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ՀԱՅԱՍՏԱՆ 
2 հունիսի 2022թ.  

ԱՄՓՈՓԻՉ ԱԿՆԱՐԿ 

Սահմանադրությամբ ամրագրված է, որ յուրաքանչյուր ոք ունի մտքի, խղճի և կրոնի 
ազատության իրավունք: Այն ճանաչում է Հայաստանյայց առաքելական եկեղեցին 
(ՀԱԵ) որպես ազգային եկեղեցի և ազգային ինքնության պահպանող, բայց նաև 
սահմանում է, որ «կրոնական կազմակերպություններն» անջատ են պետությունից: 
Օրենքն արգելում է, սակայն չի սահմանում հոգեորսությունը, որ կարող է 
օգտագործվել հարկադիր կրոնափոխություն իմաստով: Շարունակվել է բահայի 
հայտնի իրավաբան Էդվարդ Մանասյանի գործով դատավարությունը, որին 2017թ․ 
մեղադրանք էր ներկայացվել  երկիր անօրինական ներգաղթ կազմակերպելու համար։ 
Բահայի համայնքի անդամները հավատացած էին, որ մեղադրանքի պատճառը նրա 
կրոնն է։ Երկրի բարձրագույն վերաքննիչ մարմինը՝ Վճռաբեկ դատարանը, մերժել է 
բահայիների բողոքն առ այն, որ կառավարությունն ապօրինաբար գաղտնալսել է 
խմբին և ձեռք բերված տեղեկություններն օգտագործել Մանասյանի դեմ քրեական 
հետապնդում սկսելու նպատակով։ Մարդու իրավունքների եզդի ակտիվիստ Սաշիկ 
Սուլթանյանին մեղադրանք է ներկայացվել «ատելություն հրահրելու» համար՝ հիմք 
ընդունելով լրագրողի հետ off-the-record (հրապարակման ոչ ենթակա) զրույցում նրա 
հնչեցրած քննադատական մեկնաբանությունները երկրում եզդիների նկատմամբ 
վերաբերմունքի վերաբերյալ, որոնք լրագրողը ծածուկ  ձայնագրել և հանրայնացրել էր 
առցանց տիրույթում։ Սուլթանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը խստորեն 
քննադատվեց միջազգային իրավապաշտպան խմբերի կողմից։ Փետրվարին 
կառավարությունն հայտնեց, որ պլանավորում է կրթական լայն բարեփոխումների 
համատեքստում հանրակրթական դպրոցների պարտադիր առարկայական ծրագրից 
հանել «Հայոց եկեղեցու պատմություն» առարկան, ինչի շուրջ նշանակալի հանրային 
բանավեճ ծավալվեց։ Սեպտեմբերին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական 
վեհաժողովի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ ընդունված բանաձևում 
անդրադարձ էր կատարվում վաղուց ի վեր ձգվող հակամարտության «աղետալի 
ազդեցությանը տարածաշրջանի մշակութային ժառանգության ու գույքային 
հարցերում, որի համար պատասխանատու են թե՛ Հայաստանը, թե՛ Ադրբեջանը»։  

Որոշ կրոնական փոքրամասնությունների, օրինակ՝ 7-րդ օրվա ադվենտիստների, մի 
շարք ավետարանական խմբերի, ինչպես նաև Եհովայի վկաների ներկայացուցիչները 
հայտնում էին, որ նախորդ տարվա համեմատ ընդհանուր առմամբ բարելավել է 
հասարակության վերաբերմունքն իրենց հանդեպ և նշում էին, որ ԶԼՄ-ներում 
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բացասական անդրադարձ գրեթե չի եղել կամ շատ չնչին է եղել։ Սոցիալական 
ցանցերում սակայն անանուն օգտատերերը շարունակում էին թիրախավորել 
ավետարանական ուղղվածության «Կյանքի խոսք» եկեղեցուն՝ առցանց հնչեցնելով 
ատելության խոսք ու սպառնալիքներ։ Հրեական համայնքի որոշ անդամներ և 
քաղաքացիական հասարակության որոշ ներկայացուցիչներ հայտնում էին, որ 
Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի դեմ 2020թ․ աշնան ինտենսիվ մարտական 
գործողություններում Իսրայելի մատակարարած զենքերի օգտագործումից հետո 
ավելացել են հակասեմականության դրսևորումները, այդ թվում՝ հասարակության 
անդամների բացասական խոսքը և հուշարձանների պղծումը։  Հունիսի 
խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ընդդիմադիր մի գործիչ, որ երբևէ 
ընտրովի պաշտոն չէր զբաղեցրել, քննադատեց «Կյանքի խոսք» եկեղեցուն և Եհովայի 
վկաներին՝ վերջիններիս անվանելով «աղանդներ»՝ մի եզրույթ, որը չի կիրառվում 
կրոնական խմբերի կողմից իրենց մասին խոսելիս և ընդհանուր առմամբ ունի 
բացասական հնչերանգ։ Իրավապաշտպան խմբերը նշում էին, որ տարվա ընթացքում 
նվազել է թե՛ առցանց, թե՛ առերես տիրույթներում կրոնական փոքրամասնությունների 
թիրախավորումը խոսքով, քանի որ նախկինում կրոնական փոքրամասնություններին 
թիրախավորող խմբերը առավելապես զբաղված էին 2020թ․ աշնան պատերազմական 
գործողություններին հաջորդած ու ՔՈՎԻԴ-19-ին վերաբերող հարցերի քննարկմամբ։ 
Փետրվարի 12-ին պղծվել էին Երևանում Հոլոքոստին և Ցեղասպանությանը նվիրված 
հուշարձանը, ընդ որում դա 2020թ․ ռազմական գործողություններից հետո գրանցված 
արդեն 3-րդ դեպքն էր։ Փոքրամասնական կրոնական խմբերի ներկայացուցիչները 
նշում էին, որ էթնիկ հայերի համար Հայկական առաքելական հավատքից զատ որևէ 
այլ հավատքի դավանելու հարցում հասարակության ու ընտանիքի ճնշումը 
շարունակում էր մնալ որպես հիմնական զսպող գործոն։  

ԱՄՆ դեսպանը և դեսպանության այլ պաշտոնյաներ շարունակել են պետական 
պաշտոնյաների հետ իրենց հանդիպումներում խթանել կրոնական 
հանդուրժողականությունը, կրոնական փոքրամասնությունների նկատմամբ 
հարգանքը ու միջդավանական երկխոսությունը։ Դեսպանության ներկայացուցիչները 
պետական պաշտոնյաների ու խորհրդարանականների հետ հանդիպումներում 
բարձրացրել են եզդի և բահայի առաջնորդների նկատմամբ հարուցված քրեական 
գործերի հարցը և հետևել են այդ գործով դատավարությունների ընթացքին։ Դեսպանը 
և դեսպանության այլ պաշտոնյաները երկրում կրոնական ազատության հետ կապված 
իրավիճակը քննարկելու նպատակով պարբերաբար հանդիպել են կրոնական խմբերի 
հետ, այդ թվում՝ Հայաստանյայց առաքելական եկեղեցի, ավետարանական 
քրիստոնյաներ և այլ բողոքականներ, Եհովայի վկաներ, Հիսուս Քրիստոսի վերջին 
օրերի սրբերի եկեղեցու (Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցու) հետևորդներ, եզդիներ, 
հրեական համայնք, առաքելական ասորիներ, հիսունականներ, բահայիներ և 
մահմեդական համայնքի անդամ անհատներ: Դեսպանության պաշտոնյաները 
պետական պաշտոնյաների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների 
մասնակցությամբ քննության են առել կրոնական խմբերի ու հայկական համայնքների 
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համար կրոնական նշանակության վայրերի վրա Լեռնային Ղարաբաղի 
հակամարտության հետևանքները։  

ՄԱՍ I. ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԱՄՆ կառավարության գնահատմամբ ընդհանուր բնակչությունը կազմում է շուրջ 3.0 
միլիոն (2021թ. կեսերի դրությամբ): Ըստ 2011թ. մարդահամարի բնակչության մոտ 92 
տոկոսն իրեն բնորոշել է որպես հայ-առաքելական։ Մյուս կրոնական խմբերը 
ներառում են. Հռոմեական կաթոլիկներ, Հայկական Մխիթարյան միաբանության 
անդամ կաթոլիկներ, ուղղափառ քրիստոնյաներ և ավետարանական քրիստոնյաներ, 
այդ թվում՝ Հայկական ավետարանական եկեղեցու հետևորդներ, հիսունականներ, 7-
րդ օրվա ադվենտիստներ, բապտիստներ, խարիզմատիկ քրիստոնյաներ և Եհովայի 
վկաներ։ Կան նաև Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցու և Արևելքի ասորական 
կաթողիկոսության սուրբ առաքելական եկեղեցու հետևորդներ, ինչպես նաև 
քրիստոնյա-մոլոկաններ, եզդիներ, հրեաներ, բահայիներ, սունի մահմեդականներ, 
շիա մահմեդականներ և նախաքրիստոնեական դավանանքի հետևորդ հեթանոսներ։ 
Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի (ՄՀԻ) փետրվարին հրապարակած 
հարցման տվյալներով հարցվողների 87 տոկոսն իրեն համարում է հայ-առաքելական, 
2 տոկոսը՝ կաթոլիկ-հռոմեական և 2 տոկոսը՝ ուղղափառ քրիստոնյա: Հրեական 
համայնքի տվյալներով հրեաների թիվը մոտ 800-1.000 հոգի է: Մարդահամարի 
տվյալներով երկրում բնակվում են ավելի քան 35.000 եզդի, չնայած եզդի 
ակտիվիստների և ակադեմիական շրջանակների վերջին գնահատումներով այս թիվը 
կազմում է 50.000 հոգի։ Եզդիները հիմնականում կենտրոնացված են Արագած լեռան 
շրջանում գտնվող գյուղական բնակավայրերում` մայրաքաղաք Երևանից դեպի 
հյուսիս-արևմուտք: Հայ կաթոլիկները հիմնականում բնակվում են հյուսիսում: 
Մահմեդականները հիմնականում շիաներ են, այդ թվում՝ իրանցիներ և 
ժամանակավոր կացություն ունեցող անձինք Միջին Արևելքից։ 

ՄԱՍ II. ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆԴԵՊ ՀԱՐԳԱՆՔ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ԿՈՂՄԻՑ 

Իրավական դաշտ 

Սահմանադրությամբ ամրագրվում է, որ յուրաքանչյուր ոք ունի մտքի, խղճի և կրոնի 
ազատության իրավունք: Այս իրավունքը ներառում է կրոնը կամ համոզմունքները 
փոխելու ազատությունը և դրանք ինչպես միայնակ, այնպես էլ այլոց հետ համատեղ և 
հրապարակավ կամ մասնավոր կարգով պաշտամունքի ծիսակատարություններով՝ 
օրինակ` քարոզ կամ եկեղեցական արարողություններ, արտահայտելու 
ազատությունը: Սահմանադրությունը թույլ է տալիս սահմանափակել այս իրավունքը 
պետական անվտանգության, հասարակական կարգի, առողջության և 
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բարոյականության կամ այլոց հիմնական իրավունքների և ազատությունների 
պաշտպանության նպատակով: Սահմանադրությունը արգելում է կրոնական հողի 
վրա խտրականության դրսևորումը և սահմանում է, որ «կրոնական 
կազմակերպություններն» անջատ են պետությունից: Այն ճանաչում է «Հայաստանյայց 
առաքելական եկեղեցու` որպես ազգային եկեղեցու բացառիկ առաքելությունը հայ 
ժողովրդի հոգևոր կյանքում, նրա ազգային մշակույթի զարգացման և ազգային 
ինքնության պահպանման գործում»: Սահմանադրությամբ արգելվում է հիմնական 
իրավունքների և ազատությունների օգտագործումը կրոնական ատելություն 
բորբոքելու նպատակով: Այն նախատեսում է, որ ազգային փոքրամասնություններին 
պատկանող անձինք ունեն իրենց ավանդույթների, կրոնի, լեզվի և մշակույթի 
պահպանման ու զարգացման իրավունք: 

Օրենքն արգելում է, սակայն չի սահմանում «հոգեորսությունը», եզրույթ, որն 
օգտագործվում է բնութագրելու թե' դավանափոխությունը, և թե' հարկադիր 
կրոնափոխությունը: Օրենքն արգելում է, որ երկրից դուրս գտնվող հոգևոր 
կենտրոններ ունեցող կրոնական կազմակերպությունները ֆինանսավորում ստանան 
այդ արտաքին կենտրոններից, բայց օրենքի այս պահանջն իրագործելու մեխանիզմ 
չկա։ Օրենքը նաև արգելում է կրոնական կազմակերպությունների ֆինանսավորումը 
կուսակցությունների կողմից և կուսակցությունների ֆինանսավորումը կրոնական 
կազմակերպությունների կողմից։  

Օրենքը չի սահմանում կամ կարգավորում օտարերկրացի կրոնական կամավորների 
կացության կարգավիճակը։  

Օրենքի համաձայն գրանցված կրոնական խմբերը կարող են ապահովել իրենց 
հավատացյալների հոգևոր-կրոնական կարիքների ու պահանջմունքների 
բավարարումը. կատարել կրոնական ժամերգություններ, ծեսեր ու 
արարողություններ, ստեղծել կրոնական ուսուցման խմբեր, զբաղվել 
աստվածաբանական, կրոնական և պատմամշակութային ուսումնասիրություններով, 
պատրաստել հոգևորական ծառայության կամ գիտական ու մանկավարժական 
կադրեր, ձեռք բերել և օգտագործել կրոնական նշանակության առարկաներ ու նյութեր, 
օգտվել լրատվության միջոցներից, կապեր հաստատել այլ երկրների եկեղեցական 
կազմակերպությունների հետ և զբաղվել բարեգործությամբ: Օրենքը կրոնական 
խմբերի գրանցման պահանջ չի սահմանում, սակայն գրանցումն անհրաժեշտ է խմբի 
անունից գործարքներ կատարելու համար (օրինակ՝ սեփականություն ունենալ, 
վարձակալել գույք կամ բանկային հաշիվներ բացել): Օրենքը չի սահմանում 
չգրանցված խմբերի իրավունքները:  

Որպես իրավաբանական անձ գրանցվելու համար կրոնական համայնքը պետք է 
Պետռեգիստր ներկայացնի փորձագիտական եզրակացություն Վարչապետի 
աշխատակազմի Ազգային փոքրամասնությունների ու կրոնի հարցերով բաժնից առ 
այն, որ համայնքը համապատասխանում է օրենքի պահանջներին և հիմնված է 
«պատմականորեն կանոնացված որևէ սուրբ գրքի» վրա: Այն պետք է նաև «զերծ լինի 
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նյութապաշտությունից և ուղղված լինի հոգևոր ոլորտները», ունենա առնվազն 200 
չափահաս անդամ և իր ուսմունքով մտնի «համաշխարհային ժամանակակից 
կրոնական-եկեղեցական համայնքների համակարգի» մեջ: Օրենքը չի սահմանում, թե 
ինչ է նկատի առնվում «զերծ է նյութապաշտությունից» ասելիս և չի հստակեցնում, թե 
կրոնական որ համայնքներն են «համաշխարհային ժամանակակից կրոնական-
եկեղեցական համայնքների համակարգի» մաս: Օրենքը սահմանում է, որ այս 
գրանցման պահանջների ցանկը, որի մասով համապատասխանությունը 
հաստատվում է Ազգային փոքրամասնությունների ու կրոնի հարցերով բաժնի կողմից, 
չի վերաբերվում այն կրոնական կազմակերպություններին, որոնք հիմնված են 
ազգային փոքրամասնություն ճանաչված որևէ խմբի, այդ թվում՝ ասորիների, քրդերի, 
ռուսների և եզդիների և այլոց կրոնի վրա: Կրոնական համայնքը կարող է 
Պետռեգիստրի որոշումը դատական կարգով բողոքարկել:  

Քրեական օրենսգրքով արգելվում է «կրոնի ազատության իրավունքի իրականացմանը 
խոչընդոտելը», որի համար սահմանվում է 200.000 ՀՀ դրամ (410 ԱՄՆ դոլար) 
տուգանքից մինչև կալանք՝ առավելագույնը երկու ամիս ժամկետով:  

Մարդու իրավունքների պաշտպանի (ՄԻՊ) գրասենյակը լիազորված է զբաղվել 
պետական կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման պաշտոնյաների կողմից 
թույլ տրված մարդու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների, այդ թվում 
կրոնական ազատության խախտումներով: ՄԻՊ-ը կարող է 
հանձնարարականներ/առաջարկներ ներկայացնել, սակայն դրանց իրականացումը 
պարտադրելու  լիազորություն չունի։ 

Օրենքն արգելում է Ազգային անվտանգության ծառայության (ԱԱԾ) 
աշխատակիցներին լինել կրոնական կազմակերպության անդամ, սակայն օրենքը չի 
սահմանում, թե ինչ է նշանակում «անդամակցությունը» կրոնական 
կազմակերպությանը: Օրենքն արգելում է ոստիկանության, զինված ուժերի և ԱԱԾ 
ծառայողներին, ինչպես նաև դատախազության աշխատակիցներին,  
դիվանագետներին և  հանրային ծառայողներին օգտագործել իրենց ծառայողական 
դիրքը «կրոնական միավորումների» շահերի համար կամ նրանց օգտին քարոզչության 
համար: Թեպետ օրենքը սահմանում է «կրոնական կազմակերպությունը» որպես 
հավատի համատեղ դավանության, ինչպես նաև կրոնական այլ պահանջմունքների 
բավարարման նպատակով ստեղծված քաղաքացիների միավորում, սակայն 
«կրոնական միավորման» սահմանում չի տրվում: Զինծառայողն իրավունք չունի 
ստեղծել կրոնական միավորում: Իսկ եթե զինծառայողը հանդիսանում է կրոնական 
միավորման անդամ, ապա իրավունք չունի զինվորական ծառայության ընթացքում և 
ծառայակիցների շրջանում իրականացնել քարոզչական գործունեություն: Օրենքը 
նաև արգելում է ոստիկաններին, դատախազներին, դիվանագետներին, համայնքային 
ծառայողներին (տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատողներին) 
իրականացնել  կրոնական գործունեություն ծառայողական պարտականությունները 
կատարելու ընթացքում։ Ըստ օրենքի մեկնաբանության հիշյալ անձանց չի արգելվում 
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հաճախել պաշտամունքային արարողությունների կամ մասնակցել այլ կրոնական 
ծեսերի։  

Քրեակատարողական օրենսգիրքը քրեակատարողական հաստատություններին թույլ 
է տալիս կրոնական արարողությունների համար հրավիրել եկեղեցականների և 
օգտագործել կրոնական առարկաներ ու գրականություն: Բանտարկյալները կարող են 
խնդրել հոգևոր աջակցություն՝ իրենց նախընտրած կրոնական խմբից: 
Պաշտպանության նախարարության և ՀԱԵ-ի համատեղ պայմանավորվածությամբ 
միայն ՀԱԵ հոգևորականները կարող են ծառայել որպես զինվորական քահանա։ 

Օրենքը ՀԱԵ-ին հիվանդանոցներում, մանկատներում, գիշերօթիկ դպրոցներում, 
զորամասերում, և ազատազրկման վայրերում ազատ մուտքի ու մշտական 
ներկայացուցիչ ունենալու իրավունք է վերապահում, մինչդեռ մյուս կրոնական 
խմբերը կարող են ներկայացուցիչ ապահովել հիշյալ կառույցներում միայն տվյալ 
հաստատության ղեկավարից թույլտվություն ստանալու դեպքում: Օրենքը նաև 
նախատեսում է, որ պետությունը չի միջամտի ՀԱԵ-ի՝ ողջ երկրի տարածքում 
ազատորեն քարոզչություն իրականացնելու և իր հավատը տարածելու ազգային 
եկեղեցու բացառիկ իրավունքի իրացմանը:  

Օրենքը սահմանում է, որ հանրակրթական դպրոցներում ուսուցումն աշխարհիկ է, և 
նշում, որ «կրոնական գործունեությունը և քարոզչությունն ուսումնական 
հաստատություններում արգելվում են, բացառությամբ օրենքով սահմանված 
դեպքերի»: 2021-22 և 2022-23 ուստարիների ուսումնական պլանի դպրոցական 
բաղադրիչում շարունակել է մնալ Հայոց եկեղեցու պատմություն (ՀԵՊ) առարկան, որը 
պատմությունն ուսուցանելուց զատ նաև ներառում է ՀԱԵ արժեքներն ու 
վարվելակերպը։ Եթե հանրային կամ մասնավոր դպրոցն ընտրում է այդ առարկան, 
ապա տվյալ դպրոցի բոլոր աշակերտների համար այն դառնում է պարտադիր 
առարկա 5-11-րդ դասարաններում. չկա աշակերտին կամ նրա ծնողին առարկայից 
հրաժարվելու հնարավորություն տվող դրույթ:  

ՀԱԵ-ն իրավունք ունի մասնակցել ՀԵՊ առարկայի ուսումնական ծրագրերի և 
դասագրքերի մշակմանը, այն դասավանդող ուսուցիչների որակավորման 
պահանջների սահմանմանը: Թեպետ եկեղեցին կարող է առարկան դասավանդող 
ուսուցիչների թեկնածություններ առաջադրել, սակայն ՀԵՊ ուսուցիչները 
հանդիսանում են պետական աշխատողներ: Օրենքը ՀԱԵ-ին իրավունք է շնորհում 
կազմակերպել կրոնական ուսուցման կամավոր արտածրագրային դասընթացներ 
պետական կրթական հաստատություններում: Մյուս կրոնական խմբերը կարող են 
իրենց անդամների համար կրոնական ուսուցում իրականացնել իրենց պատկանող 
հաստատություններում, սակայն ոչ հանրակրթական ուսումնական 
հաստատությունների տարածքում: 

Աշխատանքային օրենսդրությամբ գործատուներին արգելվում է աշխատակիցների 
կրոնական հայացքների մասին տվյալների հավաքագրումն ու վերլուծությունը: 
Աշխատանքային օրենսդրությամբ նախատեսվում է ազգային, կրոնական տոները կամ 
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հիշատակի օրերը նշելու համար տարեկան մինչև չորս օր չվճարվող արձակուրդի 
տրամադրում աշխատողին՝ անկախ կրոնական պատկանելությունից։  

Այն անձանց համար, որոնց կրոնական դավանանքին կամ համոզմունքներին 
հակասում է զինվորական ծառայություն անցնելը, օրենքը սահմանում է պարտադիր 
երկամյա զինվորական ծառայության երկու այլընտրանք՝ այլընտրանքային (զենքի 
հետ կապ չունեցող) զինվորական ծառայություն 30 ամիս տևողությամբ կամ 
այլընտրանքային աշխատանքային ծառայություն 36 ամիս տևողությամբ: 
Այլընտրանքային ծառայությունից խուսափելը համարվում է քրեորեն պատժելի 
արարք, որի համար նախատեսված պատժամիջոցները, պայմանավորված գործի 
հանգամանքներով, կարող են լինել 2 ամսվա կալանքից մինչև 8 տարվա 
ազատազրկում:  

Քրեական օրենսգրքով արգելվում է բռնության կոչերով կրոնական ատելության 
հրահրումը հրապարակային հայտարարությունների, լրատվության կամ հանրային 
դիրքն օգտագործելու միջոցով և դրա համար սահմանվում է տույժ 200.000-ից 500.000 
ՀՀ դրամի սահմաններում (410-1000 ԱՄՆ դոլար) կամ ազատազրկում 2-ից 6 տարի 
ժամկետով:  

Երկիրը Քաղաքացիական ու քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային 
դաշնագրի մասնակից պետություն է:  

Կառավարության գործունեությունը 

Շարունակվել է իրավաբան և բահայի համայնքի հայտնի դեմքերից մեկի՝ Էդվարդ 
Մանասյանի նկատմամբ դատաքննությունը, որին 2017թ․ մեղադրանք էր առաջադրվել  
Հայաստանում հաստատվելու ցանկություն ունեցող իրանցիներին 
խորհրդատվություն ապահովելու միջոցով դեպի երկիր անօրինական միգրացիային 
աջակցելու համար։ Բահայի համայնքի անդամները նշում էին, որ իրավասու 
մարմիններն այս գործը հարուցել են Մանասյանի կրոնական հայացքների 
պատճառով։ Մարտի 26-ին երկրի բարձրագույն վերաքննիչ մարմինը՝ Վճռաբեկ 
դատարանը մերժեց համայնքի հայցը, որով բողոքարկվում էր ստորին ատյանի 
դատարանների կողմից 2020թ․ համայնքի ներկայացրած հայցերի մերժումը՝ կապված 
ԱԱԾ-ի կողմից համայնքի գրասենյակի և քարտուղարի անօրինական 
գաղտնալսումների և դրանք Մանասյանի դեմ մեղադրանք ներկայացնելու 
նպատակով օգտագործելու հետ։ Սեպտեմբերի 25-ին բահայի համայնքը իրենց 
քարտուղարի անունից հայց ներկայացրեց Մարդու իրավունքների եվրոպական 
դատարան (ՄԻԵԴ)։ Համայնքը հոկտեմբերի 5-ին ես երկու այլ հայց է ներկայացել 
ՄԻԵԴ-ին՝ մեկը համայնքի նախագահի անունից և մեկն էլ որպես կրոնական 
կազմակերպություն: Տարեվերջի դրությամբ  դատավոր Արման Հովհաննիսյանի 
նախագահությամբ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում դեռևս 
շարունակվում էր Մանասյանի գործով դատաքննությունը։ 
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Հուլիսի 29-ին իրավապաշտպան ակտիվիստ Սաշիկ Սուլթանյանին մեղադրանք  
առաջադրվեց «ատելություն հրահրելու» համար, որը պատժվում է 3-6 տարվա 
ազատազրկմամբ․ հիմքը լրագրողի հետ off-the-record (հրապարակման ոչ ենթակա) 
զրույցում նրա հնչեցրած քննադատական մեկնաբանություններն էին երկրում 
եզդիների նկատմամբ վերաբերմունքի վերաբերյալ, որոնք լրագրողը ծածուկ  
ձայնագրել և հանրայնացրել էր։ Մայիսի 26-ին մի շարք ՀԿ-ներ, այդ թվում՝ 
«Թրանսփերենսի ինթերնեյշնլը» համատեղ հայտարարություն հրապարակեցին, 
որտեղ նշվում էր, որ այդ գործը նախադեպ է դառնում, որը «խափանում է 
փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների կամ այլոց կողմից 
փոքրամասնություններին վերաբերվող խտրական կամ մարդու իրավունքներին 
վերաբերվող այլ խնդիրների հրապարակային արծարծումը»։ «Հյուման ռայթս վոտչի» 
հայտարարությամբ այս քրեական հետապնդումն համարվում էր չարամիտ, իսկ 
քրեական մեղադրաքը՝ շինծու։ Օգոստոսի 6-ին ՄԻՊ-ը հայտարարեց, որ իր 
գրասենյակը կիսում է այս մտահոգությունները՝ նկատելով, որ անգամ եթե 
Սուլթանյանի հնչեցրած քննադատական խոսքը որոշ մասերով իրականությանը չի 
համապատասխանում, դա չի նշանակում, որ նա պետք է քրեական 
պատասխանատվության ենթարկվի: Գործով առաջին դատական նիստը տեղի 
ունեցավ նոյեմբերի 24-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում՝ 
դատավոր Կարեն Ֆարխոյանի նախագահությամբ։ Տարեվերջի դրությամբ 
Սուլթանյանի գործով դատաքննությունը շարունակվում էր։  

Երկրի գրեթե բոլոր մասնավոր և հանրային դպրոցներում շարունակվել է Հայոց 
եկեղեցու պատմություն առարկայի դասավանդումը 5-11-րդ դասարաններում: 
Այնուհանդերձ, փետրվարին կառավարությունն հայտնեց, որ պլանավորում է 
կրթական լայն բարեփոխումների համատեքստում հանրակրթական դպրոցների 
պարտադիր առարկայական ծրագրից հանել «Հայոց եկեղեցու պատմություն» 
առարկան՝ հայոց եկեղեցու պատմությունը ներառելով «Հայագիտության» առավել 
ընդգրկուն առարկայական ծրագրում։ Կրթական նոր չափորոշիչներն ուսումնական 
տարվա ընթացքում փորձնական/պիլոտային տարբերակով ներդրվել են Տավուշի 
մարզում։ Կրթության նախարարությունը հայտնել է, վերանայված չափորոշիչների 
լիարժեք ներդրումը պլանավորվում է 2023թ․ սկզբին, երբ ավարտվեն ուսուցիչների 
վերապատրաստումներն ու վերանայվեն ընթացիկ ուսումնական նյութերը։ 

Պարտադիր առարկայական ծրագրից «Հայոց եկեղեցու պատմություն» առարկան 
հանելու կառավարության որոշման շուրջ նշանակալի հանրային բանավեճ ծավալվեց։ 
Շատ անհատներ, այդ թվում՝ ծնողներ, ուսուցիչներ և ՀԱԵ եկեղեցական ծառայողներ 
գտնում էին, որ դասընթացն օգնում է հայկական ինքնության վրա հիմնված արժեքային 
համակարգ ձևավորելու հարցում, իսկ մյուսները կարծում էին, որ դպրոցները պետք է 
մնան աշխարհիկ, իսկ բարոյական արժեքները կարող են ձևավորվել նաև ՀԵՊ 
դասընթացից դուրս։ Քաղաքացիական հասարակության բազմաթիվ գործիչներ, որոնք 
վաղուց քննադատում էին ՀԵՊ-ի դասավանդումը՝ այն դիտարկելով որպես կրոնական 
ինդոկտրինացիա, ողջունեցին այս որոշումը։  
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Փետրվարին հաստատված կրթական բարեփոխումների համատեքստում ՀԵՊ 
դասաժամերի շուրջ 75 տոկոս կրճատման մասին հաղորդումներից հետո ՀԱԵ-ն 
ապրիլի 28-ին հայտարարություն արեց, որտեղ խիստ անհամաձայնություն էր 
հայտնում ՀԵՊ դասավանդման հետ կապված փոփոխությունների և կրթական 
բարեփոխումների վերաբերյալ։ Հայտարարությունում ասված էր․ «Նկատի առնելով 
իշխանությունների կողմից «Հայոց եկեղեցու պատմություն» առարկան պարտադիր 
առարկայացանկից հնարավորինս դուրս մղելու հետևողականորեն իրագործվող 
ապազգային քաղաքականությունը, Մայր Աթոռի Կրթական հարցերով ենթախումբը 
ամեն ջանք ի գործ է դնելու՝ կանխելու համար կործանարար այս մոտեցումը և 
հասնելու մեր ժողովրդի կենսական շահերին ծառայող իր՝ թե՛ պատմական, թե՛ 
բարոյական և թե՛ իրավական պահանջների կատարմանը»: 

Ըստ Արդարադատության նախարարության պաշտոնական տեղեկատվության 
կալանքի տակ գտնվողների ու դատապարտյալների հոգևոր կարիքները 
բավարարելու համար ՀԱԵ հոգևորականները կանոնավոր այցելել են 
քրեակատարողական հիմնարկներ, անցկացրել մկրտություններ, պատարագներ և 
նշել տոները նրանց հետ։ Նախարարությունը ոչինչ չէր հիշատակել այլ կրոնական 
խմբերի հոգևորականների կողմից կալանքի տակ գտնվողների ու 
դատապարտյալների հոգևոր կարիքներ բավարարման հնարավորության մասին։  

Թեպետ կրոնական խմբերի անդամակցելու արգելքը սահմանող օրենքը շարունակում 
էր գործողության մեջ մնալ ԱԱԾ-ի աշխատակիցների համար (կառավարությունը մինչ 
Սահմանադրական դատարանի կողմից այդ արգելքը հակասահմանադրական 
ճանաչելու մասին որոշման ընդունումը 2020թ․ վերացրել էր այդ արգելքը 
ոստիկանության, քրեակատարողական և փրկարար ծառայությունների համար), 
սակայն պետական պաշտոնյաների կողմից չեն եղել հաղորդումներ կրոնական խմբի 
անդամակցելու կամ կրոնական խմբի հետ առնչություն ունենալու հիմքով 
աշխատանքից ազատման դեպքերի մասին ԱԱԾ-ում։ Փոքրամասնական կրոնական 
խմբերից մեկը հայտնում էր, որ չնայած 2020թ․ ազատականացմանը իրենց 
անդամներից որևէ մեկը չի ձգտում աշխատանքի տեղավորվել պետական օղակում, 
քանի որ կար արմատացած վախ, որ պետական օղակում աշխատելու դեպքում ի 
վերջո ստիպված կլինեն հետ կանգնել իրենց հավատքից։  

Հոկտեմբերի 4-ին ընդհանուր իրավասության դատարանը որոշում կայացրեց Սևանի 
ավետարանական քրիստոնյա ուսուցչուհու իրավունքների վերականգման 
վերաբերյալ․ ուսուցչուհու անունից դատարան էր դիմել «Կրոնի և իրավունքի 
կենտրոն» ՀԿ-ը։ Դպրոցի տնօրենն ուսուցչուհուն հունվարին ազատել էր 
աշխատանքից․ մինչ այդ տարաձայնությունների պատճառով նրանց միջև տարիներ 
շարունակ կար լարվածություն և ուսուցչուհու նկատմամբ տիրում էր հալածանքի 
մթնոլորտ․ ըստ ՀԿ-ի՝ տնօրենը աշխատանքից ազատելու նպատակով շահարկել էր 
ուսուցչուհու կրոնական պատկանելությունը։ ՀԿ-ից նշում էին, որ 2020թ․ տնօրենը 
մանկավարժական խորհրդի նիստին հրավիրել է քաղաքի ՀԱԵ քահանային՝ 
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քննարկման առարկա դարձնելով ուսուցչի կրոնական հայացքները։ Քահանան 
ավետարանական ընտանիքի եկեղեցիներին որակել է որպես քայքայիչ աղանդներ, 
լրտեսներ և «ազգային անվտանգության սպառնալիք, ավելի վտանգավոր, քան 
կորոնավիրուսը»։ Դատարանը, անհիմն համարելով ուսուցչուհուն աշխատանքից 
ազատելը, վճռել է նրան վերականգնել աշխատանքում և դպրոցից հօգուտ  նրա 
բռնագանձել հարկադիր պարապուրդի ողջ ժամանակահատվածի աշխատավարձը։ 

Թեպետ երկրից դուրս գտնվող հոգևոր կենտրոններից կրոնական 
կազմակերպություններին ֆինանսավորում տրամադրելն արգելող իրավական 
դրույթի կիրառման մեխանիզմ չկար, սակայն մի շարք կրոնական 
կազմակերպություններ փաստել են, որ հարգել են այդ արգելող դրույթը և 
սահմանափակել իրենց գործունեությունը, քանի որ չեն ցանկացել խախտել օրենքը։ 

Ըստ փորձագետների՝ օտարերկրացի կրոնական կամավորների հրավիրման և 
կացության մասին իրավական կարգավորումների բացակայությունը հանգեցրել է 
նրան, որ որոշ փոքրամասնական կրոնական խմբերի օտարերկրացի կամավորներ 
ստիպված են եղել լքել երկիրն այնտեղ 180 օր մնալուց հետո և կրկին վերադառնալ՝ 
զբոսաշրջիկի կարգավիճակը թարմացնելու նպատակով։ Այս ուղևորությունները 
հատկապես դժվար էին՝ ՔՈՎԻԴ-19-ով պայմանավորված սահմանափակումների 
պատճառով։  

Եղել են հաղորդումներ տարվա ընթացքում կրոնական հիմքերով ապաստան 
հայցողների դիմումների մերժման չհիմնավորված դեպքերի վերաբերյալ։ Ապաստան 
հայցելու ընթացակարգերին քաջատեղյակ անհատները նշում էին, որ ապաստանի 
հետ կապված նախնական ընթացակարգերում կրոնական գործոնը մերժման հիմք չի 
եղել։ Նույն աղբյուրները նաև նշում էին, որ դատական վերանայման փուլում մերժման 
համար վճռորոշ են կառավարության կողմից ազգային անվտանգության հետ կապված 
գնահատումները, իսկ ոչ-քրիստոնյա անձանց պարագայում անվտանգության հետ 
բացասական եզրակացությունները, ըստ հաղորդումների, ավելի հավանական էին։ 

Հոկտեմբերի դրությամբ Եհովայի վկաների 124 հետևորդ այլընտրանքային 
քաղաքացիական աշխատանքային ծառայություն էին անցնում՝ դավանական 
համոզմունքներից ելնելով զինվորական ծառայություն չանցնելու իրավունքի հիման 
վրա․ թիվը գրեթե նույնական է եղել նաև նախորդ տարիներին, իսկ այդ ծրագրով 
ծառայությունն ավարտածների թիվը կազմում էր 302 հոգի։  Այլընտրանքային 
ծառայությունը ներառում էր զբաղվածություն տարբեր հիվանդանոցներում, 
տեղական կոմունալ ծառայություններում, կանաչապատման աշխատանքներում, 
գիշերօթիկ դպրոցներում, տուն-ինտերնատներում ու մանկատներում։ Ըստ 
կառավարության աղբյուրների՝ միայն Եհովայի վկաներն են մասնակցել 
այլընտրանքային քաղաքացիական աշխատանքային ծառայության ծրագրին, ընդ 
որում նրանցից ոչ մեկը չի ընտրել այլընտրանքային զինվորական ծառայություն։ 

Մայիսի 19-ին կառավարությունը համաներում հայտարարեց բոլոր նրանց, ովքեր չէին 
անցել զինվորական կամ այլընտրանքային ծառայություն կամ 27 տարին լրանալուց 
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հետո պաշտպանության նախարարությանը չէին վճարել ծառայությունից խուսափելու 
համար նախատեսված տուգանքը, որը նրանց ազատում էր քրեական 
պատասխանատվությունից։ Այս ծրագիրը ծառայությունից խուսափելու նպատակով 
երկրից հեռացած տղամարդկանց թույլ էր տալիս ետ վերադառնալ։ Եhովայի վկաները 
նշում էին, որ եթե անձը իր կրոնական համոզմունքներից ելնելով չի ցանկանում 
գումարը վճարել պաշտպանության նախարարությանը, ապա որևէ այլ կառույցի 
վճարելու մեխանիզմ չկա։ Համաներման արդյունքում Եվոհայի վկաների առնվազն 1 
հետևորդ, որը հրաժարվել էր տուգանքը վճարել պաշտպանության 
նախարարությանը, կարողացավ խուսափել քրեական պատասխանատվությունից։  

Իրավապաշտպան խմբերի գնահատմամբ ՀԱԵ-ի և կառավարության միջև 
հարաբերությունների հրապարակային վատթարացում կար։ 2020թ․ դեկտեմբերին 
ՀԱԵ առաջնորդ Կաթողիկոս Գարեգին II-ը վարչապետ Փաշինյանին կոչ արեց 
հրաժարական ներկայացնել։ Հունիսի 12-ին  նախընտրական քարոզարշավի 
ընթացքում վարչապետ Փաշինյանը նշեց, որ ՀԱԵ կոռումպացված հոգևորականները 
վարկաբեկում են Եկեղեցին։ Ի պատասխան Մայր աթոռ Էջմիածնից (ՀԱԵ 
կառավարման մարմնից) հայտարարություն եղավ, որտեղ նշված էր, որ Փաշինյանը 
«շարունակում է քարոզարշավի ընթացքում հանիրավի մեղադրանքներ հնչեցնել 
Հայոց եկեղեցու հասցեին։ Եկեղեցու և ազգային-հոգևոր արժեքների հանդեպ ներկա 
իշխանության վերաբերմունքը մեր ժողովրդին հայտնի է»։  

Նոյեմբերի 17-ին Ազգային ժողովն հավանության արժանացրեց տոն և հիշատակի 
օրերի մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխություններին, որոնցով տոների շարքից 
հանվում էին հունվարի 5-ը (Սուրբ Ծննդի նախօրե) և հունվարի 7-ը (Մեռելոց օր), 
չնայած ՀԱԵ-ն Ազգային ժողովին դիմել էր այդ օրերը տոների շարքում պահպանելու 
խնդրանքով։ Հունվարի 6-ը՝ ՀԱԵ Սուրբ Ծնունդը շարունակում է լինել պետական տոն։  
Էկոնոմիկայի նախարարությունը, որը հեղինակել էր այս օրենսդրական 
նախաձեռնությունը նշում էր, որ Նոր տարվա/Սուրբ Ծննդյան տոները 8 օրվա 
փոխարեն 4 դարձնելը կկրճատի տնտեսությանն առնչվող բացասական 
հետևանքները։  

Տարվա ընթացքում հաղորդումներ չեն եղել 2019թ․ ստեղված կառավարության և ՀԱԵ-
ի միջև հարաբերությունների հարցերով աշխատանքային խմբի նիստերի մասին։  

Կառավարությունը ՀԱԵ քահանաներին հրավիրեց թաղման կրոնական ծես կատարել 
2020թ․ հակամարտության ընթացքում զոհվածների համար, անգամ եթե նրանք ՀԱԵ 
հետևորդ չէին։ Փոքրամասնական կրոնական խմբերի գերակշիռ մասն այստեղ որևէ 
խնդիր չտեսավ, սակայն կրոնական խմբերից մեկը նկատել էր, որ լավ կլիներ, եթե 
նախապես իրենց հարցնեին։ Նրանք նշում էին, որ որոշ ընտանիքների զարմացրել է 
ՀԱԵ քահանաների ներկայությունը, սակայն իրենք չեն բարձրաձայնել իրենց 
հարազատների հավատքը․ խումբը նշում էր, որ ընտանիքները մտահոգություն 
ունեին, որ դա կարող է անդրադառնալ հուղարկավորություններն անցկացնելու և 
գերեզմանատեղեր հատկացնելու կառավարության որոշման վրա։  
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Սեպտեմբերի 27-ին  Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի կողմից 
ընդունվեց «Հայաստանի և Ադրբեջանի/Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության 
հումանիտար հետևանքները» վերտառությամբ բանաձևը, որտեղ ասվում էր, որ 
«վաղուց ի վեր ձգվող հակամարտությունը աղետալի ազդեցություն է գործել 
տարածաշրջանի մշակութային ժառանգության ու գույքային հարցերում, որի համար 
պատասխանատու են թե՛ Հայաստանը, թե՛ Ադրբեջանը»։ Խորհրդարանական 
վեհաժողովը դատապարտում էր Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած, իսկ 
մինչ այդ Հայաստանի աջակցությունը վայելող անջատողականների կողմից 
վերահսկվող տարածքներում տեղ գտած վնասումներն ու ոչնչացումները, որոնց 
համար ըստ բանաձևի պատասխանատու էր Հայաստանը․ մասնավորապես նշվել է 
«Աղդամի, Ֆիզուլու և այլ տարածքների գրեթե ամբողջական ոչնչացումն ու թալանը 
վերջին 30 տարվա ընթացքում, ինչպես նաև մշակութային ժառանգության 
փոխանցումը»։ 

Տարածքներն այցելած դիվանագետները, քաղաքացիական հասարակության 
ներկայացուցիչները և լրագրողները նշում էին, որ հայկական վերահսկողության տակ 
գտնվելու ժամանակահատվածում մոտ 400․000 հոգի կազմող էթնիկ ադրբեջանցի 
համայնքների կողմից օգտագործվող հարյուրավոր վայրեր՝ այդ թվում՝ մզկիթների մեծ 
մասը, սրբավայրեր և գերեզմանոցներ,  թալանվել, պղծվել, բարբարոսության են 
ենթարկվել և/կամ ոչնչացվել են։  

Միջազգային ֆոտոլրագրող Ռեզա Դեղատին, որ մասնագիտական շրջանակներում  
հայտնի է ՌԵԶԱ անվամբ, փաստագրել է տասնյակ ադրբեջանական գերեզմանոցների 
համակարգային ավերումը Ֆիզուլիում, Աղդամում, Զանգիլանում, Քելբաջարում և 
Ջեբրայիլում։ Գերեզմանները պղծվել էին, որոշ դեպքերում փոսեր էին փորվել 
գերեզմանները թալանելու համար, այլ տեղերում կային ծանր շինարարական 
տեխնիկայի կիրառմամբ քանդելու և արտաշիրմելու ապացույցներ։ Տապանաքարերի 
նկատմամբ հետևողական բարբարոսության հետևանքով շատ քիչ գերեզմաններ էին 
մնացել անխաթար։ Շատ տապանաքարերի վրա քանդակված դիմանկարներ մուրճով 
կամ այլ գործիքով ոչնչացվել էին։ Բացի այդ, ադրբեջանական գերեզմաններից դիերն 
արտաշիրմվել էին, ապա հեռացվել էին ոսկյա ատամները, իսկ գանգերն ու ոսկորներն 
այս ու այն կողմ էին ցրված ադրբեջանական գերեզմանոցում, իսկ որոշ դեպքերում 
ամբողջությամբ բացակայում էին։ Ըստ Դեղատիի՝ հայկական գերեզմանները գրեթե 
ամբողջովին անխաթար էին։ 

Ըստ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների, ՄԱԿ-ի զարգացման 
ծրագրի և Ադրբեջանի կառավարության՝ Ադրբեջանին վերադարձված տարածքներում 
իրականացված մեծածավալ հանքարդյունահանման հետևանքով անհնար է դարձել 
հասնել գյուղերի ու քաղաքների հարյուրավոր կրոնական վայրեր, որոնց հասցված 
վնասների չափը դեռևս տարիներ շարունակ հնարավոր է անհայտ մնա։ Հայտնի է, որ 
նշանակալի կրոնական հուշարձաններից վնասվել են օրինակ՝ Ֆիզուլիի շրջանի 19-րդ 
դարի Հաջի Ալաքբար մզկիթը, որը ոչնչացվել է և Աղդամի Ջումա մզկիթը, որի 
պատերին հայալեզու գրաֆիտի է արված, իսկ մեհրաբի (Մեքքա քաղաքին ուղղված 
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աղոթախորշի) շուրջ կրակված փամփուշտներից առաջացած փոսեր են։  Թալանվել, 
պղծվել, բարբարոսության են ենթարկվել և/կամ ոչնչացվել են Աղդամի բոլոր 
գերեզմանոցները, այդ թվում՝ Իմարաթ Գարվանդի սուրբ ու պատմական գերեզմանը 
(18-րդ դար), քաղաքի «Նահատակների պուրակը»։ «Նահատակների պուրակ» այցելած 
արևմտյան դիվանագետները հայտնում էին, որ տեսել են փոսեր, որտեղ ժամանակին 
մարդիկ են թաղված եղել և նշել, որ գերեզմանատանը մնացել էր սոսկ մեկ կոտրված 
տապանաքար։ Քանի որ կրոնն ու էթնիկ պատկանելությունը սերտորեն 
փոխկապակցված են, այս միջադեպերը դժվար է որակել որպես բացառապես 
կրոնական ինքնությանն առնչվող դեպքեր։  

ՄԱՍ III. ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԳԱՆՔԸ ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԿԱՏՄԱՄԲ 

Որոշ կրոնական փոքրամասնություններ, օրինակ՝ 7-րդ օրվա ադվենտիստները, մի 
շարք ավետարանական խմբեր, ինչպես նաև Եհովայի վկաների ներկայացուցիչները 
հայտնում էին, որ նախորդ տարվա համեմատ ընդհանուր առմամբ բարելավվել է 
հասարակության վերաբերմունքն իրենց հանդեպ և նշում էին, որ ԶԼՄ-ներում 
բացասական անդրադարձ գրեթե չի եղել կամ շատ չնչին է եղել։ Թեպետ ՀԿ-ները նշում 
էին, որ նախորդ տարվա համեմատ ավելի քիչ են եղել հակասեմական գրառումները 
սոցիալական հարթակներում, սակայն եղել են հակասեմական ենթատեքստով 
գրառումներ, որոնք քննադատել են ԱՄՆ քաղաքացի հանդիսացող մի հրեա 
գործարարի։ 

Ավետարանական ուղղվածության «Կյանքի խոսք» եկեղեցին, որին նախորդ 
իշխանությունները մեղադրում էին 2018թ․ հեղափոխության ընթացքում 
դերակատարում ունենալու համար, շարունակաբար գտնվել է անանուն սոցիալական 
օգտատերերի ատելության խոսքի ու անարգանքի թիրախում, ընդ որում Եկեղեցու 
առաջնորդները նշում էին, որ այդ օգտահաշիվները ստեղծվել են իրենց 
թիրախավորելու նպատակով։ Ատելություն խոսքը, այդ թվում՝ մեղադրանքները 
Ադրբեջանի հետ կապեր ունենալու մեջ և պարսավանքը ՔՈՎԻԴ-19-ի 
պատվաստումներին աջակցելու համար, տեղ էին գտնում այնպիսի հարթակներում, 
ինչպիսիք են՝ Telegram-ը, YouTube-ը և Facebook-ը։ Անհայտ անձինք նաև Եկեղեցու 
առաջնորդ, հոգևոր հովիվ Արթուր Սիմոնյանի անունով կեղծ օգտահաշիվ էին բացել 
Facebook-ում, որտեղ ներկայացվում էին վիրավորական դիրքորոշումներ։ Եկեղեցին 
ատելության խոսքի և կեղծ օգտահաշվի մասին հաղորդումներ է ներկայացրել 
սոցիալական հարթակները տնօրինող ընկերություններին, սակայն վերջիններս նշել 
են, որ չեն գտել ապացույցներ հարթակի կիրառման ստանդարտները խախտելու 
վերաբերյալ։ Սիմոնյանը նշում էր, որ իր  Facebook-յան էջի համար խնդրել է ստուգված 
լինելը հավաստող կցանշան (Facebook-ի էջին ամրակցված նշան, որը հայտնվում է 
օգտահաշվի իսկությունը ստուգելուց հետո), որպեսզի այդ կերպ կանխի իրեն 
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վերագրվող կեղծ էջերի ստեղծումը, սակայն ընկերությունից հայտնել են, որ իր էջի 
ակտիվությունը բավարար չէ կցանշանի հատկացման համար։ 

Փետրվարի 18-ին ԱԱԾ-ը կասեցրեց  2018թ․ հարուցած քրեական գործի քննությունը 
Facebook-յան մի էջի առնչությամբ, որն ըստ ստեղծողների իբրև կապված էր և՛ «Կյանքի 
խոսք» եկեղեցու, և՛ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի «Քաղաքացիական պայմանագիր» 
կուսակցության հետ: ԱԱԾ-ը եզրակացրել էր, որ գործում հանցակազմը բացակայում 
է։  

Հրեական համայնքի անդամները հայտնում էին, որ հակասեմականության 
դրսևորումները 2020թ․ աշնանը Ադրբեջանի հետ ինտեսիվ  ռազմական 
գործողություններից հետո ավելացել են, ինչը հրեական համայնքը և հանրային 
լրատվամիջոցները մեծապես վերագրում էին Ադրբեջանի կողմից ռազմական 
գործողություններում իսրայելական արտադրության զենքերի օգտագործմանը։ 
Հրեական համայնքի անդամները նշում էին, որ սոցիալական հարթակներում կրկին 
եղել են հրեաներին ուղղված մեղադրանքներ, որոշ դեպքերում հրեաներին 
վիրավորական կերպով պատկերող ծաղրանկարներ։ Հրեաներին ուղղված 
մեղադրանքները առավելապես տեղ էին գտնում  Facebook-ում՝ անանուն, 
հակակառավարական անձանց հրապարակումներում և ուղղված էին միջազգային 
հիմնադրամի հրեա ղեկավարին: Հրեական համայնքի անդամները նաև հայտնել են 
հանրային տրանսպորտում նրանց ուղղվող հակասեմական մեկնաբանությունների 
մասին։ 

Ըստ կրոնական փոքրամասնությունների՝ հունիսին կայացած արտահերթ 
խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի շրջանում նախորդ 
ընտրությունների համեմատ կրոնական փոքրամասնությունները ավելի քիչ 
դեպքերում են քաղաքական շարժառիթներով թիրախավորվել։ Կրոնական 
փոքրամասնությունների ակտիվիստները նշում էին, որ քարոզարշավի ընթացքում 
ընդդիմադիր մի գործիչ, որը երբևէ ընտրովի պաշտոն չէր զբաղեցրել և որին 
քաղաքացիական հասարակության մի խմբի ներկայացուցիչ բնութագրեց որպես 
հանրաճանաչություն չվայելող, նշել էր, որ կրոնական կազմակերպություններն 
ակտիվ դերակատարում են ունեցել 2018թ․ կառավարության տապալման հարցում և 
առանցքային դեր կխաղան ընտրություններում։ Նա որպես առանձնապես ակտիվ 
կառույց առանձնացրել էր «Կյանքի խոսքը»։ Նա նաև նշել էր, որ «հովիվները հոտին 
ասում են՝ ում օգտին է պետք քվեարկել և նրանք դա անում են» և «անգամ Եհովայի 
վկաներն են միջամտում քաղաքական գործընթացներին»՝ հավելելով, որ 
փոքրամասնական կրոնական խմբերը ֆինանսավորվում են արտերկրից։ «Կյանքի 
խոսք» եկեղեցուն և Եհովայի վկաներին նա անվանում էր «աղանդներ»՝ մի եզրույթ, որը 
չի կիրառվում կրոնական խմբերի կողմից իրենց մասին խոսելիս և ընդհանուր առմամբ 
ունի բացասական հնչերանգ։ 

ՔՈՎԻԴ-19 համավարակի շրջանում որոշ կրոնական խմբեր մեծացրել են իրենց 
առցանց ներկայությունը և արդյունքում առցանց մեկնաբանություններում եղել են թե՛ 
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դրական, թե՛ բացասական արձագանքներ։ Կրոնական փոքրամասնությունների 
ղեկավարները նշում էին, որ 2020թ․ սկսած նվազել է կրոնական 
փոքրամասնությունների թիրախավորումը խոսքով թե՛ առցանց, թե՛ առերես 
տիրույթներում, քանի որ մինչ այդ կրոնական փոքրամասնություններին 
թիրախավորող խմբերը առավելապես զբաղված են եղել 2020թ․ աշնան 
պատերազմական գործողություններին հաջորդած ու ՔՈՎԻԴ-19-ին վերաբերող 
հարցերի քննարկմամբ։  

Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի կողմից 2020թ․ դեկտեմբերին 
հրապարակած համապետական հարցմամբ դիտարկվել էր հասարակական կարծիքը 
մարդու իրավունքների և ատելության խոսքի վերաբերյալ՝ սոցիալական հարթակների 
շեշտադրմամբ։ Հարցումն անցկացվել էր 2020թ․ օգոստոսին։ Ըստ հարցման 
տվյալների՝ հարցվողների 6 տոկոսը նշել են, որ խղճի, մտքի և կրոնի ազատությունը 
մշտապես ոտնահարվել է (հարցը չէր մասնավորեցրել, թե ում կողմից)․ 45 տոկոսը 
կարծում էր, որ ոտնահարումները որոշակի ժամանակահատվածում են եղել․ 33 
տոկոսը նշում էր, որ դրանք եղել են 2018թ․ հեղափոխությունից առաջ․ 6 տոկոսն ասում 
էր, որ եղել են  2018թ․ ապրիլից հետո․ ևս 6 տոկոսն էլ նշում էր, որ եղել է 2020թ․ 
ՔՈՎԻԴ-19 համավարակի հետ կապված արտակարգ դրության մասին որոշման 
ժամանակահատվածում։ Նույն հարցումը ցույց էր տալիս, որ հարցվողների 55 տոկոսը 
կարծում է, որ կրոնական փոքրամասնությունների իրավունքները լավ պաշտպանված 
են կամ փոքրիշատե պաշտպանված են, իսկ 18 տոկոսը կարծում էր, որ նրանց 
իրավունքները ընդհանրապես պաշտպանված չեն կամ մասամբ պաշտպանված չեն, 
իսկ հարցվողների մնացած մասը հրաժարվել էր պատասխանել այդ հարցին։ 
Պաշտպանված լինելու ընկալումը ՀԱԵ հետևորդների (իրենց պաշտպանված էին 
համարում 74 տոկոսը) ու այլ կրոնական խմբերի հետևորդների (իրենց պաշտպանված 
էին համարում 58 տոկոսը) մոտ տարբերվում էին։  Հարցվածների 77 տոկոսը նշում էին, 
որ չեն նկատել վիրավորական, թշնամական կամ սպառնալի վերաբերմունք որևէ 
անձի նկատմամբ՝ պայմանավորված վերջինիս կրոնական կամ դավանական 
պատկանելությամբ։ Հարցվածների 35 տոկոսը մատնանշել էր, որ կրոնական 
փոքրամասնությունները հաճախ  կամ երբեմն հայտնվում են ատելության խոսքի 
թիրախում, իսկ 53 տոկոսը նշում էր, որ դա երբեք չի լինում կամ հազվադեպ է լինում։ 
41 տոկոսը կարծում էր, որ հատուկ միջոցներ պետք է ձեռնարկվեն կրոնական 
փոքրամասնություններին ատելության խոսքից պաշտպանելու համար։  

Փոքրամասնական կրոնական խմբի հաղորդման համաձայն իրենց անդամների 
կողմից իրենց հավատքին ազատ դավանելու հարցում հիմնական հետ պահող 
գործոնը շարունակում է մնալ ճնշումը հասարակության ու ընտանիքի կողմից։  

Փետրվարի 12-ին պղծվել էին Երևանում Հոլոքոստին և Ցեղասպանությանը նվիրված 
հուշարձանի հայերեն ու եբրայերեն գրությունները, ընդ որում դա վերջին 5 ամսվա 
ընթացքում գրանցված արդեն 3-րդ դեպքն էր։ Պետական պաշտոնյաներն արագ 
քննադատեցին այս արարքը՝ ի տարբերություն 2020թ․ նմանատիպ միջադեպերի՝ 
արագ վերականգնելով հուշարձանը և ձերբակալելով հուշարձանը պղծելու մեջ 
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կասկածվողին։ Այդ ժամանակ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը 
հայտարարություն արեց, որտեղ ասվում էր՝ «որևէ հուշարձանի նկատմամբ նման 
ոտնձգությունը միանգամայն անընդունելի արարք է», հատկապես՝ մայրաքաղաքում 
ապրող փոքրամասնությունների հուշարձանների պարագայում։ Հուշարձանը պղծելու 
դեպքը խստորեն դատապարտել է այդ ժամանակվա Ազգային ժողովի փոխնախագահ 
Ալեն Սիմոնյանը՝ այն որակելով «հանցագործություն համամարդկային արժեքների 
դեմ» և հավելել, որ «հանցագործությունն իրականացնողները պետք է ենթարկվեն 
պատասխանատվության»։ «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության նախկին անդամ, 
Իսրայելա-հայկական բարեկամական խմբի անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը ասել է․ 
«Անկախ այն հանգամանքից, թե ․․․ Իսրայելի կողմից Ադրբեջանին վաճառված զենքերի 
և Ադրբեջանին ակնհայտ ռազմական և քաղաքական օժանդակության հարցում 
ինչպիսի վերաբերմունք ունենք (իսկ այդ վերաբերմունքը միանշանակ նեգատիվ է), չի 
կարելի պղծել հուշակոթողը, - ապա հավելել, -  իմ գլուխն եմ խոնարհում Հոլոքոստի 
անմեղ զոհերի հիշատակի առջև»։ 

Ըստ Եհովայի վկաների՝ ինչպես նախորդ տարի և ի տարբերություն 2020թ․ առաջ 
ընկած ժամանակահատվածի իրենց անդամների հանդեպ  չեն եղել վերբալ 
ոտնձգությունների  միջադեպեր։ Խումբը 2020թ․ մարտից  ՔՈՎԻԴ-19-ի համավարակով 
պայմանավորված ամբողջովին դադարեցրել էր իր հանրային գործունեությունը։  

Հուլիսի 6-ին  «Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամ» տեղական ՀԿ-ը 
անցկացրեց կրոնական և ազգային փոքրամասնությունների հարցերով լավագույն 
լուսաբանման ամենամյա լրագրողական մրցանակաբաշխությունը՝ մրցանակներ 
հանձնելով  հանդուրժողականության, խաղաղ համագոյակցման և բազմազանության 
հարցերը լավագույնս լուսաբանած 9-ը լրագրողի։ Ըստ իրավապաշտպան ՀԿ-
ների՝  «Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի»  2015թ․-ից սկիզբ առած 
հանդուրժողականության ու խտրականության բացառման այս նախաձեռնությունը 
դրական ազդեցություն է ունեցել երկրի լրատվամիջոցներում կրոնական հարցերի 
լուսաբանման վրա։  

Կա մեկ շիա մզկիթ, որը գտնվում է Երևանում և սպասարկում է մահմեդական բոլոր 
խմբերին։ 

ՄԱՍ IV. ԱՄՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Դեսպանը և դեսպանության մյուս ներկայացուցիչները շարունակել են պետական 
պաշտոնյաների, այդ թվում՝ արտաքին գործերի նախարարության, 
պատգամավորների ու կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ 
հանդիպումների ընթացքում խթանել կրոնական հանդուրժողականությունն ու 
միջդավանական երկխոսությունը: Դեսպանության պաշտոնյաները Կրթության, 
գիտության, մշակույթի ու սպորտի նախարարության և Մարդու իրավունքների 
պաշտպանի գրասենյակի պաշտոնյաների հետ քննության են առել կրոնական խմբերի 
ու հայկական համայնքների համար կրոնական նշանակության վայրերի վրա 
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Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետևանքները։ Դեսպանության 
պաշտոնյաները կառավարության պաշտոնյաների մոտ բարձրացրել են եզդի և 
բահայի առաջնորդների քրեական հետապնդման հարցը և հետևել են 
դատավարությունների ընթացքին։ 

Դեսպանը և դեսպանության մյուս պաշտոնյաները պարբերաբար հանդիպել են ՀԱԵ 
ներկայացուցիչների, ինչպես նաև փոքրամասնական կրոնական խմբերի, այդ թվում՝ 
ավետարանական քրիստոնյաների և այլ բողոքականների, Եհովայի վկաների, Հիսուս 
Քրիստոսի եկեղեցու հետևորդների, եզդիների, հրեական համայնքի, առաքելական 
ասորիների, հիսունականների, բահայիների, ինչպես նաև անհատ մահմեդականների 
հետ և քննարկել կրոնական ազատության վիճակը երկրում։ Սոցիալական 
հարթակներում դեսպանությունը հրապարակել է ԱՄՆ նախագահի և 
պետքարտուղարի ուղերձները, որոնցում շեշտադրվում են  կրոնական ազատությունն 
ու հանդուրժողականությունը։ Դեսպանության պաշտոնյաները իրավապաշտպան 
ՀԿ-ների հետ ևս քննարկել են կրոնական ազատության հարցը, այդ թվում՝ 
փոքրամասնական կրոնական խմբերին ուղղված խտրականության վերացումը, 
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ազդեցությունը կրոնական խմբերի և 
հայկական համայնքների համար կարևոր կրոնական վայրերի վրա։ Դեսպանատան 
պաշտոնյաները ներգրավված են եղել «Եվրասիա համագործակցություն 
հիմնադրամի» մրցանակաբաշխության ժյուրիի կազմում և միջոցառման ժամանակ 
խոսել են կրոնական ազատության կարևորության մասին՝ աջակցություն հայտնելով 
կրոնական հանդուրժողականության հարցերի լուսաբանմանը լրատվամիջոցներում։  

 

 


