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տեսակետը:
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Վերջինտարիներին,ինչպեսամբողջաշխարհում,այդպես
էլ Հայաստանումակտիվորեն քննարկվում ենատելության
խոսքիդրսևորումներըևդրանքկանխելուանհրաժեշտու
թյունը։ Հատկապես սոցիալական ցանցերում ատելության
մթնոլորտի առկայություն նկատում են գրեթե բոլորը, սա
կայնոչբոլորնեննպաստումատելությանխոսքինվազմա
նը։Ավելին, շատերըհրահրումևխրախուսումենատելու
թյանխոսքիկիրառումը։

Օրենսդրական թերի կարգավորումներն ու քաղաքական
անկայություննէլավելիեննպաստումատելությանխոսքի
տարածմանը։ Հայաստանում ատելության խոսքի վերաբե
րյալ դեռևս չի իրականացվել համապարփակ հետազոտու
թյուն, ուստի դրա ծագման պատճառների, ծավալների ու
հետևանքներիվերաբերյալգնահատականներտալըդժվար
է։Այսուսումնասիրությունըևսչիհավակնումանելդա։Մեր
նպատակըխոցելիխմբերինկատմամբատելությանխոսքի
դրսևորումներնարձանագրելնուդրանցվերաբերյալշահա
գրգիռկողմերինառաջարկություններներկայացնելնէ։

Ուսումնասիրությանառաջինգլխումփորձելենքսահմանել
գործածվող հիմնական հասկացությունները և հիմնավորել

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
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խոցելիխմբերիընտրությունը,ինչպեսնաևանդրադառնալ
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության բացերին։
Երկրորդգլխումներկայացնումենքփորձագիտականկար
ծիքխոցելիխմբերինկատմամբառցանցտիրույթումատե
լությանխոսքիտարածվածությանևդրադեմարդյունավետ
պայքարելուվերաբերյալ։

Ուսումնասիրության շրջանակներում հարցազրույցներ են
իրականացվելհետևյալփորձագետներիհետ.

Զարուհի Հովհաննիսյանի, իրավապաշտպան, Ընդդեմ
կանանցնկատմամբբռնությանկոալիցիայիներկայացուցիչ,

ՍաշիկՍուլթանյան,իրավապաշտպան,«Մարդուիրավո
ւնքներիեզդիականկենտրոն»հասարակականկազմակեր
պությաննախագահ,

Իրինա  Սագրադովա-Գասպարյան, իրավապաշտպան,
«Խայադթա»Հայաստանիասորականկազմակերպություն
ներիֆեդերացիայինախագահ,

ԻզաբելլաՍարգսյան,կրոնականազատությանհարցերով
փորձագետ,Եվրասիահամագործակցությունհիմնադրամի
Մարդուիրավունքներիծրագրերիտնօրեն,

ԱրթուրԻսպիրյան,ՀայաստանիՀանրապետությունումԵհո
վայիվկաներքրիստոնեականկրոնականկազմակերպության
հասարակայնությանհետկապերիբաժնիպատասխանատու,
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Սերգեյ Գաբրիելյան, իրավապաշտպան, «Նոր սերունդ»
մարդասիրական հասարակական կազմակերպության նա
խագահ,

ԼիլիթՄարտիրոսյան,իրավապաշտպան,«Իրավունքիկողմ»
իրավապաշտպանհասարակականկազմակերպությաննա
խագահ։
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1.1Եզրույթներիբացատրությունը

Նախքան ուսումնասիրության բուն նյութին անցնելը ան
հրաժեշտէտալորոշակիսահմանումներևբացատրել,թե
ինչու ենքառանձնացրելայնխմբերը, որոնց դեմ ուղղված
ատելությանխոսքնէլդարձրելենքմերուսումնասիրության
հիմնականառարկան։Նախանհրաժեշտէսահմանել«խո
ցելիխումբ»հասկացությունը։«Խոցելիությունը»Ժամանա
կակիցհայոցլեզվիբացատրականբառարանում1նկարագր
վածէորպես«խոցելի լինել»,իսկ«խոցելի»ածականիփո
խաբերականիմաստընույն բառարանում ներկայացված է
որպես«թույլպաշտպանված,վատզինված,չամրացված»2։
Որևէ հասարակությունում «թույլ պաշտպանված» լինելը
հարաբերականէ,պայմանավորվածէայլխմբերիկաման
հատների հետ համեմատությամբ։ Եթե որևէանհատ կամ

1Ժամանակակիցհայոց լեզվիբացատրականբառարան,ՀրաչյաԱճառյանիԱնվան
Լեզվի Ինստիտուտ։ Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչու
թյուն,Երեւան,1972,հատոր2,էջ579։

2Նույնտեղում։

ԳԼՈՒԽ1

ԱՏԵԼՈՒԹՅԱՆԽՈՍՔՆ
ՈՒԱՏԵԼՈՒԹՅԱՆՀԻՄՔՈՎ
ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
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խումբ թույլ է պաշտպանված, ուրեմն կանայլ անհատներ
կամխմբեր,որոնցհամեմատությամբէչափվումնրանցպա
շտպանվածությանթույլլինելը։Հետևաբար,ովավելիթույլէ
պաշտպանված,առավելխոցելիէ,քաննա,ովհամեմատա
բարավելիամուրպաշտպանությունունիհասարակությու
նում։Խոցելիությունըպայմանավորվածէնաևիրավունքնե
րի խախտման բարձր հավանականությամբ։ Միգրացիայի
ոլորտիտերմիններիբառարանը«խոցելիխումբ»եզրույթը
բացատրումէորպես«հասարակությանցանկացածխումբ
կամմաս,որիհամարավելիմեծէխտրականգործելակեր
պերի,բռնության,բնականկամբնապահպանականաղետ
ների ենթարկվելու, կամ տնտեսական բարդությունների
բախվելուվտանգը,քանպետությանսահմաններումհասա
րակության այլ խմբերի համար»3։ Ընդհանրացնելով վերո
նշյալը՝ սույն ուսումնասիրության շրջանակներում «խոցելի
խումբ»եզրույթընշանակումէհասարակությանայնխմբե
րը,որոնցնկատմամբառավելհաճախէխտրականություն
դրսևորվում,որոնցիրավունքներիխախտումնառավելհա
վանական է և որոնց իրավունքներն ուազատությունները
համեմատաբարթույլենպաշտպանված։

ԱյդպիսիխմբերՀայաստանումբավականինշատեն`երե
խաները, կանայք,տարեցները,ազգային, կրոնականփոք
րամասնությունները, նույնասեռականները, հաշմանդա
մությունունեցողանձինքևայլն։Ռեսուրսներիսահմանա
փակությանպատճառովայսուսումնասիրությաննպատա
կովառանձնացվելեն չորսխմբեր՝կանայք,ազգայինփոք

3ՄիջազգայինմիգրացիայիիրավունքNo30,Միգրացիայիոլորտիտերմիններիբառա
րան,2րդհրատարակություն,էջ70։
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րամասնություններ, կրոնական փոքրամասնություններ և
լեսբի,գեյ,բիսեքսուալ,տրանս4ուքուիր5(այսուհետ՝ԼԳԲՏՔ)
անձինք։ Թեև Հայաստանում ատելությանխոսքի տարած
վածությանևդրահիմնականթիրախխմբերիվերաբերյալ
չկա համապարփակ հետազոտություն, այնուամենայնիվ,
տարբերժամանակներումևտարբերմասշտաբիուսումնա
սիրություններիհիմանվրակարողենքարձանագրել,որվե
րոնշյալխմբերինկատմամբառավելհաճախէգործածվում
առցանցատելությանխոսքը։

Հայաստանիհելսինկյանկոմիտեի՝2018թ.հուլիսդեկտեմ
բերամիսներինԱտելությանխոսքի մշտադիտարկման մի
ջանկյալ զեկույցի համաձայն՝ տպագիր և հեռարձակող
լրատվամիջոցներիկողմիցտարածվողատելությանխոսքի
թիրախումամենիցշատեղելենկրոնականփոքրամասնու
թյուններըևԼԳԲՏՔանձինք6։

Ազգայինփոքրամասնություններինթիրախավորողատելու
թյանխոսքիվերաբերյալչկանվիճակագրականկամհետա

4 «Տրանս» եզրույթը գործածվում է որպես հավաքական անվանումտրանսգենդեր,
տրանսսեքսուալևտրանսվիստիտանձանց համար,Եզրութաբանականբացատրա
կանբառարանԼԳԲՏԻՔանձանցխնդիրներըլուսաբանողլրագրողներիհամար,«Նոր
սերունդ»մարդասիրականհասարակականկազմակերպություն։

5Քուիրնայնանձնէ,ումգենդերայինինքնություննուվարքագիծըհնարավորչէդա
սակարգելորևէխմբիներքո:Քուիրանձըորևէկերպչիսահմանումիրինքնությունն
ուսեռականությունը,դեմէսոցիալականնորմերինևհետերոնորմատիվությանը,Եզ
րութաբանականբացատրականբառարանԼԳԲՏԻՔանձանցխնդիրներըլուսաբանող
լրագրողների համար, «Նոր սերունդ» մարդասիրական հասարակական կազմակեր
պություն։

6 2018 թ. հուլիսդեկտեմբեր ամիսներին Ատելության խոսքի մշտադիտարկման մի
ջանկյալ զեկույց, Հայաստանի հելսինկյան կոմիտե,  http://armhels.com/publications/
atelutyanxosqimshtaditarkum/։
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զոտականտվյալներևայսուսումնասիրություննայդառու
մովառաջինըկլինի։Ինչվերաբերումէկանանց,ապաԸնդ
դեմկանանցնկատմամբբռնությանկոալիցիայիտվյալների
համաձայն՝20102015թվականներինՀայաստանումարձա
նագրվելէկնասպանությանառնվազն30դեպք։Իսկ«կնաս
պանություն»եզրույթըԿոալիցիայի2016թ.զեկույցումգոր
ծածվում է նկարագրելու կանանց և աղջիկների կնատյաց
սպանությունները,որոնցդրդապատճառըտղամարդկանց՝
սեփական գերազանցության և կանանց սեփականատե
րըլինելուսոցիալապեսամրագրվածհամոզմունքնէ7։Հենց
կնատյացությունն է կանանց թիրախավորող ատելության
խոսքիհիմքը,որինառավելմանրամասնկանդրադառնանք
փորձագետներիհետհարցազրույցներիգլխում։

«Խոցելիխմբեր»հասկացությունըպարզաբանելուցևսույն
ուսումնասիրությաննպատակովչորսխումբառանձնացնե
լուց հետո անհրաժեշտ է բացատրել «ատելության խոսք»
հասկացությունը։  «Ատելության խոսք» եզրույթը ծագել է
1980ականներինԱՄՆում,որտեղմիխումբիրավաբաններ
ռասիզմպարունակողվտանգավորխոսքըսկսեցինանվա
նելայդպես8։Գոյությունչունի«ատելությանխոսք»եզրույթի
միջազգայնորենընդունվածմեկսահմանում։Այն սահման
ված է միայնտարածաշրջանայինևազգային մակարդակ
ներում։ՀայաստանիՀանրապետությանօրենսդրությունում
դեռևսամրագրվածչէ«ատելությանխոսք»հասկացությու

7 Կնասպանությունը Հայաստանում լուռ համաճարակ, Ընդդեմ կանանց նկատ
մամբ բռնության կոալիցիա, 2016, https://coalitionagainstviolence.org/wpcontent/
uploads/2016/05/Femicide_Report_ARM.pdf?x24321։

8WhatisHateSpeech?Part1,AlexanderBrown,LawandPhilosophy(2017)36:419–
468,էջ424։
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նը,ոչէլբավարարջանքերենգործադրվելայնսահմանելու
ակադեմիականմակարդակում։

«Ատելությանխոսքի»վերաբերյալԵվրոպայիԽորհրդինա
խարարներիկոմիտեիթիվR(97)20հանձնարարականիհա
վելվածումնշվումէ,որ«ատելությանխոսքը»պետքէհաս
կանալ«որպեսարտահայտմանբոլորձևերնընդգրկողեր
ևույթ,որըտարածումէ,հրահրումէ,խրախուսումկամ
արդարացնումէռասայականատելությունը,այլատյացու
թյունը, անտիսեմիտիզմը և ատելության այլ ձևերը, որոնք
հիմնված են անհանդուրժողականության վրա, այդ թվում`
ագրեսիվ ազգայնականությամբ և ազգակենտրոնությամբ
արտահայտվածանհանդուրժողականությունը,փոքրամաս
նությունների,ներգաղթյալներիևգաղթականծագմանան
ձանցնկատմամբխտրականությունըևթշնամանքը»9։

Սույնուսումնասիրությանշրջանակներումմենքկսահամանե
նք«ատելությանխոսքը»հետևյալկերպ.ատելությանխոսքը
բանավորկամգրավորխոսքնէկամայլարտահայտչամիջո
ցը,որըխիստբացասականվերաբերմունքէարտահայտում
ևատելությունէսերմանումորևէանձիկամխմբինկատմամբ՝
պայմանավորվածռասայով,էթնիկպատկանելիությամբ,կրո
նով, սեռով, գենդերային ինքնությամբ, սեռական կողմնորոշ
մամբ,սոցիալականծագմամբևայլհատկանիշներով:

Մեր ուսումնասիրության առանցքում առցանց տիրույթում
գործածվող ատելության խոսքն է, որը թիրախավորում է

9«Ատելությանխոսքի»վերաբերյալԵվրոպայիԽորհրդինախարարներիկոմիտեիթիվ
R(97)20հանձնարարական,https://rm.coe.int/1680505d5b։
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ընտրվածխոցելիխմբերին, սակայնմենքդիտարկելու ենք
նաև ատելության խոսքի՝ առցանց տիրույթից անդին ան
ցնողհետևանքները։

Ատելությանխոսքիդեմպայքարըթերևսայդքանհրատապ
ուկարևորչէրհամարվի,եթեայնչհանգեցներատելության
հիմքովհանցագործությունների։«Ատելությանհիմքովհան
ցագործությունները» ԵԱՀԿ Նախարարական խորհրդի՝
«Ատելությանհիմքովհանցագործություններիդեմպայքարի
վերաբերյալ»թիվ 9/09 որոշմանմեջ բնութագրվում են որ
պես «քրեական հանցագործություններ, որոնք կատարվել
են կանխակալության շարժառիթով»10։ Այսինքն՝ ՀՀ քրեա
կանօրենսդրությամբնկարագրվածցանկացածհանցագոր
ծություն,օրինակ՝ծեծ,բռնաբարություն,սպանություն,որը
կատարվելէկանխակալշարժառիթներով,ատելությանհիմ
քովհանցագործությունէ։Իսկկանխակալությունըպայմա
նավորվածէհանցագործությանզոհիորոշակիհատկանիշ
ներով՝ սեռ,ազգություն, կրոնական հայացքներ, սեռական
կողմնորոշումևայլն։ԵԱՀԿԺողովրդավարականհաստա
տություններիևմարդուիրավունքներիգրասենյակի«Ատե
լությանհիմքովհանցագործություններիմասինօրենք»իգործ
նական ուղեցույցի համաձայն՝ կանխակալության հիմքով
հանցագործություններըխորըազդեցությունենունենումոչ
միայնանմիջականզոհի,այլևայնխմբիվրա,որիհետիրեն
նույնականացնումէզոհը11։

10 ԵԱՀԿ Նախարարական խորհդի «Ատելության հիմքով հանցագործություննե
րի դեմ պայքարի վերաբերյալ» թիվ 9/09 որոշում, էջ 1, https://www.osce.org/files/f/
documents/d/9/40695.pdf։

11 «Ատելությանհիմքով հանցագործությունների մասին օրենք»ի գործնականուղե
ցույց,ԵԱՀԿԺողովրդավարականհաստատություններիևմարդուիրավունքներիգրա
սենյակ,2009,էջ11,https://www.osce.org/files/f/documents/3/e/36426.pdf։
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Հայաստանումատելությանհիմքովկատարվածհանցանք
ների մասին վիճակագրական տվյալներ չկան, ուստի ան
հնարէստույգտվյալներներկայացնելդրանց տարածվա
ծությանվերաբերյալ։Այդպիսիտվյալներերբեմնհրապարա
կումենիրավապաշտպանհասարակականկազմակերպու
թյունները,սակայնայդզեկույցներըևսբավարար չենամ
բողջականպատկերըստանալու համար։Այնուամենայնիվ,
անկախ ատելության հիմքով հանցագործությունների տա
րածվածության ծավալներից, ակնհայտ է, որ ատելության
խոսքըկանխելունուղղվածջանքերըոչմիայնկնվազեցնեն
առցանց տիրույթում ագրեսիայի և վիրավորանքի ծավալ
ները,այլևկնպաստենատելությանհիմքովհանցագործու
թյուններիկանխմանը։

1.2Ատելությանխոսքի՝
ՀՀօրենսդրությանկարգավորումները

2018թվականիիշխանափոխությունիցհետոառցանցտի
րույթումտարածվողատելությանխոսքի,վիրավորանքի,զր
պարտությանուսպառնալիքիդեմպայքարելուանհրաժեշ
տությանմասինավելիուավելիակտիվենծավալվելքննար
կումները, սակայն մինչ օրս այդ ուղղությամբ քիչ գործուն
քայլերենեղել։Ութեևվիրավորանքը,զրպարտություննու
սպանալիքըսահմանվածենՀՀքաղաքացիականևքրեա
կանօրենսգրքերով,այնուամենայնիվ,առցանց հարձակու
մներիդեմդատաիրավականպաշտպանությունստանալու
փորձերըև՛քիչենեղել,և՛մեծամասամբ՝անհաջող։Իսկառ
ցանց ատելության խոսքից պաշտպանվելու հնարավորու
թյունները գրեթե հավասարեն զրոյի, քանի որՀՀ օրեն
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սդրությունըհստակչիսահմանում,թեինչէատելության
խոսքը և մասնակի է նախատեսում պատասխանատվու
թյունդրահամար։

Ներպետական օրենսդրությունն անդրադառնում է միայն
ռասայական,կրոնականևազգայինատելությունբորբոքե
լուն։ Մասնավորապես, ՀՀ Սահմանադրության 77րդ հոդ
վածը արգելում է հիմնական իրավունքների և ազատու
թյունների օգտագործումը սահմանադրական կարգը բռնի
տապալելու,ազգային,ռասայական,կրոնականատելություն
բորբոքելու, բռնություն կամ պատերազմ քարոզելու նպա
տակով:ՀՀքրեականօրենսգրքի226րդհոդվածնարգելում
էազգային,ռասայականկամկրոնականթշնամանքհարու
ցելը,իսկհանցանքներըազգային,ռասայականկամկրոնա
կանատելությանհիմքովկատարելըդիտարկվումէորպես
ծանրացուցիչ հանգամանք։ Սակայն այս օրենքը ևս, ըստ
էության,չիկիրառվում։Դատականդեպարտամենտիամե
նամյազեկույցներիարագորոնումըցույցէտվել,որՀՀքրե
ականօրենսգրքի226րդհոդվածովանգամմեկդատական
ակտչիկայացվել2015թվականիցմինչօրս12:ՀՀԱզգայինժո
ղովիօրակարգումգտնվողՀՀքրեականօրենսգրքինախա
գիծը,որնարդենիսկընդունվելէառաջինընթերցմամբ,ընդ
լայնումէազգային,ռասայականկամկրոնականթշնամանք
հարուցելուվերաբերյալհոդվածը՝քրեորենպատժելիդարձ
նելով «ազգային, էթնիկական, ռասայական, քաղաքական,
գաղափարախոսական կամ կրոնական թշնամանք, ատե

12Հայաստանի՝ատելությանհիմքովհանցագործությունների,ատելությանխոսքիև
խտրականությանվերաբերյալտվյալներիհավաքագրմանհամակարգը.բարելավման
ևմիասնականմոտեցումորդեգրելուվերաբերյալառաջարկություններևներպետա
կանիրավիճակիվերլուծություն,Եվրոպայիխորհուրդ,սեպտեմբեր2020,էջ78։
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լություն կամ անհանդուրժողականություն, ինչպես նաևայլ
սոցիալականխմբինկատմամբատելությունանհանդուրժո
ղականությունկամթշնամանքհարուցելունուղղվածարար
քը»։«Այլսոցիալականխումբ»հասկացությունըբացվածչէ,
ուստիսպառիչէլչէ,ենթադրվումէ,որյուրաքանչյուրխոցելի
խմբիկարողէվերաբերել։Ինչվերաբերումէօրենքում«քա
ղաքականանհանդուրժողականությունը»ներառելուն,ապա
սակարողէչարաշահումներիառիթտալևքաղաքականքն
նադատության զսպման գործիք դառնալ Կառավարության
ձեռքում։ Ատելության խոսքի սահմանումը չի տրվելու է ՀՀ
քրեականօրենսգրքով,նախատեսվածէդաանել «Իրավա
հավասարությանապահովմանմասին»օրենքում։

2020 թվականին արված օրենսդրական փոփոխություննե
րիարդյունքում՝ՀՀքրեականօրենսգրքումավելացվեցնաև
պատասխանատվությունբռնությունգործադրելուհրապա
րակային կոչերի, բռնությունը հրապարակայնորեն արդա
րացնելու կամ քարոզելու համար (հոդված 226.2)։ Ատելու
թյանխոսքը, սակայն, շատավելի ընդգրկուն է, քան որևէ
խմբի կամտվյալ խմբի ներկայացուցչի նկատմամբ բռնու
թյանկոչը,բռնությանքարոզումըկամարդարացումը։Մար
դու իրավունքների եվրոպականդատարանի (ՄԻԵԴ) գնա
հատմամբ՝ ատելության հրահրումն անհրաժեշտորեն չի
նշանակումկոչանելբռնությունգործադրելկամայլքրեա
կանարարքներ գործել, հասարակության հատուկխմբերի
դեմ վիրավորանքով, զրպարտությամբ ու ծաղրով հարձա
կումներըկարողենբավարարլինելիշխանություններիհա
մարանպատասխանատուկերպովգործածվողխոսքիդեմ
պայքարելուհամար(ՎեյդելանդնումյուսներնընդդեմՇվե
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դիայի)13:Այլկերպասած՝ՄԻԵԴըխոցելիխմբերինկատմա
մբծաղրնուվիրավորանքըևսդիտարկումէորպեսատելու
թյանխոսքիդրսևորում։

Բացի օրենսդրական պաշտպանությունից ատելության
խոսքիթիրախհանդիսացողխոցելիխմբերնուանհատնե
րըկարողենակնկալելնաևսոցիալականցանցերիկողմից
սահմանվածկանոններովպաշտպանություն,որը,սակայն,
հիմնականումչիգործումկամհազվադեպէգործումհայա
լեզուբովանդակությանդեպքերում։

Ինչ վերաբերում է զանգվածային լրատվության միջոցներին,
ապաԶԼՄօրենսդրությունըևսչիկարգավորումատելության
խոսքը։Առկաէլրատվամիջոցներիինքնակարգավորմանմե
խանիզմ՝«Երևանիմամուլիակումբ»հասարակականկազմա
կերպությանկողմիցմշակված«Հայաստանիլրատվամիջոցնե
րիևլրագրողներիէթիկականսկզբունքներիկանոնագիրը»14,
որը ստորագրած 61 լրատվամիջոցները (2021 թ. հունվարի
դրությամբ) հանձն են առել չտարածել ատելության խոսք։
Կանոնագրի 5.2 կետը այն ստորագրած լրատվամիջոցնե
րիցպահանջումէորևէձևովչքարոզելազգային,կրոնական
թշնամանք և անհանդուրժողականություն, քաղաքական,
սոցիալական,սեռականև լեզվականհայտանիշներովխտ
րականություն,բացառելատելությանխոսքը:Այնուամենայ
նիվ, լրատվամիջոցները ևս պարբերաբար հրապարակում
են ատելության խոսք պարունակող տեքստեր, ելույթներ։

13VEJDELANDANDOTHERSv.SWEDEN,Applicationno.1813/07,պարագրաֆ55,
https://www.icj.org/wpcontent/uploads/2012/06/CaseVejdelandSwedentrial
observationreport2012.pdf։

14 https://ypc.am/wpcontent/uploads/2014/06/CodeofEthics_arm.pdf։



                                                                                                                                      
18

Ընդ որում՝ 2013թվականին իրականացրած 9 լրատվամի
ջոցներիհետազոտությունիցպարզէրդարձել, որատելու
թյանխոսքիդրսևորումներըառավելհաճախհանդիպումեն
առցանցլրատվամիջոցներում15։ՀայաստանումԶԼՄինքնա
կարգավորմանմեխանիզմներըերբեքչենունեցելբավարար
արդյունավետություն, իսկ տեղեկատվական տեխնոլոգիա
ների զարգացմանը զուգահեռ հայաստանյան լրատվամի
ջոցների,յութուբյան,ֆեյսբուքյան,ուտելեգրամյանալիքնե
րիթվիարագընթացաճիևտեղեկատվականահռելիհոսքի
պայմաններումգրեթեանհնարինէմշտադիտարկելԶԼՄների
բովանդակությունըևփորձելինքնակարգավորմանեղանա
կովնվազեցնելատելությանխոսքիդրսևորումները։

Հայաստանիիշխանությունները,խորհրդարանականևար
տախորհրդարանական քաղաքական ուժերը, քաղաքացի
ական հասարակության ներկայացուցիչները բազմիցս են
խոսելատելությանխոսքիդեմպայքարիանհրաժեշտության
մասին,թեև«ատելությանխոսք»հասկացությանվերաբե
րյալնրանցպատկերացումներըհաճախնույնականչենեղել,
երբեմնէլհակասականենեղել։ՀայաստանիՀանրապետու
թյանԱզգայինժողովիՄարդուիրավունքներիպաշտպանու
թյանեւհանրայինհարցերիմշտականհանձնաժողովը2019
թվականիդեկտեմբերինատելությանխոսքիդեմպայքարին
ուղղված Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության

15 «Ատելությանխոսքի դրսևորումները Հայաստանյան ԶԼՄներում», Ամփոփիչ զե
կույց,Խոսքիազատությանպաշտպանությանկոմիտե,2014էջ3,
https://khosq.am/monitorings/%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%82
%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%AD%D5%B8%D5%BD%D6%84%D5%AB
%D5%A4%D6%80%D5%BD%D5%A5%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%B8%D6%82%
D5%B4%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8%D5%B0%D5%A1%D5%B5/։
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բարեփոխման շուրջ քննարկումների նպատակով աշխա
տանքայինխումբստեղծեց,որիշրջանակներումեղանքն
նարկումներ քաղաքացիական հասարակության ներկայա
ցուցիչների,անկախփորձագետներիհետ։Աշխատանքային
խմբիգործունեությանժամկետնավարտվելէ2020թվակա
նիդեկտեմբերի31ին,սակայնդրաոչֆորմալգործունեու
թյունը շարունակվելու է։ 2021 թվականի հունվար ամսվա
դրությամբԱԺՄարդուիրավունքներիպաշտպանությանեւ
հանրայինհարցերիմշտականհանձնաժողովըդեռևսատե
լությանխոսքիվերաբերյալօրենսդրականնախագիծչիներ
կայացրել։



                                                                                                                                      
20

Հայկականառցանցտիրույթումատելությանխոսքիթիրախ
ներիվերաբերյալգոյությունչունիհամապարփակհետազո
տություն, սակայն իրավապաշտպանները կարողանում են
հեշտությամբ առանձնացնել այն խոցելի խմբերին, որոնք
ամենիցհաճախնենատելությանխոսքիարժանանումհա
մացանցում։ Մենք այս հետազոտության շրջանակներում
առանձնացրելենքչորսայդպիսիխմբերի՝ԼԳԲՏՔանձինք,
կրոնական փոքրամասնություններ, ազգային փոքրամաս
նություններևկանայք։Ընդորում,եթեառաջիներեքխմ
բերիդեպքումթիրախավորումնակնհայտէ,ապականանց
պարագայումշատերըչեննկատումկամհերքումենատե
լությանխոսքիառկայությունը՝պատճառաբանելով,թեկա
նայքորպեսխումբչենկարողատելությանարժանանալմի
հասարակությունում,որտեղմեծամասնությունենկազմում
(ըստ 2011 թ. մարդահամարի արդյունքների)16: Այնուամե
նայնիվ,կնատյացությունընորերևույթչէոչմիայնՀայաս
տանում,այլևամբողջաշխարհում։

16https://www.armstat.am/file/article/sv_03_13a_520.pdf։

ԳԼՈՒԽ2

ԽՈՑԵԼԻԽՄԲԵՐԻՆԹԻՐԱԽԱՎՈՐՈՂ
ԱՌՑԱՆՑԱՏԵԼՈՒԹՅԱՆԽՈՍՔԸ.
ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆԿԱՐԾԻՔ
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2.1Կանանցթիրախավորող
ատելությանխոսքը

Իրավապաշտպան,Ընդդեմկանանցնկատմամբբռնության
կոալիցիայի ներկայացուցիչ Զարուհի Հովհաննիսյանի 
խոսքով՝ հայկական առցանց տիրույթում կանանց նկատ
մամբատելությանխոսք միշտ է եղել, իսկ 2020 թվականի
Արցախյանպատերազմի ընթացքում դաավելի սրվեցայն
կանանցնկատմամբ,ովքերփորձեցինդուրսգալհասարա
կության մեծամասնության կողմից կնոջ համար ընդունելի
կերպարից։«Հատկապեսպատերազմիժամանակկինըըն
կալվումէորպեսհայրենիքինզավակներմատակարարողև
այդզավակներիմահըսգացողկերպար։Այսկերպարիցցան
կացածշեղումառիթէդառնում,որկանանցթիրախավորեն։
Ընդորում՝թիրախավորվումէև՛այնկինը,որըփորձումէ
չլեգիտիմացնելպատերազմը,և՛այնկինը,որըհամազգեստ
էհագնումևփորձումէդառնալհայրենիքիպաշտպան(Աննա
Հակոբյանիօրինակը)»,կարծումէփորձագետը։

Նորմատիվային հասարակությունը, որտեղ կինը սպասար
կող, խնամող, իսկաղետների ժամանակ լոկ սգացող կեր
պարէ, չիհանդուրժումայսդերերիցամենաչնչին շեղումն
անգամ։ Սակայն 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ
եղելէտարբերակվածմոտեցումկանանցտարբերխմբերի
նկատմամբ։ Հանրությանըպակաս հայտնի կանայքևաղ
ջիկները, որոնք զենք էին վերցրել հանուն հայրենիքիպա
շտպանության, մեծամասամբդրվատանքի ու քաջալերան
քի խոսքերի արժանացան համացանցում։ Իհարկե, եղել
են նաև կանանց ապախրախուսող մեկնաբանություններ,
որոնք կանանց դերը նվաստացրել են՝ նրանց վերագրելով
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«թույլ»,«նուրբ»ևայլպիտակներ,սակայնդրանքգերակշ
ռողչենեղել։Միանգամայնայլէրիրավիճակըորոշակիքա
ղաքականդերակատարումունեցողկանանցդեպքում։Դրա
վառօրինակն էրՀՀ վարչապետիկնոջ՝ԱննաՀակոբյանի
ցանկացած ակտիվության նկատմամբ հանրային արձա
գանքը համացանցում։ Անկախ նրանից Աննա Հակոբյանը
խաղաղությանկոչովհադնեսկգար,թեհայրենիքըզենքով
պաշտպանելուփորձկաներ,«Ֆեյսբուք»սոցիալականցան
ցի մեկնաբանությունների մեծամասնությունը քննադական
էին, մեկնաբանություններից շատերումառկա էին ինչպես
անձնականվիրավորանքներ,այդպեսէլատելությանխոսք
ուղղված այն կանանց, որոնք համարձակվել են միջամտել
«տղամարդկանցգործերին»։

Խոցելիխմբերինկատմամբատելությանխոսքհանդիպում
է ոչ միայն սոցիալական ցանցերում, այլև մեդիաներում,
հատկապես առցանց լրատվամիջոցներում։ Ըստ Զարուհի
Հովհաննիսյանի՝ԶԼՄներըոչայդքանուղղակիենհրապա
րակումատելությանխոսքը,որքանհրահրումենայնորևէ
խմբի նկատմամբ։ «Առանձնակի թիրախավորվում են կին
իրավապաշտպանները,դանկատելիէրհատկապեսՍտամ
բուլյանկոնվենցիայիդեմիրականացվողգործողություննե
րիշրջանակներում։Այդընթացքումբռնությանֆիզիկական
դրսևորումներ եղան նաև», նշում է իրավապաշտպանը։
Նրա դիտարկմամբ՝ 2018 թվականի իշխանափոխությու
նիցհետոառցանցտիրույթումատելությանխոսքըկտրուկ
ավելացել է, իսկ հայաստանյան դատաիրավական համա
կարգըպատրաստչէպայքարելուատելությանխոսքիդեմ,
ոստիկանները, քննիչները, դատախազներն ու դատավոր
ներըհաճախդրսևորումենխտրականվերաբերմունքկա
նանցևմյուսխոցելիխմբերինկատմամբ,իսկատելության
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խոսքը միշտ հիմնված է խտրական վերաբերմունքի վրա։
Խտրականություն դրսևորող մարմինները չեն կարող ար
դյունավետպայքարելդրադեմ։Ինչպեսևնախկինում,այդ
պեսէլայսօրարդիականէդատաիրավականհամակարգի
ներկայացուցիչներիհամապատասխանկրթությանհարցը։
Իրավապաշտպանիգնահատմամբ՝այսուղղությամբբավա
րարջանքերպետությունըչիգործադրում։

ԲացիօրենսդրականբացերիցՀովհաննիսյանըշեշտա
դրում է նաև իրավակիրառ պրակտիկան, որը, նրա գնա
հատմամբ, թերի է. «Օրինակ, բռնության հանրային կոչն
այսօրքրեականացվածէ,բայցնույնիսկայդդեպքերովքրե
ականգործերըկարճվումեն»։Ատելությանխոսքիդեմպայ
քարելու համար քաղաքականամուր կամք էանհրաժեշտ,
7րդգումարմանԱզգայինժողովումիրավապաշտպանըչի
տեսնումայդկամքը։«ՀՀԱզգայինժողովումառնվազնմեկ
կուսակցությունկա,որնունիկնատյաց,հոմոֆոբիկհայա
ցքներ։Իրենքդիտավորյալկարողենհրահրելտարբերտե
սակիբախումներ՝հարուցելովնաևատելություն»,նշումէ
Հովհաննիսյանը։ Նրա խոսքով՝ մեծամասնություն կազմող
«Իմ քայլը» խմբակցությունը միատարր չէ և ատելության
խոսքիդեմպայքարելուառումովևսխմբակցությունումառ
կաենտարբերմոտեցումներևկարծիքներ,այդպատճառով
էլչիկարելիակնկալելխնդիրշուտափույթկարգավորում։

2.2Ազգայինփոքրամասնություններին
թիրախավորողատելությանխոսքը

Հայաստանի բնակչությունը մեծամասամբ մոնոէթնիկ է։
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Երկրի ամենամեծ ազգային փոքրամասնությունը եզդիա
կան համայնքն է, եզդիները նաևամենատեսանելի ու հա
ճախնաևամենաշատթիրախավորվողխումբնեն։Ութեև
թե՛հայերը,թե՛եզդիներըտարբերմակարդակնեումհստակ
նշումեն,որերկուազգերըջերմբարեկամականկապերու
նեն,այնուամենայնիվ,անգամեզդիներինչիհաջողվումխու
սափելատելությանխոսքից։Եզդիներինկատմամբատելու
թյանխոսքը հիմնականում ծաղրի միջոցով էտարածվում,
այն հաճախ ստորացնելու կամ ատելություն հարուցելու
նպատակչիունենում,սակայնբացասականտրամադրվա
ծություն,բնականաբար,գեներացնումէ։

Ազգությամբ եզդի իրավապաշտպան, «Մարդու իրավունք
ների եզդիական կենտրոն» հասարակական կազմակեր
պության նախագահ Սաշիկ Սուլթանյանի խոսքերով՝
եզդիների մասին բազմաթիվ անեկդոտները կաշկանդում
են փոքրամասնությանը։ Կան նաև ժողովրդական արտա
հայտություններ,որոնքևսբացասականեններկայացնում
եզդիներին։«Ծայրահեղօրինակներկան,երբմարդունվի
րավորելուհամարկարողեննրանցհամեմատելեզդիների
հետ։Նույնըկաբոշաներինկատմամբ։Շատերը«բոշա»բա
ռըորպեսվիրավորանքենգործածում»,նշումէիրավապա
շտպանը։ Ազգային փոքրամասնության նկատմամբ ատե
լության խոսքն ավելի է ընդգծվում, երբ անձը դիմացինին
ստորադասության ենթարկելու նպատակով է գործածում
ազգությունը։Ընդորում,սատեղիէունենումինչպեսառցա
նցտիրույթում,այդպեսէլիրականկյանքում։«Չկաայդպիսի
եզդիզինվոր,ովծառայությանընթացքումգոնեմեկանգամ
վեճչիունեցելազգայինինքնությունընվաստացնելուպատ
ճառով»,ասումէՍաշիկՍուլթանյանը։

Նրադիտարկմամբ՝եզդիներինկատմամբատելությանխոս
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քըոչթեսոցիալականցանցերումէգեներացվում,այլիրա
կանկյանքիցէանցնումառցանցտիրույթ։ԱռցանցԶԼՄները
ևս երբեմն դիտավորությամբ, երբեմն էլ անզգուշությամբ
ատելություն են հրահրում եզդիների նկատմամբ։ «Ազգու
թյան անտեղի հիշատակումը հաճախ ատելության խոս
քիառիթ է դառնում, օրինակայսպիսի վերնագիր ընտրել՝
«Եզդիտղամարդըսպանելէիրկնոջը»,ակնհայտէ,որսա
ընթերցողներին՝ բացասական է տրամադրում եզդիների
նկատմամբ», նկատում է«Մարդուիրավունքներիեզդիա
կանկենտրոն»ինախագահը։

Թեևգործողօրենսդրությունըսահմանումէքրեականպա
տասխանատվությունազգայինհիմքովատելությունհրահ
րելու համար, դատաիրավական համակարգը զգայուն չէ
ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտ
պանությանհարցում։«Անգամհամացանցումսպանության
սպառնալիքգրածպատգամավորությանթեկնածուինհրա
վիրել էին ոստիկանություն, զրուցել էին հետը, հետո մեզ
ծանուցել,թենաիրականումսպանությաննպատակչիու
նեցել։Այդքանովգործըչսկսվածավարտվեց»,պատմումէ
իրավապաշտպանը։Սուլթանյանիդիտարկմամբ՝2018իիշ
խանափոխությունիցհետոատելությանխոսքիծավալները
զգալիորենաճել են, սակայն դրանզուգահեռ չիաճելպա
տասխանատվությանենթարկվողանձանցթիվը։

Եզդիների և մյուսազգայինփոքրամասնությունների իրա
վունքներիպաշտպանությանհարցումչկահամակարգային
մոտեցում,իրավունքներիվերաբերյալխնդիրները լուծվում
ենզգացմունքներիհիմանվրա,գործողիշխանությանկող
միցտվյալ համայնքի նկատմամբ ունեցած սուբյեկտիվ վե
րաբերմունքի հիման վրա, ուստի յուրաքանչյուր իշխանա
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փոխությունկարողէիրավիճակփոխելեզդիներիհամար։

Սուլթանյանըկարծումէ,որխնդիրըչիլուծվիատելություն
տարածողներին միայնպատասխանատվության ենթարկե
լով։Հասարակությանըպետքէիրազեկելևկրթելատելու
թյանխոսքիհետևանքներիմասին, որպեսզինվազենդրա
ծավալները,իսկքրեականպատասխանատվությանենթար
կելիսիրավապաշտպաննառաջարկումէմեծապեսկիրառել
գործունզղջալուինստիտուտը։

Իտարբերությունեզդիներիևբոշաների,ասորիներինկատ
մամբ գոյություն չունի  նախապաշարմունքային բացա
սական վերաբերմունք։ Անգամ հակառակը, «Խայադթա»
Հայաստանիասորականկազմակերպություններիֆեդերա
ցիայի նախագահ Իրինա  Սագրադովա-Գասպարյանի 
խոսքով,Հայաստանումասորիներըսովորաբարհամարվել
ենբարեկիրթժողովուրդ,անգամէլիտար,համայնքինկատ
մամբ միշտ որոշակի հարգանք է եղել։ Այունամենայնիվ,
ասորիներինկատմամբևսառկաէատելությանխոսքառ
ցանցտիրույթումևդրանիցդուրս։

Ասորի համայնքի թիրախավորումը հիմնականում երկու
պատճառունի.պատմականանցյալըևհանունասորիների
իրավունքների ներկայիսպայքարը։Պատմականանցյալով
թիրախավորումըպայմանավորվածէասորականևհայկա
կանթագավորություններիմիջևտեղիունեցածպատերա
զմներով, որի պատճառով Ասորեստանը մինչ օրս երբեմն
հիշատակվում է որպեսՀայաստանիթշնամիպետություն,
որնայլևսգոյություն չունի։Այդպիսիհիշատակումներեղել
են նաև 2020 թվականի Արցախյան պատերազմի ընթաց
քում, ընդ որում, դա եղել է ոչ միայնառցանցտիրույթում,
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այլևՀՀԱԺնախագահԱրարատՄիրզոյանիելույթում։«ԱԺ
նախագահըևսթշնամիէանվանելմեզ,ինչըլարվածություն
էառաջացրելհամայնքում,հատկապես,որմիխումբտղա
մարդիկ պատերազմի առաջին օրերին կամավորագրվել
էին»,հիշումէՍագրադովաԳասպարյանը։

Սակայն պատմական անցյալի հիշատակումներն այդքան
բուռնատելությունչենառաջացնում,որքաններկայիսպայ
քարը հանուն ասորիների իրավունքների։ Համայնքի ներ
կայացուցչի խոսքով՝ երբ ասորիները սկսել են պայքարել
իրենցպատկանողեկեղեցինՀայառաքելականեկեղեցուն
չհանձնելուևդպրոցումասորիհամայնքիերեխաներիկա
րիքներին համապատասխան ծրագիր ունենալու համար,
նրանցնկատմամբ«հարձակումներ»ենսկսվել համացան
ցում։«Ատելությանալիքըհիմնականումբարձրանումէ,երբ
սկսում ես խոսել քո իրավունքների մասին որպես ասորի։
Հաճախգրումեն,թեեկելեքմերերկրումապրումեք,դեռ
միբանէլպահանջներեքներկայացնում»,նշումէիրավա
պաշտպանը։

Վերջին տարիներին համացանցում ընթացող «մարտերը»
դուրս են եկել իրական կյանք։Մասամբասորիներով բնա
կեցվածգյուղերիցմեկիհայբնակիչներիցոմանքփորձելեն
ստորագրահավաք կազմակերպել ասորիներին վտարելու
նպատակով,սպառնացելեն,թեասորականազգայինտոնի
օրըարյունահեղությունկարողէ լինել։Այդօրըասորական
համայնքի խնդրանքով ոստիկանական հավելյալ ուժեր են
եկելգյուղ,որպեսզիբախումներտեղիչունենան։

«Խայադթա» Հայաստանի ասորական կազմակերպությո
ւնների ֆեդերացիայի նախագահը կարծում է, որ պետք
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է պատասխանատվություն լինի փոքրամասնությունների
պատմությունըխեղաթյուրված ներկայացնելու համար։ Իսկ
ատելությունտարածողինուհրահրողինոչմիայնքրեական
պատասխանատվության է պետք ենթարկել, այլև արգելել
պետականպաշտոններզբաղեցնել,ընտրություններինմաս
նակցել։ԻրինաՍագրադովաԳասպարյանըգտնումէ,որմի
այնպատասխանատվությանենթարկելովխնդիրըչիլուծվի,
բարեփոխումներենպետքինչպեսօրենսդրականդաշտում,
այդպես էլ կրթության ոլորտում։ Նրախոսքով՝ ատելության
խոսքընվազեցնելունպատակովպետքէշտկումներարվեն
պատմությանդասագրքերում,որպեսզիավելիհարգալիցվե
րաբերմունքլինինաևՀայաստանումապրողազգայինփոք
րամասնություններինկատմամբ.«Երբներկայացվումենհայ
ժողովրդի դրական հատկանիշները, պետք է ներկայացվեն
նաևփոքրամասնություններիդրականկողմերը»։

2.3Կրոնականփոքրամասնություններին
թիրախավորողատելությանխոսքը

Ըստ 2011թ. Հայաստանի Հանրապետությունում անցկաց
ված մարդահամարիարդյունքների՝ Հայաստանի բնակչու
թյան98%ըկազմումենէթնիկհայեր,որոնց92%ըիրենց
համարումենՀայառաքելականեկեղեցուհետևորդ17։Փոք
րամասնություն կազմող քրիստոնեական այլ եկեղեցիների
հետևորդներըհաճախբացասականվերաբերմունքիենար

17https://www.armstat.am/file/article/sv_03_13a_520.pdf։
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ժանանում,ինչըդրսևորվումէնաևհամացանցում։Միկող
մից խոսքի ազատությունն ու տեղեկատվական տեխնոլո
գիաներիզարգացումը լայնհնարավորություններբացեցին
կրոնականփոքրամասնություններիհամարիրենցհայացք
ներըտարածելու,հետևորդներիթիվնավելացնելուհամար,
մյուսկողմիցէլնորտիրույթստեղծեցիննրանցթիրախավո
րելուունրանցհանդեպատելությունութշնամանքտարա
ծելուհամար։

ԿրոնականփոքրամասնություններինԶԼՄներումհրապա
րակվող նյութերում, սոցիալական ցանցերումարվող գրա
ռումներում,ինչպեսնաևհանրայինորոշդեմքերիբանավոր
խոսքում անվանում են «աղանդներ», ինչն ինքնին բացա
սականբնութագրիչէ։Հայերենիբացատրականբառարան
ներում ևս «աղանդը» ներկայացվում է որպես հիմնական
եկեղեցուց շեղում,միբառ,որըբացասականէընկալվում,
իսկ «աղանդավոր» բառին որպես հոմանիշ ներկայացվում
են «հերետիկոս» և «հերձվածող» բառերը։ Ժամանակա
կիցհայոց լեզվիբացատրականբառարանումնշվումէ,որ
աղանդավորներին նախկինում ծաղրի են ենթարկելև հա
լածելեն18։Ընդորում,«աղանդավոր»բառըհաճախկիրառ
վումէորպեսվիրավորանք՝առանցկրոնականենթատեքս
տերի,օրինակ,չափազանցզուսպկենցաղվարողմարդուն
կարողենհարցնել«հոդուաղանդավորչե՞ս»՝նկատիունե
նալովոչթեկրոնականհայացքները,այլտարօրինակ,մեծա
մասնությունիցշեղվողվարքագիծը։

18Ժամանակակիցհայոցլեզվիբացատրականբառարան,ՀրաչյաԱճառյանիանվան
ԼեզվիԻնստիտուտ,1969,հատոր1,էջ33,http://www.nayiri.com/imagedDictionaryBrowser.
jsp?dictionaryId=29&dt=HY_HY&query=%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D5%B6%D5%A4։



                                                                                                                                      
30

Առցանց տիրույթում կրոնական փոքրամասնությանը թի
րախավորելու, նրանց հանդեպ թշնամանք հարուցելու վե
րաբերյալ հնչեղ դեպքերից մեկը Կյանքի խոսք եկեղեցու
վերաբերյալ«ԴուխովՀայաստանOpenSociety»անվանու
մովֆեյսբուքյան էջումևապա նաև «Բլոգնյուզ»առցանց
լրատվամիջոցումհրապարակվածտեքստիհիմանվրահա
րուցվածքրեականգործնէ։2018թվականիսեպտեմբերին
հեղափոխականառաջնորդՆիկոլՓաշինյանի լուսանկարը
կրող«ԴուխովՀայաստանOpenSociety»ֆեյսբուքյանէջո
ւմհրապարակվելէԱԺնախագահԱրարատՄիրզոյանիլու
սանկարը՝կիցգրությամբ,որտեղիբրևթենագրումէ,որ
ադրբեջանցիներըհայերիեղբայրներնեն,իսկՀՀազգային
հերոս Մոնթե Մելքոնյանը՝ լրտես։ Այս տեղեկատվությունը
հրապարակվում է «Բլոգնյուզ» առցանց լրատվամիջոցում
այսպիսիվերնագրով.«Մոնթեն՝դավաճան,Ադրբեջանցինե
րը՝եղբայր.«Կյանքիխոսքը»,շահարկելովՆիկոլՓաշինյա
նիանունը, բացահայտ հակահայկական քարոզ էանում»։
Տեքստում«Բլոգնյուզը»ֆեյսբուքյանէջումհրապարակված
տեղեկատվությունըվերագրումէ«Կյանքիխոսք»ավետարա
նական եկեղեցուն՝ այն անվանելով աղանդ։ Լրատվական
կայքը նշում է, թե տվյալ ֆեյսբուքյան էջը «Կյանքի խոս
քին»էպատկանում,քանիորէջի«Ինֆորմացիա»բաժնում
նշված հեռախոսահամարը պատկանումէնրանցևորպես
հիմնավորումհղումէանումիրենցընթերցողներիցմեկին,
ով«հաստատեց,որնազանգահարելէնշվածհամարով,ու
պատասխանողը հաստատել է, որ հեռախոսահամարն ու
ֆեյսբուքյանէջնիրենցնեն»19։Այսհրապարակումիցհետո

19Մոնթեն՝դավաճան,ադրբեջանցիները՝եղբայր.«Կյանքիխոսքը»,շահարկելովՆի
կոլ Փաշինյանիանունը, բացահայտ հակահայկական քարոզ էանում (Photo), www.
blognews.am, 15.09.2018, https://blognews.am/arm/news/563067/montendavatchan
adrbejancineryexbayr%E2%80%A4kyanqikhosqyshaharkelovnikolpashinyanianuny
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Հայաստանի «Կյանքի խոսք» ավետարանական եկեղեցին
դիմելէՀՀԱզգայինանվտանգությանծառայությանը՝խնդ
րելովքրեականգործհարուցելկրոնականթշնամանքհրահ
րելու հիմքով՝ հաշվի առնելով «Դուխով Հայաստան Open
Society»ֆեյսբուքյանկեղծէջիև«Բլոգնյուզ» լրատվական
կայքի հրապարակումները։ 2019 թվականին ապրիլին ՀՀ
ԱԱԾն տեղեկատվություն տարածեց, որ ձերբակալվել է
ֆեյսբուքյանէջըվարողանձը,ևհարուցվելէքրեականգործ
ռասայական,կրոնականևազգայինատելությունսերմանե
լուհատկանիշներով(ՀՀքրեականօրենսգիրք226հոդված)։
ԱյլմանրամասներայսգործիվերաբերյալԱԱԾն2021թվա
կանիհունվարիդրությամբչիհաղորդել։

Վերոշարադրյալգործըհիշարժանէնաևնրանով,որկրոնա
կան թշնամանք հարուցելու վերաբերյալ քրեական գործեր
հազվադեպենհարուցվումՀայաստանում,իսկվերջինտա
րիներին կրոնական համայնքներին ուղղված ատելության
խոսքիորոշակինվազումէնկատվում։Եվրասիահամագոր
ծակցություն հիմնադրամի Մարդու իրավունքների ծրագ
րերիտնօրեն,կրոնականազատությանհարցերովփորձա
գետԻզաբելլաՍարգսյանիդիտարկմամբ՝հայաստանյան
հասարակության որոշ շրջանակներում կրոնի նկատմամբ,
որպեսայդպիսին, նկատվում է որոշակի բացասական վե
րաբերմունք, անգամ հակակրանք։ Նման վերաբերմունքը
տարածվումէոչմիայնփոքրամասնականկրոնականկազ
մակերպություններիևխմբերի,այլևՀայառաքելականեկե
ղեցու վրա։Առկա է, իհարկե, նաև համեմատաբար նորև
ոչ«ավանդական»կրոնականուղղություններինկատմամբ

bacahaythakahaykakanqarozeanumphoto.html:
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թիրախավորումևպիտակավորում,որըսակայնմիշտչէ,որ
դրսևորվումէատելությանխոսքով։«Տարբերհետազոտու
թյուններփաստում են, որատելությանխոսքն ընդհանուր
առմամբ որոշ չափով քչացել է,ԶԼՄներից շատերը համե
մատաբարզգայունենդարձել,լրագրողներիհետտարինե
րիաշխատանքըորոշակիարդյունքէտվել։Նաևդատական
գործերենեղել,որոնքևսզսպողհանգամանքենհանդիսա
նում»,նշումէփորձագետը։

Սարգսյանի կարծիքով՝ էթնոկրոնական փոքրամասնու
թյուններըՀայաստանում,ինչպիսիքեն,օրինակ,եզդիները,
ասորիները,հրեաներըհիմնականումչենթիրախավորվում
կրոնիհանգամանքով,թեև2020թվականիԱրցախյանպա
տերազմիժամանակԻսրայելի՝Ադրբեջանինզենքվաճառե
լուփաստիառթիվորոշակիհակասեմականդրսևորումներ
նկատվեցին։Պատերազմիժամանակսրվելէրատելության
խոսքը իսլամի ու իսլամ դավանողների նկատմամբ, իսկ
հայաստանյան փոքրամասնությունները հիմնականում չեն
թիրախավորվել,թեևակնկալվումէր,որնմանբանկարող
էրտեղիունենալ։

Ատելության խոսքի նվազման պատճառներից մեկը, ըստ
փորձագետի, կրոնական կազմակերպությունների զսպվա
ծությունն է եղել Կորոնա համավարակի ակտիվ տարած
մանփուլում,երբնրանցիցշատերը(նաևՀայառաքելական
եկեղեցին) հրաժարվեցին մարդաշատ պատարագներից։
Կրոնական հարցերով փորձագետը վերջին տասը տարում
Հայաստանում դրական փոփոխություններ է արձանագ
րել.«Վիճակըհիմա լավ չէ,բայցավելի լավէ,քաննախկի
նումէր։Հայաստանըմիակըչէ,որբախվումէայսխնդրին։
Մերիրավիճակըբավականիննմանէբազմաթիվայլերկրների
իրավիճակին»։
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ԻզաբելլաՍարգսյանըդեմէատելությանխոսքիհամարքրե
ական պատասխանատվություն սահմանելուն՝ համարելով,
որդակարողէավելիշատվնասել,քանօգուտտալ։«Գուցե
կարիքկահստակեցնելուՀՀքրեականօրենսգիրքը,սակայն
եթե գնանք խիստ պատիժներ սահմանելու ճանապարհով,
ապադակարողէօգտագործվելմարդկանցլռեցնելունպա
տակովևչծառայելիրնպատակին»,կարծումէփորձագետը։

Օրենսդրական ոչ սպառիչ ձևակերպումները հաճախ դա
տավորներին հնարավորություն են տալիս քմահաճ մոտե
ցում ցուցաբերել որոշ քրեական գործերի նկատմամբ, իսկ
ոստիկանականանգործությունըփորձագետըթերիօրենսդ
րությամբ չիպայմանավորում, քաղաքականկամք էպետք
սադրողխմբերինչեզոքացնելուհամար։«Իրավապահմար
միններըպետք էակտիվաշխատանքտանեն, նրանցաշ
խատանքը չպետքէ լինիմիայնգործհարուցելը,այլպետք
էհետևեն,թեորխմբերնենշարունակաբարատելություն
հրահրումևզսպեննրանց»,նշումէԵվրասիահամագոր
ծակցությունհիմնադրամիՄարդուիրավունքներիծրագրե
րիտնօրենը։

Փորձագետըորպեսառցանցտիրույթումատելությանխոս
քընվազեցնելուլուծումառաջարկումէոչռեպրեսիվմեթոդ
ների կիրառումը, մասնավորապես՝ ԶԼՄների ինքնակար
գավորմանմեխանիզմներնաշխատեցնել,օրինակմիասնա
բարպայմանավորվել,որֆիլտրումենմեկնաբանություննե
րը,իսկսոցիալականցանցերումակտիվաշխատանքտա
նելատելությանխոսքնարգելափակելուուղղությամբ,նաև
հանրային անհանդուրժողականություն ձևավորել ցանկա
ցածխմբիթիրախավորողատելությանխոսքինկատմամբ։
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ՀայաստանիՀանրապետությունումԵհովայիվկաներքրիս
տոնեականկրոնականկազմակերպությանհասարակայնու
թյանհետկապերիբաժնիպատասխանատուԱրթուրԻս-
պիրյանը ևսարձանագրել է, որ վերջինտարիներին կրո
նական փոքրամասնությունների նկատմամբ ատելության
խոսքըփոքրինչնվազելէ,ընդորումայդպիսիմիտումեղել
էնաև2018թվականիիշխանափոխությունիցառաջ։Դրա
պատճառներիցմեկըԻսպիրյանըհամարումէայն,որդեռևս
2010թվականինՀայաստանիՀանրայինհեռուստաընկերու
թյանեթերումհրապարակված՝Եհովայիվկաներինվերաբե
րողկեղծտեղեկատվությանառնչությամբիրենքդատական
հայցեններկայացրել,որիարդյունքումհեռուստաընկերու
թյունըհերքումէհեռարձակել։«Եհովայիվկաներիանունը
հաճախհոլովվումէ չճշտվածտեղեկատվությանկամկեղծ
տեղեկատվությանհամատեքստում։Իսկայդդատավարու
թյունից հետո ԶԼՄներով մեր կրոնական կազմակերպու
թյաննկատմամբատելությանտարածումընվազեց»,նշում
էԻսպիրյանը։

Կրոնական կազմակերպության ներկայացուցիչը կարծում
է, որ ատելության նվազման պատճառներից մեկն էլ մի
ջազգային և տարածաշրջանային կազմակերպությունների
կողմից կրոնական ազատությունների վերաբերյալ Հայաս
տանին ուղղված հանձնարարականներն են եղել։ Ներկա
յումսԶԼՄներնառավելզսպվածությունենդրսևորում,իսկ
սոցիալականցանցերումդեռզգալիենատելությանխոսքի
դրսևորումներն ու թիրախավորումը։ Լրատվամիջոցներն
էլակտիվորենարտատպումենկրոնականփոքրամասնու
թյուններիմասինբացասականտեղեկատվությունը,փոխա
րենըավելի քիչ են հակված հրապարակելու դրական կամ
չեզոքտեղեկատվություն։«ԶԼՄներովչեզոք,օբյեկտիվտե
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ղեկատվությունգրեթե չիտարածվում, սակայնդրականէ,
որ գոնե ատելության խոսքը, զրպարտությունը, ապատե
ղեկատվություննէլայնքանչիտարածվում,որքաննախկի
նում»,նշումէԻսպիրյանը։

Եհովայիվկաներինկատմամբատելությանխոսքնառավե
լապես դրսևորվում է հեգնանքի ու ծաղրի միջոցով, երբե
մն նրանք «հայտնվում» են հումորային ծրագրերում՝ ներ
կայացվելով բացասական երանգներով։ «Չենք բացառում,
որուղղորդվածէլլինիապատեղեկատվությունըայնխմբերի
կողմից,որոնք,մեղմասած,չենհամակրումմեզ։Սակայնկա
նաևորոշակիթերընկալումկամտեղեկատվությանպակաս,
դրանքչիմացությանհետևանքներնեն։Երբեմնմեզվերագ
րումենբաներ,որոնքտարիներառաջմերմասինշրջանառ
վելենԶԼՄներում։Ընդհանուրառմամբայսամենընպաս
տումէ,որհակակրանքսերմանվիմերնկատմամբ»,ասում
է Հայաստանի Հանրապետությունում Եհովայի վկաներ
քրիստոնեական կրոնական կազմակերպության հասարա
կայնությանհետկապերիբաժնիպատասխանատուն։

Առցանց տիրույթում ցանկացած նոր բացասական տեղե
կատվության հրապարակումից հետո կրոնական փոքրա
մասնությունները զգում են իրական կյանքում մարդկանց
բացասական վերաբերմունքի արտահայտում, բռնության
աճ։Օրինակ, կարողենփողոցումմոտենալ ու բանավիճել
կամանգամհարվածելԵհովայիվկաներիցուցատախտակ
ներին։ Կրոնական կազմակերպության ներկայացուցիչը
հավատումէ,որիրավիճակըկարելիէփոխելկրթությանև
մեդիա գրագիտությունը բարձրացնելու միջոցով. «Կրթու
թյանմիջոցովոչթեմարդկանցտրամադրենհավատափո
խության, այլ զուտ չեզոք տեղեկատվություն տրամադրեն,
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որպեսզի մարդիկ վախիու չիմացությանմեջ չապրեն։Դա
կնպաստեր, որպեսզի բազմակարծությունը ամուր հիմքեր
գցեր մեր հասարակության մեջ»։ Այնուամենայնիվ, հաշ
վիառնելով վերջինտարիների դրականփոփոխություննե
րը,ԱրթուրԻսպիրյանը կարծում է, որայդքան էլ հեռու չէ
այնօրը,երբատելությանխոսքիզգալինվազումկունենանք
նաևսոցիալականցանցերում։

2.4ԼԳԲՏՔանձանցթիրախավորող
ատելությանխոսքը

Ինչպեսարդեննշելենք,թեևգոյություն չունիառցանցտի
րույթումատելությանխոսքիդրսևորումներիվերաբերյալհա
մապարփակ հետազոտություն, այնուամենայնիվ, տարբեր
զեկույցներիևմերդիտարկումներիհիմանվրակարողենք
պնդել, որ ատելության խոսքի թիրախ հայկական առցանց
տիրույթումամենից շատդառնումենԼԳԲՏՔանձինք։Ընդ
որում, ԼԳԲՏՔհամայնքիթիրախավորումըկարծեսավելի է
ընդգծվել2018թվականիիշխանափոխությունիցհետո,թեև
իրավապաշտպաններնայլակնկալիքներենունեցել։

«Նոր սերունդ» մարդասիրական հասարակական կազմա
կերպության նախագահ Սերգեյ Գաբրիելյանի խոսքով՝
ժողովրդիմեծամասնությանքվենստացածուժը չծառայեց
հասարակության բոլոր խմբերի իրավունքների պաշտպա
նությանը,ԼԳԲՏՔհամայնքինևնրանցշահերըներկայաց
նողհասարակականկազմակերպություններինուղղվածբռ
նությունները շարունակեցին մնալ անպատիժ, իսկ դրանց
ծավալները կրկնապատկվեցին։ Իրավապաշտպանը ատե
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լությանխոսքիտարածմաննորաղբյուրէնշում.TikTokհա
վելվածը, որը բազմաթիվ դեռահասների համար ժամանցի
միջոց է դարձել, շատերի կողմից օգտագործվում է որպես
ԼԳԲՏՔ համայնքին հայհոյելու, սպառնալու, նրանց նկատ
մամբբռնությանկոչերանելուհարթակ։

ԼԳԲՏՔանձանցիրավունքներիևազատություններիհարցը
մշտապեսշահարկվելէընդդեմԿառավարությանթե՛նախ
կին,թե՛ներկայիսիշխանություններիօրոք։«Իշխանության
ընդդիմախոսները,երբցանկանումենքննադատելնրանց,
փոխանակփաստարկելուիրենցքննադատությունը,նրանց
վերագրումենգոյությունչունեցողբաներ,մասնավորապես,
ցանկացածօրենքումկամգործողությունումկարողենգտ
նելիբրևնույնասեռականանձանցաջակցելու,հովանավո
րելու միտում», նշում էԳաբրիելյանը։ Իրավապաշտպանը
վստահէ,որթե՛ԶԼՄները,թե՛սոցիալականցանցերիորոշ
օգտատերեր իրենց օրակարգում մշտապես ունեն ԼԳԲՏՔ
համայնքին պարբերաբար թիրախավորելու նպատակ։ Սա
բացի քաղաքական նպատակներից, նաև դիտումներ հա
վաքելուհեշտձևէ,որըձեռնտու էԶԼՄներինգովազդնե
րիտեսանկյունից.որքանշատդիտում,այդքանշատվճար
տվյալկայքումտեղադրվածգովազդիհամար։

ԱռցանցտիրույթումԼԳԲՏՔանձանցհանդեպատելության
խոսքըդրսևորվումէինչպեսհեգնանքիևծաղրանքի,այդ
պեսէլսպառնալիքիևբռնությանկոչերիտեսքով։Ընդորում,
երբեմնայդսպառնալիքներըկյանքիենկոչվում։Ատելության
հիմքովհանցագործություններամենից շատհենցայսխմ
բինկատմամբենտեղիունենում,որոնք,ըստԳաբրիելյանի,
ինչպեսևատելությանխոսքը,հաճախմնումենանպատիժ։
«Նոր սերունդը» բազմիցս է ահազանգներ ստանում, որ
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նույնասեռականանձը բռնության է ենթարկվում իր սեռա
կան կողմնորոշմանպատճառով։ «Հենց հիմա երկուանձի
ապաստարանում ենքտեղավորել, քանի որ նրանց նկատ
մամբկանաևբռնությունընտանիքիկողմից։Բռնությունլի
նումէնաևոստիկանությունում,կալանավայրում»։

Ատելությանխոսքընվազեցնելունպատակովիրավապաշտ
պաննառաջարկումէսահմանելբարձրտուգանքներ(մինչև
3միլիոնդրամ),որոնցկիրառումըշոշափելիվնասկհաս
ցնիատելությունհրահրողանձին։Գաբրիելյանընաևառա
ջարկումէդադարեցնելկազմակերպությանկամԶԼՄիգոր
ծունեությունը, եթեայն շարունակաբար դիտավորությամբ
ատելությունէքարոզումորևէխմբինկատմամբ։Իսկ«Իրա
վունքի կողմ» իրավապաշտպան հասարակական կազմա
կերպությաննախագահԼիլիթՄարտիրոսյաննառաջար
կումէառաջինանգամատելությանխոսքտարածելուհա
մարտուգանելտվյալանձին,կրկնվելուդեպքում՝կալանա
վորել։ Նրա կարծիքով՝ այսպիսով հնարավոր կլինի զսպել
տրանս համայնքինպարբերաբարթիրախավորողատելու
թյանալիքները։

Տրանսհամայնքիվերաբերյալցանկացածտեղեկատվություն,
լինիդաբացասական,թեչեզոք,ատելությանխոսքիտարած
մանհիմքէդառնում։ԻսկԶԼՄներիմեծմասը,ըստիրավա
պաշտպանի,դիտավորյալէանդրադառնումտրանսանձանց,
որպեսզիիրենցլրատվամիջոցըուշադրությանարժանանաև
բարձրտեսանելիությունունենա։«ԱնգամայնԶԼՄները,որ
արևմտյաներկրներիցդրամաշնորհներենստացելևայդըն
թացքում ԼԳԲՏՔհամայնքի մասին որևէ բացասական բան
չենգրել,հետո,երբֆինանսավորումըդադարեցվելէ,սկսել
ենթիրախավորելԼԳԲՏՔանձանց»,նշումէՄարտիրոսյանը։
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ԼիլիթՄարտիրոսյաննինքըբազմիցսատելությանխոսքիու
վերբալբռնությանզոհէդարձելիրգենդերայինինքնության
պատճառով,հատկապեսՀՀԱզգայինժողովումունեցածիր
ելույթից20 հետո, որըօրեր շարունակկրքերբորբոքեցհան
րությանտարբերշրջանակներում։

Ատելության հիմքով հանցագործությունները տրանս ան
ձանց նկատմամբ հաճախեն կատարվում, ընդ որում, շատ
դեպքերում համացանցից են հիշում նրանց դեմքըևփողո
ցումտեսնելիսանմիջապեսհարձակվումեն։Տրանսանձինք
իրենցխիստխոցելիենհամարումՀայաստանում,քանիոր
ոստիկանությունըբավարարջանքերչիգործադրումնրանց
բռնությունիցպաշտպանելուուղղությամբ.«Ոստիկանությո
ւննանգործությանէմատնված,իսկդատարաններըհամա
րումենոչլուրջվտանգօրինակայն,որմեկըհրապարակելէր
իմ հասցեն՝ կոչանելովֆիզիկականհաշվեհարդարտեսնել
ինձհետ։Տրանսանձանցիցշատերըստիպվածենեղելինք
նապաշտպանականմիջոցներգնելևմշտապեսպահելիրենց
մոտ»,պատմումէ«Իրավունքիկողմ»ՀԿնախագահը։

Մարտիրոսյանըառցանցատելությանխոսքի,սպառնալիք
ների և բռնության կոչերի հազարավոր օրինակներ գիտի,
սակայնչիմտաբերումգեթմեկդեպք,երբորևէանձիպա
տասխանատվությանենենթարկել.«Ինչորխումբզենքերը
հետևումկախածուղիղեթերէրմտելուսպառնալիքներհն
չեցրել։Բայցմենքայսօրչունենքանգամմեկգործ,որառ
ցանցատելությանխոսքի կամ սպառնալիքի հիմքով ունե

20ՏրանսգենդերկինըելույթունեցավԱժամբիոնից,ՆաիրաԶոհրաբյանըզայրա
ցավ,ապրիլ2019,https://www.youtube.com/watch?v=KaWfXaE3_WQ&t=43s։
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նանք որևէ պատասխանատվության ենթարկված անձի»։
Տրանսհամայնքիշահերըներկայացնողիրավապաշտպանի
դիտակմամբ՝2018թվականիիշխանափոխությունիցհետո
առցանցատելությանխոսքիծավալներնավելացելեն,հատ
կապես նրանից հետո, երբ վարչապետ Փաշինյանը ելույթ
ունեցավԱԺամբիոնիցտրանսանձիմասին21։Ատելության
խոսքիծավալներնզգալիորենավելացելեն,իսկդրահամար
պատասխանատվության ենթարկելու գործիքակազմը՝ ոչ։
Մարտիրոսյանը կարծում է, որպետք է հարվածել օրինա
խախտի գրպանին, որպեսզի այլևս անարգել ատելություն
չհրահրի համացանցում։ Միայն հետևողական պայքարի
դեպքում է հնարավոր նվազեցնել խոցելի խմբերին թիրա
խավորողառցանցատելությանխոսքը։

21ՄելԴալուզյանըիմանձնականպաշտպանությաններքոէ.ՀՀվարչապետ,նոյեմ
բեր2019,https://www.youtube.com/watch?v=8fNol0H9lC4։
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Թեև«ատելությանխոսք»արտահայտություննառաջինան
գամսկսվել էգործածվելավելիքան30տարիառաջ,մինչ
օրսգոյությունչունիդրամիջազգայնորենընդունվածսահ
մանումը,իսկտարածաշրջանայինմակարդակումդաանե
լուփորձերըդեռևսբյուրեղացմանփուլումեն։Ատելության
խոսքի դեմպայքարելու ջանքեր ներկայումս գործադրվում
են գրեթե բոլոր պետություններում, մոտեցումները տար
բեր են, և դեռ որոշակի ժամանակ կպահանջվի, որպեսզի
կարողանանքգնահատել,թեորտարբերակնէառավելար
դյունավետ կամառավել հարմար Հայաստանի Հանրապե
տության համար։ Այս ուսումնասիրության շրջանակներում
հարցազրույցների մասնակցած փորձագետները փաստում
են,որբացառությամբկրոնականփոքրամասնությունների,
մնացածխոցելիխմբերինկատմամբատելությանխոսքիծա
վալներնավելացել են 2018 թվականի իշխանափոխությու
նիցհետո։Սամիկողմիցպայմանավորվածէրքաղաքական
փոփոխություններով,մյուսկողմիցսոցիալականցանցերում
հայաստանյանօգտատերերիթվիաճիևարդենիսկգրանց
վածօգտատերերիակտիվությանբարձրացմամբ։

ԱռաջիկայումՀՀօրենսդրությամբկտրվի«ատելությանխոս
քի»սահմանումը,որըհավանաբարերկարքննարկումների
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ևքննադատություններիառիթկդառնա,քանիորտարբեր
խմբակցություններիպատգամավորներիմիջևչկաընդհա
նուրմոտեցումատելությանխոսքիվերաբերյալ։Թեևբոլորը
միահամուռդժգոհումենատելությանմթնոլորտից,սակայն
ոչբոլորնենպատկերացնում«ատելությանխոսք»եզրույթի
նշանակությունը։ Սա ունի օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատ
ճառներ։Օբյեկտիվպատճառըհասկացությանսահմանված
չլինելնէ,մարդուիրավունքներիմիջազգայինպայմանագրե
րում«ատելությանխոսքի»հստակձևակերպումներիբացա
կայություննէ։Իսկսուբյեկտիվպատճառներիցմեկնէլայն
է,որհաճախհանրայինորոշակիդերակատարումունեցող
անձինքիրենցուղղվածանձնականվիրավորանքներըներ
կայացնումենորպեսատելությանխոսքիդրսևորում՝շփո
թեցնելովլրագրողներինևհանրությանը։

Այսանորոշությունըկարողէվերանալ,երբՀՀօրենսդրու
թյունըհստակեցնի,թեինչէ«ատելությանխոսքը»ևպա
տասխանատվություն սահմանիխոսքիազատությունը չա
րաշահողներիհամար,ինչըխրախուսվում էՄարդուիրա
վունքնեիեվրոպականդատարանիկողմից։Սակայնօրենքի
առկայությունըմիշտչէ,որերաշխավորումէխոցելիխմբերի
պաշտպանությունընրանցդեմհարձակումներից։ՀՀքրեա
կան օրենսգրքումառկա միակ հոդվածը, որը վերաբերում
է ատելություն, թշնամանք հարուցելուն, փաստացի չի կի
րառվել և չի պաշտպանել այն խմբերի ներկայացուցիչնե
րին,որոնքներառվածէինտվյալօրենքում։Մյուսկողմիցէլ
վիրավորանքիևզրպարտությանհամարսահմանվածէօ
րենսդրականպատասխանատվություն,սակայնդաչիկաշ
կանդումսոցիալականցանցերիօգտատերերինբացահայտ
վիրավորելուզրպարտելտարբերանհատներիուխմբերի։
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Օրենսդրականփոփոխություններինզուգահեռանհրաժեշտ
կլինիվերապատրաստելդատականհամակարգիևհատկա
պես իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներին, որոնց
զգայուն, գործուն ուակտիվ միջամտության շնորհիվ միայն
հնարավորկլինինվազեցնելառցանցատելությանխոսքիծա
վալները։ Դրան զուգահեռ նաևպետք է իրազեկել ու կրթել
հասարակությանը։Ատելությանխոսքիհամարանհրաժեշտէ
սահմանելքրեականպատասխանատվություն՝հնարավորու
թյունտալովքաղաքացիներինկեղծօգտատերերիտվյալները
բացահայտելունպատակովդիմելիրավապահմարմիններին։
Խնդիրը քաղաքացիական օրենսդրությամբ կարգավորելու
դեպքում ատելության խոսքի դեմ պայքարն արդյունավետ
չի կարող լինել սոցիալական ցանցերի բազմաթիվ կեղծ օգ
տահաշիվների,կեղծանվանումովհանդեսեկողմարդկանց
առկայությանպայմաններում։Բացիայդ,համացանցումվի
րավորանքիևզրպարտությանքանակըհուշումէ,որքաղա
քացիներիմեծմասինչիկաշկանդումՔաղաքացիականդա
տարանի ակտով դրամական փոխհատուցում տալու պար
տավորվելուվտանգը,իսկվիրավորանքիուզրպարտության
թիրախդարձողներիմեծամասնությունըպարզապես չիդի
մում դատարան, ինչը կարող է հանգեցնել  ինքնադատաս
տաններիևհանցագործություններիթվիաճի։

Ատելության խոսքի համար քրեական պատասխանատ
վություն նախատեսելը, սակայն, անհրաժեշտորեն չի նշա
նակում միայն կալանք նախատեսել որպեսպատժամիջոց։
Օրենքըպետքէհստակլինի՝հնարավորությունտալովիրա
վապահներին գնահատելու կիրառվող ատելության խոսքի
հնարավորազդեցությունըզոհիևայնխմբիվրա,որիհետ
նույնականացնումէիրենզոհը։Ծանրհետևանքներառա
ջացնողատելությանխոսքիհամարանհրաժեշտէսահմա
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նելխիստպատիժներ,նաևկարելիէավելիմեղմպատժամի
ջոցներսահմանելառաջինանգամատելությանխոսքտա
րածելուհամար,իսկկրկնությանդեպքում՝ավելիխիստ։

Անկախնրանից,թեինչպիսինկլինիառաջիկաօրենսդրա
կան փոփոխությունը, ակնհայտ է, որ ատելության խոսքի
դեմպայքարելուիրականքաղաքականկամքիառկայության
և դատաիրավական համակարգի պատրաստականության
պայմաններումմիայնհնարավորկլինինվազեցնելդրածա
վալներըևպաշտպանելխոցելիխմբերինխտրականության
դրսևորմանայդտեսակից։
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ՀՀԿառավարությաննուԱզգայինժողովին

 ≂ ԲարեփոխելՀՀօրենսդրությունը՝ հնարավորություն
ստեղծելով  ատելության խոսքի թիրախ դարձող բոլոր
խոցելիխմբերիհամարստանալօրենսդրականպաշտ
պանություն։

 ≂ Հնարավորինսհստակևաներկբասահմանել«ատե
լությանխոսք»հասկացությունը, լայնևընդգրկուն նե
րառելպաշտպանականհատկանիշները։

 ≂ Ատելությանխոսքիհամարսահմանելքրեականպա
տասխանատվություն՝ նախատեսելով պատժատեսակ
ներիբազմազանկիրառություն(տուգանքներիևկալա
նավորմանամիսների/տարիներիլայնմիջակայք)։

 ≂ Վերապատրաստելիրավապահմարմիններիաշխատա
կիցներինատելությանխոսքիևատելությանհիմքովհան
ցագործություններնարդյունավետքննելունպատակով։

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
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 ≂ Բարեփոխումներ իրականացնել դատական համա
կարգում՝ նպաստելով դատավորների գերզբաղվածու
թյանթեթևացմանը,որըհնարավորությունկտա,իթիվս
այլ գործերի, ատելության խոսքի վերաբերյալ գործերը
ևսքննելողջամիտժամկետներում։

 ≂ Զերծմնալհանրայինելույթներումևհարցազրույցնե
րում ատելությանխոսքի, վիրավորանքի ևագրեսիայի
արտահայտումներից, նպաստել առցանց տիրույթում
խոսքիազատությանչարաշահումներինվազեցմանը։

ՀՀմարդուիրավունքներիպաշտպանին,քաղաքացիական
հասարակությանը,բարձրագույնուսումնականհաստատու
թյուններին

 

 ≂ Իրականացնել առցանց տիրույթում ատելության
խոսքի դրսևորումների ամենամյա մշտադիտարկում՝
առավելհաճախթիրախավորվողխոցելիխմբերըբացա
հայտելու,ատելությանխոսքիծագմանպատճառներնու
դրահետևանքներնուսումնասիրելունպատակով։

 ≂ Պատրաստելատելությանխոսքիդեմպայքարիձեռ
նարկնախատեսվածքաղաքականևհանրայինգործիչ
ների, ԶԼՄների, բլոգերների, սոցիալական ցանցերում
որոշակիազդեցությունունեցողանհատներիհամար։
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 ≂ Իրազեկել հանրությանը ատելության խոսքի և դրա
համար նախատեսվող պատասխանատվության վերա
բերյալ։

 ≂ Կազմակերպելատելությանխոսքիվերաբերյալդաս
ընթացներ իրավաբանների, լրագրողների և հանրային
կապերիմասնագետներիհամար։

 ≂ Ստեղծելսոցիալականցանցերումատելությանխոս
քիտարածմանմշտադիտարկմանմեխանիզմներ։

 ≂ Ձևավորել առցանց ատելության խոսքին հակազդ
մանխմբերևմեխանիզմներ։
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1. Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառա
րան,ՀրաչյաԱճառյանիանվանԼեզվիԻնստիտուտ,1969,
հատոր1։

2. Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառա
րան,ՀրաչյաԱճառյանիԱնվանԼեզվիԻնստիտուտ,1972,
հատոր2։

3. ՄիջազգայինմիգրացիայիիրավունքNo30,Միգրացի
այի ոլորտիտերմինների բառարան, 2րդ հրատարակու
թյուն,2013։

4. 2018 թ. հուլիսդեկտեմբեր ամիսներին Ատելության
խոսքիմշտադիտարկմանմիջանկյալզեկույց,Հայաստանի
հելսինկյանկոմիտե,2019։

5. Կնասպանությունը Հայաստանում լուռ համաճարակ,
Ընդդեմկանանցնկատմամբբռնությանկոալիցիա,2016։

6. «Ատելությանխոսքի»վերաբերյալԵվրոպայիԽորհրդի
նախարարների

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ
ԵՎԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆՑԱՆԿ
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7. կոմիտեիթիվR(97)20հանձնարարական։

8. ԵԱՀԿ Նախարարական խորհրդի՝ «Ատելության հիմ
քով հանցագործությունների դեմ պայքարի վերաբերյալ»
թիվ9/09որոշում։

9. «Ատելության հիմքով հանցագործությունների մասին
օրենք»իգործնականուղեցույց,ԵԱՀԿԺողովրդավարա
կանհաստատություններիևմարդուիրավունքներիգրա
սենյակ,2009։

10. Հայաստանի՝ատելությանհիմքովհանցագործություն
ների,ատելությանխոսքիևխտրականությանվերաբերյալ
տվյալների հավաքագրման համակարգը. բարելավման և
միասնականմոտեցումորդեգրելուվերաբերյալառաջար
կություններևներպետականիրավիճակիվերլուծություն,
Եվրոպայիխորհուրդ,2020։

11. «Հայաստանիլրատվամիջոցներիևլրագրողներիէթի
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