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Այս զեկույցը պատրաստվել է «Կին իրավապաշտպանները քայլեր 
են ձեռնարկում Հայաստանում գենդերային բռնության դեմ» ծրագրի 
շրջանակում: «Կին իրավապաշտպանները քայլեր են ձեռնարկում 
Հայաստանում գենդերային բռնության դեմ» (2020-2022 թթ.) ծրագիրն 
իրականացվում է Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայի 
կողմից Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ։

Այս հետազոտության բովանդակության պատասխանատուները 
«Իրական Աշխարհ, Իրական Մարդիկ» սոցիալական հասարակական 
կազմակերպությունը և «ԷՄՊԻՐԻԿԱ» հետազոտական ընկերությունն են, 
և պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի Եվրոպական միության և Ընդդեմ 
կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայի տեսակետները:

Զեկույցից որևէ հատված օգտագործելու և մեջբերելու դեպքում 
համապատասխան հղում կատարելը պարտադիր է:



ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՈՒՄԲԸ
Ղեկավար և վերլուծաբան՝ Մարիամ Մխիթարյան
Համակարգող՝ Նարինե Թեքնեջյան
Ադմինիստրատիվ կառավարումը՝ Ժենյա Մայիլյանի
Դաշտային աշխատանքների իրականացումը՝ «Իրական Աշխարհ, 
Իրական Մարդիկ» ՍՀԿ բազմամասնագիտական թիմի
Շահապաշտպան գործընթացների ապահովումը՝ Ժենյա Մայիլյանի, 
Մարիամ Մխիթարյանի և Նարինե Թեքնեջյանի
Լեզվական խմբագրումը և սրբագրումը՝ Ազնիվ Նասլյանի
Շապիկի մտահղացումը և ձևավորումը՝ Ղազարոս Թեքնեջյանի
Էջադրումը՝ Հերմինե Վարդանյանի
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ԵՐԱԽՏԻՔԻ ԽՈՍՔ

«ՄԻԱՎ-ով ապ րող կա նանց և թմ րա մի ջոց նե րը նե րար կա յին օգ տա-
գոր ծող կա նանց շրջա նում գեն դե րա յին բռնութ յան դրսևո րում նե րը ՀՀ-
ու մ» սո ցիո լո գիա կան հե տա զո տութ յունն ի րա կա նաց վել է «Ընդ դեմ կա-
նանց նկատ մամբ բռնութ յան կոա լի ցիա» ՀԿ-ի և «Ի րա կան Աշ խարհ, 
Ի րա կան Մար դի կ» ՍՀԿ-ի1 «Կին ի րա վա պաշտ պան նե րը քայ լեր են ձեռ-
նար կում Հա յաս տա նում գեն դե րա յին բռնութ յան դե մ» հա մա տեղ ծրագ րի 
շրջա նա կում: Ծ րագ րին ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յուն է ցու ցա բե րել Եվ րո-
պա կան միութ յու նը:

«Ի րա կան Աշ խարհ, Ի րա կան Մար դի կ» ՍՀԿ-ն խո րին ե րախ տա գի-
տութ յուն է հայտ նում «Ընդ դեմ կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան կոա լի-
ցիա» ՀԿ-ին և Եվ րո պա կան միութ յա նը՝ հատ կան շե լով այն փաս տը, որ 
Հա յաս տա նում այս թե մա տիկ ուղղ վա ծութ յամբ հե տա զո տութ յունն ան նա-
խա դեպ է, և մինչ օրս ո՛չ պե տա կան, ո՛չ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ-
յուն նե րի կող մից այս ծա վա լով և բո վան դա կութ յամբ թե մա տիկ անդ րա-
դարձ չի կա տար վել։

 Հե տա զո տութ յունն ի րա կա նաց նե լու հա մար հա տուկ շնոր հա կա լութ-
յուն ենք հայտ նում հե տա զո տութ յան ղե կա վար և վեր լու ծա բան Մա րիամ 
Մ խի թար յա նին, հա մա կար գող Նա րի նե Թեք նեջ յա նին, ադ մի նիստ րա-
տիվ կա ռա վա րումն ի րա կա նաց նող Ժեն յա Մա յիլ յա նին, ինչ պես նաև 
դաշ տա յին աշ խա տանք նե րի փու լում ներգ րավ ված «Ի րա կան Աշ խարհ, 
Ի րա կան Մար դի կ» ՍՀԿ բազ մա մաս նա գի տա կան թի մին:

 Հու սով ենք, որ այս հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րը հաշ վի կառն վեն 
պատ կան մար մին նե րի՝ ո րո շում կա յաց նող նե րի ու քա ղա քա կա նութ յուն 
մշա կող նե րի կող մից` ՄԻԱՎ-ով ապ րող կա նանց և թմ րա մի ջոց նե րը նե-
րար կա յին օգ տա գոր ծող կա նանց՝ բռնութ յու նից պաշտ պա նութ յանն ուղղ-
ված ռազ մա վա րա կան ո րո շում ներ ըն դու նե լու, բռնութ յան դեմ պայ քա րի 
ա ռա վել արդ յու նա վետ մո դել ընտ րե լու և հա մա կար գա յին ու հա մա գոր-
ծակց ված աշ խա տանք ի րա կա նաց նե լու հար ցե րում։

1   «Իրական Աշխարհ, Իրական Մարդիկ» ՍՀԿ-ն ստեղծվել է 2003 թվականին մի  
խE մբ բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց կողմի ց՝ ՄԻԱՎ-ով ապրող 
մարդ կանց կյան քի որակը բարելավելE  նպատակով։ ԿազմակերպE թյան առա-
քելE թյE նն է նպաս տել խոցելի խմբերի առողջE թյան իրա վE նքի լիարժեք իրաց-
մանը, կյան քի որակի բարելավմանը՝ նրանց ներE ժի հզորացման և ներա ռա կա-
նE թ յան ապահովման մի ջոցով։
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Հապավումներ
ԱՆ  Առողջապահության նախարարություն

ԱՍՀՆ  Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

ԹՆՕ  Թմրամիջոցները ներարկային օգտագործող

ԻԱԻՄ  Իրական Աշխարհ, Իրական Մարդիկ

ԼԳԲՏ  Լեսբի, գեյ, բիսեքսուալ, տրանս 

ԽՀՄ  Խնամակալության և հոգաբարձության մարմին

ՀՀ  Հայաստանի Հանրապետություն

ՀԿ  Հասարակական կազմակերպություն

ԿԳՄՍՆ  Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

ՄԻԱՎ  Մարդու իմունային անբավարարության վիրուս

ՍՀԿ  Սոցիալական հասարակական կազմակերպություն

ՔՀԿ  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություն
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Օգ տա գործ ված հիմ նա կան 
հաս կա ցութ յուն նե րի սահ մա նում

Աութ րիչ աշ խա տանք
Աութ րիչ աշ խա տանքն ի րա կա նաց վում է հա մայն քի հետ կա պը պա-

հող աշ խա տակ ցի մի ջո ցով, ո րը նույն պես նույն հա մայն քի ներ կա յա ցու-
ցիչ է, և ո րին վստա հում են։ Այս պի սով՝ աութ րիչ աշ խա տա կի ցը կա պող 
օ ղակ է կազ մա կեր պութ յան և հա մայն քի միջև, որ տրա մադ րում է ո րո-
շա կի ծա ռա յութ յուն ներ հա մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, նրանց հետ խո-
սում է «նույն լեզ վո վ», ծա նոթ է հա մայն քի հիմ նախն դիր նե րին, պատ կե-
րա ցում ու նի խնդիր նե րի լուծ ման ու ղի նե րի վե րա բեր յալ։

Բռ նութ յուն
 Գոր ծո ղութ յուն, ո րի նպա տակն է դի մա ցի նին են թար կեց նել սե փա-

կան պա հանջ նե րին` գոր ծադ րե լով ուժ, հար կադ րանք, իշ խա նութ յուն 
կամ սպառ նա լիք: 

 Գեն դեր
 Մարդ կանց առ նա կա նութ յան և կա նա ցիութ յան ներ քին ըն կա լու մը, 

փոր ձը, նաև հա սա րա կա կան կա ռուց ված քը, որ տեղ սահ ման վում են ո րո-
շա կի վար քագ ծեր տղա մարդ կանց և կա նանց դե րե րի հա մար` կախ ված 
պատ մութ յու նից, հա սա րա կութ յու նից, մշա կույ թից և դա սա կար գից:

 Գեն դե րա յին բռնութ յուն 
Բռ նութ յուն, որն ա ռա ջա նում է գեն դե րա յին դե րե րից բխող ակն կա-

լիք նե րի և հա մա պա տաս խան հա րա բե րութ յուն նե րում ու ժի ան հա վա սար 
բաշխ ման հետևան քով։

Զր կան քի (ժուժ կալ ման, աբս տի նեն տա յին) հա մախ տա նիշ 
 Հո գե կան և մարմ նա կան ախ տա նիշ նե րի հա մակ ցութ յուն, որն ա ռա-

ջա նում է թմրա մի ջոց նե րից կախ վա ծութ յուն ու նե ցող ան ձանց մոտ թմրա-
մի ջո ցի գոր ծա ծու մը դա դա րեց նե լու կամ գոր ծած վող օ րա կան չա փա բաժ-
նի նվա զեց ման հետևան քով։

Ըն տա նիք
Ա մուս նութ յամբ կամ ազ գակ ցա կան կա պով միա վոր ված մարդ կանց 

սո ցիա լա կան փոքր խումբ, որն ու նի պատ մա կա նո րեն ձևա վոր ված կա-
ռուց վածք, ան դամ նե րի կեն ցա ղա վա րութ յան ընդ հան րութ յուն՝ փո խա-
դարձ օգ նութ յամբ ու բա րո յա կան պա տաս խա նատ վութ յամբ։ Ըն տա նի քը՝ 
որ պես սո ցիա լա կան ինս տի տուտ, են թարկ վում է ո րո շա կի սո ցիա լա կան 
նոր մե րի, վար քի կա նոն նե րի, ու նի ի րա վունք նե րի ու պար տա կա նութ յուն-
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նե րի շրջա նակ, ո րոն ցով կար գա վոր վում են հա րա բե րութ յուն ներն ա մու-
սին նե րի, ծնող նե րի ու ե րե խա նե րի միջև։

Ըն տա նե կան բռնութ յուն
 Ֆի զի կա կան, հո գե բա նա կան, սե ռա կան և տն տե սա կան բռնութ յան 

բո լոր դրսևո րում ներն ինչ պես ըն տա նի քի ներ սում, այն պես էլ նախ կին 
կամ ներ կա ա մու սին նե րի կամ զու գըն կեր նե րի միջև՝ ան կախ նրա նից՝ 
կա տա րո ղը բնակ վում կամ բնակ վել է տու ժո ղի հետ նույն բնա կա րա նում, 
թե ոչ։

Թմ րա մի ջոց
Ն յութ, որն ա ռա ջաց նում է ըն դար մա ցում, կո մա կամ անզ գա յա ցում՝ 

ցա վազր կում, ցա վե րի նկատ մամբ անզ գա յութ յուն։

Խտ րա կա նութ յուն
Խտ րա կա նութ յունն էա պես նման ի րա վի ճա կում ո րո շա կի կամ 

պաշտ պան ված հատ կա նիշ նե րով2 օժտ ված ան ձանց նկատ մամբ տար-
բե րակ ված վե րա բեր մուն քի դրսևո րումն է ա ռանց որևէ օբ յեկ տիվ հիմ քի 
կամ ող ջա միտ բա ցատ րութ յան։

 Հա մա կար գա յին բռնութ յուն
 Գոր ծո ղութ յուն կամ ան գոր ծութ յուն, ո րը կա տար վում է պե տա կան 

կամ մաս նա վոր հաս տա տութ յան կող մից և ու ղեկց վում է ծա ռա յութ յուն 
ստա ցող ան ձի նկատ մամբ վատ վե րա բեր մուն քով, չա րա շահ մամբ կամ 
ան տես մամբ, ծա ռա յութ յուն նե րի տրա մադր ման հե տաձգ մամբ կամ խո-
չըն դոտ մամբ, ան ձի՝ իր ի րա վունք նե րի հա սա նե լիութ յան խո չըն դոտ մամբ։

 Հա սա րա կութ յուն 
 Մարդ կութ յան պատ մութ յան զար գաց ման ըն թաց քում ձևա վոր ված 

սո ցիա լա կան կա ռուց վածք նե րի, գոր ծա ռույթ նե րի և հա րա բե րութ յուն նե-
րի հա մե մա տա բար կա յուն ին տեգր ված հա մա կարգ, որն ա պա հո վում է 
մարդ կանց բո լոր հիմ նա կան պա հանջ մունք նե րի բա վա րա րու մը։

 Հո գե բա նա կան բռնութ յուն
 Վի րա վո րանք, շան տաժ, նվաս տա ցում, սպառ նա լիք կամ այլ գոր ծո-

ղութ յուն, որն ա ռա ջաց նում է մար դու հար գան քի և ար ժա նա պատ վութ յան 
վար կա բե կում և հան գեց նում է բա ցա սա կան հու զա կան հա կազ դե ցութ-
յան և հո գե բա նա կան ցա վի:

2   Ռասա, մաշկի գE յն, էթնիկական ծագE մ, սոցիալական ծագE մ, ծնE նդ, սեռ, գեն-
դեր, գեն դերային ինքնE թյE ն, սեռական կողմն որոշE մ, գենետիկական հատ կա-
նիշ, քաղաքացիE թյE ն, լեզE , կրոն և դավանանք, առողջE թյE ն և հաշ ման դա-
մE թյE ն, տարիք, քաղաքական կամ այլ հայացքներ, ընտանեկան և ամE ս նական 
կարգավիճակ, կրթE թյE ն, բնակE թյան վայր, գE յքային վիճակ:
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ՄԻԱՎ (մար դու ի մու նա յին ան բա վա րա րութ յան վի րուս)
 Վի րուս, որն ախ տա հա րում է մար դու ի մու նա յին հա մա կար գը, ա ռա-

ջաց նում ՄԻԱՎ վա րակ հի վան դութ յու նը և կա րող է հան գեց նել ձեռք բե-
րո վի ի մու նա յին ան բա վա րա րութ յան հա մախ տա նի շի զար գաց մա նը։

ՄԻԱՎ-ով ապ րող անձ
 Մարդ, ո րի օր գա նիզ մում հայտ նա բեր վել են մար դու ի մու նա յին ան-

բա վա րա րութ յան վի րու սը կամ վի րու սի նկատ մամբ ա ռա ջա ցած հա կա-
մար մին նե րը։

 Շա հա ռու
Ան հատ, խումբ, ըն տա նիք կամ հա մայնք, ո րի նպա տակ նե րը, կա րիք-

նե րը և ու ժեղ կող մե րը սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն նե րի տրա մադր ման 
գլխա վոր կի զա կետն են: 

 Շա հա պաշտ պա նութ յուն
Ան հատ նե րի կամ խմբե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յանն ուղղ-

ված գոր ծո ղութ յուն նե րի ամ բող ջութ յուն. այս հաս կա ցութ յու նը սո ցիա-
լա կան հիմ նախն դիր նե րի, ճգնա ժա մե րի հա մա տեքս տում ձեռք է բե րել 
ու րույն ի մաստ և մեկ նա բան վում է որ պես ա ռանձ նա հա տուկ փու լա յին 
գոր ծըն թաց` ուղղ ված ազ դե ցիկ, իշ խա նութ յուն ու նե ցող կամ ո րո շում ներ 
կա յաց նող մարդ կանց, խմբե րի կամ կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից կի-
րառ վող քա ղա քա կա նութ յան, օ րենսդ րութ յան, հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման 
գոր ծե լա կեր պե րի, այլ կերպ ա սած՝ նրանց դիր քո րո շում նե րի և գոր ծո-
ղութ յուն նե րի փո փո խութ յանն ու բա րե լավ մա նը:

 Սե ռա կան բռնութ յուն
 Սե ռա կան գոր ծո ղութ յուն կամ դրա փորձ, որն ար տա հայտ վում է ան-

ցան կա լի սե ռա կան մեկ նա բա նութ յամբ կամ ա ռա ջար կութ յամբ, բռնութ-
յան սպառ նա լի քով, բռնութ յան են թարկ վո ղի կամ քին հա կա ռակ սե-
ռա կան հա րա բե րութ յուն նե րի և սե ռա կան բնույ թի գոր ծո ղութ յուն ներ 
կա տա րե լու հար կադր մամբ։

 Սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն ներ
Ն պա տա կա դիր գոր ծու նեութ յուն, որն ուղղ ված է որևէ ան ձի կամ 

հաս տա տութ յան կող մից հա սա րա կութ յան ան դամ նե րի սո ցիա լա կան 
պաշտ պա նութ յունն ա պա հո վող պա հանջ մունք նե րի բա վա րար մա նը կամ 
այդ բա վա րար մա նը խան գա րող գոր ծոն նե րի հաղ թա հար մա նը:

 Սո ցիա լա կան կա րիք
Կ յան քի դժվա րին ի րա վի ճա կում հայտն ված ան ձի (ըն տա նի քի, այլ սո-

ցիա լա կան խմբի)` իր սո ցիալ-տնտե սա կան, սո ցիալ-հո գե բա նա կան, սո-
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ցիալ-ման կա վար ժա կան, սո ցիալ-բժշկա կան, սո ցիալ-աշ խա տան քա յին, սո-
ցիալ-ի րա վա կան խնդիր նե րի լուծ ման հա մար անհ րա ժեշտ հմտութ յուն նե րի 
և կա րո ղութ յուն նե րի բա ցա կա յութ յուն կամ ա պա գա յում դրա ա ռա ջաց ման 
հա վա նա կա նութ յու նը կան խա տե սե լու հա մար հիմ քե րի առ կա յութ յուն:

«Սև շու կա»
Այլ կերպ ան վան վում է նաև ընդ հա տակ յա տնտե սութ յուն կամ ստվե-

րա յին տնտե սութ յուն. գաղտ նի շու կա յա կան գոր ծարք է, ո րը նե րա ռում է 
ա նօ րի նա կա նութ յան տար րեր և բ նու թագր վում է ոչ պատ շաճ վար քի, կա-
նոն նե րի դրսևոր մամբ։ Օ րեն քը սահ մա նում է ապ րանք նե րի և ծա ռա յութ-
յուն նե րի ցանկ, ո րոնց ար տադ րութ յունն ու տա րա ծու մը օ րեն քով ար գել-
ված են, բայց «սև շու կա ն» շրջան ցում է այդ օ րեն քը։

Տն տե սա կան բռնութ յուն
 Գոր ծո ղութ յուն, որն ա ռա ջաց նում է կե րակ րի, բնա կա տե ղիի և նոր-

մալ զար գաց ման այլ պայ ման նե րով բա վա րա րում, սե փա կա նութ յան և 
աշ խա տան քի ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման, ինչ պես նաև հա մա սե փա-
կա նութ յու նում գո յութ յուն ու նե ցող ու նեց ված քից օգտ վե լու և պատ կա նող 
մա սի օգ տա գործ ման ի րա վուն քի սահ մա նա փա կում։

 Ֆի զի կա կան բռնութ յուն
 Ծեծ, տան ջանք, ա ռող ջութ յան վնա սում, ա զա տութ յան ա նօ րեն ար-

գե լում կամ այլ գոր ծո ղութ յուն, որն ա ռա ջաց նում է ֆի զի կա կան ցավ կամ 
տան ջանք, ա ռող ջութ յան վի ճա կին առնչ վող պա հանջ նե րի ան բա վա րար-
վա ծութ յուն, որն ա ռա ջաց նում է ըն տա նի քի ան դա մի ա ռող ջութ յան վնա-
սում կամ մահ։
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԻԱՎ-ով ապ րող կա նանց և ԹՆՕ կա նանց շրջա նում գեն դե րա յին 
բռնութ յան դրսևո րում նե րի բա ցա հայտ մանն ուղղ ված այս հե տա զո տութ-
յու նը մշակ վել է «Կին ի րա վա պաշտ պան նե րը քայ լեր են ձեռ նար կում Հա-
յաս տա նում գեն դե րա յին բռնութ յան դե մ» ծրագ րի շրջա նա կում, որն ի րա-
կա նաց նում է «Ի րա կան Աշ խարհ, Ի րա կան Մար դի կ» ՍՀԿ-ն Եվ րո պա կան 
միութ յան հա յաս տան յան գրա սեն յա կի ֆի նան սա վոր մամբ:

Անժխ տե լի է, որ կա նանց նկատ մամբ բռնութ յու նը հա մընդ հա նուր 
հիմ նախն դիր է, որն ուղ ղա կիո րեն ա ռա ջաց նում է մի շարք հետևանք ներ 
ֆի զի կա կան, հո գե բա նա կան, ֆի նան սա կան, ա ռող ջա կան և սո ցիա լա-
կան ո լորտ նե րում: Մի կող մից՝ կա նանց նկատ մամբ գեն դե րա յին բռնութ-
յու նը խախ տում է կա նանց և աղ ջիկ նե րի ի րա վունք նե րը և բա ցա սա բար 
ազ դում հա սա րա կութ յան կյան քին նրանց լիար ժեք մաս նակ ցութ յան վրա, 
մյուս կող մից՝ խո չըն դո տում է բո լո րի հա մար հա մա պար փակ անվ տան-
գութ յան ա պա հով ման ա ռա ջըն թա ցը: Ուս տի կա նանց նկատ մամբ գեն դե-
րա յին բռնութ յան դրսևո րում նե րի ու սում նա սի րութ յու նը և դ րա դեմ պայ-
քա րը ար դի հայ հա սա րա կութ յան գերխն դիր ներ են:

Այս ա մե նից զատ` կա նանց նկատ մամբ գեն դե րա յին բռնութ յու նը կա-
րող է լի նել ինչ պես բազ մա թիվ ռիս կա յին գոր ծոն նե րի և ազ դե ցութ յուն-
նե րի պատ ճառ, այն պես էլ՝ հետևանք: Ընդ ո րում` բռնութ յան դրսևո րում-
նե րը, կախ ված ազ դե ցութ յան դաշ տից, կա րող են ար տա ցոլ վել տար բեր 
մա կար դակ նե րում՝ հա սա րա կա կան (մակ րո), ինս տի տու ցիո նալ (մե զո), 
հա մայն քա յին (միկ րո) և ան հա տա կան (օն տո գե նե տի կա կան): 

ՀՀ-ում ի րա կա նաց ված ու սում նա սի րութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, 
որ ՄԻԱՎ-ով ապ րող կա նայք և ԹՆՕ կա նայք ու նե նում են բազ մա թիվ՝ 
ա ռող ջա պա հա կան, ի րա վա կան, սո ցիալ-հո գե բա նա կան և այլ խնդիր-
ներ, ո րոնք պայ մա նա վոր ված են տա րաբ նույթ հան գա մանք նե րով: Այս 
խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներն ի րենց կեն սա գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում 
հա ճախ են են թարկ վում բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քի, բռնութ յան և 
խտրա կա նութ յան, ին չը հա ճախ խախ տում է մի ջանձ նա յին և ըն տա նե-
կան հա րա բե րութ յուն նե րում ի րա վա հա վա սա րութ յան սկզբունք նե րը, 
խո չըն դո տում է տար բեր ո լորտ նե րում ծա ռա յութ յուն նե րի հա սա նե լիութ-
յան և մատ չե լիութ յան ա պա հո վու մը՝ հան գեց նե լով սո ցիա լա կան վի ճա կի 
ա պա կա յու նաց մա նը։ Այս և այլ հան գա մանք նե րով պայ մա նա վոր ված՝ թի-
րա խա յին խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հիմ նա կա նում օ տար վում են սո-
ցիա լա կան հա մա կար գից ի րենց առջև ծա ռա ցած հիմ նախն դիր նե րի հետ 
մեկ տեղ՝ հնա րա վո րութ յուն չու նե նա լով լիար ժեք կեր պով օգտ վե լու սե-



12

փա կան ի րա վունք նե րից և ա զա տութ յուն նե րից կամ ի րա գոր ծե լու դրանք։ 
Ուս տի ՄԻԱՎ-ով ապ րող կա նանց և ԹՆՕ կա նանց հա մար կեն սա գոր ծու-
նեութ յան տար բեր ո լորտ նե րում գեն դե րա յին հա վա սա րութ յան և մար դու 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան սկզբունք նե րի վրա հիմն ված հա մա-
պա տաս խան հան րա յին քա ղա քա կա նութ յան առ կա յութ յու նը, ո րակ յալ 
ծա ռա յութ յուն նե րի տրա մադ րու մը, սո ցիալ-մշա կու թա յին պայ ման նե րի 
փո փա կեր պու մը և հա սա րա կութ յան ի րա վա գի տակ ցութ յան բարձ րա-
ցու մը կա րող են դրա կան ազ դե ցութ յուն ու նե նալ ինչ պես նրանց կյան քի 
ո րա կի փո փո խութ յան և բա րե լավ ման, այն պես էլ սո ցիա լա կան հա մա-
կար գին վե րաին տեգր վե լու վրա։ Հաշ վի առ նե լով վե րոգր յա լը՝ կարևոր է 
հենց թի րա խա յին խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի շրջա նում ու սում նա սի րել, 
բա ցա հայ տել, վեր լու ծել և հաս կա նալ հա սա րա կա կան, ինս տի տու ցիո նալ, 
հա մայն քա յին և ան հա տա կան մա կար դակ նե րում գեն դե րա յին բռնութ յան 
դրսևո րում նե րը և ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը:

 Հե տա զո տութ յան ար դիա կա նութ յու նը և կարևո րութ յու նը պայ մա նա-
վոր ված են նաև այն հան գա ման քով, որ գեն դե րա յին բռնութ յան՝ որ պես 
հան րա յին խնդրի և դ րա դեմ պայ քա րի հե տա գա ըն թաց քի կան խո րոշ ման 
և այն զար գաց նե լու հար ցե րում էա կան նշա նա կութ յուն ու նեն պե տա կան 
կա ռույց նե րում ո րո շում կա յաց նող ան ձանց, ինչ պես նաև քա ղա քա ցիա կան 
հա սա րա կութ յան, մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նող փոր-
ձա գետ նե րի դիր քո րո շում նե րը, մո տե ցում նե րը և ս պա սե լիք նե րը:

2021 թվա կա նի մա յիս-նո յեմ բե րի ըն թաց քում «ԷՄՊԻՐԻԿԱ» հե տա զո-
տա կան ըն կե րութ յունն «Ի րա կան Աշ խարհ, Ի րա կան Մար դի կ» ՍՀԿ-ի նա-
խա ձեռ նութ յամբ ի րա կա նաց րել է սո ցիո լո գիա կան հե տա զո տութ յուն, ո րի 
նպա տակն էր բա ցա հայ տել տար բեր մա կար դակ նե րում (հա սա րա կա կան, 
ինս տի տու ցիո նալ, հա մայն քա յին և ան հա տա կան) ՄԻԱՎ-ով ապ րող կա-
նանց և ԹՆՕ կա նանց շրջա նում գեն դե րա յին բռնութ յան դրսևո րում նե րը, 
դրան ցից բխող հիմ նախն դիր նե րը, ինչ պես նաև ո լոր տի քա ղա քա կա նութ-
յուն մշա կող նե րի և ա ռանց քա յին դե րա կա տար նե րի գնա հա տա կան ներն ու 
դիր քո րո շում նե րը ո լոր տում առ կա խնդիր նե րի և դ րանց լուծ ման հնա րա-
վոր տար բե րակ նե րի վե րա բեր յալ: Հե տա զո տութ յան ի րա կա նա ցու մից հե-
տո կազ մա կերպ վել են շա հա պաշտ պան հան դի պում ներ շա հագր գիռ նա-
խա րա րութ յուն նե րի և գե րա տես չութ յուն նե րի հետ, ո րոնց շրջա նակ նե րում, 
բա ցի թի րա խա յին խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կա րիք նե րի և խն դիր նե-
րի վեր հա նու մից, քննարկ վել և ուր վագծ վել են ԻԱԻՄ ՍՀԿ-ի հետ հա մա-
գոր ծակ ցութ յան մե խա նիզմ ներն ա ռա վել նպա տա կա յին օգ տա գոր ծե լու 
ուղե նիշ նե րը՝ հե տա գա յում խթա նե լով պե տութ յան՝ մար դու ի րա վունք նե րը 
հար գե լու և ս տանձ նած ի րա վա կան պարտավորությունների կատարումը։
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1. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

1.1. Հե տա զո տութ յան նպա տա կը և խն դիր նե րը

ՄԻԱՎ-ով ապ րող կա նանց և ԹՆՕ կա նանց (այ սու հետև՝ թի րա խա յին 
խմբեր) շրջա նում գեն դե րա յին բռնութ յան դրսևո րում նե րի վե րա բեր յալ 
ամ բող ջա կան ու ծա վա լուն քա նա կա կան և ո րա կա կան տվյալ նե րի հա-
վա քագ րումն ի րա կա նաց վել է՝ նպա տակ ու նե նա լով բա ցա հայ տե լու հա-
սա րա կա կան, ինս տի տու ցիո նալ, հա մայն քա յին և ան հա տա կան մա կար-
դակ նե րում բռնութ յան դրսևո րում նե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը:

Ի րա կա նաց ված հե տա զո տութ յան շրջա նա կում ու սում նա սիր վել են 
ինչ պես թի րա խա յին խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի տե սա կետ նե րը, ըն կա-
լում նե րը, կեն սա փոր ձը գեն դե րա յին բռնութ յան դրսևո րում նե րի վե րա-
բեր յալ, այն պես էլ ո լոր տի քա ղա քա կա նութ յուն մշա կող նե րի և ա ռանց քա-
յին դե րա կա տար նե րի գնա հա տա կան ներն ու դիր քո րո շում նե րը ո լոր տում 
առ կա խնդիր նե րի և դ րանց լուծ ման հնա րա վոր տար բե րակ նե րի վե րա-
բեր յալ:

 Հե տա զո տութ յան նպա տա կը թի րա խա վո րե լու հա մար ա ռա ջադր վել 
են հետև յալ խնդիր նե րը. պար զել՝

  թի րա խա յին խմբե րի գեն դե րա յին դիր քո րո շում նե րը, գեն դե րա յին 
կարծ րա տի պե րը և գեն դե րա յին բռնութ յան նկատ մամբ վե րա բեր-
մուն քի մա սին հիմ նա վոր պատ կե րա ցում նե րը,

  թի րա խա յին խմբե րի նկատ մամբ գեն դե րա յին բռնութ յան դրսևոր-
ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը տար բեր մա կար դակ նե րում` հա-
սա րա կա կան, ինս տի տու ցիո նալ, հա մայն քա յին և ան հա տա կան,

  դրսևոր վող բռնութ յան տե սակ նե րը (ֆի զի կա կան, սե ռա կան, տնտե -
սա կան, հո գե բա նա կան, հա մա կար գա յին), դրսևոր ման հա  ճա խա -
կա  նութ յու նը, տա րած վա ծութ յու նը, պատ ճառ նե րը և հե տևանք  նե րը,

  բռնութ յան են թարկ վե լու պա րա գա յում թի րա խա յին խմբե րի վար-
քա յին մո դել նե րը և ար ձա գանք ման մե խա նիզմ նե րը,

  թի րա խա յին խմբե րի կար ծիք նե րը կնոջ և տ ղա մար դու ի րա վունք-
նե րի պաշտ պա նութ յան մա կար դա կի և հա վա սար հնա րա վո րութ-
յուն նե րի ա պա հով ման վե րա բեր յալ,

  թի րա խա յին խմբե րի ի րա զեկ վա ծութ յու նը ՀՀ-ի կող մից վա վե րաց-
ված և ըն դուն ված գեն դե րա յին փաս տաթղ թե րի վե րա բեր յալ,

  գեն դե րա յին բռնութ յան դեմ պայ քա րի ի րա կա նաց ման մե խա նիզմ-
նե րը և դ րանց գոր ծու նեութ յան արդ յու նա վե տութ յու նը:
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1.2. Հե տա զո տութ յան մե թոդ նե րը և ընտ րան քը

 Հե տա զո տութ յան նպա տա կի ի րա գործ ման և խն դիր նե րի արդ յու նա-
վետ լուծ ման հա մար կի րառ վել են սո ցիո լո գիա կան հե տա զո տութ յան քա-
նա կա կան և ո րա կա կան հետև յալ մե թոդ նե րը.

  Ընտ րան քա յին կի սաձևայ նաց ված դեմ առ դեմ հար ցում թի րա-
խա յին խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ:

  Ֆո կուս-խմբա յին քննար կում ներ և խո րին հար ցազ րույց ներ թի-
րա խա յին խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և ն րանց հիմ նախն դիր նե-
րով զբաղ վող հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան մաս նա գետ նե-
րի հետ:

  Փոր ձա գի տա կան հար ցում ներ և ա ռանց քա յին տե ղե կա տու նե րի 
հետ հար ցազ րույց ներ ո լոր տի քա ղա քա կա նութ յուն մշա կող նե րի և 
շա հագր գիռ այլ կող մե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ:

  Փաս տաթղ թե րի վեր լու ծութ յուն. երկ րոր դա յին տվյալ նե րի ու սում-
նա սի րութ յուն:

 Հե տա զո տութ յան ո րա կա կան մե թոդ նե րի կի րառ ման փու լում գոր-
ծարկ վել է Դել ֆիի մե թո դը. հա վա քագր ված քա նա կա կան տվյալ նե րի 
հի ման վրա խնդիր նե րը ներ կա յաց վել են ո լոր տի քա ղա քա կա նութ յուն 
մշա կող նե րին և ա ռանց քա յին դե րա կա տար նե րին՝ մաս նա գի տա կան մեկ-
նա բա նութ յան և պատ ճա ռա հետևան քա յին կա պե րի բա ցա հայտ ման նպա-
տա կով: Այս մե թո դի մի ջո ցով խնդի րը քննարկ վել է մաս նա գի տա կան մեկ 
խմբում, այ նու հետև տվյալ խմբի գնա հա տա կան ներն ու մեկ նա բա նութ յուն-
նե րը ներ կա յաց վել են հա ջորդ մաս նա գի տա կան խմբին: Այն դեպ քում, երբ 
ներ կա յաց ված խնդի րը, դրան տրված մեկ նա բա նութ յուն ներն ու բա ցատ-
րութ յուն նե րը հաս տատ վել են մի քա նի մաս նա գի տա կան խմբե րի կող մից, 
արդ յուն քը ներ կա յաց վել է որ պես ի րա վի ճա կը բնու թա գրող տար բե րակ: 
Այն դեպ քում, երբ ներ կա յաց ված գնա հա տա կա նը ե ղել է ե զա կի և այլ մաս-
նա գի տա կան խմբե րում չի հաս տատ վել, դա ներ կա յաց վել է որ պես կար-
ծիք: Այս պի սով` մաս նա գի տա կան խմբե րին ներ կա յաց ված քա նա կա կան 
հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րի ամ փոփ մամբ ստաց վել են դրանց վե րա-
բեր յալ փոր ձա գի տա կան գնա հա տա կան ներ ու դի տար կում ներ, թե ին չը 
կա րող էր պատ ճառ լի նել թի րա խա յին խմբե րի շրջա նում յու րա քանչ յուր 
ա ռան ձին վերց րած խնդրի վե րա բեր յալ ստաց ված տպա վո րութ յան ձևա-
վոր ման հա մար, դուրս են բեր վել գեն դե րա յին բռնութ յան դրսևո րում նե րի 
պատ ճառ նե րը, դրան ցից բխող խնդիր նե րը, և ա ռա ջարկ վել են լու ծում ներ:

 Վեր լու ծութ յան բազ մա գոր ծո նա յին մո դե լի կի րա ռու մը մի կող մից 
թույլ տվեց վեր հա նել և գ նա հա տել հիմ նա կան շա հագր գիռ կող մե րի տե-
ղե կաց վա ծութ յունն ու փոր ձը, վե րա բեր մունքն ու դիր քո րո շու մը ու սում նա-
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սիր վող խնդիր նե րի վե րա բեր յալ՝ բա ցա հայ տե լով առ կա օ րի նա չա փութ-
յուն նե րը, իսկ մյուս կող մից՝ բա ցատ րել դրանց պատ ճա ռա հետևան քա յին 
կա պե րը՝ հիմն վե լով ո րա կա կան մեկ նա բա նութ յուն նե րի, քա նա կա կան 
ցու ցա նիշ նե րի և օ րի նակ նե րի վրա: Հա վա քագր ված տե ղե կութ յուն նե րը 
հնա րա վո րութ յուն տվե ցին մշա կե լու ի րա տե սա կան ա ռա ջար կութ յուն ներ 
ո լոր տի կա տա րե լա գործ ման ուղ ղութ յամբ:

 Հե տա զո տութ յան խնդիր նե րի հի ման վրա մշակ վել է հե տա զո տութ-
յան գոր ծի քա կազ մը: Քա նա կա կան հե տա զո տութ յան հա մար կի րառ վել 
է կի սաձևայ նաց ված հար ցա թեր թը, իսկ ո րա կա կան հե տա զո տութ յան 
շրջա նա կում՝ հար ցա շա րը և ֆո կուս-խմբա յին քննարկ ման ու ղե ցույ ցը: 
Բո լոր հար ցազ րույց ներն ի րա կա նաց վել են ա նա նու նութ յան և գաղտ-
նիութ յան խիստ պահ պան մամբ, և հա վա քագր ված տվյալ նե րը վեր լու-
ծութ յան մեջ օգ տա գործ վել են ընդ հան րաց ված ձևով:

 Կի սաձևայ նաց ված դեմ առ դեմ հար ցում նե րի ընտ րան քը

 Դեմ առ դեմ կի սաձևայ նաց ված հար ցում ներն ի րա կա նաց վել են թի-
րա խա յին խմբե րի՝ ՄԻԱՎ-ով ապ րող կա նանց և ԹՆՕ կա նանց հետ։ 
Հարց վող նե րի ընտ րութ յունն ի րա կա նաց վել է բազ մաս տի ճան շեր տա վոր-
ված ընտ րան քի մե թո դա բա նութ յամբ։ Շեր տա վոր ման հատ կա նիշ ներ են 
հարց վող նե րի կար գա վի ճա կը և բաշխ վա ծութ յունն ըստ մար զե րի:

 Հե տա զո տութ յան գլխա վոր հա մախմ բութ յան հա մար հիմք են ե ղել 
2021 թվա կա նի ապ րի լի 30-ին ՀՀ ԱՆ «Ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն նե րի 
ազ գա յին կենտ րո ն» ՓԲԸ-ի տրա մադ րած ՄԻԱՎ-ով ապ րող կա նանց և 
2021 թվա կա նի մա յի սի 4-ին ՀՀ ԱՆ «Կախ վա ծութ յուն նե րի բուժ ման ազ-
գա յին կենտ րո ն» ՓԲԸ-ի տրա մադ րած ԹՆՕ կա նանց վե րա բեր յալ վի ճա-
կագ րա կան տվյալ նե րը, հա մա ձայն ո րոնց` ՀՀ-ում ՄԻԱՎ-ով ապ րող կա-
նանց թի վը հա սել է 1299-ի, իսկ ԹՆՕ կա նանց թի վը՝ 141-ի: Ս տաց ված 
տվյալ նե րը հա մադր վել են ԻԱԻՄ ՍՀԿ տվյալ նե րի բա զա յի հետ՝ ընտ-
րան քի հա մա խում բը հա մա մաս նո րեն և թի րա խա յին բաշ խե լու հա մար։ 
Ընտ րան քա յին հա մախմ բութ յան ծա վա լը հաշ վարկ վել է վի ճա կագ րա կան 
բա նաձևի մի ջո ցով. արդ յունք նե րի 95% մի ջա կայ քում, ± 5.3% սխա լի մե-
ծութ յան դեպ քում ընտ րան քի ծա վա լը կազ մել է 274 միա վոր.

որ տեղ` 
n = 274 ընտ րան քա յին հա մախմ բութ յու նը,
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N = 1440 գլխա վոր հա մախմ բութ յան ծա վա լը,
ka = 1,95 վստա հե լիութ յան գոր ծա կի ցը,
∆ = 0,53 (5.3%) սահ մա նա յին սխա լի մե ծութ յու նը,
σ2max = 0,25 մի ջին քա ռա կու սա յին շե ղու մը:

Այս պի սով` ընտ րան քա յին հա մախմ բութ յան մեջ ընդգրկ վել են ՀՀ 
մար զե րում և Երևա նում բնակ վող ՄԻԱՎ-ով ապ րող 250 և ԹՆՕ 24 կա-
նայք (տե՛ս Աղ յու սակ 1): Հարկ է նշել, որ ի սկզբա նե հաշ վարկ ված է ե ղել 
քա նա կա կան հար ցում ներն ի րա կա նաց նել ԹՆՕ 50 կա նանց հետ, սա-
կայն դաշ տա յին աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում հար ցազ րու ցա վար նե րը 
հան դի պել են մի շարք սահ մա նա փա կում նե րի3, այդ պատ ճա ռով նա խա-
տես ված 50 հարց ման փո խա րեն ի րա կա նաց վել է 24-ը։

Աղյուսակ 1. Հարցվածների բաշխվածությունն ըստ Երևանի և մարզերի

Հայաստանի 
ՀանրապետN թյN ն
(Երևան և մարզեր)

Իրականացված 
հարցազրN յցների 

թվաքանակը

Ընդամե նը 
հարցազրN յցներ

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող 
կանայք

ԹՆՕ
կանայք Քանակ Տոկոս

Երևան 64 5 69 25.2%
Արագածոտն 11 1 12 4.4%
Արարատ 22 - 22 8.0%
Արմավիր 28 - 28 10.2%
ԳեղարքE նիք 19 2 21 7.7%
Լոռի 28 6 34 12.4%
Կոտայք 22 1 23 8.4%
Շիրակ 31 9 40 14.6%
ՍյE նիք 14 - 14 5.1%
Վայոց ձոր 3 - 3 1.1%
ՏավE շ 8 - 8 2.9%

Ընդամե նը 250 24 274 100.0%

Ֆոկուս-խմբային քննարկումների և խորին հարցազրույցների ընտրանքը

 Ֆո կուս-խմբա յին քննար կում նե րը և խո րին հար ցազ րույց ներն ի րա-
կա նաց վել են թի րա խա յին խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և ն րանց հիմ-
նախն դիր նե րով զբաղ վող հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան մաս-
նա գետ նե րի հետ, ո րոնց նպա տակն էր հա վե լել կի սաձևայ նաց ված 

3   Տե՛ս «Դաշտային աշխատանքների նկարագրE թյE նը» ենթաբաժին, էջ 18:
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հարց ման ըն թաց քում ստաց ված տվյալ նե րը բո վան դա կա յին օ րի նակ նե-
րով և բա ցա հայ տել պատ ճա ռա հետևան քա յին կա պե րը: 

Ընդ հա նուր առ մամբ թի րա խա յին խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ 
ի րա կա նաց վել է 2 ֆո կուս-խմբա յին քննար կում. յու րա քանչ յուր խմբում 
ընդգրկ վել է 8-10 մաս նա կից, ինչ պես նաև 6 ան հա տա կան հար ցազ րույց, 
իսկ նրանց հիմ նախն դիր նե րով զբաղ վող մաս նա գետ նե րի հետ, ո րոնք 
ԻԱԻՄ ՍՀԿ բազ մա մաս նա գի տա կան թի մի ան դամ ներ էին (սո ցիա լա կան 
աշ խա տող, հո գե բան, խորհր դա տու), ի րա կա նաց վել է 4 ֆո կուս-խմբա յին 
քննար կում:

Փորձագիտական հարցումների և առանցքային տեղեկատուների հետ 
հարցազրույցների ընտրանքը

Ի րա կա նաց վել է 14 ո րա կա կան հար ցազ րույց ո լոր տի քա ղա քա կա-
նութ յուն մշա կող նե րի և այլ շա հագր գիռ կող մե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
հետ, ո րոնք մեկ նա բա նել են հե տա զո տութ յան ըն թաց քում ստաց ված քա-
նա կա կան տվյալ նե րը, վեր հան ված օ րի նա չա փութ յուն նե րը, տրա մադ րել 
են տե ղե կութ յուն ներ փաս տե րի և խն դիր նե րի վե րա բեր յալ, ինչ պես նաև 
հայտ նել կար ծիք առ կա խնդիր նե րի հնա րա վոր լու ծում նե րի վե րա բեր յալ 
սե փա կան մաս նա գի տա կան տե սանկ յու նից: Ո րա կա կան հար ցազ րույց-
ներն ու նեն եր կա կի նպա տակ. մի կող մից` հաս կա նալ հա սա րա կութ յու-
նում առ կա փոր ձա գի տա կան ո րո շա կի խմբե րի մո տե ցում ներն ու ար ժեք-
նե րը, մյուս կող մից՝ խմբե րի շրջա նում ա պա հո վել ի րա զեկ վա ծութ յուն և 
տե ղե կա նալ նրանց այն փոր ձա ռութ յան և դի տար կում նե րի մա սին, ո րոնց 
վրա հիմն ված է նրանց վե րա բեր մուն քը:

 Հարց ված նե րը հետև յալ պե տա կան կա ռույց նե րի, պատ կան մար մին-
նե րի և ՀԿ-նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ են.

1. ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յուն.
2. ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ յուն.
3. ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա րութ յուն.
4.  ՀՀ կրթութ յան, գի տութ յան, մշա կույ թի և ս պոր տի նա խա րա րութ յուն.
5.  ՀՀ ԱՆ «Ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն նե րի ազ գա յին կենտ րոն» ՓԲԸ.
6. ՀՀ ԱՆ « Կախ վա ծութ յուն նե րի բուժ ման ազ գա յին կենտ րոն» ՓԲԸ.
7. «Ի րա կան Աշ խարհ, Ի րա կան Մար դիկ» ՍՀԿ.
8. « Կա նանց ա ջակց ման կենտ րոն» ՀԿ:
Այս պի սով՝ ի րա կա նաց ված հար ցազ րույց նե րը հնա րա վո րութ յուն 

տվե ցին հաս նե լու տե ղե կատ վութ յան հա գեց ման շե մին և ա պա հո վե լու 
հա վա քագր ված ո րա կա կան տե ղե կութ յուն նե րի հու սա լիութ յունն ու հա-
վաս տիութ յու նը:
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 Փաս տաթղ թե րի վեր լու ծութ յուն

Որ պես փաս տաթղ թեր ու սում նա սիր վել են.
  ո լոր տի վե րա բեր յալ հե տա զո տութ յուն նե րի հաշ վետ վութ յուն ներ4,
  ո լոր տին առնչ վող ի րա վա կան կար գա վո րում նե րի, ըն թա ցա կար գե-

րի վե րա բեր յալ փաս տաթղ թեր և ՀՀ Կա ռա վա րութ յան ո րո շում ներ,
  վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ,
   պաշ տո նա կան և ոչ պաշ տո նա կան աղբ յուր նե րից վերց ված տվյալ-

ներ:

1.3. Հե տա զո տութ յան ի րա կա նաց ման քայ լե րը

 Հե տա զո տութ յունն ի րա կա նաց վել է 7 ամս վա ըն թաց քում՝ ամ փոփ վե-
լով 2021 թվա կա նի նո յեմ բե րին՝ հետև յալ քայ լե րի հա ջոր դա կա նութ յամբ.

 հե տա զո տութ յան նա խագ ծում և մե թո դա բա նութ յան կազ մում,
 գոր ծի քա կազ մի մշա կում,
 հե տա զո տա կան և տեխ նի կա կան անձ նա կազ մի հա վա քագ րում,
 հար ցազ րու ցա վար նե րի հրա հան գա վո րում,
 աշ խա տան քա յին խմբե րի ձևա վո րում,
  պի լո տա յին հար ցազ րույց նե րի ի րա կա նա ցում, անհ րա ժեշ տութ-

յան դեպ քում գոր ծի քա կազ մի փո փո խութ յուն,

4     «Գենդերային բռնE թյան զոհերի E ղղորդE մ. ինֆորմացիոն ձեռնարկ», «Կանանց 
ռեսE րսային կենտրոն» ՀԿ, 2013,
«Կանանց նկատմամբ բռնE թյան կանխարգելE մ՝ ՍտամբE լի կոնվենցիայի 12-րդ 
հոդվածը», Մարիան Հեսթեր, Սարա-Ջեյն Լիլեյ, Եվրոպայի խորհE րդ, 2014,
«Հայաստանի գենդերային բարոմե տր», ԵՊՀ Գենդերային հետազոտE թյE նների և 
առաջնորդE թյան կենտրոն, 2015,
«ՀՀ-E մ թմրամի ջոց գործածող անձանց շրջանE մ սոցիալ-հոգեբանական, իրա-
վական և առողջապահական կարիքների E սE մն ասիրE թյE ն», Բաց հասա րա-
կE թյան հիմն ադրամն եր-Հայաստան, 2020,
«ՀայաստանE մ կանանց նկատմամբ բռնE թյան և ընտանեկան բռնE թյան 
կանխարգելE մն  E  դրանց դեմ պայքարը», Լորի Ման և ԼE սինե Սարգսյան, 2018,
«ՄԻԱՎ-ով ապրող անձանց նկատմամբ խտրականE թյան դրսևորE մն երի 
զեկE յց», «Իրական Աշխարհ, Իրական Մարդիկ» ՍՀԿ, 2021,
«ՈւղեցE յց գենդերային հավասարE թյան և կանանց նկատմամբ բռնE թյան 
վերաբերյալ Հայաստանի լ րագրողների և լրատվամի ջոցների աշխատակիցների 
համար», Իլիանա Բալաբանովա, 2020,
«Гендерные вопросы. Пособие по вопросам гендерного насилия», Деннис ван дер 
Вёр, Каролина Вретхем, Совет Европы, 2007,
«Гендер и насилие. Практический подход к проблеме», Линн Стивенс, 2018,
«Исследование проблемы насилия в отношении женщин, живущих с ВИЧ, в 
Восточной Европе и Центральной Азии», Юлия Годунова, Светлана Мороз, 2019,
«Results from Baseline Survey On Gender-Based Violence», Women Protection and 
Empowerment International Rescue Committee, 2017:
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 Հե տա զո տութ յան ի րա կա նա ցում՝ դաշ տա յին աշ խա տանք ներ,
 քա նա կա կան և ո րա կա կան տե ղե կութ յուն նե րի հա վա քում,
  սու պեր վի զիա. դաշ տա յին աշ խա տանք նե րի մշտա դի տար կում և 

վե րահս կո ղութ յուն,
  քա նա կա կան տվյալ նե րի կո դա վո րում և մուտ քագ րում հա մա-

կար գիչ,
 ո րա կա կան տվյալ նե րի հա մախմ բում և ամ փո փում,
 ըվ յալ նե րի բա զա յի թվա բա նա կան և տ րա մա բա նա կան ստու գում,
  տվ յալ նե րի մաք րում և վերջ նա կան տվյալ նե րի բա զա յի ստեղ ծում 

SPSS վի ճա կագ րա կան փա թե թի5 կի րառ մամբ,
  հա վա քագր ված տվյալ նե րի վեր լու ծութ յուն և հաշ վետ վութ յան 

պատ րաս տում:

 Դաշ տա յին աշ խա տանք նե րի նկա րագ րութ յու նը

 Հե տա զո տութ յան դաշ տա յին աշ խա տանք նե րի փու լը մեկ նար կել է 
2021 թվա կա նի հու լի սի 19-ից և տևել մինչև հոկ տեմ բե րի 18-ը: Դաշ տա յին 
աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց վել են դեմ առ դեմ հար ցազ րույց նե րի մի ջո-
ցով։ Տվ յալ նե րի հավաքագրման գոր ծըն թա ցում որ պես հար ցազ րու ցա-
վար ներ ներգ րավ վել են ԻԱԻՄ ՍՀԿ բազ մա մաս նա գի տա կան թի մի ան-
դամ նե րը (սո ցիա լա կան աշ խա տող, հո գե բան, խորհր դա տու) և դաշ տա յին 
աշ խա տանք նե րի խմբա վար նե րը։ Ն րանց մեծ մա սը թի րա խա յին խմբե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ աշ խա տե լու մի քա նի տար վա փորձ ու նի։ 

 Նախ քան դաշ տա յին աշ խա տանք նե րի մեկ նար կը հար ցա թեր թի 
լրամ շակ ման նպա տա կով կազ մա կերպ վել են խմբա յին հան դի պում ներ 
ինչ պես ԻԱԻՄ ՍՀԿ աշ խա տա կից նե րի, այն պես էլ թի րա խա յին խմբե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցութ յամբ։ Այդ հան դի պում նե րը հնա րա վո-
րութ յուն ըն ձե ռե ցին հե տա զո տութ յան գոր ծի քը դարձ նե լու ա ռա վել զգա-
յուն, կա ռու ցո ղա կան և թի րա խա յին բո վան դա կութ յամբ։ Հե տա զո տութ-
յան մե թո դա բա նութ յան և գոր ծի քա կազ մի փա թեթն ու ղարկ վել է Ընդ դեմ 
կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան կոա լի ցիա յի դի տարկ մա նը, ո րից հե տո 
հար ցազ րու ցա վար նե րի և խմ բա վար նե րի հա մար կազ մա կերպ վել են ին-
տեն սիվ դա սըն թաց ներ։ Մինչև դա սըն թաց նե րի մեկ նար կը բո լոր հար-
ցազ րու ցա վար նե րը ստա ցել են հար ցա թեր թի և ընտ րան քի հրա հանգ նե-
րի թղթա յին տար բե րակ նե րը։ Դա սըն թա ցից հե տո ե ռօր յա ժամ կե տում 
հար ցազ րու ցա վար նե րը փոր ձար կել են հար ցա թեր թը, ո րից հե տո կա-
յա ցած հան դիպ ման ժա մա նակ ներ կա յաց րել են ի րենց դի տար կում նե-
5 S PS S-ը (Statistical Package for the Social Sciences) վիճակագրական տեղեկա տվE թ-

յան մշակման և վերլE ծE թյE նների համար նախատեսված ծրագրային փաթեթ է, 
որը լայնորեն կիրառվE մ է հասարակական գիտE թյE ններE մ:
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րը, ինչ պես նաև քննար կել են այն խնդիր նե րը կամ մար տահ րա վեր նե րը, 
ո րոնք հնա րա վոր է, որ ա ռա ջա նան դաշ տա յին աշ խա տանք նե րի ըն թաց-
քում։ Դաշ տա յին աշ խա տանք նե րում ընդգրկ վել են 12 հար ցազ րու ցա վար, 
5 խմբա վար, և դ րանք վե րահս կել է 1 հա մա կար գող:

Այս պի սով՝ հե տա զո տա կան գոր ծըն թա ցը կազ մա կերպ վել է գա լա-
րաձև զար գաց ման ըն թա ցա կար գով, ինչն ա պա հո վել է վեր ջի նիս ճկու-
նութ յունն ու թույլ է տվել պար բե րա բար վե րա դառ նալ մե թո դա բա նա կան 
սխե մա նե րի վե րա նայ մանն ու ճշգրտում նե րին, ինչ պես նաև վե րաձևա-
կեր պել վեր լու ծա կան կա տե գո րիա նե րը:

 Հարկ է նշել, որ տվյալ նե րի հավաքագրման գոր ծըն թա ցում ի հայտ 
են ե կել մի շարք խո չըն դոտ ներ, ո րոնք ո րո շա կիո րեն սահ մա նա փա կել 
են հե տա զո տա կան գոր ծըն թա ցը, ազ դե ցութ յուն թո ղել ընտ րան քի կա-
ռուց ված քի վրա, սա կայն այդ մար տահ րա վեր նե րը որևէ կերպ չեն անդ-
րա դար ձել հա վա քագր ված տվյալ նե րի ո րա կի և հու սա լիութ յան վրա։ 
Տար բեր գոր ծոն նե րի ազ դե ցութ յամբ ա ռա ջա ցած հե տա զո տութ յան սահ-
մա նա փա կում նե րը պայ մա նա կա նո րեն կա րե լի է ներ կա յաց նել ձևա չա-
փա յին հետև յալ ընդ հան րաց մամբ.

ա) Տեխ նի կա կազ մա կերպ չա կան խնդիր ներ:
Ինչ պես նշվեց վե րը, ի սկզբա նե հե տա զո տութ յան ընտ րան քի ծա-

վա լում հաշ վարկ ված է ե ղել ի րա կա նաց նել ընդ հա նուր 50 դեմ առ դեմ 
հար ցազ րույց ներ ԹՆՕ կա նանց հետ, ո րոնց հետ հան դի պում նե րը մեծ 
մա սամբ պետք է կազ մա կերպ վեին աութ րիչ նե րի աշ խա տան քի մի ջա-
մտութ յամբ։ Հ նա րա վոր հարց վող նե րի մի մասն ուղ ղա կիո րեն հրա ժար վել 
է հար ցազ րույ ցին մաս նակ ցե լուց, մյուս մասն էլ պար զա պես վերջ նա կան 
կա պի դուրս չի ե կել, այդ պատ ճա ռով հնա րա վո րութ յուն է ըն ձեռ վել ի րա-
կա նաց նե լու 24 հար ցազ րույց ներ։

Ինչ վե րա բե րում է ՄԻԱՎ-ով ապ րող կա նանց շրջա նում հար ցա-
զրույց նե րի թվա քա նա կին, ա պա հարկ է նշել, որ թեև նա խա տես ված 250 
հար ցազ րույց ներն ի րա կա նաց վել են ամ բող ջութ յամբ, այ նուա մե նայ նիվ, 
ե ղել են մար զեր, որ տեղ չստաց ված ո րոշ հար ցում նե րի հաշ վով հա մա-
պա տաս խան ա վե լա ցում ներ են ար վել Երևա նի և մ յուս մար զե րի կա նանց 
թվա քա նա կում։

բ) Է թի կա կան խնդիր ներ:
 Դեմ առ դեմ հար ցազ րույց նե րի ըն թաց քում ե ղել են դեպ քեր, երբ 

հարց ման գոր ծըն թա ցին հարց վող կնոջ հետ ներ կա լի նե լու ցան կութ յուն 
է հայտ նել վեր ջի նիս ըն տա նի քի ան դամ նե րից մե կը (ա մու սի նը, սկե սու-
րը)։ Ն ման դեպ քե րում հար ցազ րու ցա վար նե րը զգու շութ յամբ մի ջամ տել 
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են՝ ա ռանց բա ցա հայ տե լու հարց ման բուն թե մա տիկ ուղղ վա ծութ յու նը, և 
հար ցու մը ներ կա յաց րել այլ խնդիր նե րի հա մա տեքս տում՝ զուտ սո ցիալ-
ժո ղովր դագ րա կան տվյալ նե րի հավաքագրում կամ ե րի տա սարդ կա նանց 
հիմ նախն դիր նե րի ու սում նա սի րում, որ պես զի հար ցու մը լիար ժե քո րեն 
ի րա կա նաց նե լու հա մար հնա րա վո րութ յուն ու նե նան «մե կու սաց նե լու» 
հարց վո ղին ըն տա նի քի ան դամ նե րից։

Ե ղել են դեպ քեր, երբ հարց վո ղի ըն տա նի քի ան դամ նե րը տեղ յակ չեն 
ե ղել նրա ՄԻԱՎ դրա կան կար գա վի ճա կի մա սին, և ըն տա նի քի ան դամ նե-
րի կող մից հար ցազ րու ցա վա րի այ ցի վե րա բեր յալ հե տաքրք րութ յու նը փա-
րա տե լու հա մար վեր ջինս զերծ է մնա ցել ներ կա յա նա լուց, ինչ պես նաև հե-
տա զո տութ յան նպա տա կը ներ կա յաց նե լուց։ Որ պես ի րա վի ճա կի լու ծում՝ 
ըն տա նի քի ան դամ նե րին ներ կա յաց վել է, որ հար ցազ րույցն անց կաց վում է 
հարց վո ղին մար դա սի րա կան օգ նութ յան ծրագ րե րում նե րա ռե լու նպա տա-
կով։ Այս ա մե նի հետ մեկ տեղ նախ քան հար զաց րույց նե րը սկսե լը հար ցա-
զրու ցա վար նե րի թի մի ճկու նութ յան, պրո ֆե սիո նա լիզ մի և զ գա յու նութ յան 
դրսևոր մամբ ա ռաջ նա յին ու շադ րութ յուն է դարձ վել թի րա խա յին խմբի ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րի հար մա րա վե տութ յա նը, կա րիք նե րին ու հարց մա նը մաս-
նակ ցե լու նպա տա կա հար մա րութ յա նը: Մի շարք դեպ քե րում էլ հարց վո ղի 
խնդրան քով հար ցազ րույց ներն անց կաց վել են հան րա յին տա րածք նե րում՝ 
այ գի նե րում, բա կե րում, եր բեմն նաև ավ տո մե քե նա յում:

գ) Հո գե բա նա կան խնդիր ներ:
 Դեմ առ դեմ հար ցազ րույց նե րի ըն թաց քում հարց վող նե րը, ներ կա-

յաց նե լով ի րենց հետ կա տար ված ի րա դար ձութ յուն նե րը և վե րապ րե լով 
դրանք, եր բեմն ու նե ցել են հու զա կան պոռթ կում ներ, ինչն ար տա հայտ վել 
է բարձր զգա յու նութ յամբ և հույ զե րի ին տեն սի վութ յամբ։ Ուս տի հար ցա-
զրու ցա վար նե րը ո րոշ ժա մա նա կով դա դա րեց րել են հարց ման գոր ծըն-
թա ցը, ին չը եր կա րաձ գել է հարց ման ժա մա նա կա հատ վա ծը։

դ) Սո ցիալ-տնտե սա կան խնդիր ներ:
Այն դեպ քե րում, երբ հարց վող նե րը հրա վիր վել են գրա սեն յակ, եր-

բեմն տրանս պոր տա յին ծախ սե րը հո գա լու հետ կապ ված ֆի նան սա կան 
դժվա րութ յուն նե րի պատ ճա ռով հրա ժար վել են հար ցազ րույ ցին մաս նակ-
ցե լուց։ Ե ղել են նաև մերժ ման այլ դեպ քեր, ո րոնք պայ մա նա վոր ված են 
ե ղել տանն ան չա փա հաս ե րե խա նե րին մե նակ չթող նե լու, ինչ պես նաև 
ըն տա նի քի ան դամ նե րի կող մից հարց վո ղին տնից դուրս չթող նե լու հան-
գա մանք նե րով։ Ն ման դեպ քե րում հար ցազ րու ցա վար ներն ի րենք են այ-
ցե լել հարց վող նե րին, որ պես զի ա պա հո վեն հար ցազ րույց նե րի թվա քա-
նա կը և մար զա յին բաշխ վա ծութ յու նը։
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ե) Ի մա ցա բա նա կան խնդիր ներ:
 Հարց ված նե րի մի ստվար զանգ ված հստակ պատ կե րա ցում չի ու նե-

ցել, մի մասն էլ ընդ հան րա պես տե ղե կաց ված չի ե ղել ինչ պես բռնութ յան 
տար բեր ձևե րի և դ րանց դրսևո րում նե րի, այն պես էլ գեն դե րա յին բռնութ-
յան մա սին (որ պես կա նոն՝ հարց ված նե րի շրջա նում «բռնութ յուն» հաս-
կա ցութ յունն ուղ ղա կիո րեն զու գորդ վել է ֆի զի կա կան բռնութ յան հետ՝ ծե-
ծի դրսևոր մամբ)։ Այս ա ռու մով հար ցազ րու ցա վար նե րի կող մից լրա ցու ցիչ 
ջանք ու ե ռանդ է ներդր վել հաս կա ցութ յուն նե րը սահ մա նե լու և բա ցատ-
րե լու հար ցում. ճա նա չո ղա կան նման գոր ծըն թա ցը հարց վող նե րին ա պա-
հո վել է հիմ նա կան գի տե լիք նե րով։ 

 Հարկ է նշել, որ դաշ տա յին աշ խա տանք նե րը սկսե լուց ա ռաջ կազ մա-
կերպ ված հրա հան գա վոր ման դա սըն թաց նե րի փու լում սահ ման վել են մի 
շարք հաս կա ցութ յուն նե րի միան ման հա մընդ հա նուր ըն դու նե լի բա ցատ-
րութ յուն ներ ու պար զա բա նում ներ, ո րոնք հար ցազ րու ցա վար նե րը կի րա-
ռել են հարց ման գոր ծըն թա ցում: Հար ցազ րու ցա վար նե րը հարց ման գոր-
ծըն թա ցի վրա ներ գոր ծութ յուն չեն ու նե ցել, չեն ուղ ղոր դել, հարց ված նե րը 
պա տաս խա նել են ըստ նպա տա կա հար մա րութ յան: Տար բեր հաս կա ցութ-
յուն նե րի կամ ար տա հայ տութ յուն նե րի վե րա բեր յալ բա ցատ րութ յուն ներն 
ու պար զա բա նում նե րը, ո րոնք տրվել են որ պես տե ղե կութ յուն ներ, հար-
ցազ րու ցա վար նե րը կա տա րել են հար ցումն ա վար տե լուց հե տո կամ հար-
ցը տա լուց հե տո: Ե զա կի դեպ քե րում, երբ հարց վողն առ հա սա րակ չի 
ըն կա լել հար ցի էութ յու նը, հար ցազ րու ցա վար նե րը ստիպ ված են ե ղել ո րո-
շա կի բա զա յին տե ղե կութ յուն ներ տրա մադ րել։

զ) Քա ղա քա կան ի րա վի ճակ:
ՀՀ քա ղա քա կան դաշ տում տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձութ յուն նե րը, 

պայ մա նա վոր ված Գո րիս- Կա պան միջ պե տա կան ճա նա պար հի՝ ադր բե-
ջա նա կան ԶՈՒ-ի կող մից փակ լի նե լու հան գա ման քով, ո րո շա կիո րեն հե-
տաձ գել են հարց ման ժա մա նա կա հատ վա ծը, ո րը հա մըն կել է Ս յու նի քի 
մարզ կա տար վե լիք այ ցե րի հետ։

Ո րա կի վերս տուգ ման մե խա նիզմ նե րի նկա րագ րութ յու նը

Ո րա կի հսկո ղութ յունն ու մշտա դի տար կումն ի րա կա նաց վել են բարդ 
հա մա կար գի մի ջո ցով. քա նա կա կան տվյալ նե րի հավաքագրման գոր-
ծըն թա ցը վե րահսկ վել է ինչ պես դաշ տա յին աշ խա տանք նե րի ժա մա նակ 
խմբա վար նե րի և հա մա կար գո ղի, այն պես էլ հա վա քագր ված տվյալ նե րի 
մշակ ման և կո դա վոր ման ժա մա նակ մշտա դի տարկ ման խմբի և կո դա-
վո րող անձ նա կազ մի կող մից: Լ րաց ված հար ցա թեր թե րի ո րա կի մշտա-
դի տար կումն ուղղ ված է ե ղել հար ցա թեր թի բո վան դա կութ յան (պա տաս-
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խան նե րի հա մա պա տաս խա նութ յան ստուգ ման, հա կա սութ յուն նե րի և 
հա մա կար գա յին սխալ նե րի բա ցա հայտ ման վրա և այլն), ինչ պես նաև 
տեխ նի կա կան կող մե րի՝ լրաց ված հար ցա թեր թի ամ բող ջա կա նութ յան 
ստուգ մա նը: Ո րա կա կան տվյալ նե րի վե րահս կո ղութ յունն ի րա կա նաց վել 
է կա տար ված ձայ նագ րութ յուն նե րի և ս ղագ րութ յուն նե րի հա մա պա տաս-
խա նութ յան ստուգ ման հի ման վրա:

Տվ յալ նե րի կա ռա վա րու մը և վեր լու ծութ յու նը

 Դաշ տա յին աշ խա տանք նե րից հե տո տեքս տա յին պա տաս խան նե րով 
բաց հար ցե րը վե րա կո դա վոր վել են, հա մա պա տաս խա նեց վել թվա յին կո-
դե րին, և բո լոր տվյալ նե րը մուտ քագր վել են հա մա կար գիչ. կի րառ վել է 
տրա մա բա նա կան ստու գում, ա պա հով վել են հար ցե րի շար քի ավ տո մա-
տաց ված ան ցում նե րը, մուլ տի մե դիա տվյալ նե րի և հար ցա թեր թի ստուգ-
ման հա մար անհ րա ժեշտ հա մա լիր ռե սուրս նե րը: Քա նա կա կան տվյալ-
նե րում ան հա մա պա տաս խա նութ յուն նե րը գտնե լու և բո լոր հնա րա վոր 
դեպ քե րում դրանք շտկե լու նպա տա կով ի րա կա նաց վել են տվյալ նե րի 
մաքր ման աշ խա տանք ներ։ 

 Քա նա կա կան տվյալ նե րի վեր լու ծութ յու նը կա տար վել է SPSS վի ճա-
կագ րա կան փա թե թի մի ջո ցով, հաշ վարկ վել են հա ճա խա կա նութ յուն ներ, 
փոխ կապ վա ծութ յուն ներ, կա տար վել է խա չաձև վեր լու ծութ յուն:
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2. ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ 
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

Այս բաժ նում ներ կա յաց ված տվյալ նե րը հնա րա վո րութ յուն են ըն ձե ռում 
պատ կե րա ցում կազ մե լու քա նա կա կան հե տա զո տութ յան ընտ րան քա յին 
հա մախմ բութ յան սո ցիալ-ժո ղովր դագ րա կան նկա րագ րի վե րա բեր յալ: Այս 
տվյալ նե րը նե րա ռում են հարց ված նե րի տա րի քա յին նկա րա գի րը, կրթութ-
յու նը, զբաղ վա ծութ յու նը և ա մուս նա կան կար գա վի ճա կը, ինչ պես նաև 
տվյալ ներ նրանց ըն տա նի քի կազ մի և ան դամ նե րի վե րա բեր յալ:

Ինչ պես ար դեն նշվեց, հե տա զո տութ յունն ի րա կա նաց վել է 274 հարց-
ված նե րի շրջա նում, ո րոն ցից 250-ը կամ 91.2%-ը ե ղել են ՄԻԱՎ-ով ապ րող 
կա նայք, իսկ 24-ը կամ 8.8%-ը՝ ԹՆՕ կա նայք: Ըստ ե րեք տա րի քա յին խմբե-
րի բաշխ վա ծութ յան՝ մեծ մա սը (53.6%) ե ղել է 35-50 տա րե կան, այ սինքն՝ 
հարց ման ժա մա նակ ա մեն երկ րորդ կի նը ե ղել է 35-50 տա րե կան, ա վե լի 
քիչ ներ կա յաց ված են ե ղել 18-34 տա րե կան (28.1%), իսկ ան հա մե մատ քիչ 
(18.2%)՝ 51 տա րե կան և բարձր տա րի քի կա նայք (տե΄ս Գ ծա պատ կեր 1): 

Ե թե դի տար կենք տա րի քա յին բաշխ վա ծութ յու նը եր կու խմբե րի միջև, 
ա պա 2-րդ գ ծա պատ կե րից պարզ է դառ նում, որ 35-50 տա րե կան նե րի 
մեջ գե րակշ ռում է ԹՆՕ կա նանց տե սա կա րար կշի ռը (հա մա պա տաս խա-
նա բար՝ 70.8% և 52.0%), իսկ 18-34 տա րե կան նե րի և 51-ից բարձր տա-
րի քի հարց ված նե րի մեջ՝ ՄԻԱՎ-ով ապ րող կա նանց տե սա կա րար կշի ռը: 
2-րդ  աղ յու սա կում ներ կա յաց ված են թի րա խա յին խմբե րի տա րի քա յին 
ո րոշ ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ։

Գծապատկեր 1. Հարցվածների 
բաշխվածությունն՝ ըստ 
տարիքային խմբերի

Գծապատկեր 2. Թիրախային խմբերի 
բաշխվածությունն՝ ըստ տարիքային 
խմբերի
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Աղյուսակ 2. Թիրախային խմբերի տարիքային առաձնահատկությունները

ՄԻԱՎ-ով ապրող կանայք ԹՆՕ կանայք

Միջին տարիք 41.0 39.8
ՆվազագE յն տարիք 18 24
ԱռավելագE յն տարիք 74 73

Հ արցվ ածն եր ի կրթակ ան մակ արդ ակ ի նկար ագ իրն ուն ի հետևյալ 
տեսք ը. ամ են երկր որդ կին ը եղ ել է միջն ակ արգ կրթությ ամբ (67.3%), 
23%-ն ուն եց ել է միջ ին մասն ագ իտ ակ ան կրթությ ուն, իսկ չնչին մասը՝ 
9.5%-ը՝ բարձ ր ագ ույն կրթությ ուն (տե՛ս Գծ ապ ատկ եր 3)։ Հ ատկանշական 
է, որ ԹՆՕ կան անց շրջան ում միայն բարձր ագ ույն կրթությ ուն ունե ցող-
ներ ի տես ակ ար ար կշիռն է զիջ ել ՄԻԱՎ-ով ապր ող կան անց ցուց ան իշ ին 
(տե΄ս Գծ ապ ատկ եր 4): 

Գծապատկեր 3. Հարցվածների 
կրթությունը

Գծապատկեր 4. Թիրախային 
խմբերի բաշխվածությունն՝ ըստ 
կրթական մակարդակի

Հ արցվ ածն եր ի զբաղվ ած ությ ան, ամ ուսն ակ ան կարգ ավ իճ ակ ի մա-
սին տեղ եկ ությ ունն եր ը ներկ այ ացվ ած են 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ գծ ապ ատ կեր-
ներ ում: Հ արցվ ած կան անց կես ից ավ ել ին՝ 62.4%-ը, նշել է, որ չի աշ խա-
տում, այս ինքն՝ ամ են երկր որդ կին ը գործ ազ ուրկ է, իսկ զբաղվ ածն եր ի 
գրեթ ե կես ը ներգր ավվ ած է եղ ել սպաս արկմ ան ոլ որտ ում: ՄԻԱՎ-ով 
ապր ող կան անց խմբում ամ են երր որդն է եղ ել գործ ազ ուրկ, իսկ ԹՆՕ 
կան անց խմբում՝ ամ են հինգ եր որդ ը։ 

Ընտ ան եկ ան կարգ ավ իճ ակ ով 51.1%-ն ամ ուսն աց ած է կամ բնակվ ում 
է զուգ ընկ եր ոջ հետ համ ատ եղ, 26.6%-ը այր ի է, 19.7%-ը ամ ուսն ալ ուծվ ած 
է, իսկ 2.6%-ը՝ չամ ուսն աց ած: 
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Գծապատկեր 5. Հարցվածների 
զբաղվածությունը

Գծապատկեր 6. Հարցվածների 
զբաղվածության ոլորտը

Գծ ապ ատկ եր 7. Հ արցվ ածն եր ի ամ ուսն ակ ան կարգ ավ իճ ակ ը

Անդր ադ առն ալ ով թիր ախ այ ին խմբեր ի ներկ այ աց ուց իչն եր ի ընտ ա-
նիքն եր ի կազմ ին՝ հարկ է նշել, որ միջ ին ում հարցվ ածն եր ի ընտ ան իքն եր ի 
անդ ամն եր ի թիվ ը 3-ն է: Ըստ 8-րդ գծ ապ ատկ եր ի՝ 274 հարցվ ածն եր ի 
ընտ ան իքն եր ի 681 անդ ամն եր ի կես ը զավ ակն երն են, 20.4%-ը՝ ամ ուս ին ը 
կամ զուգ ընկ եր ը, իսկ ավ ել ի քիչ դեպք եր ում՝ ընտ ան իք ի այլ անդ ամն եր ը 
և ազգ ակ անն եր ը:
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Գծապատկեր 8. Հարցվածների ընտանիքի անդամները 

Ընտ ան իք ի անդ ամն եր ի 38.7%-ը (կամ 263 մարդ)՝ իգ ակ ան, իսկ 
61.3%-ը (կամ 418 մարդ) ար ակ ան սեռ ի ներկ այ աց ուց իչն եր են. նրանց 
տար իք այ ին բաշխվ ած ությ ան և զբ աղվ ած ությ ան ցուց ան իշն եր ը ներկ ա-
յացվ ած են 9-րդ և 10-րդ գծ ապ ատկ երն եր ում:

Գծապատկեր 9. Հարցվածների 
ընտանիքների անդամների 
տարիքային բաշխվածությունը

Գծապատկեր 10. Հարցվածների 
ընտանիքների չափահաս 
անդամների զբաղվածությունը
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Ընտ ան իքն եր ի 391 չափ ահ աս անդ ամն եր ի ամ ուսն ակ ան կարգ ավ ի-
ճակ ի և կրթ ակ ան մակ արդ ակ ի մաս ին տվյալն երն արտ աց ոլվ ած են 11-րդ 
և 12-րդ գծ ապ ատկ երն եր ում:

Գծապատկեր 11. Հարցվածների 
ընտանիքների չափահաս 
անդամների ամուսնական 
կարգավիճակը

Գծապատկեր 12. Հարցվածների 
ընտանիքների չափահաս 
անդամների կրթությունը

Այս պի սով՝ ամ փո փե լով հարց ված կա նանց սո ցիալ-ժո ղովր դագ րա-
կան տվյալ նե րը՝ կա րող ենք ա սել, որ մի ջին վի ճա կագ րա կան հարց վո ղը 
միջ նա կարգ կրթութ յամբ, 41 տա րե կան, գոր ծա զուրկ, քա ղա քա յին բնա-
կա վայ րում ա մուս նու (կամ զու գըն կե րոջ) և զա վա կի հետ ապ րող կին է, 
ո րի ըն տա նի քի ան դամ նե րի մի ջին թի վը 3-ն է:



29

3. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

3.1. Սո ցիա լա կան դե րե րի գեն դե րա յին բաշ խու մը

 Հե տա զո տութ յան շրջա նա կում մինչ գեն դե րա յին բռնութ յան դրսևո-
րում նե րին անդ րա դառ նա լը հար ցա թեր թա յին հարց ման մի ջո ցով նախ 
և ա ռաջ ու սում նա սիր վել են թի րա խա յին խմբե րի շրջա նում գեն դե րա յին 
դիր քո րո շում ներն ու կարծ րա տի պե րը։ Հա վա քագր ված տվյալ նե րի վեր-
լու ծութ յու նը ցույց է տա լիս, որ Հա յաս տա նում ապ րող կնոջ և տ ղա մար-
դու դե րե րի բաշ խու մը, ինչ պես նաև ի գա կան և ա րա կան սե ռե րի մա սին 
պատ կե րա ցում նե րը, ըստ հարց ված նե րի, հիմ նա կա նում կարծ րա տի պա-
յին են։ Այդ կարծ րա տի պա յին պատ կե րա ցում նե րը, մաս նա վո րա պես, վե-
րա բե րում են ըն դու նա կութ յուն նե րին, անձ նա յին ո րակ նե րին, ան ձի կեր-
պա րին, նրա սո ցիա լա կան դե րե րին, ինչ պես նաև դրան ցից բխող վար քի 
նոր մե րին ու իշ խա նութ յան գեն դե րա յին բաշխ մա նը (տե՛ս Աղ յու սակ 3)։ 

 Հարց ված կա նանց տե սանկ յու նից միայն եր կու հատ կութ յուն է գրե թե 
հա վա սա րա պես կարևոր վել Հա յաս տա նում ապ րող տղա մար դու և կ նոջ 
հա մար՝ լավ դուստր/որ դի, ինչ պես նաև լավ քրիս տոն յա լի նե լը։ Հատ-
կան շա կան է, որ կա նանց բնո րոշ հատ կութ յուն նե րի նկա րագ րութ յան մեջ 
գե րակշ ռում են ար տա քին տես քին, գե ղեց կութ յա նը վե րա բե րող ար տա-
հայ տութ յուն նե րը, իսկ ի րենց ինք նի րաց ման հնա րա վո րութ յու նը նրանք 
տես նում են միայն ըն տա նի քում, որ տեղ նրանց ե րա զանք ներն ու ձգտում-
ներն ամ փոփ վում են հենց մայ րա կան դե րը լա վա գույնս կա տա րե լու մեջ։ 
Դա են վկա յում թի րա խա յին խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի «միշտ հոգ տա-
նել իր ար տա քին տես քի մա սին» և «լի նել լավ մայր զա վակ նե րի հա մար» 
դիր քո րո շում նե րի կարևո րութ յան շեշ տադ րում նե րը։

3-րդ  աղ յու սա կի տվյալ նե րը փաս տում են, որ հարց ված նե րի կող-
մից դե րե րի գեն դե րա յին բաշ խու մը ձևա վո րում է ան հա վա սար կար գա-
վի ճակ ներ Հա յաս տա նում ապ րող կա նանց և տ ղա մարդ կանց հա մար, 
քա նի որ ի տար բե րութ յուն կա նանց դե րի (ո րը բնո րո շող հատ կութ յուն-
նե րը եր կուսն էին)՝ տղա մարդ կանց դե րը մեծ մա սամբ սահ ման վում է ըն-
տա նի քին նյու թա պես ա պա հո վե լու, հա րուստ լի նե լու և բարձր ե կա մուտ 
ու նե նա լու, լավ մաս նա գետ լի նե լու և լիար ժեք ռո ման տիկ ու սե ռա կան 
կյան քով ապ րե լու գոր ծա ռույթ նե րով։ Կա նանց կող մից հա ման ման տար-
բե րութ յուն ներ են դիտ վում նաև մյուս դիր քո րո շում նե րի հար ցում՝ «ու նե-
նալ ակ տիվ սո ցիա լա կան կյանք և շատ ըն կեր ներ», «ակ տիվ ներգ րավ-
ված լի նել քա ղա քա կա նութ յան մեջ», «ու նե նալ հա ջող կա րիե րա», «լի նել 
լավ ա մու սին», «լի նել ազ գա յին ար ժեք նե րի կրող և պաշտ պան» և «ու նե-
նալ լավ կրթութ յուն»։ 
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Աղյուսակ 3. Հարցվածների դիրքորոշումները Հայաստանում ապրող 
տղամարդու և կնոջ համար

ԴիրքորոշN մն եր
ՏՂԱՄԱՐԴ>  
համար շատ 

կարևոր է

ԿՆՈՋ 
համար 

շատ 
կարևոր է

ՑN ցա-
նիշների 

տար-
բերN թ յN ն

Լինել լավ մայր/հայր 87.2% 92.0% 4.8

Լինել լավ կին/ամE սին 84.7% 78.5% -6.2

ՆյE թապես ապահովել ընտանիքը 84.3% 47.1% -37.2

Լինել լավ դE ստր/որդի 79.2% 76.6% -2.6

Լինել լավ քրիստոնյա 68.2% 71.5% 3.3

Լինել լավ մասնագետ 59.1% 45.8% -13.3

Ունենալ հաջող կարիերա 53.3% 45.3% -8.0
Ունենալ լիարժեք ռոմանտիկ և սեռական 
կյանք 52.6% 39.4% -13.2

Ունենալ լավ կրթE թյE ն 56.4% 50.6% -5.8
Միշտ հոգ տանել իր արտաքին տեսքի 
մասին 44.5% 53.6% 9.1

Լինել հարE ստ, բարձր եկամE տ E նենալ 43.8% 21.5% -22.3
Լինել ազգային արժեքների կրող և 
պաշտպան 43.4% 37.6% -5.8

Ունենալ ակտիվ սոցիալական կյանք և 
շատ ընկերներ 37.6% 28.8% -8.8

Ակտիվ ներգրավված լինել 
քաղաքականE թյան մե ջ 12.0% 4.0% -8.0

 Հարց ված նե րը հայ հա սա րա կութ յան մեջ կնոջ դերն ըն կա լում են 
պա կաս ար ժե քա վոր՝ նրան վե րագ րե լով հու զա կան, էս թե տիկ հատ կութ-
յուն ներ և խ նամ քի ու հո գա տա րութ յան գոր ծա ռույթ ներ տղա մար դու դե րի 
հա մե մատ, ո րի առջև դնում են տնտե սա կան, քա ղա քա կան, հա սա րա կա-
կան և մաս նա գի տա կան ո լորտ նե րում ինք նադրսևոր վե լու պա հանջ ներ։

 Հար ցին, թե ե թե հարց ված ներն ընտ րե լու հնա րա վո րութ յուն ու նե նա-
յին ծնվե լու կին կամ տղա մարդ, ի՞նչ ընտ րութ յուն կկա տա րեին, նրանց 
կե սից ա վե լին՝ 57.3%-ը, նշել է «կին», 35.4%-ը՝ «տղա մարդ» պա տաս-
խա նը, ընդ ո րում՝ տղա մարդ ծնվե լու մա սին ա վե լի հա ճախ կողմ են ար-
տա հայտ վել ԹՆՕ կա նայք, իսկ հարց ված նե րի 7.3%-ը դժվա րա ցել է պա-
տաս խա նել այս հար ցին (տե՛ս Գ ծա պատ կեր 13): 

Ու սում նա սի րե լով, թե որ քա նով են ի րենց եր ջա նիկ հա մա րում թի րա-
խա յին խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, 14-րդ գ ծա պատ կե րից պարզ է դառ-
նում, որ հարց ված նե րի մե ծա մաս նութ յունն ի րեն առ հա սա րակ եր ջա նիկ 
չի հա մա րում, և միայն 4.7%-ն է շատ եր ջա նիկ։ 
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Գծապատկեր 13. Ընտրության 
դեպքում կին կամ տղամարդ 
ծնվելու ցանկությունը

Գծապատկեր 14. Հարցվածների՝ 
երջանիկ լինելու վերաբերյալ 
սեփական գնահատականը

Եր ջան կութ յանն առնչ վող տվյալ նե րը հա մադ րե լով հարց ված նե րի սո-
ցիալ-ժո ղովր դագ րա կան տվյալ նե րի հետ՝ հնա րա վո րութ յուն ըն ձեռ վեց 
բա ցա հայ տե լու մի շարք օ րի նա չա փութ յուն ներ, մաս նա վո րա պես.

1)  18-34 տա րե կան հարց ված կա նայք ի րենց ա մե նաեր ջա նիկն են 
հա մա րում, և որ քան տա րի քա յին շե մը բարձ րա նում է, այն քան 
նվա զում է այդ զգա ցո ղութ յու նը,

2)  որ քան բարձր է հարց ված նե րի կրթա կան մա կար դա կը, այն քան 
նրանք ի րենց ա վե լի եր ջա նիկ են հա մա րում,

3)  զբաղ վա ծութ յան կար գա վի ճա կի ա ռու մով ի րենց ա վե լի եր ջա նիկ 
են հա մա րում գոր ծա զուրկ կա նայք,

4)  ՄԻԱՎ-ով ապ րող կա նայք ի րենց ան հա մե մատ եր ջա նիկ են հա մա-
րում՝ ի տար բե րութ յուն ԹՆՕ կա նանց,

5)  ըն տա նե կան կար գա վի ճա կի տե սանկ յու նից այ րի կա նայք ի րենց 
ա մե նաեր ջա նիկն են հա մա րում ա մուս նա ցած (կամ զու գըն կե րոջ հետ 
ապ րող), ա մուս նա լուծ ված և չա մուս նա ցած կա նանց հա մե մատ,

6)  քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րում ապ րող հարց ված ներն ա ռա վել եր-
ջա նիկ են, քան գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում ապ րող նե րը, ընդ 
ո րում՝ Երևա նի և ՀՀ մար զե րի կտրված քով ի րենց ա վե լի եր ջա նիկ 
են հա մա րում Երևան քա ղա քի, Ար մա վի րի, Լո ռու և Կո տայ քի մար-
զե րի հարց ված նե րը, իսկ պա կաս եր ջա նիկ՝ Տա վու շի և Վա յոց ձո-
րի մար զե րի հարց ված նե րը։

3.2. Կա նանց և տ ղա մարդ կանց միջև առ կա ան հա վա սա րութ յու նը

 Թի րա խա յին խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի շրջա նում ի րա կա նաց-
ված հարց ման արդ յունք նե րը վկա յում են, որ մեր հա սա րա կութ յան մեջ 
կա նանց և տ ղա մարդ կանց միջև առ կա է ան հա վա սա րութ յուն։ Թե պետ 
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հարց ված նե րի գե րակշ ռող մա սը՝ 69.3%-ը, միան շա նա կո րեն շեշ տել է 
ան հա վա սա րութ յան առ կա յութ յան մա սին, սա կայն չնչին՝ 0.7%-ը կամ 2 
հարց ված նշել է, որ ան հա վա սա րութ յուն չկա (տե՛ս Գ ծա պատ կեր 15)։

Անդ րա դառ նա լով սե ռե րի միջև ան հա վա սա րութ յան պատ ճառ նե րի 
ուսում նա սիր մա նը՝ 259 հարց ված ներ, մի ջի նում ա ռա ջադ րե լով 3 պատ-
ճառ, ներ կա յաց րել են 702 պա տաս խան։ Հա մա ձայն 4-րդ  աղ յու սա կի 
տվյալ նե րի՝ հարց ված նե րի մի ստվար զանգ ված կար ծում է, որ կա նանց և 
տ ղա մարդ կանց միջև ան հա վա սա րութ յու նը պահ պա նո ղա կան մտա ծե լա-
կեր պի հետևանք է, ո րը հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված է հա սա րա կութ-
յան հայ րիշ խա նա կան մո դե լով և ի րա զեկ վա ծութ յան ցածր մա կար դա կով։

Գծապատկեր 15. Կանանց և տղամարդկանց միջև անհավասարության 
առկայությունը

Աղյ ուս ակ 4. Հ արցվ ածն եր ի դիրք որ ոշ ումն եր ը Հ այ աստ ան ում ապր ող 
տղամ արդ ու և կն ոջ համ ար

Պատճառներ
Հարցվածներ

ԸնդհանN ր 
պատճառների 
նկարագիրը՝ 

տոկոսով
(n=702)Քանակ Տոկոս

Կանանց և տղամարդկանց մի ջև 
անհավասարE թյE նը պահպանողական 
մտածելակերպի հետևանք է

190 73.4% 27.1%

Կանանց և տղամարդկանց մի ջև 
անհավասարE թյE նը պայմանավորված է 
հասարակE թյան հայրիշխանական մոդելով

179 69.1% 25.5%

Կանանց և տղամարդկանց մի ջև անհա-
վասարE թյան պատճառը հասարակE թյան 
իրազեկվածE թյան ցածր մակարդակն է

142 54.8% 20.2%
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Կանանց և տղամարդկանց մի ջև անհա-
վա սարE թյE նը պայմանավորված է 
բռնE թ յE նը դատապարտող դատական 
պրակտիկայի բացակայE թյամբ

124 47.9% 17.7%

Կանանց և տղամարդկանց մի ջև անհա վա-
սարE թյE նը կրոնական խոր հիմքեր E նի 67 25.9% 9.5%

Ընդամե նը 100.0%

Տրամ աբան ական  է, որ վերոն շյալ հարցադ րումներ ի պարզաբ անու-
մից հետո հարցված ներն ավել ի բարձր կգնահատ եին Հայ աստան ում 
տղամար դկանց իրավ ունքներ ի պաշտպան ությու նը՝ ի տարբեր ությու ն 
կան անց իրավ ունքներ ի։ Ըստ 16-րդ գծապ ատկեր ի՝ հարցված ների միայն 
1.1%-ն է հիշատ ակել  կանան ց իր ավու նքների լիովին  պաշտպան ված 
լինել ու մասին , 15.3%-ը նշել է, որ կանան ց իր ավու նքներն ավել ի շուտ 
պաշտպան ված են, իսկ հարցված ների 83.6%-ը՝ որ պաշտպան ված չեն։

Գծապատկեր 16. Կանանց և տղամարդկանց իրավունքների 
պաշտպանությունը

Անդրադ առնալ ով կենսագ ործու նեության տարբեր բնագավ առներ ում 
կանան ց և տղամար դկանց իրավ ունքներ ի ոտնահ արման միտու մների 
բացահ այտման ը՝ հարցված ների պատաս խաններ ի վերլու ծությու նը թույլ 
է տալիս ընդգծել , որ կանայ ք ավ ելի շատ խոչըն դոտներ ի բախվու մ են  
իրեն ց իր ավու նքներն արդյու նավետ  իրաց նելիս , հատկապ ես ընտա-
նիքու մ, մասնագ իտու թյան ընտրու թյան հարցու մ, քաղաք ական ության 
մեջ, ապա աշխատ ավայ րում և համ այնքու մ։ Հիշ արժան է այն հանգա-
մանքը, որ կենսագ ործու նեության մի շարք ոլոր տներու մ՝ առող ջապա-
հական , կրթական հաստատ ությու ններու մ, ընկեր ների շրջապատ ում և 
ու ժային  կառու յցների հետ առնչվել իս հիմնակ անու մ հավ ասար ապես են 
խախտվու մ կան անց և տղամ արդկան ց իր ավու նքները (տե՛ս Աղյու սակ 5)։
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Աղյուսակ 5. Կենսագործունեության տարբեր բնագավառներում կանանց և 
տղամարդկանց իրավունքների ոտնահարման միտումները

Բնագավառ
Տղա մարդ-
կանց իրա-
վN նք ները

Կանանց 
իրա վN նք-

ները

Հավա-
սա-

րապես
Ոչ մե կի

Դժվա-
րա նN մ է 
պա տաս-
խանել

ԸնտանիքE մ 1.1% 92.0% 6.2% - 0.7%
ԴպրոցE մ 5.5% 16.8% 55.5% 20.1% 2.2%
ԲE հE մ 4.0% 15.0% 54.0% 20.8% 6.2%
ՄասնագիտE թյան 
ընտրE թյան հարցE մ 2.2% 52.6% 25.5% 16.1% 3.6%

ԱշխատավայրE մ 3.3% 42.7% 40.5% 10.9% 2.6%
Ընկերների շրջապատE մ 8.0% 16.1% 40.5% 33.6% 1.8%
ՀամայնքE մ 3.3% 42.3% 36.5% 15.3% 2.6%
ՔաղաքականE թյան մե ջ 4.4% 48.5% 29.6% 13.5% 4.0%
Առողջապահական հաս-
տատE թյE ններ դիմե լիս 4.0% 17.2% 63.5% 13.9% 1.5%

Ուժային կառE յցների հետ 
առնչվելիս 10.2% 31.0% 40.1% 12.4% 6.2%

3.3. Գեն դերայ ին բռնության ընկալ ումներ ը և դրսևոր ումներ ը

Ամու սիններ ի կամ զուգըն կերներ ի կողմից  միմյան ց հան դեպ 
բռնության տարբեր դրսևորու մների վերաբ երյալ հարցված ների դիրքո-
րոշու մների վերլու ծությու նը թույլ է տալիս պնդել, որ թիրախ ային  խմբերի 
ներկայ ացու ցիչներ ի շրջանու մ առ կա է ամու սնու կամ զուգըն կերոջ  
կողմից  կնոջ հանդեպ  բռնության վերաբ երյալ ավել ի բարձր հանդու ր-
ժողակ անու թյուն (տե՛ս Աղյու սակ 6)։ 

Անդրադ առնալ ով ֆիզիկ ական , հոգեբ անակ ան, սեռակ ան և տնտե-
սական  բռնությու նների տարբեր  դրսևորու մներին ՝ հարցված ների 
ավել ի բարձր տոկոս ն է նշել, որ կնոջ կողմից  ամու սնու կամ զուգըն-
կերոջ  հանդեպ  տարբեր  տեսակ ի բռնությու նները որևէ կերպ չի կարել ի 
արդար ացնել ՝ ի տարբեր ությու ն ամ ուսնու կամ զուգըն կերոջ  կողմից  կնոջ 
հանդեպ  բռնությու նների։  Ուշագ րավ է, որ հարցված ներին ներկայ ացված 
տարբեր տեսակ ի բռնությու նների 12 դրսևորու մներից միայն մեկի՝ 
գումար ից զրկելու հարցու մ են  կանայ ք ավ ելի քիչ արդար ացրել տղամար-
դու բռնարար վարքը, իսկ տնային  տնտեսու թյան վարման  մեջ ձայնից  
զրկելու և մար մնական  վնասված քներ հասցնել ու հարցեր ում ունեց ել են 
հավաս ար վերաբ երմու նքներ։
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Աղյուսակ 6. Բռնության տարբեր ձևերի նկատմամբ հարցվածների 
բացասական պատասխանների բաշխումը

ԲռնN թյան դրսևորN մն եր

ԱմN սնN /
զN գընկերոջ 
կողմի ց կնոջ 

հանդեպ 
բռնN թյN նն 

արդարացN մ 
չN նի

Կնոջ կողմի ց 
ամN սնN /

զN գընկերոջ 
հանդեպ 

բռնN թյN նն 
արդարացN մ 

չN նի
Վիրավորանք 77.4% 88.0%
Հայհոյանք 83.6% 93.8%
Ապտակ 89.8% 94.5%
Ծեծ 94.9% 97.1%
Մարմն ական վն ասվածքներ հասցնելը 96.7% 96.7%
Սեռական բռնE թյE ն 92.0% 93.4%
Սեռական ոտնձգE թյE ն 90.1% 93.1%
ԱմE սնական բռնաբարE թյE ն 92.0% 93.4%
Առանց պահպանակի սեռական հարաբերE թյան դրդելը 82.1% 85.0%
Աշխատավարձը տնօրինելը 83.6% 85.0%
ԳE մարից զրկելը 90.5% 88.3%
Տնային տնտեսE թյան վարման մե ջ ձայնից զրկելը 89.8% 89.8%

Ուսում նասիրե լով հարցվածն երի կ յանքում ինչպես ծնողների , այն-
պես էլ ամուս նու կամ զուգընկ երոջ կողմից ֆիզիկա կան և հոգե բանակա ն 
բռնութ յունների ենթարկ վելու մասին տվյալները ՝ պարզ է դառնում , որ 
թիրախա յին խմբերի ն երկայա ցուցիչն երի գ երակշ ռող մասը` 71.5%-ը, 
մանկութ յան շրջանում  բախվել է ծնողների  կողմից բռնարար վերաբեր-
մունքի, իսկ վերջին 12 ամիսն երի ը նթացքում  ամուս նու կամ զուգըն-
կերոջ կողմից բռնության է ենթարկ վել հարցվածն երի 8 1.5%-ը, ընդ 
որում ՝ նրանց կեսից ավելի ին և՛ վիրավո րել են, և՛ հարվածե լ, իսկ մնացած 
մասին միայն վիրավո րել են (տե՛ս Գծապա տկեր 17):

Ինչ վերաբե րում է հարցվածն երի կ ողմից վերջին 12 ամիսն երի 
ը նթացքում  ամուս նու կամ զուգընկ երոջ հանդեպ բռնության ձևերին, 
ապա ն րանց միայն 36.8%-ն է ո րևէ կերպ դրսևորել բռնություն  հիմնակա-
նում վիրավո րանքի տ եսքով, իսկ մեծամա սնություն ը՝ 63.1%-ը, զերծ է 
մնացել բռնության որևէ ձև գործ ադրելուց։ Ուշագր ավ է, որ ամուս նու կամ 
զուգընկ երոջ հանդեպ բռնություն  գործադր ելուց խուսափո ղ անխ տիր 
բոլոր կանայք  վերջին 12 ամիսն երի ը նթացքում  ամուս նու կամ զուգըն-
կերոջ կողմից ենթարկ վել են բռնության. 67.8%-ին և՛ վիրավո րել են, և՛ 
հարվածե լ, իսկ 32.2%-ին՝ միայն վիրավո րել։

Հետև աբար կարելի  է փաստել, որ թիրախա յին խմբերում  ամեն 5 կա-
նան ց ից 4-ն ուն ի մանկութ յան շրջանում  ծնողների  կողմից դաժան վերա բե ր-
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մունքի, իսկ ամեն 4 կանանց ից 3-ը՝ վերջին 12 ամիսն երի ը նթացքում  ամուս-
նու կամ զուգընկ երոջ կողմից բռնության ենթարկ վելու փորձառություն։

Գծապատկեր 17. Բռնության դրսևորումները ծնողների և ամուսնու կամ 
զուգընկերոջ կողմից

Այն հարցին, թե ինչ եք հասկանում «գենդերա յին բռնություն » ասե-
լո վ՝ հարցվածն երի կ եսից ավելի ն՝ 54.4%-ը, դժվարացե լ է պ ատասխ անել, 
իսկ մնացած 45.6%-ի պատասխ աններն ունեն հետևյալ բաշխված ությու-
նը. հարցվածն երի 1 8.6%-ի ընկալմ ամբ «գենդերա յին բռնություն » հաս կա-
ցությունը ս ահմանվ ում է երկու սեռերի  միջև իրավունքների ա նհավասա-
րությամբ , 17.5%-ն այն համարում է բ ռնություն կանանց նկատմամբ , 
որտեղ պատասխ անների 2.9%-ն անդ րադառն ում է կնոջ ստորադաս-
մանն ու նվաստացմ անը։ Կանա նց 5.4%-ը «գենդերա յին բռնություն » 
հասկացությունը մ եկնաբա նում է տղամարդ ու դերի գ երիշխ մամբ և իշ-
խա նութ յան անհավա սար բաշխմամբ , իսկ 4.0%-ի շրջանում  այս հաս կա-
ցությունը զ ուգորդ վում է «ԼԳԲՏ» հ ասկացության հետ։

Գծապատկեր 18. «Գենդերային բռնություն» հասկացության սահմանումն՝ 
ըստ հարցվածների



37

Հետա զոտութ յան արդյուն քները փ աստում  են, որ թիրախա յին խմբե-
րի ն երկայա ցուցիչն երի ա ռօրյա կ յանքում և կենս ագործ ունեութ յան 
տարբեր ոլորտ ներում  գենդերա յին բռնության դրսևորում ներն արտա ցոլ-
վել են բոլոր չորս մակարդ ակներում՝ հասարա կական (մակրո), ինստի-
տուցիոնալ (մեզո), համայն քային (միկրո) և անհ ատակա ն (օնտո գե-
նետի կա կան)։ Ըստ 19-րդ գծապա տկերի՝ բոլոր հարցվածն երն ամենի ց 
հաճա խ գենդ երայի ն բռնութ յան են ենթարկ վել անհատա կան մակար-
դակում , ապա՝ համայն քային կամ միկրո մ ակարդ ակում , համեմա տաբար 
քիչ դեպքերում՝ ինստիտուցիոնալ կամ մեզո և հասարա կական կամ մակ-
րո մ ակարդ ակներում։

Գծապատկեր 19. Առօրյա կյանքում և տարբեր ոլորտներում գենդերային 
բռնության դրսևորումները

Ան հա տա կան կամ օն տո գե նե տի կա կան մա կար դա կում հարց ված նե-
րի 84.3%-ը բռնութ յան բախ վել է ա մուս նու կամ զու գըն կե րոջ կող մից, իսկ 
61.7%-ը՝ ծնո ղա կան ըն տա նի քում։

 Հա մայն քա յին կամ միկ րո մա կար դա կում բռնութ յան դրսևո րում ներն 
ար տա հայտ վել են ինչ պես ա մուս նու կամ զու գըն կե րոջ, այն պես էլ հարց-
ված կա նանց ազ գա կան նե րի կող մից (հա մա պա տաս խա նա բար՝ 57.3% և 



38

30.7%), աշ խա տա վայ րում կամ աշ խա տան քի դի մե լիս բռնա րար վե րա-
բեր մուն քի է ար ժա նա ցել հարց ված նե րի 13.9%-ը, 9.5%-ը բռնութ յան հան-
դի պել է ըն կեր նե րի կող մից, իսկ 2.6%-ը՝ բռնութ յան են թարկ ված ան ձանց 
ա ռաջ նա յին սո ցիա լա կան մի ջա վայ րում։

Ինս տի տու ցիո նալ կամ մե զո մա կար դա կում թի րա խա յին խմբե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը (34.5%) գեն դե րա յին բռնութ յան ան հա մե մատ շատ 
են թարկ վել են ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տութ յուն նե րում (պո լիկ լի նի-
կա, ամ բու լա տո րիա, հի վան դա նոց, ա տամ նա բու ժա րան), 17.2%-ը՝ կրթա-
կան հաս տա տութ յուն նե րում (դպրոց, մի ջին մաս նա գի տա կան ու սում նա-
կան հաս տա տութ յուն, բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տութ յուն), իսկ 
10.6%-ը՝ ոս տի կա նութ յու նում։ Բռ նի վե րա բեր մուն քի դրսևո րում ներն ա վե-
լի պա սիվ են ե ղել դա տա րան նե րում և կ րո նա կան կա ռույց նե րում (հա մա-
պա տաս խա նա բար՝ 2.6-ա կան տո կոս)։

 Հա սա րա կա կան կամ մակ րո մա կար դա կում, որ տեղ բռնութ յան 
դրսևո րում ներն ան հա մե մատ քիչ են ար ձա նագր վել, ի տար բե րութ յուն 
մյուս մա կար դակ նե րի, թի րա խա յին խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներն ա վե-
լի հա ճախ բռնութ յան են են թարկ վել (17.5%) հան րա յին տա րածք նե րում 
(խա նութ, փո ղոց), 14.2%-ը բռնի վե րա բեր մուն քի է հան դի պել մշա կու թա-
յին վայ րե րում՝ թատ րոն, կի նո, թան գա րան, 32.8%-ը՝ հան րա յին սպա-
սարկ ման ո լոր տում (վար սա վի րա նոց, տրանս պորտ), հան րա յին սննդի 
վայ րե րում (սրճա րան, ռես տո րան) և ժա ման ցի վայ րե րում (ա կումբ, այ գի, 
պու րակ), հա մա պա տաս խա նա բար՝ 13.1%, 10.2% և 9.5%։

Ե թե դի տար կենք կա նանց հան դեպ բռնութ յան յու րա քանչ յուր տե սա-
կի դրսևո րում նե րը և դ րանց ար տա հայտ ման ձևե րը, ա պա 7-րդ  աղ յու-
սա կի տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ կա րող ենք ա սել, որ թի րա խա յին խմբե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի նկատ մամբ դրսևոր ված ֆի զի կա կան բռնութ յու նը 
հիմ նա կա նում ար տա հայտ վել է ապ տա կով (44.1%) և ծե ծով (29.6%), ընդ 
ո րում՝ 9.8% դեպ քե րում ծե ծը կի րառ վել է հղիութ յան ըն թաց քում։ Ա վե լի 
քիչ դեպ քե րում հարց ված նե րի նկատ մամբ կի րառ վել է պե տա կան մար-
մին ներ ներ կա յաց րած բո ղոք նե րը հետ վերց նե լուն և ա պօ րի նի գոր ծո-
ղութ յուն ներ կա տա րե լուն ուղղ ված ֆի զի կա կան հար կադ րանք, ինչ պես 
նաև խեղ դե լու փորձ, հա մա պա տաս խա նա բար՝ 6.5%, 5.1% և 5.5%։

Աղյուսակ 7. Կանանց հանդեպ կիրառված ֆիզիկական բռնության 
դրսևորումները

Ֆիզիկական բռնN թյան դրսևորN մն եր Քանակ Տոկոս

Ապտակ 384 44.1%
Ծեծ 258 29.6%
Ծեծ հղիE թյան ընթացքE մ 85 9.8%
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Պետական մարմի ններ ներկայացրած բողոքները հետ 
վերցնելE  ֆիզիկական հարկադրանք 52 6.0%

ԽեղդելE  փորձ 48 5.5%
Ապօրինի գործողE թյE ններ կատարելE  ֆիզիկական 
հարկադրանք 44 5.1%

 Ընդամե նը 871 100.0%

*Բազմ ակի պ ատասխ անի հ նարավո ր; թյամբ 

Թիրա խային խմբերի ն երկայա ցուցիչն երի հ անդեպ դրսևորված սե ռա-
կա ն բռնութ յունն արտահա յտվել է հետևյալ ձևերով. գրանցված պատաս-
խաններում հաճա խ հիշա տակվել են սեռակա ն բնույ թի անցան կալի 
ա ռաջարկ ների ( 21.2%), առանց պահպանա կի սեռակա ն հարա բերութ-
յան դրդելու (21.0%) և առա նց համա ձայնութ յան սեռակա ն հարա բերութ-
յուն ունենա լու մասին (15.4%): Քիչ դեպքերում հարց վածներն  իրենց հետ 
կատարվ ած բռնության ձևերից նշել են վաղ տարիքում սեռա կան հարաբե-
րություն ունենա լու և այլ ոց կողմից սեռակա ն օրգ անները  ցուցադր ելու 
մասին, համապա տասխանա բար՝ 3.6% և 2.6% (տե՛ս Աղյուս ակ 8)։

Աղյուսակ 8. Կանանց հանդեպ կիրառված սեռական բռնության 
դրսևորումները

Սեռական բռնN թյան դրսևորN մն եր Քանակ Տոկոս

Սեռական բնE յթի անցանկալի առաջարկներ 124 21.2%
Առանց պահպանակի սեռական հարաբերE թյան դրդելը 123 21.0%
Առանց E ղղակի և գիտակցված համաձայնE թյան սեռական 
հարաբերE թյE ն E նենալը 90 15.4%

Անցանկալի հպE մն եր E  շոյանքներ 66 11.3%
ԱմE սնական բռնաբարE թյE ն 63 10.8%
Սեռական հետապնդE մ 47 8.0%
Հարկադրանքով կամ սպառնալիքով ցանկացած տեսակի 
սեռական գործողE թյE ն կամ փորձ E նենալը 37 6.3%

Վաղ տարիքE մ սեռական հարաբերE թյE ն E նենալը 21 3.6%
Սեռական օրգանները ցE ցադրելը 15 2.6%
 Ընդամե նը 586 100.0%

*Բազմ ակի պ ատասխ անի հ նարավո ր; թյամբ 

9-րդ աղյ ուսակում նվազմ ան կարգով ներկայա ցնելով հոգեբա-
նական բռնության դրսևորում ների բ ազմազա նություն ը՝ կարող ենք 
փաստել, որ հարցվածն երի պ ատասխ աններում ամե նից հաճախ նշվել 
են իրենց ուղղված նվաստացուցիչ, վիրավո րական մեկնաբա նություն-
ների ու խոսք երի ( 12%), մեղավո ր զգալուն հարկ ադրելու (8.2%), արտաք-



40

նապես, գործողությունների և ժեստ երի մ իջոցո վ վախե ցնելու (7.1%), 
գործու  նեություն ը վերահս կելու (6.2%), սեփակա ն անձ ի նկատմամբ  ամոթ 
զգալուն հարկադր ելու, ինչպես նաև ստորացն ելու մասին (համապա-
տասխանա բար՝ 5.9-ական տոկոս) ։ Թիրա խային խմբերի ն երկայա-
ցուցիչն երը հ ամեմա տաբար քիչ են բախվել հոգեբա նական բռնության 
հետևյալ ձևերին՝ զենքի ց ուցադր ում, բժշկական անձնակա զմի կողմից 
բժշկական քարտերի վրա նշումով պիտակա վորում , զրկանքի հ ամախ-
տանիշի վիճակում գտնվածի նկատմամբ մանիպուլյացիա, ինքնա-
սպանութ յուն գործելու, պետակա ն մարմ ինների ն դիմե լու սպառնալի քներ 
և «սև շուկ այի» հասանե լիության սահմանա փակում ։

Աղյուս ակ 9. Կանա նց հանդ եպ կիրառվ ած հոգեբա նական բռնության 
դրսևորում ները

Հոգեբանական բռնN թյան դրսևորN մն եր Քանակ Տոկոս
ՆվաստացE ցիչ, վիրավորական մե կնաբանE թյE ններ, խոսքեր ասելը 466 12.0%
Մեղավոր զգալE ն հարկադրելը 318 8.2%
Արտաքնապես, գործողE թյE նների և ժեստերի մի ջոցով 
վախեցնելը 277 7.1%

ԳործE նեE թյE նը վերահսկելը՝ ինչ է անE մ, E մ հետ է 
հանդիպE մ, E մ հետ է խոսE մ, ինչ է կարդE մ, E ր է գնE մ 241 6.2%

Սեփական անձի նկատմամբ ամոթ զգալE ն հարկադրելը 231 5.9%
Ստորացնելը 228 5.9%
ԲռնE թյանը լE րջ չվերաբերվելը 214 5.5%
Կնոջը որպես սպասE հE  վերաբերվելը 213 5.5%
Արտաքին մասնակցE թյE նը սահմանափակելը 193 5.0%
ԲռնE թյան փաստը մե րժելը 181 4.7%
Բռնի վարքագծի համար պատասխանատվE թյE նը բռնE թյան 
ենթարկվածի վրա բարդելը 161 4.1%

ՄեկE սացE մ, հաղորդակցE թյան սահմանափակE մն եր 159 4.1%
Բոլոր որոշE մն երը մի անձնյա կայացնելը և տիրոջ 
հոգեբանE թյամբ գործելը 138 3.5%

ԳործողE թյE նները խանդի հանգամանքով արդարացնելը 125 3.2%
Վնաս հասցնելE  սպառնալիքներ հնչեցնելը և (կամ) 
իրականացնելը 116 3.0%

Շանտաժի ենթարկելը 102 2.6%
Երեխաների մի ջոցով որևէ բան փոխանցելը 95 2.4%
Կանանց վերահսկելE  կամ վն ասելE  նպատակով երեխաներին 
օգտագործելը 93 2.4%

ԾառայE թյE ններից օգտվելE  հարցE մ մե րժելը 85 2.2%
ՀեռանալE  սպառնալիքներ 77 2.0%
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ՀղիE թյան արհեստական ընդհատման հարկադրելը 64 1.6%
Զենք ցE ցադրելը 23 0.6%
Բժշկական քարտերի վրա նշE մով պիտակավորելը 21 0.5%
Զրկանքի համախտանիշի վիճակE մ գտնվածին 
մանիպE լյացիայի ենթարկելը 20 0.5%

ԻնքնասպանE թյE ն գործելE  սպառնալիքներ 19 0.5%
Պետական մարմի ններին դիմե լE  սպառնալիքներ 17 0.4%
«Սև շE կայի» հասանելիE թյE նը սահմանափակելը 15 0.4%
 Ընդամե նը 3892 100.0%

*Բազմ ակի պ ատասխ անի հ նարավո ր; թյամբ 

Կանա նց կյանք ի տարբեր մակարդ ակներում տնտեսա կան բռնության 
դրսևորում ների ուսումնասի րություն ը ցույց է տալիս, որ այն հիմնակա նում 
արտահա յտվել է աշխատա նքային գործուն եություն ն արգ ելելո վ (44.1%), 
ընտանի քում ֆինանս ական բնույթի ո րոշում ների կ այացմ ան հարցում 
կանանց բացառե լով (14.5%), գումար չտրամադր ելով (13.1%), ուսում  
ստանալն արգելե լով (12.5%), կնոջից գումարը վերցնելո վ (11.7%) և գում ար 
խնդրելուն հարկադր ելով (10.5%):

Աղյուս ակ 10. Կանա նց հանդ եպ կիրառվ ած տնտեսակա ն բռնութ յան 
դրսևորում ները

Տնտեսական բռնN թյան դրսևորN մն եր Քանակ Տոկոս
Կանանց աշխատելն արգելելը 207 18.9%
Ընտանիքին վերաբերող` ֆինանսական բնE յթի որոշE մն երի 
կայացման հարցE մ կանանց չընդգրկելը 159 14.5%

Դրամական մի ջոցներ չտրամադրելը կամ ֆինանսական 
տեղեկE թյE ններ թաքցնելը 144 13.1%

Սովորելը, E սE մ ստանալն արգելելը 137 12.5%
Կնոջից գE մարը վերցնելը 128 11.7%
ԳE մար խնդրելE ն հարկադրելը 115 10.5%
Աշխատավարձը տնօրինելը 76 6.9%
Համատեղ սեփականE թյE ն հանդիսացող գE յքը ոչնչացնելը 59 5.4%
ԾառայE թյE նների համար սովորականից թանկ գին պահանջելը 44 4.0%
Սպասարկման նպատակով բժշկական գործիքներ պահանջելը 21 1.9%
Առավել անվտանգ թմրամի ջոց ձեռք բերելE  նպատակով 
գE մար չտրամադրելը 7 0.6%

 Ընդամե նը 1097 100.0%

*Բազմ ակի պ ատասխ անի հ նարավո ր; թյամբ 
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Այն հարցին, թե ինչ հաճախա կանութ յամբ է հարցվածն երի ն կատ-
մամբ դրսևորվել գենդերա յին բռնության այս կամ այն տեսակը , 20-րդ 
գծապա տկերից պարզ է դառնում , որ հարցվածն երի կ եսից ավելի ն առ-
նվազն շաբաթա կան մեկ անգամ հանդիպում է բ ռնի վերաբե րմունքի, 
ամսակա ն մեկ կամ երկու անգամ բռնության է ենթարկ վում թիրախա յին 
խմբերի ն երկայա ցուցիչն երի 2 8.5%-ը, իսկ 16.8%-ը հայտնել է երեք ամիսը 
մեկ անգամ կամ ավելի հազվադե պ բռնութ յան ենթարկ վելու մասին։ 

Գծապա տկեր 20. Գենդ երայի ն բռնութ յան բախվելու հաճա խականությունը

Թիրա խային խմբերի ն երկայա ցուցիչն երի պ ատասխ անների ց հավա-
քագրված տվյալներում բռնութ յան չորս տեսակն երի ա րտահայտ ման 
ձևերը, դրսևորման բազմազա նություն ն ու կրկնման հաճախա կանութ-
յունն ամփոփե լով՝ կարող ենք փաստել հետևյալը .

•  Առավե լ հաճա խ հարց վածները  ենթարկ վում են ֆիզիկա կան 
բռնության, որը գ րեթե ն ույն հաճախա կանութ յամբ զուգակց վում է 
հոգեբա նական բռնության այս կամ ձևով։ Համե մատաբա ր ավե լի քիչ 
են տարածվ ած տնտեսակա ն բռնութ յան դեպքերը , որին հաջորդ ում 
է սեռակա ն բռնութ յունը։ Այս առում ով անհրաժե շտ է հ իշատա կել, որ 
առավե լագույ ն լատե նտություն  բնութագր ական է սեռակա ն բռնութ-
յանը, որով կարող են պայմանա վորված լինել ցածր ցուցանի շները։

•  Կյանք ի տարբեր մակարդ ակներում թիրա խային խմբերի ն երկայա-
ցուցիչն երից ամեն երկրորդ կինը ե նթարկվում է ֆիզիկա կան և 
հոգե բանակա ն, ամեն երրորդ  կինը՝ տնտեսակա ն, իսկ ամեն 
չորրորդ կինը՝ սեռակա ն բռնութ յան։

•  Ամեն երկրորդ հարցված կինը շ աբաթա կան առնվազն մեկ անգամ 
բախվում է բռնի վերաբե րմունքի։ 

 Հե տա զո տութ յան ըն թաց քում ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յուն է դարձ վել 
կեն սա գոր ծու նեութ յան չորս՝ մակ րո, մե զո, միկ րո և  օն տո գե նե տի կա կան 
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մա կար դակ նե րից յու րա քանչ յու րում հարց ված նե րի հան դեպ կի րառ ված 
բռնութ յան տե սակ նե րի և դրս ևո րում նե րի բազ մա զա նութ յան բա ցա հայտ-
ման վրա։ 

Այս պես՝ հարց ված նե րի կող մից ներ կա յաց ված ֆի զի կա կան բռնութ-
յան ձևե րից միայն «հղիութ յան ըն թաց քում ծե ծը» չի դրսևոր վել ինս տի-
տու ցիո նալ և  հա սա րա կա կան մա կար դակ նե րում։ Չ նա յած այն հան-
գա ման քին, որ ան հա տա կան մա կար դա կում ապ տա կը ֆի զի կա կան 
բռնութ յան ա մե նա հա ճախ դրսևոր վող ձևն  է ե ղել, սա կայն մյուս մա-
կար դակ նե րի հետ հա մե մա տութ յան մեջ դի տար կե լով, 11-րդ  աղ յու սա-
կի տվյալ նե րի հա մա ձայն, այն ա վե լի հա ճախ հան դի պում է հա մայն քա-
յին մա կար դա կում։ Ան հա տա կան մա կար դա կում ծնող նե րի և  ա մուս նու 
կամ զու գըն կե րողջ կող մից կա նայք ա մե նից հա ճախ են թարկ վել են ծե-
ծի։ Ուշագ րավ են ինս տի տու ցիո նալ և  հա սա րա կա կան մա կար դակ նե րում 
ֆի զի կա կան բռնութ յան դրսևոր ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը. ստորև 
բեր ված աղ յու սա կի տվյալ նե րը վկա յում են, որ հենց այս մա կար դակ նե-
րում են կա նայք առնչ վում պե տա կան մար մին ներ ներ կա յաց րած բո ղոք-
նե րը հետ վերց նե լու ֆի զի կա կան հար կադ րան քին, ինչ պես նաև ա պօ րի-
նի գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լու ֆի զի կա կան հար կադ րան քին։ Ի րենց 
նկատ մամբ խեղ դե լու փորձ կա տա րե լու մա սին հարց ված ներն ինս տի տու-
ցիո նալ մա կար դա կում հատ կա պես ա ռանձ նաց րել են ա ռող ջա պա հութ-
յան, ոս տի կա նութ յան և կր թութ յան ո լորտ նե րը։ 

Աղյուս ակ 11. Ֆիզի կական բռնության դրսևորում ների բ աշխում ն ըստ 
մակարդ ակների 

Ֆիզի կական բռնN թյան 
դրսևորN մն  եր

Անհատա-
կան 

(օնտոգե-
նետիկա-

կան)
մակարդ ակ

Համայն-
քային

 (մի կրո)
 մակարդ ակ

Ինստի-
տN ցիո նալ

 (մե զո)
 մա կար -

դակ

Հասա-
րակակա ն
(մակրո)

 մակարդ ակ

Ապտակ  45.6% 48.3%  23.8% 25.0%
Ծեծ  32.5% 22.4% 19.1% 16.7%
Խեղդ ելE  փորձ 5.8% 1.7% 11.9% 5.6%
Ծեծ հղիE թյան ընթացք E մ 12.1% 0.9% - -
Պետա կան մարմի նն եր 
ներկայա ցրած բողոքն երը 
հ ետ վերցնելE  ֆիզի կական 
հարկադր անք

2.1% 12.9% 28.6% 30.6%

Ապօրի նի գործողE թյE ններ 
կատարե լE  ֆիզիկա կան 
հարկադր անք

1.9% 13.8% 16.7% 22.2%
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Չնայա ծ այն հանգամա նքին, որ սեռակա ն բռնութ յան թեման, ի տար-
բերություն բռնության մյուս տեսակն երի, անհամե մատ «փակ» է , որի 
բ ացահա յտման մակարդ ակն ու քննարկման աստիճա նն էապ ես կախված 
են հարցվողի  ներկայա ցնելու ցանկութ յունից, այնուա մենայն իվ, հետազո-
տության շրջանակում հնարա վորութ յուն ընձեռվ եց որոշ բացահա յտումներ 
կատարե լու։ 

Տրամա բանակա ն է, որ սեռակա ն բռնութ յան ամենա տարբեր 
դրսևորում ներին առավե լ հաճա խ հարց վածները  բախվել են անհատա կան 
մակարդ ակում ՝ հիմնակա նում ամուս նու կամ զուգընկ երոջ կողմից, ապա՝ 
համայն քային մակարդ ակում ՝ ընկերն երի և ազգակա նների կ ողմից։  Բռնութ-
յան այդ ձևերը վ երաբե րել են առանց պահպանա կի սեռակա ն հարա-
բերութ յուն ունենա լուն, առանց գիտակց ված համաձա յնության սեռակա ն 
հարա բերութ յուն ունենա լուն, ամուս նական բռնաբարությանը, հարկա-
դրանքով/ սպառնալի քով ցանկացա ծ տեսա կի սեռակա ն գործ ողութ յուն/
փորձ ունենա լուն և վաղ տարիքում սեռա կան հարաբե րություն ունենա լուն։ 

Հատկ անշակա ն է, որ հարցվածն երին սեռակա ն բնույ թի անցան-
կալի ա ռաջարկ ներ ուղղվել են ավելի հաճախ ինստիտուցիոնալ մակար-
դակում ՝ տարբեր բնույթի ծ առայությունների դիմելի ս, որտեղ էլ ենթարկ-
վել են սեռակա ն հետա պնդման։ Հասա րակակա ն մակա րդակում  
հարցված կանայք  ավելի հաճախ նշել են իրենց ուղղված անցան-
կալի հ պումների  ու շոյանք ների, ինչպես նաև այլոց կողմից սեռակա ն 
օրգանները  ցուցադր ելու մասին (տե՛ս Աղյուս ակ 12)։

Աղյուսակ 12. Սեռական բռնության դրսևորումների բաշխումն ըստ 
մակարդակների

Սեռական բռնN թյան 
դրսևորN մն եր

Անհա-
տական 

(օնտո գե նե-
տիկական)
մակար դակ

Համայն-
քային

(մի կրո)
մակար-

դակ

Ինստի-
տN ցիո նալ

(մե զո)
մա կար դակ

Հասա րա-
կական
(մակրո)
մակար-

դակ
Առանց E ղղակի և գիտակցված 
համաձայնE թյան սեռական 
հարաբերE թյE ն E նենալը

21.5% 1.5% - -

Վաղ տարիքE մ սեռական 
հարաբերE թյE ն E նենալը 4.3% 4.5% - -

ԱմE սնական բռնաբարE թյE ն 15.2% - - -
Հարկադրանքով կամ սպառ-
նալիքով ցանկացած տեսակի 
սեռական գործողE թյE ն կամ 
փորձ E նենալը

7.5% 7.5% - 1.4%

Սեռական բնE յթի անցանկալի 
առաջարկներ 7.2% 50.7% 66.7% 52.2%
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Անցանկալի հպE մն եր E  
շոյանքներ 11.1% 10.4% 8.3% 14.5%

Սեռական օրգանները 
ցE ցադրելը 0.7% 3.0% 2.8% 13.0%

Առանց պահպանակի սեռական 
հարաբերE թյան դրդելը 29.0% 4.5% - -

Սեռական հետապնդE մ 3.4% 17.9% 22.2% 18.8%

Թեպե տ հոգե բանակա ն բռնութ յունն իր դրսևորման ձևերով ամենա-
բազմազա նն է, այն տարբերվ ում է նաև կրկնման հաճախա կանութ-
յամբ և ֆիզի կական բռնության որևէ ձևով ուղեկց մամբ։ Համա ձայն 13-րդ 
աղյուսակի  տվյալների ՝ անհատա կան և համա յնքային մակարդ ակներում 
թիրա խային խմբերի ն երկայա ցուցիչն երը բ ախվել են հոգեբա նական 
բռնության գրեթե բ ոլոր ձևերին (բացառությամբ երկուս ի)։ Առաջի ն դեպ քում 
խոսքը հ իմնակա նում վերաբե րում է արտաքն ապես, գործողությունների 
և ժեստ երի մ իջոցո վ վախե ցնելուն , գործուն եություն ը վերահս կելուն , 
բռնարարի  կողմից բռնությանը  լուրջ չվերաբե րվելուն և բռնութ յան փաստը 
մ երժելուն, իսկ երկրորդ դեպքում ՝ կնոջը ո րպես սպասուհ ու վերաբե րվելուն  
և նրա ն կատմամբ շանտաժի տարրեր կիրառե լուն։

Մյուս մակարդ ակների համեմա տ՝ ինստիտուցիոնալ մակար-
դա  կում  հարցվածն երին ամենի ց հաճա խ մերժ ել են բժշկական 
ծառայությունների ց օգտ վելու և բժշկակա ն քարտ երն առանձ նացվող 
նշումով պիտակա վորելու հարց երում : Դրանի ց բացի ՝ տարբեր կառույց-
ների հ ետ առնչվելի ս ՄԻԱՎ-ով ապրող կանանց  և ԹՆՕ կանանց  
նկատմամբ  կիրառվ ել է մեղավո ր զգալու, սեփակա ն անձ ի նկատմամբ  
ամոթ զգալու հարկադր անք։ Հասա րակակա ն մակա րդակում  նրանց 
հասցեին հնչեցրել են նվաստացուցիչ, վիրավո րական մեկնաբա նություն-
ներ և խոսք եր, սահմանա փակել են նրանց արտաքի ն մասն ակցութ յան 
հարցում , տարբեր անձանց  բռնի վարքագծ ի համար պատասխ անա-
տվություն ը բարդել են բռնության ենթարկ վածի՝ կնոջ վրա։

Աղյուս ակ 13. Հոգե բանակա ն բռնութ յան դրսևորում ների բ աշխում ն ըստ 
մակարդ ակների 

Հոգե բանակա ն բռնN թ յան 
դրսևորN մն  եր

Անհատա-
կան 

(օնտոգե-
նետիկա-

կան)
մակարդ ակ

Համայն-
քային

 (մի կրո)
 մակար -

դակ

Ինստի-
տN  ցիոնալ

 (մե զո)
 մակար դ-

ակ

Հասա -
րակա կա ն
(մակրո)
 մա կար -

դակ

Արտաքն ապես, 
գործողE թյE նների և ժեստ երի 
մի  ջոցո վ վախե ցնելը

8 .6% 5.3% 2.0% -
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Զենք ցE ցադր ելը 0 .8% 0.3% 0.4% -

Նվաստ ացE ց իչ, վիրավո րական 
մե կնաբա նE թյE ն ներ, խոսքեր 
ասելը 

10.2% 12.5% 18.8% 38.4%

ՄեկE սացE մ , հաղորդ ակցE թ-
յան սահմանա փակE մն  եր 5.1% 2.7% 0.8% -

Կանա նց վերա հսկելE  կամ 
վն ասելE  նպատա կով երեխա-
ներին օգտագո րծելը

2 .4% 3.1% - -

Երեխա ների մի  ջոցո վ որև է բան 
փոխանց ելը 2 .5% 3.0% - -

Կնոջը  որպես սպասE հ E  
վերաբե րվելը 5 .1% 8.0% - -

Բոլո ր որո շE մն երը  մի անձնյա 
կ այացն ելը և տիրոջ հոգեբա-
նE թյամբ գործելը 

3.8% 4.0% 0.4% -

Սեփա կան անձի ն կատմամբ 
ամոթ զգալE ն հարկադր ելը 4 .9% 7.4% 9.6% 4.7%

Ստորա ցնելը 5 .7% 6.4% 7.2% 3.5%

Մեղա վոր զգալE ն հարկադր ելը 6 .9% 10.2% 12.0% 7.0%

Գործ E նեE  թյան վերահս-
կE մ՝ ինչ է անE մ , E մ հետ է 
հանդիպE մ, E մ հետ է խոսE մ , 
ինչ է կարդE մ , E ր է գնE մ

7.2% 5.6% - -

Արտաքի ն մասն ակցE թ յE նը 
ս ահմանա փակելը 4.7% 5.2% 1.6% 25.6%

Գործ ողE թ յE նները  խանդի 
մի  ջոցո վ արդ արացն ելը 4 .5% 1.0% - 1.2%

ԲռնE թ յանը լ E րջ չվերաբե րվելը 6 .3% 4.6% 2.0% 3.5%

ԲռնE թ յան փաստը մե  րժելը 5.2% 4.3% 1.6% 2.3%

Բռնի վ արքագծ ի համար 
պատասխ անատվ E թյE ն ը 
բռնE թյան ենթարկ վածի վ րա 
բարդելը 

3.9% 4.1% 5.6% 8.1%

Վնաս հասցնելE  սպառն ալիքն-
եր հնչեցնելը և (կամ) իրակա-
նացնելը 

3.8% 1.8% - 1.2%

Հեռա նալE  սպառնալի քներ 3.3% 0.9% - -

Ինքնասպ անE թ յE ն գործելE  
սպառն ալիքն եր 0.7% 0.1% - -

Պետա կան մարմի նն երին 
դիմե լE  սպառն ալիքն եր 0.2% 0.9% 0.4% -
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ՀղիE  թյան արհեստ ական 
ընդհատմ ան հարկադր ելը 1 .4% 2.0% 3.2% -

Բժշկակա ն ծառա յE թյE ն ներից 
օգտվելE  հարց E մ մե րժելը - 1.4% 22.0% 2.3%

Շանտ աժի ե նթարկելը 2.1% 4.0% 2.4% 1.2%

Բժշկակա ն քարտ երի վ րա 
նշE մով պիտակա վորելը - - 8.0% -

Զրկանք ի համախտ անիշի  
վիճակE մ գտնվածի ն մանի-
պE լյացի այի ե նթարկելը 

0.4% 0.6% 2.0% 1.2%

«Սև շE կայի » հասանե լիE թյE ն ը 
սահմանա փակելը 0.2% 0.5% - -

Ըստ 14-րդ աղյ ուսակի ՝ տնտեսակա ն բռնութ յունն իր տարբեր ձևերով 
ավելի հաճախ դրսևորվել է հարցվածն երի ծ նողների և ամուսնու կամ 
զուգընկ երոջ, այնուհ ետև ընկերն երի և ազգակա նների հ ետ հարաբե-
րություն ներում ։ Անհատա կան մակարդ ակում  կիրառվ ած բռնության 
հետևանք ով սահմանա փակվել են նրանց աշխատա նքային գործու-
նեության ծավալումը, կրթություն  ստանալը , ինչպես նաև ձևավորվ ել է 
գումարի նկատմամբ կախվածություն։ 

Ինստիտուցիոնալ և հասա րակակա ն մակա րդակներում հարց-
վածների  պատասխ անների բաշխվածությունը ն ույնանուն է. երկու 
պարագա յում էլ անհամե մատ մեծ մասնաբա ժին ունեն տնտեսակա ն 
բռնութ յան հետևյալ ձևերը՝ «ծառայությունների համար սովորա կանից 
թանկ գին պահանջ ելը» և «սպասարկ ման նպատակո վ բժշկակա ն գոր-
ծիքներ պահանջ ելը»։ 

Աղյուսակ 14. Տնտեսական բռնության դրսևորումների բաշխումն՝ ըստ 
մակարդակների

Տնտեսական բռնN թյան 
դրսևորN մն եր

Անհատա-
կան 

(օնտոգե-
նետիկա-

կան)
մակարդ ակ

Համայն-
քային

 (մի կրո)
 մակար -

դակ

Համայն-
քային

 (մի կրո)
 մակար -

դակ

Հասա -
րակա կա ն
(մակրո)
 մա կար -

դակ

Կանանց աշխատելն արգելելը 20.4% 20.1% - -

Կանանց սովորելը, E սE մ 
ստանալը արգելելը 15.4% 7.2% - -
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Ընտանիքին վերաբերող` 
ֆինանսական բնE յթի 
որոշE մն երի կայացման հարցE մ 
կանանց չընդգրկելը

14.3% 19.7% - -

Դրամական մի ջոցներ 
չտրամադրելը կամ ֆինանսական 
տեղեկE թյE ններ թաքցնելը

12.8% 18.1% - -

Համատեղ սեփականE թյE ն 
հանդիսացող գE յքը ոչնչացնելը 5.7% 6.0% - -

Կնոջից գE մարը վերցնելը 10.5% 10.0% - -

Կնոջ աշխատավարձը տնօրինելը 7.8% 6.4% - -

ԳE մար խնդրելE ն հարկադրելը 11.4% 10.0% - -

ԾառայE թյE նների համար 
սովորականից թանկ գին 
պահանջելը

0.8% 2.4% 61.7% 57.1%

Առավել անվտանգ թմրամի ջոց 
ձեռք բերելE  նպատակով գE մար 
չտրամադրելը

0.9% - - -

Սպասարկման նպատակով 
բժշկական գործիքներ 
պահանջելը

- - 32.9% 42.9%

3.4. Վարք ային մոդելն երը և արձագա նքման մեխանի զմները

 Հե տա զո տութ յան շրջա նա կում անդ րա դարձ է կա տար վել նաև բռնի 
վե րա բեր մուն քի դրսևոր ման պա րա գա յում հարց ված նե րի վար քա յին մո-
դել նե րի ու սում նա սի րութ յա նը: 21-րդ գ ծա պատ կե րի տվյալ նե րը փաս-
տում են, որ հարց ված նե րի ճնշող մե ծա մաս նութ յու նը տար բեր մա կար-
դակ նե րում բռնութ յան զա նա զան տե սակ նե րի հան դի պե լիս խու սա փում 
է օ րի նա պահ մար մին նե րին, ինչ պես նաև սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յան 
կենտ րոն և  ա պաս տա րան դի մե լուց։  Փո խա րե նը հարց ված ներն ի րենց 
պա տաս խան նե րում ա մե նից հա ճախ հի շա տա կել են ո չինչ չձեռ նար կե լու 
(41.6%) և բռ նութ յան դրսևո րում նե րից հնա րա վո րինս հե ռու մնա լու մա սին 
(34.1%)։ 8.8% դեպ քե րում թի րա խա յին խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը նշել 
են ստեղծ ված ի րա վի ճա կին ինք նու րույն լու ծում տա լու մա սին, և  միայն 
9.4% դեպ քե րում են կա նայք հայտ նել ի րենց ի րա վունք նե րի ի րաց ման 
հա մար պայ քա րե լու մա սին, ո րոնց մի մա սը ըն կեր նե րի և  բա րե կամ նե րի, 
իսկ մի մասն էլ՝ ՀԿ-նե րի օգ նութ յամբ։
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Գծապատկեր 21. Բռնի վերաբերմունքի հանդիպելիս հարցվածների 
վարքային դրսևորումները

*Բազմ ակի պ ատասխ անի հ նարավո ր; թյամբ 

 Դի տարկ ված հար ցը 4 մա կար դակ նե րի կտրված քով ու սում նա սի-
րե լիս ակն հայտ է դառ նում, որ ան հա տա կան կամ օն տո գե նե տի կա կան 
մա կար դա կում թի րա խա յին խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներն ա վե լի հա ճախ 
հակ ված են ո չինչ չձեռ նար կե լուն, իսկ ո րոշ դեպ քե րում էլ ներգ րա վում 
են ըն կեր նե րին կամ բա րե կամ նե րին ի րենց ի րա վունք նե րի պաշտ պա-
նութ յան հա մար, իսկ հա մայն քա յին կամ միկ րո մա կար դա կում բռնութ-
յան դրսևո րում նե րի հան դի պե լիս ա վե լի հա ճախ փոր ձում են ինք նու րույն 
լու ծում գտնել ստեղծ ված ի րա վի ճա կից։ Ե թե ՀԿ-նե րի օգ նութ յամբ ի րենց 
ի րա վունք նե րի ի րաց ման հա մար պայ քա րում են ա վե լի հա ճախ ինս տի-
տու ցիո նալ մա կար դա կում բռնութ յան հան դի պե լիս, ինչ պես նաև դի մում 
ա պաս տա րան և  սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յան կենտ րոն, ա պա հա սա-
րա կա կան կամ մակ րո մա կար դա կում բռնութ յան դեպ քե րի առնչ վե լիս 
հարց ված նե րը հիմ նա կա նում փոր ձում են հե ռու մնալ կոնֆ լիկ տա յին 
ի րա վի ճակ նե րից, իսկ չնչին դեպ քե րում էլ դի մում են օ րի նա պահ մար մին-
նե րին (տե՛ս Գ ծա պատ կեր 22)։ 

Այն հար ցին, թե «Ի՞նչն է պատ ճա ռը, որ բռնի վե րա բեր մուն քի դեպ քում 
ո չինչ չեք ձեռ նար կում և (կամ) փոր ձում եք հե ռու մնալ», բո լո րը հա վա սա-
րա պես ա ռաջ քա շե ցին ե րեք հան գա մանք՝ բռնութ յու նը դա տա պար տող 
դա տա կան պրակ տի կա յի և  ի րա վա կան մշա կույ թի բա ցա կա յութ յու նը, պե-
տա կան մար մին նե րի գոր ծու նեութ յան նկատ մամբ վստա հութ յան բա ցա կա-
յութ յու նը, ինչ պես նաև հա սա րա կութ յան մեջ կնոջ դե րի մա սին ար մա տա-
վոր ված կարծ րա տի պա յին պատ կե րա ցում նե րը, նոր մերն ու ար ժեք նե րը։ 
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Գծապատկեր 22. Բռնի վերաբերմունքի հանդիպելիս հարցվածների 
վարքային դրսևորումների բաշխումն ըստ մակարդակների

 Հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րը ցույց են տա լիս, որ թի րա խա յին 
խմբե րի 274 ներ կա յա ցու ցիչ նե րի փոքր մասն է (22 հարց ված կամ ընդ հա-
նու րի 8%-ը) առ հա սա րակ դի մել այս կամ այն կա ռույ ցին ա ջակ ցութ յան և  
ի րա վունք նե րի արդ յու նա վետ ի րաց ման նպա տա կով։ Հ ղում կա տա րե լով 
15-րդ  աղ յու սա կին՝ կա րող ենք նշել, որ ՄԻԱՎ-ով ապ րող կա նայք ա ջակ-
ցութ յուն ստա նա լու նպա տա կով ա վե լի հա ճախ են դի մել ա պաս տա րան, 
ճգնա ժա մա յին կենտ րոն, սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յան կենտ րոն և  ոս-
տի կա նութ յուն, քան ԹՆՕ կա նայք, ո րոնց խմբում մեկ հարց ված է նշել 
միայն ոս տի կա նութ յուն դի մե լու իր փոր ձա ռութ յան մա սին։ Անդ րա դառ-
նա լով յու րա քանչ յուր կա ռույց դի մած հարց ված նե րին՝ անհ րա ժեշտ է նշել, 
որ ա պաս տա րան դի մե լու փորձ ու նե ցել է ՄԻԱՎ-ով ապ րող 8 կին, ո րից 
4-ը դի մել է ճգնա ժա մա յին կենտ րոն, 4-ը՝ ոս տի կա նութ յուն, և  միայն 1-ը՝ 
սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յան կենտ րոն։ Ոս տի կա նութ յուն դի մած ՄԻԱՎ-
ով ապ րող մյուս 13 կա նան ցից միայն 1-ն  է զու գա հե ռա բար դի մել սո-
ցիա լա կան ա ջակ ցութ յան կենտ րո նի օգ նութ յա նը։  Վեր լու ծե լով վե րո նշյալ 
4 կա ռույց ներ դի մե լու կա նանց փոր ձա ռութ յան արդ յու նա վե տութ յու նը՝ 
դարձ յալ 15-րդ  աղ յու սա կից պարզ է դառ նում, որ ոչ բո լոր դեպ քե րում են 
կա ռույց նե րի հետ առն չութ յուն նե րը գո հաց րել թի րա խա յին խմբե րի ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րին և ն րանց կող մից գնա հատ վել արդ յու նա վետ։ 
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Աղյուս ակ 15. Ապաստ արան, ճգնաժամա յին կենտրոն, սոցիալական 
աջակց ության կենտրոն և ոստ իկանություն դիմելու կանա նց 
փորձառությունը և դրա արդյուն ավետությունը

Թ իրախ ային 
խN մբ

Ապաստ արան  Ճգնաժա մային 
կենտրոն

 Սոցի ալակա ն 
աջա կցN թյան 

կենտրոն
 Ոստիկա նN թյN ն 

Դիմե լ  
է

Փորձա-
ռN թ յN նը 
գնա հա-

տել է 
արդյN -
նա վե տ

 Դիմե լ 
է

Փորձա-
ռN թ յN նը 
գնա հա-

տել է 
արդյN -
նա վե տ

 Դիմե լ 
է

Փորձա-
ռN թ յN նը 
գնա հա-

տել է 
արդյN -
նա վե տ

 Դիմե լ 
է

Փորձա-
ռN թ յN նը 
գնա հա-

տել է 
արդյN -
նա վե տ

 ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կա-

նայք
8 3 4 1 2 - 17 10

ԹՆՕ կանայք - - - - - - 1 1

Այն հարցին, թ ե որն է պատճառը, որ երբևէ չեն դ իմել ապաստա-
րան , ճգնաժամայի ն կ ետրոն , սոցիալակ ան աջակցու թյ ան կե նտրոն և 
(կամ) ոստիկանությ ուն, հարցվածներ ի գրեթե կես ը (45.6%) նշել է՝ երբեք 
չի  պատկերացր ել, որ աջակցու թյ ան նպ ատակո վ կ արելի է դիմել նմ ան 
կա ռույցների, 33.2%-ը վստահություն չի ունեցել, որ որևէ տեղ դ իմելի ս 
պ աշտպա նվա ծ կ լինի, 22.6%-ը նշել է ամոթի մ ասին՝ պատճառաբա նե-
լով , որ որևէ կառ ու յցի դիմելը կ արող է վարկաբեկե լ ի ր և ընտանիքի  պա-
տիվը, իս կ չնչին՝ 9 .5%-ը՝ վախի մաս ին ՝ հիմնավորե լով , որ ցանկացած 
տեղ դիմելուց  հետո իր վիճակն ա վելի կբա րդա նա, և այդ քայլի համ ար  
ևս կենթար կվ ի բռն ության (տ ե՛ս Ա ղյուսակ 16 )։

Աղյուսակ  1 6. Ապաստար ան , ճգնաժամայի ն կ ենտրո ն, սոցիալակ ան 
աջակցու թյ ան կե նտրոն և ոստիկ ան ություն չ դիմելու պ ատճառ նե րը

Պատճառ նե ր
Հարցվա ծնե ր

Ը նդհանN ր 
պ ատճառ նե րի 
նկարագիրը ՝ 

տ ոկոսո վ
( n=304)Քանակ Տ ոկոս

Չե մ պատ կերացրել, որ  աջակցE թյ ան  նպատակով 
կա րելի է դիմե  լ նման կառE յցներ ի 12 5 45.6% 41.1%

ՀE յս և վստահE թյE ն  չե մ E նեցել , որ որևէ տեղ 
դ իմե  լիս ինձ կպաշտպանեն 91 33.2% 29.9%

Ամաչել եմ  որևէ օգնE  թյան  դիմե լE ց, որպեսզի ոչ  
ո ք ոչինչ չ իմանա ի մ E  իմ խնդրի մասին 62 2 2.6% 20.4%

Վախից չե մ դիմե լ, ք անի որ ցանկացած տե ղ 
դիմե լE ց  հե տո վիճակս ավե լի կբ ար դանար 26 9 .5% 8.6%

Ընդամե նը 1 00. 0%
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3.5. Գենդերայ ին բռնության դեմ պայքարի իրա կանաց մա ն 
մեխանիզմ ներ ը

Ա ռանձ նա կի ու շագ րավ է հե տա զո տութ յան ըն թաց քում հետև յալ 5 
փաս տաթղ թե րի վե րա բեր յալ թի րա խա յին խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
տե ղե կաց վա ծութ յան աս տի ճա նը գնա հա տե լը. 

1)  ՀՀ գեն դե րա յին քա ղա քա կա նութ յան ռազ մա վա րա կան ծրա գիր.
2)  Ընդ դեմ գեն դե րա յին բռնութ յան ազ գա յին ծրա գիր.
3)   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 մա սին ՀՀ օ րենք.
4)   Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան բո լոր ձևե րի վե րաց ման 

մա սին ՄԱԿ-ի կոն վեն ցիա (վա վե րաց ված է ՀՀ-ի կող մից).
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։
Ըստ հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րի՝ հա տու կենտ հարց ված ներ են 

մաս նակ ցել նշված փաս տաթղ թե րի քննարկ մա նը (1.1%-ը), չնչին մա սը 
լսել է նշված փաս տաթղ թե րի մա սին, սա կայն մե ծա մաս նութ յունն ընդ-
հան րա պես տեղ յակ չի ե ղել վե րոնշ յալ փաս տաթղ թե րից: Ըստ 23-րդ 
գ ծա պատ կե րի՝ հա մե մա տա բար բարձր է հարց ված նե րի տե ղե կաց վա-
ծութ յու նը 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 մա սին ՀՀ օ րեն քի վե րա բեր յալ՝ 32.5%, իսկ 
ա մե նա քի չը տե ղե կաց ված են ե ղել ՀՀ գեն դե րա յին քա ղա քա կա նութ յան 
ռազ մա վա րա կան ծրագ րի մա սին (5.1%): Ընդ ո րում՝ նշված փաս տա-
թղթերն, ընդ հա նուր առ մամբ, ուղղ ված են հա սա րա կա կան կյան քի բո լոր 
ո լորտ նե րում կա նանց և տ ղա մարդ կանց ի րա վունք նե րի և հ նա րա վո րութ-
յուն նե րի ի րաց ման հա մար նպաս տա վոր պայ ման նե րի ստեղծ մա նը` հաշ-
վի առ նե լով նաև ՀՀ-ի ստանձ նած մի ջազ գա յին պար տա վո րութ յուն նե րը:

Անդ րա դառ նա լով Հա յաս տա նում գեն դե րա յին բռնութ յան դեմ պայ-
քա րի ի րա կա նաց ման մե խա նիզմ նե րի ու սում նա սի րութ յա նը՝ հարց ված-
նե րին ա ռա ջադր վել է ի րա կա նաց նել ներ քոնշ յալ մե խա նիզմ նե րի գոր ծու-
նեութ յան գնա հա տում 4 բա լա նոց սանդ ղա կով:

1) Մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ կրթա կան մի ջո ցա ռում ներ.
2) Հան րա յին ի րա զեկ ման մի ջո ցա ռում ներ, լու սա բա նում ԶԼՄ-նե րով.
3)  Հան դուր ժո ղա կա նութ յան և բազ մա զա նութ յան վե րա բեր յալ ի րա-

զե կում.
4) Դա տա կան մարմ նի աշ խա տանք.
5) Ի րա վա պահ մարմ նի աշ խա տանք (ոս տի կա նութ յուն).
6)  Խո ցե լի խմբե րի շա հե րի և ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան մի-

ջոց ներ.
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7)  Պե տա կան մար մին նե րի հետ աշ խա տանք (օ րենք նե րի ուղ ղութ-
յամբ ջա տա գո վութ յուն):

 Հա մա ձայն 24-րդ գ ծա պատ կե րի արդ յունք նե րի՝ որ պես միան շա նա-
կո րեն գոր ծող մե խա նիզմ ներ, հարց ված ներն ա մե նից հա ճախ հի շա տա-
կել են խո ցե լի խմբե րի շա հե րի և ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան մի-
ջոց նե րի մա սին (19.7%), փո խա րե նը, որ պես միան շա նա կո րեն չգոր ծող 
մե խա նիզմ ներ, 28.1% հարց ված նե րը նշել են պե տա կան մար մին նե րի 
հետ աշ խա տան քի, իսկ 26.3%-ը՝ հան դուր ժո ղա կա նութ յան և բազ մա զա-
նութ յան վե րա բեր յալ ի րա զեկ ման մա սին:

Գծապատկեր 23. Հարցվածների տեղեկացվածությունը նշված 
փաստաթղթերից

Գծապատկեր 24. Գենդերային բռնության դեմ պայքարի իրականացման 
մեխանիզմների գործունեությունը
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Անդրադառնալ ով ա ռաջարկված մեխ անիզմների գո րծունեության 
արդ յունավետութ յան գնահատականի ն՝ 25-րդ գծապատկեր ից պ արզ 
է դ առնում, ո ր հարցվածն երն  ամենաշատ դեպ քերում միա նշանակորեն 
արդ յունավետ են  գնահատել նա խ՝ հանրային իր ազեկման մ իջ ոցառ ում-
ները, լուս աբանումը ԶԼՄ- ներով (22. 3%), ապա՝ մարդ ու իրավունքն երի 
վերաբ եր յալ կրթական միջո ցառու մն երը (21 .2%), իսկ ամենաշատ դեպ-
քերում միա նշանակորեն անա րդյու նավե տ են գնահատել պե տական 
մարմ ինների հետ աշխատանքը, ինչ պես նաև հանդուրժողա կան ության 
և բա զմազա նու թյան վերաբերյալ  իրա զեկու մը  (համապատասխ անա բար՝ 
21 .2% և 19.3%):

Գծապատկեր 25. Գենդերային բռնության դեմ պայքարի իրականացման 
մեխանիզմների արդյունավետությունը

26- րդ գծապատկեր ում համադրվել են գենդերային բռն ության 
դեմ պայքարի իրա կանաց մա ն գործող մ եխ անիզ մներ ի և դրանց գոր-
ծունեության անա րդյու նավե տությ ան ցուցանիշներ ը խմ բավորված տես-
քով: Խմբավորում ը կ ատարվել է հ ետևյալ սկզ բունքով. նա խ պատասխան-
ների ց բաց առվել է «Դ ժվարանում ե մ պատասխան ել» տարբ երակը, 
ապ ա վերոնշյալ մեխ անիզմների գո րծունեության գնա հատականներ ը 
(«Միանշանա կ գ ործում է» և «Ավելի շու տ գործում է, քան չի գործում») 
խ մբավորվել ե ն «Գործում է» կատեգորիայ ի ն երքո, ի սկ  այդ մեխանիզմնե-
րի գո րծ ու նեության անար դյու նավետությա ն գնա հատականներ ը («Միա -
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նշանա կ ա րդյու նավե տ չէ» և «Ավելի շու տ արդյուն ավե տ չէ, քան 
արդյունավետ է »)՝ «Արդյունավետ չ է» կատե գորիա յի ներքո։ 

Այս պիսով՝ 26- րդ գծապատկեր ի տվ յալները թույլ են տալի ս եզրա-
հանգել, որ  որքան մեծ է այս կամ այն մեխանիզմի գործ ունեության հար-
ցում հարցվածների դր ական տր ամադրվա ծությ ու նը, այնքան փոքր  է 
անարդյուն ավե տությ ան  ցուցանիշը, և հ ակառակը։

Գծապատկեր 26. Գենդերային բռնության դեմ պայքարի իրականացման 
գործող մեխանիզմների համադրումը անարդյունավետության 
ցուցանիշի հետ

3.6. Թի րա խա յին խմբե րի շրջա նում գեն դե րա յին բռնութ յան 
փոր ձա գի տա կան ըն կա լում նե րը

Այս բաժ նում վեր լուծ վել են թի րա խա յին խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րի հան դեպ գեն դե րա յին բռնութ յան վե րա բեր յալ ո լոր տի քա ղա քա կա-
նութ յուն մշա կող նե րի և ա ռանց քա յին տե ղե կա տու նե րի ըն կա լում ներն ու 
դրանց վրա ազ դող գոր ծոն նե րը։ 

Ո րա կա կան հար ցազ րույց նե րի սկզբում թի րա խա յին խմբե րից հա-
վա քագր ված քա նա կա կան հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րը ներ կա յաց-
վել են բո լոր փոր ձա գետ նե րին՝ մաս նա գի տա կան մեկ նա բա նութ յան և 
պատ ճա ռա հետևան քա յին կա պե րի բա ցա հայտ ման նպա տա կով։ Հարկ 
է նշել, որ վեր հան ված խնդիր նե րի չնչին մասն է հաս տատ վել պե տա-
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կան ո լոր տի փոր ձա գետ նե րի կող մից (ի տար բե րութ յուն ՔՀԿ ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րի), ին չը հիմ նա վոր վել է ներ կա յաց ված խնդիր նե րի վե րա բեր-
յալ խո րութ յամբ տե ղե կաց ված չլի նե լու և ե լա կե տա յին տե ղե կութ յուն ներ 
չու նե նա լու հան գա ման քով։ Չ նա յած դրան՝ փոր ձա գետ նե րի կող մից որևէ 
կերպ անվս տա հութ յուն չի ներ կա յաց վել հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րի 
վե րա բեր յալ, և բո լո րը հա մա կար ծիք են ե ղել հե տա զո տութ յան արդ յունք-
նե րը որ պես ի րա վի ճա կը բնու թագ րող տար բե րակ դի տար կե լու հար ցում։ 
Դ րա նից բա ցի՝ բո լոր փոր ձա գետ նե րը մեծ հա վա նութ յան են ար ժա նաց-
րել ի րա կա նաց ված հե տա զո տութ յունն ընդ հա նուր առ մամբ, կարևո րել 
են վեր ջի նիս դերն ու ար դիա կա նութ յու նը և որ պես ա ռաջ նա հեր թութ յուն 
հատ կան շել են թի րա խա յին խմբե րի հա մար հա վա սար ի րա վունք նե րի 
և հ նա րա վո րութ յուն նե րի խթա նու մը հա սա րա կա կան կյան քի տար բեր 
ո լորտ նե րում։

Այս պի սով՝ ո րա կա կան հե տա զո տութ յան տվյալ նե րի վեր լու ծութ յու-
նը ցույց է տա լիս, որ ե թե պե տա կան ո լոր տի փոր ձա գետ նե րը կար ծում 
են, թե գեն դե րա յին բռնութ յան երևույ թի բա ցա ռու մը հիմ նա կա նում հնա-
րա վոր չէ, ա պա ՔՀԿ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հաս տա տում են մեր հա սա-
րա կութ յան տար բեր մա կար դակ նե րում գեն դե րա յին բռնութ յան երևույ-
թի առ կա յութ յու նը, այն դի տար կում որ պես օ րա կար գա յին և հան րա յին 
խնդիր։ Թեև պե տա կան ո լոր տի փոր ձա գետ ներն ընդգ ծել են ի րենց կա-
ռույց նե րի ակ տիվ դե րա կա տա րութ յունն առ հա սա րակ կա նանց նկատ-
մամբ բռնութ յան դեմ պայ քա րի գոր ծում, սա կայն խիստ կարևո րել են 
ՔՀԿ-նե րի ակ տիվ գոր ծու նեութ յու նը խնդրի ու սում նա սիր ման և բարձ րա-
ձայն ման հար ցե րում։

«...չկա որևէ հա սա րա կութ յուն, որ տեղ չլի նի բռնութ յան որևէ ձևի 
կի րա ռում՝ ա մե նա տար բեր հատ կա նիշ նե րով պայ մա նա վոր ված։ 
Պե տութ յունն, ի հար կե, աշ խա տում է այս ուղ ղութ յամբ, փոր ձում 
ենք ա հա զան գերն ան պա տաս խան չթող նել, սա կայն մյուս կող-
մից գի տակ ցում ենք, որ ա ռանց ՔՀԿ-նե րի ակ տիվ գոր ծու նեութ-
յան հնա րա վոր չէր լի նի ա պա հո վել պե տութ յան՝ որ պես վե րին 
օ ղա կի, և քա ղա քա ցու՝ որ պես ներ քին օ ղա կի միջև կա պը»6։ ( Պե-
տա կան ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ)
 Թի րա խա յին խմբե րի շրջա նում գեն դե րա յին բռնութ յան դրսևո րում-

նե րի վե րա բեր յալ մաս նա գի տա կան կար ծիք հայտ նե լու և գ նա հա տե լու 
հար ցում փոր ձա գետ նե րը ներ կա յաց րին, որ այս ուղ ղութ յամբ չկան ի րա-
կա նաց ված ու սում նա սի րութ յուն ներ և վեր լու ծութ յուն ներ, ո րոնց հի ման 

6   ՉակերտներE մ շեղատառ տեքստերը հատվածներ են փորձագետների, մասնա-
գետների և թիրախային խմբերի ներկայացE ցիչների հետ հարցազրE յցներից։
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վրա հնա րա վոր կլի ներ ա ռա վել ո րո շա կի և չա փե լի ներ կա յաց նել ա ռա-
ջադր ված խնդիր նե րը, ինչ պես նաև գնա հա տել դրանց հետևանք նե րը 
հա սա րա կա կան կյան քի տար բեր մա կար դակ նե րում։ Ուս տի թի րա խա յին 
խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հան դեպ գեն դե րա յին բռնութ յան՝ որ պես 
խնդրի հա սա րա կա կան կարևո րութ յան և ար դիա կա նութ յան վե րա բեր յալ 
փոր ձա գետ նե րի գնա հա տա կան նե րի վեր լու ծութ յու նը հնա րա վո րութ յուն է 
ըն ձե ռում փաս տե լու, որ նույ նիսկ փոր ձա գի տա կան մա կար դա կում վեր-
լու ծա կան արդ յունք նե րի, վի ճա կագ րա կան տե ղե կատ վութ յան խիստ կա-
րիք է զգաց վում։

«...ես չեմ պատ կե րաց նում, ե թե ՔՀԿ-նե րի կող մից այս բո վան-
դակ ու սում նա սի րութ յուն ներ չկա տար վեին, մենք ինչ պե՞ս պետք 
է տե ղե կա նա յինք այս կամ այն խո ցե լի խմբի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
առջև ծա գած մար տահ րա վեր նե րի մա սին»։ ( Պե տա կան ո լոր տի 
ներ կա յա ցու ցիչ)

««...Ի րա կան Աշ խար հ»-ի գոր ծու նեութ յու նը միշտ աչ քի է ըն կել 
թի րա խա յին խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի զա նա զան խնդիր նե-
րի բա ցա հայտ ման, բարձ րա ձայն ման, հան րայ նաց ման և ներ-
պե տա կան հար թակ նե րում կա նո նա կարգ ման գոր ծըն թաց նե րով։ 
Դա անգ նա հա տե լի ա ջակ ցութ յուն է պե տութ յանն ու հա սա րա-
կութ յա նը»։ ( Պե տա կան ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ)
 Միև նույն ժա մա նակ փոր ձա գետ նե րը հա մա կար ծիք են ե ղել գեն դե-

րա յին բռնութ յան պատ ճառ նե րի վե րա բեր յալ՝ հա մա րե լով, որ այն հա սա-
րա կութ յան հայ րիշ խա նա կան կա ռուց ված քի, ազ գա յին ա վան դա պաշ տա-
կան մտա ծո ղութ յան և կարծ րա տի պա յին մո տե ցում նե րով ուղ ղորդ ման 
հետևանք է, ո րոնց փո փո խութ յուն նե րը կա րող են դի տարկ վել միայն եր-
կա րա ժամ կետ կտրված քում։ Պատ ճառ նե րի մյուս մա սին վե րագր վել է 
կա նանց կող մից վա խի և (կամ) ա մո թի պատ ճա ռով բռնութ յան դեպ քե րի 
բարձ րա ձայ նու մից խու սա փե լը, իսկ հատ կա պես ՔՀԿ ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րը նշե ցին, որ բազ միցս հան դի պել են դեպ քե րի, երբ կա նայք ան գամ տե-
ղե կաց ված չեն ե ղել, որ ի րենց նկատ մամբ չա րա շահ ման դեպ քե րը կամ 
բռնի վե րա բեր մունքն ի րա կա նում բռնութ յան դրսևո րում ներ են։ 

«...ՄԻԱՎ-ով ապ րող կա նանց և ԹՆՕ կա նանց հետ աշ խա տե-
լիս հաս կա նում ես, որ նրանց մի մա սը նույ նիսկ չի էլ ֆիք սել, 
որ ի րենց հետ կա տար վա ծը բռնութ յան այս կամ այն տե սա կի 
դրսևո րում է։ Ն րանց ըն կա լում նե րում հետև յալ դիր քո րո շում ներն 
են՝ «դե տղա մար դու ձեռ քին պի տի գու մա րը լի նի», «բա տղա-
մարդ է, պի տի մի հատ էլ խփի», «ե թե քո ա մուս նու սե ռա կան 
ցան կութ յու նը չբա վա րա րես, դա ա վե լի վատ է, քան ա սես, որ էդ 
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հա րա բե րութ յա նը պատ րաստ չես կամ չես ու զում»»։ (ՀԿ ո լոր տի 
ներ կա յա ցու ցիչ)
 Փոր ձա գետ նե րի մի մասն էլ թի րա խա յին խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե-

րի հան դեպ գեն դե րա յին բռնութ յան պատ ճառ նե րը պայ մա նա վո րե ցին 
տե ղե կաց վա ծութ յան և գի տե լի քի բա ցա կա յութ յամբ, որն ա ռա ջաց նում է 
այս կամ այն սո ցիա լա կան խմբի նկատ մամբ ներ քին վա խե րի և (կամ) 
կարծ րա տի պե րի ձևա վոր ման։

«...ան խոս, անժխ տե լի է այն ի րո ղութ յու նը, որ մեր հա սա րա կութ-
յան մեջ ա ռա վել շեշ տադր վում է տղա մար դու ա ռա ջա տար դե րը, 
ընդ ո րում՝ ա մեն բնա գա վա ռում՝ և՛ տնտե սութ յան, և՛ հա սա րա-
կութ յան մեջ, դե իսկ ըն տա նի քի մա սին խո սելն ա վե լորդ է»։ (ՀԿ 
ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ)

«...ըն տա նի քում կա նանց հան դեպ տե ղի ու նե ցող բռնութ յու նը 
մինչ օրս հա մար վում է մաս նա վոր հարց, և վս տա հութ յամբ կա-
րող եմ ա սել, որ ըն տա նի քից դուրս այդ մա սին բարձ րա ձայ նե-
լը շատ-շա տե րի հա մար հա մար վում է ա մո թա լի»։ ( Պե տա կան 
ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ)
Տվ յալ նե րի վեր լու ծութ յու նը ցույց է տա լիս, որ բռնութ յու նը դա տա-

պար տող պրակ տի կա նե րի վե րա բեր յալ պե տա կան ո լոր տի փոր ձա գետ-
նե րի ի մա ցութ յունն ա ռա վե լա պես տե սա կան բնույթ է կրում, ին չը վճռո-
րոշ դեր չի կա տա րում կա նանց նկատ մամբ բռնութ յունն ար գե լող խնդիրն 
ա ռա ջադ րե լու գոր ծում, քա նի որ դեռևս տե սա կան գի տե լի քից չի վե րած-
վել կի րա ռա կան գոր ծի քի և (կամ) դրան ծա ռա յող տե ղե կատ վա կան աղբ-
յու րի: Այս ա ռու մով տար բեր վում են ՔՀԿ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի դիր քո րո-
շում նե րը, ո րոն ցում նրանք հայտ նել են ի րենց տե ղե կաց վա ծութ յու նը և՛ 
օ րենսդ րա կան կար գա վո րում նե րի, և՛ դրանց սահ մա նա փա կում նե րի մա-
սին, ինչ պես նաև ներ կա յաց րել կի րառ ման ա ռու մով ո րո շա կի փոր ձա-
ռութ յան մա սին։ 

«...ստաց վում է այն պես, որ մի կող մից՝ գոր ծող օ րենսդ րութ յու նը 
բա վա րար է կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան դեմ պայ քա րի հա-
րա բե րութ յուն նե րը կար գա վո րե լու ա ռու մով, սա կայն մյուս կող-
մից՝ ակն հայտ է, որ թի րա խա յին խմբե րի հա մար շատ դեպ քե-
րում այդ պրակ տի կան ի րա վա կի րառ չէ»։ ( Պե տա կան ո լոր տի 
ներ կա յա ցու ցիչ)

«...թի րա խա յին խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ա ռանց քից դի տե-
լով՝ կա րող եմ պնդել, որ մեր ի րա կա նութ յունն ան սահ ման հե ռու 
է օ րենսդ րա կան դաշ տից»։ (ՀԿ ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ)
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Այ դու հան դերձ, գոր ծող օ րենսդ րութ յան և ի րա վա կի րառ պրակ տի-
կա յի միջև հա կա սութ յու նը ՔՀԿ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հիմ նա վո րել են 
մեր հա սա րա կութ յան մեջ ի րա վա կան մշա կույ թի և կա նանց նկատ մամբ 
բռնութ յու նը դա տա պար տող դա տա կան պրակ տի կա յի բա ցա կա յութ յամբ, 
«օ րեն քը շրջան ցե լու» սո վո րութ յամբ, ինչ պես նաև պե տա կան մար մին նե-
րի գոր ծո ղութ յուն նե րի նկատ մամբ հա վա տի բա ցա կա յութ յամբ։

«...ճիշտ է, վեր ջին տա րի նե րին Հա յաս տա նը ո րոշ քայ լեր է ձեռ-
նար կել երկ րում խտրա կա նութ յան դեմ պայ քա րի և կա նանց նկատ-
մամբ բռնութ յու նը կան խար գե լե լու հա մար, սա կայն մեր ի րա կա-
նութ յան մեջ մենք դեռևս բախ վում ենք գեն դե րա յին բռնութ յան 
դեպ քե րի մա սին կա նանց կող մից հա ղոր դում ներ կա յաց նե լու ցածր 
ցու ցա նիշ նե րի, ո րը հան գեց նում է պաշ տո նա կան տե ղե կատ վութ-
յան բա ցա կա յութ յա նը»։ ( Պե տա կան ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ)
 Տար բեր մա կար դակ նե րում թի րա խա յին խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե-

րի հան դեպ գեն դե րա յին բռնութ յան դրսևո րում նե րի վե րա բեր յալ մեծ մա-
սամբ ար տա հայտ վել են ՔՀԿ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը։

 Գեն դե րա յին բռնութ յան դրսևո րում նե րը ան հա տա կան (օն տոգե նե-
տի կա կան) և հա մայն քա յին (միկ րո) մա կար դակ նե րում

Ս տորև ներ կա յաց ված են ան հա տա կան և հա մայն քա յին մա կար դակ-
նե րում գեն դե րա յին բռնութ յան տար բեր դրսևո րում նե րի մա սին ՀԿ ո լոր-
տի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի դիր քո րո շում նե րը և թի րա խա յին խմբե րի ներ կա-
յա ցու ցիչ նե րի տե սա կետ նե րը։

 Թի րա խա յին խմբե րի հետ աշ խա տող մաս նա գետ ներն ա ռանձ նաց րել 
են մի շարք ի րա վի ճակ ներ, երբ ա մուս նու կամ զու գըն կե րոջ (եր բեմն նաև՝ 
հա րա զատ նե րի) կող մից կնոջ ՄԻԱՎ դրա կան կար գա վի ճա կը դառ նում է 
«գոր ծիք»՝ կնո ջը շա րու նա կա կան բռնութ յան մեջ պա հե լու նպա տա կով։ 
Մաս նա գետ ներն, ըստ ի րենց փոր ձա ռութ յան, նշել են, որ նույ նիսկ այն 
դեպ քե րում, երբ ՄԻԱՎ-ը կա նանց փո խանց վում է ա մու սին նե րից կամ զու-
գըն կեր նե րից, տղա մար դու կող մից կնոջ նկատ մամբ բռնութ յան ա լի քը չի 
դա դա րում. ան դա դար հնչեց վում են կնոջ կար գա վի ճա կի մա սին հան րութ-
յա նը տե ղե կաց նե լու սպառ նա լիք ներ ՝ դա ներ կա յաց նե լով որ պես ան բա րո 
վար քի հետևանք, միայն թե նա չհա մար ձակ վի բա ժան վել և վե րա դառ նալ 
հայ րա կան տուն։ Իսկ այն դեպ քե րում, երբ զու գըն կեր նե րից միայն կինն 
է ու նե նում ՄԻԱՎ դրա կան կար գա վի ճակ, վեր ջինս մշտա պես դառ նում է 
շա հա գործ ման «ա ռար կա»։ Քիչ չեն նաև այն պի սի դեպ քե րը, երբ ա մուս-
նու կող մից ար գելք է դրվում կնոջ՝ դե ղա հա բերն ըն դու նե լու, պար բե րա կան 
հե տա զո տութ յուն ներ անց նե լու հար ցե րում։
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«...ըն տա նե կան մի ջա վայ րում ՄԻԱՎ-ով ապ րող կնոջ նկատ մամբ 
բռնութ յուն գոր ծադ րո ղը հիմ նա կա նում ա մու սինն է կամ զու-
գըն կե րը, ո րից հե տո «այդ ի րա վունքն» ի րենց վե րա պա հում են 
ա մուս նու հա րա զատ նե րը, հատ կա պես մայ րը և եղ բայ րը։ Ընդ 
ո րում՝ նման ի րա վի ճակ նե րում կա րող է խոս քը գնալ ինչ պես ֆի-
զի կա կան, այն պես էլ տնտե սա կան և հո գե բա նա կան բռնութ յան 
տար բեր դրսևո րում նե րի մա սին»։ (ՀԿ ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ)

«...չնա յած այն բա նին, որ ՄԻԱՎ-ն ինձ փո խանց վել է ա մուս-
նուցս, մեկ է, ինքն ինձ ա նընդ հատ սպառ նում է, ա սում է` ես բո-
լո րին կա սեմ, որ դու ու նես այդ կար գա վի ճա կը, որ դու ան բա րո-
յա կա նի մեկն ես, միայն թե հա մար ձակ վիր հետ գնալ ծնող նե րիդ 
տուն»։ (ՄԻԱՎ-ով ապ րող կին)

«...շա հա ռու կա նան ցից մեկն էլ ազն վո րեն ա սել էր զու գըն կե րոջն 
իր կար գա վի ճա կի մա սին և ին տիմ հա րա բե րութ յուն նե րում ա ռա-
ջար կել օգ տա գոր ծել պահ պա նակ, սա կայն տղա մար դը հրա ժար-
վել էր այդ մտքից՝ հիմ նա վո րե լով, որ կի նը վի րու սի դեմ հետևո-
ղա կա նո րեն դե ղեր է խմում, ինչն, ըստ ի րեն, չե զո քաց նում է 
վա րակ ման ռիս կը։ Ա պա ո րոշ ժա մա նակ անց տղա մար դը սկսում 
է շան տա ժի մի ջո ցով կնո ջից գու մար ներ կոր զել, իսկ այն պա հից, 
երբ վեր ջա նում են կնոջ փո ղե րը, նրա զու գըն կե րը ներ կա յա նում 
է ոս տի կա նութ յուն և բո ղոք ներ կա յաց նում այն մա սին, որ կինն 
ի րեն մի տում նա վոր վտան գի է են թար կել։ ...երբ կի նը ներ կա-
յա ցել է ոս տի կա նութ յուն, այն տեղ նրա նկատ մամբ դրսևոր վել է 
բռնի և խտ րա կան վե րա բեր մունք, հնչեց վել են նվաս տա ցու ցիչ, 
վի րա վո րա կան ար տա հայ տութ յուն ներ՝ պայ մա նա վոր ված իր 
ՄԻԱՎ կար գա վի ճա կով»։ (ՀԿ ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ)

«...մեր շա հա ռու նե րից մի կին, որ վա րակ վել էր իր ա ռա-
ջին ա մուս նուց, երկ րորդ ան գամ ա մուս նա նա լուց հե տո միայն 
հղիութ յան ըն թաց քում էր դեղ խմում, որ պես զի ե րե խան ա ռողջ 
ծնվի։ Դ րա նից հե տո դա դա րել է դեղ խմե լուց այն պատ ճա ռով, 
որ ա մու սի նը հեր քում է՝ կնոջ ՄԻԱՎ-ով վա րակ ված լի նե լու հան-
գա ման քը, ա վե լին՝ ընդ հան րա պես թույլ չի տա լիս այդ թե մա յով 
ան գամ խո սել»։ (ՀԿ ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ)
Ըստ մաս նա գետ նե րի՝ ե թե ՄԻԱՎ-ով ապ րող կա նայք հիմ նա կա նում 

ըն տա նի քի հետ են ապ րում, ա պա ԹՆՕ կա նայք մեծ մա սամբ ըն տա նիք 
չեն ու նե նում, ապ րում են ի րենց զու գըն կեր նե րի կամ ա մու սին նե րի հետ, 
ո րոնց կող մից էլ հիմ նա կա նում են թարկ վում են բռնութ յան, ընդ հուպ 
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մինչև կնոջ՝ ՄԻԱՎ-ի նկատ մամբ հե տա զոտ վե լու ար գել քի։ ԹՆՕ կնոջ 
նկատ մամբ էլ է զու գըն կե րոջ վե րա բեր մուն քը մեծ մա սամբ բա ցա սա-
կան, դրա նից բա ցի՝ նրան միշտ պա հում են թմրան յու թե րով ա պա հո վե լու 
կախ վա ծութ յան մեջ, քա նի որ մի կող մից՝ կինն այն ձեռք բե րե լու ա վե լի 
քիչ հնա րա վո րութ յուն ներ ու նի, խո րա պես տե ղե կաց ված չէ այս հար ցում, 
տնտե սա պես ան կախ չէ, իսկ մյուս կող մից՝ կնոջն այն չեն վա ճա ռում 
վստա հութ յան բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով։

«...տղա մարդ կանց խումբ կա, որ չի ու զում՝ ինչ-որ մեկն ի մա նա, 
որ իր հետ ապ րող կի նը թմրա մի ջոց է օգ տա գոր ծում, ու դա է լի-
նում պատ ճա ռը, որ ար գե լում է կնո ջը հե տա զոտ վել կամ բժշկա-
կան հաս տա տութ յուն դի մել։ Մի խումբ էլ կա, որ ժխտում է նման 
վի րու սի առ կա յութ յու նը։ ... Հիմ նա կա նում տղա մար դիկ պար-
տադ րում են կա նանց, որ վեր ջին ներս կի սեն ի րենց կար ծի քը»։ 
(ՀԿ ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ)

«...ես ապ րում եմ զու գըն կե րոջս հետ, և ին քը դեմ է, որ ինչ-որ մեկն 
ի մա նա, որ իր հետ ապ րող կի նը թմրա մի ջոց է օգ տա գոր ծում։ Դ րա 
հա մար նա ան գամ չի թող նում, որ ես թես տա վոր վեմ թե կուզ աութ-
րի չի կող մից մեր տա նը, բժշկա կան հաս տա տութ յան մա սին խոսք 
լի նել չի էլ կա րող։ Ե թե ես հի վանդ պառ կած էլ լի նեմ, միև նույնն է, 
ինքն ինձ չի տա նե լու հի վան դա նոց, որ հան կարծ այն տեղ «հետ-
քեր» չտես նեն։ ...ե թե զու գըն կերս ինչ-որ կերպ հար մար ված է այն 
մտքին, որ ես օգ տա գոր ծող եմ, սա կայն իր հա մար ոչ մի կերպ ըն-
դու նե լի չէ, որ այլ մար դիկ ևս  ի մա նան այդ մա սին»։ (ԹՆՕ կին)

«...ԹՆՕ տղա մար դիկ ԹՆՕ կա նանց վե րա բեր վում են ոնց որ 
ի րենց «ստրու կի»։ Այ սինքն՝ այդ նույն տղա մար դը այլ կնոջ հան-
դեպ ի րեն կա րող է նոր մալ պա հել, բայց իր հետ «դեղ ա նող» կի-
նը իր հա մար ո րա կազրկ ված է։ Բա ցի այդ՝ բո լորն էլ գի տեն, որ 
կի նը դժվար է դեղ գտնում, չի գնում «բա ռիկ նե րից» դեղ առ նե-
լու և նա յում է իր ըն կե րոջ ձեռ քին։ Սա ևս ն պաս տում է, որ կնոջ 
հետ իր զու գըն կե րը վար վի այն պես, ինչ պես կցան կա նա. «Ես քո 
տերն եմ, դու իմ ստրուկն ես, ես ինչ ա սեմ, դու պետք է ա նես»։ 
ԹՆՕ կա նայք ար դեն այս ա մե նին ա դապ տա ցած են ապ րում»։ 
(ՀԿ ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ)

«...իմ ա մու սի նը թմրան յութ օգ տա գոր ծող էր, և մեր տա նը միշտ 
կռիվ ու վեճ էր, որ ինքն ա նընդ հատ թմրան յութ է օգ տա գոր ծում, 
չի աշ խա տում և այլն, ու չգի տեմ ինչ պես նա ինձ ներ քա շեց դրա 
մեջ։ Ի րա կա նում, այս տեղ ա վե լի հեշ տա ցավ ա մուս նուս գոր ծը, 
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քա նի որ սկսեց տնից ընդ հան րա պես դուրս չգալ և ան գամ ինձ 
ու ղար կել թմրան յութ բե րե լու։ Ես շատ ուշ հաս կա ցա, որ նա ինձ 
ներ քա շեց դրա մեջ, որ համ չխո սամ, կռիվ չա նեմ, բա ժան վե լու 
թե մա չլի նի, մի հատ էլ գնամ դե ղի հետևից, որ միա սին օգ տա-
գոր ծենք»։ (ԹՆՕ կին)
 Մաս նա գետ նե րը ներ կա յաց րել են նաև փա կու ղա յին այն պի սի ի րա-

վի ճա կի մա սին, երբ կի նը պատ րաստ է բռնութ յան մի ջա վայ րից հե ռա-
նա լու, սա կայն գնա լու տեղ չու նի. մի կող մից՝ կնոջ ծնող նե րի հա մար 
ա նըն դու նե լի է ի րենց աղջ կա «հետ դար ձը», մյուս կող մից՝ նրանք չեն 
հաշտ վում ի րենց աղջ կա ՄԻԱՎ դրա կան կար գա վի ճա կի հետ։ Եվ նման 
դեպ քե րում հստակ է դառ նում, որ միակ լու ծու մը կնոջ՝ ֆի նան սա պես ան-
կախ լի նելն է, ո րով կկա րո ղա նար հո գալ իր կե ցութ յան ծախ սե րը։ Այս 
ա ռու մով մաս նա գետ նե րի դի տար կու մը Երևա նում և մար զե րում բնակ վող 
ՄԻԱՎ-ով ապ րող կա նանց վե րա կանգն ման հար ցում խիստ տար բեր է. 
նրանք կար ծում են, որ չնա յած բազ մա թիվ մար տահ րա վեր նե րին՝ մայ-
րա քա ղա քում կա նանց «ոտ քի կանգ նե լու», ին տեգր վե լու, աշ խա տանք 
գտնե լու, ինք նու րույն ապ րե լու հնա րա վո րութ յուն ներն ա վե լի մեծ են, 
քան մար զե րում, որ տեղ նաև հա մայն քի ազ դե ցութ յունն ու մշա կու թա յին 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներն են ո րո շիչ դեր խա ղում։ 

«...ես մի շա հա ռուի հետ եմ աշ խա տել, ո րի նկատ մամբ ա մուս նու 
ըն տա նի քում բռնութ յան բո լոր ձևե րը դրսևոր վել են։ Այդ մա սին 
տեղ յակ են ե ղել նաև նրա ծնող նե րը, նա բազ միցս է խնդրան քով 
դի մել վեր ջին նե րիս, որ ի րեն հետ ըն դու նեն։ Սա կայն ծնող ներն 
ա սել են՝ մենք քեզ գու մա րով կօգ նենք, որ դու ան գամ ե րե խա յի 
դպրո ցի հետ կապ ված հար ցե րը լու ծես, միայն թե չհա մար ձակ-
վես հետ գալ»։ (ՀԿ ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ)

«...մեր հա սա րա կութ յան մեջ շատ ըն տա նիք նե րում դրվածքն 
այն պի սին է, որ ե թե տղա են ա մուս նաց նում, տուն են ժա ռան-
գում, իսկ ե թե աղ ջիկ են ա մուս նաց նում, մտա ծում են, որ նա կա-
մուս նա նա, կգնա»։ (ՀԿ ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ)
Ե թե թի րա խա յին խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մի մա սը կցան կա նար 

տղա մար դու բռնա րար և վ տան գա վոր վար քագ ծից զերծ մնալ ա մուս նա-
լու ծութ յամբ, սա կայն ո րը ի րենց «թույլ չի տրվել», ա պա բռնի մի ջա վայ-
րում ապ րող կա նանց մի ստվար զանգ ված էլ խու սա փում է ա մուս նա-
լուծ վա ծի կար գա վի ճա կից՝ հա մա րե լով այն պի տակ։ Հա սա րա կութ յան 
մեջ առ կա կարծ րա տի պե րը կա ղա պա րի մեջ են պա հում ԹՆՕ կա նանց՝ 
մե թա դո նա յին փո խա րի նող բուժ ման գոր ծըն թա ցում ներգ րավ վե լու հար-
ցում. շա տե րը մեծ դժվա րութ յամբ եմ հա մա ձայ նում այ ցե լել բուժ հաս տա-
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տութ յուն, որ պես զի ի րենց ոչ ոք չտես նի, և ի րենց վի ճա կի մա սին չի մա-
նան։

«...իմ աշ խա տան քա յին պրո ցե սում մի մի տում եմ նկա տել, 
երբ հատ կա պես մի ջին տա րի քի կա նայք, մշտա պես ապ րե լով 
բռնութ յան ցիկ լի մեջ, այ նուա մե նայ նիվ, «բա ժան ված կին» լի նելն 
ա վե լի վատ են դի տար կում, քան բռնութ յան մեջ շա րու նա կա-
կան ապ րե լը։ Ան գամ այն դեպ քում, երբ ժա մա նա կին բռնութ յուն 
գոր ծադ րող տղա մարդն այլևս «նույն տղա մար դը» չէ, ըն տա նե-
կան հա րա բե րութ յուն նե րը «մե ռած» են, կինն էլ ար դեն «ոտ քի է 
կանգ նել», աշ խա տում է, ի րենց վե րա բեր մուն քը ա մուս նա լու ծութ-
յա նը խու սա փո ղա կան է. նրանք այս պես են ար տա հայտ վում. 
«Չ նա յած ա մուս նուս վի ճակն ար դեն վատ է, բայց ես, մեկ է, չէի 
ու զի ա մուս նա լուծ վա ծի կար գա վի ճակ դնել վրաս»։ Ն րանց պատ-
կե րաց մամբ հա սա րա կութ յունն ան հան դուր ժող է ա մուս նա լուծ-
ված կա նանց նկատ մամբ»։ (ՀԿ ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ)

«...հա սա րա կութ յան կար ծիքն իր ներք նաշ խարհն այն քան է կա-
ղա պա րել, որ ԹՆՕ կի նը, թե կուզ ապ րե լով մե նակ, խու սա փում 
է գնալ և ս տա նալ մե թա դո նա յին բու ժում, ո րով հետև մտա ծում է՝ 
հան կարծ հարևա նը կի մա նա, խա նու թի աշ խա տո ղը կի մա նա և 
այլն։ Այս հա սա րա կութ յան մեջ ձևա վոր ված կար ծի քից ել նե լով՝ 
նա չի դի մում ոչ մի տեղ»։ (ՀԿ ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ)
Աշ խա տան քի ըն դուն վե լը ևս խնդ րա հա րույց է ՄԻԱՎ-ով ապ րող կա-

նանց հա մար, հատ կա պես երբ ի մա նում են ի րենց կար գա վի ճա կի մա-
սին, իսկ հա մայն քի բնա կիչ նե րի կող մից հո գե բա նա կան բռնութ յան 
տար բեր դրսևո րում նե րը եր բեմն ստի պում են, որ ՄԻԱՎ դրա կան կար-
գա վի ճակ ու նե ցող կա նայք տե ղա փոխ վեն բնակ վե լու այլ մար զում։

«...մի դեպք ենք ու նե ցել, որ ՄԻԱՎ-ով ապ րող կնո ջը նույ նիսկ 
հա վա քա րար չէին ըն դու նել, քա նի որ նրա ա մու սի նը հա մայն քում 
տա րա ծել էր կնոջ ՄԻԱՎ կար գա վի ճա կի մա սին»։ (ՀԿ ո լոր տի 
ներ կա յա ցու ցիչ)

«...կի նը փո խել էր իր բնա կա վայ րը՝ հա մայնքն ու մար զը, ու րիշ 
տե ղում էր տուն վար ձել, ո րով հետև հա մայն քում ի մա ցել էին իր և 
իր ե րե խա յի կար գա վի ճա կի մա սին. ե րե խան՝ ման կա պար տե զում, 
իսկ կի նը շրջա պա տում ա նընդ հատ բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քի 
էին ար ժա նա նում, աշ խա տան քի տե ղա վոր վե լու մա սին խոսք լի նել 
չէր էլ կա րող։ Միակ ել քը այլ հա մայն քում տուն վար ձելն ու կյան քը 
նո րո վի սկսելն էր»։ (ՀԿ ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ)
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 Մաս նա գետ ներն ա ռանձ նաց րել են այն պի սի ի րա վի ճակ, երբ հա-
մայն քի ներ սում ՄԻԱՎ-ով ապ րող տղա մար դիկ ՄԻԱՎ-ով ապ րող միայ-
նակ կա նանց նկատ մամբ դրսևո րում են տար բե րակ ված բա ցա սա կան 
վե րա բեր մունք. այդ տղա մարդ կանց տե սանկ յու նից ՄԻԱՎ-ով ապ րող 
միայ նակ կա նայք «հեշտ հա սա նե լի են», ՄԻԱՎ-ը «գցում է կնոջ ար ժե-
քը», և ի րենց հա մար կա նայք բա ժան վում են եր կու խմբի՝ «մա քուր» կին 
և «ՄԻԱՎ-ով վա րակ ված կին»։

 Գեն դե րա յին բռնութ յան դրսևո րում նե րը ինս տի տու ցիո նալ (մի զո) մա-
կար դա կում

Անդ րա դառ նա լով ինս տի տու ցիո նալ մա կար դա կում թի րա խա յին 
խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հան դեպ գեն դե րա յին բռնութ յան դրսևո-
րում նե րին՝ բո լոր փոր ձա գետ նե րը երևույ թի դեմ պայ քարն ա ռա վել արդ-
յու նա վետ դարձ նե լու հար ցում ա ռա ջադ րել են սանկ ցիա նե րի կի րառ ման 
պրակ տի կան՝ նշե լով, որ այդ պրակ տի կա յի ձևա վո րու մը լծակ կդառ նա և 
ազ դե ցութ յուն կու նե նա աշ խա տա կից նե րի մտա ծո ղութ յան վրա և կ հան-
գեց նի վար քագ ծի ու վե րա բեր մուն քի փո փո խութ յան։ ՀԿ ո լոր տի մաս նա-
գետ նե րը մի շարք դեպ քեր ներ կա յաց րին, ո րոն ցում բուժ հաս տա տութ-
յան անձ նա կազ մի կող մից ակն հայտ դրսևոր վել էր թի րա խա յին խմբե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րին ծա ռա յութ յուն չտրա մադ րե լու վար քա գիծ։ Մաս նա-
գետ նե րի կար ծի քով դրա պատ ճա ռը ինչ պես հի վան դութ յան նկատ մամբ 
գի տե լի քի պա կասն է, այն պես էլ այդ խմբի կա նանց նկատ մամբ կարծ-
րա տի պա յին վե րա բեր մուն քը։ 

«...ի՞նչ է նշա նա կում՝ ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տութ յան աշ-
խա տա կի ցը հրա ժար վել է ՄԻԱՎ-ով ապ րող կնո ջը ծա ռա յութ յուն 
մա տու ցե լուց։ Դա ան թույ լատ րե լի և դա տա պար տե լի է»։ ( Պե տա-
կան ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ)

«...օ րեն քով նա խա տես ված կար գով բու ժաշ խա տո ղի կող մից ծա-
ռա յութ յուն մա տու ցե լուց հրա ժար վե լը քրեո րեն պատ ժե լի ա րարք 
է։ Ա յո՛, նման դեպ քե րում պատ ժա մի ջոց նե րը պետք է ան խու սա-
փե լի լի նեն»։ (ՀԿ ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ)

«...ե թե այդ կա նանց թե կուզ չնչին տո կո սը վատ վե րա բեր մուն-
քի է ար ժա նա ցել կամ բռնութ յան է են թարկ վել ոս տի կա նութ յու-
նում (ընդ ո րում՝ բնավ կարևոր չէ, թե բռնութ յունն ինչ դրսևո րում է 
ունե ցել), տրա մա բա նա կան է, որ դա կձևա վո րի խու սա փո ղա կան 
վար քա գիծ ոս տի կա նութ յուն դի մե լու հար ցում, ինչ պես նաև վստա-
հութ յան ան կում այդ կա ռույ ցի նկատ մամբ։ Միան շա նակ, նման 
բո լոր դեպ քե րը պետք է բարձ րա ձայն վեն, և ք րեա կան դա տա վա-
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րութ յան օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով պետք է հա րուց վեն 
քրեա կան գոր ծեր»։ ( Պե տա կան ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ)

«...պա րա դոքս է. մի կող մից՝ ի րա վա պահ մար մին նե րի գոր ծա-
ռույթ նե րից մե կը հան ցա վո րութ յան դեմ պայ քարն է, մյուս կող-
մից՝ այդ հա մա կար գում պաշտ պա նութ յուն փնտրող նե րի նկատ-
մամբ հա մա կարգն է դրսևո րում հան ցա վո րութ յուն»։ (ՀԿ ո լոր տի 
ներ կա յա ցու ցիչ)
Այս ա ռու մով հատ կա պես պե տա կան ո լոր տի փոր ձա գետ նե րի կող-

մից կարևոր վել է տար բեր ո լորտ նե րին պատ կա նող կա ռույց նե րում ներ-
քին վե րահս կո ղութ յուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի ստեղ ծու մը` թի րա-
խա յին խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հան դեպ բռնութ յան տար բեր ձևե րի 
դրսևո րում նե րը կան խե լու նպա տա կով։ Նաև անհ րա ժեշ տութ յուն է դիտ-
վել կա տա րե լա գոր ծե լու գոր ծող ի րա վա պահ հա մա կար գի գոր ծու նեութ-
յու նը, որն, ըստ էութ յան, պետք է շա րու նա կա բար ա պա հո վի քա ղա քա ցի-
նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յու նը։

«...հղիութ յան 24-րդ շա բա թում ա մուս նուս ծնող նե րը ստի պել են 
հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հա տում կա տա րել՝ պայ մա նա վոր-
վա ծութ յուն ձեռք բե րե լով Երևա նում գտնվող բժշկա կան կենտ-
րոն նե րից մե կի բժշկի հետ: Իմ ՄԻԱՎ կար գա վի ճա կի բա ցա հայ-
տու մից հե տո ա մուս նուս ծնող նե րը ստի պե ցին ա մուս նա լուծ վել՝ 
իմ կար գա վի ճա կի մա սին լու րը տա րա ծե լով հա մայն քով մեկ: 
Դ րա նից հե տո հա մայն քի բնա կիչ ներն ար գե լում էին ինձ նստել 
հա սա րա կա կան տրանս պորտ։ ...երբ ար նա հո սե լով մի քա նի 
կի լո մետր ոտ քով գնա ցի պո լիկ լի նի կա, այն տեղ հրա ժար վե ցին 
ինձ ծա ռա յութ յուն մա տու ցե լուց, մաս նա վո րա պես, ուլտ րա ձայ-
նա յին հե տա զո տութ յուն կա տա րե լուց։ Հիմ նա վո րումն այն էր, որ 
ե թե հե տա զո տեն, ա պա ինձ նից հե տո սար քա վո րու մը պի տի փո-
խեն»։ (ՄԻԱՎ-ով ապ րող կին)
Ինչ պես պե տա կան, այն պես էլ ՀԿ ո լոր տի ո րոշ փոր ձա գետ ներ ան-

հանգս տութ յուն հայտ նե ցին, որ հատ կա պես ՄԻԱՎ-ով ապ րող ան ձանց 
սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յան հաս տա տութ յուն ներ դի մե լու գոր ծըն թա-
ցը խիստ խնդրա հա րույց է, քա նի որ ՀՀ Կա ռա վա րութ յան 27.12.2001 թ. 
N1286 ո րոշ ման7 հա մա ձայն՝ ՄԻԱՎ-ը նե րառ ված է շրջա պա տի հա մար 
վտանգ ներ կա յաց նող հի վան դութ յուն նե րի ցան կում, իսկ հաս տա տութ-

7   ՀՀ ԿառավարE թյան 27 դեկտեմբերի 2001 թվականի N 1286 որոշE մ շրջապատի 
հա մար վտանգ ներկայացնող հիվանդE թյE նների ցանկը հաստատելE  մասին 
(հավել վածը խմբ. 28.03.13 N 296-Ն), հղE մն  այստեղ՝ https://www.arlis.am/
DocumentView.aspx?DocID=82483
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յուն նե րում ըն դուն ման գոր ծըն թա ցում ա ռաջ նորդ վում են այդ ո րոշ մամբ։ 
Ուս տի փոր ձա գետ նե րը նշե ցին, որ բա ցի ըն թա ցա կար գա յին փո փո խութ-
յուն նե րից՝ անհ րա ժեշտ է նաև այդ հաս տա տութ յուն նե րի անձ նա կազ մե-
րի շրջա նում բարձ րաց նել ՄԻԱՎ վա րա կից խու սա փե լու արդ յու նա վետ 
ու ղի նե րի մա սին զգա յու նութ յու նը, ՄԻԱՎ-ի վե րա բեր յալ թյուր կար ծիք-
ներն ու կարծ րա տի պե րը` դրանք հաղ թա հա րե լու նպա տա կով, ինչ պես 
նաև ի րա կա նաց նել ՄԻԱՎ վա րա կի կան խար գել ման ծրագ րեր՝ ուղղ ված 
անվ տանգ սե ռա կան վար քագ ծի ձևա վոր մա նը, պահ պա նա կի ճիշտ օգ-
տա գործ մա նը և այլն։

«...շա տե րին թվում է, թե ՄԻԱՎ-ով ապ րող ան ձի հետ նույն մի-
ջա վայ րում ապ րե լը, հա մա տեղ սնվելն ի րենց կկանգ նեց նեն 
ՄԻԱՎ-ով վա րակ վե լու վտան գի առջև, այ նինչ հի վան դութ յան 
մա սին բազ մա թիվ աղբ յուր նե րում կա րե լի է կար դալ, որ այն օ դա-
կա թի լա յին ճա նա պար հով փո խանց վող հի վան դութ յուն չէ»։ ( Պե-
տա կան ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ)
 Թեև բնակ չութ յան բժշկա կան օգ նութ յան և ս պա սարկ ման մա սին 

օ րեն քը8 սահ մա նում է, որ յու րա քանչ յուր ոք ի րա վունք ու նի բժշկա կան 
օգ նութ յուն և ս պա սար կում ստա նա լու իր բնա կա վայ րին մոտ գտնվող 
բուժ հաս տա տութ յու նում, սա կայն ՀԿ ո լոր տի ո րոշ ներ կա յա ցու ցիչ ներ 
ներ կա յաց րին այն պի սի ի րա վի ճակ ներ, երբ ՄԻԱՎ-ով ապ րող կա նայք 
բու ժանձ նա կազ մի կող մից բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քի ար ժա նա նա-
լու պատ ճա ռով ստիպ ված են լի նում ծա ռա յութ յուն նե րը ստա նալ այլ հա-
մայնք նե րում գոր ծող հաս տա տութ յուն նե րում։

«...դեպ քեր են ե ղել, երբ ՄԻԱՎ դրա կան կար գա վի ճակ ու նե ցող 
հղի կի նը, ո րը լիար ժեք ի րա վունք ու նի հղիութ յան ողջ ըն թաց քում 
սպա սարկ վե լու իր տե ղա մա սա յին պո լիկ լի նի կա յում, նա խընտ րել 
է այդ բժշկա կան ծա ռա յութ յու նը ստա նալ այլ վայ րում, նախ՝ այն 
պատ ճա ռով, որ հան կարծ իր հա մայն քում չի մա նան իր կար գա վի-
ճա կի մա սին, քա նի որ էս տեղ մենք լրա ցու ցիչ բախ վում ենք անձ-
նա կան տե ղե կատ վութ յան և բժշ կա կան գաղտ նի քի տա րած ման 
խնդրին, և հե տո՝ անձ նա կազ մի վե րա բեր մուն քը կտրուկ փոխ վել է 
բա ցա սա կան ա ռու մով, իսկ ո րոշ դեպ քե րում էլ ան գամ հրա ժար վել 
են ծա ռա յութ յուն մա տու ցե լու ց»։ (ՀԿ ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ)

«...ես պետք է վի րա հատ վեի, և բո լոր ա նա լիզ նե րը հանձ նե լուց 
հե տո, բնա կա նա բար, թևե րիս վի ճա կից և ե րակ նե րիս տես-

8   ՀՀ օրենքը բնակչE թյան բժշկական օգնE թյան և սպասարկման մասին՝ ընդE նված 
ԱԺ-ի կողմի ց 04.03.1996 թվականին, հղE մն  այստեղ՝ https://www.arlis.am/
documentview.aspx?docID=104958 
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քից նկա տե ցին «ինչ-որ բան», և ու ղիղ չմեր ժե լու հա մար (որ ես 
թմրան յութ օգ տա գոր ծող եմ) ա սա ցին, որ ինձ մոտ ինչ-որ բան 
այն չէ, պետք է հի մա գնամ, ո րոշ վի տա մին ներ ըն դու նեմ, իբր 
թե կար գա վոր վեմ, հե տո գամ վի րա հա տութ յան։ Ա րե ցի այն պես, 
ինչ պես ա սել էին, և ո րոշ ժա մա նակ հե տո նո րից գնա ցի բժշկի 
մոտ, որ ի մա նամ վի րա հա տութ յան օր վա մա սին։ Այդ ժա մա նակ 
էլ ա սա ցին, որ հեր թի մեջ մար դիկ կան, պետք է սպա սել և այլն։ 
Ինձ հա մար շատ պարզ էր, որ ինձ ուղ ղա կի չեն ու զում սպա սար-
կել»։ (ԹՆՕ կին)
 Մեկ այլ խնդիր է բու ժանձ նա կազ մի կող մից բժշկա կան քար տե րի 

վրա նշու մով պի տա կա վո րե լը. ըստ ՀԿ ո լոր տի ներ կա յա ցուց չի՝ նման 
վար քա գի ծը բժիշկ նե րը հիմ նա վո րում են զգու շութ յան և զ գո նութ յան 
դրսևոր ման հան գա ման քով, այ նինչ ա ռող ջա պա հութ յան հա մա կար գում 
հի վան դութ յուն նե րը, այդ թվում՝ ՄԻԱՎ-ը, ու նեն ի րենց հա տուկ կո դը9, 
ո րով նշու մը բժշկա կան քար տի հա մա պա տաս խան տո ղում է թի կա պես 
ա ռա վել ըն դու նե լի տար բե րակ է։

«...երբ ես մի ա ռի թով հարց րի բժշկին, թե ին չու է պա ցիեն տի 
ան կե տա յի ա ռա ջին է ջի աջ վերևի անկ յու նում կար միր գույ նով 
գրված «ՄԻԱՎ», նա ինձ պա տաս խա նեց. « Դա ար վում է ներ-
քին կար գով, որ պես զի իմ կո լե գան ու շա դիր լի նի»։ Արդ յուն քում 
այդ «զգու շութ յան դրսևոր մամբ» պա ցիեն տի կար գա վի ճա կի մա-
սին ի մա նում եմ բազ մա թիվ մար դիկ, քա նի որ ան կե տան բժշկի 
սեն յա կից բուժք րոջ մի ջո ցով տե ղա փոխ վում է ռե գիստ րա ցիա յի 
բա ժին, որ տեղ աշ խա տում են ևս  եր կու-ե րեք հո գի, և այդ ճա նա-
պար հին պատ կե րաց նում ենք, ա յո՞, թե քա նի հո գի կա րող է տի-
րա պե տել անձ նա կան բնույ թի տե ղե կութ յա նը»։ (ՀԿ ո լոր տի ներ-
կա յա ցու ցիչ)

«...ես Մա սի վի հի վան դա նո ցում եմ ծննդա բե րել երկ րորդ բա լի-
կիս, ան կե տա յիս վրա հենց ա ռա ջին է ջի աջ կող մում գրված էր 
«ՄԻԱՎ»»։ (ՄԻԱՎ-ով ապ րող կին)
«...անձ նա կան տվյալ նե րի պաշտ պա նութ յուն գո յութ յուն չու նի: Օ րի-

նակ՝ իմ աշ խա տան քա յին պրակ տի կա յում դեպք եմ ու նե ցել, երբ Հան-
րա պե տա կան հի վան դա նո ցում ծննդա բե րած կնոջն այ ցե լած հա րա-
զատ նե րը բժշկի սխալ պահ ված քի հետևան քով տե ղե կա ցել են նրա 
9   ՀՀ առողջապահE թյան նախարարի՝ վարակիչ հիվանդE թյE նների «իրական ժա-

մանակE մ» էլեկտրոնային համաճարակաբանական հսկողE թյE ն սանի տարա-
հա մաճարակային նորմե րի և կանոնների հաստատման մասին N35-Ն հրամանը, 
17.12.2010 թ., Ձև 1ա, հղE մն  այստեղ՝ https://www.arlis.am/documentview.aspx?-
docID=65171
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կար գա վի ճա կի մա սին. հա րա զատ նե րից ոչ ոք չի ի մա ցել, որ ծննդկանն 
ու նրա ա մու սինն ու նեն ՄԻԱՎ դրա կան կար գա վի ճակ, և բ ժիշ կը, մո տե-
նա լով նա խաս րա հում կանգ նած մարդ կանց, կար գադ րել է «սպի դով հի-
վան դի հա րա զատ նե րին ու ղեկ ցել»»։ (ՀԿ ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ)

Խն դիր նե րի մեկ այլ խումբ էլ վե րա բե րում է սո ցիա լա կան խմբում 
ներգ րավ ված նե րին, օ րի նակ՝ երբ շա հա ռուն ու նի հաշ ման դա մութ յան կար-
գա վի ճակ կամ ընդգրկ ված է սո ցիա լա կան հա տուկ խմբում, ա պա նրա 
հա մար բժշկա կան օգ նութ յունն ու սպա սար կումն անվ ճար են, սա կայն երբ 
բու ժանձ նա կազմն ի մա նում է նրա ՄԻԱՎ դրա կան կար գա վի ճա կի կամ 
թմրան յու թեր օգ տա գոր ծե լու մա սին, միան գա մից եր կու խնդիր է ա ռա ջա-
նում. մի դեպ քում՝ ժխտո ղա կան պա տաս խա նում են՝ «ո՛չ, մենք չու նենք այդ 
ծա ռա յութ յու նը», մյուս դեպ քում՝ «այդ ծա ռա յութ յու նը ձեզ հա մար անվ ճար 
չէ»։ Եր կու դեպ քում էլ նպա տա կը ծա ռա յութ յուն մա տու ցե լուց հրա ժար վելն 
է և այդ բուժ հաս տա տութ յու նից այլ տեղ ուղ ղոր դե լը։

ՀԿ ո լոր տի մաս նա գետ նե րը թի րա խա յին խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րին սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յան ա պա հով ման հար ցում կարևո րել են 
նաև հա մայն քում գոր ծող խնա մա կա լութ յան և հո գա բար ձութ յան մար-
մին նե րի (ԽՀՄ) գոր ծու նեութ յու նը։ Աշ խա տան քի բե րու մով առն չութ յուն-
ներ ու նե նա լով ԽՀՄ-ի հետ՝ մաս նա գետ նե րը հի շա տա կել են մի շարք 
դեպ քեր, երբ ԽՀՄ-ի ոչ պատ շաճ և ան հետևո ղա կան աշ խա տան քի 
հետևան քով ըն տա նի քը կամ ան ձը հայտն վում է կյան քի դժվա րին ի րա-
վի ճա կում։

«...մենք մի շա հա ռու ըն տա նիք ու նեինք, ո րը բնակ վում էր ան-
մարդ կա յին պայ ման նե րում, և որ տեղ կա յին ՄԻԱՎ-ով վա րակ-
ված եր կու ե րե խա ներ։ Մի կող մից՝ բա ցա հայտ վել էր դրա կան 
կար գա վի ճա կով դեպք, և հա մա պա տաս խան կենտ րո նը հետևո-
ղա կա նո րեն հե տա զո տութ յունն ա րել, դե ղե րը տրա մադ րել էր, 
իսկ մյուս կող մից՝ ու նեինք ոչ ա դեկ վատ վի ճա կում գտնվող 
մայր, ո րը դե ղե րը ե րե խա յին չէր տա լիս։ Բ նա կա նա բար, այս-
տեղ բժիշկն օգ նել չէր կա րող, պետք է աշ խա տեր սո ցիա լա կան 
ծա ռա յութ յու նը, ո րը, ցա վոք, ան գոր ծութ յան էր մատն ված։ Ի րա-
կա նում ԽՀՄ-ն պետք է բա ցա հայ տի նման դեպ քե րը, և հատ-
կա պես, երբ հար ցը վե րա բե րում է ե րե խա յի ա ռող ջութ յանն ու 
ա պա հո վութ յա նը, պետք է նիստ կազ մա կեր պել, որ տեղ մենք 
կներ կա յաց նեինք մեր հստակ և հիմ նա վոր դիր քո րո շու մը։ Քա-
նի որ ի րենց դիր քո րո շու մը բո լո րո վին այլ էր՝ ե րե խա նե րին թող-
նել նույն տե ղում, այդ պես էլ ա րե ցին։ Միայն մեր սո ցիա լա կան 
աշ խա տող նե րի ա հա զան գե րի, հետևո ղա կան աշ խա տան քի 
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շնոր հիվ մի կերպ կա րո ղա ցանք ե րե խա նե րին ման կա տուն տե-
ղա փո խել, քա նի որ ե րե խա նե րին մոր մոտ թող նե լը ծայ րա հեղ 
վտան գա վոր էր դար ձել»։ (ՀԿ ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ)

«...մեկ այլ դեպ քում բա ցա հայտ վել էր, որ կինն ու նի ՄԻԱՎ, սա-
կայն ա մու սինն ու ըն տա նի քի ան դամ նե րը թույլ չեն տա լիս, որ 
նա գա Երևան և բու ժու մը ստա նա։ Ն րան պա հում են շա րու-
նա կա կան բռնութ յան մեջ։ Ո՞ւր դի մի այս կի նը։ Ին քը չի կա րող 
դի մել ճգնա ժա մա յին կենտ րոն ներ, ա պաս տա րան ներ, ոս տի-
կա նութ յուն, նաև ո րով հետև վստա հութ յուն չու նի, որ օգ նութ-
յուն կստա նա, և երկ րորդ՝ ի րեն ա նընդ հատ հսկո ղութ յան տակ 
են պա հում։ Մի կող մից՝ բժիշ կը զան գում, ա սում է՝ ա րի դեղդ 
ստա ցիր, բայց մյուս կող մից՝ նա չի կա րող գալ Երևան, քա նի 
որ ի րեն օգ նող չկա։ Հարց է ա ռա ջա նում. ո՞վ կօգ նի ի րեն, որ 
դուրս գա այդ բռնութ յան մի ջա վայ րից և գ նա ստա նա իր բու ժու-
մը։ Է լի հան գում ենք նրան, որ սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն նե րը 
չեն աշ խա տում, չկա վստա հութ յուն սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յան 
մե խա նիզմ նե րի նկատ մամբ, այդ իսկ պատ ճա ռով էլ կա նանց 
կող մից դի մե լու փորձ ան գամ չի ար վում։ Այս տեղ նաև խնդիր 
ու նենք ոս տի կա նութ յան հետ. միջ գե րա տես չա կան հա մա գոր-
ծակ ցութ յուն գո յութ յուն չու նի։ Մենք կար ծես թե միշտ թի րա խա-
վո րում ենք ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յա նը, ո րով հետև 
հան րա յին ա ռող ջա պա հութ յան վե րա բեր յալ քա ղա քա կա նութ-
յուն մշա կողն ինքն է, բայց քաջ գի տակ ցում ենք, որ մե նակ ոչ 
մի բան չի կա րող ա նել, և սա հստակ ցույց է տա լիս միջ գե րա-
տես չա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան կարևո րութ յու նը»։ (ՀԿ ո լոր-
տի ներ կա յա ցու ցիչ)
Ընդ հա նուր առ մամբ, բո լոր փոր ձա գետ նե րը թի րա խա յին խմբե րի 

ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հան դեպ գեն դե րա յին բռնութ յան դեմ պայ քա րում 
կարևո րել են նաև քա ղա քա ցի նե րի ի րա վա գի տակ ցութ յան բարձ րաց ման 
խնդի րը: Այս ա ռու մով ա ռանձ նա կի շեշ տադր վել են հան րութ յան ի րա-
զեկ մանն ուղղ ված ար շավ նե րի շա րու նա կա կան ի րա կա նա ցու մը և գի տե-
լիք նե րի տա րա ծու մը: Բո լոր մաս նա գետ ներն այս հար ցում էա կա նո րեն 
հատ կան շել են ՔՀԿ-նե րի դե րը (ՄԻԱՎ-ով ապ րող ան ձանց և ԹՆՕ ան-
ձանց պա րա գա յում՝ հենց ԻԱԻՄ ՍՀԿ-ի), ա ռանց ո րոնց գոր ծու նեութ յան 
և լուրջ դե րա կա տա րութ յան հա սա րա կութ յան տար բեր շրջա նակ նե րում 
աս տի ճա նա կան փո փո խութ յուն նե րի ներ մուծ ման, գի տե լիք նե րի տա րած-
ման, հան րա յին ի րա զեկ ման ար շավ նե րի ու նոր մո տե ցում նե րի ա պա հով-
ման գոր ծըն թաց նե րը լուրջ խո չըն դոտ նե րի առջև կա րող են կանգ նել։
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 Բո լոր մաս նա գետ ներն ա ռաջ նա յին են հա մա րել նաև կրթութ յան 
ո լոր տը, կրթութ յան և դաս տիա րա կութ յան ճա նա պար հով հան դուր ժո ղա-
կա նութ յան սեր մա նու մը և ամ րապն դու մը։ Ընդ ո րում՝ կրթութ յան մեջ ոչ 
բռնի, անխտ րա կան մո տե ցում նե րի տա րա ծու մը կարևոր վել է կրթութ յան 
բո լոր օ ղակ նե րում՝ սկսած հան րակր թութ յու նից մինչև բու հա կան հաս տա-
տութ յուն ներ, որ տեղ մո տե ցում նե րը, մե թոդ նե րը և կր թա կան ծրագ րե րը 
հա մա լիր կեր պով պետք է նպաս տեն ա զատ և հան դուր ժող քա ղա քա-
ցու ձևա վոր մա նը: Թե մա տիկ ուղղ վա ծութ յամբ (խա րան/խտրա կա նութ-
յուն, գեն դե րա յին բռնութ յուն, ՄԻԱՎ-ով ապ րող ան ձանց և ԹՆՕ ան-
ձանց ի րա վունք ներ և այլն) կրթա կան ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը խիստ 
ար դիա կան է դիտ վել նաև տար բեր ո լորտ նե րի մաս նա գետ նե րի հա մար 
(այդ թվում նաև՝ հետ բու հա կան մաս նա գի տա կան կրթութ յան)։

«...մեր շա հա ռու կա նան ցից մե կը ո րո շել էր իր կար գա վի ճա-
կի մա սին ե րե խա նե րին ա սել, քա նի որ վեր ջին ներս ա նընդ հատ 
տես նում էին, որ մայ րը դե ղեր է խմում։ Ու էդ ըն թաց քում օ րե-
րից մի օր ե րե խա նե րը դպրո ցից ե կել են և սկ սել են էդ օ րը դա-
սի ժա մա նակ քննարկ ված «ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ» թե մա յից խո սել. որ դա 
ինչ ա հա վոր հի վան դութ յուն է, էդ հի վանդ նե րին պետք է վա ռել, 
պետք է ի րեն ցից հե ռու մնալ և այլն։ ...հի մա էդ կի նը ինչ պե՞ս ա սի 
իր ե րե խա նե րին, որ ին քը ՄԻԱՎ ու նի։ Սա ա պա ցույցն է այն բա-
նի, որ դպրո ցում ու կրթա կան ծրագ րե րում ար մա տա պես փո փո-
խութ յուն ներ է պետք մտցնել»։ (ՀԿ ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ)

«...կրթութ յան մի ջո ցով ոչ միայն ար ժե հա մա կար գի փո փո խութ-
յան պետք է ձգտել, այլև գո նե բա զա յին գի տե լիք պետք է ա պա-
հո վել։ Մեր կրթա կան հա մա կար գում «սե ռա կան դաս տիա րա-
կութ յուն», «սե ռա կան կրթութ յուն», «սե ռա կա նութ յուն» թե մա նե րով 
որևէ գի տե լիք չի փո խանց վում, միայն «ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ» թե մա յով 
եր կու դաս է հատ կաց ված, որն էլ ուղ ղա կի թեր թե լով կամ ինք նու-
րույն ու սուց մամբ անց նում են։ Ան գամ բժշկա կան հա մալ սա րա նում 
խո րաց ված գի տե լիք չի տրվում, այ նինչ ա մեն ին չի հիմ քը կրթութ-
յունն է. վե րա բեր մունքն էլ կա րող է կրթութ յամբ փոխ վել, ու վատ 
կրթութ յան և թե րի գի տե լի քի պատ ճա ռով մենք աշ խա տում ենք 
հետևանք նե րի հետ»։ (ՀԿ ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ)
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 ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՄԻԱՎ-ով ապ րող կա նանց և ԹՆՕ կա նանց շրջա նում գեն դե րա յին 
բռնութ յան դրսևո րում նե րի ու սում նա սի րութ յան ըն թաց քում հա վա քա-
գրված քա նա կա կան և ո րա կա կան տվյալ նե րի վեր լու ծութ յու նը թույլ տվեց 
ներ կա յաց նել մի շարք եզ րա կա ցութ յուն ներ, մաս նա վո րա պես.

1.  Թի րա խա յին խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի գեն դե րա յին դիր քո րո-
շում նե րի և կարծ րա տի պե րի ու սում նա սի րութ յու նը ցույց տվեց, որ 
Հա յաս տա նում ապ րող կնոջ և տ ղա մար դու դե րե րի բաշ խու մը, ինչ-
պես նաև ի գա կան և ա րա կան սե ռե րի մա սին պատ կե րա ցում նե րը 
հիմ նա կա նում կարծ րա տի պա յին են։ Այդ կարծ րա տի պա յին պատ-
կե րա ցում նե րը, մաս նա վո րա պես, վե րա բե րում են ըն դու նա կութ-
յուն նե րին, անձ նա յին ո րակ նե րին, ան ձի կեր պա րին, նրա սո ցիա-
լա կան դե րե րին, ինչ պես նաև դրան ցից բխող վար քի նոր մե րին ու 
իշ խա նութ յան գեն դե րա յին բաշխ մա նը։

2.  Կ նոջ և տ ղա մար դու սո ցիա լա կան դե րե րի բազ մա կող մա նի քննար-
կու մը թույլ տվեց եզ րա հան գել, որ հարց ված կա նայք բո լոր բնա-
գա վառ նե րում՝ ըն տա նե կան, կրթա կան, մաս նա գի տա կան, 
նյու թա կան և քա ղա քա կան, տղա մար դու առջև ա վե լի բարձր պա-
հանջ ներ են դնում, քան կնոջ. թի րա խա յին խմբե րի ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րը տղա մարդ կանց դե րը մեծ մա սամբ կարևո րել են ըն տա նի-
քին նյու թա պես ա պա հո վե լու, հա րուստ լի նե լու և բարձր ե կա մուտ 
ու նե նա լու, լավ մաս նա գետ լի նե լու հար ցե րում, իսկ կա նանց դե րը՝ 
միայն ըն տա նի քում, որ տեղ նրանց ե րա զանք ներն ու ձգտում ներն 
ամ փոփ վում են հենց մայ րա կան դե րը լա վա գույնս կա տա րե լու մեջ։

3.  Հարց ված նե րի մեծ մասն ի րեն եր ջա նիկ չի հա մա րում. միայն 
4.7%-ն է նշել, որ ի րեն հա մա րում է շատ եր ջա նիկ, 37.6%-ը՝ բա-
վա կան եր ջա նիկ, 45.3%-ը՝ ոչ այն քան եր ջա նիկ, իսկ 12.4%-ը բո լո-
րո վին եր ջա նիկ չէ: Եր ջան կութ յանն առնչ վող տվյալ նե րը հա մադ-
րե լով հարց ված նե րի սո ցիալ-ժո ղովր դագ րա կան տվյալ նե րի հետ՝ 
հնա րա վո րութ յուն ըն ձեռ վեց բա ցա հայ տե լու մի շարք օ րի նա չա-
փութ յուն ներ, մաս նա վո րա պես.

  18-34 տա րե կան հարց ված կա նայք ի րենց ա մե նաեր ջա նիկն են հա-
մա րում, և որ քան տա րի քա յին շե մը բարձ րա նում է, այն քան նվա-
զում է եր ջան կութ յան զգա ցո ղութ յու նը,

  որ քան բարձր է կրթա կան մա կար դա կը, այն քան հարց ված ներն 
ի րենց ա վե լի եր ջա նիկ են հա մա րում,
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  զ բաղ վա ծութ յան կար գա վի ճա կի ա ռու մով ի րենց ա վե լի եր ջա նիկ 
են հա մա րում գոր ծա զուրկ կա նայք,

  ՄԻԱՎ-ով ապ րող կա նայք, ի տար բե րութ յուն ԹՆՕ կա նանց, ի րենց 
ան հա մե մատ եր ջա նիկ են հա մա րում,

  ըն տա նե կան կար գա վի ճա կի տե սանկ յու նից այ րի կա նայք, ա մուս-
նա ցած (կամ զու գըն կե րոջ հետ ապ րող), ա մուս նա լուծ ված և չա-
մուս նա ցած կա նանց հա մե մատ, ի րենց ա մե նաեր ջա նիկն են հա-
մա րում,

  քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րում ապ րող հարց ված ներն ա ռա վել եր-
ջա նիկ են, քան գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում ապ րող նե րը։

4.  Հարց ված նե րի 69.3%-ի կար ծի քով մեր հա սա րա կութ յու նում առ կա 
է կա նանց և տ ղա մարդ կանց միջև ան հա վա սա րութ յուն, 25.2%-ի 
կար ծի քով ան հա վա սա րութ յուն ա վե լի շուտ կա, իսկ 4.7%-ի կար-
ծի քով՝ ա վե լի շուտ չկա։ Հարց ված նե րի միայն 0.7%-ն է հա մա րում, 
որ մեր հա սա րա կութ յու նում չկա ան հա վա սա րութ յուն կա նանց և 
տ ղա մարդ կանց միջև: Ընդ ո րում՝ հարց ված նե րի մի ստվար զանգ-
ված կար ծում է, որ կա նանց և տ ղա մարդ կանց միջև ան հա վա սա-
րութ յու նը պահ պա նո ղա կան մտա ծե լա կեր պի հետևանք է, ին չը 
հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված է հա սա րա կութ յան հայ րիշ խա-
նա կան մո դե լով և ի րա զեկ վա ծութ յան ցածր մա կար դա կով։ 

5.  Թի րա խա յին խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներն ա վե լի բարձր են գնա հա-
տել Հա յաս տա նում տղա մարդ կանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ-
յան մա կար դա կը. հարց ված նե րի միայն 1.1%-ն է հի շա տա կել կա-
նանց ի րա վունք նե րի լիո վին պաշտ պան ված լի նե լու մա սին, 15.3%-ը 
նշել է, որ կա նանց ի րա վունք ներն ա վե լի շուտ պաշտ պան ված են, 
իսկ 83.6%-ը՝ որ կա նանց ի րա վունք նե րը պաշտ պան ված չեն։

6.  Թի րա խա յին խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը նշել են ա մուս նու կամ 
զու գըն կե րոջ կող մից կնոջ հան դեպ բռնութ յան վե րա բեր յալ ա վե-
լի բարձր հան դուր ժո ղա կա նութ յան մա սին։ Ֆի զի կա կան, հո գե բա-
նա կան, սե ռա կան և տն տե սա կան բռնութ յուն նե րի 12 դրսևո րում-
նե րից միայն մե կի՝ գու մա րից զրկե լու հար ցում են կա նայք ա վե լի 
քիչ ար դա րաց րել տղա մար դու բռնա րար վար քը։

7.  Հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րը թույլ են տա լիս փաս տել, որ թի-
րա խա յին խմբե րում ա մեն 5 կա նան ցից 4-ն ու նի ման կութ յան 
շրջա նում ծնող նե րի կող մից դա ժան վե րա բեր մուն քի, իսկ ա մեն 4 
կա նան ցից 3-ը՝ վեր ջին 12 ա միս նե րի ըն թաց քում ա մուս նու կամ 
զու գըն կե րոջ կող մից բռնութ յան են թարկ վե լու փոր ձա ռութ յուն։

8.  Թեև հարց ված նե րի կե սից ա վե լին՝ 54.4%-ը, դժվա րա ցել է սահ-
մա նել «գեն դե րա յին բռնութ յուն» հաս կա ցութ յու նը, սա կայն ընդ-
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հա նուր առ մամբ պատ կե րա ցում է ու նե ցել վեր ջի նիս մա սին. պա-
տաս խան նե րը վե րա բե րել են եր կու սե ռե րի միջև ի րա վունք նե րի 
ան հա վա սա րութ յա նը, կա նանց նկատ մամբ ցան կա ցած տե սա կի 
բռնութ յան դրսևոր մա նը, կնոջ ստո րա դաս մանն ու նվաս տաց մա-
նը, տղա մար դու դե րի գե րիշխ մա նը և իշ խա նութ յան ան հա վա սար 
բաշխ մա նը:

9.  Հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րը փաս տում են, որ թի րա խա յին 
խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ա ռօր յա կյան քում և կեն սա գոր ծու-
նեութ յան տար բեր ո լորտ նե րում գեն դե րա յին բռնութ յան դրսևո-
րում ներն ար տա ցոլ վել են բո լոր չորս մա կար դակ նե րում՝ հա սա րա-
կա կան (մակ րո), ինս տի տու ցիո նալ (մե զո), հա մայն քա յին (միկ րո) 
և ան հա տա կան (օն տո գե նե տի կա կան)։ Հարց ված ներն ա մե նից 
հա ճախ գեն դե րա յին բռնութ յան են են թարկ վել ան հա տա կան մա-
կար դա կում, ա պա՝ հա մայն քա յին մա կար դա կում, հա մե մա տա բար 
քիչ դեպ քե րում՝ ինս տի տու ցիո նալ և հա սա րա կա կան մա կար դակ-
նե րում։ Յու րա քանչ յուր մա կար դա կում գեն դե րա յին բռնութ յան 
դրսևո րում ներն ու նեն հետև յալ պատ կե րը.

  Ան հա տա կան մա կար դա կում հարց ված նե րի 84.3%-ը բախ վել է 
բռնութ յան ա մուս նու կամ զու գըն կե րոջ կող մից, իսկ 61.7%-ը՝ ծնո-
ղա կան ըն տա նի քում։

  Հա մայն քա յին մա կար դա կում բռնութ յան դրսևո րում ներն ար տա-
հայտ վել են ինչ պես ա մուս նու կամ զու գըն կե րոջ, այն պես էլ հարց ված 
կա նանց ազ գա կան նե րի կող մից (հա մա պա տաս խա նա բար՝ 57.3% և 
30.7%), աշ խա տա վայ րում կամ աշ խա տան քի դի մե լիս բռնա րար վե-
րա բեր մուն քի է ար ժա նա ցել հարց ված նե րի 13.9%-ը, 9.5%-ը հան դի-
պել է բռնութ յան ըն կեր նե րի կող մից, իսկ 2.6%-ը՝ բռնութ յան են թարկ-
ված ան ձանց ա ռաջ նա յին սո ցիա լա կան մի ջա վայ րում։

  Ինս տի տու ցիո նալ մա կար դա կում թի րա խա յին խմբե րի ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րը (34.5%) գեն դե րա յին բռնութ յան ան հա մե մատ հա ճախ 
են թարկ վել են ա ռող ջա պա հա կան, 17.2%-ը՝ կրթա կան հաս տա-
տութ յուն նե րում, իսկ 10.6%-ը՝ ոս տի կա նութ յու նում։ Բռ նի վե րա բեր-
մուն քի դրսևո րում ներն ա վե լի պա սիվ են ե ղել դա տա րան նե րում և 
կ րո նա կան կա ռույց նե րում (հա մա պա տաս խա նա բար՝ 2.6-ա կան 
տո կոս)։

  Հա սա րա կա կան մա կար դա կում թի րա խա յին խմբե րի ներ կա յա-
ցու ցիչ ներն ա վե լի հա ճախ բռնութ յան են են թարկ վել (17.5%) հան-
րա յին տա րածք նե րում, 14.2%-ը բռնի վե րա բեր մուն քի է հան դի պել 
մշա կու թա յին վայ րե րում, 32.8%-ը՝ հան րա յին սպա սարկ ման ո լոր-
տում, հան րա յին սննդի վայ րե րում և ժա ման ցի վայ րե րում։
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10.  Բռ նութ յան չորս տե սակ նե րի ար տա հայտ ման ձևե րը, դրսևոր ման 
բազ մա զա նութ յունն ու կրկնման հա ճա խա կա նութ յունն ամ փո փե-
լով՝ կա րող ենք փաս տել հետև յա լը.

  Ա ռա վել հա ճախ հարց ված նե րը են թարկ վում են ֆի զի կա կան 
բռնութ յան, ո րը գրե թե նույն հա ճա խա կա նութ յամբ զու գակց վում է 
հո գե բա նա կան բռնութ յան այս կամ ձևով։ Հա մե մա տա բար ա վե լի 
քիչ են տա րած ված տնտե սա կան բռնութ յան դեպ քե րը, ո րին հա-
ջոր դում է սե ռա կան բռնութ յու նը։ Այս ա ռու մով անհ րա ժեշտ է հի-
շա տա կել, որ ա ռա վե լա գույն լա տեն տութ յուն բնու թագ րա կան է սե-
ռա կան բռնութ յա նը, ո րով կա րող են պայ մա նա վոր ված լի նել ցածր 
ցու ցա նիշ նե րը։

  Կ յան քի տար բեր մա կար դակ նե րում թի րա խա յին խմբե րի ներ կա-
յա ցու ցիչ նե րից ա մեն երկ րորդ կի նը են թարկ վում է ֆի զի կա կան և 
հո գե բա նա կան, ա մեն եր րորդ կի նը՝ տնտե սա կան, իսկ ա մեն չոր-
րորդ կի նը՝ սե ռա կան բռնութ յան։

  Ա մեն երկ րորդ հարց ված կի նը շա բա թա կան առն վազն մեկ ան գամ 
բախ վում է բռնի վե րա բեր մուն քի։

11.  Բռ նի վե րա բեր մուն քի դրսևոր ման պա րա գա յում հարց ված նե րի 
վար քա յին մո դել նե րի ու սում նա սի րութ յու նը թույլ է տա լիս փաս-
տել, որ ան հա տա կան մա կար դա կում թի րա խա յին խմբե րի ներ-
կա յա ցու ցիչ ներն ա վե լի հա ճախ հակ ված են ո չինչ չձեռ նար կե լուն, 
իսկ ո րոշ դեպ քե րում էլ ներգ րա վում են ըն կեր նե րին կամ բա րե-
կամ նե րին ի րենց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան հա մար, իսկ 
հա մայն քա յին մա կար դա կում բռնութ յան դրսևո րում նե րի հան-
դի պե լիս ա վե լի հա ճախ փոր ձում են ինք նու րույն լու ծում գտնել 
ստեղծ ված ի րա վի ճա կից։ Ե թե ՀԿ-նե րի օգ նութ յամբ ի րենց ի րա-
վունք նե րի ի րաց ման հա մար պայ քա րում են ա վե լի հա ճախ ինս-
տի տու ցիո նալ մա կար դա կում բռնութ յան հան դի պե լիս, ա պա 
հա սա րա կա կան մա կար դա կում բռնութ յան դեպ քե րի առնչ վե լիս 
հարց ված նե րը հիմ նա կա նում փոր ձում են հե ռու մնալ կոնֆ լիկ տա-
յին ի րա վի ճակ նե րից, իսկ չնչին դեպ քե րում էլ դի մում են օ րի նա-
պահ մար մին նե րին։

12.  Այն հար ցին, թե «Ի՞նչն է պատ ճա ռը, որ բռնի վե րա բեր մուն-
քի դեպ քում ո չինչ չեք ձեռ նար կում և (կամ) փոր ձում եք հե ռու 
մնալ», բո լո րը հա վա սա րա պես ա ռաջ քա շե ցին ե րեք հան գա-
մանք՝ բռնութ յու նը դա տա պար տող դա տա կան պրակ տի կա յի և 
ի րա վա կան մշա կույ թի բա ցա կա յութ յու նը, պե տա կան մար մին նե-
րի գոր ծու նեութ յան նկատ մամբ վստա հութ յան բա ցա կա յութ յու նը, 
ինչ պես նաև հա սա րա կութ յան մեջ կնոջ դե րի մա սին ար մա տա-
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վոր ված կարծ րա տի պա յին պատ կե րա ցում նե րը, նոր մերն ու ար-
ժեք նե րը։

13.  Հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րը ցույց են տա լիս, որ թի րա խա-
յին խմբե րի 274 ներ կա յա ցու ցիչ նե րից միայն 22-ն է առ հա սա-
րակ դի մել այս կամ այն կա ռույ ցին՝ ա ջակ ցութ յուն ստա նա լու և 
ի րա վունք նե րի արդ յու նա վետ ի րաց ման նպա տա կով։ Ընդ ո րում՝ 
ՄԻԱՎ-ով ապ րող կա նայք ա ջակ ցութ յուն ստա նա լու նպա տա կով 
ա վե լի հա ճախ են դի մել ա պաս տա րան, ճգնա ժա մա յին կենտ րոն, 
սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յան կենտ րոն և ոս տի կա նութ յուն, քան 
ԹՆՕ կա նայք։ Հարկ է նշել, որ վե րոնշ յալ կա ռույց նե րին եր բեք 
չդի մե լու պատ ճառ ներն, ըստ հարց ված նե րի, բա վա կա նին բազ-
մա զան են. նրանց գրե թե կե սը (45.6%) նշել է՝ եր բեք չի պատ-
կե րաց րել, որ ա ջակ ցութ յան նպա տա կով կա րե լի է դի մել նման 
կա ռույց նե րի, 33.2%-ը վստա հութ յուն չի ու նե ցել, որ որևէ տեղ դի-
մե լիս պաշտ պան ված կլի նի, 22.6%-ը նշել է ա մո թի մա սին՝ պատ-
ճա ռա բա նե լով, որ որևէ կա ռույ ցի դի մե լը կա րող է վար կա բե կել 
իր և ըն տա նի քի պա տի վը, իսկ չնչին՝ 9.5%-ը՝ վա խի մա սին՝ հիմ-
նա վո րե լով, որ ցան կա ցած տեղ դի մե լուց հե տո իր վի ճակն ա վե լի 
կբար դա նա, և այդ քայ լի հա մար ևս կեն թարկ վի բռնութ յան։

14.  Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ հետև յալ հինգ փաս տաթղ թերն 
ուղղ ված են հա սա րա կա կան կյան քի բո լոր ո լորտ նե րում կա նանց 
և տ ղա մարդ կանց ի րա վունք նե րի և հ նա րա վո րութ յուն նե րի ի րաց-
ման հա մար նպաս տա վոր պայ ման նե րի ստեղծ մա նը, այ նուա մե-
նայ նիվ, դրանց վե րա բեր յալ հարց ված նե րի ի րա զեկ վա ծութ յան 
մա կար դա կը բա վա կան ցածր է.
•  ՀՀ գեն դե րա յին քա ղա քա կա նութ յան ռազ մա վա րա կան ծրա գիր.
• Ընդ դեմ գեն դե րա յին բռնութ յան ազ գա յին ծրա գիր.
•  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 մա սին ՀՀ օ րենք.
•  Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան բո լոր ձևե րի վե րաց ման 

մա սին ՄԱԿ-ի կոն վեն ցիա.
•  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։

15.  Հարց ված նե րը, գնա հա տե լով գեն դե րա յին բռնութ յան դեմ պայ քա-
րի ի րա կա նաց ման մե խա նիզմ նե րի գոր ծու նեութ յու նը, որ պես միա-
ն շա նա կո րեն գոր ծող մե խա նիզմ ներ՝ ա մե նից հա ճախ հի շա տա կել 
են խո ցե լի խմբե րի շա հե րի և ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան մի-
ջոց նե րի մա սին (19.7%), փո խա րե նը, որ պես միան շա նա կո րեն չգոր-
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ծող մե խա նիզմ ներ, 28.1% հարց ված նե րը նշել են պե տա կան մար-
մին նե րի հետ աշ խա տան քի, իսկ 26.3%-ը՝ հան դուր ժո ղա կա նութ յան 
և բազ մա զա նութ յան վե րա բեր յալ ի րա զեկ ման մա սին: Այս պի սով՝ 
որ քան մեծ է այս կամ այն մե խա նիզ մի գոր ծու նեութ յան հար ցում 
հարց ված նե րի դրա կան տրա մադր վա ծութ յու նը, այն քան փոքր է 
ա նարդ յու նա վե տութ յան ցու ցա նի շը, և հա կա ռա կը։

16.  Ո րա կա կան տվյալ նե րի վեր լու ծութ յու նը ցույց տվեց, որ հե տա-
զո տութ յան շրջա նա կում ներգ րավ ված փոր ձա գետ նե րի հիմ նա-
կան մա սը ևս գեն դե րա յին բռնութ յան առ կա յութ յու նը պայ մա նա-
վո րել է ազ գա յին մտա ծո ղութ յան մեջ առ կա կարծ րա տի պե րով, 
ա վան դա կան ար ժեք նե րով։ Դ րա նից բա ցի՝ նրանք գեն դե րա յին 
բռնութ յու նը դի տար կում են որ պես հա սա րա կա կան, սո ցիա լա-
կան խնդիր, ին չը ո րո շա կիո րեն ազ դում է հա սա րա կա կան կյան-
քի տար բեր ո լորտ նե րի վրա, բա ցա սա կան հետևանք ներ է թող-
նում ան ձի, սո ցիա լա կան խմբե րի, հա սա րա կութ յան ընդ հա նուր 
կեն սա գոր ծու նեութ յան և զար գաց ման վրա: 

17.  Վեր լու ծութ յու նը նաև բա ցա հայ տել է, որ ՔՀԿ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 
խնդրի ա ռաջ քաշ ման, բարձ րա ձայն ման, բռնութ յան են թարկ ված 
կա նանց կամ խո ցե լի խմբե րի շա հե րի պաշտ պա նութ յան հար ցե-
րում ա ռա ջա տար են։

18.  Անդ րա դառ նա լով ինս տի տու ցիո նալ մա կար դա կում թի րա խա յին 
խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հան դեպ գեն դե րա յին բռնութ յան 
դրսևո րում նե րին՝ բո լոր փոր ձա գետ նե րը երևույ թի դեմ պայ քարն 
ա ռա վել արդ յու նա վետ դարձ նե լու հար ցում ա ռա ջադ րել են սանկ-
ցիա նե րի կի րառ ման պրակ տի կան՝ հատ կան շե լով, որ այդ պրակ-
տի կա յի ձևա վո րու մը լծակ կդառ նա և ազ դե ցութ յուն կու նե նա աշ-
խա տա կից նե րի մտա ծո ղութ յան վրա և կ հան գեց նի վար քագ ծի ու 
վե րա բեր մուն քի փո փո խութ յան։ 

19.  Ու սում նա սի րութ յան արդ յունք նե րը վկա յում են, որ ՄԻԱՎ-ով ապ րող 
կա նայք և ԹՆՕ կա նայք բժշկա կան ա ջակ ցութ յուն ստա նա լու հա մար 
դի մում են ծայ րա հեղ կա րի քի դեպ քում, քա նի որ նախ՝ չեն ցան կա-
նում, որ ի րենց կար գա վի ճա կը կամ թմրա մի ջո ցի գոր ծած ման փաս-
տը հայտ նի դառ նա որևէ մե կին, այդ թվում՝ ըն տա նի քի ան դամ նե-
րին, իսկ մի շարք դեպ քե րում էլ ու նե նում են վատ վե րա բեր մուն քի 
ար ժա նա նա լու մտա վա խութ յուն և վս տա հութ յան պա կաս։

20.  Ընդ հա նուր առ մամբ, փոր ձա գետ նե րի զգա լի մա սը գեն դե րա յին 
բռնութ յան կան խար գել ման հար ցում կարևո րել է տար բեր ո լորտ-
նե րում վե րահս կո ղութ յան, մշտա դի տար կում նե րի, հե տա զո տութ-
յուն նե րի և վեր լու ծութ յուն նե րի ի րա կա նա ցու մը, ինչ պես նաև 
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խնդրի հան րայ նա ցու մը, դրա վե րա բեր յալ ի րա զե կու մը, հա սա-
րա կա կան լայն շրջա նակ նե րում գի տե լի քի տա րա ծու մը: Միև նույն 
ժա մա նակ փոր ձա գետ նե րի զգա լի հատ վա ծը կարևո րել է ինչ պես 
հա սա րա կութ յան բնա կա նոն, այն պես էլ սո ցիալ-ի րա վա կան մշա-
կույ թի աս տի ճա նա կան զար գա ցու մը, ին չը հնա րա վոր կլի նի ձեռք 
բե րել կրթութ յան մի ջո ցով։

21.  ՄԻԱՎ-ով ապ րող ան ձանց սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յան հաս տա-
տութ յուն ներ դի մե լու գոր ծըն թա ցը խիստ խնդրա հա րույց է, քա նի 
որ ՀՀ Կա ռա վա րութ յան 27.12.2001 թ. N1286 ո րոշ ման հա մա ձայն՝ 
ՄԻԱՎ-ը նե րառ ված է շրջա պա տի հա մար վտանգ ներ կա յաց նող 
հի վան դութ յուն նե րի ցան կում, իսկ հաս տա տութ յուն նե րում ըն դուն-
ման գոր ծըն թա ցում ա ռաջ նորդ վում են այդ ո րոշ մամբ։

22.  Տվ յալ նե րի վեր լու ծութ յու նը ցույց է տա լիս, որ բռնութ յու նը դա-
տա պար տող պրակ տի կա նե րի վե րա բեր յալ պե տա կան ո լոր տի 
փոր ձա գետ նե րի ի մա ցութ յունն ա ռա վե լա պես տե սա կան բնույթ 
է կրում, ին չը վճռո րոշ դեր չի կա տա րում կա նանց նկատ մամբ 
բռնութ յունն ար գե լող խնդիրն ա ռա ջադ րե լու գոր ծում, քա նի որ 
դեռևս տե սա կան գի տե լի քից չի վե րած վել կի րա ռա կան գոր ծի քի։ 
Այ դու հան դերձ, գոր ծող օ րենսդ րութ յան և ի րա վա կի րառ պրակ-
տի կա յի միջև հա կա սութ յու նը ՔՀԿ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հիմ-
նա վո րել են մեր հա սա րա կութ յան մեջ ի րա վա կան մշա կույ թի և 
կա նանց նկատ մամբ բռնութ յու նը դա տա պար տող դա տա կան 
պրակ տի կա յի բա ցա կա յութ յամբ, «օ րեն քը շրջան ցե լու» սո վո րութ-
յամբ, ինչ պես նաև պե տա կան մար մին նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի 
նկատ մամբ հա վա տի բա ցա կա յութ յամբ։

Այս պի սով՝ ի րա կա նաց ված հե տա զո տութ յան հիմ նա կան արդ յունք-
նե րի հաշ վառ մամբ և շա հա պաշտ պան աշ խա տանք նե րի արդ յու նա վետ 
կազ մա կերպ ման նպա տա կով անհ րա ժեշտ է ա ռաջ քա շել պե տութ յանն 
ուղղ ված (հիմ նա կա նում չորս գե րա տես չութ յուն նե րին10) հետև յալ գործ նա-
կան ա ռա ջար կութ յուն նե րը.

1)  Բո լոր գե րա տես չութ յուն նե րի միջև ստեղ ծել հա մա գոր ծակ ցութ յան 
հստակ մե խա նիզմ ներ ո լոր տում փոր ձա ռութ յուն ու նե ցող ՔՀԿ-նե րի 
ակ տիվ ներգ րավ մամբ՝ խթա նե լու ՔՀԿ-նե րի մաս նակ ցութ յու նը և դե-
րա կա տա րութ յու նը մի ջո լոր տա յին ցան ցա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան 
հաս տատ ման և ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րի շեշ տադր ման հա մար, ինչ-
պես նաև դաշտ ստեղ ծել գեն դե րա յին բռնութ յան դեմ պայ քա րի հար-

10   ՀՀ առողջապահE թյան նախարարE թյE ն, ՀՀ արդարադատE թյան նախա րա-
րE թյE ն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարE թյE ն, ՀՀ կրթE -
թյան, գիտE թյան, մշակE յթի և սպորտի նախարարE թյE ն:
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ցում ՔՀԿ-նե րի և պե տա կան կա ռույց նե րի գոր ծըն կե րութ յան և երկ-
խո սութ յան ա ռա վել լայն շրջա նա կի զար գաց ման հա մար։

2)  Պար բե րա բար և շա րու նա կա կան կեր պով կազ մա կեր պել վե րա-
պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ պե տա կան ծա ռա յող նե րի՝ բժշկա-
կան սպա սարկ ման բո լոր օ ղակ նե րի, սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յան 
բո լոր ստո րա բա ժա նում նե րի, ինչ պես նաև ի րա վա պահ հա մա-
կար գի աշ խա տա կից նե րի հա մար՝ ՄԻԱՎ-ով ապ րող ան ձանց և 
ԹՆՕ ան ձանց նկատ մամբ զգա յու նութ յան բարձ րաց ման, ՄԻԱՎ 
վա րա կից խու սա փե լու արդ յու նա վետ ու ղի նե րի մա սին տե ղե կաց-
նե լու, թի րա խա յին խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի նկատ մամբ առ կա 
կարծ րա տի պե րը վե րաց նե լու, գաղտ նիութ յան ի րա վուն քի խախտ-
ման հնա րա վոր դեպ քե րը բա ցա ռե լու և բռ նութ յան ցան կա ցած ձևի 
դրսևո րում նե րը բա ցա ռե լու նպա տա կով։

3)  Պե տա կան կա ռույց նե րի ներ քին կա նո նա կար գե րում նե րա ռել թի րա-
խա յին խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հան դեպ գեն դե րա յին բռնութ յան 
և խտ րա կա նութ յան բա ցառ ման է թի կա կան պա հանջ ներ։

4)  Ամ րապն դել ի րա վա պահ և դա տա կան մար մին նե րի՝ գեն դե րա յին 
բռնութ յան դեպ քե րի կա պակ ցութ յամբ պատ շաճ հե տապն դում և 
դա տա կան քննութ յուն ի րա կա նաց նե լու կա րո ղութ յուն նե րը՝ խթա-
նե լու գեն դե րա յին բռնութ յան գոր ծե րի հան րա յին ի րա զեկ ման, լու-
սա բան ման և բռ նութ յան դեպ քե րի դա տա կան պաշտ պա նութ յան 
պրակ տի կան և զար գաց նե լու խախտ ված ի րա վունք նե րի պաշտ-
պա նութ յան պրակ տի կան։

5)  Ս տեղ ծել արդ յու նա վետ ի րա վա կան դաշտ՝ հա սա րա կութ յան մեջ 
գեն դե րա յին բռնութ յան դեպ քե րի նկատ մամբ ան հան դուր ժո ղա-
կա նութ յուն սեր մա նե լու հա մար։

6)  Կա տա րե լա գոր ծել գոր ծող ի րա վա պահ հա մա կար գի գոր ծու նեութ-
յու նը, ո րը պետք է շա րու նա կա բար ա պա հո վի քա ղա քա ցի նե րի 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յու նը։

7)  Ա ռաջ քա շել կրթութ յան հա մա կար գում (այդ թվում՝ հան րա կրթա-
կան և բու հա կան հաս տա տութ յուն նե րում, ինչ պես նաև հետ-
բու հա կան մաս նա գի տա կան կրթութ յան ո լոր տում) կրթութ յան 
կազ մա կերպ ման գոր ծըն թա ցում և ծ րագ րե րում բռնութ յան դրսևո-
րում նե րի բա ցառ ման և հան դուր ժո ղա կա նութ յան սեր ման ման 
սկզբունք նե րը, ի րա վա հա վա սա րութ յան սեր մա նու մը և ամ րա-
պնդու մը, կրթա կան ծրագ րե րի մի ջո ցով բարձ րաց նել ի րա զեկ վա-
ծութ յու նը ՄԻԱՎ-ով ապ րող ան ձանց և ԹՆՕ ան ձանց ի րա վունք-
նե րի, թմրա մի ջոց նե րի գոր ծած ման բա ցա սա կան հետևանք նե րի և 
ռիս կա յին վար քագ ծի վե րա բեր յալ։ Դ րա նից զատ՝ ի րա կա նաց նել 
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հան րակր թա կան ծրագ րե րում, մաս նա վո րա պես դա սագր քե րում 
նե րառ ված ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կան խար գել մա նը և հիմ նա հար ցե րին 
վե րա բե րող թե մա տիկ նյու թե րի վե րա նա յում։

8)  Մ շա կել օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն նե րի փա թեթ՝ բա ցա ռե լու 
սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յան հաս տա տութ յուն նե րում ՄԻԱՎ կար-
գա վի ճակ ու նե ցող ան ձանց խնամ քի տրա մադ րու մը մեր ժե լու առ-
կա կար գա վո րում նե րը. խոս քը մաս նա վո րա պես վե րա բե րում է ՀՀ 
Կա ռա վա րութ յան 27.12.2001 թ. N1286 ո րոշ մա նը, ո րի հա մա ձայն՝ 
ՄԻԱՎ-ը նե րառ ված է շրջա պա տի հա մար վտանգ ներ կա յաց նող 
հի վան դութ յուն նե րի ցան կում։ Դ րա նից զատ՝ թի րա խա յին խմբե րի 
այն ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, ո րոնք, հայտն վե լով փո ղո ցում և հ նա րա-
վո րութ յուն չու նե նա լով օգտ վե լու սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յան ծա-
ռա յութ յուն նե րից, պե տութ յան կող մից պաշտ պան ված և սո ցիա լա-
պես ա պա հով ված լի նե լու հար ցում այ լընտ րան քա յին որևէ լու ծում 
չեն ստա նում, ուս տի անհ րա ժեշտ է վե րա նա յել պե տա կան սո ցիա-
լա կան պաշտ պա նութ յան հա մա լիր մի ջո ցա ռում նե րը։

9)  Բարձ րաց նել պե տա կան սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յան ծրագ րե րի 
հաս ցեա կա նութ յու նը ՄԻԱվ-ով ապ րող ան ձանց և ԹՆՕ ան ձանց 
հա մար՝ դրանք դարձ նե լով ա ռա վել հա սա նե լի, նե րա ռա կան և 
գեն դե րազ գա յուն։

10)  Մ շա կել գեն դե րա յին դե րե րի մա սին կարծ րա տի պա յին պատ կե-
րա ցում նե րի փո փո խութ յանն ուղղ ված ծրագ րեր և դ րանք ի րա-
կա նաց նել ԶԼՄ-նե րի հետ հետևո ղա կան աշ խա տան քի մի ջո ցով՝ 
գեն դե րա յին բռնութ յան, խտրա կա նութ յան և ան հա վա սա րութ յան 
հիմ նախն դիր նե րի վե րա բեր յալ հա սա րա կութ յան ի րա զեկ վա ծութ-
յան մա կար դա կի բարձ րաց ման նպա տա կով։ 

11)  Ո լոր տա յին փոր ձա ռութ յուն ու նե ցող ՔՀԿ-նե րի հետ հա մա գոր-
ծակ ցութ յամբ շա րու նա կա բար ի րա կա նաց նել տե ղե կատ վա կան 
բնույ թի ի րա զեկ ման աշ խա տանք ներ՝ ՄԻԱՎ-ով ապ րող կա նանց 
և ԹՆՕ կա նանց հիմ նա րար ի րա վունք նե րի կի րարկ ման վե րա-
բեր յալ՝ բա ցա ռե լու վե րոնշ յալ խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի նկատ-
մամբ բռնութ յան դրսևոր ման դեպ քե րը։

12)  Ի րա կա նաց նել տե ղե կատ վա կան ար շավ ներ սո ցիա լա կան գո-
վազդ նե րի, ի րա զեկ ման հա ղոր դում նե րի, կրթա կան ծրագ րե րի և 
հա սա նե լի այլ ե ղա նակ նե րով՝ կրթե լու հա սա րա կութ յա նը կա նանց 
նկատ մամբ բռնութ յու նը դա տա պար տե լու հար ցում, խթա նե լու 
ՄԻԱՎ-ով ապ րող ան ձանց և ԹՆՕ ան ձանց նկատ մամբ ոչ բռնի 
և ոչ խտրա կան վե րա բեր մուն քի դրսևո րում նե րը։ Ի րա զեկ ման մի-
ջո ցա ռում նե րում նե րա ռել նաև խախտ ված ի րա վունք նե րի պաշտ-
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պա նութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րի և գոր ծող մե խա նիզմ նե րի վե-
րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յու նը։

13)  Հան րութ յան հա մար մատ չե լի և հա սա նե լի դարձ նել գեն դե րա յին 
հա վա սա րութ յանն ուղղ ված մի ջազ գա յին փաս տաթղ թերն ու գոր-
ծիք նե րը՝ հար մա րեց նե լով տար բեր սո ցիալ-ժո ղովր դագ րա կան 
բնու թագ րիչ նե րով թի րա խա յին լսա րան նե րի հա մար։

Այս պի սով՝ ներ կա յաց ված ա ռա ջար կութ յուն նե րը նե րա ռում են գեն-
դե րա յին բռնութ յան ար գել քի, դրա դեմ պայ քարն ա ռա վել արդ յու նա վետ 
դարձ նե լու հա մար անհ րա ժեշտ քայ լե րը, նա խա ձեռ նութ յուն նե րը, ուղ-
ղութ յուն նե րը, ո րոնք հիմն ված են թի րա խա յին խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րի և փոր ձա գետ նե րի տե սա կետ նե րի վեր լու ծութ յու նից բխող ընդ հա նուր 
եզ րա կա ցութ յուն նե րի վրա:

 Վե րոնշ յալ ա ռա ջար կութ յուն նե րը՝ ՄԻԱՎ-ով ապ րող կա նանց և ԹՆՕ 
կա նանց շրջա նում գեն դե րա յին բռնութ յան ար գել ման խնդրի լուծ ման 
քայ լե րով, հնա րա վո րութ յուն կտան շա հագր գիռ կա ռույց նե րին, պե տա-
կան, հա սա րա կա կան և մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րին դրսևո րե լու ա ռա վել օբ յեկ տիվ, հիմ նա վոր ված և ար դիա կան 
մո տե ցում ներ խնդրի բարձ րա ձայն ման, քա ղա քա կա նութ յան մշակ ման և 
ի րա կա նաց ման, ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թաց նե րում: Ա ռա ջար-
կութ յուն նե րը կնպաս տեն նաև շա հա պաշտ պան աշ խա տանք նե րում ներ-
կա յաց ված մի ջո ցա ռում նե րի, մե խա նիզմ նե րի կյան քի կոչ մա նը, ինչ պես 
նաև կարևոր խթան կծա ռա յեն գեն դե րա յին բռնութ յան դեմ պայ քա րի 
հար ցում նոր ձեռ նար կում նե րի ի րա գործ ման հա մար:

Որ պես վեր ջա բան՝ հարկ է նշել, որ ԻԱԻՄ ՍՀԿ բազ մա մաս նա գի-
տա կան թի մը, հիմք ըն դու նե լով «Կին ի րա վա պաշտ պան նե րը քայ լեր են 
ձեռ նար կում Հա յաս տա նում գեն դե րա յին բռնութ յան դեմ» ծրագ րի շրջա-
նա կում ի րա կա նաց ված «ՄԻԱՎ-ով ապ րող կա նանց և թմ րա մի ջոց նե րը 
նե րար կա յին օգ տա գոր ծող կա նանց շրջա նում գեն դե րա յին բռնութ յան 
դրսևո րում նե րը ՀՀ-ում» սո ցիո լո գիա կան հե տա զո տութ յան արդ յունք նե-
րը, շա հա պաշտ պան աշ խա տանք նե րի հա մա տեքս տում ձևա վո րել է աշ-
խա տան քա յին խմբեր, ո րոնք, ՀՀ ա ռանց քա յին գե րա տես չութ յուն նե րի 
հետ ակ տիվ փոխ հա մա գոր ծակ ցութ յուն ծա վա լե լով, հե տա մուտ են լի նե լու 
ա ռա ջադր ված ա ռա ջար կութ յուն նե րի ի կա տար ած մա նը փո փո խութ յուն-
նե րի և բա րե փո խում նե րի ռազ մա վա րութ յան մի ջո ցով։ 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ
Աղյուսակ 1. Ասացե՛ք, խնդրեմ, առօրյա կյանքում և տարբեր 
ոլորտներում հանդիպե՞լ եք գենդերային բռնության դրսևորումների:

Ոլորտ
ՄԻԱՎ-ով 
ապրող 
կանայք

ԹՆՕ 
կանայք Ընդամե նը

Ծնողական ընտանիքE մ 66.7% 95.0% 69.0%
ԶE գընկերոջ, ամE սնE  կողմի ց 86.9% 94.7% 87.5%
Ազգականների կողմի ց 36.9% 73.3% 39.4%
ԶE գընկերոջ, ամE սնE  ազգականների կողմի ց 65.9% 66.7% 66.0%
Ընկերների կողմի ց 11.9% 58.3% 15.1%
Հանրային տարածքներE մ (խանE թ, փողոց) 25.2% 61.5% 27.9%
Հանրային սննդի վայրերE մ (սրճարան, 
ռեստորան) 17.1% 36.4% 18.4%

Հանրային սպասարկման ոլորտE մ 
(վարսավիրանոց, տրանսպորտ) 20.3% 40.0% 21.4%

Ժամանցի վայրերE մ (ակE մբ, այգի, պE րակ) 15.2% 41.7% 17.2%
ՄշակE թային վայրերE մ (թատրոն, կինո, 
թանգարան) 2.2% 10.0% 2.7%

Կրթական հաստատE թյE ններE մ (դպրոց, 
ՄՄ¿ Հ, բE հ) 27.9% 45.5% 29.1%

Առողջապահական հաստատE թյE ններE մ 
(պոլիկլինիկա, հիվանդանոց, 
ատամն աբE ժարան)

49.2% 41.7% 34.7%

Կրոնական կառE յցE մ 6.0% - 5.6%
ՈստիկանE թյE նE մ 19.3% 75.0% 24.8%
ԴատարանE մ 6.2% 20.0% 7.5%
ԱշխատավայրE մ/Աշխատանքի դիմե լիս 26.5% 33.3% 26.9%
ԲռնE թյան ենթարկված անձանց առաջնային 
սոցիալական մի ջավայրE մ 9.6% - 9.0%

Աղյուսակ 2. Ձեր նկատմամբ առավել հաճախ ինչպե՞ս է դրսևորվել 
գենդերային բռնությունը տարբեր ոլորտներում (ֆիզիկական բռնություն):

2.1. Ֆիզիկական բռնN թյN ն
ծնողական ընտանիքN մ

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=122)

ԹՆՕ
կանայք
(n=10)

քանակ տոկոս քանակ տոկոս
Ապտակ 117 95.9% 9 90.0%
Ծեծ 52 42.6% 7 70.0%
ԽեղդելE  փորձ 1 0.8% - -
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Ապօրինի գործողE թյE ններ կատարելE  
ֆիզիկական հարկադրանք 4 3.3% - -

2.2. Ֆիզիկական բռնN թյN ն
զN գընկերոջ կամ ամN սնN  կողմի ց

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=185)

ԹՆՕ
կանայք
(n=13)

քանակ տոկոս քանակ տոկոս
Ապտակ 173 93.5% 10 76.9%
Ծեծ 151 81.6% 10 76.9%
ԽեղդելE  փորձ 36 19.5% 2 15.4%
Ծեծ հղիE թյան ընթացքE մ 78 42.2% 4 30.8%
Պետական մարմի ններ ներկայացրած 
բողոքները հետ վերցնելE  ֆիզիկական 
հարկադրանք

13 7.0% 1 7.7%

Ապօրինի գործողE թյE ններ կատարելE  
ֆիզիկական հարկադրանք 7 3.8% 2 15.4%

2.3. Ֆիզիկական բռնN թյN ն
ազգականների կողմի ց

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=19)

ԹՆՕ
կանայք

(n=1)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Ապտակ 14 73.7% 1 100.0%
Ծեծ 6 31.6% 1 100.0%
ԽեղդելE  փորձ 1 5.3% - -
Պետական մարմի ններ ներկայացրած 
բողոքները հետ վերցնելE  ֆիզիկական 
հարկադրանք

3 15.8% - -

Ապօրինի գործողE թյE ններ կատարելE  
ֆիզիկական հարկադրանք 3 15.8% - -

2.4. Ֆիզիկական բռնN թյN ն
զN գընկերոջ կամ ամN սնN  ազգականների 

կողմի ց

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=49)

ԹՆՕ
կանայք

(n=1)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Ապտակ 39 79.6% - -
Ծեծ 16 32.7% - -
ԽեղդելE  փորձ 1 2.0% - -
Պետական մարմի ններ ներկայացրած 
բողոքները հետ վերցնելE  ֆիզիկական 
հարկադրանք

5 10.2% - -

Ապօրինի գործողE թյE ններ կատարելE  
ֆիզիկական հարկադրանք 6 12.2% 1 100.0%
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2.5. Ֆիզիկական բռնN թյN ն
ընկերների կողմի ց

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=6)

ԹՆՕ
կանայք

(n=1)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Ապտակ 1 16.7% - -
Ծեծ 2 33.3% 1 100.0%
Պետական մարմի ններ ներկայացրած 
բողոքները հետ վերցնելE  ֆիզիկական 
հարկադրանք

2 33.3% - -

Ապօրինի գործողE թյE ններ կատարելE  
ֆիզիկական հարկադրանք 1 16.7% - -

2.6. Ֆիզիկական բռնN թյN ն
հանրային տարածքներN մ (խանN թ, 

փողոց)

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=8)

ԹՆՕ
կանայք

(n=1)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Ապտակ 4 50.0% 1 100.0%
Ծեծ 2 25.0% - -
Պետական մարմի ններ ներկայացրած 
բողոքները հետ վերցնելE  ֆիզիկական 
հարկադրանք

2 25.0% - -

Ապօրինի գործողE թյE ններ կատարելE  
ֆիզիկական հարկադրանք 1 12.5% - -

2.7. Ֆիզիկական բռնN թյN ն 
հանրային սննդի վայրերN մ 

(սրճարան, ռեստորան)

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=6)

ԹՆՕ
կանայք

(n=1)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Ապտակ 1 16.7% - -
Ծեծ 1 16.7% - -
Պետական մարմի ններ ներկայացրած 
բողոքները հետ վերցնելE  ֆիզիկական 
հարկադրանք

2 33.3% - -

Ապօրինի գործողE թյE ններ կատարելE  
ֆիզիկական հարկադրանք 2 33.3% 1 100.0%

2.8. Ֆիզիկական բռնN թյN ն
հանրային սպասարկման ոլորտN մ

(վարսավիրանոց, տրանսպորտ)

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=6)

ԹՆՕ
կանայք

(n=0)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Ապտակ 1 16.7% - -
Ծեծ հղիE թյան ընթացքE մ 1 16.7% - -
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Պետական մարմի ններ ներկայացրած 
բողոքները հետ վերցնելE  ֆիզիկական 
հարկադրանք

3 50.0% - -

Ապօրինի գործողE թյE ններ կատարելE  
ֆիզիկական հարկադրանք 1 16.7% - -

2.9. Ֆիզիկական բռնN թյN ն
Ժամանցի վայրերN մ (ակN մբ, այգի, 

պN րակ)

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=6)

ԹՆՕ
կանայք

(n=1)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Ապտակ 1 16.7% - -
Ծեծ 1 16.7% 1 100.0%
ԽեղդելE  փորձ 1 16.7% - -
Պետական մարմի ններ ներկայացրած 
բողոքները հետ վերցնելE  ֆիզիկական 
հարկադրանք

2 33.3% - -

Ապօրինի գործողE թյE ններ կատարելE  
ֆիզիկական հարկադրանք 2 33.3% - -

2.10. Ֆիզիկական բռնN թյN ն
մշակN թային վայրերN մ

(թատրոն, կինո, թանգարան)

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=5)

ԹՆՕ
կանայք

(n=0)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Ապտակ 2 40.0% - -
Պետական մարմի ններ ներկայացրած 
բողոքները հետ վերցնելE  ֆիզիկական 
հարկադրանք

2 40.0% - -

Ապօրինի գործողE թյE ններ կատարելE  
ֆիզիկական հարկադրանք 1 20.0% - -

2.11. Ֆիզիկական բռնN թյN ն
կրթական հաստատN թյN ններN մ

(դպրոց, ՄՄ> Հ, բN հ)

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=13)

ԹՆՕ
կանայք

(n=0)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Ապտակ 1 20.0% - -
Ծեծ 1 20.0% - -
ԽեղդելE  փորձ 1 20.0% - -
Ծեծ հղիE թյան ընթացքE մ 1 20.0% - -
Պետական մարմի ններ ներկայացրած 
բողոքները հետ վերցնելE  ֆիզիկական 
հարկադրանք

2 40.0% - -

Ապօրինի գործողE թյE ններ կատարելE  
ֆիզիկական հարկադրանք 1 20.0% - -
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2.12. Ֆիզիկական բռնN թյN ն
առողջապահական հաստատN թյN ններN մ 

(պոլիկլինիկա, հիվանդանոց, 
ատամն աբN ժարան)

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=8)

ԹՆՕ
կանայք

(n=1)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Ապտակ 1 12.5% - -
Ծեծ 2 25.0% - -
ԽեղդելE  փորձ 2 25.0% - -
Պետական մարմի ններ ներկայացրած 
բողոքները հետ վերցնելE  ֆիզիկական 
հարկադրանք

3 37.5% - -

Ապօրինի գործողE թյE ններ կատարելE  
ֆիզիկական հարկադրանք 2 25.0% 1 100.0%

2.13. Ֆիզիկական բռնN թյN ն
կրոնական կառN յցN մ

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=1)

ԹՆՕ
կանայք

(n=0)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Ապտակ 1 100.0% - -

2.14. Ֆիզիկական բռնN թյN ն
ոստիկանN թյN նN մ

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=6)

ԹՆՕ
կանայք

(n=1)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Ապտակ - - 1 100.0%
Ծեծ 2 33.3% - -
ԽեղդելE  փորձ 1 16.7% - -
Պետական մարմի ններ ներկայացրած 
բողոքները հետ վերցնելE  ֆիզիկական 
հարկադրանք

2 33.3% - -

Ապօրինի գործողE թյE ններ կատարելE  
ֆիզիկական հարկադրանք 1 16.7% - -

2.15. Ֆիզիկական բռնN թյN ն
դատարանN մ

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=5)

ԹՆՕ
կանայք

(n=0)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Պետական մարմի ններ ներկայացրած 
բողոքները հետ վերցնելE  ֆիզիկական 
հարկադրանք

3 60.0% - -

Ապօրինի գործողE թյE ններ կատարելE  
ֆիզիկական հարկադրանք 2 40.0% - -



86

2.16. Ֆիզիկական բռնN թյN ն
աշխատավայրN մ/աշխատանքի դիմե լիս

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=7)

ԹՆՕ
կանայք

(n=0)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Ապտակ 1 14.3% - -
Պետական մարմի ններ ներկայացրած 
բողոքները հետ վերցնելE  ֆիզիկական 
հարկադրանք

3 42.9% - -

Ապօրինի գործողE թյE ններ կատարելE  
ֆիզիկական հարկադրանք 3 42.9% - -

2.17. Ֆիզիկական բռնN թյN ն
բռնN թյան ենթարկված անձանց 

առաջնային սոցիալական մի ջավայրN մ

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=5)

ԹՆՕ
կանայք

(n=0)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Ծեծ հղիE թյան ընթացքE մ 1 20.0% - -
Պետական մարմի ններ ներկայացրած 
բողոքները հետ վերցնելE  ֆիզիկական 
հարկադրանք

2 40.0% - -

Ապօրինի գործողE թյE ններ կատարելE  
ֆիզիկական հարկադրանք 2 40.0% - -

Աղյուսակ 3. Ձեր նկատմամբ առավել հաճախ ինչպե՞ս է դրսևորվել 
գենդերային բռնությունը տարբեր ոլորտներում (սեռական բռնություն):

3.1. Սեռական բռնN թյN ն
ծնողական ընտանիքN մ

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=4)

ԹՆՕ
կանայք

(n=0)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Սեռական բնE յթի անցանկալի առաջարկներ 4 100.0% - -

3.2. Սեռական բռնN թյN ն
զN գընկերոջ կամ ամN սնN  կողմի ց

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=153)

ԹՆՕ
կանայք
(n=8)

քանակ տոկոս քանակ տոկոս
Առանց E ղղակի և գիտակցված 
համաձայնE թյան սեռական հարաբերE թյE ն 
E նենալը

83 54.2% 6 75.0%

Վաղ տարիքE մ սեռական հարաբերE թյE ն 
E նենալը 17 11.1% 1 12.5%

ԱմE սնական բռնաբարE թյE ն 59 38.6% 4 50.0%
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Հարկադրանքով կամ սպառնալիքով 
ցանկացած տեսակի սեռական գործողE թյE ն 
կամ փորձ E նենալը

29 19.0% 2 25.0%

Սեռական բնE յթի անցանկալի առաջարկներ 23 15.0% 3 37.5%
Անցանկալի հպE մն եր E  շոյանքներ 43 28.1% 3 37.5%
Սեռական օրգանները ցE ցադրելը 3 2.0% - -
Առանց պահպանակի՝ սեռական 
հարաբերE թյան դրդելը 114 74.5% 6 75.0%

Սեռական հետապնդE մ 14 9.2% - -

 

3.3. Սեռական բռնN թյN ն
ազգականների կողմի ց

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=6)

ԹՆՕ
կանայք

(n=0)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Հարկադրանքով կամ սպառնալիքով 
ցանկացած տեսակի սեռական գործողE թյE ն 
կամ փորձ E նենալը

1 16.7% - -

Սեռական բնE յթի անցանկալի առաջարկներ 5 83.3% - -
Անցանկալի հպE մն եր E  շոյանքներ 1 16.7% - -
Սեռական հետապնդE մ 2 33.3% - -

 

3.4. Սեռական բռնN թյN ն
զN գընկերոջ կամ ամN սնN  ազգականների 

կողմի ց

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=10)

ԹՆՕ
կանայք

(n=0)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Հարկադրանքով կամ սպառնալիքով 
ցանկացած տեսակի սեռական գործողE թյE ն 
կամ փորձ E նենալը

2 20.0% - -

Սեռական բնE յթի անցանկալի առաջարկներ 6 60.0% - -
Անցանկալի հպE մն եր E  շոյանքներ 2 20.0% - -
Սեռական օրգանները ցE ցադրելը 1 10.0% - -
Առանց պահպանակի՝ սեռական 
հարաբերE թյան դրդելը 2 20.0% - -

Սեռական հետապնդE մ 2 20.0% - -

3.5. Սեռական բռնN թյN ն
ընկերների կողմի ց

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=12)

ԹՆՕ
կանայք

(n=2)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Առանց E ղղակի և գիտակցված 
համաձայնE թյան սեռական հարաբերE թյE ն 
E նենալը

1 8.3% - -
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Վաղ տարիքE մ սեռական հարաբերE թյE ն 
E նենալը 3 25.0% - -

Հարկադրանքով կամ սպառնալիքով 
ցանկացած տեսակի սեռական գործողE թյE ն 
կամ փորձ E նենալը

1 8.3% - -

Սեռական բնE յթի անցանկալի առաջարկներ 8 66.7% 2 100.0%
Անցանկալի հպE մն եր E  շոյանքներ 2 16.7% 1 50.0%
Սեռական օրգանները ցE ցադրելը 1 8.3% - -
Առանց պահպանակի՝ սեռական 
հարաբերE թյան դրդելը 1 8.3% - -

Սեռական հետապնդE մ 2 16.7% 2 100.0%

 

3.6. Սեռական բռնN թյN ն
հանրային տարածքներN մ (խանN թ, 

փողոց)

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=17)

ԹՆՕ
կանայք

(n=2)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Սեռական բնE յթի անցանկալի առաջարկներ 10 58.8% 1 50.0%
Անցանկալի հպE մն եր E  շոյանքներ 2 11.8% - -
Սեռական օրգանները ցE ցադրելը 6 35.3% 1 50.0%
Սեռական հետապնդE մ 2 11.8% - -

3.7. Սեռական բռնN թյN ն 
հանրային սննդի վայրերN մ 

(սրճարան, ռեստորան)

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=9)

ԹՆՕ
կանայք

(n=0)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Սեռական բնE յթի անցանկալի առաջարկներ 6 66.7% - -
Սեռական հետապնդE մ 3 33.3% - -

3.8. Սեռական բռնN թյN ն
հանրային սպասարկման ոլորտN մ

(վարսավիրանոց, տրանսպորտ)

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=14)

ԹՆՕ
կանայք

(n=1)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Հարկադրանքով կամ սպառնալիքով 
ցանկացած տեսակի սեռական գործողE թյE ն 
կամ փորձ E նենալը

1 7.1% - -

Սեռական բնE յթի անցանկալի առաջարկներ 5 35.7% - -
Անցանկալի հպE մն եր E  շոյանքներ 7 50.0% 1 100.0%
Սեռական օրգանները ցE ցադրելը 1 7.1% - -
Սեռական հետապնդE մ 2 14.3% - -
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3.9. Սեռական բռնN թյN ն
ժամանցի վայրերN մ (ակN մբ, այգի, 

պN րակ)

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=14)

ԹՆՕ
կանայք

(n=1)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Սեռական բնE յթի անցանկալի առաջարկներ 9 64.3% - -
Սեռական օրգանները ցE ցադրելը 1 7.1% - -
Սեռական հետապնդE մ 4 28.6% 1 100.0%

3.10. Սեռական բռնN թյN ն
մշակN թային վայրերN մ

(թատրոն, կինո, թանգարան)

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=6)

ԹՆՕ
կանայք

(n=0)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Սեռական բնE յթի անցանկալի առաջարկներ 5 83.3% - -
Սեռական հետապնդE մ 1 16.7% - -

3.11. Սեռական բռնN թյN ն
կրթական հաստատN թյN ններN մ

(դպրոց, ՄՄ> Հ, բN հ)

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=9)

ԹՆՕ
կանայք

(n=0)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Սեռական բնE յթի անցանկալի առաջարկներ 5 55.6% - -
Անցանկալի հպE մն եր E  շոյանքներ 1 11.1% - -
Սեռական օրգանները ցE ցադրելը 1 11.1% - -
Սեռական հետապնդE մ 2 22.2% - -

3.12. Սեռական բռնN թյN ն
առողջապահական հաստատN թյN ններN մ 

(պոլիկլինիկա, հիվանդանոց, 
ատամն աբN ժարան)

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=8)

ԹՆՕ
կանայք

(n=0)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Սեռական բնE յթի անցանկալի առաջարկներ 5 62.5% - -
Անցանկալի հպE մն եր E  շոյանքներ 2 25.0% - -
Սեռական հետապնդE մ 1 12.5% - -

3.13. Սեռական բռնN թյN ն
կրոնական կառN յցN մ

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=6)

ԹՆՕ
կանայք

(n=0)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Սեռական բնE յթի անցանկալի առաջարկներ 5 83.3% - -
Սեռական հետապնդE մ 1 16.7% - -
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3.14. Սեռական բռնN թյN ն
ոստիկանN թյN նN մ

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=6)

ԹՆՕ
կանայք

(n=1)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Սեռական բնE յթի անցանկալի առաջարկներ 5 83.3% - -
Սեռական հետապնդE մ 1 16.7% 1 100.0%

3.15. Սեռական բռնN թյN ն
դատարանN մ

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=6)

ԹՆՕ
կանայք

(n=0)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Սեռական բնE յթի անցանկալի առաջարկներ 4 66.7% - -
Սեռական հետապնդE մ 2 33.3% - -

3.16. Սեռական բռնN թյN ն
աշխատավայրN մ/աշխատանքի դիմե լիս

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=11)

ԹՆՕ
կանայք

(n=0)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Հարկադրանքով կամ սպառնալիքով 
ցանկացած տեսակի սեռական գործողE թյE ն 
կամ փորձ E նենալը

1 9.1% - -

Սեռական բնE յթի անցանկալի առաջարկներ 9 81.8% - -
Անցանկալի հպE մն եր E  շոյանքներ 1 9.1% - -
Սեռական հետապնդE մ 3 27.3% - -

3.17. Սեռական բռնN թյN ն
բռնN թյան ենթարկված անձանց 

առաջնային սոցիալական մի ջավայրN մ

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=5)

ԹՆՕ
կանայք

(n=0)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Սեռական բնE յթի անցանկալի առաջարկներ 4 80.0% - -
Սեռական հետապնդE մ 1 20.0% - -

Աղյուսակ 4. Ձեր նկատմամբ առավել հաճախ ինչպե՞ս է դրսևորվել 
գենդերային բռնությունը տարբեր ոլորտներում (հոգեբանական 
բռնություն):

4.1. Հոգեբանական բռնN թյN ն
ծնողական ընտանիքN մ

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=155)

ԹՆՕ
կանայք
(n=14)

քանակ տոկոս քանակ տոկոս
Արտաքնապես, գործողE թյE նների և 
ժեստերի մի ջոցով վախեցնելը 72 46.5% 6 42.9%



91

Զենք ցE ցադրելը 1 0.6% - -
ՆվաստացE ցիչ, վիրավորական 
մե կնաբանE թյE ններ, խոսքեր ասելը 62 40.0% 8 57.1%

ՄեկE սացE մ, հաղորդակցE թյան 
սահմանափակE մն եր 35 22.6% 9 64.3%

Կանանց վերահսկելE  կամ վն ասելE  
նպատակով երեխաներին օգտագործելը 2 1.3% - -

Երեխաների մի ջոցով որևէ բան փոխանցելը 6 3.9% - -
Կնոջը որպես սպասE հE  վերաբերվելը 12 7.7% 1 7.1%
Բոլոր որոշE մն երը մի անձնյա կայացնելը և 
տիրոջ հոգեբանE թյամբ գործելը 16 10.3% 1 7.1%

Սեփական անձի նկատմամբ ամոթ զգալE ն 
հարկադրելը 36 23.2% 5 35.7%

Ստորացնելը 15 9.7% 1 7.1%
Մեղավոր զգալE ն հարկադրելը 34 21.9% 8 57.1%
ԳործE նեE թյան վերահսկE մ՝ ինչ է անE մ, 
E մ հետ է հանդիպE մ, E մ հետ է խոսE մ, ինչ 
է կարդE մ, E ր է գնE մ

50 32.3% 6 42.9%

Արտաքին մասնակցE թյE նը 
սահմանափակելը 28 18.1% 3 21.4%

ԳործողE թյE նները խանդի մի ջոցով 
արդարացնելը 6 3.9% - -

ԲռնE թյանը լE րջ չվերաբերվելը 26 16.8% 5 35.7%
ԲռնE թյան փաստը մե րժելը 25 16.1% 1 7.1%
Բռնի վարքագծի համար 
պատասխանատվE թյE նը բռնE թյան 
ենթարկվածի վրա բարդելը

12 7.7% 1 7.1%

Վնաս հասցնելE  սպառնալիքներ հնչեցնելը 
և/կամ իրականացնելը 8 5.2% 2 14.3%

ՀեռանալE  սպառնալիքներ 1 0.6% 2 14.3%
ԻնքնասպանE թյE ն գործելE  սպառնալիքներ 1 0.6% - -
ՀղիE թյան արհեստական ընդհատման 
հարկադրելը 4 2.6% - -

Շանտաժի ենթարկելը 2 1.3% - -

4.2. Հոգեբանական բռնN թյN ն
զN գընկերոջ կամ ամN սնN  կողմի ց

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=231)

ԹՆՕ
կանայք
(n=15)

քանակ տոկոս քանակ տոկոս
Արտաքնապես, գործողE թյE նների և 
ժեստերի մի ջոցով վախեցնելը 131 56.7% 6 40.0%

Զենք ցE ցադրելը 18 7.8% - -
ՆվաստացE ցիչ, վիրավորական 
մե կնաբանE թյE ններ, խոսքեր ասելը 173 74.9% 11 73.3%
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ՄեկE սացE մ, հաղորդակցE թյան 
սահմանափակE մն եր 80 34.6% 4 26.7%

Կանանց վերահսկելE  կամ վն ասելE  
նպատակով երեխաներին օգտագործելը 55 23.8% 2 13.3%

Երեխաների մի ջոցով որևէ բան փոխանցելը 55 23.8% 1 6.7%
Կնոջը որպես սպասE հE  վերաբերվելը 107 46.3% 6 40.0%
Բոլոր որոշE մն երը մի անձնյա կայացնելը և 
տիրոջ հոգեբանE թյամբ գործելը 75 32.5% 2 13.3%

Սեփական անձի նկատմամբ ամոթ զգալE ն 
հարկադրելը 77 33.3% 5 33.3%

Ստորացնելը 118 51.1% 7 46.7%
Մեղավոր զգալE ն հարկադրելը 121 52.4% 9 60.0%
ԳործE նեE թյան վերահսկE մ՝ ինչ է անE մ, 
E մ հետ է հանդիպE մ, E մ հետ է խոսE մ, ինչ 
է կարդE մ, E ր է գնE մ

118 51.1% 6 40.0%

Արտաքին մասնակցE թյE նըն 
սահմանափակելը 78 33.8% 8 53.3%

ԳործողE թյE նները խանդի մի ջոցով 
արդարացնելը 103 44.6% 4 26.7%

ԲռնE թյանը լE րջ չվերաբերվելը 120 51.9% 6 40.0%
ԲռնE թյան փաստը մե րժելը 98 42.4% 5 33.3%
Բռնի վարքագծի համար 
պատասխանատվE թյE նը բռնE թյան 
ենթարկվածի վրա բարդելը

80 34.6% 4 26.7%

Վնաս հասցնելE  սպառնալիքներ հնչեցնելը 
և/կամ իրականացնելը 78 33.8% 7 46.7%

ՀեռանալE  սպառնալիքներ 62 26.8% 1 6.7%
ԻնքնասպանE թյE ն գործելE  սպառնալիքներ 17 7.4% - -
Պետական մարմի ններին դիմե լE  
սպառնալիքներ 5 2.2% 1 6.7%

ՀղիE թյան արհեստական ընդհատման 
հարկադրելը 29 12.6% 1 6.7%

ԾառայE թյE ններից օգտվելE  հարցE մ 
մե րժելը 14 6.1% - -

Շանտաժի ենթարկելը 46 19.9% 5 33.3%
Զրկանքի համախտանիշով մանիպE լյացիա 6 2.6% 4 26.7%
«Սև շE կայի» հասանելիE թյE նը 
սահմանափակելը - - 5 33.3%

4.3. Հոգեբանական բռնN թյN ն
ազգականների կողմի ց

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=64)

ԹՆՕ
կանայք

(n=6)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս
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Արտաքնապես, գործողE թյE նների և 
ժեստերի մի ջոցով վախեցնելը 15 23.4% 1 16.7%

Զենք ցE ցադրելը 0 0.0% 1 16.7%
ՆվաստացE ցիչ, վիրավորական 
մե կնաբանE թյE ններ, խոսքեր ասելը 28 43.8% - -

ՄեկE սացE մ, հաղորդակցE թյան 
սահմանափակE մն եր 7 10.9% 1 16.7%

Կանանց վերահսկելE  կամ վն ասելE  
նպատակով երեխաներին օգտագործելը 5 7.8% - -

Երեխաների մի ջոցով որևէ բան փոխանցելը 5 7.8% - -
Կնոջը որպես սպասE հE  վերաբերվելը 8 12.5% - -
Բոլոր որոշE մն երը մի անձնյա կայացնելը և 
տիրոջ հոգեբանE թյամբ գործելը 5 7.8% - -

Սեփական անձի նկատմամբ ամոթ զգալE ն 
հարկադրելը 20 31.3% 5 83.3%

Ստորացնելը 11 17.2% 1 16.7%
Մեղավոր զգալE ն հարկադրելը 24 37.5% 2 33.3%
ԳործE նեE թյան վերահսկE մ՝ ինչ է անE մ, 
E մ հետ է հանդիպE մ, E մ հետ է խոսE մ, ինչ 
է կարդE մ, E ր է գնE մ

9 14.1% - -

Արտաքին մասնակցE թյE նը 
սահմանափակելը 12 18.8% 1 16.7%

ԳործողE թյE նները խանդի մի ջոցով 
արդարացնելը 1 1.6% - -

ԲռնE թյանը լE րջ չվերաբերվելը 11 17.2% 2 33.3%
ԲռնE թյան փաստը մե րժելը 8 12.5% 1 16.7%
Բռնի վարքագծի համար 
պատասխանատվE թյE նը բռնE թյան 
ենթարկվածի վրա բարդելը

6 9.4% - -

Վնաս հասցնելE  սպառնալիքներ հնչեցնելը 
և/կամ իրականացնելը 7 10.9% - -

ՀեռանալE  սպառնալիքներ 2 3.1% - -
ԻնքնասպանE թյE ն գործելE  սպառնալիքներ 1 1.6% - -
Պետական մարմի ններին դիմե լE  
սպառնալիքներ 1 1.6% - -

ՀղիE թյան արհեստական ընդհատման 
հարկադրելը 2 3.1% - -

ԾառայE թյE ններից օգտվելE  հարցE մ 
մե րժելը 3 4.7% 1 16.7%

Շանտաժի ենթարկելը 5 7.8% - -
«Սև շE կայի» հասանելիE թյE նը 
սահմանափակելը - - 1 1.6%
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4.4. Հոգեբանական բռնN թյN ն
զN գընկերոջ կամ ամN սնN  ազգականների 

կողմի ց

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=151)

ԹՆՕ
կանայք

(n=7)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Արտաքնապես, գործողE թյE նների և 
ժեստերի մի ջոցով վախեցնելը 37 24.5% - -

Զենք ցE ցադրելը 2 1.3% - -
ՆվաստացE ցիչ, վիրավորական 
մե կնաբանE թյE ններ, խոսքեր ասելը 77 51.0% 2 28.6%

ՄեկE սացE մ, հաղորդակցE թյան 
սահմանափակE մն եր 19 12.6% - -

Կանանց վերահսկելE  կամ վն ասելE  
նպատակով երեխաներին օգտագործելը 29 19.2% - -

Երեխաների մի ջոցով որևէ բան փոխանցելը 27 17.9% 1 14.3%
Կնոջը որպես սպասE հE  վերաբերվելը 74 49.0% 3 42.9%
Բոլոր որոշE մն երը մի անձնյա կայացնելը և 
տիրոջ հոգեբանE թյամբ գործելը 37 24.5% - -

Սեփական անձի նկատմամբ ամոթ զգալE ն 
հարկադրելը 49 32.5% 1 14.3%

Ստորացնելը 51 33.8% 1 14.3%
Մեղավոր զգալE ն հարկադրելը 72 47.7% 4 57.1%
ԳործE նեE թյան վերահսկE մ՝ ինչ է անE մ, 
E մ հետ է հանդիպE մ, E մ հետ է խոսE մ, ինչ 
է կարդE մ, E ր է գնE մ

49 32.5% 1 14.3%

Արտաքին մասնակցE թյE նը 
սահմանափակելը 34 22.5% 3 42.9%

ԳործողE թյE նները խանդի մի ջոցով 
արդարացնելը 8 5.3% - -

ԲռնE թյանը լE րջ չվերաբերվելը 33 21.9% 1 14.3%
ԲռնE թյան փաստը մե րժելըը 34 22.5% 2 28.6%
Բռնի վարքագծի համար 
պատասխանատվE թյE նը բռնE թյան 
ենթարկվածի վրա բարդելը

33 21.9% - -

Վնաս հասցնելE  սպառնալիքներ հնչեցնելը 
և/կամ իրականացնելը 13 8.6% - -

ՀեռանալE  սպառնալիքներ 8 5.3% - -
Պետական մարմի ններին դիմե լE  
սպառնալիքներ 8 5.3% 1 14.3%

ՀղիE թյան արհեստական ընդհատման 
հարկադրելը 20 13.2% - -

ԾառայE թյE ններից օգտվելE  հարցE մ 
մե րժելը 8 5.3% - -

Շանտաժի ենթարկելը 29 19.2% 1 14.3%
Զրկանքի համախտանիշով մանիպE լյացիա 1 0.7% - -
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4.5. Հոգեբանական բռնN թյN ն
ընկերների կողմի ց

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=18)

ԹՆՕ
կանայք
(n=8)

քանակ տոկոս քանակ տոկոս
Արտաքնապես, գործողE թյE նների և 
ժեստերի մի ջոցով վախեցնելը 1 5.6% 2 25.0%

ՆվաստացE ցիչ, վիրավորական 
մե կնաբանE թյE ններ, խոսքեր ասելը 9 50.0% 1 12.5%

ՄեկE սացE մ, հաղորդակցE թյան 
սահմանափակE մն եր 2 11.1% - -

Կնոջը որպես սպասE հE  վերաբերվելը 1 5.6% - -
Սեփական անձի նկատմամբ ամոթ զգալE ն 
հարկադրելը 1 5.6% 2 25.0%

Ստորացնելը 1 5.6% - -
Մեղավոր զգալE ն հարկադրելը 4 22.2% 2 25.0%
Արտաքին մասնակցE թյE նը 
սահմանափակելը 1 5.6% 1 12.5%

ԳործողE թյE նները խանդի մի ջոցով 
արդարացնելը 1 5.6% - -

ԲռնE թյանը լE րջ չվերաբերվելը - - 1 12.5%
ԲռնE թյան փաստը մե րժելը 1 5.6% - -
Բռնի վարքագծի համար 
պատասխանատվE թյE նը բռնE թյան 
ենթարկվածի վրա բարդելը

1 5.6% 2 25.0%

Շանտաժի ենթարկելը - - 4 50.0%
Զրկանքի համախտանիշով մանիպE լյացիա - - 3 37.5%
«Սև շE կայի» հասանելիE թյE նը 
սահմանափակելը 1 5.6% 2 25.0%

4.6. Հոգեբանական բռնN թյN ն
հանրային տարածքներN մ (խանN թ, 

փողոց)

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=18)

ԹՆՕ
կանայք

(n=3)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

ՆվաստացE ցիչ, վիրավորական 
մե կնաբանE թյE ններ, խոսքեր ասելը 8 44.4% - -

Սեփական անձի նկատմամբ ամոթ զգալE ն 
հարկադրելը - - 3 100.0%

Ստորացնելը 1 5.6% - -
Մեղավոր զգալE ն հարկադրելը 3 16.7% 1 33.3%
Արտաքին մասնակցE թյE նը 
սահմանափակելը 2 11.1% 1 33.3%

ԲռնE թյանը լE րջ չվերաբերվելը 1 5.6% - -
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Բռնի վարքագծի համար 
պատասխանատվE թյE նը բռնE թյան 
ենթարկվածի վրա բարդելը

1 5.6% - -

ԾառայE թյE ններից օգտվելE  հարցE մ 
մե րժելը 1 5.6% - -

4.7. Հոգեբանական բռնN թյN ն 
հանրային սննդի վայրերN մ 

(սրճարան, ռեստորան)

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=11)

ԹՆՕ
կանայք

(n=3)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

ՆվաստացE ցիչ, վիրավորական 
մե կնաբանE թյE ններ, խոսքեր ասելը 5 45.5% 1 33.3%

Սեփական անձի նկատմամբ ամոթ զգակE ն 
հարկադրելը - - 1 33.3%

Մեղավոր զգալE ն հարկադրելը - - 1 33.3%
Արտաքին մասնակցE թյE նը 
սահմանափակելը 3 27.3% 1 33.3%

ԲռնE թյանը լE րջ չվերաբերվելը - - 1 33.3%
ԲռնE թյան փաստը մե րժելը 1 9.1% - -
Բռնի վարքագծի համար 
պատասխանատվE թյE նը բռնE թյան 
ենթարկվածի վրա բարդելը

1 9.1% - -

ԾառայE թյE ններից օգտվելE  հարցE մ 
մե րժելը 1 9.1% - -

Շանտաժի ենթարկելը 1 9.1% - -

4.8. Հոգեբանական բռնN թյN ն
հանրային սպասարկման ոլորտN մ

(վարսավիրանոց, տրանսպորտ)

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=13)

ԹՆՕ
կանայք

(n=0)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

ՆվաստացE ցիչ, վիրավորական 
մե կնաբանE թյE ններ, խոսքեր ասելը 8 61.5% - -

Ստորացնելը 1 7.7% - -
Արտաքին մասնակցE թյE նը 
սահմանափակելը 2 15.4% - -

Բռնի վարքագծի համար 
պատասխանատվE թյE նը բռնE թյան 
ենթարկվածի վրա բարդելը

2 15.4% - -

4.9. Հոգեբանական բռնN թյN ն
Ժամանցի վայրերN մ (ակN մբ, այգի, 

պN րակ)

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=12)

ԹՆՕ
կանայք

(n=2)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս
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ՆվաստացE ցիչ, վիրավորական 
մե կնաբանE թյE ններ, խոսքեր ասելը 6 50.0% - -

Ստորացնելը 1 8.3% - -
Մեղավոր զգալE ն հարկադրելը - - 1 50.0%
Արտաքին մասնակցE թյE նը 
սահմանափակելը 3 25.0% 1 50.0%

ԲռնE թյանը լE րջ չվերաբերվելը - - 1 50.0%
ԲռնE թյան փաստը մե րժելը - - 1 50.0%
Բռնի վարքագծի համար 
պատասխանատվE թյE նը բռնE թյան 
ենթարկվածի վրա բարդելը

2 16.7% - -

Վնաս հասցնելE  սպառնալիքներ հնչեցնելը 
և/կամ իրականացնելը 1 8.3% - -

 

4.10. Հոգեբանական բռնN թյN ն
մշակN թային վայրերN մ

(թատրոն, կինո, թանգարան)

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=10)

ԹՆՕ
կանայք

(n=1)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

ՆվաստացE ցիչ, վիրավորական 
մե կնաբանE թյE ններ, խոսքեր ասելը 5 50.0% - -

Արտաքին մասնակցE թյE նը 
սահմանափակելը 3 30.0% 1 100.0%

Բռնի վարքագծի համար 
պատասխանատվE թյE նը բռնE թյան 
ենթարկվածի վրա բարդելը

1 10.0% - -

ՆվաստացE ցիչ, վիրավորական 
մե կնաբանE թյE ններ, խոսքեր ասելը 5 50.0% - -

 

4.11. Հոգեբանական բռնN թյN ն
կրթական հաստատN թյN ններN մ

(դպրոց, ՄՄ> Հ, բN հ)

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=20)

ԹՆՕ
կանայք

(n=3)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Արտաքնապես, գործողE թյE նների և 
ժեստերի մի ջոցով վախեցնելը 1 5.0% - -

ՆվաստացE ցիչ, վիրավորական 
մե կնաբանE թյE ններ, խոսքեր ասելը 6 30.0% 1 33.3%

ՄեկE սացE մ, հաղորդակցE թյան 
սահմանափակE մն եր 1 5.0% - -

Սեփական անձի նկատմամբ ամոթ զգալE ն 
հարկադրելը 5 25.0% 1 33.3%

Ստորացնելը - - 2 66.7%
Մեղավոր զգալE ն հարկադրելը 7 35.0% - -
Արտաքին մասնակցE թյE նը 
սահմանափակելը - - 1 33.3%
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ԲռնE թյանը լE րջ չվերաբերվելը 1 5.0% 1 33.3%
ԲռնE թյան փաստը մե րժելը - - 1 33.3%
Բռնի վարքագծի համար 
պատասխանատվE թյE նը բռնE թյան 
ենթարկվածի վրա բարդելը

3 15.0% - -

ԾառայE թյE ններից օգտվելE  հարցE մ 
մե րժելը 1 5.0% - -

4.12. Հոգեբանական բռնN թյN ն
առողջապահական հաստատN թյN ններN մ

(պոլիկլինիկա, հիվանդանոց, 
ատամն աբN ժարան)

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=83)

ԹՆՕ
կանայք

(n=6)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

ՆվաստացE ցիչ, վիրավորական 
մե կնաբանE թյE ններ, խոսքեր ասելը 24 28.9% - -

Բոլոր որոշE մն երը մի անձնյա կայացնելը և 
տիրոջ հոգեբանE թյամբ գործելը 1 1.2% - -

Սեփական անձի նկատմամբ ամոթ զգալE ն 
հարկադրելը 14 16.9% 1 16.7%

Ստորացնելը 14 16.9% - -
Մեղավոր զգալE ն հարկադրելը 17 20.5% 1 16.7%
Արտաքին մասնակցE թյE նը 
սահմանափակելը - - 1 16.7%

ԲռնE թյանը լE րջ չվերաբերվելը 2 2.4% - -
ԲռնE թյան փաստը մե րժելը 2 2.4% - -
Բռնի վարքագծի համար 
պատասխանատվE թյE նը բռնE թյան 
ենթարկվածի վրա բարդելը

3 3.6% - -

ՀեռանալE  սպառնալիքներ - - 1 16.7%
ՀղիE թյան արհեստական ընդհատման 
հարկադրելը 8 9.6% - -

ԾառայE թյE ններից օգտվելE  հարցE մ 
մե րժելը 48 57.8% 5 83.3%

Շանտաժի ենթարկելը 1 1.2% - -
Բժշկական քարտերի վրա նշE մով 
պիտակավորելը 18 21.7% 1 16.7%

4.13. Հոգեբանական բռնN թյN ն
կրոնական կառN յցN մ

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=7)

ԹՆՕ
կանայք

(n=1)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

ՆվաստացE ցիչ, վիրավորական 
մե կնաբանE թյE ններ, խոսքեր ասելը 5 71.4% - -
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Արտաքին մասնակցE թյE նը 
սահմանափակելը - - 1 100.0%

Բռնի վարքագծի համար 
պատասխանատվE թյE նը բռնE թյան 
ենթարկվածի վրա բարդելը

2 28.6% - -

4.14. Հոգեբանական բռնN թյN ն
ոստիկանN թյN նN մ

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=18)

ԹՆՕ
կանայք

(n=6)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Արտաքնապես, գործողE թյE նների և 
ժեստերի մի ջոցով վախեցնելը 2 11.1% 2 33.3%

Զենք ցE ցադրելը 1 5.6% - -
ՆվաստացE ցիչ, վիրավորական 
մե կնաբանE թյE ններ, խոսքեր ասելը 7 38.9% - -

ՄեկE սացE մ, հաղորդակցE թյան 
սահմանափակE մն եր - - 1 16.7%

Սեփական անձի նկատմամբ ամոթ զգալE ն 
հարկադրելը 1 5.6% 2 33.3%

Ստորացնելը 1 5.6% - -
Մեղավոր զգալE ն հարկադրելը 3 16.7% 2 33.3%
Արտաքին մասնակցE թյE նը 
սահմանափակելը 1 5.6% - -

ԲռնE թյանը լE րջ չվերաբերվելը - - 1 16.7%
ԲռնE թյան փաստը մե րժելը 1 5.6% - -
Բռնի վարքագծի համար 
պատասխանատվE թյE նը բռնE թյան 
ենթարկվածի վրա բարդելը

5 27.8% 1 16.7%

Պետական մարմի ններին դիմե լE  
սպառնալիքներ - - 1 16.7%

ԾառայE թյE ններից օգտվելE  հարցE մ 
մե րժելը - - 1 16.7%

Շանտաժի ենթարկելը 2 11.1% 2 33.3%
Զրկանքի համախտանիշով մանիպE լյացիա 1 5.6% 1 16.7%

4.15. Հոգեբանական բռնN թյN ն
դատարանN մ

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=7)

ԹՆՕ
կանայք

(n=0)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

ՆվաստացE ցիչ, վիրավորական 
մե կնաբանE թյE ններ, խոսքեր ասելը 4 57.1% - -

Ստորացնելը 1 14.3% - -
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Բռնի վարքագծի համար 
պատասխանատվE թյE նը բռնE թյան 
ենթարկվածի վրա բարդելը

1 14.3% - -

Զրկանքի համախտանիշով մանիպE լյացիա 1 14.3% - -

4.16. Հոգեբանական բռնN թյN ն
աշխատավայրN մ/աշխատանքի դիմե լիս

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=24)

ԹՆՕ
կանայք

(n=2)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Արտաքնապես, գործողE թյE նների և 
ժեստերի մի ջոցով վախեցնելը 1 4.2% - -

ՆվաստացE ցիչ, վիրավորական 
մե կնաբանE թյE ններ, խոսքեր ասելը 14 58.3% - -

Կնոջը որպես սպասE հE  վերաբերվելը 1 4.2% - -
Բոլոր որոշE մն երը մի անձնյա կայացնելը և 
տիրոջ հոգեբանE թյամբ գործելը 1 4.2% - -

Սեփական անձի նկատմամբ ամոթ զգալE ն 
հարկադրելը 2 8.3% - -

Ստորացնելը 4 16.7% - -
Մեղավոր զգալE ն հարկադրելը 3 12.5% - -
ԳործE նեE թյան վերահսկE մ՝ ինչ է անE մ, 
E մ հետ է հանդիպE մ, E մ հետ է խոսE մ, ինչ 
է կարդE մ, E ր է գնE մ

- - 1 50.0%

Արտաքին մասնակցE թյE նը սահմանափակելը - - 1 50.0%
ԲռնE թյանը լE րջ չվերաբերվելը 2 8.3% - -
ԲռնE թյան փաստը մե րժելը 1 4.2% - -
Բռնի վարքագծի համար 
պատասխանատվE թյE նը բռնE թյան 
ենթարկվածի վրա բարդելը

1 4.2% - -

ԾառայE թյE ններից օգտվելE  հարցE մ 
մե րժելը 2 8.3% - -

Շանտաժի ենթարկելը 4 16.7% - -

4.17. Հոգեբանական բռնN թյN ն
բռնN թյան ենթարկված անձանց 

առաջնային սոցիալական մի ջավայրN մ

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=9)

ԹՆՕ
կանայք

(n=0)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

ՆվաստացE ցիչ, վիրավորական 
մե կնաբանE թյE ններ, խոսքեր ասելը 5 45.5% - -

ԳործE նեE թյան վերահսկE մ՝ ինչ է անE մ, 
E մ հետ է հանդիպE մ, E մ հետ է խոսE մ, ինչ 
է կարդE մ, E ր է գնE մ

1 9.1% - -

Արտաքին մասնակցE թյE նը 
սահմանափակելը 3 27.3% - -
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Բռնի վարքագծի համար 
պատասխանատվE թյE նը բռնE թյան 
ենթարկվածի վրա բարդելը

1 9.1% - -

ԾառայE թյE ններից օգտվելE  հարցE մ մե րժելը 1 9.1% - -

Աղյուսակ 5. Ձեր նկատմամբ առավել հաճախ ինչպե՞ս է դրսևորվել 
գենդերային բռնությունը տարբեր ոլորտներում (տնտեսական բռնություն):

5.1. Տնտեսական բռնN թյN ն
ծնողական ընտանիքN մ

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=83)

ԹՆՕ
կանայք

(n=9)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Կանանց աշխատելն արգելելը 34 41.0% 3 33.3%
Կանանց սովորելը, E սE մ ստանալը արգելելը 59 71.1% 6 66.7%
Ընտանիքին վերաբերող` ֆինանսական 
բնE յթի որոշE մն երի կայացման հարցE մ 
կանանց չընդգրկելը

18 21.7% 2 22.2%

Դրամական մի ջոցներ չտրամադրելը կամ 
ֆինանսական տեղեկE թյE ններ թաքցնելը 10 12.0% 3 33.3%

Համատեղ սեփականE թյE ն հանդիսացող 
գE յքը ոչնչացնելը 2 2.4% - -

Կնոջից գE մարը վերցնելը 8 9.6% 1 11.1%
Կնոջ աշխատավարձը տնօրինելը 8 9.6% - -
ԳE մար խնդրելE ն հարկադրելը 8 9.6% 1 11.1%
Առավել անվտանգ թմրամի ջոց ձեռք բերելE  
նպատակով գE մար չտրամադրելը - - 2 22.2%

5.2. Տնտեսական բռնN թյN ն
զN գընկերոջ կամ ամN սնN  կողմի ց

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=173)

ԹՆՕ
կանայք
(n=13)

քանակ տոկոս քանակ տոկոս
Կանանց աշխատելն արգելելը 114 65.9% 6 46.2%
Կանանց սովորելը, E սE մ ստանալը արգելելը 52 30.1% 2 15.4%
Ընտանիքին վերաբերող` ֆինանսական 
բնE յթի որոշE մն երի կայացման հարցE մ 
կանանց չընդգրկելը

86 49.7% 4 30.8%

Դրամական մի ջոցներ չտրամադրելը կամ 
ֆինանսական տեղեկE թյE ններ թաքցնելը 80 46.2% 6 46.2%

Համատեղ սեփականE թյE ն հանդիսացող 
գE յքը ոչնչացնելը 40 23.1% 2 15.4%

Կնոջից գE մարը վերցնելը 65 37.6% 7 53.8%
Կնոջ աշխատավարձը տնօրինելը 49 28.3% 3 23.1%
ԳE մար խնդրելE ն հարկադրելը 71 41.0% 8 61.5%
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Առավել անվտանգ թմրամի ջոց ձեռք բերելE  
նպատակով գE մար չտրամադրելը - - 5 38.5%

5.3. Տնտեսական բռնN թյN ն
իր ազգականների կողմի ց

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=16)

ԹՆՕ
կանայք

(n=1)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Կանանց աշխատելն արգելելը 7 43.8% - -
Կանանց սովորելը, E սE մ ստանալը արգելելը 2 12.5% - -
Ընտանիքին վերաբերող` ֆինանսական 
բնE յթի որոշE մն երի կայացման հարցE մ 
կանանց չընդգրկելը

5 31.3% - -

Դրամական մի ջոցներ չտրամադրելը կամ 
ֆինանսական տեղեկE թյE ններ թաքցնելը 5 31.3% 1 100.0%

Համատեղ սեփականE թյE ն հանդիսացող 
գE յքը ոչնչացնելը 2 12.5% 1 100.0%

Կնոջից գE մարը վերցնելը 4 25.0% - -
Կնոջ աշխատավարձը տնօրինելը 1 6.3% - -
ԳE մար խնդրելE ն հարկադրելը 2 12.5% - -

5.4. Տնտեսական բռնN թյN ն
զN գընկերոջ կամ ամN սնN  ազգականների 

կողմի ց

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=98)

ԹՆՕ
կանայք

(n=5)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Կանանց աշխատելն արգելելը 40 40.8% 2 40.0%
Կանանց սովորելը, E սE մ ստանալը արգելելը 15 15.3% 1 20.0%
Ընտանիքին վերաբերող` ֆինանսական 
բնE յթի որոշE մն երի կայացման հարցE մ 
կանանց չընդգրկելը

43 43.9% 1 20.0%

Դրամական մի ջոցներ չտրամադրելը կամ 
ֆինանսական տեղեկE թյE ններ թաքցնելը 36 36.7% 2 40.0%

Համատեղ սեփականE թյE ն հանդիսացող 
գE յքը ոչնչացնելը 11 11.2% 1 20.0%

Կնոջից գE մարը վերցնելը 19 19.4% - -
Կնոջ աշխատավարձը տնօրինելը 15 15.3% - -
ԳE մար խնդրելE ն հարկադրելը 22 22.4% - -

5.5. Տնտեսական բռնN թյN ն
ընկերների կողմի ց

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=1)

ԹՆՕ
կանայք

(n=2)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Կնոջից գE մարը վերցնելը 1 100.0% 1 50.0%
ԳE մար խնդրելE ն հարկադրելը - - 1 50.0%



103

5.6. Տնտեսական բռնN թյN ն
հանրային տարածքներN մ (խանN թ, 

փողոց)

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=3)

ԹՆՕ
կանայք

(n=1)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Կնոջից գE մարը վերցնելը 3 100.0% 1 50.0%

 

5.7. Տնտեսական բռնN թյN ն 
հանրային սննդի վայրերN մ 

(սրճարան, ռեստորան)

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=0)

ԹՆՕ
կանայք

(n=0)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

- - - - -

5.8. Տնտեսական բռնN թյN ն
հանրային սպասարկման ոլորտN մ

(վարսավիրանոց, տրանսպորտ)

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=3)

ԹՆՕ
կանայք

(n=0)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

ԾառայE թյE նների համար սովորականից 
թանկ գին պահանջելը 3 100.0% - -

5.9. Տնտեսական բռնN թյN ն
Ժամանցի վայրերN մ (ակN մբ, այգի, 

պN րակ)

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=0)

ԹՆՕ
կանայք

(n=0)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

- - - - -

5.10. Տնտեսական բռնN թյN ն
մշակN թային վայրերN մ

(թատրոն, կինո, թանգարան)

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=0)

ԹՆՕ
կանայք

(n=0)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

- - - - -

5.11. Տնտեսական բռնN թյN ն
կրթական հաստատN թյN ններN մ

(դպրոց, ՄՄ> Հ, Բ> Հ)

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=6)

ԹՆՕ
կանայք

(n=0)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Կնոջից գE մարը վերցնելը 6 100.0% - -

5.12. Տնտեսական բռնN թյN ն
առողջապահական հաստատN թյN ններN մ 

(պոլիկլինիկա, հիվանդանոց, 
ատամն աբN ժարան)

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=42)

ԹՆՕ
կանայք

(n=6)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Կնոջից գE մարը վերցնելը 9 21.4% 1 16.7%
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ԳE մար խնդրելE ն հարկադրելը 2 4.8% - -
ԾառայE թյE նների համար սովորականից 
թանկ գին պահանջելը 25 59.5% 4 66.7%

Սպասարկման նպատակով բժշկական 
գործիքներ պահանջելը 17 40.5% 4 66.7%

5.13. Տնտեսական բռնN թյN ն
կրոնական կառN յցN մ

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=0)

ԹՆՕ
կանայք

(n=0)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

- - - - -

5.14. Տնտեսական բռնN թյN ն
ոստիկանN թյN նN մ

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=2)

ԹՆՕ
կանայք

(n=0)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Կնոջից գE մարը վերցնելը 2 100.0% - -

5.15. Տնտեսական բռնN թյN ն
դատարանN մ

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=0)

ԹՆՕ
կանայք

(n=0)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

- - - - -

5.16. Տնտեսական բռնN թյN ն
աշխատավայրN մ/աշխատանքի դիմե լիս

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=2)

ԹՆՕ
կանայք

(n=0)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

Կանանց աշխատելն արգելելը 1 50.0% - -
Դրամական մի ջոցներ չտրամադրելը կամ 
ֆինանսական տեղեկE թյE ններ թաքցնելը 1 50.0% - -

5.17. Տնտեսական բռնN թյN ն
բռնN թյան ենթարկված անձանց 

առաջնային սոցիալական մի ջավայրN մ

ՄԻԱՎ-ով 
ապրող կանայք

(n=0)

ԹՆՕ
կանայք

(n=0)
քանակ տոկոս քանակ տոկոս

- - - - -
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