիա յով ամ րագր ված «կա նայք» եւ «տղա մար դիկ» 
տեր մին նե րը։»։

 Մեջ բեր ված հատ վա ծից ուղ ղա կիո րեն հե տեւ ում է, որ  Կոն
վեն ցիա յում օգ տա գործ վող գեն դեր, գեն դե րա յին ինք
նութ յուն ար տա հայ տութ յուն նե րը չեն են թադ րում այլ սե ռի 

գո յութ յուն եւ նպա տակ չու նեն փո խա րի նե լու «կա նայք» եւ 
«տղա մար դիկ» հաս կա ցութ յուն նե րը։

Անդ րա դառ նա լով  Կոն վեն ցիա յի 4րդ  հոդ վա ծի 3րդ  մա
սին՝ պետք է նշել, որ այն առ հա սա րակ սահ մա նում է, որ 
բռնութ յան են թարկ ված ան ձանց ի րա վունք նե րի պաշտ
պա նու թյանն ուղղ ված մի ջոց նե րը «պետք է ա պա հով վեն 
ա ռանց խտրա կա նութ յան, այն է՝ ան կախ սե ռից, ռա սա
յից, մաշ կի գույ նից, լեզ վից, կրո նից, քա ղա քա կան կամ 
այլ հա մոզ մուն քից, ազ գա յին կամ սո ցիա լա կան ծա գու
մից, ազ գա յին փոք րա մաս նութ յա նը պատ կա նե լուց, գույ
քա յին դրութ յու նից, ծննդից, սե ռա կան կողմն ո րո շու մից, 
գեն դե րա յին ինք նութ յու նից, տա րի քից, ա ռող ջա կան վի
ճա կից, հաշ ման դա մութ յան առ կա յութ յու նից, ա մուս նա
կան դրութ յու նից, միգ րան տի կամ փախս տա կա նի կամ 
այլ կար գա վի ճա կից։»։ ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յա նը են թադր
յալ հա կա սող հատ վա ծը մեջ բեր ված հոդ վա ծում պե տութ
յան պար տա կա նութ յունն է բռնութ յան են թարկ ված ան
ձանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յանն ուղղ ված մի ջոց
նե րում խտրա կա նութ յան դրսեւ որ ման ար գել քը՝ ան կախ 
«սե ռա կան կողմ ո րո շու մից, գեն դե րա յին ինք նու թյու նից»։ 
Աս վա ծի առն չութ յամբ անհ րա ժեշտ է նկա տել, որ ՀՀ 
 Սահ մա նադ րութ յան 29րդ  հոդ վա ծը հստակ ամ րագր ում 
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է, որ առ հա սա րակ «Խտ րա կա նութ յու նը, կախ ված սե ռից, 
ռա սա յից, մաշ կի գույ նից, էթ նիկ կամ սո ցիա լա կան ծա
գու մից, գե նե տի կա կան հատ կա նիշ նե րից, լեզ վից, կրո
նից, աշ խար հա յաց քից, քա ղա քա կան կամ այլ հա յացք նե
րից, ազ գա յին փոք րա մաս նութ յա նը պատ կա նե լութ յու նից, 
գույ քա յին վի ճա կից, ծնուն դից, հաշ ման դա մութ յու նից, 
տա րի քից կամ անձ նա կան կամ սո ցիա լա կան բնույ թի այլ 
հան գա մանք նե րից, ար գել վում է:»։  Սահ մա նադ րութ յամբ 
ամ րագր ված «անձ նա կան կամ սո ցիա լա կան բնույ թի այլ 
հան գա մանք նե րից» ար տա հայ տութ յունն ինք նին բա վա
կա նին լայն է եւ նե րա ռում է խտրա կա նութ յու նից զերծ 
մա լու ի րա վունքն՝ ան կախ «սե ռա կան կողմ ո րո շու մից, 
գեն դե րա յին ինք նութ յու նից»։  Հա ման ման տար բե րա կով՝ 
« Մար դու ի րա վունք նե րի եւ հիմ ա րար ա զա տութ յուն նե րի 
պաշտ պա նութ յան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի233 

14րդ  հոդ վա ծով ամ րագր ված է, որ « Կոն վեն ցիա յում շա
րադր ված ի րա վունք նե րից եւ ա զա տութ յուն նե րից օգտ վելն 
ա պա հով վում է ա ռանց խտրա կա նութ յան, այն է՝ ան կախ 
սե ռից, ռա սա յից, մաշ կի գույ նից, լեզ վից, կրո նից, քա ղա
քա կան կամ այլ հա մոզ մուն քից, ազ գա յին կամ սո ցիա լա
կան ծա գու մից, ազ գա յին փոք րա մաս նութ յա նը պատ կա

33 Տե՛ս https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf:

նե լուց, գույ քա յին դրութ յու նից, ծննդից կամ այլ դրութ յու
նից:»։ Ինչ պես նկա տում ենք, եվ րո պա կան կոն վեն ցիան, 
ինչ պես եւ ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յու նը հա տուկ նշում չի պա
րու նա կում խտրա կա նութ յան ար գել քի մա սին սե ռա կան 
կողմ ո րոշ ման կամ գեն դե րա յին ինք նութ յան հիմ քով, 
սա կայն աս վա ծը չի են թադ րում, որ խտրա կա նութ յան այդ 
տար բե րակն ըն դու նե լի է հա մար վում։  Մար դու ի րա վունք
նե րի եվ րո պա կան դա տա րանն իր մի շարք ո րո շում ե
րում (Identoba and Others v. Georgia334, M.C. and A.C. v. 
Romania435 եւ այլն) հաս տատ ված է հա մա րել խտրա կա
նութ յան դրսեւ ո րու մը գեն դե րա յին ինք նութ յան եւ/կամ սե
ռա կան կողմ ո րոշ ման հիմ քով եւ ամ րագ րել եվ րո պա կան 
կոն վեն ցիա յի 14րդ  հոդ վա ծի խախ տում։

Անդ րա դառ նա լով նույն հար ցի վե րա բեր յալ «հա կա փաս
տար կին»  Բուլ ղա րիա յի սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 
ո րոշ ման առն չութ յամբ՝ անհ րա ժեշտ է նկա տել, որ թե
պետ  Բուլ ղա րիա յի սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր 
27.07.2018 թվա կա նի № 13 ո րոշ մամբ536 եզ րա կաց րեց, 
որ  Կոն վեն ցիան հա կա սում է  Բուլ ղա րիա յի  Սահ մա նադ

34 Տե՛ս https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001154400%22]}:

35 Տե՛ս https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001161982%22]}:

36 Տե՛ս http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/f278a1569d25412da0646ffd6f997310:

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-154400%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-161982%22]}
http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/f278a156-9d25-412d-a064-6ffd6f997310
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րութ յա նը, այ նո ւա մե նայ նիվ բազ միցս նշվել է այդ ո րոշ
ման հիմ քում առ կա քա ղա քա կան են թա տեքս տի մա
սին։ Դ րա մա սին են նշել նաեւ այդ նույն դա տա րա նի 4 
դա տա վոր ներ, այդ թվում՝ Ռումեն Նենկովը, Ֆիլիպ 
Դիմիտրովը, Կոնստանտին Պենչեւը եւ Գեորգի Անջելովը, 
որոնք, չհամաձայնելով դատարանի 8 դատա վորների 
արտահայտած դիրքորոշմանը, հատուկ կարծիք են 
ներկայացրել։ Դիմիտրովը քննա դատել է դատարանին 
վիճահարույց «գենդերային գաղափարախոսություն» 
օգտագործելու համար, իսկ իրենց հերթին Նենկովն ու 
Անգելովը որոշումը անվանել են «նվեր քաղաքական 
գործիչներին»:

 Շա հար կում № 2. Կոն վեն ցիան ար մա տա խիլ է 
ա նում սո վո րույթ նե րը/ա վան դույթ նե րը

Այս շա հարկ մանն անդ րա դառ նա լիս նշվում է, թե իբր 
Կոն վեն ցիա յի 12րդ հոդ վա ծը ա վան դույթ ներ, սո վո րույթ
ներ վե րաց նե լու պար տադ րանք է պա րու նա կում։ Նշ վա
ծի առն չու թյամբ հարկ է նկա տել, որ Կոն վեն ցիա յի 12րդ 
հոդ վա ծի 1ին մա սում հստակ ամ րագր ված է, որ պե տութ
յուն նե րը պետք է անհ րա ժեշտ մի ջոց ներ ձեռ նար կեն ար

մա տա խիլ ա նե լու միայն այն նա խա պա շար մունք նե րը, սո
վո րույթ նե րը, ա վան դույթ նե րը եւ մյուս բո լոր ե րեւ ույթ նե րը, 
ո րոնք հիմ ված են կա նանց ստո րա դաս վա ծութ յան կամ 
կա նանց եւ տղա մարդ կանց կարծ րա տի պա յին դե րա բա
ժան ման գա ղա փա րի վրա։ Կոն վեն ցիան չի պա րու նա կում 
դրույթ, ո րով պար տադ րում է պե տութ յուն նե րին ան տե սել 
ի րենց ներմ շա կու թա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը կամ 
ոչ նյու թա կան մշա կու թա յին ար ժեք ներն ու ժա ռան գութ
յու նը։ Անհ րա ժեշտ է գի տակ ցել, որ այս հոդ վա ծի տրա
մա բա նութ յունն ամ բող ջութ յամբ ուղղ ված է բա ցա ռա պես 
այն ե րեւ ույթ նե րի վե րաց մա նը, ո րոնք հիմք են հան դի
սա նում ըն տա նե կան բռնութ յան եւ կա նանց նկատ մամբ 
բռնութ յան ձեւ ա վոր մա նը։ Կոն վեն ցիա յի բա ցատ րա կան 
զե կույ ցի 43րդ կե տը, անդ րա դառ նա լով այդ հոդ վա ծին, 
նշում է, որ հոդ վա ծով Կոն վեն ցիան կոչ է ա նում պե տու
թյուն նե րին նկա տել կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան եւ ըն
տա նե կան բռնութ յան գեն դե րա յին ըն կա լու մը որ պես հիմք 
բո լոր բռնութ յան են թարկ ված ան ձանց պաշտ պա նութ յան 
եւ ա ջակ ցութ յան հա մար: Սա նշա նա կում է, որ կա նանց 
նկատ մամբ բռնութ յան եւ ըն տա նե կան բռնու թյան ձեւ ե րը 
պետք է լուծ վեն ե րեւ ույ թի բար դութ յան պատ շաճ ար ձա
գանք ման հա մա տեքս տում՝ կա նանց եւ տղա մարդ կանց 
գե րակշ ռող ան հա վա սա րութ յան, առ կա կարծ րա տի պե րի, 

http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/2bd285ed-1544-4190-835a-4a15b4fe7be4
http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/70f0d483-1d21-45af-ba1e-776f56540baa
http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/70f0d483-1d21-45af-ba1e-776f56540baa
http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/6422a11f-6ec6-4929-9e84-e14c28ac9f8c
http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/2bd285ed-1544-4190-835a-4a15b4fe7be4
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գեն դե րա յին դե րե րի եւ կա նանց նկատ մամբ խտրա կա
նութ յան ըն կալ ման հա մա տեքս տում։

Աս վա ծը նշա նա կում է, որ կա նանց ստո րա դաս վա ծութ յան 
կամ կա նանց եւ տղա մարդ կանց կարծ րա տի պա յին դե րա
բա ժան ման գա ղա փա րի վրա ձեւ ա վոր ված ե րեւ ույթ ները 
եւ այդ թվում՝ նա խա պա շար մունք նե րը, սո վո րույթ ներն ու 
ա վան դույթ նե րը, պետք է ար մա տա խիլ ա նել եւ դրանց գո
յութ յամբ չար դա րաց նել ըն տա նե կան բռնութ յունն ու կա
նանց նկատ մամբ բռնութ յու նը, ինչն ա ռանց բռնութ յան 
ա ռողջ հա սա րա կութ յան ձեւ ա վոր ման հա մար կա րեւ ո րա
գույն հիմ ա քար է։

Շա հար կում № 3. Կոն վեն ցիան նա խա տե սում 
է պրո պա գան դա կա տա րե լու պար տա կա նու
թյուն եւ «եր րորդ սեռ»ի վե րա բեր յալ կրթա
կան մո դու լի ներդ րում

Այս գո յութ յուն չու նե ցող պար տա կա նութ յու նը վե րագր վում 
է Կոն վեն ցիա յի 14րդ հոդ վա ծի 1ին մա սին, ո րի հա մա
ձայն՝ մաս նա կից պե տութ յուն նե րը, հարկ ե ղած դեպ քում, 

պետք է անհ րա ժեշտ մի ջոց ներ ձեռ նար կեն՝ մի ջանձ նա
յին հա րա բե րութ յուն նե րում կա նանց եւ տղա մարդ կանց 
մի ջեւ հա վա սա րութ յան, կարծ րա տի պե րից զերծ գեն դե
րա յին դե րե րի, փո խա դարձ հար գան քի եւ վե ճերն ա ռանց 
բռնութ յան լու ծե լու, կա նանց նկատ մամբ գեն դե րա յին 
հիմ քով բռնութ յան եւ անձ նա կան ան ձեռնմ ե լիութ յան 
ի րա վուն քի հար ցե րով ու սում ա կան նյու թերն ընդգրկ վեն 
պաշ տո նա կան ու սում ա կան ծրագ րե րում՝ կրթա կան բո
լոր մա կար դակ նե րում, եւ հար մա րեց ված լի նեն ու սում ա
ռող նե րի զար գա ցող ըն դու նա կութ յուն նե րին։ Առ հա սա րակ 
հարկ է նկա տել, որ Կոն վեն ցիան ո րեւ է հոդ վա ծում, ո րեւ է 
բա ցատ րա կան զե կույ ցում չի օգ տա գոր ծում «եր րորդ սեռ» 
ար տա հայ տութ յու նը։ Այդ հար ցին անդ րա դար ձել է նաեւ 
Կոն վեն ցիա յի հար ցե րով Եվ րո պա յի խորհր դի գոր ծա
դիր քար տու ղա րը՝ նշե լով137, որ Կոն վեն ցիա յում չկա «եր
րորդ սեռ» հաս կա ցութ յուն։ Ա վե լին, նույ նիսկ այն խմբե
րը, ո րոնք նշում են, որ Կոն վեն ցիան ուղղ ված է «եր րորդ 
սեռ»ի ներդ մա նը, եւ «եր րորդ սեռ» ա սե լով նկա տի ու նեն 
ան ձանց, ո րոնք ի րենց չեն նույ նա կա նաց նում տղա մար
դու կամ կնոջ հետ կամ նկա տի ու նեն տրանս կամ ին տեր
սեքս ան ձանց, ա պա նույ նիսկ այդ պա րա գա յում է պետք 

37 Տե՛ս https://vimeo.com/258975674:

https://vimeo.com/258975674
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 Շա հար կում № 4. Կոն վեն ցիան ան սահ մա նա
փակ հնա րա վո րութ յուն ներ է տա լիս ԼԳԲՏ* 
հա մայն քին եւ թույ լատր ում է նույ նա սեռ ան
ձանց կող մից ե րե խա նե րի որ դեգ րում

Նշ վա ծի կա պակ ցութ յամբ անհ րա ժեշտ է հստակ ընդ
գծել, որ Կոն վեն ցիան ո րեւ է կերպ չի անդ րա դառ նում 
ԼԳԲՏ* ան ձանց հա մար ի րա վունք ներ եւ/կամ հնա րա վո
րութ յուն ներ սահ մա նե լու հար ցին եւ ո րեւ է կերպ չի քննար

հստակ ամ րագ րել, որ այդ բո լոր հար ցե րը դուրս են Կոն
վե ցիա յի կար գա վոր ման տի րույ թից։

Խո սե լով կա նանց եւ տղա մարդ կանց մի ջեւ հա վա սա րութ
յան, կարծ րա տի պե րից զերծ գեն դե րա յին դե րե րի, ինչ պես 
նաեւ կա նանց նկատ մամբ գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան 
եւ անձ նա կան ան ձեռնմ ե լիութ յան ի րա վուն քի հար ցե րով 
ու սում ա կան նյու թե րի մա սին՝ պետք է նա խեւ ա ռաջ գի
տակ ցել, որ ա ռողջ հա սա րա կութ յան ձեւ ա վոր ման հա մար 
ա ռաջ նա հեր թութ յուն է ու նե նալ այն պի սի կրթա կան հա մա
կարգ, ո րը հիմ ված կլի նի ի րա վա հա վա սա րութ յան վրա եւ 
ուղղ ված կլի նի փո խա դարձ հար գան քի եւ վե ճերն ա ռանց 
բռնութ յան լու ծե լու գի տակ ցութ յան ձեւ ա վոր ման վրա։

կում նույ նա սեռ ան ձանց կող մից ե րե խա նե րի որ դե գրման 
հար ցը։ Անդ րա դառ նա լով հար ցի կա պակ ցութ յամբ «զու
գըն կեր» հաս կա ցութ յան վե րա բեր յալ շա հար կում ե րին 
առ այն, որ վեր ջի նիս ներդ րու մը նպա տակ ու նի փո խել 
«ըն տա նիք» հաս կա ցութ յու նը, հարկ է հստակ ընդգ ծել, 
որ Կոն վեն ցիան չի սահ մա նում «ըն տա նիք» հաս կա ցութ
յու նը, չի կար գա վո րում ըն տա նե կան կյանքն ու չի տա լիս 
ըն տա նի քի կա ռուց վա ծքի վե րա բեր յալ ո րեւ է մո տե ցում։ 
Այն պար զա պես ներ կա յաց նում է, որ ինչ պես հաշ ման դա
մութ յուն ու նե ցող կա նայք, ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն
նե րին պատ կա նող կա նայք, ՄԻԱՎով ապ րող կա նայք, 
այն պես էլ ԼԳԲՏ* հա մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը կա րող 
են են թարկ վել խտրա կա նութ յան Կոն վեն ցիա յով նա խա
տես ված ա ջակ ցութ յան ծա ռա յութ յուն նե րը ստա նա լիս եւ 
պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ ե րից օգտ վե լիս։
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