
Մարդու իրավունքների 
հետազոտությունների կենտրոն



Հետազոտական կազմ` 
Անահիտ Սիմոնյան, Հայկ Սմբատյան, Միշա Թադևոսյան, Սոֆյա Մանուկյան

Խմբագրակազմ` 
Անահիտ Սիմոնյան, Անի Ասատրյան, Անի Թադևոսյան

Սրբագրիչ` Աննա Շահնազարյան

Ձևավորող` Սևակ Ներկարյանց

Մարդու իրավունքների հետազոտությունների կենտրոն,
Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամ



«�նչ է արդարությունը. արդարության ընկալումները հայաստանցիների 
շրջանում», Մարդու իրավունքների հետազոտությունների կենտրոն, 2018թ. 

դեկտեմբեր, Երևան

Զեկույցը պատրաստվել և տպագրվել է Մարդու իրավունքների հետազոտությունների 
կենտրոնի նախաձեռնությամբ՝ Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամի հետ համագործակցությամբ։ 

Զեկույցում տեղ գտած տեսակետները կարող են չհամընկնել Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամի 
տեսակետների հետ։



Սույն հետազոտությունը իրականացրել է Մարդու 
իրավունքների հետազոտությունների կենտրոնը 
(ՄԻՀԿ)՝ Ֆրիդրիխ Էբերտ-Հայաստան (ՖԷՀ) 
հիմնադրամի հետ համագործակցությամբ։ ՄԻՀԿ-ն 
այն նախաձեռնել է «Թավշյա հեղափոխության» 
արդյունքում ստեղծված անցումային փուլում 
Հայաստանում առավել քննարկվող խնդիրներից 
մեկի՝ արդարության շուրջ ծավալվող դիսկուրսը 
հետազոտական հենքի վրա դնելու նպատակով։

«�նչ է արդարությունը», «ինչպ�ս է այն 
ընկալվում և սահմանվում», «�նչն է անարդար և 
ինչ�ւ», «ինչպ�ս հասնել արդարության», «�րն է 
կապը արդարության և «Թավշ յա 
հեղափոխության» միջև»՝ 
այս և մի շարք այլ հարցերի պատասխաններին ենք 
փորձել անդրադառնալ հետազոտության 
շրջանակներում իրականացված ֆոկուս խմբային 
քննարկումների և առանցքային տեղեկատուների 
հետ խորքային հարցազրույցների միջոցով:

Տվյալ զեկույցում ամփոփված են 
ուսումնասիրությամբ վերհանված՝ արդարության 
ընկալումների հիմնական շրջանակները, 
ներկայացված են Հայաստանում անարդարության 
պատճառների և դրսևորումների, արդարության 
հաստատման հիմնական ուղիների և 
պատասխանատուների շրջանակների վերաբերյալ 
հանրության տարբեր խմբերի և 
քաղաքականություններ մշակողների/որոշում 
կայացնողների պատկերացումները։

2018թ. ապրիլ-մայիս ամիսներին տեղի ունեցած 
իրադարձությունների՝ համաժողովրդական 
պայքարի և այսպես կոչված՝ «Թավշյա 
հեղափոխության» արդյունքում Հայաստանում տեղի 
ունեցավ իշխանափոխություն, որը 
վերջնականապես ամրագրվեց 2018թ. դեկտեմբերի 
9-ին՝ արտահերթ խորհրդարանական 

1ընտրությունների կայացմամբ ։ 

ԻԲՐԵՎ ՆԱԽԱԲԱՆ

1. «Ինչպես բաշխվեցին մանդատները. ԿԸՀ-ն ամփոփեց արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները», 
տե՛ս  https://www.aravot.am/2018/12/16/1001505/   
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Ներկայիս անցումային փուլում գտնվող 
Հայաստանում արդարության հաստատումն 
ամենաքննարկվող և օրակարգային խնդիրներից է։ 
Արդարության հաստատման հանրային պահանջի 
ու այդ պահանջի շուրջ ձևավորված դիսկուրսի 
շրջանակներում հանրության տարբեր խմբերի 
ձայնի լսելիությունը, նրանց պատկերացումների, 
կարիքների և խնդիրների բացահայտումը 
առանցքային նշանակություն ունի։ Այս 
համատեքստում կարևոր ենք համարում 
հետազոտական համապատասխան հենքի 
ձևավորումը, այսինքն՝ երկրում արդարության 
հաստատման վերաբերյալ հանրության տարբեր 
խմբերի պատկերացումների և որոշում 
կայացնողների տեսլականների շարունակական և 
խորքային ուսումնասիրությունը, որը բխում է 
Հայաստանում արդարության հաստամանն 
ուղղված պետական քաղաքականությունը առավել 
մասնակցային, մարդակենտրոն և  իրավունքահենք 
դարձնելու հրամայականից։ 
 

Այս ուսումնասիրությունը նման հենքի ստեղծման 
առաջին՝ մեկնարկային քայլն է. այն 
շարունակական և փուլային բնույթ է կրելու։

Մարդու իրավունքների հետազոտությունների կենտրոնը, 
հետազոտական թիմը և Ֆրիդրիխ Էբերտ-Հայաստան 
հիմնադրամը շնորհակալություն են հայտնում բոլոր այն 
կազմակերպություններին և անձանց, ում շնորհիվ հնարավոր 
է դարձել սույն հետազոտության իրականացումը, այդ թվում՝ 
ֆոկուս խմբային քննարկումների մասնակիցներին, 
քննարկումների կազմակերպման գործում մեզ աջակցած 
բազմաթիվ գործընկերներին*, միջոցառումների համար մեզ 
տարածք տրամադրած Գյումրու ինֆոտանը, Վանաձորի 
ինֆոտանը և Հոդված 3 ակումբին, ինչպես նաև 
հարցազրույցներին մասնակցած՝ պետական մարմինների 
ներկայացուցիչներին։

 

ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ԴԱՇՏԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆԸ ՄԵԶ ԱՋԱԿՑԵԼ ԵՆ՝
«Ագաթ» հաշմանդամություն ունեցող կանանց շահերի պաշտպանության կենտրոն ՀԿ,

Վորլդ Վիժն Հայաստան ՀԿ, Նոր Լույս ՀԿ, Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն ՀԿ, Գյումրու Բայրոնի անվան թիվ 20 դպրոց,
Գյումրու ուսուցիչների միություն, «Օրրան» բարեգործական ՀԿ , Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի վանաձորի գրասենյակ,

«Հաշմանդամություն և ներառական զարգացում» ՀԿ, «Ռեստարտ» նախաձեռնություն, «ՖեմԳրադարան» նախաձեռնություն, Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամ
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Արդարության գաղափարը կենտրոնական տեղ է 
գրավում բարոյագիտության, իրավագիտության և 
քաղաքագիտության փիլիսոփայություններում։ 

�նչ է արդարությունը, արդյ�ք արդարություն գոյություն 
ունի, �րն է արդար հասարակությունը/պետությունը, 
ինչպ�ս ապահովել արդարություն՝ այս և նմանօրինակ 
հարցերին անդրադարձել են տարբեր դարաշրջանների 
և տարբեր ոլորտների փիլիսոփաներն ու տեսաբանները։  

Արդարության շուրջ քննարկումների ակունքներում 
կանգնած Պլատոնն արդարությունը տեսնում է հոգու 
երջանկության և պետության ներդաշնակ կառավարման 
ուղիղ անմիջական կապի մեջ։

Արիստոտելն ընդհանուր արդարության սահմանման 
ներքո դիտարկում  է հասարակական կառուցվածքի 
բարոյական արժեհամակարգը, սոցիալական 
կառուցվածքի սահմանած սկզբունքները և 
հասարակական ինստիտուտների լեգիտիմացումը, որը 
կարող է հանդես գալ ընդհանուր օրենքների, ընդհանուր 
նպատակների և արժեքների տեսքով։
Միգուցե արդարություն բնական վիճակում առհասար�կ 
գոյություն չունի, ինչպես դա տեսնում է Հոբբսը, կամ 
արդարությունը «արհեստածին» երևույթ է, որն 
առաջանում է ընդհանուր շահերի շուրջ 
պայմանավորվածությունից՝ սուղ ռեսուրսների 
պայմաններում անհատների միջև 
տարաձայնությունները լուծելու համար, ինչպես այն 
մեկնաբանում է Հյումը։ 

Կանտի համար արդարությունը այն արժանիքն է, որը 
ենթադրում է հարգանք անհատի ազատության, 
ինքնավարության ու արժանապատվության հանդեպ, 
չմիջամտելը նրանց կամայական գործողություններին 
(voluntary actions), քանի դեռ վերջինս ինքը չի 
ոտնահարում այլոց իրավունքները։ Միլլի համար 
արդարությունը կոլեկտիվ անվանումն է սոցիալական 
առավելագույն օգտակարություն ունեցող այն 
երևույթների, որոնք նպաստում են մարդկային 
ազատության խթանմանն ու պաշտպանությանը։ 
Մարքսը արդարությունը մերժում է՝ դիտարկելով այն 
որպես բուրժուա կոնցեպտ, որը պարտադրում է 

2անհավասարություն ։ 

Արդարությունը ուսումնասիրող առավել 
ժամանակակից աշխատություններում կենտրոնական 
է Ջոն Ռոուլզի «Արդարության տեսությունը», որտեղ 
Ռոուլզն արդար հանրությունը նկարագրում է որպես 
ազատ և հավասար քաղաքացիների միջև 
համագործակցության ազնիվ համակարգ, որը պետք է 
«սոցիալական ինստիտուտների առաջնային 

3առաքելությունը լինի» ։

Մեր օրերում արդարության խնդիրը դիտարկվել է 
այնպիսի լայն դիտանկյուններից,  ինչպիսիք են 
էգալիտարիզմը, աջ և ձախ 
գաղափարախոսությունները, ֆեմինիստական 
տեսությունները՝ շարունակելով խթանել բազմապիսի 
քննարկումներ արդարության կոնցեպտի շուրջ։

ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ՄԱՍ

Ն
երա

ծ
ա

կա
ն

 մ
ա

ս

2. Արդարության կոնցեպտի վերաբերյալ արևմտյան փիլիսոփաների աշխատանքների ամփոփ վերլուծությունը տե՛ս  https ://www.iep.utm.edu/justwest/ 

3. Theories of justice, ed. by Tom Campbell and Alejandra Mancilla, Ashgate, 2012, proof copy;  https://alejandramancilla.files.wordpress.com/2015/12/campbellmancilla-intro-proof1.pdf
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Այսպես, արդարությունը տարբեր նշանակություններ ունի 
տարբեր տեսական և գործնական համատեքստերում, և 
համապարփակ, խորքային պատկերացում ձևավորելու 
համար անհրաժեշտ է տիրապետել արդարության 
մեկնումների այդ բազմազանությանը, ինչը, սակայն, դուրս 
է տվյալ հետազոտության ուսումնասիրման 
շրջանակներից։ 

Ընդունելով արդարության սահմանումների բազմությունը՝ 
հետազոտությունը նպատակ չի հետապնդում տալ 
արդարության նոր սահմանում կամ ընդհանրացնել 
հանրության պատկերացումները մեկ սահմանման մեջ։ 
Փոխարենը, այն ուսումնասիրում և վերլուծում է 
հայաստանյան հանրության տարբեր խմբերի և որոշում 
կայացնողների ընկալումները՝ ներկայացնելով դրանց 
բազմազանությունը, ընդհանրություններն ու 
նշանակությունը հետագա քաղաքականությունների 
համար։

Հայաստանյան հասարակությունում «արդարությունը» 
ամենալայն կիրառություն ունեցող և ամենահաճախ 
քննարկվող թեմաներից է՝ հատկապես քաղաքական 
վերջին իրադարձությունների՝ «Թավշյա հեղափոխության» 
և դրան հաջորդած ժամանակաշրջանում։

Մինչև սույն հետազոտության նախաձեռնումը, 
հայաստանցիների շրջանում արդարության ընկալումների 
վերաբերյալ ուսումնասիրություններ չեն իրականացվել, 
սակայն հրապարակվել են արդարության հանրային 
ընկալումներին անդրադարձ կատարող մի քանի 
աշխատանքներ։

Այդպիսի աշխատանքի օրինակ է «Փոփոխությունների 
որոնումներ» հրապարակման մեջ տեղ գտած՝ «Խոս�լ, թե 
չխոս�լ արդարության մասին» հոդվածը (հեղինակ՝ Ժաննա 
Անդրեասյան), որտեղ արդարությունը դիտարկվում է 
իշխանության համատեքստում՝ որպես «իշխանության 
գործիք»։ Այստեղ դիտարկվում է նաև պատմական և 
ներքին արդարությունների կոնցեպտը, ինչպես նաև 
արդարության կապը իրավունքի հետ։ Բացի այդ, նյութը 
խնդրայնացնում է արդարության վերաբերյալ հանրային 
դիսկուրսի պակասը. «Արդարության մասին հանրային 
խոսակցությունն էլ դժվար է...ու թերևս այդ պատճառով �լ 
ավելի կարևոր»։

Հանրության մի խմբի՝ երիտասարդության շրջանում 
արդարության ընկալումներին անդրադարձ է արվել 
Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամի 2016թ. «Անկախ սերունդ. 
հետազոտություն երիտասարդների շրջանում» զեկույցում։ 
Մասնավորապես, դուրս են բերվել սոցիալական 
արդարության մասին երիտասարդների ընկալումները, 
որոնք հիմնականում վերաբերել են սոցիալական 
արդարության հաստատման գործում պետության դերի 
կարևորությանը։

Հետազոտության շրջանակներում իրականացվել են նաև 
արդարության վերաբերյալ հայեցակարգերի և 
գաղափարախոսությունների պատմահամեմատական, 
պատմաքաղաքական վերլուծություններ, որոնցում 
անդրադարձ չի կատարվել հանրային ընկալումներին։
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Ինչ վերաբերում է Հայաստանում ընդհանուր առմամբ 
արդարության/արդարության մակարդակի 
գնահատումներին՝ այդպիսիք կարելի է վեր հանել երկրում 
մարդու իրավունքների իրավիճակը ներկայացնող 
տեղական և միջազգային զեկույցներից։ Նման 
զեկույցների հիմքում ընկած են իրավունքներին 
վերաբերող տեղական և միջազգային օրենքների, 
համաձայնագրերի և հռչակագրերի պահպանումը և/կամ 
խախտումների արձանագրումը:

Օրինակ, «Ամնեսթի Ինթերնեյշնլ» (“Amnesty International“) 
միջագզային կազմակերպության 2017-2018թթ. զեկույցը 
մատնանշում է անպատժելիությունը ոստիկանությունում, 
հատկապես 2016թ. հուլիսյան ցույցերից հետո, երբ 
ոստիկանությունն անհամաչափ ուժ էր կիրառել մեծապես 
խաղաղ ցուցարարների դեմ, իսկ ոստիկանության այս 
չարաշահման ու բռնաճնշումների մասին 
հետաքննությունը որևէ քրեական 
պատասխանատվության չէր հանգեցրել:

Անարդար դատավարությունները, իրավապաշտպանների 
նկատմամբ ճնշումները, ինչպես նաև 2017թ. Ազգային 
ժողովի և Երևանի ավագանու ընտրությունների ժամանակ 
ընտրախախտումներ բացահայտող լրագրողների և այլ 
անձանց հանդեպ բռնությունները ևս մատնանշված են 
զեկույցում: 

«Հյումն Ռայթս Ուոտչ» (“Human Rights Watch“) 
կազմակերպությունը պարբերաբար զեկույցներ  է 
հրապարակում, որտեղ քննարկում է իրավունքներին 
առնչվող մասնավոր դեպքերը և ներկայացնում 
գնահատականներ մարդու իրավունքներին 
վերաբերող արտակարգ իրադարձությունների 
վերաբերյալ: Ընդհանուր առմամբ, այս կառույցի 
անդրադարձները Հայաստանում մարդու 
իրավունքների խնդիրների վերաբերյալ ներառել են 
հավաքների ազատության խաթարման, խաղաղ 
ցուցարարների դեմ անհամաչափ ուժի կիրառման, 
ցույցերի առաջնորդների դեմ չարդարացված 
քրեական մեղադրանքների առաջադրման, 
կալանավայրերում նրանց հանդեպ վատ 
վերաբերմունքի դեպքերը:

Բռնության և խտրականության դեպքերը՝ 
պայմանավորված սեռական կողմնորոշմամբ և 
գենդերային ինքնությամբ, նույնպես նշված են 
կառույցի կողմից: Այն նաև անդրադարձել է 
պետական հաստատություններում գտնվող 
հազարավոր երեխաների խնդրին, մասնավորապես 
նրան, որ երեխաներն անհարկի բաժանված են 
ընտանիքներից: Նաև նշվում է հաշմանդամություն 
ունեցող երեխաների համար որակյալ կրթության 
անհասանելիությունը, ինչպես նաև այն, որ 
պետությունը դեռ անելիք ունի անբուժելի 
հիվանդների համար ցավազրկող դեղերի 
հասանելիությունն անհարկի խոչընդոտները 
վերացնելու գործում: Ն

երա
ծ

ա
կա

ն
 մ

ա
ս 4.Human Rights Watch World Report 2018, Armenia; https://www.hrw.org/europe/central-asia/armenia  

 
  

09



2018թ-ի հունվարի մի առանձին զեկույցով  այս կառուցը 
նաև հանդես է եկել Հայաստանում ընտանեկան 
բռնության խնդրին՝ նշելով, որ չնայած ընդունված 
օրենքին, կանայք և երեխաները շարունակում են մնալ 
չպաշտպանված, քանի դեռ կառավարությունը չի 
փոփոխել բռնության մասին բողոքներին ոստիկանության 
արձագանքի մեխանիզմները և բռնության 
ենթարկվածների համար չի ապահովել հասանելի և 
որակյալ ծառայություններ:

«Ֆրիդմ Հաուս» (“Freedom House”) միջազգային 
կազմակերպությունն իր հերթին հրապարակում է 
տարեկան զեկույցներ , որոնցում բացի արդարության և 
իրավունքների իրավիճակից, կարելի է ծանոթանալ 
դրանց առավել լայն համատեքստին ևս, մասնավորապես՝ 
ժողովրդավարության, ընտրական գործընթացների, 
դատական համակարգում և այլ ոլորտներում տիրող 
իրավիճակին: Մասնավորապես, 2018թ. զեկույցում վերը 
նշված խնդիրներից մատնանշված է նաև դատական 
համակարգի մեծ կախվածությունը գործադիրից և 
Հայաստանում դատական հաշվետվողականության 
մեխանիզմների թույլ լինելը: Այն ընդգծում է դատական 
համակարգում կոռուպցիայի և քաղաքական 
ազդեցության առկայությունը, որի պատճառով 
Հայաստանում դատարանները հանրության կողմից 
ամենաչվստահված կառույցների թվում են:
ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների գերագույն 
հանձնակատարի գրասենյակը թողարկում է ՀՀ 
վավերացրած համաձայնագրերի վերաբերյալ 
պարբերական զեկույցներ, 

այդ թվում՝ կառույցի ներկայացուցիչների Հայաստան 
կատարած այցերի ընթացքում կատարած 
բացահայտումների հիման վրա: Այս մարմնի վերջին 
զեկույցներից մեկը վերաբերում է ֆիզիկական և մտավոր 
առողջության հարցերով հատուկ զեկուցողի՝ 2017թ. 
Հայաստան այցի ժամանակ կատարած 
ուսումնասիրություններին: Զեկույցում նշված են այնպիսի 
խնդիրներ, ինչպիսիք են՝ առողջապահական ոլորտի 
թերֆինանսավորումը, առողջապահական ոլորտի 
աշխատողների պակասը գյուղերում, հոգեսոցիալական 
առողջության ասպարեզում հնացած մեթոդների 
կիրառումը, անհավասարությունը և խտրականությունը 
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ և տուբերկուլ յոզ ունեցող անձանց բուժման 
հարցում և այլն:

Ընդհանուր առմամբ, մարդու իրավունքներին 
վերաբերող, բայց նաև պարբերաբար կոնկրետ 
դեպքերին առնչվող զեկույցներով հանդես է գալիս նաև 
ԱՄՆ պետքարտուղարությունը, որոնցում մանրակրկիտ 
ներկայացնում է մասնավորապես քաղաքական և 
քաղաքացիական իրավունքների հետ կապված 
իրավիճակը: 2017թ-ի զեկույցում, ի լրումն վերոնշյալ և այլ 
խնդիրների, անդրադարձ է եղել նաև վնասակար 
պայմաններով աշխատանքներում երեխաների 
ներգրավման դեպքերին, այդ թվում՝ օրենքով 
թույլատրվող ժամանակը գերազանցող 
աշխատաժամերով, ծանր բեռներ կրելու և հեռու 
տարածություններ գնալու պայմաններով 
աշխատանքներում երեխաների ներգրավման դեպքերին:  
Վերոնոշյալ միտումների մեծ մասը արտացոլված է 
ֆոկուս խմբային քննարկումների և առանցքային 
տեղեկատուների հետ հարցազրույցների մեջ՝ ստեղծելով 
այն համատեքստը, որի շրջանակներում դիտարկվել են 
հետազոտության հիմնախնդիրները։ 

Ն
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ս5. Հայաստան. սահմանափակ պաշտպանություն և օգնություն ընտանեկան բռնություն վերապրածների համար, Human Rights Watch, 2018; 

https://www.hrw.org/news/2018/01/12/armenia-little-protection-aid-domestic-violence-survivors

 
 6. Armenia 2017 Human Rights Report, US Department of State; https://am.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/92/hrr2017.pdf
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ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈւԹՅՈւՆ

Արդարության հասկացության սահմանումներն ու 
տիպաբանությունը բազմազան են և բխում են 
մասնագիտական այս կամ այն ոլորտի 
տրամաբանությունից։ Արդարության դրսևորումները 
հիմնականում արդյունքն են հասարակական մակրո և 
միկրո մակարդակներում առկա դիսկուրսի արդյունքում 
անհատների շրջանում արդարության մասին կառուցվող 
պատկերացումների և սուբյեկտիվ ընկալումների։ 

Ընկալումներն ու պատկերացումներն անձի 
սոցիալականացման ընթացքում առավել ամրանում են, 
ձևավորում են արժեքներ և դրսևորվում կոնկրետ 
գործողություններում, իսկ վերջիններս հիմք են դառնում 
հասարակական ավելի լայն գործընթացների։ Այս 
տեսանկյունից սոցիոլոգիական հետազոտությունները 
թույլ են տալիս մանրամասն վերլուծել նմանատիպ 
սոցիալական երևույթների էությունը և ստանալ 
արդարության ընկալումների մասին համակարգված 
գիտելիք։

Ներկայումս չկան սոցիալական այնպիսի 
հետազոտություններ, որոնք ուսումնասիրում են 
հայաստանցիների սուբյեկտիվ ընկալումներում 
արդարության և դրան հասնելու հնարավոր կամ 
անհրաժեշտ ուղիների մասին պատկերացումները։ Չկան 
նաև այնպիսի ուսումնասիրություններ, որոնք 
արդարության սուբյեկտիվ ընկալումների վերլուծությունը 
համադրում են սոցիալ-քաղաքական գործընթացների ու 
պետական քաղաքականություն կոնտեքստում 
արդարության ըմբռնման հետ։

Այդ տեսանկյունից սույն հետազոտության նորույթն ու 
գիտելիքային ներդրումն այն է, 

որ փորձ է արվում որակական հետազոտական 
ավանդույթի միջոցով բացահայտել արդարության 
սուբյեկտիվ ընկալումները հասարակության տարբեր 
խմբերի շրջանում և քաղաքականության մշակողների ու 
որոշում կայացնողների քաղաքական տեսլականներում։

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿ
Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրության 
ենթարկել արդարության ընկալումը հայաստանցիների 
շրջանում։

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏ
Հետազոտության օբյեկտը հայաստանցիներն են։

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱ
Հետազոտության առարկան «արդարություն» 
հասկացության ըմբռնումն է անհատների սուբյեկտիվ 
ընկալումներում և քաղաքականություն մշակողների 
քաղաքական տեսլականներում։

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ
Հետազոտության խնդիրներն են՝ բացահայտել 
հասարակական տարբեր խմբերի ընկալումներում, 
ինչպես նաև Հայաստանում քաղաքականություն 
մշակողների ու որոշում կայացնողների շրջանում

1. արդարության ըմբռնումը, սահմանումը և 
ասոցիացիաները,
2. արդարության դրսևորումները և պատճառները 
հայաստանյան համատեքստում,
3. արդարության և անարդարության դրսևորման 
հիմնական ոլորտները,
4. անարդարությունից տուժող հիմնական սոցիալական 
խմբերը,
5. արդարության հասնելու ուղիները և միջոցները, 
6. արդարության հաստատման պատասխանատուների 
շրջանակը։
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Տեղեկատվության հավաքագրման մեթոդների 
նկարագրություն

Հաշվի առնելով հետազոտության բնույթը և սուբյեկտիվ 
ընկալումների բացահայտման նպատակ հետապնդելու 
հանգամանքը՝ ուսումնասիրությունն իրականացվել է 
որակական հետազոտական ռազմավարությամբ։ Որպես 
առաջնային սոցիոլոգիական տեղեկատվության 
հավաքման մեթոդներ՝ կիրառվել են ֆոկուս խմբային 
քննարկումը և որակական հարցազրույցը, որպես 
լրացուցիչ մեթոդ՝ կիրառվել է գրասենյակային 
հետազոտությունը:

Ֆոկուս խմբային քննարկման մեթոդը կիրառվել է 
հետազոտության ընտրանքում ներառված 3 տիպի 
խմբերում։ Ինտենսիվ խմբային քննարկումների շնորհիվ 
մեթոդը թույլ է տվել բացահայտել և վեր հանել 
արդարության սուբյեկտիվ ընկալումներն ու վերջիններիս 
դրսևորումները հարակից թեմատիկ և ոլորտային 
կոնտեքստներում։ Իրականացվել է 6 ֆոկուս խմբային 
քննարկում՝ կանանց, տղամարդկանց և երեխաների ոչ 
խառը խմբերում՝ ապահովելով միջսեկցիոնարության 
սկզբունքը և ներառելով սոցիալական մի քանի խմբերի 
կարծիքները։ Ֆոկուս խմբային քննարկումների 
իրականացման համար կիրառվել է խմբային 
հարցազրույցի հարցաշար-ուղեցույց։

Որակական հարցազրույցներն իրականացվել են 
առանցքային տեղեկատուների հետ, որոնց ընտրությունը 
կատարվել է նպատակաուղղված ընտրանքի սկզբունքով։ 
Հետազոտության շրջանակներում առանցքային 
տեղեկատուներ են

համարվել ՀՀ կառավարության բոլոր 
գերատեսչությունների որոշումների կայացման 
ամենավերին օղակները՝ նախարարները կամ 
փոխնախարարները, ուժային կառույցները, տեղական 
ինքնակառավարման, ինչպես նաև մարդու իրավունքների 
և արդարադատության ոլորտում վերահսկիչ գործառույթ 
իրականացնող որոշ մարմիններ: Հարցազրույցների 
միջոցով փորձ է արվել պարզել արդարության 
քաղաքականության մշակման 
առանձնահատկությունները և դրանց թեմատիկ ու 
ոլորտային կոնտեքստուալ դրսևորումները։ 
Իրականացվել է 16 որակական թեմատիկ հարցազրույց՝ 
համատարած ընտրանքի սկզբունքով։

Առանցքային տեղեկատուների հետ թեմատիկ 
հարցազրույցների իրականացման համար կիրառվել է 
որակական հարցազրույցի հարցաշար-ուղեցույց։
Գրասենյակային հետազոտության լրացուցիչ մեթոդը 
կիրառվել է թեմայի շուրջ առկա գրականության, 
հետազոտությունների, վերլուծությունների և 
օրենսդրաիրավական որոշ փաստաթղթերի 
ուսումնասիրության համար։

Հետազոտության ընտրանքի հիմնավորում

Քանի որ հետազոտության շրջանակներում արդյունքների 
վիճակագրական ներկայացուցչություն ապահովելու և 
հետևաբար դրանք հետազոտության ողջ օբյեկտի վրա 
տարածելու խնդիր չի հետապնդվել՝ որակական 
հետազոտության ընտրանքների տեսակներից  կիրառվել 
է համասեռ ընտրանքը՝ ֆոկուս խմբերի կառուցման և 
նպատակաուղղված ընտրանքը՝ որակական 
հարցազրույցների մասնակիցների ընտրության 
նպատակով։

7. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. pp. 169-180
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Ֆոկուս խմբերի ընտրանքի կառուցվածքը

Ֆոկուս խմբերի մասնակիցների ընտրության սկզբունքը 
եղել է համասեռությունը: Այս սկզբունքը թույլ է տալիս 
առավել խորությամբ նկարագրել որևէ ենթախմբի 
պատկանող անձանց պատկերացումները 
ուսումնասիրության թեմայի վերաբերյալ։ Որպես 
նկարագրող սկզբունք կիրառվել է փոխհատվելիությունը 
(intersectionality), որի պահպանմամբ ենթախմբերում 
հնարավորին չափ տիպային ներկայացուցչականություն 
է ապահովվել հասարակության տարբեր խմբերի 
ներառման տեսանկյունից (օրինակ՝ քաղաքաբնակ 
/գյուղաբնակ անձինք, աշխատանքային միգրացիայի 
փորձ ունեցող անձինք, տարեց անձինք, 
հաշմանդամություն ունեցող անձինք, տարբեր սեռական 
կողմնորոշումներ և գենդերային ինքնություններ ունեցող 
անձինք և այլն)։ 

Թվով 6 քննարկումներն ընթացել են 3 տիպի 
հասարակական ենթախմբերում՝ ձևավորված 
համապատասխանաբար 3 ընտրության չափանիշի 
հիման վրա՝ տղամարդիկ, կանայք և երեխաներ։ 
Յուրաքանչյուր տիպում առանձացվել են տարիքային 
երկուական խմբեր. տղամարդկանց և կանանց խմբերում՝ 
18-35 և 35-ից բարձր տարիքային խմբեր, իսկ երեխաների 
խմբում՝ 5-9-րդ (միջին դպրոց, մեջբերումներում նշված է 
իբրև «փոքրերի խումբ») և 10-12-րդ (ավագ դպրոց, 
մեջբերումներում նշված է իբրև «մեծերի խումբ») 
դասարաններ։ Յուրաքանչյուր տիպում իրականացվել է 
2-ական ֆոկուս խմբային քննարկում՝ յուրաքանչյուրում 7-
9 մասնակից։

 

Առանձնացման այս տրամաբանությունը 
պայմանավորված է նրանով, որ հայաստանյան 
հասարակությունում արդարության պրակտիկան և 
փորձառությունը տարբեր բնույթի կարող են լինել 
գենդերային և տարիքային տարբեր խմբերում, 
ինչպես նաև միջին և ավագ դպրոցի երեխաների 
շրջանում, հետևաբար՝ արդարության ընկալումները 
ևս որոշակիորեն տարբերվում են։ 

Կարծիքների բազմազանության և թեմայի 
բազմակողմանի քննարկման նպատակով 
յուրաքանչյուր ֆոկուս խմբի շրջանակներում փորձ է 
արվել ապահովել նկարագրող չափանիշների (տ�ս 
Աղյուսակ 1) հիման վրա առկա ենթախմբերի 
պատկանող մասնակիցների որոշակի 
ներկայացվածություն, ինչը, սակայն, մասնակիցների 
ընտրության չափանիշ չէ, հետևաբար՝ չափանիշի 
ամբողջական պահպանում չի ենթադրվել:
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8
  Առցանց գործիքը հասանելի է հետևյալ հղմամբ (04.10.18 դրությամբ)՝ https://www.miniwebtool.com/random-picker/ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1. ՖՈԿՈՒՍ ԽՄԲԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆՏՐԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ընտրության 
չափանիշ                  

18-35տ.   35+ տ.   18-35տ.   35+ տ.      5-9րդ դաս.           10-12րդ դաս.

7-9

2 2 1 1 6

7-9 7-9 21-27
Յուրաքանչյուր 
քննարկման 
մասնակիցների 
քանակ 

Տարիքային 
խումբ 

Քննարկումների 
քանակ

Երեխա                                  ԸնդամենըՏղամարդ Կին
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Հետազոտության որոշակի տարածքային ցրվածությունը ՀՀ տարածքում ապահովելու նպատակով 
քննարկումները տեղի են ունեցել Երևանում, ինչպես նաև Լոռու և Շիրակի մարզերում՝ հաշվի առնելով այդ 

բնակավայրերում հասարակական հատվածի ակտիվությունը՝ կրթական գործառույթի իրականացման 
տեսանկյունից։ Յուրաքանչյուր տարածքային միավորում իրականացվել է 2-ական ֆոկուս խմբային 

քննարկում՝ համաձայն Աղյուսակ 2-ի պատահական կոմբինացիաների ընտրության  սկզբունքով 

8. Առցանց գործիքը հասանելի է հետևյալ հղմամբ (04.10.18 դրությամբ)՝ https://www.miniwebtool.com/random-picker/ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2. ՖՈԿՈւՍ ԽՄԲԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈւՄՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈւՄԸ՝ ԸՍՏ ՏԻՊԵՐԻ 

ԵՎ ՄԱՐԶԵՐԻ՝ ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ԿՈՄԲԻՆԱՑԻԱՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈւՄ

2

1

0

1

2

0

1

1

2

1

1

0

6

2

2

2

Երևան

Տղամարդիկ

Կանայք

Երեխաներ

Ընդամենը

Շիրակ Լոռի Ընդամենը
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ՈՐԱԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑՆԵՐԻ ԸՆՏՐԱՆՔԻ 
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Որակական հարցազրույցների մասնակիցների 
ընտրությունը կատարվել է նպատակաուղղված ընտրանքի 
սկզբունքով։ Վերջինիս շրջանակներում՝ հետազոտության 
նպատակով ուսումնասիրվել են հետազոտության 
առարկային առավել անմիջական առնչություն ունեցող 
առանցքային տեղեկատուները, բացառությամբ այն 
միավորների, որոնք հետազոտության ընթացակարգով 
չպայմանավորված պատճառներով չեն մասնակցել 
ուսումնասիրությանը։

Հարցազրույցներն իրականացվել են հետևյալ պետական 
մարմինների հետ՝ 

1. Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 
2. Առողջապահության նախարարություն 
3. Արդարադատության նախարարություն 
4. Բնապահպանության նախարարություն 
5. Գյուղատնտեսության նախարարություն
6. Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների 
նախարարություն 
7. Լոռու մարզպետարան 
8. Կրթության և գիտության նախարարություն 
9. Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ 
10. Մշակույթի նախարարութուն 
11. Շիրակի մարզպետարան 
12. Պաշտպանության նախարարություն 
13. Պետական վերահսկողական ծառայություն 
14. Սպորտի և երիտասարդության նախարարություն 
15. Սփյուռքի նախարարություն 
16. Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն

Հետազոտության սահմանափակումները 

Հետազոտության հիմնական սահմանափակումները 
երեքն են՝

1. Հետազոտության արդյունքները ներկայացուցչական 
չեն և այդպիսին լինելու նպատակ չեն հետապնդում, 
հետևաբար՝ դրանց հիման վրա հնարավոր չէ 
համապարփակ պատկերացում կազմել ողջ 
հայաստանյան հասարակության ընկալումների մասին։

2. Ոլորտում թեմայի շուրջ արված որակական 
հետազոտությունները խիստ փոքրաթիվ են և 
հիմնականում չեն ներառում անհատական 
ընկալումների վերլուծություն, ինչը սահմանափակում է 
հետազոտության վերլուծության ընթացքում բազմազան 
աղբյուրների հղում անելու հնարավորությունը։

3. Հետազոտությունը չի ներառել արդարության 
ընկալումների (այդ թվում՝ ասոցիացիացիաների և 
պատկերների) հոգեբանական և զգացմունքային 
ասպեկտների վերլուծություն։

9. Հետազոտությանը մասնակցել հրաժարվել են Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, ՀՀ ոստիկանությունը և ՀՀ վարչապետի գրասենյակը: 

Արձագանքչի ստացվելհետևյալ կառույցներից՝ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն, Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների նախարարություն, Արտաքին գործերի նախարարություն, Ֆինանսների նախարարություն, Ազգային անվտանգության ծառայություն, 

Դատական դեպարտամենտ, Երևանի քաղաքապետարան

Մ
եթ

ոդ
ա

բա
ն

ութ
յուն
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ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱՍ

�ՆՉ Է ԱՐԴԱՐՈւԹՅՈւՆԸ
Սահմանումներ, դասակարգումներ, 
ասոցիացիաներ, պատկերներ

«Արդարություն» հասկացության մասին սահմանումները և 
տիպաբանությունը ՀՀ-ում հասարակական տարբեր 
խմբերի՝ կանանց, տղամարդկանց, երեխաների շրջանում 
բազմազան են և երբեմն, իմաստաբանական 
մեկնաբանման տեսակետից՝ իրարամերժ։ Թ� ֆոկուս 
խմբային քննարկումների մասնակիցների և թ� որոշում 
կայացնողների արդարության առաջնային ընկալումները 
բացահայտելու համար տրվել են «�նչ է արդարությունը 
ըստ Ձեզ», «ինչպ�ս կսահմանեք արդարությունը» հարցերը։

Սահմանումները դասակարգվել են՝ ըստ միևնույն 
հարցադրման առնչությամբ տարբեր խմբերի կարծիքների 
և տեսակետների բովանդակային ուղղվածության։ 
Սահմանումների դասակարգման իմաստով կարող ենք 
առանձնացնել հետևյալ խմբերը.

Ÿ արդարությունը՝ իբրև իրավահավասարություն, 
մարդու իրավունքների պաշտպանություն, օրենքի 
/իրավունքի գերակայություն, խտրականության 
բացառում,

Ÿ արդարությունը՝ իբրև հավասարություն՝ հավասար 
հնարավորություններ, հավասար հասանելիություն և 
մատչելիություն,

Ÿ արդարությունը իբրև անձնային հատկություն, 
«անհատականացված» կատեգորիա,

Ÿ արդարությունը՝ իբրև հարաբերական եզրույթ, 
ժամանակաշրջանից, երկրում տիրող քաղաքական 
իրավիճակից կախյալ կատեգորիա։ 

Թ� ֆոկուս խմբային քննարկումների մասնակիցները և թ� 
քաղաքականություն մշակողները «արդարություն» 
հասկացության սահմանման համար առավել հաճախ 
հղում են կատարել իրավունքի հայեցակարգին, 
իրավահավասարությանը, մարդու իրավունքներին, 
օրենքի և իրավունքի գերակայությանը։ Ըստ 
հարցվողներից շատերի՝ արդարությունը 

«...օրենքի առաջ հավասար լինելն է»: 
տղամարդ, Վանաձոր, 35տ. 

«...արդարադատությունն է»:
տղամարդ, Երևան, 25տ.

«[Արդարությունը] շատ կապված ա մարդու 
իրավունքների հետ։ Եթե չլինի ճիշտ մարդու 
իրավունքների պաշտպանություն, չի լինի և 
արդարություն»:
երեխա, մեծերի խումբ, Երևան
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Քաղաքականություններ մշակողների և որոշում 
կայացնողների շրջանում ևս արդարությունը առաջին 
հերթին դիտարկվում է իրավունքի և օրենքի 
հարթությունում։ Վերջիններիս տված սահմանումները 
անդրադառնում են օրենքի գերակայությանը,  
արդարության հավասար մատչելիությանը։ Այս 
քննարկումներում խոսվել է երկրում հավասար 
հնարավորությունների և հավասար պայմանների 
առկայության անհրաժեշտության, «խոցելի» կամ «թույլ» 
խավերի համար արդարության մատչելիության մասին։ 
Ահա մի մեջբերում քննարկումից. 

«Բոլոր քաղաքակրթական օրենքներում թույլ խավերի 
հանդեպ առանձնահատուկ վերաբերմունք կա, նայած 
թե տվ յալ հասարակության մեջ թույլ խավը որն է, 
ինչպես ենք բնորոշում թույլ խավը»:

Մշակույթի նախարարության ներկայացուցիչ

Հարցվողների պատասխանները ընդհանուր առմամբ 
մատնաշնում են, որ բոլոր այս բաղադրիչների 
պայմանավորողը պետությունն է, և դրանց առկայությամբ 
է  պայմանավորվում օրինավոր պետության գոյությունը:

Մյուս կողմից, քաղաքականություն մշակողներից 
որոշները արդարության սահմանման հարցում 
մեծամասնության դերն են նշել որպես որոշիչ. ըստ այս 
հարցվողների՝ արդարության կիրառումը կարող է 
պայմանավորված լինել տվյալ հասարակության 
մեծամասնության շահերով, ցանկություններով, 
գաղափարներով, պատկերացումներով և անպայման չէ, 
որ ներառի հասարակության բոլոր անդամների 
կարիքները: 
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Իրավունքների մասին խոսելիս հետազոտության 
մասնակիցները շեշտադրել են մասնավորապես 
խոսքի ազատությունը, բազմակարծությունը 

«...ընդունելի լինի բազմակարծությունը և 
չսահմանափակվի»: 
կին,Գյումրի, 20տ

«...որ բոլորը ունենան «ձայնի իրավունք», մարդը 
«կարողանա ասել այն, ինչ մտածում է» 
երեխա, մեծերի խումբ, Երևան

«Ինձ համար արդարությունը կապված է 
իրավունքների ճիշտ իմացության և 
օգտագործման հետ, ինչպես նաև խոսքի 
ազատության հետ, քանի որ մարդը չպետք է 
վախենա իր իրավունքները պաշտպանելուց և 
արդարության համար պայքարելուց»
Կին,Գյումրի, 28տ.

Հետաքրքրական է, որ  հատկապես երեխաների 
խմբում են ավելի հաճախ ուղիղ հղումներ տրվել 
«իրավունք», «մարդու իրավունք» եզրույթներին, 
ինչպես նաև խտրականության բացառմանը։ 
Երեխաները արդարություն հասկացությունը 
մեծամասամբ մեկնաբանում են որպես մարդու 
իրավունքների պաշտպանություն, բոլորի համար 
իրավունքի «նույնը լինելը»։

«Արդարությունը՝ օրենքի դիմաց հավասար 
լինելն է»

երեխա, փոքրերի խումբ, Գյումրի, 12տ.
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«[Արդարությունը] մեծամասնության կարծիքն է, 
մեծամասնությունը չի կարող անարդար լինել»: 
Շիրակի մարզպետարանի ներկայացուցիչ

Այսինքն, մի կողմից արդարության հաստատման 
հարցում կարևորվում է խոցելի խմբերի (այդ թվում՝ 
փոքրամասնությունների) համար արդարության 
ապահովումը, իսկ մյուս կողմից արդարությունը 
դիտարկվում է որպես մեծամասնության կողմից 
որոշվող երևույթ։

Սահմանումների հաջորդ մեծ խումբը 
անդրադառնում է հավասարության կոնցեպտին, 
բայց ոչ թե իրավական, այլ՝ սոցիալական 
դիտանկյունից հավասար հնարավորությունների, 
հավասար պայմանների համատեքստում։ 
Հավասարությանը վերաբերող այս խմբի 
սահմանումները հիմնականում տվել են ֆոկուս 
խմբային քննարկումների մեծահասակ 
մասնակիցները, ինչպես նաև որոշում 
կայացնողները։

«Արդարությունը, կարծում եմ, հավասար 
հնարավորություններն են բոլորի համար»:
Գյուղատնտեսության նախարարության ներկայացուցիչ 

Խոսելով հավասար հնարավորությունների մասին՝ 
ֆոկուս խմբային քննարկումների մասնակիցները 
հատկապես կարևորեցին սեփական ձայնը լսելի 
դարձնելը, էգալիտար հասարակության մեջ լինելը, 
կրթության և աշխատանքի, այս կամ այն օրենքի 
հասանելիությունը և մատչելիությունը 
հասարակության բոլոր խմբերի համար։

«Հավասարությունը պետք է տրվի բոլոր մարդկանց` 
առանց խտրականության, բայց տրվի փոքրուց` 
կոնկրետ սովորելուց»:
տղամարդ, Երևան, 29տ

«Ես ունեմ հաշմանդամություն։ Իմ իրավունքները 
չսահմանափակեն, չասեն «դու էս կարող ես, էն չես 
կարող, դու էս հարցում չես կարող առաջ գնալ»:
կին, Գյումրի, 28տ.                

Կարևորվեց նաև հավասար կենսապայմաններ ունենալը, 
որոնք պետք է ապահովվեն պետության կողմից 
յուրաքանչյուրի համար։ 

«Եթե նախկինում որևէ մի ոլորտում ունեինք դրական 
ցուցիչ կամ ինչպես ասում են՝ տնտեսական աճ, այդ 
տնտեսական աճը բաշխվում էր ընդամենը մեկ-երկու 
խաղացողի միջև: Այսօր արդեն արդյունքի արդար 
բաշխումը ենթադրում է, որ բոլորը հավասար պետք է 
լինեն»:
Շիրակի մարզպետարանի ներկայացուցիչ

«Արդարությունը իհարկե հավասար 
կենսապայմաններն են հասարակության մեջ»
տղամարդ, Վանաձոր, 57տ.

Հետազոտության ֆոկուս խմբային քննարկումների 
մասնակցիների անձնական ընկալումների մեջ մեծ տեղ է 
գրավում արդարության հիմնախնդրի սուբյեկտիվությունը. 
այստեղ է, որ արդարությունը սերտորեն կապվում է անձի 
անհատական առանձնահատկությունների, բարոյական 
արժեքների, հատկապես՝ վերլուծական և քննադատական 
հմտությունների հետ։

19



Որպես դասակարգման չափանիշ դիտարկվում է նաև անձի 
«ուժեղ կամ թույլ» լինելու հանգամանքը՝ «ուժեղ» եզրույթը 
մեկնաբանելով սոցիալական կագավիճակի, ունեցած կապերի, 
շահույթի ու եկամտի հետ։ Այս պարագայում, ըստ 
հետազոտության մասնակիցների,  իրական արդարություն 
պետք է ենթադրի նաև ուժերի հավասարություն մարդկանց 
միջև։

«Ով ուժեղա էդ պահին ասում են՝ նա է արդարը, ես ինչքան 
ուսումնասիրել եմ տենց ա եղել»

տղամարդ, Վանաձոր, 42տ.

Ըստ հարցվողներից շատերի՝ արդարությունը գալիս է 
ներսից՝ «մարդու խղճից ու մտքից», բայց 
փոխհարաբերության մեջ է գտնվում նաև այլոց 
գործողությունների հետ՝ 

«Արդարությունը մարդկային խիղճն է»։
տղամարդ, Վանաձոր, 25տ.

«[...] ազնիվ գործելակերպ ցանկացած բնագավառում»։
կին, Վանաձոր, 38տ.

«Եթե չես տեսնում, որ դիմացինդ արդար չի, նաև դու էլ 
ես ասում, որ սենց ա վարվել իմ հետ, ես էլ սենց 
կվարվեմ իրա հետ»։
տղամարդ, Երևան, 19տ.

Արդարության հիմնախնդրի սուբյեկտիվությանը 
անդրադարձել են նաև որոշում կայացնողները՝ օրինակ 
նշելով, որ 

«Այն [արդարությունը] օրենքի դաշտում ա միայն 
օբյեկտիվ կատեգորիա, մնացած դեպքերում շատ 
սուբյեկտիվ է և ընկալումները տարբեր են»։
Կրթության և գիտության նախարարության ներկայացուցիչ
  
Քաղաքականության մշակողների շրջանում նույնպես, թեև 
քիչ քանակով, կային արդար պետությունը 
հասարակության անդամների արդար լինելու հետ 
պայմանավորող մեկնաբանություններ,
թեև դրանք անմիջապես զուգորդվում էին պետական 
արդար քաղաքականությունների հետ:
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«Շատ հաճախ անարդարությունը կապում ենք 
պետական համակարգի աշխատողների հետ: Դա ունի 
որոշակի ճշմարտություն, որովհետև վերջին հաշվով 
բարեկեցիկ կյանքի համար պատասխանատու է հենց 
կառավարման համակարգը: Բայց արդարությունը 
շատ խորը հասկացություն է՝ արդյ�ք մենք՝ 
քաղաքացիներս, արդար ենք մեկս մյուսի նկատմամբ, 
արդյ�ք պետությունն արդար է իր քաղաքացիների 
նկատմամբ»։

Գյուղատնտեսության նախարարության ներկայացուցի

Ֆոկուս խմբային քննարկումներում հնչեցին նաև 
արդարության «համագործակցային» բնույթի 
նկարագրություններ, երբ արդարությունը 

«...կախված է համախմբվածության արդյունքից»: 

տղամարդ, Վանաձոր, 35տ.

Արդարության սահմանումների շրջանակում 
հարցվողների մի մասը արդարությունը ձևակերպում է 
նաև որպես ոչ հաստատուն, փոփոխական գործընթաց, 
որի վրա կարող է ազդեցություն ունենալ, օրինակ, երկրում 
տիրող քաղաքական իրավիճակը. Ըստ այս 
մասնակիցների՝ տարբեր պետություններում, այդ թվում՝ 
Հայաստանում, 

«Արդարությունը՝ որպես հիմնախնդիր ժամանակի 
ընթացքում տարբեր զարգացումներ է ապրել՝ 
կախված քաղաքական իրավիճակից։ Արդարությունը 
ժամանակային էվոլ յուցիա է ապրում, բայց կան 
հիմնական, խորը որոշակի ելակետեր, որոնք գրեթե 
բոլոր հասարակություններում համընկնում են և 
ընդհանրական են»:
Առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչ
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«Դա [արդարությունը] քարացած ինչ-որ մի 
հասկացողություն չի, դա տարիների ընթացքում 
ձևափոխվում է, տարիների ընթացքում ավելի 
համահունչ է լինում այդ ժամանակաշրջանի 
հասարակական պահանջին, և միշտ 
հասարակական հարաբերությունների 
կարգավորման համար կարևորագույն 
կոմպոնենտ է»:
Պետական վերահսկողական ծառայության ներկայացուցիչ

Քաղաքականություն մշակողների շրջանում 
արդարության կախվածությունը երկրում տիրող 
քաղաքական իրավիճակից և փոփոխություններից 
�լ ավելի հստակ է: Որպես կանոն, այս 
կախվածությունը դիտարկվել է Հայաստանում 
2018թ.-ի ապրիլ-մայիսյան դեպքերից առաջ և հետո 
ժամանակահատվածների նկատմամբ, և 
հարցվողներից մեծ մասն ընդգծել է արդարության 
հաստատման ճանապարհին մշակվող 
քաղաքականությունների հստակ 
փոփոխությունները:

«Եթե խոսում ենք քաղաքական թիմից, որը 
ղեկավարում էր, դա անարդարության 
լավագույն օրինակ էր՝ տնտեսական, վարչական, 
քաղաքական դաշտի մենաշնորհումը, գնալով 
աճող անդունդը հասարակության և 
քաղաքական վերնախավի մեջ»:
Բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչ

Արդարություն հասկացությունը հազվադեպ 
մեկնաբանվում է նաև որպես «հարաբերական», 
«հորինովի», աբստրակտ կատեգորիա, որը շոշափելի չէ, 
քանի որ այն գոյություն ունի միայն մարդկանց 
գիտակցության և պատկերացումների մեջ և իմաստ չունի 
այն իրականության մեջ փնտրել։ Այս համատեքստում այն 
դիտարկվում է որպես բնականոն գործընթաց, որը պետք 
չէ փնտրել մարդկանց միջավայրում։ 

Իրենց մեկնաբանություններում որոշ երեխաներ  նշեցին 
նաև այն տեսակետը, որ արդարությունը մտացածին 
երևույթ է.

«Արդարությունը հասարակության մեջ ընդունված ոչ 
լիարժեք, հորինովի հասկացություն է»:
երեխա, փոքրերի խումբ, Գյումրի

Հետազոտության շրջանակում հանդիպել ենք նաև 
հազվադեպ դեպքերի, երբ ֆոկուսավորված խմբերում որոշ 
մասնակիցներ չեն կարողացել «արդարություն» 
հասակցությանը բնորոշում տալ, քանի որ, ըստ իրենց,  
դժվար է դրան տալ հստակ սահմանումներ, 
մեկնաբանություններ։

Արդարության վերաբերյալ ընդհանուր ընկալումներից 
անցում կատարելով հայաստանյան իրականություն՝ որոշ 
հետաքրիր դիտարկումներ են հնչեցրել 
քաղաքականություն մշակողները։
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Օրինակ, դրանցից մեկում Հայաստանի արտաքին 
քաղաքականության որոշ վեկտորներ 
բնութագրվում են իբրև արդար, արդարության և 
արդար պահանջի դրսևորում (ղարաբաղյան 
հակամարտություն, ցեղասպանության ճանաչում), 
մինչդեռ նշվում է, որ Հայաստանի ներքին 
քաղաքականության ոլորտներում կան բազմաթիվ 
անարդարություններ։

Հայաստանում արդարության էվոլ յուցիայի մասին 
հնչել է կարծիք,որ

«Անկախացումից ի վեր արդարության 
հաստատման ճանապարհին մեծ առաջընթաց 
ենք ապրել։ 90-ականների կային 
անարդարության մի շարք դրսևորումներ, որոնք 
այլևս չկան։ Իհարկե, հիմա էլ կան դրսևորումներ, 
որոնք չկային այն ժամանակ»:
Արդարդատության նախարարության ներկայացուցիչ

Այսպիսով, արդարության սահմանումները ֆոկուս 
խմբերում և քաղաքականություն մշակողների 
շրջանում որոշակի ընդհանրություններ ունեն, իսկ 
հիմնական տարբերությունն արդարության 
հաստատման դերակատարների հարցում է: 
Մասնավորապես, եթե քաղաքականություն 
մշակողներն ընդգծում են պետության դերը այս 
գործում, ապա ֆոկուս խմբերում անձնական դերը 
պակաս կարևոր չէ պետության դերակատարումից: 

Հատկանշական է նաև այն փաստը, որ թ� ֆոկուս 
խմբային քննարկումների, և թ� խորքային 
հարցազրույցների ժամանակ հարցվողները 
արդարության մասին խոսելիս հաճախ օգտագործել են 
«վերականգնել» բառը, այսինքն՝ արդարությունը մի բան է, 
որը եղել է պատմականորեն, սակայն ինչ-որ պահից մենք 
կորցրել ենք այն և պետք է վերականգնենք։

Ի հավելումն արդարության սահմանումների 
վերհանմանը, հետազոտությունը վեր է հանել նաև 
արդարության մասին ֆոկուս խմբային քննարկումներում 
առավել առաջնային՝ ինտուիտիվ ընկալումները։ Այս 
նպատակով կիրառվել է ազատ ասոցիացիաների 
(բառային ասոցիացիաների) մեթոդը։ Ստորև 
ներկայացնում են այն բոլոր բառերը և 
արտահայտությունները, որոնք հետազոտության 
մասնակիցները ասոցացնում՝ կապում են «արդարություն» 
եզրույթի հետ։ Հնչեցված բառացանկը կարելի է բաժանել 
հետևյալ իմաստաբանական խմբավորումների.

ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ/ՕՐԵՆՔԻ հետ ասոցացվող՝
իրավունք, իրավահավասարություն, օրենքների 
պահպանում, մարդու իրավունքների պաշտպանություն, 
խոսքի իրավունք, խոսքի ազատություն, օրենքի 
գերակայություն, արդար վճիռ՝ ճիշտ  և ուղղորդող, 
արդարդատություն, իրավունքների և 
պարտականությունների իմացություն։

ՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՑԵՊՏԻ հետ ասոցացվող՝
հավասարություն, հավասար հնարավորություններ, 
մրցակցային հավասար պայմաններ, հավասար 
նվազագույն՝ մինիմալ կենսապայմաններ, 
խտրականության բացակայություն, ուժի 
հավասարություն։
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ԱՆՁԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ/ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ 
ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԻ հետ ասոցացվող՝
ճշմարտության որոնում, բարոյականություն, խիղճ, 
բարություն, ազատություն, անմիջականություն, 
անվերապահություն, ազնիվ գործելակերպ, 
դիմացինին չդատելու հատկություն, սառը 
դատողություն, բազմակարծության ընդունում, 
մարդկային գիտակցություն։

ԱՆՁԱՆՑ ՄԻՋԵՎ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, 
փոխօգնության և փոխհամագործակցության հետ 
ասոցացվող՝ մտածել դիմացինի մասին,  միմյանց 
նկատմամբ արդարություն,համագործակցություն 
միմյանց միջև, համերաշխություն, 
համախմբվածություն, վստահություն։

ԱՅԼ ԵԶՐՈՒՅԹՆԵՐԻ հետ ասոցացվող՝ 
չդասակարգված բանականություն, 
տրամաբանություն, արժեք, բնություն, 
խաղաղություն, խաղաղություն աշխարհում։

Հետազոտության ընթացքում հաշվի են առնվել նաև 
երեխաների տարիքային զարգացման սոցիալ-
հոգեբանական առանձնահատկությունները։ 
Երեխաների փոքր խմբում (5-ից 9-րդ դասարան) 
«արդարություն» հասկացության սահմանումները 
բացահայտելու նպատակով երեխաներին տրվել է 
առաջադրանք՝  իրենց տրամադրված թղթերի վրա 
«պատկերել արդարություն/անարդարություն»՝ 
ըստ իրենց ընտրության և թեմատիկ 
բովանդակության։

Սույն հետազոտության ընթացքում չի արվել այդ 
նկարների/ պատկերների սոցիալ-հոգեբանական 
վերլուծության, քանի որ նման վերլուծությունը 
հետազոտության շրջանակներից դուրս է, փոխարենը 
փորձ է արվել միայն դիտարկել նկարները՝ ըստ թեմատիկ 
ուղղվածության։ Երեխաների պատկերած նկարների (10 
նկար)  թեմատիկ դասակարգման արդյունքում կարող ենք 
առանձնացնել հետևյալ խմբերը.
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ՄԻՄՅԱՆՑ ՕԳՆՈւԹՅՈւՆ, 
ԱՋԱԿՑՈւԹՅՈւՆ 
ՑՈւՑԱԲԵՐԵԼՈւ 
ԿԱՏԵԳՈՐԻԱ 



ԱՐԴԱՐՈւԹՅՈւՆԸ՝ ԻԲՐԵՎ 
ՀՍՏԱԿ ԿԱՌՈւՅՑՆԵՐ, 
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ԵՆԹԱԴՐՈՂ 
ԿԱՏԵԳՈՐԻԱ՝ 

ՈՍՏԻԿԱՆՈւԹՅՈւՆ

ԴԱՏԱՐԱՆ

ԿԱՌԱՎԱՐՈւԹՅՈւՆ



ԱՐԴԱՐՈւԹՅՈւՆԸ՝ 
ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱ 

ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈւՆԸ՝ ԻԲՐԵՎ 
ՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅՈւՆ, 
ԲԱՐԻՔՆԵՐԻ

ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԱՐԴԱՐ 
ԲԱՇԽՄԱՆ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱ
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ԻՆՉՈ�  ԿԱ ԱՆԱՐԴԱՐՈւԹՅՈւՆ
Անարդարության պատճառները

Անարդարության մասին խոսակցությունը եղել է ֆոկուս 
խմբային քննարկումների և հարցազրույցների 
առանցքը։ Արդարության վերականգնումը 
յուրաքանչյուր հասարակությունում սերտորեն 
կապված է խնդիրները ճանաչելու, այլ կերպ ասած՝ 
անարդարությունների պատճառները, դրևորումները, 
դրանց հաղթահարման ուղիները բացահայտելու հետ։ 
Այս նպատակով քաղաքականություններ մշակողներին 
և որոշում կայացնողներին ուղիղ հարցադրումներ են 
տրվել. «որ�նք են անարդարության պատճառները», 
«որ�նք են անարդարության դրսևորումները 
Հայաստանում», «�ր ոլորտներն ու սոցիալական 
խմբերն են առավել տուժում անարդարության 
դրսևորումներից»։ Միևնույն ժամանակ ֆոկուս խմբային 
քննարկումների մասնակիցներին առաջարկվել է 
պատմել իրենց հետ տեղի ունեցած անարդարության 
դեպքերը՝ անհատների կենսափորձն ու անձնական 
փորձառությունները հանրային դիսկուրս բերելու, 
հասարակության տարբեր խմբերի ապրած 
անարդարության անձնական պատմությունները 
առավել լսելի դարձնելու նպատակով։

Հատկանշական է, որ չնայած �չ ֆոկուս խմբերում, �չ 
որոշում կայացնողների հետ հարցազրույցներում 
«անարդարություն» եզրույթի առանձին մեկնաբանման 
ուղղակի հարցադրում չի եղել, սակայն երկու դեպքում էլ 
հարցվողներից շատերը «արդարություն» եզրույթը 
մեկնաբանելու համար օգտագործել են 
«անարդարությունը»՝ որպես առանձնացված 
կատեգորիա։ 

Այսինքն, կարելի է եզրակացնել, որ «արդարությունը» 
հաճախ դիտարկվում է «անարդարության» 
հակադրությամբ։ Սա է պատճառը, որ այս հատվածում 
վերլուծությունը ելնում է անարդարության դիտակետից, 
մասնավորապես՝ քննարկում է անարդարության 
պատճառները, դրա հիմնական դրսևորումները 
/ոլորտները/, անձնական կենսափորձը, ինչպես նաև 
անարդարությունից տուժող հիմնական խմբերին։

«Կարծում եմ անարդարությունն այն է, երբ անձը կամ 
մի խումբը զգում է իրեն անտեսված կամ զգում է, որ իր 
համար որոշումները չեն կայացվում օբյեկտիվորեն, 
կամ սուբյեկտիվ գործոնի արդյունքում իրենք տուժում 
են»։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչ

«[Անարդարությունը,] երբ ինչ-որ տեղ խախտվում է 
համաչափության, հավասարության, 
հավասարակշռության սկզբունքը»։
Մշակույթի նախարարության ներկայացուցիչ

Որոշ հարցվողներ անարդարությունը դիտարկեցին նաև 
իբրև հասարակական գոյակցության առանձին 
անհրաժեշտություն։ 

«Եթե անարդարությունը չլիներ, կյանքը հետաքրքիր 
չէր լինի»։
երեխա, փոքրերի խումբ, Գյումրի
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Անարդարության պատճառներից խոսելիս և՛ 
քաղաքականություն մշակողները և՛ ֆոկուս խմբային 
քննարկումների մասնակիցները ներկայացրել են 
տարբերակված մոտեցման խնդիրը: Եթե արդարությունը 
սահմանելիս տարբերակված մոտեցումն ուղղված էր 
խտրականության բացառմանը, այսինքն՝ առավել խոցելի 
խմբերի հանդեպ առավել ուշադրության կարևորմանը, 
ապա անարդարության պատճառներից խոսելիս 
տարբերակված մոտեցումը դիտարկվում է որպես 
որոշակի արտոնյալ խմբերի հանդեպ լրացուցիչ 
ուշադրություն, որն անարդար է մյուսների հանդեպ:

«Անարդարությունը գալիս է նրանից, որ լինում են 
արտոնյալ պայմաններ, արտոնյալ 
հնարավորություններ»։
Սփյուռքի նախարարության ներկայացուցիչ

Օրենքների չկիրառումը, ինչպես նաև դատական 
համակարգի և իրավապահ մարմինների չգործելը, ինչը 
հանգեցնում է անպատժելիության մթնոլորտի, նշվել է 
որպես անարդարության մեկ այլ պատճառ ինչպես 
քաղաքականություն մշակողներից որոշների, այնպես էլ՝ 
ֆոկուս խմբերի մի քանի մասնակիցների կողմից: Ընդ 
որում, իրավական անպատժելիությունը դիտարկվում է 
երկու հիմնական շրջանակով։ Առաջինն 
անպատժելիության այն տեսակն է, որը կարգավորելի է 
համապատասխան իրավական նորմատիվներով, 
կախված է իրավական համակարգի արդյունավետ 
գործունեությունից, իրավական համակարգի 
բարեփոխումներից: 

«Եթե նայենք իրավական դաշտին, մեր քրեական 
օրենսգիրքը, քաղաքացիական օրենսգիրքը 
ամենալավերից են։ Բայց ունենք խնդիրներ օրենքների 
կիրառման առումով, և այստեղ է 
անարդարությունը...պետք է հավասարապես 
կիրառվի բոլորի հանդեպ՝ անկախ ամեն ինչից, առանց 
որևէ խտրականության»։
Արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչ

Երկրորդ դեպքում իբրև անպատժելիության դրսևորում է 
դիտարկվում հանրության կողմից որոշ անձանց 
նկատմամբ բարոյական դատապարտման՝ 
պարսավանքի ոչ բավարար լինելը կամ 
բացակայությունը։ Այս անպատժելիությունը կարգավորելի 
չէ իրավական կարգերով և նորմատիվ ակտերով։

«...անարդարություններից շահողները հիմնականում 
այն մարդիկ են, որոնց անարդարությունների վրա 
հասարակությունը աչք ա փակում: Օրինակ, մի երեք 
տարի առաջ մեր պատգամավորները ինչքան 
կարողանում գողանում էին ժողովրդից, բայց 
լրագրողները վախում էին ինչ-որ բան ասեին, այսինքն 
շատ մարդ կար, որ տեղ յակ էլ չէր էտ ամենից ու էստեղ 
էտ պատգամավորները շահող էին»։
երեխա,մեծերի խումբ, Երևան

Անարդարության պատճառների մի այլ խումբ էլ, որը նշել 
են թ� ֆոկուս-խմբային մասնակիցները և թ� 
քաղաքականություն մշակողները, կարծրատիպերն են՝ , 
«մեծամասնությանը նման չլինելը», կարծրատիպային 
վերաբաբերմունքն ու մտածելակերպը: Խնդրայնացվում 
են խտրականությունն ու անհավասարությունը՝ իբրև 
անարդարության հիմնական պատճառներ.

«...որովհետև իրանք մեզ նման չեն, տարբերվում են»։
երեխա, մեծերի խումբ, Երևան
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Այս պատճառով է նաև, որ ըստ հարցվողներից 
ոմանց, անարդարություններից շահում է 
մեծամասնությունը.

«մեծամասնությունը նրա համար է հաղթում, որ 
մարդկանց մոտ նենց կարծրատիպ է, որ եթե 
մեծամասնություն է, ուրեմն ճիշտ է»
կին, Գյումրի, 19 տ.

«[արդարությունը առաջանում է] 
կարծրատիպերից, մարդկանց ներքին 
վախերից...հասարակության կողմից է գալիս՝ 
մշակույթը, ավանդական տարբեր եզրույթները»։
Բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչ

«[Անարդարությունը առաջանում է,] երբ որ 
մարդկանց մեծամասնության մոտ նենց կարծիք 
ա առաջանում, որ լգբտ [լեսբուհի, գեյ, 
բիսեքսուալ և տրանսգենդեր] համայնքի բոլոր 
մարդիկ վատն են, այլասերված են ու ապրելու 
իրավունք չունեն: Իհարկե ԼԳԲՏ համայնքը 
տուժում է...»։
կին, Գյումրի, 19տ.

Ի թիվս այլ պատճառների, որոնք հիմնականում 
կապված էին անձնային 
առանձնահատկությունների, հանրությունում առկա 
ավանդական մոտեցումների, 
նախապաշարմունքների և կարծրատիպերի  հետ, 
ըստ ֆոկուս խմբային քննարկումների 
մասնակիցների և քաղաքականություն մշակողների՝ 
անարդարության պատճառների շարքում մեծ 
դերակատարում ունի նաև տարբեր 
համակարգերում առկա կոռուպցիան՝ 

իր բոլոր տարատեսակներով և դրսևորումներով։ Ավելին, 
կոռուպցիան հաճախ դիտարկվել է որպես 
անարդարության հիմնական, առաջնային պատճառ։

«Համարում եմ ՝ կոռուպցիան ա անարդարության 
պատճառ եղել, դա էն բանով,որ եթե ունենք մի հատ 
մեծահարուստի որդի, եթե իրա մեքենայով անցորդի 
վրաերթի ենթարկեր, իրան դրա համար ոչ մի բան չէր 
լինի, քանի որ ինքը արդեն պետական կոռուպցիայի 
մեջ կա ու կարար հանգիստ գումար տար թ� 
դատավորին, թ� ոստիկանին, մի բան աներ, որ իրան 
էլ, որդուն էլ մի բան չլիներ»։
տղամարդ,Երևան, 25տ.

Քաղաքականություն մշակողները կոռուպցիան և 
հատկապես տարատեսակ չարաշահումները ևս 
դիտարկել են որպես անարդարության աղբյուր և 
մատնանշել են դրանց վերացմանն ուղղված քայլերը 
(քայլերի մասին նկարագրությունը՝ հաջորդ բաժնում):

«Կոռուպցիան անարդարության առաջին 
դրսևորումներից մեկն է»։
Շիրակի մարզպետարանի ներկայացուցիչ 

Անարդարության պատճառների շարքում կան այնպիսիք, 
որոնք նշվել են կ�մ միայն որոշում կայացնողների կ�մ 
ֆոկուս խմբային քննարկումների մասնակիցների կողմից։ 
Որոշում կայացնողների պարագայում այդպիսի 
պատճառներն են՝ օրենքների ժամանակավրեպ լինելը 
կամ դրանց անկատարությունը, ընտրական 
գործընթացները, հիերարխիկ հարաբերությունները, 
հասարակության տարբեր խմբերի ցածր 
իրավագիտակցությունը, երկրում զարգացման 
անհամաչափությունը, սոցիալական ծառայությունների 
անհամաչափ բաշխումը, արդարության համար պայքարի 
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բացակայությունը, ինչպես նաև անարդարության 
համակարգայնությունը՝ մինչ 2018թ-ի ապրիլ-
մայիսյան դեպքերը կառավարող մարմինների 
անարդար քաղաքականությունները:

Հնչեցվեց նաև կարծիք, որ օրենքները, կոչված 
լինելով պահպանել արդարությունը 
հասարակությունում, 

«ժամանակի ընթացքում կարող են այլևս 
կորցնել իրենց այդ գործառույթը, քանի որ 
հասարակությունը զարգացել է, առաջ է անցել 
կամ փոխվել է, իսկ այդ օրենքը նույն ձևով մնում 
է և շատ բաներ մարդիկ չեն ընդունում, ասում են 
բայց դա արդար չի»։
Մշակույթի նախարարության ներկայացուցիչ

Միևնույն ժամանակ, ըստ որոշ հարցվողների, այս 
կամ այն օրենքի կիրարկումը կարող է հակասել 
անձանց արդարության մասին 
պատկերացումներին՝ այդպիսով համարվելով 
անարդար։

Ֆոկուս խմբային քննարկումների մասնակիցները ևս 
դիտարկել են անարդարության որոշակի 
պատճառներ, որոնց անդրադարձ չեն կատարել 
քաղաքականության մշակողները. օրինակ՝ ՀՀ-ի՝ 
որպես ամբողջական ինքնավարության 
«կախյալությունը» գերտերություններից։

«Ինձ թվում ա Հայաստանը անարդար ա, քանի 
դեռ ինքը կախում ունի ուրիշ երկրներից»։
տղամարդ, Երևան, 19տ.

Այսպիսով, հարցվողները Հայաստանում անարդարության 
հիմնական պատճառներ և աղբյուրներ են դիտարկում 
տարբերակված՝ խտրական մոտեցումները, 
օրենսդրաիրավական, դատական և իրավապահ 
համակարգի անկատարությունը և դրա արդյունքում 
առաջացող անպատժելիությունը, կոռուպցիան և 
հանրության շրջանում կարծրատիպային վերաբերմունքը, 
ավանդույթներն ու մտածելակերպը։
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ՈՐՏԵ՞Ղ Է ԱՆԱՐԴԱՐՈւԹՅՈւՆԸ
Անարդարության դրսևորման ոլորտներ

Հետազոտության շրջանակում քաղաքականություն 
մշակողների և ֆոկուս խմբային քննարկման 
մասնակիցների ներակայացրած՝ Հայաստանում 
անարդարության դրսևորումները և անձնական 
կենսափորձերն՝ ըստ ոլորտային բնույթի կարող ենք 
դասակարգել հետևյալ կերպ՝

Ÿ ԱՆԱՐԴԱՐՈւԹՅՈւՆ ԿՐԹՈւԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈւՄ
Ÿ ԱՆԱՐԴԱՐՈւԹՅՈւՆ ԶԲԱՂՎԱԾՈւԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈւՄ
Ÿ ԱՆԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈւՆ ԸՆՏԱՆԻՔՈւՄ
Ÿ ԱՆԱՐԴԱՐՈւԹՅՈւՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ՊԱՇՏՊԱՆՈւԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈւՄ
Ÿ ԱՆԱՐԴԱՐՈւԹՅՈւՆ ԴԱՏԱԿԱՆ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՈւՄ

ԱՆԱՐԴԱՐՈւԹՅՈւՆ ԿՐԹՈւԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈւՄ

Կրթության ոլորտի կարգավորման առաջնային 
կարևորության մասին խոսել են թ� ֆոկուս խմբային 
քննարկումների մասնակիցները և թ� որոշում 
կայացնողները՝ նշելով, որ «քաղաքակրթության հիմքում 
կրթությունն է»։

Կրթական համակարգում անարդարության 
դրսևորումների մասին խոսելիս հարցվողներն 
հիմնականում դիտարկել և թիրախավորել են 
նախադպրոցական և հանրակրթական ուսումնական 
հաստատություններում անարդարության դրսևորումները, 
ինչպիսիք են՝ կրթության որակը, կրթության 
հասանելիությունը և մատչելիությունը բոլորի համար, 
կրթական հաստատությունների ֆիզիկական միջավայրը։ 
Շեշտադրվել է նաև խտրականության հիմնախնդիրը, ընդ 
որում՝ խտրականությունը տարբեր խմբերի միջև, տարբեր 
խմբերի կողմից՝  երեխաների նկատմամբ, երեխաների 
միջև, առհասարակ որպես սոցիալական ինստիտուտ՝ 
դպրոցի, դպրոցի ուսուցչական անձնակազմի կողմից 
դրսևորվող խտրականությունը՝ պայմանավորված 
երեխայի անձնային առանձնահատկություններով, 
սոցիալական կարգավիճակով, բնակավայրով, ավելի 
հազվադեպ՝ սեռով։

«Մեր դպրոցում ամեն ինչ փողով ա որոշվում, ու ես չեմ 
ուզում տենց մեղադրել ինչ-որ մեկին, բայց երևում ա, որ 
տարբեր սոցիալական խավերի մարդկանց տարբեր 
են վերաբերվում մեր դպրոցում: Հիմնականում 
դասատուները: Բայց էդ դասատուների 
վերաբերմունքը աշակերտներին ստիպում ա, որ 
իրանք էլ վատ վերաբերվեն որոշակի մարդկանց»։
երեխա, մեծերի խումբ, Երևան
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«Կրթության ոլորտում նախադպրոցական 
տարիքի երեխաների համար սոցիալական 
ապահովության հարց ա բարձրանում. կան 
համայնքներ, որտեղ նախադպրոցական 
կրթություն ստանալու որևէ հնարավորություն 
երեխաները չեն ունեցել, դա չի նպաստում իրենց 
կյանքի զարգացմանը, ճիշտ ուղին վերցնելու: 
Հիմա էտ 201 համայնքների բնակիչների 
նկատմամբ սխալ է եղել, որ պետությունը որևէ 
ձևով չի կարողացել էտ հարցը լուծի»։
Կրթության և գիտության նախարարության ներկայացուցիչ

«Գյուղերում կրթության մակարդակն ավելի 
ցածր է: Գյուղի երեխաները ավելի քիչ 
հնարավորություններ ունեն, քան 
մայրաքաղաքում ապրողները: Համաչափ 
զարգացում չենք ունեցել այլ տեղերում: Վերջինս 
հանգեցնում է մարդկանց 
հնարավորությունների անհավասարությանը»։
Գյուղատնտեսության նախարարության ներկայացուցիչ

«Մենք ուզում ենք արդարություն, բայց 
զարգացած չենք, կրթված չենք: Աղջիկների 
մեծամասնությունը 18 տարեկան ա դառնում, 
իրան չեն տալիս կրթության, այլ ծնողները 
մտածում են ամուսնանա, կին դառնա, երեխա 
ունենա, ինքը պետք չի գալու երկրի համար: Ու 
էդտեղ ա հենց առաջին խնդիրը, որ մարդիկ 
կրթություն չեն ստանում: Ու ով չունի կրթություն, 
չգիտի իր իրավունքները»։
երեխա, մեծերի խումբ, Երևան

Ինչպես քաղաքականության մշակողներն, այնպես էլ 
ֆոկուս խմբային քննարկումների մասնակիցները 
համարում են, որ կրթական համակարգում առավել 
հաճախ խտրականության են ենթարկվում 
հաշմանդամություն ունեցող անձինք։ Այս համատեքստում 
անարդարություն է նաև դիտարկվում ուսումնական 
հաստատություններում հաշմանդամություն ունեցող 
անձնանց համար ֆիզիկական մատչելիության 
պայմանների բացակայությունը, օրինակ՝ նշվել է 
թեքահարթակների բացակայության մասին։

«Իմ դպրոցի կառուցվածքն ա անարդար իմ նման 
մարդկանց համար: Դու ընդունում ես ինձ, ես գոհ եմ, 
բայց հենց գալիս ա էն պահը, որ ես ամեն օր պետք ա 3 
հարկ աստիճանով բարձրանամ, հետո էլ իջնեմ, 
ժամանակիս մեծամասնությունն անցկացնեմ 
դասարանում ու չմասնակցեմ առօրյային, իմ 
ընկերների հետ չլինեմ, էտ արդեն անարդար ա, 
որովհետև դպրոցն իմ համար հարմարավետ չի»։
Երեխա, մեծերի խումբ, Երևան

Հատկանշական է, սակայն, որ որոշ քաղաքականություն 
մշակողներ հստակ բնութագրում են առկա խնդիրները 
որպես չկատարված աշխատանք, բացթողում, այլ ոչ թե 
անարդարության դրսևորում:

«Մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ մենք արդար չենք, 
որ օրինակ մեր մարզադպրոցները զինված չեն մեր 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար: Մենք 
բոլորս էլ հասկանում ենք, որ դա արդար չի, բայց դա չի 
նշանակում, որ այստեղ անարդարություն է, ստեղ 
աշխատանքի պրոցես է, այստեղ գումարային 
ներդրում է և այլն»։
Սպորտի և երիտասարդության նախարարության ներկայացուցիչ
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ԱՆԱՐԴԱՐՈւԹՅՈՒՆ ԶԲԱՂՎԱԾՈւԹՅԱՆ 
ՈԼՈՐՏՈւՄ

Կրթության և զբաղվածության ոլորտներում առկա 
խնդիրների, անարդարության դրսևորումների սերտ կապը 
դիտարկվում է հարցվողների, հատկապես ֆոկուս 
խմբային քննարկումների մասնակիցների անձնական 
պատմություններում։
Հարցվողներից շատերն աշխատանքի հետ կապված 
դժվարությունները պայմանավորում են տարբեր 
ոլորտների գործատուների կողմից աշխատանքի համար 
սահմանված պահանջների խտրական 
բովանդակությամբ, ոչ հավասար մրցութային 
պայմանների առկայությամբ, որոնք ստեղծում են 
անհավասար հնարավորություններ և պայմաններ։ Իբրև 
անարդարությանը հանգեցնող գործոններ՝ 
մասնավորապես ֆոկուս խմբային քննարկումների 
մասնակիցները նշել են գործատուների կողմից 
սահմանված, սակայն չհիմնավորված տարիքային 
սահմանափակումները, աշխատանքի տեղավորման 
պարագայում կոռուպցիոն ռիսկերը։

«Էս վերջերս գնացի կարի ֆաբրիկա, որ ընդունվեմ, դե 
ես բանվոր եմ եղել, մի 10 պրոցես գիտեմ: Գնացի, 
չընդունեցին։ Ասացին՝ մեզ ջահելներ են պետք»
կին, Վանաձոր, 58տ.

Ֆոկուս խմբային քննարկումների մասնակիցները շատ 
խոսեցին նաև աշխատանքային իրավունքների 
ոտնահարումների, արտաժամյա չվարձատրվող 
աշխատանքի, ուշացվող, չվճարվող և անհամաչափ 
աշխատավարձերի, աշխատանքային ոչ արժանապատիվ 
պայմանների մասին՝ իբրև անարդարության 
դրսևորումներ։ Խնդիրների այս խմբին որոշում 
կայացնողներն անդրադարձ գրեթե չեն կատարել։

Հետազոտությանը մասնակցող երկու խմբերն էլ նշել 
են, որ կրթական համակարգում անարդարության 
դրսևորում է նաև կոռուպցիան՝ որպես առանձնացված 
հիմնախնդիր, սակայն այդ մասին առավելապես 
խոսել են քաղաքականության մշակողները՝ 
մատնանշելով նաև մասնավոր դեպքեր։  
Մյուս կողմից թ� ֆոկուս խմբային քննարկումների 
մասնակիցները և թ� քաղաքականություն 
մշակողները կրթական համակարգը դիտարկել են 
որպես արդարության հաստատման գործում բարձր 
կարևորություն ունեցող դերակատար՝ հատկապես 
հաշվի առնելով դպրոցների՝ իրազեկ, 
իրավագիտակից և պահանջատեր քաղաքացի 
ձևավորելու ներուժն ու պատասխանատվությունը 
(տես՝ Արդարության հասնելու ուղիներ և 
պատասխանատուների շրջանակ)։

«Շատ մեծ կարևորություն ունի, կարծում եմ, 
հանրային իրազեկումը և կրթությունը։ Ես կարծում 
եմ ՝ շատ մեծ դեր ունի կրթությունը, պահանջատեր 
հասարակությունը, որովհետև եթե քաղաքացին 
իրազեկ է, գրագետ է, իրավունք չես կարող 
խախտել, անարդարություն չես կարող անել»։ 
Արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչ
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«Խոսքի խանութներում մարդիկ վարձում են 
աշխատողներ, ստիպում են, որ խանութը հիմքից 
մաքրեն, հետո ցուրտ պայմաններում ահագին 
ժամանակ աշխատեն չնչին աշխատավարձով»։ 
Կին, Գյումրի, 20 տ.

Աշխատանքի պայմանների մասին 
քաղաքականության մշակողներից մեկը նշել է 
իրենց իսկ աշխատանքային պայմանների 
դժվարության, մասնավորապես՝ իրենց 
աշխատավայրում արտաժամյա աշխատանքի 
մասին՝ նշելով, որ նման դեպքերում կարևոր է 
դրանք գնահատելը խոսքով, պատվոգրով, 
փոխհատուցմամբ: Քաղաքականություն 
մշակողներից որոշները նշել են նաև 
զբաղվածության ոլորտում այն դրական 
փոփոխությունները, որոնք հենց իրենց 
գերատեսչություններում տեղի են ունեցել, 
մասնավորապես՝ աշխատանքի ընդունումը ոչ թե 
ծանոթի միջոցով կամ կաշառքի դիմաց, այլ՝ 
դիմողների գիտելիքների հիման վրա:

«Այսօր մենք աշխատանքի ընդունելության 
մրցույթներ ենք իրականացնում, և գիտակ 
կադրերը, գիտակ մասնագետները 
հնարավորություն են ստանում աշխատանքի 
ընդունվել ոչ թե ծանոթ-բարեկամ սկզբունքով 
կամ գումարով, այլ հենց իրենց 
ունակություններով: Դա հենց արդարության 
վերականգնումն է»։
Շիրակի մարզպետարանի ներկայացուցիչ

ԱՆԱՐԴԱՐՈւԹՅՈւՆ ԸՆՏԱՆԻՔՈւՄ

Քաղաքականություն մշակողների/որոշում կայացնողների և 
ֆոկուս խմբային քննարկումների մասնակիցների 
ներկայացրած անարդարության դրսևորումները, 
անձնական կենսափորձը և  պատմությունները ներառում են 
նաև ընտանիքի ինստիտուտի շրջանակը։ Հարցվողների մեծ 
մասը անարդարությունը ընտանիքում առաջին հերթին 
պայմանավորում է գենդերային հիմքով տարբերակված 
վերաբերմունքի առկայությամբ՝ կին-տղամարդ, հայր-մայր, 
տղա երեխա-աղջիկ երեխա փոխհարաբերություններում, 
այնուհետև արդեն՝ տարիքով, սոցիալական դերերով, 
դրանցից բխող հասարակության ակնկալիքներով և 
սպասումներով։

«Ընտանիքներ կան, որտեղ տղամարդը ոչ մի բան չի 
անում, տանը նստում ա, կինը թեկուզ չի էլ աշխատում, 
բայց իրա աշխատանքը չի գնահատվում, որովհետև 
ինքը սաղ օրը աման ա լվանում, ճաշ ա սարքում...իմ 
կարծիքով էտ անարդար ա»։
երեխա, մեծերի խումբ, Երևան

Այս համատեքստում հետաքրքրական է 
քաղաքականություն մշակողներից մեկի մեկնաբանությունը 
սոցիալական անարդարության հանգեցնող պատճառների 
մասին, երբ Հայաստանը դասակարգվում է որպես 
ընտանիքահեն մոդել ունեցող երկիր, ուր անձի, հատկապես՝ 
ուշադրության և խնամքի կարիք ունեցող անձի 
բարեկեցությունը մեծապես կապվում է ընտանիքի և ոչ 
այդքան՝ պետության հետ: Սակայն ինչպես նշում են 
հետազոտության շրջանակում հարցվող 
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քաղաքականություն մշակողներից որոշները, այս 
մոդելը, պայմանավորված լինելով պետության սուղ 
միջոցներով և/կամ սոցիալական ծառայությունների 
սխալ կառուցվածքով, իր հերթին հանգեցնում է 
անարդարության, եթե օրինակ՝ անձը չունի 
ընտանիք:

«Պետությունը հույսը դնում է նրա վրա, որ 
երեխաները հոգ կտանեն, բայց միգուցե անձը 
երեխաներ չունի կամ երեխաներն էլ չեն կարող 
հոգ տանել»։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչ

Հետաքրքիր էր դիտարկել նաև այն, որ ընտանիքում 
կարծրատիպերով պայմանավորված 
խտրականության և բռնության մասին՝ իբրև 
անարդարության դրսևորում, խոսեցին 
հիմնականում ֆոկուս խմբային քննարկումների 
մասնակիցները և մասնավորապես երեխաները։ 
Ընդ որում՝ գենդերային կարծրատիպերի 
վնասակարության մասին խոսեցին թ� կանայք և թ� 
տղամարդիկ։

«Օրինակ, որ աղջիկները ամուսնանում են ու 
լինելով շատ վատ պայմաններում ՝ իրանք 
ամաչում են բաժանվեն, որովհետև կա ինչ-որ 
կարծրատիպ, որ ամուսնացած-բաժանված 
աղջիկը կարող է ամբողջ կյանքում լինել 
դժբախտ, իրեն բռնությունների կենթարկեն, ու 
ինքը կլռի ստիպված, որովհետև հայրը չի 
ընդունի, հասարակությունը չի ընդունի... լիքը 
տենց խնդիրներ»։
կին, Գյումրի, 19տ.

«Տղամարդը չպիտի ունենա ոչ մի տեսակի հույզեր, 
իրա բոլոր ապրումները պետք ա դնի մի կողմ, լինի 
ուժեղ տղամարդ, որից բոլորը պիտի վախենան»։
երեխա, մեծերի խումբ, Երևան

Ընտանիքում և գենդերային հիմքով 
խտրականության, բռնության խնդիրների մասին 
որոշում կայացնողները գրեթե չխոսեցին։

ԱՆԱՐԴԱՐՈւԹՅՈՒՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 
ՊԱՇՏՊԱՆՈւԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈւՄ

Անարդարության ոլորտային այս շրջանակը 
հիմնականում ներառում է սոցիալական 
ծառայությունների՝ հատկապես առողջապահական 
ծառայությունների որակի, հասանելիության 
հիմնախնդիրները, որոնք նկարագրել են ինչպես 
քաղաքականություն մշակողներն, այնպես էլ՝ ֆոկուս 
խմբային քննարկումների մասնակիցները։ 
Հիմնականում քննարկվել են սոցիալական 
անապահովության դեպքում պետության 
սոցիալական աջակցության /նպաստների/ 
համակարգը, սոցիալական ծառայությունների 
հասանելիությունը, համակարգում կոռուպցիայի 
առկայությունը։

«Ես էլ եմ շատ տեսել էտ անարդարությունը 
հաշմանդամների մեջ, որ ասենք թե կա մեկը, 
արդեն պարզ երևում էր, որ ինքը հաշմանդամ է՝ 
թ� մտածելակերպով, թ� ֆիզիկապես, բայց մինչև 
գումար չվերցրեցին, իրան էտ հաշմանդամության 
կարգը չնշանակեցին։ Շատ անարդար է, եթե դու 
կողքից կտեսնես»
կին, Գյումրի, 26տ.
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«Եղել ա դեպք անարդարության, երբ որ բժիշկը 
իմ երեխայի համար կաշառք է ուզել և մտածել եմ 
,որ դա անարդար բան է,որովհետև պետք է 
չուզեր, դա անարդար էր, բայց ինչ-որ տեղ էլ ինքս 
իմ հանդեպ արդար լինելով՝ մի բան տվել եմ»։

տղամարդ վանաձոր, 35տ.

Սոցիալական անարդարության մասին խոսելիս 
քաղաքականություններ մշակողների 
քննարկումներում նշվեց  նաև հասարակությունում 
անհավասարությունների առկայության 
ընդունելիության կարևորության մասին։

«Սոցիալական արդարության ընկալումը միայն 
կարող է սկսվել, երբ մինչ այդ մարդիկ 
հասկանան անհավասարության ընկալումը 
հասարակությունում։ Անհավասարության 
ֆենոմենը շատ, շատ կարևոր ֆենոմեն ա»։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 
ներկայացուցիչ

Խոսվեց նաև խոցելի խմբերի համար 
անարդարության դրսևորումները մեղմելու, 
համակարգային մոտեցման կարևորության մասին։ 
Խնդրայնացվեց առկա հարկային 
քաղաքականությունը։

«Սոցիալական ոլորտում պետք է արդարություն 
լինի, այսինքն՝ հիվանդը պետք է ստանա 
պետության հոգածությունը, անտունը պետք է 
ստանա տուն, խնամքի կարիք ունեցողը, առանց 
ծնողական խնամքի մնացածը ստանա խնամք: 
Սոցիալական ոլորտի արդարությունն է 
հիմնականը և արդարադատությունը»։
Արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչ

«Բնապահպանության տեսանկյունից պարտադիր է 
համակարգային մոտեցում ունենալ: Բազում 
օրինակներ կան, որ հենց հանքարդյունաբերության 
ոլորտում մարդու իրավունքները անընդհատ 
խախտվում են՝ լինի դա մաքուր օդ, մաքուր ջուր»։
Բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչ

«Հայաստանի սահմանադրության առաջին կետն 
ասում է, որ այն սոցիալական պետություն է, բայց մեզ 
մոտ սոցիալական արդարության հարցով շատ մեծ 
բացեր կային և այսօր էլ կան, որոնք հույս ունեմ ՝ նոր 
կառավարությունը կլուծի։ Հարկային 
քաղաքականության մեջ խնդիր կա, անարդար խնդիր 
կա. ցածր աշխատավարձը և բարձր աշխատավարձը 
չեն կարող միևնույն կերպով հարկվել, որովհետև շատ 
աշխատավարձից հարկվածի մնացորդով մարդը 
կարող է ապրել, իսկ քիչ աշխատավարձից հարկվածի 
մնացորդով՝ ոչ»։ 
Մշակույթի նախարարության ներկայացուցիչ

Մյուս կողմից հնչեց նաև այնպիսի կարծիք, որ միշտ չէ, որ 
սոցիալական խնդիրների առկայությունը պետք է 
դիտարկել իբրև անարդարության դրսևորում։ 

«...հաճախ սոցիալական խնդիրները կարող են շփոթել 
արդարության հետ: Իհարկե Հայաստանում կան 
արդարության հետ կապված խնդիրներ: Արդյ�ք մենք 
գոհ ենք դատական համակարգից: Բայց արդյ�ք 
դատավորներն են մեղավոր, որ մենք գոհ չենք այդ 
դատական համակարգից, շատ դժվար է 
պատասխանել՝ այո կամ ոչ, մենք բոլորս ունենք մեր 
մեղքի բաժինը»։
Գյուղատնտեսության նախարարության ներկայացուցիչ
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Հանրային առողջապահության և ընդհանրապես 
սոցիալական ծառայությունների հասանելիության 
ոլորտում քաղաքականություն մշակողները որպես 
խոչընդոտ նշեցին նաև ծառայությունների 
անհասանելիությունը հանրապետության ողջ 
մասշտաբով, ինչն էլ իր հերթին դիտարկվում է որպես 
սոցիալական արդարության հասնելու խոչընդոտ: Այս 
ոլորտը, ըստ հարցվողներից մեկի, տուժում է նաև 
սոցիալական ծառայությունների մատուցման գործում 
մասնավոր հատվածի բացակայությունից:

Խոսելով նաև նպաստների հասանելիությունից 
սոցիալական արդարության համատեքստում, 
հարցվողներից մեկը նշեց, որ կան նպաստների տարբեր 
տեսակներ, որոնցից որոշները հասանելի են բոլորին, 
սակայն, օրինակ, աղքատության նպաստների ոլորտում 
կիրառվում է Համաշխարհային բանկի այն մոտեցումը, 
համաձայն որի՝ սուղ ֆինանսական միջոցների 
պարագայում թիրախավորվում է աղքատներից 
ամենաաղքատը, ինչն, ըստ այդմ, սոցիալապես արդար է։

«Մենք, շատ երկրների նման, Համաշխարհային բանկի 
մեթոդով, չունենալով շատ փող, թիրախավորում ենք 
աղքատներից ամենաաղքատներին։ Արդյոք դա 
սոցիալապես արդար �։ Կարծում եմ ՝ այո։ Իհարկե դա 
տարբեր տեսանկյուններից նայելու բան ա, բայց երբ 
ֆինանսական միջոցները չեն ներում, դու գոնե պետք է 
մաքսիմալ հասցեագրում ապահովես և ծածկես, 
թիրախավորես նրանց, որոնք դրա կարիքը ունեն 
ամենաշատը»։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ներկայացուցիչ

ԱՆԱՐԴԱՐՈւԹՅՈւՆ ԴԱՏԱԻՐԱՎԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳՈւՄ

Քաղաքականություն մշակողներից գրեթե բոլորն 
անարդարության ոլորտների թվում մատնանշել են նաև 
դատական համակարգը՝ ի տարբերություն ֆոկուս 
քննարկումների մասնակիցների, ովքեր այդ ոլորտն 
ամենաքիչն են առանձնացրել որպես անարդար։

«Մեր ամենաթիրախավորված ոլորտներից մեկը 
դատական իշխանության ապահովումն է, հզորացումն է, 
կարողությունների զարգացումն է որպես վերջնական 
ատյան. եթե այլ բան չի աշխատում, դատարանները 
պիտի աշխատեն»։
Արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչ

«Դատական համակարգն ա մեզ մոտ շատ անարդար, ոչ 
միայն իմ փորձով, թեկուզ իրավունքների 
պաշտպանության հարցով ես մտնում, թեկուզ երեխայի։ 
Ով դատավորին կաշառք կտա, նրա օգտին էլ լուծում ա»։

կին, Վանաձոր, 38տ.

Դատաիրավական համակարգում անարդարության 
դրսևորումները որոշում կայացնողներից շատերը 
անմիջականորեն կապում էին նախկինների, նախկին 
իշխանությունների գործելաոճի հետ։ 

«Սկսեմ այնտեղից (էն, ինչ որ եղել ա), որտեղ 
արդարությունը պետք է հաստատվի՝ 
արդարադատության իրականացնող մարմինները՝ 
դատարանները, իրավապահ մարմինները»։

Պետական վերահսկողական ծառայության ներկայացուցիչ
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ԱՆԱՐԴԱՐՈւԹՅՈւՆ Ո�Մ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
Անարդարությունից առավել տուժող խմբեր

Հետազոտության շրջանակում փորձ  է արվել նաև 
ուսումնասիրել և վեր հանել, թե անարդարության 
դրսևորման ոլորտներում և ձևերում, անարդարության 
անձնական կենսափորձերի նկարագրման տարբեր 
իրավիճակներում և գործընթացներում, ըստ 
հետազոտության մասնակիցների, որ խմբերն են 
անարդարությունից առավել տուժող համարվում: 
Քաղաքականություն մշակողներն, ինչպեսև ֆոկուս 
խմբային քննարկման մասնակիցները նշել են, որ 
անարդարություններից տուժող ամենամեծ խումբը 
բնակչության սոցիալապես անապահով հատվածն՝ 
«աղքատներն» են: 

Սոցիալական կարգավիճակը, որպես հասարակական 
շերտավորումների հիմնական գործոն, էապես նպաստում 
է անարդարության իրավիճակներում տարբեր խմբերի 
հայտնվելու հավանականությանը. որքան ցածր է անձի 
սոցիալական կարգավիճակը, այնքան ավելի բարձր է 
անարդարությունից տուժելու հավանականությունը և մեծ՝ 
անարադարության ենթարկվելու ռիսկը։

«Ինձ թվում ա էստեղ կարևոր դեր ա խաղում 
սոցիալականը»։
երեխա, մեծերի խումբ, Երևան 

«Միշտ ամենախոցելին սոց.անապահովներն են»։
Արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչ
 

«Ամենապատկառելի և, ցավոք սրտի, 
ամենադժվարին ոլորտը, որը կպահանջի շատ 
ռեֆորմներ, հենց արդարադատության ոլորտն է, 
որովհետև միտումնավոր էր արված ամբողջ 
արդարադատության համակարգի թերացումը՝ 
սկսած դատավորների անաչառությունից մինչև 
ոստիկանության տարբեր գործառույթների 
իրենց ոճը»։

Բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչ
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Սակայն սոցիալապես առավել ապահով անձինք, ըստ 
քաղաքականություն մշակողների, նույնպես տուժում են 
անարդարությունից, քանի որ նրանք ևս կախյալ են այդ 
անարդար համակարգից։ 

«Սոցիալապես ամենաապահով խմբերն են տուժում, 
ես կատակ չեմ անում, որովհետև նրանք ամենամեծ 
կախվածությունն են ունեցել իշխանությունից: [Նա], 
ով անապահով է, նրան շատ բան չունեն 
պարտադրելու այս կամ այն անելու: 
Անարդարություն է ազատության պակասը, դա 
ամբողջական չի, բայց շատ կարևոր կոմպոնենտ 
ա»։

Պետական վերահսկողական ծառայության ներկայացուցիչ

Հետաքրքրական է, որ ֆոկուս խմբային քննարկման 
մասնակիցների և քաղաքականություն մշակողների 
առանձնացրած խմբերի կարծիքներն առ այն, թե այլ որ 
խմբերն են առավելապես տուժում անարդարությունից, 
մեծամասամբ տարբերվում են։ Մասնավորապես, 
քաղաքականություն մշակողներն անարդարությունից 
տուժողների խմբում ներառել են մասնագետների 
խմբերի, որոնք կառավարման տարբեր 
մակարդակներում աշխատանքի տեղավորման համար 
ստիպված են եղել ապավինել հովանավորչական 
կապերին կամ ընդհանրապես հրաժարվել են տվյալ 
կառույց դիմելուց։ Քաղաքականության մշակողների 
կողմից խոսվել է նաև ձեռնարկատերերի այն խմբերի 
մասին, որոնք չեն կարողացել մասնակցել պետության 
հայտարարած մրցույթներին, քանի որ չեն ունեցել 
համապատասխան կապեր կամ ներդրումներ անելիս 
բախվել են արհեստական արգելքների, օրինակ՝ 
կոռուպցիայի:  

 

Անարդարությունից տուժող խմբեր են նշվել միջին 
եկամուտ ունեցողները, մտավորականները, քանի որ 
նրանց համար նույնպես բազմաթիվ հնարավորություններ 
անհասանելի են։

«Ես չէի ուզենա տարանջատել արդարության 
դրսևորումը, որովհետև ինձ թվում է, որ գրեթե բոլոր 
սոցիալական շերտերում անարդարության 
դրսևորումներ եղել են պետության կողմից: Նույնիսկ 
փոքր և միջին բիզնեսի համար, սոցիալական 
անապահով խավերի համար»։
Սփյուռքի նախարարության ներկայացուցիչ

«Օրենսդրական բացերի պատճառով ցանկացածը 
կարող է տուժել՝ փոքր-միջին ձեռնարկությունը, խոշոր 
բիզնեսը, զինծառայողը, քրեակատարողական 
ծառայողը»։
Արդարադատության  նախարարության ներկայացուցիչ

Հաշվի առնելով, որ բնական միջավայրն ու մարդը 
փոխկապակցված են, բնակիչների, ինչպես նաև 
պետական և/կամ մասնավոր ծրագրերի բացասական 
ներգործության պատճառով բնությունը և հետևաբար դրա 
շրջակայքում ապրող բնակչությունը ևս դիտարկվում են 
որպես անարդարությունից տուժող խումբ։ Այս 
կապակցությամբ հարցվողներից մեկը կարևորել էր 
հավասարաչափ զարգացումը, այդ թվում՝ ներդրումների 
այնպիսի բաշխումը, որն, օրինակ, թույլ կտա 
անտառներին հարակից տարածքներում ապրող 
բնակիչներին ունենալ եկամուտների այլ աղբյուրներ և 
չհատել ծառերը կամ բնակիչներին չկանգնեցնել այնպիսի 
երկընտրանքի առջև, ինչպիսին է առողջությունը կամ 
աշխատատեղը հանքում:
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Խոսելով երկրի անհավասարաչափ զարգացվածության 
մասին անարդարության համատեքստում՝ նշվել են նաև 
հեռավոր, սահմանամերձ, ռմբակոծվող բնակավայրերի, 
բնակլիմայական վատ պայմաններ ունեցող, քիչ 
զարգացած համայնքների բնակիչները, որոնք 
անարդարությունից տուժում են, քանի որ բախվում են թ� 
ենթակառուցվածքների ու զվարճանքի ժամանցի 
բացակայության, թ� կրթության անհասանելիության հետ 
կապված խնդիրների: Տարածքային անհամաչափ 
զարգացման պատճառով ֆինանսական խնդիրների 
և/կամ այլ հանգամանքների բերումով կրթական 
համակարգից դուրս մնացած անձինք ևս դիտարկվում են 
որպես անարդարությունից առավել տուժողներ։

Ըստ քաղաքականություն մշակողներից մի քանիսի՝ 
անարդարությունից տուժում են նաև 
քրեակատարողական հիմնարկներում առողջության, 
սննդի և պահման պայմանների հետ կապված 
խնդիրներ ունեցողները, ծնողական իրավունքի 
իրացման հետ խնդիրներ ունեցողները, ընտանեկան 
բռնության պատճառով տուժածները, որոնք իրավասու 
պետական մարմիններից չեն ստացել նախատեսված 
աջակցությունը, ծանր աշխատանքային պայմաններում 
աշխատողները, խտրական տարբեր դրսևորումներից 
տուժածները, ինչպես օրինակ՝ կանայք, սեռական 
փոքրամասնությունները, աշխատաշուկայում ոչ 
մրցունակ անձինք, հատկապես՝ քրեակատարողական 
հիմնարկներից ազատվածները, հաշմանդամություն 
ունեցողները, հղի կանայք, կենսաթոշակային տարիքի 
մարդիկ։

Միևնույն ժամանակ անարդարությունից տուժած խմբերի 
սահմանման հարցում ֆոկուս խմբային քննարկման 
մասնակիցների մոտեցումները/դասակարգումներն 
ավելի ընդհանրական են՝ կառուցված 
«գնահատողական» սահմանումների վրա:

Այսպես, ըստ նրանց՝ անարդարությունից տուժում են 
անարդարության դեմ պայքարողները, «արդարները»՝ 
մարդիկ, որոնք պայքարում են արդարության 
հաստատման, իրենց իրավունքների պաշտպանության 
համար։ Տուժում են նաև նրանք, ովքեր բազմիցս 
ականատես և մասնակից են եղել անարդարությունների, 
սակայն դասեր չեն քաղել իրենց փորձառությունից, 
հաճախ լռել են, չեն բարձաձայնել և չեն պայքարել։ Խոսվել 
է նաև «թույլերի» մասին՝ իբրև անարդարությունից տուժող 
խմբի. որպես «թույլի» բնութագրիչներ՝ նշվել են անձի 
մտավոր և ֆիզիկական կարողությունների ցածր 
մակարդակը («անունակ», «անկարող» մարդիկ), 
սոցիալական կարգավիճակը, սեփական իրավունքների և 
պարտականությունների մասին ցածր իրազեկվածության 
մակարդակը։ «Թույլ» են համարվել նաև 
«անաշխատասեր» մարդիկ:

Ֆոկուս խմբերն անարդարություննից տուժողների շարքում 
են դասակարգել նաև «մերժվածներին/տարբերներին», 
այսինքն՝ այն մարդկանց, որոնք որոշակիորեն 
տարբերվում են հասարակությունում ընդունված 
համընդհանուր չափանիշներից։ Այս խումբը ներառում է 
անձանց, որոնք նախապաշարմունքների, 
հասարակական կարծրատիպերի պատճառով 
հասարակության կողմից դարձել են ոչ ընդունելի, երբեմն՝ 
մերժելի, մասնավորապես՝ ազգային և կրոնական 
փոքրամասնություններին, լգբտ անձանց, 
հաշմանդամություն ունեցողներին,
քրեակատարողական հիմնարկներում պատիժ կրած 
անձանց։

«Տուժում են էն մարդիկ, ովքեր չեն ուզում գլուխ դնել, 
ասում են ոչինչ, անցած լինի, չեն պայքարում...»։  
կին, Գյումրի, 27տ.
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 «Ճնշվում են էն մարդիկ, ովքեր ինչ-որ հարցում 
տարբերվում են հասարակության 
մեծամասնությունից»։

 տղամարդ, Երևան, 19տ.

Ըստ հետազոտության մասնակիցների մեծամասնության՝ 
գենդերային տարբերակման դեպքում առավելապես 
տուժող խումբը կանայք են։

«Տուժում են կանայք՝ հատկապես ընտանիքում, քանի 
որ հարմարվող են, շատ զիջող»:

կին, Գյումրի, 35տ.

Հետաքրքիր է, սակայն, որ երբ քննարկումը ծավալվում է 
արդարություն հաստատելու շուրջ, հարցված երեխաներն 
այդ գործառույթը վերագրում են տղամարդուն, ավելի 
կոնկրետ՝ հորը։  

«Ֆոկուս-խմբավար՝ Ընտանիքում ինչ-որ մեկը 
պատասխանատ�ւ է արդարություն հաստատելու 
համար:  
Երեխա՝Ծնողները, կոնկրետ՝ հայրը:     
Ֆոկուս-խմբավար՝ Ինչ�ւ հայրը և ոչ թե մայրը:       
Երեխա՝Ընտանիքի գլխավորը հայրն է»։
փոքրերի խումբ, Գյումրի
  
Այսպիսով, Հայաստանում անարդարությունից առավել 
տուժող խմբերի վերաբերյալ ֆոկուս խմբային 
քննարկումների մասնակիցների և որոշումներ 
կայացնողների ընկալումները տարբերվում են։ 
Սոցիալական միակ խումբը, որին հարցվող երկու խմբերի 
մեծ մասն առանձնացրել է, սոցիալապես անապահով՝ 
աղքատ հատվածն է, որի նկատմամբ անարդարությունը 
մի կողմից առավել հաճախակի է դրսևորվում, իսկ մյուս 
կողմից՝ թողնում առավել ծանր և խորը հետևանքներ։
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ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ԳՈւՅՆԵՐ

Գույնը Ում կողմից է ներկայացվել

Եվ քաղաքականության 
մշակողների, և ֆոկուս 
խմբային քննարկման 
մասնակիցների

Միայն քաղաքականության 
մշակողների կողմից
 

Միայն ֆոկուս խմբային 
քննարկման մասնակիցների

ԻՆՉՊԵ՞Ս ՀԱՍՆԵԼ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ
Արդարության հասնելու ուղիներ և միջոցներ

Արդարության սահմանումների, անարդարության 
ոլորտների, դրսևորումների և անձնական կենսափորձի,  
պատճառերի նկարագրման և դիտարկման հետ մեկտեղ   
կարևոր է նաև նախանշել այն ուղիները, որոնք կարող են 
նպաստել, աջակցել արդարության հաստատմանը 
/վերականգմանը/։

Հետազոտության սույն վերլուծության շրջանակում 
առանձնացված ուղիները դուրս են բերվել ինչպես 
դաշտային աշխատանքների գործիքակազմում առկա 
ուղղակի հարցերի արդյունքում, այնպես էլ 
անարդարության դրսևորումների, պատճառների, 
կենսափորձի նկարագրությունների դիտարկման 
շրջանակում։ Հատկանշական է, որ արդարության 
հաստատման/վերականգնման ուղիները թ� 
բովանդակային բազմասպեկտորության, թ� 
բազամամակարդակության, թ� քանակային առումով 
առավելապես ներկայացվել են քաղաքականություն 
մշակողների կողմից՝ ընգդրկելով ինչպես իրավական, 
այնպես էլ սոցիալական շրջանակները։ Այդ է պատճառը, 
որ արդարության հաստատման ուղիների նկարագրման 
սույն աղյուսակում առկա են ինչպես ընդհանրական, 
մատչելի  ձևակերպումներ, մեխանիզմներ, այնպես էլ 
առավել հստակեցված, առանձին ոլորտային ուղիներ։ 

Նպատակ ունենալով նպաստելու հետագա 
քաղաքականությունների մշակման գործընթացներում 
սույն հետազոտության ընթացում վեր հանված ուղիների 
օգտակարությունը՝ ստորև ներկայացված են ուղիների 
սահմանման բոլոր տարբերակները, անգամ նրանք, 
որոնք ներկայացվել և սահմանվել են միայն մեկ 
մասնակից կողմից։ Արդյունքում, ստորև ներկայացված են 
քաղաքականություններ մշակողների/որոշում 
կայացնողների և ֆոկուս խմբային քննարկման 
մասնակիցների կողմից առանձնացված ուղիները։
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Հավասարության, 

մասնավորապես հավասար 

պայմանների և 

հնարավորությունների 

ապահովմանն ուղղված քայլեր, 

այդ թվում խոցելի խմբերի 

համար հավասարության 

ապահովման հատուկ ջանքերի 

գործադրման և ռեսուրսների 

համաչափ բաշխման միջոցով
 

Քաղաքականության 

մշակումը առհասարակ՝ 

որպես արդարության 

հաստատման ուղի

Պետական մարմինների 

ներսում աշխատելաոճի, 

մոտեցումների 

փոփոխությանն ուղղված 

քայլեր

Դատական համակարգի 

անկախության և հավասար 

հասանելիության ապահովում

Հարկային 

քաղաքականության 

փոփոխություն՝ սոցիալական 

արդարության հաստատման 

նպատակով

Կանխարգելիչ 

գործողություններ, այդ 
թվում կանխարգելող 

օրենսդրություն

Պայքար մենաշնորհների 

դեմ /տնտեսական, 

վարչական, քաղաքական 

դաշտի մենաշնորհներ/

Իրավունքի գերակայության և 

օրենքի համաչափ կիրառման 

ապահովում։
 

 Մարդկային գործոնի 

բացառում, օրինակ 

մաթեմատիկական մոդելների 

կիրառման, թվայնացման 

միջոցով

 

Յուրաքանչյուրի նկատմամբ 

խտրականության բացառումը 

անհատների, 

ինստիտուտների 

մակարդակով

 

Անարդարության հանգեցնող, 

անարդարությունը 

սնող/խորացնող 

կարծրատիպերի, 

նախախնամությունների և 

մտածելակերպի վերացում, 

քննադատական 

մտածելակերպի սերմանում

Տարբեր անհատների, 

մարդկանց կողմից 

անհատական պայքարը, 

անհատականացված 

մոտեցումը, անձնական 

պատասխանատվության 

ստանձնումը արդարության 

հաստատման գործընթացում

Արդարության հաստատմանն 

ուղղված օրենքների 

կիրառումն ապահովող 

միջոցների, այդ թվում 

ենթակառուցվածքների և 

ֆինանսական ռեսուրսների 

ապահովում։

Կոռուպցիայի վերացմանն 

ուղղված քայլեր 

ամենատարբեր ոլորտներում՝ 

(կրթություն,դատական 

համակարգ,պետական 

գնումներ,զբաղվածություն,բնա

պահպանություն, դիրքի 

արաշահումներ), 
այդ թվում ժամանակակից 

տեխնոլոգիաների և 

թվայնացման միջոցով

Հանրության իրազեկում, 

իրավագիտակցության և 

պահանջատիրության 

բարձրացում
 

որոշում կայացնողներ և ֆոկուս խմբեր միայն որոշում կայացնողներ միայն ֆոկուս խմբեր
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Տեղի ունեցած 

հեղափոխությունը որպես 

արդարության 
հաստատման ուղի։
 

Հասարակական 

կազմակերպությունների/քաղ

աքացիական 

հասարակության ներգրավում 

որոշումների կայացման 

գործընթացներում

Արդարության հաստատմանն 

ուղղված օրենքների 

կիրառումն ապահովող 

միջոցների, այդ թվում 

ենթակառուցվածքների և 

ֆինանսական ռեսուրսների 

ապահովում

Պետական կառավարման 

համակարգի ճկունությունը 

որպես արդարության 

հասնելու միջոց

Ընտրական գործընթացների 

արդարության ապահովում

Համաչափ զարգացմանն 

ուղղված քայլեր, այդ թվում 

ռեսուրսների (մարդկային և 

ֆինանսական) և 

ենթակառուցվածքների 

հավասար բաշխում երկրի ողջ 

տարածքով, այդ թվում 

ծառայություն մատուցողների 

և ֆինանսավորողների 

դիվերսիֆիկացիայի միջոցով։

Հանրային մասնակցության 

ապահովում, այդ թվում 

հետազոտությունների և 

իդրաֆթի միջոցով, և 

թափանցիկություն

Միջգերատեսչային 

համագործակցությունը որպես 

արդարության հասնելու 

միջոց,

Մեդիան որպես արդարության 

հասնելու միջոց

 

Որոշում 

կայացնողների/իշխանության 

՝ հանրության համար «լավ 

օրինակ» ծառայելը , այդ թվում 

նաև թափանցիկ, 

հրապարակային 

աշխատելաոճը

 

Ապագա սերունդների առջև 

պատասխանատվությունը 

գիտակցելով՝ 

համապատասխան 

քաղաքականությունների 

մշակումը
 

Քաղաքական կամքը որպես 

արդարության հասնելու միջոց

 

Ապագա սերունդների 

իրավունքները/կարիքները 

հաշվի առնող 

քաղաքականությունների 

մշակում 
 

Անարդարության 

բարձրաձայնում, այդ թվում 

տարեկան զեկույցների 

միջոցով

Իրավական 

համակարգի 

/օրենսդրություն/  

բարեփոխումներ

Կրթության որակի 

բարձրացումը կրթության 

բոլոր մակարդակներում
 

որոշում կայացնողներ և ֆոկուս խմբեր միայն որոշում կայացնողներ միայն ֆոկուս խմբեր
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�Վ Է ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈւ ԱՐԴԱՐՈւԹՅԱՆ 
ՀԱՄԱՐ
Արդարության հաստատման 
պատասխանատուների շրջանակը
 
Հետազոտությունը փորձել է նաև վեր հանել 
անարդարության տարբեր դրսևորումների, 
անարդարության անձնական փորձառության, դրանք 
պայմանավորող հանգամանքների և պատճառների 
համար պատասխանատու դերակատարների ցանկը՝ թ� 
հարցազրույցների և թ� ֆոկուս խմբային քննարկումների 
ընթացքում տրված ուղիղ հարցադրումների միջոցով։  
Հարցարդումները հետևյալն էին՝ «�վ է պատասխանատու 
արդարության համար, �վ պետք է այն ապահովի և 
ինչպես»։

Նշված հարցադրումները նպատակ ունեն բացահայտել, թե 
ըստ հետազոտության մասնակիցների՝ ովքեր են 
անարդարության հիմնախնդիրը կարգավորող հիմնական 
դերակատարները և որոնք են դրանց հիմնական 
գործառույթները՝ այդպիսով նախորդ մասում 
նկարագրված՝ անարդարության լուծման միջոցներն ու 
ուղիները դարձնելով առավել հասցեական։ 

Ինչպես քաղաքականություն մշակողներն, այնպես էլ 
ֆոկուս խմբային քննարկման մասնակիցները կարծում են, 
որ արդարության հաստատման գործընթացում 
կարևորագույն դերակատարում ունեն՝

Ÿ հասարակությունը /ժողովուրդը
Ÿ «մենք՝ յուրաքանաչյուրս» 
Ÿ «պետական մարմինները», պետությունը, 

կառավարությունը

«Բոլորս ենք քիչ թե շատ,  էսպես թե էնպես 
պատասխանատու,և ես և մյուսը և մյուսը. 
հասարակաությունը ինքն է պատասխանատու, 
հասարակություն՝ մենք պետք է այնպիսի մի 
պայմանների, այնպիսի մի հավասարակշռության 
գանք, կարողանանք զատել, հասկանալ՝ արդար 
ես,անարդար ես»։
տղամարդ, Վանաձոր, 57տ.

«Հասարակությունն էլ է մեղավոր: Չկա 
անարդարություն այս նախարարությունում, կա 
հասարակությունում անարդարություն»։
Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության ներկայացուցիչ

«Իմ կարծիքով հենց անձանցից չի կախված էդ 
արդարությունը, կախված է ինչ-որ մեծ կոլեկտիվից, 
ժողովրդից»։
երեխա, փոքրերի խումբ, Գյումրի
 
Այդուհանդերձ, երբ ֆոկուս խմբային քննարկումների 
վարողը փորձել է ճշգրտել, թե որ�նք են այդ «պետական 
մարմինները», �նչ դեր ունեն նրանք արդարության 
հաստատման գործընթացում, որ�նք են նրանց 
իրավասության շրջանակները, մասնակիցները 
մեծամասամբ չեն կարողացել տալ հստակ 
պատասխաններ։ Հնչել են, օրինակ հետևյալ 
պատասխանները՝ «օրենք գրողները», ոստիկանությունը, 
դատախազությունը, Արդարադատության, Աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի, Կրթության և գիտության 
նախարարություները, Մարդու իրավունքների 
պաշտպանի գրասենյակը, ՀՀ զինված ուժերը, Ազգային 
անվտանգությունը։
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Պատասխանների նման անորոշությունն ու 
ընդհանրությունը վկայում է իրավական հարցերի, 
արդարադատական համակարգում գործող մարմինների, 
նրանց լիազորությունների շրջանակի մասին 
հետազոտության մասնակից խմբերի իրազեկվածության 
ցածր մակարդակի մասին, ինչը մատնանշում էին նաև 
իրենք՝ մասնակիցները։

«Մենք, կարելի ա ասել, մեր իրավունքներն ու 
պարտականությունները դաժե չգիտենք, ուր մնաց 
իմանաք ում դիմել»։

տղամարդ, Վանաձոր, 34տ.
 Ի հավելումն վերը քննարկվածի՝ հետազոտության 
մասնակից երկու խմբերն էլ առանձնացրել են 
դերակատարների տարբեր, մյուս խմբի կողմից 
չհիշատակվող ցանկ։ Քաղաքականություն մշակողները 
որպես արդարության հաստատման 
պատասխանատուներ են դիտարկել նաև 
լրատվամիջոցներին, քաղաքացիական 
հասարակությանը, հետաքրքրորեն նաև՝ քաղաքական 
գործիչներին/քաղաքական վերնախավին։

«Մեդիան այն կարևորությունն ունի, որ ինքը մեդիա է, 
ինքը հանրայնացնում և թափանցիկացնում է որոշ 
երևույթներ, որոնք եթե չբացահայտվեն և մարդիկ 
չիմանան, կարող է և չլուծվեն հանուն արդարության» 
Մշակույթի նախարարության ներկայացուցիչ

«Քաղ հասարակությունն [արդարության 
հաստատման գործում] ունի երկու դեր: Մեկը 
ինփութների մակարդակում, այսինքն ինքը ինչ 
խնդիրներ է բարձրաձայնում և ինչ մեթոդներով է 
ներկայացնում, աշխատում կառավարության հետ: 
Եվ երկրորդ դերը, չեմ ուզում ասել հսկող, բայց 
անընդհատ մոնիթորինգ իրականացնող»  
Կրթության և գիտության նախարարության ներկայացուցիչ

Իրենց հերթին ֆոկուս խմբային քննարկման 
մասնակիցները արդարության պատասխանատուներին 
առանձնացրել են առավել անհատականացված 
մակարդակում. պատասխանատու ենք՝ «մենք՝ 
յուրաքանաչյուրս»», մասնավոր անձինք, որոնց թվում՝ 
Նիկոլ Փաշինյան /ՀՀ վարչապետի պաշտոնակատար /, 
Արթուր Վանեցյան /ՀՀ Ազգային անվտանգության 
ծառայության տնօրեն/, Արմեն Սարգսյան /ՀՀ նախագահ/: 
Սակայն, կրկին, հետազոտության մասնակիցները 
վերոնշյալ անձանց գործառութային շրջանակի մասին 
ճշգրտող հարցերին չեն կարողացել տալ հստակեցումներ, 
թե որն է այս անձնաց դերը, հիմնական գործառույթը 
արդարության հաստատման հարցում։
 
«Ֆոկուսխմբավար՝ Փաստորեն արդարություն 
հաստատելու համար պիտի լինեն գլխավոր մարդ�կ:

Երեխա՝ Յուրաքանչ յուր միջվայրում, էն մարդը, որի 
ձայնը ավելի լսելի է մարդը պիտի փորձի լիդեր լինել:

Ֆոկուսխմբավար՝ Օրինակ մեր 
միջավայրում ՝Հայաստանում, ովք�ր են էդ լիդերները, 
ճանաչո�մ եք էդպիսի լիդերների:

Երեխա՝ Վանեցյանը

Ֆոկուսխմբավար՝ Իսկ կ�ն մարդիկ, ովքեր ձեր 
կարծիքով իրենք են արդարություն հաստատելու, 
վերկանգնելու:

Երեխա՝ նախագահները»

փոքրերի խումբ, Գյումրի
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ԱՐԴԱՐՈւԹՅՈւՆԸ ՀԵՂԱՓՈԽՈւԹՅՈւՆԻՑ 
ԱՌԱՋ և ՀԵՏՈ

Հետազոտության շրջանակներում փորձ է արվել նաև 
դիտարկել կապը ՀՀ-ում տեղի ունեցած «Թավշյա 
հեղափոխության» և տարբեր խմբերի՝ արդարության 
ընկալումների միջև։ Մինչ քաղաքականություն 
մշակողներին/որոշում կայացնողներին «Թավշյա 
հեղափոխության» և Հայաստանում արդարության 
հաստատման հնարավոր կապի վերաբերյալ ուղիղ 
հարցադրում է տրվել, ֆոկուս խմբային քննարկման 
մասնակիցներին չեն տրվել այդ կապի մասին ուղղակի 
հարցեր՝ թողնելով դրա արծարծումը մասնակիցների 
ինքնաբուխ արտահայտմանը կամ բացահայտմանը ։ 

Վերլուծելով ՀՀ-ում տեղի ունեցած հեղափոխության և 
արդարության հարաբերության մասին հետազոտության 
մասնակիցերի մոտեցումները՝ դրանք կարելի է բաժանել 
երկու խմբի. արդարության վիճակը հեղափոխությունից 
առաջ և հեղափոխությունից հետո։

Հեղափոխությունից առաջ

Թ� ֆոկուս խմբային քննարկումների մասնակիցները և թ� 
որոշում կայացնողները հաճախ ներկայացրել են այն 
տեսակետը, որ մինչ հեղափոխությունը Հայաստանը շատ 
անարդար երկիր էր, և հեղափոխության պատճառն ու 
նպատակը հենց արդարության հաստատումն էր։

«Էս դեպքում [նկատի ունի հեղափոխությունը] 
մեծամասնությունը մասնակցեց, որպեսզի իր 
իրավունքները պաշտպանի, քանի որ կա միջին խավ, 
բարձր խավ և ցածր խավ… որովհետև մարդիկ իրանց 
իրավունքները չէի կարողանում պաշտպանել, քանի 
որ ունեին սոցիալական խնդիրներ կամ լավ տեղ չէին 
սովորում ու ինձ թվում ա էդ էլ ա կապված 
արդարության հետ»։
երեխա, մեծերի խումբ, Երևան

«Առաջ անարդար էր: Որովհետև օրինակ առաջ 
զինվորի համար որ բան էինք ուղարկում, չէր հասնում, 
հասնում էր հարուստներին, էտ շատ անարդար էր: 
Իսկ հիմա ավելի լավ են զինվորներին նայում»։

երեխա, մեծերի խումբ, Երևան

«Շատ անարդարություններ կային, դրա համար էլ, 
կարծում եմ, այս հեղափոխությունը տեղի ունեցավ, 
որովհետև ցանկացած ընդվզում և մարդու մեջ 
հեղափոխական զգացումը ծնվում է այդ 
անարդարությունների քանակի ավելացումից»։ 
Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության 
ներկայացուցիչ

Թ� որոշում կայացնողները և թ� ֆոկուս խմբային 
քննարկումների մասնակիցներն այս համատեքստում 
խոսել են «Թավշյա հեղափոխությունից» հետո ստեղծված 
«անցումային» շրջանի և դրանով պայմանավորված՝ 
որոշակի անորոշության մասին։ 

«Ես կարծում եմ, որ հիմա Հայաստանին տրվել ա 
հնարավորություն, այստեղի ժողովրդի համար 
ադմինիստրատիվ կառույցների կողմից տրվել ա 
հնարավորություն սոցիալական արդարություն 
ստեղծելու և վստահ չեմ որ ուղղությամբ, հիմա ավելի 
ճիշտ անցումային ինչ-որ շրջանում ենք ու դրա համար 
չեմ կարա ասեմ թե հստակ ինչ ուղղությամբ պետք է 
գնա»։
տղամարդ, Երևան, 33տ.

«Ես վերջին հեղափոխությունից հետո չեմ կարող 
գնահատել, որովհետև նախ կարծում եմ, որ դեռ քիչ 
ժամանակ ա անցել գնահատականի համար»։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչ
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«Հայաստանը հիմա անցումնային շրջանում է և 
շատ դժվար է միանշանակ բնորոշել Հայաստանը 
որպես արդար կամ անարադար երկիր: Մինչև 
ապրիլ-մայիսյան հեղափոխությունը կարող ենք 
ասել, որ հիմնականում անարդար երկիր էր, ոչ թե 
որովեհտև օրենքներն էին վատը, այլ որովհետև 
օրենքները կային, բայց մեծամասամբ չէին 
գործում»:
Մշակույթի նախարարության ներկայացուցիչ

Միաժամանակ իբրև հեղափոխության 
դրդապատճառներ՝ դիտարկվում են՝ համատարած 
հուսահատությունը («հուսահատություն է հանգեցրել 
հեղափոխության», Պետական վերահսկողական 
ծառայության ներկայացուցիչ)), հասարակության 
կարծիքի անտեսումը երկրի կառավարման տարբեր 
հարցերում («ամենակարևորներից մեկն այդ զգացումն էր, որ 
այլևս հնարավոր չէ առանց հասարակության կարծիքը հաշվի 
առնելու», Առողջապահության նախարարության 
ներկայացուցիչ)), երկրում տիրող անարդարության 
համակարգային բնույթը: 

«Անարդարություն տիրում էր բոլոր տիրույթներում 
մարդու կենցաղի, մարդու գոյության, ամեն ինչի 
մեջ էր տիրում: Եվ տեղի ունեցածը ուղիղ դրա 
արդյունքն էր»:
Բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչ

Հեղափոխությունից հետո

Հեղափոխության և արդարության միջև կապի 
առնչությամբ կարևոր է վերլուծել նաև, թե ըստ 
հետազոտության մասնակիցների, հեղափոխությունից 
հետո արդարության համատեքստում արդյ�ք տեղի են 
ունեցել փոփոխություններ։ 

Հատկապես ֆոկուս խմբային քննարկումների 
մասնակիցների պարագայում կարելի է առանձնացնել 
երկու հիմնական մոտեցում. որոշ մարդիկ գտնում են, որ 
փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել, իսկ մյուս մասը նշում 
է, որ փոփոխություններ տեղի են ունենում, և առկա է 
արդարության հաստատման ուղղությամբ ավելի մեծ 
փոփոխություններ կատարելու հնարավորություն։ Վերջին 
տեսակետը ավելի մեծամասնական է։

«Չեմ կարծում, բայց հիմա լիքը բան փոխվել է: Վերջերս 
գրեթե բոլոր նախարարությունների հետ շփվել եմ, 
ծրագրային շփում է եղել իհարկե, բայց 
տարբերությունը նախորդների համեմատ ահռելի է»:
կին, Վանաձոր, 43 տ.

Ինչ վերաբերում է որոշում կայացնողներին, ապա նրանք 
խոսել են հասարակության շրջանում արդարության 
զգացողության վերականգման, հեղափոխությունից հետո 
«արդար» երկրի համբավ ձեռք բերելու և այդ ուղղությամբ 
աշխատանքներ տանելու կարևորության մասին։

«Այս պահին մենք անցումային իրավիճակում ենք 
գտնվում, այս պահին գոնե արդար երկրի համբավը 
ունենալու հիմքերը դրված են: Համբավը սեփական 
ժողովրդի և միջազգային հանրության առաջ: Օրենքի 
գերակայությունը չափանիշ է, ավելի շուտ իրավունքի, 
որովհետև օրենքների մեծամասնությունը նախկին 
իշխանությունների համար էր գրված»:
Պետական վերահսկողական ծառայության ներկայացուցիչ
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ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈւՆՔՆԵՐԸ 
ԳՈՐԾՆԱԿԱՆՈՒՄ՝ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 
ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ 
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈւՄ

Հետազոտության յուրաքանչյուր հարցադրման 
վերաբերյալ ֆոկուս խմբային քննարկումների 
մասնակիցների և առանցքային տեղեկատուների՝ որոշում 
կայացնողների կարծիքների ամփոփումը հետևյալ տեսքն 
ունի՝

Հարցվողներն արդարությունը սահմանում են իբրև՝ 1) 
մարդու իրավունքների պաշտպանություն և 
օրենքի/իրավունքի գերակայություն, 2) հավասարություն, 3) 
անձնական հատկություն՝ «անհատականացված» 
կատեգորիա և 4) հարաբերական՝ ժամանակաշրջանից 
կամ քաղաքական իրավիճակից կախյալ կատեգորիա։

Որպես անարդարության հիմնական պատճառներ 
հարցվողները նշում են՝ 1) տարբերակված մոտեցումները և 
խտրականությունը, 2) օրենքների չկիրառումը և 
դատաիրավական համակարգի թերացումները, 3) 
անպատժելիությունը, 4) հանրության շրջանում 
անարդարության տանող կարծրատիպերը, 
նախապաշարմունքները, ավանդույթները և 
մտածելակերպը և 5) կոռուպցիան։

Որպես անարդարության դրսևորման հիմնական 
ոլորտներ են դիտարկվում՝ 1) կրթության ոլորտը, 2) 
զբաղվածության ոլորտը, 3) ընտանիքը, 4) սոցիալական 
պաշտպանության ոլորտը և 5) դատական-իրավական 
համակարգը։

Որպես անարդարությունից առավելապես տուժող 
խումբ առանձնացվում են սոցիալապես անապահով՝ 
աղքատ անձինք։

Որպես արդարության հասնելու հիմնական ուղիներ են 
դիտարկվում՝ 1) հավասարության՝ հավասար 
պայմանների և հնարավորությունների ապահովումը, 2) 
կոռուպցիայի վերացումը, 3) արդարության հաստատման 
նպատակ հետապնդող քաղաքականությունների 
մշակումը, 4) դատաիրավական համակարգի 
անկախության և հավասար հասանելիության 
ապահովումը, 5) հանրության իրազեկումը, 
իրավագիտակցության և պահանջատիրության 
բարձրացումը, 6) օրենսդրաիրավական համակարգի 
բարեփոխումները և 7) անարդարությունները 
կանխարգելող գործողությունները, այդ թվում՝ 
օրենսդրության միջոցով։

Որպես արդարության հաստատման համար 
պատասխանատու դիտարկվում են՝ 1) պետությունը՝ 
որոշում կայացնողները, 2) հասարակությունը՝ ժողովուրդը, 
և 3) յուրաքանչյուր անհատ՝ մենք բոլորս։

Հետազոտության արդյունքները վկայում են, որ ինչպես 
հանրության տարբեր խմբերը, այնպես էլ՝ հենց իրենք՝ 
պետական մարմինների ներկայացուցիչները որոշում 
կայացնողներին (պետական մարմիններին, 
կառավարությանը, ընդհանուր առմամբ՝ «պետությանը») 
են համարում արդարության հաստատման գործում 
հիմնական դերակատարներ։

Իսկ ինչպ�ս կարող են այս դերակատարները հաշվի 
առնել արդարության մասին հանրային ընկալումները 
պետական կառավարման, որոշումների կայացման և 
քաղաքականության մշակման ամենատարբեր 
գործընթացներում։
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Հենվելով հետազոտության արդյունքների վրա՝ 
առաջարկում ենք Հայաստանում արդարության 
(վերա)հաստատման, անարդարությունների 
կանխման կամ դրանց վերացման ուղղված 
պետական միջոցառումներում ներառել՝

Ÿ հավասարության ապահովմանն ուղղված 
ջանքեր, այդ թվում՝ հավասար 
հնարավորությունների ստեղծման և ռեսուրսների 
հավասար/համաչափ բաշխման, ինչպես նաև 
ներկայումս խտրականության ենթարկվող 
խմբերի համար հավասարության ապահովմանն 
ուղղված լրացուցիչ քայլերի միջոցով,

Ÿ իրավունքի գերակայության ամրապնդմանն ու 
օրենքի համաչափ կիրառմանն ուղղված 
միջոցառումներ՝ հատկապես թիրախավորելով 
տարբեր խմբերի միջև իրավահավասարության 
հաստատումը և արդարադատական 
համակարգի մատչելիության/հասանելիության և 
անկախության ապահովումը,

Ÿ տարածքների համաչափ զարգացմանն 
ուղղված ջանքեր, այդ թվում՝ մարդկային և 
ֆինանսական ռեսուրսների, 
հնարավորությունների, հանրային 
ծառայությունների և ենթակառուցվածքների 
համաչափ բաշխման, ինչպես նաև 
ինքնակառավարման ավելի բարձր մակարդակի 
խթանման միջոցով,

Ÿ կոռուպցիայի վերացմանն ուղղված ջանքեր՝ 
հատկապես թիրախավորելով կրթության և 
զբաղվածության ոլորտները և 
արդարադատական համակարգը,

Ÿ սոցիալական ապահովվածության 
բարձրացմանը և աղքատության վերացմանն 
ուղղված ջանքեր,

Ÿ հանրային իրազեկման, քաղաքացիական 
կրթության և կրթական ու մշակութային 
միջոցառումներ՝ ուղղված մի կողմից 
իրավագիտակցության և պահանջատիրության 
բարձրացմանը, իսկ մյուս կողմից՝ այնպիսի 
արժեքների սերմանմանը կամ ամրապնդմանը, 
ինչպիսիք են՝ (իրավա)հավասարությունը, 
իրավունքի գերակայությունը, ազատությունը, 
համերաշխությունը, փոխօգնությունն ու 
համագործակցությունը, բազմակարծությունը, 
խաղաղությունը, բարությունը, վերլուծական 
մտածողությունը։
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