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Ձեռնարկը կազմել է Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիան 
«Քվինա թիլ Քվինա» հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ:

Ձեռնարկից որևէ հատված օգտագործելու և մեջբերելու պարագայում 
համապատասխան հղում կատարելը պարտադիր է:
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Հեղինակներ՝ Արման Ղարիբյան, Զարուհի Հովհաննիսյան

Սրբագրիչ՝ Ալետա Հակոբյան

Գրքի ձևավորումը՝ լուսինե թալալյանի
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Նե րա ծութ յուն

 Սույն ձեռ նար կը կազմ վել է որ պես կա նանց նկատ մամբ ըն տա նե կան 
և  սե ռա կան բռնութ յու նը թե մա յի պրո ֆե սիո նալ լու սա բան ման հա մար 
օգ տա կար գրա կա նութ յուն հա յաս տան յան զանգ վա ծա յին լրատ վա մի
ջոց նե րի, լրագ րող նե րի և խմ բա գիր նե րի հա մար։  Ձեռ նար կը կազ մե լու 
նպա տա կով «Ընդ դեմ կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան» կոա լի ցիան 
ու սում նա սի րել է մի ջազ գա յին մաս նա գետ նե րի վեր լու ծութ յուն ներն ու 
խոր հուրդ նե րը, ինչ պես նաև մշտա դի տար կել և  վեր լու ծել է 20192020 
թվա կան նե րին հա յաս տան յան զանգ վա ծա յին լրատ վա կան մի ջոցնե րում 
կա նանց նկատ մամբ ըն տա նե կան և  սե ռա կան բռնութ յանն առնչ վող 
խնդիր նե րի լու սա բա նու մը։ Մշ տա դի տար կումն ի րա կա նաց վել է 
Rumors Monitoring հար թա կի օգ նութ յամբ. բա նա լի բա ռե րի ո րոն ման 
շնոր հիվ ա ռանձ նաց վել են հա յաս տան յան ԶԼՄնե րում 2019 և 2020 
թվա կան նե րին հրա պա րակ ված կա նանց նկատ մամբ ըն տա նե կան և 
 սե ռա կան բռնութ յան թե մա յին առնչ վող բո լոր նյու թե րը, ա պա ա ռանձ
նաց վել են դրան ցից չկրկնվող հրա պա րա կում նե րը, ո րոնք էլ ու սում
նա սիր վել են։ Ընդ հա նուր առ մամբ դի տարկ վել է հա յաս տան յան ա վե լի 
քան 300 լրատ վա մի ջո ցում հրա պա րակ ված 739 նյութ, ո րոն ցից 475ը 
կա նանց նկատ մամբ սե ռա կան բռնութ յան, իսկ 264ը՝ կա նանց նկատ
մամբ ըն տա նե կան բռնութ յան վե րա բեր յալ։

 Վեր լու ծութ յան արդ յուն քում վեր են հան վել խնդիր ներ և դ րանց հի ման 
վրա մշակ վել են խոր հուրդ ներ հա յաս տան յան զանգ վա ծա յին լրատ
վա մի ջոց նե րի, խմբա գիր նե րի և լ րագ րող նե րի հա մար՝ հաշ վի առ նե լով 
նաև մի ջազ գա յին փոր ձը։  Ձեռ նար կում նաև նե րառ ված են ո լոր տին 
առնչ վող գե րա տես չութ յուն նե րի, հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն
նե րի տվյալ նե րը, ո րոնք կօգ նեն լրագ րող նե րին հեշ տութ յամբ կողմ նո
րոշ վել, թե ում հետ կապ վել թե մա յի վե րա բեր յալ նյութ պատ րաս տե լիս։ 
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 Կա նանց նկատ մամբ 
ըն տա նե կան 
և  սե ռա կան բռնութ յան թե մա յի 
լու սա բան ման վե րա բեր յալ խնդիր ներ

 Վեր լու ծութ յան արդ յուն քում հան գել ենք մի շարք եզ րա կա ցութ յուն նե
րի և  վեր ենք հա նել խնդիր ներ։  Նախ ար ձա նագ րել ենք, որ նշված ժա
մա նա կա հատ վա ծում հա յաս տան յան լրատ վա մի ջոց նե րը ակ տի վո րեն 
լու սա բա նել են կա նանց նկատ մամբ ըն տա նե կան և  սե ռա կան բռնութ
յանն առնչ վող խնդիր նե րը։ 44օր յա պա տե րազ մով պայ մա նա վոր ված՝ 
2020 թվա կա նին նա խորդ տար վա հա մե մատ ա վե լի քիչ նյու թեր են 
հրա պա րակ վել, սա կայն լրագ րո ղա կան նյու թե րի բո վան դա կութ յան 
ա ռու մով էա կան տար բե րութ յուն ներ շատ չեն ար ձա նագր վել։  Փաս տա
ցի հա յաս տան յան մե դիա դաշ տում կան պրո ֆե սիո նալ լրագ րող ներ, 
ո րոնք կա րո ղա նում են զգա յուն թե մա ներ լու սա բա նել։  Սա կայն կան և 
լ րատ վա մի ջոց ներ, ո րոնց է ջե րում հրա պա րակ վում է կա նանց նկատ
մամբ ըն տա նե կան և  սե ռա կան բռնութ յան վե րա բեր յալ լրագ րո ղա կան 
է թի կա յի ա ռու մով խնդրա հա րույց, միա կող մա նի, մա նի պուլ յա տիվ և 
 կեղծ տե ղե կատ վութ յուն։  Մեր գնա հատ մամբ՝ հիմ նա կա նում դա տե
ղի է ու նե նում մի տում նա վոր՝ քա ղա քա կան նպա տակ նե րից ել նե լով։ 
Դ րան զու գա հեռ նկատ վում է նաև այն եր ևույ թը, երբ լրագ րո ղի՝ թե մա
յի լավ չտի րա պե տե լու պատ ճա ռով կա րող են հրա պա րակ վել այն պի
սի վեր լու ծութ յուն ներ, կար ծիք ներ, ո րոնք խնդրա հա րույց են կա նանց 
և տ ղա մարդ կանց ի րա վա հա վա սա րութ յան, գեն դե րա յին բռնութ յան 
դեմ պայ քա րե լու պե տութ յան պար տա վո րութ յան և  հա սա րա կութ յան՝ 
բռնութ յան նկատ մամբ ան հան դուր ժո ղա կա նութ յուն դրսևո րե լու անհ րա
ժեշ տութ յան տե սանկ յու նից։ 

Լ րատ վա մի ջոց նե րի գե րակ շիռ մե ծա մաս նութ յու նը շա րու նա կում է 
մնալ ար ձա գան քո ղի դե րում. թե մա յին մե ծա մա սամբ անդ րա դառ նում 
են որ ևէ տե ղե կատ վա կան ա ռի թի դեպ քում, հատ կա պես ե թե տե ղի է 
ու նե ցել ցնցող սպա նութ յուն, բռնա բա րութ յուն, ո րը հան րա յին քննար
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կում նե րի ա ռիթ է դար ձել։ Այլ կերպ ա սած՝ լու սա բա նում նե րի մեծ մասն 
ուղղ ված է լոկ բա վա րա րե լու հան րա յին հե տաքրք րա սի րութ յու նը, ո րը 
զանգ վա ծա յին լրատ վա կան մի ջոց նե րի գոր ծա ռույթ նե րից ըն դա մե նը 
մեկն է և բ նավ ոչ ա մե նա կար ևո րը։  Կա նանց ի րա վունք նե րի պաշտ
պա նութ յամբ զբաղ վող հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող
մից նա խա ձեռն ված գոր ծո ղութ յուն նե րը ևս  թե մա յին անդ րա դառ նա լու 
ա ռիթ են ստեղ ծում ԶԼՄնե րի հա մար։ Իսկ սե փա կան նա խա ձեռ նու
թյամբ, ա ռանց տե ղե կատ վա կան ա ռի թի պատ րաստ ված նյու թե րը փոքր 
մասն են կազ մում, թեև հարկ է նշել, որ ո րա կա կան ա ռու մով հենց այդ 
նյու թերն են դրա կա նո րեն ա ռանձ նա նում։ Այդ պի սի նյու թե րի զգա լի մա
սը պատ րաստ վել է որ ևէ դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րի շրջա նակ նե րում։ 
Այ սինքն, ե թե ան գամ տվյալ լրատ վա մի ջո ցը մտա հոգ ված է կա նանց 
նկատ մամբ բռնութ յան խնդրով, այ նո ւա մե նայ նիվ, այն ա ռա վել արդ յու
նա վետ գոր ծում է, երբ առ կա են հա վել յալ ֆի նան սա կան ռե սուրս ներ 
այդ թե ման հան գա մա նա լից և  հետ ևո ղա կան լու սա բա նե լու հա մար։ 
Դ րա մաշ նոր հա յին ծրագ րի բա ցա կա յութ յան պա րա գա յում կա նանց 
նկատ մամբ ըն տա նե կան և  սե ռա կան բռնութ յան թե ման դուրս է մնում 
հիմ նա հոս լրատ վա մի ջոց նե րի ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րի ցան կից։ 

Մ տա հո գիչ է թե մա յի վե րա բեր յալ մա նի պուլ յա տիվ, կեղծ, հա ճախ քա
րոզ չա կան, ոչ պրո ֆե սիո նալ, օ րեն քի և  է թի կա յի ա ռու մով խնդրա
հա րույց նյու թե րի հսկա յա կան քա նա կը, ո րոնք հրա պա րակ վել են 
 ուսում նա սիր ված ժա մա նա կա հատ վա ծում։ Լ րատ վա մի ջոց նե րը ա վե լի 
մեծ ու շադ րութ յան են ար ժա նաց րել Ս տամ բուլ յան և  Լան զա րո տեի 
կոն վեն ցիա նե րի վա վե րաց ման շուրջ շա հար կում նե րին ու աղ մու կին, 
քան բռնութ յա նը, ո րին ա մեն օր են թարկ վում են կա նայք և  աղ ջիկ նե
րը։ Ա վե լին, քիչ չեն այն հրա պա րա կում նե րը, ո րոնք թի րա խա վո րում են 
կա նանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յամբ զբաղ վող հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րին և  ի րա վա պաշտ պան նե րին՝ նվա զեց նե լով 
նրանց ազ դե ցութ յու նը։  Դա ա ռա ջին հեր թին հար վա ծում է բռնութ յան 
են թարկ ված կա նանց, քա նի որ նրանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու
թյամբ հետ ևո ղա կա նո րեն զբաղ վում են հենց այդ հա սա րա կա կան կազ
մա կեր պութ յուն նե րը։

 Կա նանց նկատ մամբ ըն տա նե կան և  ա ռա վել հա ճախ սե ռա կան 
բռնութ յան թե մա յի վե րա բեր յալ հրա պա րակ ված լրագ րո ղա կան նյու թե
րը հիմ նա կա նում զուրկ են փոր ձա գի տա կան գնա հա տա կա նից. չկան 
հղում ներ՝ մաս նա գետ նե րին կամ հե տա զո տա կան որ ևէ աղբ յու րի, մի
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ջազ գա յին կամ տե ղա կան վի ճա կագ րութ յա նը։

Ա վե լին, նյու թե րից շա տե րում կա նանց նկատ մամբ բռնութ յու նը չի դի
տարկ վում մար դու ի րա վունք նե րի խախտ ման, խտրա կա նութ յան լույ
սի ներ քո, իսկ կա նանց դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րի լու սա
բա նու մը հիմ նա կա նում սահ մա նա փակ վում է տվյալ դեպ քի ման րա
մաս նե րի ներ կա յաց մամբ՝ ա ռանց եր ևույթն ան վա նե լու ըն տա նե կան 
բռնութ յուն կամ կնաս պա նութ յուն։ Ըն տա նե կան բռնութ յան վե րա բեր
յալ որ ևէ դա տաքն նութ յուն ու սում նա սիր ված ժա մա նա կա հատ վա ծում 
հետ ևո ղա կա նո րեն չի լու սա բան վել հա յաս տան յան լրատ վա մի ջոց նե
րում։ Իսկ սե ռա կան բռնութ յան վե րա բեր յալ դա տաքն նութ յուն նե րի 
լու սա բա նու մը գրե թե անհ նա րին է, քա նի որ դրանք հիմ նա կա նում, 
գոր ծի ա ռանձ նա հատ կութ յու նից ել նե լով, դռնփակ են անց կաց վում։ 
Ան գամ վեր լու ծա կան նյու թե րում հիմ նա կա նում բա ցա կա յում են խնդի
րը գեն դե րա յին ան հա վա սա րութ յան, գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յան 
դի տանկ յու նից քննար կե լու փոր ձե րը։ Եր բեմն նաև չի պահ պան վում 
հար գան քը բռնութ յան են թարկ ված, ան գամ սպան ված կնոջ ար ժա նա
պատ վութ յան նկատ մամբ. հան րայ նաց վում են նրա անձ նա կան տվյալ
նե րը։ 

Լ րատ վա մի ջոց նե րի մեծ մա սը կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան խնդրին 
անդ րա դառ նում է ի րա դար ձա յին, հատ վա ծա կան ձևով՝ որ պես հա մա
կար գա յին խնդիր չդի տար կե լով այն։  Բազ մա թիվ են բռնութ յան դեպ
քե րի վե րա բեր յալ ոս տի կա նա կան ամ փո փագ րե րը, պաշ տո նա կան հա
ղոր դագ րութ յուն նե րը, ո րոնք ար տատպ վում են նույ նութ յամբ, սա կայն 
լրատ վա մի ջոց նե րից քչերն են թե մա յին անդ րա դառ նում պաշ տո նա կան 
թվե րից ան դին։  Զար մա նա լի է, որ գրե թե ա մեն շա բաթ լրատ վա կան 
կայ քե րի նյու թե րի վեր նագ րե րում ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ քե րի 
մա սին ար ձա նագ րու մը չի խրա խու սում բազ մա թիվ լրատ վա մի ջոց նե
րի լու սա բա նե լու թե ման սե փա կան նա խա ձեռ նութ յամբ։ 

 Կա նանց նկատ մամբ ըն տա նե կան և  սե ռա կան բռնութ յան լու սա բան
ման մեկ այլ խնդիր է նյու թե րի պատ կե րա վո րու մը (վի զո ւա լի զա ցիան)։ 
Ն յու թե րի մե ծա մաս նութ յու նը, որ տեղ բա ցա կա յում է բա նա խո սի լու
սան կա րը կամ կազ մա կերպ ված մի ջո ցա ռու մից որ ևէ կադր, սո վո
րա բար ու ղեկց վում է կնոջ նկատ մամբ բռնութ յան լու սան կար նե րով։ 
Դ րանց մեծ մա սը հա մա ցան ցում առ կա պատ կեր ներ են, ո րոնք ա ռա
ջին նե րից են հայտն վում ո րո նո ղա կան հա մա կար գում «ըն տա նե կան 
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բռնութ յուն» կամ «սե ռա կան բռնութ յուն» բա ռա կա պակ ցութ յուն նե րով 
լու սան կար ներ փնտրե լիս։ Այս պատ կեր նե րում կա նայք ներ կա յաց ված 
են ստո րա դաս ված, հա ճախ ծնկած դիր քում, ար ցունք ներն աչ քե րին, 
գզգզված մա զե րով, իսկ տղա մար դիկ իշ խո ղի՝ բռնա րա րի դիր քում, 
բռունց քը պար զած, եր բեմն կնոջ կո կոր դից բռնած, դեմ քի ագ րե սիվ 
մի մի կա յով։  Մի կող մից այս լու սան կար ներն ար տա ցո լում են այն ի րա
կա նութ յու նը, ո րը տի րում է բազ մա թիվ ըն տա նիք նե րում, և  դա ցույց 
տա լը ևս  ըն տա նե կան բռնութ յան առ կա յութ յան բարձ րա ձայն ման ե ղա
նակ նե րից մեկն է, մյուս կող մից էլ այդ պի սի պատ կեր նե րի հա ճա խա
կի օգ տա գոր ծու մը դի տող նե րի մոտ ստեղ ծում է ըն տա նի քում կնոջ և 
տ ղա մար դու կար գա վի ճա կի վե րա բեր յալ պատ կե րա ցում ներ, ո րոնք 
կա րող են վե րած վել կարծ րա տի պե րի։ Իսկ, որ ա մե նավ տան գա վորն է, 
բռնութ յան կադ րե րի հա ճա խա կի օգ տա գոր ծու մը և  վի ճա կագ րա կան 
տվյալ նե րի պար բե րա կան հրա պա րա կու մը, ա ռանց վեր լու ծութ յան և 
 կա նանց բռնութ յու նից պաշտ պա նե լու պե տութ յան պար տա վո րութ յան 
խնդրի բարձ րա ձայն ման, կա րող է նպաս տել այդ եր ևույ թի առ կա յու
թյան հետ հան րա յին հաշ տեց մա նը, ան տար բե րութ յան ձևա վոր մա նը 
կամ ամ րապնդ մա նը։ 

Այս պի սով՝ թեև վեր ջին տա րի նե րին կա նանց նկատ մամբ ըն տա նե կան 
և  սե ռա կան բռնութ յան թե ման ար դիա կան է դար ձել հա յաս տան յան 
ԶԼՄնե րի հա մար և  փոք րա թիվ ԶԼՄներ և լ րագ րող ներ ցան կա նում և 
 կա րո ղա նում են խնդրին անդ րա դառ նալ պրո ֆե սիո նալ ու գեն դե րա
զգա յուն մո տեց մամբ, այ նո ւա մե նայ նիվ, ընդ հա նուր առ մամբ թե մա յի լու
սա բա նու մը շա րու նա կում է մնալ ոչ հետ ևո ղա կան և  հատ վա ծա կան։ 
Իսկ քա ղա քա կան դրդա պատ ճառ նե րով թե մա յի վե րա բեր յալ մա նի
պուլ յա ցիա ներն ու կեղծ տե ղե կատ վութ յան ակ տիվ շրջա նա ռութ յու նը, 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի և  ի րա վա պաշտ պան նե րի 
թի րա խա վո րու մը խո չըն դո տում են թե մա յի վե րա բեր յալ հան րութ յան 
պատ շաճ ի րա զեկ մանն ու գի տակ ցութ յան բարձ րաց մա նը։ Այս ա մե
նի հետ ևան քով կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան թե ման մար դու ի րա
վունք նե րի խախտ ման տե սանկ յու նից մնում է թե րի լու սա բան ված։
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 Կա նանց նկատ մամբ ըն տա նե կան 
և  սե ռա կան բռնութ յու նը 
լու սա բա նե լու վե րա բեր յալ 

խոր հուրդ ներ

 Զանգ վա ծա յին լ րատ վութ յան միջոցներին, 
լ րագ րող նե րին, 
խմբա գիր նե րին

Ըն տա նե կան և  սե ռա կան բռնութ յու նը զգա յուն թե մա է, ո րի լու սա
բան ման հա մար լրագ րո ղը ո րո շա կի պատ րաստ վա ծութ յուն պետք է 
ու նե նա։ Ս տորև ներ կա յաց ված խոր հուրդ նե րը օգ տա կար կլի նեն ինչ
պես սկսնակ, այն պես էլ կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան լու սա բան ման 
փորձ ու նե ցող լրագ րող նե րի հա մար։ 

Կ նոջ
նկատ մամբ 
բռնութ յու նը 
գեն դե րա յին 
ան հա վա սա րութ յան 
դրսևո րում է

է

Ան կախ նրա նից, թե ինչ ա ռի թով եք անդ րա դառ նա լու թե մա յին՝ նախ 
պատ րաստ վեք այս զգա յուն խնդրի լու սա բան մա նը։  Կա նանց նկատ
մամբ բռնութ յու նը հիմ նա կա նում գեն դե րա յին հիմ քով բռնութ յուն է, 
այն գեն դե րա յին ան հա վա սա րութ յան ա մե նա բիրտ դրսևո րումն է, միև
նույն ժա մա նակ այդ ան հա վա սա րութ յու նը պահ պա նե լու մի ջոց է։ Ե թե 
 Դուք ու նեք գեն դե րա յին կարծ րա տի պեր, տղա մար դու և կ նոջ, նրանց 
հա րա բե րութ յուն նե րի վե րա բեր յալ սե ռով պայ մա նա վոր ված նա խա
պա շար մունք ներ, ա վե լի լավ է չշտա պեք լու սա բա նել կա նանց նկատ
մամբ բռնութ յան թե ման։  Ժա մա նակ տվեք ինք ներդ  Ձեզ, կար դա ցեք 
գեն դե րա յին ու սում նա սի րութ յուն նե րի վե րա բեր յալ գրա կա նութ յուն, 
հե տա զո տութ յուն ներ, լսեք մաս նա գետ նե րի ե լույթ նե րը, փոր ձեք հաղ
թա հա րել սե փա կան կարծ րա տի պե րը և  միայն դրա նից հե տո «մո տե
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ցեք» այս թե մա յին։  Հա կա ռակ դեպ քում  Ձեր նա խա պա շար մունք նե րը 
կա րող են խան գա րել  Ձեզ է թի կա պես ճիշտ և  գեն դե րազ գա յուն նյու թեր 
ստեղ ծել։ 

Ան վա նեք 
բռնութ յունն 
իր 
ա նու նով

Ըն տա նի քի ան դա մի կամ զու գըն կե րոջ կող մից կնոջ նկատ մամբ 
բռնութ յան դեպք լու սա բա նե լիս ո րա կեք այն որ պես «ըն տա նե կան 
բռնութ յուն», բռնութ յուն գոր ծադ րո ղին՝ «բռնա րար», իսկ ե թե կի նը 
բռնութ յան պատ ճա ռով սպան վել է, դեպ քը ո րա կեք որ պես «կնաս պա
նութ յուն»։ Կ նոջ նկատ մամբ բռնութ յու նը զուտ կեն ցա ղա յին վեճ, քաշքը
շուկ կամ ծեծ ներ կա յաց նե լը չի դի տար կում խնդի րը որ պես գեն դե րա
յին ան հա վա սա րութ յան հետ ևանք, չի ընդգ ծում կա նանց նկատ մամբ 
բռնութ յան հա մա տա րած լի նե լը և ն վա զեց նում է դրա հան րա յին նշա
նա կութ յու նը։

 Կա նանց 
նկատ մամբ 
բռնութ յու նը 
մար դու 
ի րա վունք նե րի 
խնդիր է 

է

Ըն տա նե կան և  սե ռա կան բռնութ յու նը մար դու ի րա վունք նե րի կո պիտ 
խախ տում է և  պետք է լու սա բան վի որ պես այդ պի սին։  Բո լոր այն դեպ
քե րում, երբ հնա րա վոր է, մաս նա վոր դեպ քը ներ կա յաց նե լիս անդ րա
դար ձեք նաև երկ րում կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան ընդ հա նուր վի
ճա կին, կա նանց և տ ղա մարդ կանց ան հա վա սա րութ յան խնդրին, որն 
էլ հիմ նա կա նում պատ ճառ է դառ նում կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան։ 
Խն դիրն ընդ հան րաց նե լու հար ցում  Ձեզ կօգ նեն կա նանց ի րա վունք նե
րի պաշտ պա նութ յամբ զբաղ վող հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն
նե րը, ի րա վա պաշտ պան ներն ու ակ տի վիստ նե րը, ո րոնք սո վո րա բար 
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պատ րաս տա կամ են խո սե լու լրագ րող նե րի հետ։ Ն յութն ա ռա վել բազ
մա կող մա նի դարձ նե լու հա մար ստա ցեք մեկ նա բա նութ յուն ներ, պա
տաս խան ներ նաև այն կա ռույց նե րից ու ան ձան ցից, ո րոնք ի պաշ տո նե 
պա տաս խա նա տու են կա նանց բռնութ յու նից պաշտ պա նե լու, բռնու
թյուն նե րը կան խար գե լե լու և ն վա զեց նե լու հա մար (պե տա կան մար մին
նե րի և  հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի տվյալ նե րը կգտնեք 
 Հա վել ված 1ում)։ 

Ի րա վի ճա կը՝ 
թվե րից 
ան դին

 Մի՛ սահ մա նա փակ վեք ըն տա նե կան բռնութ յան վե րա բեր յալ պաշ տո
նա կան հա ղոր դագ րութ յուն նե րով և  վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րով։  Բա
ցատ րեք  Ձեր դի տո ղին/ըն թեր ցո ղին, թե ինչ հետ ևանք ներ է ու նե նում 
բռնութ յու նը, քա նի կին է զրկվում կյան քից, քա նի ե րե խա է որ բա նում և 
 քա նի տղա մարդ է հայտն վում ա զա տազրկ ման մեջ բռնութ յու նը ժա մա
նա կին չկան խար գե լե լու պատ ճա ռով։ 

 Վեր լու ծեք վի ճա կագ րա կան թվե րը. ոս տի կա նութ յան կող մից ար ձա
նագ րած դեպ քե րից քա նի՞սն են կարճ վում, ի՞նչ հիմ քով, ին չո՞ւ է նա
խաքն նա կան մար մի նը գոր ծը կար ճել կնոջ բո ղո քի բա ցա կա յութ յան 
պատ ճա ռով, ի՞նչ հան գա մանք նե րում է կի նը հետ վերց րել բո ղո քը։ Ոս
տի կա նութ յան ար ձա նագ րած դեպ քե րից քա նի՞սն են մե ղադ րա կան եզ
րա կա ցութ յամբ ու ղարկ վում դա տա րան, դրան ցից քա նի սի՞ դեպ քում 
է լի նում մե ղադ րա կան դա տավ ճիռ, բռնա րա րի պա տի ժը որ քա նո՞վ էր 
հա մա չափ, որ քա նո՞վ են այդ պատ ժա տե սակ նե րը կան խում հե տա գա 
բռնութ յուն նե րը տվյալ կնոջ նկատ մամբ, արդ յո՞ք այդ պատ ժա չա փե րը 
բա վա րար են, որ պես զի զսպեն և  կան խեն բռնութ յուն ներն այլ ըն տա
նիք նե րում։ Այս հար ցե րը պետք է ուղ ղել ո լոր տի պա տաս խա նա տու նե
րին։ 

 Վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը զու գա հե ռեք ի րա կան պատ մութ յուն նե
րի հետ։ Հ ղում ա րեք նախ կի նում  Ձեր լու սա բա նած դեպ քե րին, վե րա
պատ մեք դրանք։ Այդ պի սով ըն թեր ցո ղը/դի տո ղը թվե րը չի ըն կա լի զուտ 
որ պես վի ճա կագ րութ յուն, այլ կհաս կա նա, որ դրանց հետ ևում մարդ
կա յին խեղ ված կյան քեր են։ 



13

 Հետ ևո ղա կան 
լու սա բա նում

Ըն տա նե կան և  սե ռա կան բռնութ յան վե րա բեր յալ հա րուց ված քրեա կան 
գոր ծե րը լու սա բա նեք հետ ևո ղա կա նո րեն, ե թե հնա րա վոր է, նա խաքն
նութ յան փու լից։  Գոր ծե րի զգա լի մա սը կարճ վում են նա խաքն նութ յան 
փու լում կամ բռնա րարք նե րին այն պի սի ո րա կում ներ են տրվում, ո րոնք 
մե ղադ րա կան դա տավճ ռի ժա մա նակ լա վա գույն դեպ քում տու գան քով 
են սահ մա նա փակ վում։ Ե թե տու ժո ղը ու նի իր շա հե րը ներ կա յաց նող 
փաս տա բան, նախ կապ հաս տա տեք նրա հետ՝ տե ղե կա նա լով գոր ծի 
վե րա բեր յալ թույ լատ րե լի ման րա մաս նե րին (խու սա փե լու հա մար նա
խաքն նա կան գաղտ նիք հրա պա րա կե լուց)։  Փաս տա բա նի հետ զրու ցե
լուց հե տո փոր ձեք կապ հաս տա տել նաև տու ժո ղի հետ և  հարց նել նրա 
թույլտ վութ յու նը, թե որ քա նով է նա պատ րաստ գոր ծի լու սա բան մա նը, 
ինչ չա փով է ցան կա նում անձ նա կան տվյալ ներ հրա պա րա կել։  Կար ևոր 
է գոր ծի շա րու նա կա կան լու սա բա նու մը, հատ կա պես մե ղադ րա կան 
դա տավճ ռի անդ րա դար ձը։  Սա հան րութ յան մեջ կար ծիք է ձևա վո րում, 
որ բռնա րար նե րը օ րեն քով նա խա տես ված պատ ժի են են թարկ վում։ 
 Պա տիժ նե րի հա մա չա փութ յան հար ցի վե րա բեր յալ կա րող եք ա ռան ձին 
նյութ պատ րաս տել՝ զրու ցե լով փաս տա բան նե րի, ի րա վա պաշտ պան
նե րի և բռ նութ յան են թարկ ված նե րի հետ։ Ե թե վեր ջին ներս ընդգ ծում 
են օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն նե րի անհ րա ժեշ տութ յու նը, ա պա այդ 
մա սին հնա րա վո րութ յան դեպ քում հար ցեր ուղ ղեք օ րենս դիր և  գոր ծա
դիր մարմ նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին։ 

Ու շադ րութ յուն դարձ րեք, թե արդ յոք բռնութ յան են թարկ ված կնոջ վե
րա բեր յալ ե ղել են հան ցա գոր ծութ յան մա սին հա ղոր դում ներ, թե ոչ, ինչ 
ըն թացք են տրվել դրանց։  Հա ճախ բռնութ յան մա սին ոս տի կա նութ յու
նում հա ղոր դում տա լուց հե տո կնոջ նկատ մամբ ևս ք րեա կան գործ է 
հա րուց վում բռնա րա րի բո ղո քի հի ման վրա։ Այս պի սով փորձ է ար վում 
ճնշել կնո ջը, նրան ստի պել, որ բո ղո քը ետ վերց նի։ 
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 Խու սա փեք 
անձ նա կան 
տվ յալ ներ 

հրա պա րա կե լուց

Ըն տա նե կան բռնութ յան են թարկ ված ո րոշ կա նայք պատ րաս տա կամ 
են ներ կա յա նա լու ի րենց ա նու նով և  հան րայ նաց նե լու անձ նա կան 
տվյալ ներ։ Այդ պի սի կա նայք սո վո րա բար ա վե լի քիչ են։  Ցան կա ցած 
պա րա գա յում հարց րեք նրանց, թե ինչ պես են ցան կա նում, որ ներ
կա յաց վի ի րենց պատ մութ յու նը։  Հիմ նա կա նում կա նայք նա խընտ րում 
են մնալ ա նա նուն։ Այս դեպ քում կա՛մ կա րող եք  Ձեր նյու թում փո խել 
նրա ա նու նը, կա՛մ պար զա պես սահ մա նա փակ վել ան վան սկզբնա
տա ռե րով։  Տու ժո ղի ան ձը չբա ցա հայ տե լու նպա տա կով նա խընտ րե լի 
է նույ նութ յամբ վար վել բռնա րա րի անձ նա կան տվյալ նե րի հետ. քա նի 
որ բռնա րա րը տու ժո ղի հետ ըն տա նե կան կամ զու գըն կե րա յին կապ 
ու նե ցող մարդ է, նրա ան ձը բա ցա հայ տե լով՝ ըստ էութ յան բա ցա հայ
տում ենք նաև տու ժո ղի ան ձը։  Սե ռա կան բռնութ յան են թարկ ված կնոջ 
դեպ քում լու սա բա նու մը մշտա պես պի տի լի նի ա նա նուն, ա վե լին՝ պետք 
է հնա րա վո րինս քիչ անձ նա կան տվյալ հրա պա րա կել (աշ խա տա վայր, 
հա մայնք, մաս նա գի տութ յուն), ե թե կա հա վա նա կա նութ յուն, որ դրանց 
մի ջո ցով հնա րա վոր կլի նի նույ նա կա նաց նել ան ձին։ 

Ք րեա կան գոր ծե րը լու սա բա նեք ոչ թե գոր ծի ցնցող ման րա մաս նե րի, 
այլ տու ժո ղի ար դար դա տաքն նութ յան ի րա վուն քի և  ար դա րա ցի ու 
ի րա վա չափ պատ ժի դի տանկ յու նից։ Եր բեմն կնոջ նկատ մամբ տե ղի 
ու նե ցած բռնութ յան նկա րագ րութ յու նը կա րող է սար սափ ֆիլմ հի շեց
նել, սա կայն  Ձեր նպա տա կը չպետք է լի նի այդ զգա յա ցունց տե սա րան
նե րի նկա րագ րութ յամբ դի տում նե րի քա նակ ա պա հո վե լը։ Ան շուշտ, 
ըն թեր ցո ղի/դի տո ղի ու շադ րութ յուն գրա վե լը զանգ վա ծա յին լրատ վա
մի ջո ցի հա մար կար ևոր է, սա կայն այդ ու շադ րութ յու նը ստա նա լուց հե
տո ԶԼՄն  պետք է ոչ միայն հե տաքրք րի ու ցնցի, այլև ի րա զե կի, կրթի 
ու մտա հո գի իր լսա րա նին։ Որ ևէ դեպք լու սա բա նե լիս չպետք է սահ
մա նա փակ վել միայն հար ևան նե րի կամ հա րա զատ նե րի պատ մա ծով, 
ա ռա վել ևս  ե թե սպա նութ յուն է տե ղի ու նե ցել։ Ըն տա նե կան բռնու
թյան հետ ևան քով սպան ված կա նայք չեն ու նե ցել ար ժա նա պա տիվ մահ, 
նրանց ար ժա նա պատ վութ յու նը պետք է հար գել գո նե մահ վա նից հե տո։ 
Ն րանց անձ նա կան կյան քի ման րա մաս նե րը չպետք է հա սա նե լի դառ
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նան հան րութ յա նը, ե թե դա չեն ցան կա նում նրանց օ րի նա կան ներ կա
յա ցու ցիչ նե րը։ 

 Հար ցազ րույց 
բռնութ յան 
են թարկ ված 
կնոջ հետ

 Հա ճախ նյութ պատ րաս տե լիս անհ րա ժեշ տութ յուն է ա ռա ջա նում զրու
ցե լու բռնութ յան են թարկ ված կնոջ հետ։ Ա ռա ջար կեք զրու ցակ ցին իր 
հա մար ա մե նա հար մա րա վետ մի ջա վայ րը։ Ե թե նա կա րիք ու նի, որ իր 
մտե րի մը, փաս տա բա նը, սո ցիա լա կան աշ խա տո ղը լի նի իր կող քին 
հար ցազ րույ ցի ըն թաց քում, հա մա ձայ նեք։  Հար ցազ րույ ցից ա ռաջ զրու
ցեք տու ժո ղի հետ, ներ կա յա ցեք, հա մա ռոտ պատ մեք, թե ինչ թե մա ներ 
եք լու սա բա նում, ին չու է  Ձեզ հա մար կար ևոր իր հետ զրու ցե լը։ Ե թե 
նկա րա հա նում ներ են լի նե լու, բա ցատ րեք ըն թաց քը, քննար կեք տեխ
նի կա կան հար ցե րը, ծա նո թաց րեք  Ձեր զրու ցակ ցին նաև օ պե րա տո
րի հետ (ե թե նկա րա հա նումն ինք ներդ չեք ա նում), տե սագ րու մը/ձայ
նագ րու մը սկսեք բա ցա ռա պես իր ի մա ցութ յամբ և  հա մա ձայ նութ յամբ։ 
Ս տեղ ծեք այն պի սի մի ջա վայր, որ տեղ բռնութ յան են թարկ ված կինն 
ի րեն ա պա հով կզգա և կ խո սի ա զա տո րեն։ 

 Հար ցազ րույ ցին պետք է պատ րաստ վել՝ ու շադ րութ յուն դարձ նե լով  Ձեր 
խոս քին, ար տա հայ տութ յուն նե րին, հար ցե րի ձևա կերպ մա նը՝ մտա ծե
լով՝ ինչ պես ձևա կեր պել հար ցը, որ տու ժո ղի մոտ չխո րաց նել տրավ
մա նե րը, չստեղ ծել զգա ցո ղութ յուն, որ լրագ րողն էլ է ի րեն մե ղադ րում 
կա տար վա ծում։ Օ րի նակ, « Դուք ին չո՞ւ չհե ռա ցաք» ձևա կերպ ման փո
խա րեն նա խընտ րե լի է «ո րո՞նք էին այն խո չըն դոտ նե րը, ո րոնց հետե
վան քով  Դուք չկա րո ղա ցաք հե ռա նալ» տար բե րա կը կամ «ին չո՞ւ ոչ մե
կից օգ նութ յուն չխնդրե ցիք» հարց նե լու փո խա րեն այս պես ձևա կե պեք 
հար ցը. «Ու մի՞ց օգ նութ յուն խնդրե ցիք, ո՞վ  Ձեզ ա ջակ ցեց»։  Սե ռա կան 
բռնութ յան են թարկ ված կնո ջը մի՛ հարց րեք, թե ինչ հա գուստ ու ներ նա 
այդ օ րը հա գին, կամ արդ յո՞ք ալ կո հոլ օգ տա գոր ծել էր, թե ոչ։ Կ նոջ տես
քը, ալ կո հոլ օգ տա գոր ծած լի նե լը որ ևէ կերպ չեն կա րող ար դա րաց նել 
բռնա րար քը, դրանք չպետք է դառ նան քննարկ ման ա ռար կա. ե թե տե
ղի է ու նե ցել սե ռա կան բռնութ յուն, մե ղա վոր է բա ցա ռա պես բռնա րա րը։ 
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Ն կա տի ու նե ցեք, որ տու ժո ղի հա մար դժվար է լի նե լու վեր հի շել բռնու
թյան դրվագ նե րը և  վե րապ րել դրանք։  Մի՛ ստի պեք նրան ման րա մաս
նո րեն վե րա պատ մել ա մեն ինչ։  Պատ րաստ ե ղեք, որ տու ժո ղը կա րող է 
հուզ վել և  ար տաս վել, կա րող է և  ընդ հա տել հար ցազ րույ ցը, գու ցե ո րոշ 
ժա մա նակ պետք կլի նի, որ նա վե րա դառ նա զրույ ցին կամ գու ցե ստիպ
ված լի նեք մեկ այլ օր շա րու նա կել այն։

 Հար ցազ րույց 
բռնա րա րի 

հետ

Ըն տա նե կան և  սե ռա կան բռնութ յան թե ման լու սա բա նե լիս եր բեմն 
հնա րա վո րութ յուն է լի նում զրու ցե լու նաև բռնա րա րի հետ։ Այս դեպ
քում կար ևոր է հարց նել, թե արդ յոք բռնա րա րը զղչում է, և  փոր ձել 
պար զել, թե իր զղչու մը ինչ պես է ար տա հայտ վել, քա նի որ շատ բռնա
րար ներ դա տա րա նում հայ տա րա րում են, թե զղչում են, սա կայն ո րոշ 
ժա մա նակ անց կրկնում են բռնա րար քը։ Հ նա րա վո րութ յան դեպ քում 
փոր ձեք բա ցա հայ տել, թե արդ յոք բռնա րա րը ման կութ յան տա րի նե րին 
են թարկ վե՞լ է ըն տա նե կան բռնութ յան կամ դրա ա կա նա տեսն է ե ղել, 
ե թե ա յո, ա պա որ քա՞ն հա ճախ, ինչ պի սի՞ հա րա բե րութ յուն ներ են ու
նե ցել նրա ծնող նե րը, ինչ պի սի՞ դե րա կա տա րում է ու նե ցել ըն տա նի քում 
հայ րը, մայ րը։  Փոր ձեք զու գա հեռ ներ անց կաց նել իր ա րարք նե րի և  ման
կութ յան միջև, պար զեք՝ արդ յոք ման կութ յան տա րի նե րին բռնութ յան 
ա կա նա տես լի նե լը կամ բռնութ յան են թարկ վե լը ազ դում է չա փա հաս 
տա րի քում բռնա րար վար քա գիծ դրսևո րե լու վրա։  Թե մա յի վե րա բեր յալ 
զրու ցեք նաև հո գե բան նե րի հետ։ Բռ նա րար նե րի հետ հար ցազ րույ ցի 
հրա պա րա կու մը որ ևէ դեպ քում չպետք է վե րած վի նրանց ար դա րաց
նե լու փոր ձի։

 



17

 Ներ կա յաց նել 
հա ջող ված 

պատ մութ յուն ներ

Բռ նութ յան թե ման լու սա բա նե լիս փոր ձեք գտնել և  ներ կա յաց նել հա
ջող ված պատ մութ յուն ներ։ Բռ նութ յան են թարկ ված կա նանց մի մա
սին հա ջող վում է դժվա րութ յուն նե րը հաղ թա հա րե լուց հե տո եր ջա նիկ 
կյան քով ապ րել, նոր ըն տա նիք ստեղ ծել կամ ինք նու րույն և  միայ նակ 
ա պա հո վել իր և  իր ե րե խա նե րի բա րե կե ցութ յու նը։ Այս պի սի պատ մութ
յուն ներն անհ րա ժեշտ են բռնութ յան մեջ ապ րող կա նանց ցույց տա լու 
հա մար, որ կա այ լընտ րանք, որ կա րող է և  այլ կերպ լի նել, և  որ եր ջա
նիկ լի նե լու ի րա վունք և հ նա րա վո րութ յուն ու նեն բո լո րը։ 

 Պա հել թե ման 
ու շադ րութ յան 

կենտ րո նում

Բռ նութ յուն նե րի կանխ մա նը նպաս տե լու լա վա գույն մե դիա գոր ծի քը 
թե ման մշտա պես ու շադ րութ յան կենտ րո նում պա հելն է։ Անդ րա դար
ձեք սե ռա կան և  ըն տա նե կան բռնութ յանն ա ռանց տե ղե կատ վա կան 
ա ռի թի։  Սո վո րա բար լրագ րող նե րը թե մա յին անդ րա դառ նում են, երբ 
որ ևէ ցնցող սպա նութ յան կամ դա ժան բռնութ յան մա սին է հայտ նի 
դառ նում։ Ըն տա նե կան բռնութ յուն տե ղի ու նե նում է ա մեն օր, և խնդ րին 
անդ րա դառ նա լու հա մար կա րիք չկա սպա սե լու որ ևէ ցնցող կամ 
մե դիա կա նաց ված պատ մութ յան։ Ու շադ րութ յան կենտ րո նում պա հեք 
պա տաս խա նա տու մար մին նե րի աշ խա տան քը, պար բե րա բար հար
ցում ներ ու ղար կեք նրանց, հետ ևեք, թե արդ յոք ա ռա ջըն թաց ար ձա
նագր վե՞լ է նրանց աշ խա տան քում, թե ոչ։  Վեր լու ծեք վի ճա կագ րութ յու
նը, վեր ջերս տե ղի ու նե ցած փո փո խութ յուն նե րը, դա տա կան ակ տե րը. 
դա կօգ նի հստակ պատ կե րա ցում կազ մել, թե պե տութ յու նը որ քա նով է 
հա ջո ղում իր՝ քա ղա քա ցի նե րին բռնութ յու նից պաշտ պա նե լու պար տա
վո րութ յան կա տար ման հար ցում։ 

Հ նա րա վո րութ յան դեպ քում նյու թե րին կցեք նաև պա տաս խա նա տու 
ան ձանց լու սան կար նե րը կամ ներ կա յաց րեք նրանց պատ կե րող տե
սան յու թեր։  Պաշ տոն յա նե րի տե սա նե լիութ յան բարձ րա ցու մը կա րող 
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է նպաս տել, որ նրանք ա ռա վել ա չա լուրջ և  պա տաս խա նա տու լի նեն 
խնդրի նկատ մամբ՝ ի մա նա լով, որ հան րա յին վե րահս կո ղութ յան ներ քո 
են աշ խա տում։ 

Ն յու թե րում նե րա ռեք բռնութ յան են թարկ ված ան ձանց հա մար նա խա
տես ված ա ջակց ման կենտ րոն նե րի, ա պաս տա րան նե րի տվյալ նե րը, 
հե ռա խո սա հա մար նե րը, ինչ պես նաև պե տա կան մար մին նե րի հե ռա
խո սա հա մար նե րը։ 

Ն յու թե րի 

պատ կե րա վո րու մը

Ու շադ րութ յուն դարձ րեք, թե ինչ պի սի լու սան կար ներ/պատ կեր ներ եք 
օգ տա գոր ծում ըն տա նե կան և  սե ռա կան բռնութ յան վե րա բեր յալ տե ղե
կատ վութ յու նը ներ կա յաց նե լիս։ Կ նոջ վրա բռնութ յան կամ ար յան հետ
քե րը, պատռ վածք նե րը ամ րապն դում են կարծ րա տի պը, թե բռնութ
յու նը միայն ֆի զի կա կան է լի նում։  Բա ցի դրա նից՝ կնո ջը մշտա պես 
ճնշված, ծեծ ված, ար ցունք ներն աչ քե րին, ընկճ ված, իսկ տղա մար դուն 
ու ժեղ, բիրտ, ագ րե սիվ ու հար ձակ վո ղա կան տես քով պատ կե րե լը կա
րող է ձևա վո րել նա խա պա շար մունք ներ, իսկ բռնութ յան են թարկ վող
նե րի մոտ նաև ա նե լա նե լիութ յան զգա ցում, տպա վո րութ յուն, թե շա
տերն են այդ վի ճա կում, և  ո չինչ փո խել հնա րա վոր չէ։ 

Այդ պի սի պատ կեր նե րից խու սա փե լու հա մար կա րե լի է ստեղ ծել նկա
րա զար դում ներ, որ տեղ ար տա ցոլ ված կլի նեն նե րըն տա նե կան բարդ 
հա րա բե րութ յուն նե րը, եր բեմն նաև կնոջ նկատ մամբ բռնութ յու նը, սա
կայն ոչ ա մե նա բիրտ ու ցցուն ձևով։ 

Ե թե բռնութ յան են թարկ ված կի նը դեմ չէ հան դես գալ իր ա նու նով և 
 հան րութ յա նը ցույց տալ իր դեմ քը, ա պա ցան կա լի է, որ  Ձեր նյու թե րում 
օգ տա գոր ծեք այն պի սի լու սան կար ներ, որ տեղ նա հան դես կգա ու ժեղ, 
բռնութ յուն նե րի շղթան կոտ րած և  պայ քա րող կնոջ կեր պա րով։  Սա 
կա րող է զո րե ղաց նող ու ոգ ևո րող լի նել բռնութ յան են թարկ ված մյուս 
կա նանց հա մար։
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 Ֆիլտ րեք 

մեկ նա բա նութ յուն նե րը

 Հետ ևեք սո ցիա լա կան ցան ցե րում  Ձեր հրա պա րա կում նե րի ներ քո 
թողն ված մեկ նա բա նութ յուն նե րին։  Բազ մա թիվ են բռնութ յունն ար դա
րաց նող, զո հին մե ղադ րող, նոր բռնութ յուն ներ խրա խու սող մեկ նա բա
նութ յուն նե րը, ո րոնք անհ րա ժեշտ է պար զա պես հե ռաց նել։  Սա ո րո շա
կի ժա մա նակ և  ռե սուրս պա հան ջող աշ խա տանք է, սա կայն այդ պի սով 
 Դուք  Ձեր փոք րիկ ներդ րումն եք ու նե նում կա նանց նկատ մամբ բռնու
թյան կանխ ման կար ևոր գոր ծում։

Չ մո ռա նաք 

ինք նախ նամ քի մա սին

Բռ նութ յան թե ման պար բե րա բար լու սա բա նե լը կա րող է հո գե բա նա
կան ա ռու մով բարդ լի նել։ Ոչ բո լո րին է հա ջող վում մաս նա գի տա կան հե
ռա վո րութ յուն պահ պա նել խնդրից և զ գաց մուն քա յին չվե րա բեր վել այն 
ա մե նին, ինչ լսում ու տես նում են։  Հա ճա խա կի լսել բռնութ յան են թարկ
ված նե րի պատ մութ յուն նե րը, նրանց ապ րու մակ ցե լը մաս նա գի տա կան 
այր ման և սթ րե սի կա րող է հան գեց նել։ Ե թե պատ րաստ վում եք թե
ման շա րու նա կա բար լու սա բա նել, ա պա կար ևոր է հի շել ինք նախ նամ
քի մա սին։ Ու շադ րութ յուն դարձ րեք  Ձեր ապ րում նե րին, հո գե վի ճա կին։ 
 Գու ցե կլի նեն շա բաթ ներ, ա միս ներ, որ չեք ցան կա նա անդ րա դառ նալ 
բռնութ յուն նե րի թե մա յին։ Այդ կարճ դա դար նե րի ըն թաց քում փոր ձեք 
նաև հնա րա վո րինս քիչ տե ղե կա նալ բա ցա սա կան հույ զեր ա ռա ջաց
նող ի րա դար ձութ յուն նե րին։ Զ բաղ վեք  Ձեր սի րե լի գոր ծե րով. սպոր տա
յին ակ տի վութ յու նը կամ գրա կա նութ յան ըն թեր ցու մը կա րող է դրա կան 
ազ դե ցութ յուն ու նե նալ  Ձեր հո գե վի ճա կի վրա։
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 Կա նանց նկատ մամբ ըն տա նե կան 
և  սե ռա կան բռնութ յան խնդրի 
լու սա բան ման հա մար օգ տա կար 
աղ բ յուր նե րի տվ յալ ներ

Պե տա կան մար մին ներ 

ՀՀ Աշ խա տան քի և  սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա րութ յուն,  
Տե ղե կատ վութ յան և  հա սա րա կայ նութ յան հետ կա պե րի բա ժին

 Հե ռա խոս՝ (+374 10) 521431

ՀՀ ոս տի կա նութ յուն 

Լ րագ րող նե րի հետ կա պի հա մար նա խա տես ված հե ռա խո սա հա մար

 Հե ռա խոս՝ (+37411) 560263

ՀՀ քննչա կան կո մի տե

 Հե ռա խոս՝ (+37411)880114

ՀՀ մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պան

 Հան րա յին կա պե րի բա ժին

 Հե ռա խոս՝ (+37410) 537634
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Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն ներ

« Կա նանց ա ջակց ման կենտ րոն» 

հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն

Շուր ջօր յա թեժ գիծ (+374) 99 887808

 Կազ մա կեր պութ յու նը տրա մադ րում է ի րա վա բա նա կան, սո ցիա լա կան, 
հո գե բա նա կան ա ջակ ցութ յուն ըն տա նե կան բռնութ յան են թարկ ված 
կա նանց և ն րանց ե րե խա նե րին, ինչ պես նաև ժա մա նա կա վոր ա պաս
տա րան։ 

« Կա նանց ռե սուր սա յին կենտ րոն» 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն

 Հե ռա խոս՝ (+374) 94 565626

 Կազ մա կեր պութ յու նը տրա մադ րում է անվ ճար ի րա վա բա նա կան 
խորհր դատ վութ յուն կա նանց աշ խա տան քա յին և  ա մուս նաըն տա նե
կան հար ցե րի շուրջ, ի րա կա նաց նում խմբա յին հո գե բա նա կան հան դի
պում ներ կա նանց հա մար:  Կա նանց ռե սուր սա յին կենտ րո նը զբաղ վում 
է նաև շա հե րի պաշտ պա նութ յամբ՝ ազ դե լով մշակ վող և  ի րա կա նաց
վող պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան և  օ րենսդ րա կան մե խա նիզմ նե րի 
վրա ու խթա նե լով դրանց գեն դե րազ գա յու նութ յու նը:

« Կա նանց ի րա վունք նե րի կենտ րոն» 

հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն

 Հե ռա խոս՝ (+374) 10 542828

 Կազ մա կեր պութ յու նը տրա մադ րում է ի րա վա բա նա կան և  հո գե բա նա
կան ա ջակ ցութ յուն ըն տա նե կան բռնութ յան են թարկ ված կա նանց։ 
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« Կա նանց ի րա վունք նե րի տուն» 

հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն

 Թեժ գիծ՝ (+374) 77 570870 

 Կազ մա կեր պութ յու նը զբաղ վում է ըն տա նե կան/սե ռա կան բռնութ յան 
կան խար գել մամբ՝ տրա մադ րե լով անվ ճար սո ցիա լա կան, ի րա վա բա
նա կան և  հո գե բա նա կան խորհր դատ վութ յուն, նաև կա նանց քա ղա
քա կան մաս նակ ցութ յան խթան ման և ն րանց տնտե սա կան հզո րաց
ման ուղ ղութ յուն նե րով՝ խթա նե լով կա նանց մուտքն աշ խա տա շու կա, 
ձեռ նար կա տի րա կան ո լորտ և կր թա կան հա մա կարգ:

«Ի րա վուն քի ուժ»

ի րա վա պաշտ պան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն

 Հե ռա խոս՝(+374) 41 129004

 Կազ մա կեր պութ յունն ի րա կա նաց նում է ըն տա նե կան բռնութ յան գոր
ծե րով դա տա կան նիս տե րի մշտա դի տար կում և  լու սա բա նում, ինչ պես 
նաև մե դիա յում խնդրի լու սա բան ման մշտա դի տար կում։ 

« Փինք» 

ի րա վա պաշտ պան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն

 Հե ռա խոս՝ (+374) 60 377277

 Կազ մա կեր պութ յու նը զբաղ վում է ԼԲՔ և տ րանս կա նանց ի րա վունք
նե րի պաշտ պա նութ յամբ, ջա տա գո վում է ԼԳԲՏ հար ցե րի շուրջ հան
րա յին քա ղա քա կա նութ յան փո փո խութ յա նը և տ րա մադ րում է ծա ռա
յութ յուն նե րի ամ բող ջա կան փա թեթ՝ անվ ճար սո ցիա լա կան, ի րա վա
բա նա կան և  հո գե բա նա կան խորհր դատ վութ յուն հա մայն քի այն ներ
կա յա ցու ցիչ նե րին, ո րոնց ի րա վունք նե րը ոտ նա հար վել են սե ռա կան 
կողմ նո րոշ ման, գեն դե րա յին ինք նութ յան և/ կամ գեն դե րա յին ար տա
հայտ ման հիմ քով։ 



23

«Ա գաթ» հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նանց ի րա վունք նե րի 

պաշտ պա նութ յան կենտ րոն 

հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն

 Հե ռա խոս՝ (+374) 77043042

 Կազ մա կեր պութ յու նը նպաս տում է  Հա յաս տա նում հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող աղ ջիկ նե րի և  կա նանց քա ղա քա ցիա կան, սո ցիալտնտե սա
կան, կրթա կան, ա ռող ջա պա հա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի 
ի րաց մա նը` շա հե րի պաշտ պա նութ յան, տե ղե կատ վութ յան տա րած
ման, ի րա զե կութ յան բարձ րաց ման և  հա մա գոր ծակ ցութ յան մի ջո ցով:
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Խնդիրներ 
և խորհուրդներ
կանանց 
նկատմամբ 
ընտանեկան 
և սեռական 
բռնության 
թեմայի 
լուսաբանման 
վերաբերյալ

Ձեռնարկ լ րագրողների համար 

Խնդիրներ 
և խորհուրդներ
կանանց 
նկատմամբ 
ընտանեկան 
և սեռական 
բռնության 
թեմայի 
լուսաբանման 
վերաբերյալ

Ձեռնարկ լ րագրողների համար 


