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Ըն տա նի քում բռնութ յուն է հա մար վում ֆի զի կա կան, սե ռա կան, հո գե
բա նա կան կամ տնտե սա կան բնույ թի բռնի ա րար քը, ինչ պես նաև ան տե
սու մը, ո րը կա տար վել է ըն տա նի քի ան դամնե րի միջև:

Ըն տա նի քի ան դամներ են՝ 

ա.  ան կախ հա մա տեղ բնա կութ յան հան գա ման քից՝ ա մու սինը (այդ 
թվում՝ փաս տա կան ա մուս նա կան հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ գտնվող 
ան ձը), նախ կին ա մու սի նը, ծնո ղը, (այդ թվում՝ խորթ ծնո ղը, որ դեգ
րող ծնո ղը, խնա մա տար ծնո ղը), ե րե խան (նաև որ դեգր ված, խորթ, 
հո գե զա վակը), որ դեգ րող ծնո ղի ա մու սի նը, ա մուս նու ծնող նե րը, 
նախ կին ա մուս նու ծնող նե րը,

բ.  հա մա տեղ բնակ վող տատը, պապը, քույրը և  եղ բայրը (նաև հա մա
մայր կամ հա մա հայր), ա մուս նու քույր, ա մուս նու եղ բայր, ինչ պես 
նաև ա մուս նու ծնող նե րի, քրոջ և  եղ բոր հա մար՝ փե սան և հարսը:

Ըն տա նե կան բռնութ յունն ու նի ինչ պես ուղ ղա կի, այն պես էլ ա նուղ ղա կի 
ազ դե ցութ յուն ըն տա նի քի ան դամնե րի` տվյալ հա սա րա կութ յան մեջ հար
մար վե լու, ինք նադրս ևոր վե լու, ինք նա հաս տատ վե լու և պաշտ պան ված լի
նե լու հնա րա վո րութ յուն նե րի վրա: Այս եր ևույ թը տա րած ված է ամ բողջ աշ
խար հում, ու նի տար բեր դրսևո րումներ և տա րած վա ծութ յան մա կար դակ: 
Ըն տա նե կան բռնութ յունն ան հա մա մաս նո րեն ազ դում է հատ կա պես կա
նանց ու ե րե խա նե րի վրա: 

 
Թեժ-գիծ ծա ռա յութ յուն՝ 

հիմնա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներն ու նպա տակ նե րը
Թեժգիծ ծա ռա յութ յան ա ռաջ նա յին և հ րա տապ նպա տակ ներն են 

անվտան գութ յան ա պա հո վու մը, տու ժո ղի պատ մութ յան ամ րագ րու մը, 
նրա ի րա վունք նե րի վե րա հաս տա տու մը։ Ըստ այդմ, կար ևոր է, որ պես
զի  թեժգծի հե ռա խո սա զան գին պա տաս խա նող ան ձինք տեղ յակ լի նեն 
ըն տա նե կան բռնութ յան և կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան այլ ձևե րի ար
ձա գանք ման գոր ծըն թա ցի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի մա սին։

Թեժ-գիծ ծա ռա յութ յան հիմնա կան նպա տակ նե րը հետև յալ ներն են
● Լսել՝  ապ րու մակց մամբ ու ա ռանց քննա դա տութ յան:
● Անդ րա դառ նալ բռնութ յան են թարկ ված ան ձի ա ռաջ նա յին կա րիք նե րին 

և մ տա հո գութ յուն նե րին՝ հու զա կան, ֆի զի կա կան, սո ցիա լա կան, կեն
ցա ղա յին։ Օ րի նակ՝ նա խորդ գի շեր,  հնա րա վոր է, տու ժո ղը գի շե րել է 
դրսում, սո ված է և  այլն:
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● Վստա հութ յուն ներշն չել թեժգիծ ծա ռա յութ յան հիմնա կան նպա տակ նե
րից է նաև  բռնութ յան են թարկ ված ան ձին վստա հեց նել, որ ին քը մե ղա
վոր չէ կա տար ված բռնութ յան հա մար:

● Քննար կել և  անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում ա ջակ ցել անվ տան գութ յան 
պլա նի կազմ մա նը:

● Կազ մա կեր պել ա ջակ ցութ յուն զան գա հա րո ղին առ կա ռե սուրս նե րի  
սահ ման նե րում  կամ  ուղ ղոր դել նրան դե պի հա մա պա տաս խան կա
ռույց ներ:

Թեժ- գծի հե ռա խո սա զան գին պա տաս խա նե լու ըն թաց քում  
նկա տի ու նե նալ հետև յալ  կար ևոր  կե տե րը

● Հե ռա խո սա յին խորհր դատ վութ յան պա րա գա յում բա ցա կա յում է տե սո
ղա կան կոն տակ տը, հետ ևա բար շատ կար ևոր է զան գին պա տաս խա
նո ղի ձայ նը և տո նայ նութ յու նը, ինչ պես նաև հա ճա խա կի՝ «Ա յո՛, լ սում եմ 
Ձեզ» և  այլ նմա նօ րի նակ ար տա հայ տութ յուն նե րի կրկնութ յու նը, որ պես
զի զան գա հա րո ղը վստահ լի նի, որ ի րեն լսում են։

● Կար ևո րե՛ք զան գա հա րո ղի հայտ նած տե ղե կութ յուն նե րը և  մի՛ քննա դա
տեք, օ րի նակ մի՛ պնդեք, որ նա այս կամ այն գոր ծո ղութ յու նը  չի ա րել 
կամ թե րի է ա րել:

● Թո ղե՛ք զան գա հա րողն ինքն ա վար տի իր մտքե րը, մի՛ ձևա կեր պեք 
դրանք իր փո խա րեն, մի՛ ընդ հա տեք։

● Տ վե՛ք բաց հար ցեր, ո րոնք չեն են թադ րում ա յո կամ ոչ պա տաս խան:
● Վե րաձ ևա կեր պե՛ք զան գա հա րո ղի հիմնա կան մտքե րը հաս կա նա լու 

հա մար՝ արդ յո՞ք ճիշտ եք ըն կա լում նրա ա սած նե րը:
● Տ վե՛ք պար զա բա նող հար ցեր, ե թե չեք հաս կա նում զան գա հա րո ղի 

ա սած նե րը:
● Ամ փո փե՛ք հե ռա խո սա զան գի կար ևոր մտքե րը և  բա ցատ րե՛ք հե տա գա 

ա նե լիք նե րը:

Հար ցեր, ո րոնք կար ևոր կլի նեն թեժ-գծի 
հե ռա խո սա զան գին պա տաս խա նե լու ըն թաց քում

● Ինչ պե՞ս կա րող ենք Ձեզ օգ նել կամ ա ջակ ցել:
● Կ ցան կա նա՞ք այլ բան ա վե լաց նել կամ ա վե լին պատ մել կա տար վա ծի 

մա սին:
● Ինչ պե՞ս եք Ձեզ զգում:
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● Ճի՞շտ եմ հաս կա նում, որ ան հանգս տութ յուն եք զգում Ձեր ե րե խա նե րի 
հա մար կամ գնա լու տեղ չու նեք:

Նա խընտ րե լի ար տա հայ տութ յուն ներ
● Դա Ձեր մեղ քը չէ:
● Դուք մե ղա վոր չեք բռնութ յան հա մար:
● Օգ նութ յուն հնա րա վոր է տրա մադ րել կամ մենք կա րող ենք օգ նել այդ 

հար ցում (ա սում ենք միայն այն պա րա գա յում, երբ վստահ ենք, որ կա
րող ենք կազ մա կեր պել ա ջակ ցութ յու նը)։

● Դուք մե նակ չեք, ցա վոք, շատ կա նայք ամ բողջ աշ խար հում անց նում են 
նման փորձության մի ջով։

● Ա մեն ոք ար ժա նի է զգալ անվ տանգ իր տա նը:
● Նոր մալ է, որ ցան կա նում եք խո սել կա տար վա ծի մա սին:

Հար ցեր, որ չպետք է տալ և գոր ծո ղութ յուն ներ, 
որ չպետք է ա նել

● Դուք դա չպի տի զգա յիք:
● Ի՜նչ  եր ջա նիկ եք Դուք, որ կեն դա նի եք մնա ցել:
● Ի՜նչ մեղք եք Դուք։
● Մի՛ հա մո զեք բռնութ յան են թարկ ված ան ձին հե ռա նալ բռնա րա րից:
● Մի՛ ստի պեք, որ պես զի բռնութ յան են թարկ ված ան ձը վեր լու ծի կա տար

ված բռնութ յու նը կամ պա տաս խա նի նմա նա տիպ հար ցե րի. «Ին չո՞ւ է ին
քը բռնութ յան են թարկ վում կամ ին չո՞ւ է հենց ին քը բռնութ յան են թարկ
վում»:

● Մի՛ հարց րեք բռնութ յան են թարկ ված ան ձին իր մա սին այն պի սի տե ղե
կութ յուն ներ, ո րոնք ան մի ջա կա նո րեն կապ ված չեն են թադր յալ բռնութ
յան հետ:
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Ռիս կի գնա հատ ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ հե ռա խո սա յին 
խորհ րատ վութ յան ըն թաց քում

ԿԱՐԵՎՈՐ Է ԻՄԱՆԱԼ. 
 Բռ նութ յան են թարկ ված ան ձի գնա հա տա կանն ի րեն սպառ
նա ցող վտան գի ռիս կի մա կար դա կի մա սին, որ պես կա նոն, 
ի րա տե սա կան է: Ե թե բռնութ յան են թարկ ված ան ձը վա խե
նում է իր կյան քի հա մար կամ ա սում է, օ րի նակ, « Նա ինձ 
կսպա նի», ա պա դրան պետք է լուրջ վե րա բեր վել:

Բռնութ յան են թարկ ված որոշ ան ձինք կա րիք ու նեն, որ ի րենց հետ 
քննարկ վի ի րենց նկատ մամբ կի րառ վող բռնութ յան ան մի ջա կան ռիս կը: 
Դուք կա րող եք մի քա նի ճշգրտող հար ցեր տալ՝ հաս կա նա լու հա մար՝ կա 
արդ յոք ան մի ջա կան վտանգ:

Ե թե բռնութ յան են թարկ վող ան ձի մոտ բա ցա հայտ վում է բարձր ռիս կի 
մա կար դակ, կա րող եք ա սել․ «Ես մտա հոգ ված եմ Ձեր անվ տան գութ յան 
հա մար։ Ե կե՛ք միա սին քննար կենք՝ ինչ ա նել, որ պես զի Դուք չվնաս վեք»: 
Դուք կա րող եք միա սին դի տար կել ոս տի կա նութ յուն դի մե լու կամ տ նից 
դուրս գի շե րե լու կամ հե ռա նա լու տար բե րակ նե րը:

Ս տորև ա ռա ջարկ վում է հար ցե րի շարք, ո րոնց պա տաս խան նե րից 
կախ ված՝ կա րե լի է գնա հա տել ռիս կի մա կար դա կի մա սին:

1.  Արդ յո՞ք բռնութ յունն ա վե լի հա ճա խա կի է դար ձել կամ ա վե լի դա ժան 
ու վատ դրսևո րումներ է ստա ցել վեր ջին 6 ամս վա ըն թաց քում:

2.  Արդ յո՞ք բռնութ յուն կի րա ռող անձն օգ տա գոր ծում է թմրան յութ կամ 
չա րա շա հում է ալ կո հո լա յին խմիչք ներ:

3.  Արդ յո՞ք նա երբ ևէ օգ տա գոր ծել է զենք կամ վա խեց րել է, որ զեն քով 
կվնա սի Ձեզ:

4. Երբ ևէ փոր ձե՞լ է Ձեզ խեղ դել: 
5.  Հա վա տո՞ւմ եք, որ նա կա րող է Ձեզ սպա նել:
6. Երբ ևէ ծե ծե՞լ է Ձեզ, երբ հղի եք ե ղել:
7. Արդ յո՞ք նա մշտա պես խան դում է Ձեզ: 
8.  Արդ յո՞ք բռնութ յուն կի րա ռող ան ձը հե տապն դում, հետ ևում, վե րահս

կում է Ձեզ տար բեր մի ջոց նե րով (հե ռա խո սա զան գե րի վե րահս կում 
ու ձայ նագ րում, հե տապն դում աշ խա տան քի գնա լիս և  այլն):

Ե թե վե րը նշված հար ցե րի կե սից ա վե լին ստա ցել են դրա կան պա տաս
խան, ա պա բռնութ յան են թարկ ված ան ձի հա մար ռիս կը բարձր է:



7

Ե թե տուժողի հա մար անվ տանգ չէ տուն վե րա դառ նալը, ուղ ղոր դեք 
վեր ջի նիս ա պաս տա րան կամ փոր ձեք գտնել այն պի սի ա պա հով տա րածք, 
որ տեղ ին քը կա րող է գնալ, իսկ բռնութ յուն կի րա ռող ան ձը չգի տի այդ վայ
րի մա սին:

Արդ յու նա վետ անվ տան գութ յան պլան մշա կե լու հա մար անհ րա ժեշտ է 
հաս կա նալ այն ռիս կա յին գոր ծոն նե րը, ո րոնք սրում են բռնութ յու նը և հան
գեց նում դրա կրկնութ յա նը:

Անվ տան գութ յան պլա նի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը

Անվ տան գութ յան պլա նը ման րակր կիտ մշակ ված ան հա տա կան 
պլան է, ո րը բռնութ յուն վե րապ րած ան ձին օգ նում է պաշտ պան վել և 
մնալ անվ տանգ թե՛ բռնա րար հա րա բե րութ յուն նե րի առ կա յութ յան պա-
րա գա յում, թե՛ հե ռա նալ պլա նա վո րե լիս և թե՛ հե ռա նա լուց հե տո:

Անվ տան գութ յան պլա նի բա ղադ րիչ ներ
Ա պա հով վայր գնա լու հա
մար

Ե թե պետք է հե ռա նալ տա նից, ո՞ւր կա րող 
եք գնալ:

Ե րե խա նե րի հա մար պլա
նա վո րում

 Մե նա՞կ եք հե ռա նա լու, թե՞ ե րե խա նե րի 
հետ:

 Փո խադ րա մի ջոց Ինչ պե՞ս կա րող եք հաս նել անվ տանգ տա
րածք:

Իրեր, որ կարող եք 
վերցնել Ձեզ հետ

 Կա րիք ու նե՞ք վերց նե լու փաս տաթղ թեր, 
բա նա լի ներ, գու մար, հա գուստ կամ այլ 
կար ևոր ի րեր:
Կա րո՞ղ եք այդ ի րե րը մի տեղ դնել տա նը՝ 
անվ տանգ վայ րում կամ փո խան ցել այլ 
վստա հե լի մար դու:

Ֆինանսական  Դուք ու նե՞ք գու մար, ե թե ու զում եք հե ռա
նալ: Որ տե՞ղ է այն պահ վում, հնա րա վո
րութ յուն ու նե՞ք վերց նե լ այն:
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Մտերիմների 
աջակցություն

 Կա՞ հար ևան, մտե րիմ մարդ, ով կա րող է 
դի մել ոս տի կա նութ յուն կամ աղ մուկ լսե լու 
պա րա գա յում՝ գալ Ձեր տուն:

 
Տանն անվ տանգ մնա լու կար ևոր խոր հուրդ ներ, 
ո րոնք կա րե լի է քննար կել զան գա հա րո ղի հետ

•	 Խու սա փել մնալ այն պի սի տա րածք նե րում, որ տեղ սուր գոր ծիք ներ կան:
•	 Մինչ հե ռա նալն այն պես ա նել, որ զու գըն կե րը չի մա նա հե ռա նա լու 

պլան նե րի կամ մտքե րի մա սին. վի ճա կագ րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ 
բռնութ յունն հա վա նա կա նութ յունն այս դեպ քե րում ա վե լի է մե ծա նում:  

•	 Փոր ձել մտա պա հել բո լոր այն հե ռա խո սա հա մար նե րը, ո րոնք ա ռա ջին 
անհ րա ժեշ տութ յան պա րա գա յում կա րող են պետ քա կան լի նել, մաս նա
վո րա պես՝ ոս տի կա նութ յան հա մա պա տաս խան ստո րա բա ժան ման հե
ռա խո սա հա մար, ըն տա նե կան բռնութ յան հիմնախն դիր նե րով զբաղ վող 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի թեժգիծ հե ռա խո սա հա մար ներ:

•	 Կրկ նել փա խուս տի ծրա գի րը, որ պես զի հարկ ե ղած դեպքում ստացվի 
ի րա գոր ծել այն:

•	 Խ րա խու սել, որ զան գա հա րողն անվ տան գութ յան պլան մշա կի նաև 
ե րե խա նե րի հետ․ միա սին գաղտ նա բառ ո րո շեն, որ պես զի հարկ ե ղած 
պա րա գա յում ե րե խա նե րը կա րո ղա նան ա ջակ ցութ յան դի մել:

•	 Ո րո շել գաղտ նա բառ, ո րի մա սին կի մա նան նաև վստա հե լի հար ևան
նե րը, ըն կեր նե րը, որպեսզի ե թե կա րիք լի նի, օ րի նակ՝ դիմեն ոս տի կա
նութ յուն:

•	 Խ րա խու սել, որ բջջա յին հե ռա խո սը միշտ իր մոտ կամ ա պա հով մի վայ
րում պա հի:

Հե ռա նա լուց հե տո անհ րա ժեշտ խոր հուրդ ներ
անվ տան գութ յան պլա նի հա մար

•	 Տե ղե կաց րեք ձեր ե րե խա յի խնամ քով զբաղ վող հաս տա տութ յուն նե րին, 
թե ով կա րող է նրանց վերց նել դպրո ցից, ման կա պար տե զից:

•	 Ձեր հար ևան նե րին տե ղե կաց րեք, որ այլևս չեք ապ րում Ձեր զու գըն կե
րոջ հետ, կամ տե ղե կաց րեք, որ վեր ջի նիս տես նե լու պա րա գա յում զան
գա հա րեն ոս տի կա նութ յուն կամ տե ղե կաց նեն Ձեզ:

•	 Եր բե՛ք մի ա սեք բռնութ յուն կի րա ռող ան ձին՝ որ տեղ եք ապ րում:
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•	 Մի՛ զան գա հա րեք տան հա մա րից:
•	 Աշ խա տա վայ րում զգու շաց րեք տնօ րե նին կամ անվ տան գութ յան աշ խա

տա կից նե րին հնա րա վոր ռիս կե րի մա սին. ցույց տվեք Ձեր նախ կին զու
գըն կե րոջ լու սան կարն անվ տան գութ յան աշ խա տա կից նե րին, խնդրեք 
հարկ ե ղած դեպքում ու ղեկ ցել Ձեզ աշ խա տա վայր:

•	 Ա մե նօր յա գոր ծո ղութ յուն նե րում փո փո խութ յուն ներ կա տա րել, օ րի նակ՝ 
տար բեր ժա մե րի տա նից դուրս գալ, նա խօ րոք պայ մա նա վոր վե լով աշ
խա տա վայ րում ղե կա վա րի հետ՝ խնդրել ինչոր մե կին ու ղեկ ցել, չայ ցե լել 
այն վայ րե րը, ո րոնց մա սին տեղ յակ է ե ղել բռնութ յուն կի րա ռող ան ձը:

•	 Ե թե Ձեր դեպ քում կի րառ վել է պաշտ պա նա կան որ ևէ մի ջոց, տե ղե կաց
րեք ոս տի կա նութ յա նը, որ բռնութ յուն կի րա ռող ան ձը կրկին խախ տում 
է Ձեր տա րած քը, հե տամ տում կամ հե տապն դում է Ձեզ:

•	 Միայն անվ տան գութ յան պլան ու նե նա լը դեռևս անվ տան գութ յան ե րաշ
խիք չէ: Բռնության ենթարկված անձը պետք է հաս կա նա, որ բռնութ յու
նը ցիկ լա յին բնույթ ու նի և կա րող է կրկնվել:
 

ՀԵՏԱԳԱ ՔԱՅԼԵՐ
Ուղ ղորդ ման կազ մա կեր պում

1. ՀՀ ոս տի կա նութ յուն
Անհ րա ժեշտ է ներ կա յաց նել «Ըն տա նի քում բռնութ յան կան խար գել ման, 

ըն տա նի քում բռնութ յան են թարկ ված ան ձանց պաշտ պա նութ յան և  ըն տա
նի քում հա մե րաշ խութ յան վե րա կանգն ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով ամ րագր
ված ըն տա նի քում բռնութ յան են թարկ ված ան ձանց պաշտ պա նութ յան մի
ջոց նե րի տե սակ նե րից՝ նա խազ գու շաց ման և  ան հե տաձ գե լի մի ջամ տութ
յան ո րոշ ման կա յաց ման հնա րա վո րութ յան մա սին.

Նա խազ գու շա ցում

Կի րառ վում է այն դեպ քե րում, երբ ըն տա նի քում բռնութ յան դեպ քը ոս
տի կա նութ յու նը հայտ նա բե րել է ա ռա ջին ան գամ, կա տար ված ա րար քը 
հան ցա կազ մի հատ կա նիշ ներ ա ռեր ևույթ չի պա րու նա կում, և  ան հե տաձ գե
լի մի ջամ տութ յան հիմ քերն առ կա չեն: Նա խազ գու շա ցում կի րա ռե լու մա
սին ո րո շու մը նե րա ռում է բռնութ յան շա րու նակ ման կամ կրկնման դեպ քում 
օ րեն քով նա խա տես ված պա տաս խա նատ վութ յան մի ջոց նե րի մա սին ի րա
զե կում: Նա խազ գու շա ցու մը կի րառ վում է դեպ քի մա սին տե ղե կա նա լուց 
հե տո հնա րա վո րինս սեղմ ժամ կե տում:
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Ան հե տաձ գե լի մի ջամ տութ յան ո րո շում

Ե թե ըն տա նի քի մեկ ան դա մը մյու սի նկատ մամբ բռնութ յուն է կի րա ռել, 
և  առ կա է հիմնա վոր են թադ րութ յուն բռնութ յան կրկնման կամ շա րու նակ
ման ան մի ջա կա նո րեն սպառ նա ցող վտան գի մա սին, ա պա ըն տա նի քի 
մյուս ան դա մի կյան քի և  ա ռող ջութ յան ա պա հով ման նպա տա կով ոս տի
կա նութ յան ի րա վա սու ծա ռա յողն ան հա պաղ կա յաց նում է ան հե տաձ գե լի 
մի ջամ տութ յան ո րո շում: 

Ան հե տաձ գե լի մի ջամ տութ յան ո րո շում կա րող է կա յաց վել նաև այն 
դեպ քում, երբ նա խազ գու շա ցում ստա նա լուց հե տո՝ մեկ տար վա ըն թաց
քում, ան ձը կա տա րել է այն պի սի բռնի ա րարք, ո րը չի պա րու նա կում հան
ցա կազ մի հատ կա նիշ ներ:

Ան հե տաձ գե լի մի ջամ տութ յան ո րոշ մամբ կա րող 
են կի րառ վել հետև յալ սահ մա նա փա կումնե րը

1)  հար կադ րել ըն տա նի քում բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձին ան հա պաղ 
հե ռա նալ ըն տա նի քում բռնութ յան են թարկ վա ծի բնա կութ յան տա
րած քից և  ար գե լել այդ տեղ նրա վե րա դար ձը մինչև ո րոշ մամբ սահ
ման ված ժամ կե տի լրա նալն,

2)  ար գե լել ըն տա նի քում բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձին այ ցե լել իր հետ 
հա մա տեղ բնա կե լի տա րած քում չբնակ վող՝ ըն տա նի քում բռնութ յան 
են թարկ վա ծին, իսկ անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում` նաև նրա խնամ քի 
տակ ե ղող ան ձանց` նրանց աշ խա տան քի, ուս ման, հանգս տի, բնակ
վե լու կամ այլ վայ րեր,

3)  ար գե լել ըն տա նի քում բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձին այն պի սի հե
ռա վո րութ յու նից ա վե լի մո տե նալ ըն տա նի քում բռնութ յան են թարկ
վա ծին (անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում` նաև նրա խնամ քի տակ ե ղող 
ան ձանց), որն ըն տա նի քում բռնութ յան են թարկ ված ան ձի մեջ ող
ջամ տո րեն հիմնա վոր վախ կհա րու ցի իր անձ նա կան անվ տան գութ
յա նը սպառ նա ցող վտան գի մա սին: Այս սահ մա նա փա կու մը կի րա ռե
լիս ո րոշ մամբ սահ ման վում է հե ռա վո րութ յան կոնկ րետ չա փը: (Այս 
սահ մա նա փա կու մը չի գոր ծում հաշ տեց ման գոր ծըն թա ցի շրջա նա
կում ըն տա նի քում բռնութ յան են թարկ ված և  ըն տա նի քում բռնութ յուն 
գոր ծադ րած ան ձանց միջև ա ջակ ցութ յան կենտ րո նի թույլտ վութ յամբ 
կենտ րո նի տա րած քում կամ կենտ րո նի հա մա պա տաս խան մաս նա
գե տի ներ կա յութ յամբ կազ մա կերպ վող հան դիպ ման ժա մա նակ),

4)  մինչև ո րոշ մամբ սահ ման ված ժամ կե տի լրա նալն ի պահ վերց նել 
բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձի տի րա պետ ման տակ գտնվող զեն քը: 
Այս սահ մա նա փա կու մը կի րա ռե լիս ո րոշ ման մա սին ի րա զե կե լու պա
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հին ըն տա նի քում բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձի տի րա պետ ման տակ 
զենք լի նե լու դեպ քում նա այն ան հա պաղ հանձ նում է ո րո շու մը կա
յաց րած ոս տի կա նութ յան ծա ռա յո ղին,

5)  ար գե լել ըն տա նի քում բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձին հե ռա խո սա յին, 
նա մա կագ րա կան կամ կա պի այլ մի ջոց նե րով հա ղոր դակց վել ըն տա
նի քում բռնութ յան են թարկ վա ծի, իսկ անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում` 
նաև նրա խնամ քի տակ ե ղող ան ձանց հետ:

ԿԱՐԵՎՈՐ Է ԻՄԱՆԱԼ. 
Ան հե տաձ գե լի մի ջամ տութ յան ո րոշ ման գոր ծո ղութ յան 

ժամ կե տը չի կա րող գե րա զան ցել քսան օ րը: Ե թե ան հե տաձ
գե լի ո րոշ ման գոր ծո ղութ յան ըն թաց քում դա տա րա նը քննում է 
պաշտ պա նա կան ո րոշ ման դի մում, ա պա այն ու ժի մեջ է մնում 
մինչև դա տա րա նի կող մից ո րո շում կա յաց վե լը:

Սահ մա նա փա կումնե րը կա րող են կի րառ վել ա ռան ձին կամ 
հա մակ ցութ յան մեջ՝ նշե լով դրանց կա տար ման հա մար միև
նույն կամ տար բեր ժամ կետ ներ:

Ե թե ան հե տաձ գե լի մի ջամ տութ յան ո րո շու մը կի րառ վում է 
ան չա փա հաս կամ ան գոր ծու նակ ան ձի հետ հա մա տեղ բնակ
վող միակ օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի նկատ մամբ, ա պա ե րե
խա նե րի և  ան գոր ծու նակ ան ձանց ժա մա նա կա վոր խնամ քը 
կազ մա կեր պում է խնա մա կա լութ յան և հո գա բար ձութ յան մար
մի նը՝ ո րոշ ման պատ ճենն ստա նա լուց հե տո՝ հնա րա վո րին 
չափ սեղմ ժամ կե տում, բայց ոչ ա վե լի, քան 24 ժա մում՝ Հա
յաս տա նի Հան րա պե տութ յան օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված 
կար գով՝ ա ռաջ նորդ վե լով նրանց շա հե րով:

Ան հե տաձ գե լի մի ջամ տութ յան ո րո շումն ըն տա նի քում 
բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձի կող մից կա տար վե լու նկատ
մամբ հսկո ղութ յուն է ի րա կա նաց նում ոս տի կա նութ յու նը:
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Բռ նութ յան են թարկ ված ան ձանց անհ րա ժեշտ է տե ղե կաց նել
•	 Նշ ված սահ մա նա փա կումնե րը կի րա ռե լիս ան հե տաձ գե լի մի ջամ տութ

յան ո րո շում կա յաց նող ոս տի կա նութ յան ի րա վա սու ծա ռա յո ղը չի հե ռա
նում մինչև ըն տա նի քում բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձի կող մից իր ի րե րը 
հա վա քե լը և  ըն տա նի քում բռնութ յան են թարկ վա ծի բնա կութ յան վայ րը 
լքե լը: 

•	 Ըն տա նի քում բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձը կա րող է ո րո շումն ու ժի մեջ 
մտնե լուց հե տո իր անձ նա կան ի րերն այդ վայ րից վերց նել միայն մեկ 
ան գամ՝ ոս տի կա նութ յան ծա ռա յո ղի ու ղեկ ցութ յամբ:

Բռ նութ յան են թարկ ված ան ձին պետք է հի շեց նել նաև, որ նա պար
տա վոր է ձեռն պահ մնալ այն պի սի գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լուց, ո րոնք 
ուղղ ված են ըն տա նի քում բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձի կող մից ան հե տաձ
գե լի մի ջամ տութ յան ո րոշ մամբ իր վրա դրված պար տա կա նութ յուն նե րի 
չկա տար մա նը: 

Ըն տա նի քում բռնութ յան են թարկ ված ան ձի կող մից դի տա վո րութ յամբ 
պար բե րա բար նման գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լու դեպ քում ան հե տաձ գե
լի մի ջամ տութ յան ո րո շու մը կա րող է վե րաց նել այն կա յաց րած ոս տի կա
նութ յան ի րա վա սու ծա ռա յո ղը: 

Ան հե տաձ գե լի մի ջամ տութ յան ո րոշ ման պա հանջ ներն ըն տա նի քում 
բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձի կող մից չկա տա րելն ա ռա ջաց նում է օ րեն քով 
նա խա տես ված պա տաս խա նատ վութ յուն:

Ան հե տաձ գե լի մի ջամ տութ յան ո րոշ ման բո ղո քար կում
Ան հե տաձ գե լի մի ջամ տութ յան ո րո շու մը կա րող է բո ղո քարկ վել վե րա

դա սութ յան կար գով՝ ըն տա նի քում բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձին դրա 
մա սին ի րա զե կե լուց հե տո՝ հնգօր յա ժամ կե տում, ինչ պես նաև դա տա կան 
կար գով՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան վար չա կան դա տա վա րութ յան 
օ րենսգր քով սահ ման ված ժամ կետ նե րում: Ո րոշ ման դեմ բո ղոք բե րե լը չի 
կա սեց նում ո րոշ ման կա տա րու մը: Վար չա կան բո ղո քը քննվում և դ րա հի
ման վրա ո րո շում է կա յաց վում այն ստա նա լուց հե տո՝ հնգօր յա ժամ կե տում:

2. ՀՀ դա տա րան ներ
Պաշտ պա նա կան ո րոշ ման հա մար դա տա րան կա րող է դի մել ըն տա

նի քում բռնութ յան են թարկ ված կամ են թադ րա բար են թարկ ված ան ձը 
կամ նրա հա մա ձայ նութ յամբ` ա ջակ ցութ յան կենտ րո նը: Ե թե ըն տա նի քում 
բռնութ յան են թարկ վածն ան չա փա հաս կամ դա տա կան կար գով ան գոր
ծու նակ կամ սահ մա նա փակ գոր ծու նակ ճա նաչ ված անձ է, ա պա պաշտ
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պա նա կան ո րոշ ման հա մար դա տա րան կա րող են դի մել նրա մեր ձա վոր 
ազ գա կան նե րը, օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցի չը և խ նա մա կա լութ յան ու հո գա
բար ձութ յան մար մի նը:

Պաշտ պա նա կան ո րոշ մամբ կա րող են կի րառ վել ան հե տաձ գե լի մի
ջամ տութ յան ո րոշ մամբ նա խա տես ված սահ մա նա փա կումնե րը։ Բա ցի 
դրա նից՝ դա տա րա նը կա րող է՝ 

1) ըն տա նի քում բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձի վրա պար տա կա նութ յուն 
դնել՝ ըն տա նի քում բռնութ յան են թարկ վա ծի հետ կի սե լու ի րենց հա մա տեղ 
ան չա փա հաս կամ չա փա հաս ա նաշ խա տու նակ ե րե խա նե րի, ինչ պես նաև 
ի րենց հա մա տեղ խնամ քի տակ ե ղող ան ձանց խնամ քի ծախ սե րը: Դա տա
րա նը կա րող է ըն տա նի քում բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձի վրա պար տա
կա նութ յուն դնել հո գա լու ըն տա նի քում բռնութ յան են թարկ վա ծի այլ անհ
րա ժեշտ ծախ սե րը, ո րոնք ծա գել են գոր ծադր ված բռնութ յան պատ ճա ռով.

2) ար գե լել ե րե խա նե րի հետ տե սակ ցութ յուն նե րը.
3)  ըն տա նի քում բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձի վրա դնել պար տա կա

նութ յուն անց նե լու ռեա բի լի տա ցիոն ծրա գիր:

Խորհր դատ վութ յան ժա մա նակ կար ևոր է հստա կեց նել
•	 Ան հե տաձ գե լի մի ջամ տութ յան ո րոշ ման ու ժի մեջ լի նե լը չի բա ցա ռում 

պաշտ պա նա կան ո րոշ ման հա մար դի մե լու հնա րա վո րութ յու նը:
•	 Պաշտ պա նա կան ո րո շու մը կա յաց վում է մինչև 6 ա միս ժամ կե տով և 

կա րող է դրա անհ րա ժեշ տութ յու նը հիմնա վո րող հա մա պա տաս խան դի
մու մի հի ման վրա դա տա րա նի պատ ճա ռա բան ված ո րոշ մամբ 2 ան գամ 
եր կա րաձգ վել` յու րա քանչ յուր ան գամ ա ռա վե լա գույ նը մինչև 3 ա միս 
ժամ կե տով:

•	 Սահ մա նա փա կումնե րը կա րող են կի րառ վել ա ռան ձին կամ հա մակ
ցութ յան մեջ՝ նշե լով դրանց կա տար ման հա մար միև նույն կամ տար բեր 
ժամ կետ ներ:

•	 Պաշտ պա նա կան ո րոշ ման դի մու մին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը, 
դրանք քննե լու կար գը, դա տա րա նի կող մից ըն դուն վող ակ տե րը, դրանք 
բո ղո քար կե լու կար գը և պաշտ պա նա կան ո րոշ ման դա դար ման հիմ քե
րը նա խա տես վում են ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր
քով: 

•	 Ըն տա նի քում բռնութ յան են թարկ վա ծի դա տա կան ներ կա յա ցուց չութ յան 
հա մար հան րա յին պաշտ պան տրա մադ րե լու հիմ քե րը գոր ծում են նաև 
ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ քե րում:
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Ե թե ըն տա նի քում բռնութ յան են թարկ վածն ան չա փա հաս կամ ան գոր
ծու նակ անձ է, և պաշտ պա նա կան ո րո շու մը կի րառ վում է նրա հետ հա մա
տեղ բնակ վող միակ օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի (կամ ներ կա յա ցու ցիչ նե
րի) նկատ մամբ, ա պա դա տա րա նը խնա մա կա լութ յան և հո գա բար ձութ յան 
մարմնին հանձ նա րա րում է լու ծել ե րե խա յի կամ ան գոր ծու նակ ան ձի ժա
մա նա կա վոր խնամ քի հար ցը՝ ա ռաջ նորդ վե լով նրանց շա հե րով:

Պաշտ պա նա կան ո րո շումն ըն տա նի քում բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձի 
կող մից կա տար վե լու նկատ մամբ հսկո ղութ յուն է ի րա կա նաց նում ոս տի
կա նութ յու նը, իսկ պաշտ պա նա կան ո րոշ ման պա հանջ ներն ըն տա նի քում 
բռնութ յուն գոր ծադ րած ան ձի կող մից չկա տա րելն ա ռա ջաց նում է օ րեն քով 
նա խա տես ված պա տաս խա նատ վութ յուն:

 Խորհր դատ վութ յուն տրա մադ րե լիս, մաս նա վո րա պես՝ պաշտ-
պա նա կան մի ջոց նե րի կի րա ռութ յան նպա տա կով ՀՀ ոս տի կա-
նութ յուն և դա տա րան ներ ուղ ղոր դե լիս անհ րա ժեշտ է հստա-
կեց նել, որ «Ըն տա նի քում բռնութ յան կան խար գել ման, ըն տա-
նի քում բռնութ յան են թարկ ված ան ձանց պաշտ պա նութ յան և  
ըն տա նի քում հա մե րաշ խութ յան վե րա կանգն ման մա սին» ՀՀ 
օ րեն քով ամ րագր ված ըն տա նի քում բռնութ յան են թարկ ված ան-
ձանց պաշտ պա նութ յան մի ջոց նե րը՝ նա խազ գու շա ցու մը, ան հե-
տաձ գե լի մի ջամ տութ յան ո րո շու մը, պաշտ պա նա կան ո րո շու մը, 
կան խար գե լիչ մի ջոց ներ են՝ ուղղ ված ի րենց իսկ ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նութ յա նը կամ դրանց ա զատ ի րա կա նաց ման, այլ ոչ 
թե են թադր յալ բռնութ յուն գոր ծադ րող ան ձի նկատ մամբ քրեա-
կան հե տապնդ ման հա րու ցում կամ ի րա կա նա ցում և չեն հան դի-
սա նում հա րուց ման կամ ի րա կա նաց ման հիմք:  

Պաշտ պա նութ յան մի ջոց նե րի կի րա ռու մը չի խո չըն դո տում օ րեն-
քով սահ ման ված կար գով քրեա կան գործ հա րու ցե լուն և ք րեա-
կան հե տապն դում ի րա կա նաց նե լուն:

Ան չա փա հաս կամ ան գոր ծու նակ ան ձի նկատ մամբ ան հե տաձ-
գե լի մի ջամ տութ յան կամ պաշտ պա նա կան ո րո շումներ չեն կա-
յաց վում:
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3. Ա ջակց ման կենտ րոն ներ, ա պաս տա րան ներ, ըն տա նե կան բռնու 
թ յան կան խար գել ման և պաշտ պա նութ յան հիմնախն դիր նե րով զբաղ
վող, կա նանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յուն ի րա կա նաց նող այլ հա
սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն ներ

Ուղ ղորդ ման ըն թաց քում կար ևոր է, որ պես զի մի շարք հար ցեր ևս հաշ
վի առն վեն. 
•	 Վս տահ ե ղեք, որ ուղ ղորդ վող կա ռույ ցը հա մա պա տաս խա նում է զան

գա հա րո ղի կա րիք նե րին և պա հանջ նե րին (օ րի նակ՝ եթե տուժողը 
(դիմողը)  ա պաս տա րա նի կա րիք ու նի, անհ րա ժեշտ է նրան ուղ ղոր դել 
կազ մա կեր պութ յուն, ո րը տրա մադ րում է նման ծա ռա յութ յուն):

•	 Ե թե բռնութ յան են թարկ ված ան ձը բարձ րա ձայ նում է խնդիր ներ՝ կապ
ված ուղ ղորդ ման հետ, կար ևոր է ման րա մասն քննար կել դրանք (օ րի
նակ՝  տուժողը (դիմողը) կա րող է տե ղա փոխ ման հետ կապ ված բար
դութ յուն ներ ու նե նալ կամ չի մա նալ՝ որ տեղ թող նել ե րե խա նե րին գրա
սեն յակ այ ցե լե լու հա մար):

•	 Ուղ ղորդ վող կազ մա կեր պութ յան հետ կար ևոր է ու նե նալ նախ նա կան 
պայ մա նա վոր վա ծութ յուն ներ, ո րոնք կնպաս տեն նպա տա կա յին ուղ
ղորդ մա նը:

•	 Ուղ ղոր դու մը կա րող է ի րա կա նաց վել թե՛ ներ քին, թե՛ ար տա քին ռե սուրս
նե րի սահ ման նե րում:

ԿԱՐԵՎՈՐ Է ԻՄԱՆԱԼ. 
•	 Ուղ ղոր դե լիս տուժողին (դիմողին) պատ մեք ծա ռա յութ յան 
մա սին (տրամադրել հաս ցեն, ինչ պես հաս նել այն տեղ, ում 
հետ, ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ, կա րող է հան դի պել)
•	 Անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում գրեք անհ րա ժեշտ տե ղե կատ
վութ յու նը, օ րի նակ, կազ մա կեր պութ յան ա նու նը, հե ռա խո սա
հա մա րը, վայ րը և  ընդգ ծել դրա անվ տան գութ յան մա սին:
•	 Ե թե տուժողը (դիմողը) չու նի անվ տանգ վայր չունի զան
գա հա րե լու հա մար կամ հե ռա խոս չու նի, կա րող եք Դուք զան
գա հա րել կազ մա կեր պութ յուն և նախ նա կան պայ մա նա վոր վա
ծութ յուն ձեռք բե րել:
•	 Անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում, ե թե տուժողը (դիմողը) ցան
կա նում է, կա րող եք կազ մա կեր պել, որ նա պայ մա նա վոր ված 
ա ռա ջին հան դիպ մա նը ներ կա յա նա վստա հե լի ան ձի հետ:
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ՕԳՏԱԿԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՀՂՈՒՄՆԵՐ

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ
 ՀՀ, 0002, Երեւան, Պուշկին 56ա
+374 10 53 76 51
+374 96116100
էլ.փոստ` ombuds@ombuds.am

ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ

Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի
Մհեր Մկրտչյան 44/46
+374312 41981
էլ.փոստ` shirak@ombuds.am

Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ
Կենտրոնական հրապարակ 4
+37426430116
էլ.փոստ`gavar@ombuds.am

Սյունիքի մարզ, ք. Կապան
Մելիք Ստեփանյան 6
+37428520116
էլ.փոստ`kapan@ombuds.am

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
Թեժ գիծ ծառայություն՝ 114
 Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան 
հար ցե րի նա խա րա րութ յան աշ խա տա կազ մի ըն տա նի քի, կա նանց 
և  ե րե խա նե րի հիմնա հար ցե րի վար չութ յուն
Վարչության պետ՝ Գեղանուշ Գյունաշյան  
հեռ.` (010) 542735
էլ.փոստ` geghanush.ghyunashyan@mlsa.am 

Կանանց հիմնահարցերի բաժին
Վարչության պետի տեղակալ, բաժնի պետ` 
Արմենուհի Թանաշյան
հեռ.` (010) 565321
էլ.փոստ`  armine.tanashyan@mlsa.am 
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Երեխաների հիմնահարցերի բաժին
Բաժնի պետ` Լենա Հայրապետյան
հեռ.` (010) 565321
էլ.փոստ` lena.hayrapetyan@mlsa.am 

ՀՀ ոս տի կա նութ յան քրեա կան հե տա խու զութ յան գլխա վոր 
վար չութ յան ան չա փա հաս նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ
յան և  ըն տա նե կան բռնութ յան դեմ պայ քա րի վար չութ յուն
Թեժ գիծ ծառայություն՝ 
(+374) 10 546914
(+374) 10 546912

ՀՀ առողջապահության նախարարություն 
Թեժ գիծ ծառայություն՝ 8003 

Հանրային պաշտպանի գրասենյակ
(ՀՀ փաստաբանների պալատ)
 Հայաստան, 0010, Երևան 
Զաքյան փող., 2 շենք, 2րդ հարկ
(Կենտրոն վարչ. շրջան)
+37410600714

Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն ներ, ո րոնք տրա մադ րում 
են սո ցիալհո գե բա նա կան, ի րա վա բա նա կան ծա ռա յութ յուն ներ, 
անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում ու ղոր դում բժշկա կան հաս տա
տութ յուն ներ 

 Սե ռա կան բռնութ յան դեպ քե րում օգ տա կար հե ռա խո սա հա մար
ներ՝ 0800 01 280, 077 99 12 80
 Ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ քե րում օգ տա կար 
հե ռա խո սա հա մար ներ՝ 099 88 78 08, 010 54 28 28
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Օգ տա կար հղումներ՝

 Սե ռա կան բռնութ յան ճգնա ժա մա յին կենտ րոն ՀԿ http://www.
saccarmenia.org/

Կա նանց ռե սուր սա յին կենտ րոն ՀԿ` http://www.womenofarmenia.org/

Կա նանց ա ջակց ման կենտ րոն ՀԿ՝ http://www.womensupportcenter.org/

Կա նանց ի րա վունք նե րի կենտ րոն ՀԿ_`http://www.wrcorg.am/

Հա սա րա կութ յուն ա ռանց բռնութ յան ՀԿ` http://www.swv.am/

 «Ընդ դեմ կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան» կոա լի ցիա` https://
coalitionagainstviolence.org/
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