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Հայաստանում ԼԳԲՏԻ անձանց իրավունքների
գործնական գնահատում
Մարտ, 2016

ԼԳԲՏ անհատների և մարդու իրավունքների իրավիճակը Հայաստանում” ուսումնասիրության զեկույցը
պատրաստվել է Հասարակություն առանց բռնության ՀԿ-ի կողմից ԵՄ-ի ՝ “Սոլիդարության ցանց ԼԳԲՏԻ-ի համար
Հայաստանում և Վրաստանում” ծրագրի շրջանակներում, որն իրականացվել է Հայնրիխ Բյոլի Հարավային Կովկասի
տարածքային գրասենյակի կողմից:

Գլխավոր հետազոտող՝ Վահան Բորնազյան
Իրավաբանական հետազոտող՝ Մարիամ Օսիպյան
Հետազոտության համակարգող՝ Մարիա Աբրահամյան
Հետազոտության թարգմանիչ՝ Ռաֆիկ Սանթրոսյան
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Այս հրատարակությունը իրականացվում է Եվրոմիության աջակցությամբ: Հրատարակության միակ
պատասխանատուն Հասարակություն առանց բռնության (ՀԱԲ) ՀԿ-ն է և այն կարող է ոչ մի կերպ չարտացոլել
Եվրոմիության հայացքները:
Այս հրատարակության ոչ մի հատված չի կարող օգտագործվել կամ վերարտադրվել առանց ՀԱԲ-ի գրավոր
թույլտվության, բացառությամբ կարճ ցիտելուն և քննադատական հոդվածների և ակնարկների:
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Նախաբան
Պատմականորեն ավանդական հասարակություններ ունեցող Վրաստանն ու Հայաստանը, Սովետական Միությունից
սկսած, զարգացման որոշ կետերի տեսանկյունից անցել են երկար ուղի: Այնուամենայնիվ, գոյություն ունեն մարդու
իրավունքների հետ կապված բազմաթիվ մարտահրավերներ, որոնք ենթադրում են երկար, խրթին,
դժվարություններով հարուստ ճանապարհ բոլոր խմբերի համար հավասար իրավունքների նվաճման ուղղությամբ:
Լեսբի, գեյ, բիսեքսուալ, տրանսգենդեր և ինտերսեքս (ԼԳԲՏԻ) անձինք ներկայացնում են Հայաստանում և
Վրաստանում առավել սահմանայնացված, առավել քիչ տեսանելի և խտրականության ենթարկվող խմբերից մեկը:
Չնայած վերջին տարիներին հատկապես Վրաստանում գրանցված որոշակի հաջողություններին, որտեղ 2014
թվականին ընդունվեց «Բոլոր տեսակի խտրականությունների վերացման մասին» օրենքը, խմբի անդամները
շարունակում են հանդիպել բռնության, ճնշումների և ոտնձգությունների հասարակության, ինչպես նաև հատուկ
հիմնարկների կողմից, ինչպիսիք են բժշկական հաստատությունները և աշխատանքային վայրերը: Կողմնակալ
բռնությունը՝ հիմնված սեռական ուղղության (կողմնորոշման) և գենդերային ինքնության (ՍՈՒԳԻ) վրա, հաճախ չի
զեկուցվում և, հետևաբար, մնում է առանց պատշաճ հետաքննության և հատուցման: Խորը արմատներ ունեցող
հոմո/բի/տրանսֆոբիան, որը փաստացիորեն տարածվում է հասարակության բոլոր շերտերում, ամրապնդվում է
ավանդական արժեքներով, ինչպես նաև կրկնակ, հետերոնորմատիվ գենդերային դերերով, ինչն իր հերթին խթանում
է այս երկու երկրներում գերիշխող խտրական մշակույթը և թույլ չի տալիս ԼԳԲՏԻ անձանց ամբողջությամբ օգտվել
իրենց իրավունքներից և ազատություններից: Ժողովրդավարական արժեքների և փոքրամասնությունների
իրավունքների վերաբերյալ խեղաթյուրված պատկերացումները մեծամասամբ ժառանգվել են Սովետական
Միությունից և ունեցել են չլուծված հակամարտության վերաբերյալ հավաքական հիշողություն ու գոյատևման
գաղափարախոսություն ունեցող փոքր ազգերի ախտանիշներ, որոնց շրջանակներում ԼԳԲՏԻ անձինք որպես
սպառնալիք են դիտվում տեղական ավանդույթներին ու հավատքին: 1
ԼԳԲՏԻ անձանց նկատմամբ խտրականության դեմ համընդգրկուն կերպով պայքարելու համար Հենրիխ Բոել
Հիմնադրամի Հարավային Կովկասի Տարածքային Գրասենյակը՝ Վրաստանում Կանանց նախաձեռնությունների
աջակցության խմբի (ԿՆԱԽ) ու Մարդու իրավունքների կրթության ու դիտանցման կենտրոնի (ԿԴԿ) և Հայաստանում
Հասարակություն առանց բռնության (ՀԱԲ) ու Հանրային տեղեկատվություն և գիտելիքի կարիք (ՀՏԳԿ)
կազմակերպությունների հետ համատեղ, իրականացնում էր «ԼԳԲՏԻ անձանց համերաշխության ցանց Հայաստանում
և Վրաստանում» ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող գործողությունների ծրագիրը: Ծրագրի ընդհանուր նպատակներն են
բարձրացնել ԼԳԲՏԻ անձանց իրավունքների պաշտպանության ու դրանց նկատմամբ հարգանքի մակարդակը,
պայքարել հոմոֆոբիայի դեմ և աջակցել ԼԳԲՏԻ անձանց ներառմանը Վրաստանի և Հայաստանի համապատասխան
հասարակությունների մեջ, մինչդեռ հատուկ նպատակներն են աջակցել ԼԳԲՏԻ անձանց իրենց իրավունքների
ամբողջական իրացման գործում ԼԳԲՏԻ համար բարենպաստ միջավայրի ընդլայնման միջոցով և խթանել
Վրաստանում ու Հայաստանում ՍԿԳԻ հարցերով զբաղվող քաղաքացիական հասարակության դերակատարների
առավել միասնությունը:
Սույն հրապարակումը ծրագրի գործընկերների միջև մեկ տարվա համակարգված աշխատանքի արդյունք է, որով
նախատեսվել է երկու համապարփակ ուսումնասիրությունների մշակում և իրականացում, այն է՝
հոմո/բի/տրանսֆոբիկ սոցիալական դրսևորումների ամբողջական հետազոտություն և երկու երկրներում ԼԳԲՏԻ
անձանց իրավական և ֆիզիկական պայմանների իրավիճակային գնահատում:
Հոմո/բի/տրանսֆոբիկ
սոցիալական
դրսևորումների
ամբողջական
հետազոտությունը
ներառում
է
նախապաշարմունքների ու կարծրատիպերի մանրամասն վերլուծություն, ինչը կհեշտացնի Հայաստանում և
Վրաստանում հոմո/բի/տրանսֆոբիայի մակարդակի և յուրահատուկ բնույթի հետազոտումը: Թեպետ նախկինում
երկու երկրներում էլ իրականացվել են մի շարք ուսումնասիրություններ (օրինակ՝ 2011 թվականին Կովկասի
հետազոտությունների ռեսուրս կենտրոնի կողմից արված Կովկասի Բարոմետր 2 հետազոտությունը), այս
աշխատանքի շրջանակն ու մասշտաբն աննախադեպ են` ներկայացնելով միասնական պատկեր ԼԳԲՏԻ անձանց
նկատմամբ գերակայող դրսևորումների և նրանց մասին առկա գիտելիքների վերաբերյալ: Վրաստանի և Հայաստանի
համար գրեթե միանման մեթոդաբանությունը հնարավորություն է տալիս հետագայում իրականացնել տվյալների
արդյունավետ համեմատություն:

1

Silvia Stöber, LGBT Rights in the South Caucasus, Heinrich Boell South Caucasus Regional Office, LGBTI Web-dossier:
https://ge.boell.org/en/2013/05/30/lgbt-rights-south-caucasus
2 Caucasus Research Resource Centers (CRRC), Attitudes towards Homosexuality in the South Caucasus http://crrccaucasus.blogspot.com/2013/07/attitudes-towards-homosexuality-in.html
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Հայաստանում և Վրաստանում ԼԳԲՏԻ անձանց որոշակի իրավական և ֆիզիկական պայմանները նկարագրող
իրավիճակային գնահատումը ներկայացնում է իրավական ստանդարտների, առկա միջազգային և տեղական
օրենսդրության, տարբեր ոլորտներում խտրականության դրսևորման դեպքերի, ԼԳԲՏԻ անձանց նկատմամբ
պետության պատասխանատվության մակարդակի, ինչպես նաև ԼԳԲՏԻ անձանց համար համապատասխան
ծառայությունների հասանելիության (առողջապահություն, կրթություն, և այլն) մանրակրկիտ վերլուծություն:
Երկու ուսումնասիրությունների արդյունքները և դրանցում հատուկ ուշադրությանն արժանացած դրույթները հիմք
կծառայեն առանձին երկրի համար ԼԳԲՏԻ անձանց՝ փաստերի վրա հիմնված խնդիրների լուծման երկարաժամկետ
ռազմավարությունների մշակման, ինչպես նաև առանձին դերակատարներին վերաբերող առաջարկությունների
փաթեթի համար: Ջատագովման ռազմավարությունը և երկու ուսումնասիրությունների արդյունքում ստացված
բացահայտումները հիմք կծառայեն նաև իրազեկության բարձրացմանն ուղղված բազմակողմանի արշավի, ինչպես
նաև միջոցառումների շրջանակներում առկա Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների, ԼԳԲՏԻ
կազմակերպությունների, ակտիվիստների և նախաձեռնող խմբերի կարողությունների զարգացման միջոցառումների
համար:
Հենրիխ Բոել Հիմնադրամը մասնավորապես շնորհակալ է ծրագրի վերոնշյալ չորս գործընկերներին՝
մեթոդաբանությունների մշակման, ուսումնասիրության գործիքների պատրաստման, մանրակրկիտ վերլուծական
հաշվետվությունների մշակման ու երկու ուսումնասիրությունների հրապարակման գործում նրանց բծախնդիր
աշխատանքի և համակարգված ջանքերի համար, Վրաստանում Սոցիալական հետազոտությունների ու
վերլուծության ինստիտուտին (ՍՀՎԻ) ու Կովկասի հետազոտությունների ռեսուրս կենտրոններին (ԿՀՌԿ)
Հայաստանի հիմնադրամին՝ համընդգրկուն դաշտային աշխատանքի, տվյալների հավաքագրման ու վերլուծության
համար, և փորձագետներին՝ տկն. Եկատերին Աղդգոմելաշվիլիին, որը գրեթե միայնակ ապահովել է յուրաքանչյուր
կորելյացիայի արժանահավատությունը և ներդրել է բազմաթիվ ժամեր ու ջանքեր՝ բարձրորակ, համապարփակ ու
ավարտուն հաշվետվություն պատրաստելու համար, ինչպես նաև տկն. Էլմիրա Բախշինյանին, պրն. Ջեք Վահան
Բուրնազյանին և տկն. Մարիամ Օսիպյանին՝ անգնահատելի և սպառիչ աշխատանքի համար: Հենրիխ Բոել
Հիմնադրամի Էկա Ծերեթելին նույնպես արժանի է բարձր հիշատակման՝ հոմոֆոբ դրսևորումների վերաբերյալ
ուսումնասիրությունում գրաֆիկական դիզայնի համար, ինչպես նաև Ան Նեմսիցվերիձե-Դենիելսը՝ իրավիճակային
գնահատման ու ուսումնասիրության թարգմանության և խմբագրման գործում ներդրած ավանդի համար, և Հասմիկ
Կարապետյանը՝ քանակական գործիքների թարգմանության գործում աջակցության համար:
Հույս ունենք, որ երկու մանրակրկիտ հետազոտությունները հնարավորություն կտան ավելի հստակ պատկերացնելու
ԼԳԲՏԻ իրավունքները և՛ Հայաստանում, և՛ Վրաստանում, և ճանապարհ կհարթեն երկարաժամկետ
ռազմավարության համար, որը կապահովի նրանց պաշտպանությունը և ներառումը կյանքի բոլոր ոլորտներում, ինչն
իր հերթին կուժեղացնի ժողովրդավարական զարգացումը և կհանգեցնի խտրականությունից ազատված,
ներառական և հանդուրժող հասարակությունների ձևավորմանը:

Թբիլիսի, 23 Մարտի 2016
Նինո Լեջավա
Տնօրեն
Հենրիխ Բոել Հիմնադրամ
Հարավային Կովկասի Տարածքային Գրասենյակ
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Հապավումների ցանկ
Միջոցառումների ծրագիր- Մարդու իրավունքների պաշտպանության ՀՀ ազգային ռազմավարությունից բխող
միջոցառումների ծրագիր
ՄԻԵԿ- Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիա
ՄԻԵԴ- Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան
ԼԳԲՏԻ-Լեսբի, գեյ, բիսեքսուալ, տրանսսեքսուալ, ինտերսեքս
ԱՆ- Արդարադատության նախարարություն
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Փինք Արմենիա- Հանրային տեղեկատվություն և գիտելիքի կարիք ՀԿ
ՀՀ- Հայաստանի Հանրապետություն
ՍՈՒԳԻ- Սեռական ուղղություն3 և գենդերային ինքնություն
ՄԱԿ ՓԳՀ Հայաստան -ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան
գրասենյակ
ՄԱԿ ՄԻԽ զեկույց-ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի զեկույցը՝ տրված ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների
գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի կողմից և վերնագրված «Անձի սեռական ուղղության կամ գենդերային
ինքնության հիմքով խտրականություն և բռնություն»

ԲԱՌԱՑԱՆԿ
Սույն հաշվետվության մեջ օգտագործված եզրույթները, որոնք վերաբերում են սեռական ուղղությանը և գենդերային
ինքնությանը, հնարավոր է գտնել ԻԼԳԱ Եվրոպայի բառացանկում4:
Ազնվանալբացահայտումը:

լեսբի,

գեյ,

բիսեքսուալ,

տրանս

կամ

ինտերսեքս

անհատի

ինքնության

ինքնակամ

Ամուսնության հավասարության պայմաններում ամուսնության վերաբերյալ ազգային օրենսդրությունը
ներառում է նաև նույնասեռական զույգերի ամուսնության հավասար պայմաններ, որի համատեքստում ամուսինները
չեն զատորոշվում ըստ իրենց գենդերային պատկանելության: Երբեմն լրատվամիջոցների կամ ոլորտի գործիչների
կողմից սխալմամբ օգտագործվում է «նույնասեռական ամուսնություն» բառակապակցությունը, երբ խոսքը
վերաբերում է նույնասեռական ամուսնությունների օրենսդրությանը: Այս պարագային նկատի է առնվում
ամուսնության հավասարությունը, և այս առումով ոչ մի երկիր դեռևս նույնասեռական զույգերի համար հատուկ
օրենք չի ստեղծել:
Ատելության խոսք է կոչվում այն արտահայտությունը, որը փոքրամասնությունների դեմ հրապարակավ
ատելություն կամ բռնություն է տարածում, սերմանում, խրախուսում կամ արդարացնում:

Ատելության հիմքով հանցագործությունը այն իրավախախտումն է, որը բխում է որևէ խմբի նկատմամբ
ատելությունից կամ կանխակալ վերաբերմունքից: Այս վերաբերմունքը կարող է հիմնված լինել գենդերի,
գենդերային ինքնության, սեռական ուղղության, ազգային պատկանելության, կրոնի, տարիքի կամ
հաշմանդամության վրա: Այս հանցագործությունը նաև կոչվում է կանխակալության հիմքով հանցագործություն:
Արտահայտվելու ազատությունը անձանց՝ տեսակետն ու կարծիքը ազատորեն, առանց գրաքննության
որևէ տեսակի արտահայտելու իրավունքն է:
Բիսեքսուալ- երկսեռական, անձ, որը զգայապես և/կամ սեռապես նախընտրում է տարբեր գենդերային
պատկանելության անձանց:
Գեյ (նույնասեռական)՝ տղամարդ, որը սեռապես և/կամ զգայապես կապված է մեկ այլ տղամարդու հետ:
«Գեյ» եզրույթը երբեմն գործածվում է բազմիմաստորեն՝ նշանակելու նույնասեռական, երկսեռական կանանց և
տղամարդկանց՝ չնայած այս կիրառությունը վիճարկվել է ԼԳԲՏԻ համայնքի շատ ներկայացուցիչների կողմից, որի
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Սույն աշխատանքում առաջին անգամ փորձ է արվում հայերենում շրջանառելու «սեռական ուղղություն» արտահայտությունը ՝

«սեռական կողմնորոշում» բառակապակցության փոխարեն, քանի որ «կողմնորոշում»-ը ենթադրում է սեռականության
միտումնավոր ընտրություն, որը հակասում է սեռականության վերաբերյալ ժամանակակից գիտական տեսություններին և
պայմանավորում երևույթի նկատմամբ հանրային թյուրընկալում, մինչդեռ «ուղղություն» եզրույթը չեզոք է և արտահայտում է
սեռականության գծայնությունը:
4

Եվրոպայի տարածաշրջանի լեսբի, գեյ, տրանս և ինտերսեքս անձանց միջազգային միության (ԻԼԳԱ Եվրոպա) բառացանկ
Կապուղի՝ http://www.ilga-europe.org/sites/default/files/glossary_october_2015_edition.pdf
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արդյունքում «գեյ» եզրույթը սույն աշխատանքում կիրառվում է, երբ խոսքը վերաբերում է տղամարդու նկատմամբ
զգայական և/կամ սեռական կապվածություն ունեցող մեկ այլ տղամարդուն:
Գենդերը մարդու՝ արականության կամ իգականության ներքին ընկալումն ու փորձառությունն է, ինչպես
նաև սոցիալական այն հորինումը (construction), որը որոշակի վարքագծային բնորոշիչներ է վերագրում տղամարդուն
կամ կնոջը:
Գենդերային դրսևորումը մարդկանց գենդերային ինքնության արտահայտումն է: Սովորաբար մարդիկ
ձգտում են համապատասխանեցնել գենդերային դրսևորումն իրենց գենդերային ինքնությանը կամ
ինքնություններին՝ անկախ իրենց ի ծնե տրված սեռի:
Գենդերային ինքնությունը յուրաքանչյուր մարդու ներքին և անհատական գենդերային փորձառությունն է,
որը կարող է համապատասխանել կամ չհամապատասխանել իրենց ի ծնե տրված սեռին:
Գրանցված միությունը հարաբերությունների իրավական ճանաչումն է, որը ոչ միշտ է ենթադրում հավասար
իրավունքներ և/կամ առավելություններ, ինչպես օրինակ՝ ամուսնության պարագային, բայց հավասարազոր է
քաղաքացիական միությանը:
Գենդերային վերասահմանումն այն գործընթացն է, որի միջոցով անհատը վերասահմանում է իր
գենդերային պատկանելությունը՝ իր գենդերային ինքնությանը ավելի ճշգրտորեն համապատասխանելու համար: Այս
գործընթացը, հնարավոր է, բայց պարտադիր չէ՝ ներառի բժշկական այնպիսի միջամտություն ինչպիսին են
հորմոնային թերապիան կամ վիրահատական գործողություններ, որոնք իրականացվում են տրանս անձանց
նկատմամբ՝ վերջիններիս մարմինն իրենց գենդերային պատկանելությանը համապատասխանեցնելու նպատակով:
Գենդերային վերասահմանման վիրահատությունը բժշկական եզրույթ է և նշանակում է այն, ինչ
վերսեռական (տրանսսեքսուալ) անձինք հաճախ անվանում են գենդերային հաստատման վիրահատություն, որը
միտված է համապատասխանեցնելու վերսեռական անհատի մարմնի առաջնային և երկրորդական սեռական
բնորոշիչ գծերը «ես»-ի իր ներքին ընկալմանը:
Գենդերային փոփոխակն (gender variant) այն անհատն է, որի գենդերային ինքնությունը տարբերվում է
օրինաչափականից կամ գենդերային այն դերերից/նորմերից, որոնք տվյալ անհատին վերագրվել են ի ծնե:
ԵԱՀԿ-ն՝ Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպությունը, տարածաշրջանային
անվտանգության խոշորագույն կազմակերպությունն է աշխարհում և բաղկացած է եվրոպական, կենտրոնասիական
և հյուսիսամերիկյան հիսունվեց մասնակից երկրից:
Եվրոպայի խորհուրդ (ԵԽ)` Եվրոպայի ամենահին քաղաքական կազմակերպությունը, որը հիմնադրվել է
1949 թ-ին և համախմբում է 47 անդամ երկիր: ԵԽ գլխավոր գրասենյակները գտնվում են Ֆրանսիայում՝
Ստրասբուրգում:
Եվրոպական միությունը (ԵՄ) եվրոպական երկրների տնտեսական և քաղաքական միությունն է, որը
բաղկացած է 28 անդամ երկրից:
Ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը (ԺՀՄԻԳ) ԵԱՀԿ
հաստատություն է, որն զբաղվում է ընտրություններով, մարդու իրավունքներով և ժողովրդավարացմամբ:
Ինտերսեքս (միջսեռական5) եզրույթը վերաբերում է ֆիզիկական հատկանիշների կամ տարբերությունների
այն խմբին, որն ընկած է տղամարդու և կնոջ կարծրատիպային պատկերացումների միջև: Միջսեռական մարդիկ
ծնվում են ֆիզիկական, հորմոնային կամ գենետիկ այնպիսի առանձնահատկություններով, որոնք ո՛չ ամբողջապես
իգական են, ո՛չ` արական. կամ իգականի և արականի խառնուրդ են, կամ ո՛չ իգական են, ո՛չ` արական: Գոյություն
ունեն միջսեռականության տարբեր ձևեր, հետևաբար՝ եզրույթն ընդարձակ է և եզակի կարգ չի նշանակում:

5

ՀՀ-ում առողջապահության ոլորտում և իրավական ակտերում կիրառվում է հիմնականում «հերմոֆրոդիտ», «հերմաֆրոդիտ»

եզրույթները, ինչը կիրառելի չէ միջազգային համատեքստում:
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ԼԳԲՏԻ-ն տառային հապավում է և օգտագործվում է լեսբի, գեյ, բիսեքսուալ, տրանս կամ ինտերսեքս 6
անձանց մասին խոսելիս: Սա այն հապավումն է, որն օգտագործվում է ԻԼԳԱ-Եվրոպայի կողմից շահերի
պաշտպանության առաջնահերթությունները արտացոլելու նպատակով: Այլ կազմակերպություններ հնարավոր է
օգտագործեն այլ ձևակերպումներ` իրենց աշխատանքը ավելի ճշգրտորեն նկարագրելու համար՝ ԼԳԲՏ*, ԼԳԲՏՔ7:
Խտրականությունը անհավասար կամ անարդարացի վերաբերմունքն է, որը հիմնվում է մի շարք այնպիսի
հանգամանքների վրա, ինչպիսիք են տարիքը, ազգային պատկանելությունը, հաշմանդամությունը, սեռական
կողմնորոշումը կամ գենդերային ինքնությունը: Խտրականությունը կարելի է դասակարգել չորս խմբի, որոնցից
բոլորը կարող են հանգեցնել անձի զոհարկման (victimisation) կամ նրա հանդեպ ոտնձգության:
Ծիածանագույն դրոշը ԼԳԲՏԻ համայնքի ներսում յուրահատկության և բազմազանության խորհրդանիշն է:
Դրոշն ունի վեց գունավոր զոլ՝ մանուշակագույնից կարմիր:
Հավաքների ազատությունը անձանց ընդհանուր շահերի հրապարակավ և հավաքականորեն արտահայտելու,
խթանելու, հետևելու և պաշտպանելու իրավունքն է:
Հետերոնորմատիվությունը մշակութային կամ սոցիալական գործունեություն է, որի պարագային
տղամարդիկ և կանայք ուղորդվում են հավատալու, որ հետերոսեռականությունը սեռականության միակ ընկալելի
տարբերակն է: Այն ենթադրում է, որ հետերոսեռականությունն (տարասեռականությունն) է «նորմալ» լինելու միակ
տարբերակը:
Հոմոֆոբիան
նույնասեռականության
անհանդուրժողականությունը կամ/և ատելությունը:

նկատմամբ

վախն

է,

անտեղի

բարկությունը,

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը՝ ՄԻԵԴ-ը, դատարան է, որը բաղկացած է յուրաքանչյուր
անդամակից երկիրը ներկայացնող մեկական դատավորից և քննում է Մարդու իրավունքերի եվրոպական
կոնվեցիայի հնարավոր խախտումները: Երբ դատարանը գտնում է, որ անդամակից երկրներից որևէ մեկը խախտել է
կոնվենցիան, տվյալ երկրի կառավարությունը պարտավորվում է ուղղիչ գործողություններ ձեռնարկել:
Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան՝ ՄԻԵԿ-ը, միջազգային պայմանագիր է, որն ուղղված է
Եվրոպայում մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանությանը:
Նույնասեռական (հոմոսեքսուալ) են կոչվում այն մարդիկ, որոնք դասակարգվում են որպես այդպիսին իրենց
կամ իրենց սեռական զուգընկերոջ/ների գենդերային պատկանելության հիման վրա: Երբ զուգընկերոջ գենդերային
պատկանելությունը համընկնում է տվյալ անհատի գենդերային պատկանելությանը, ապա այդ անհատը
կարգայնացվում է որպես նույնասեռական: Նախընտրելի է կիրառել «լեսբի» կամ «գեյ» եզրույթները՝
«նույնասեռական»-ի փոխարեն, քանի որ դրանք համարվում են ավելի չեզոք ու դրական և կենտրոնացած են ավելի
շատ ինքնության, քան անհատի սեռականացման կամ արատավորման վրա:
Սեռը վերաբերում է անհատի կենսաբանական կազմվածքին և ներառում է առաջնային և երկրորդական
հատկանիշներ, գեներ և հորմոններ: Իրավական սեռը անհատին սովորաբար վերագրվում է ծնունդի ժամանակ:
Սեռն ավանդաբար ընկալվում է որպես երկու, միմյանց բացառող խումբ՝ տղամարդիկ և կանայք:
Սակայն, «ըստ Արդարադատության դատարանի՝ տղամարդկանց և կանանց միջև հավասարության սկզբունքը չի
կարող սահմանափակվել անձի՝ այս կամ այն սեռին պատկանելու հիման վրա խտրականության կանխարգելմամբ:
Հաշվի առնելով այդ սկզբունքի նպատակը և բնույթը՝ այն նաև վերաբերում է խտրականության այն տեսակին, որը
բխում է անհատի գենդերային վերասահմանումից»: Ի հավելումն վերոգրյալի՝ սեռի իրավական սահմանումը պետք է
նաև ներառի ինտերսեքս (միջսեռական) անձանց:
Սեռական ուղղություն (կողմնորոշում) յուրաքանչյուր անձի՝ հակառակ, նույն կամ մի քանի գենդերային
ուղղություն ունեցող անձանց նկատմամբ խորը քնքշություն տածելու, զգայական կամ սեռական կապվածություն,
ինչպես նաև ինտիմ կամ սեռական հարաբերություններ ունենալու անհատական կարողությունն է:
[ծան.թարգմ.]Չնայած, որ հայերենում արդեն գործածվում են նույնասեռական (գեյ և լեսբիան), երկսեռական, վերսեռական,
միջսեռական եզրույթները` նախընտրում ենք սույն հաշվետվության մեջ կիրառել դրանց միջազգային տարբերակները`
եզրաբանական շփոթությունից խուսափելու նպատակով:
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[ծան.թարգմ.]Անգլերենում անձի սեռականության տարբեր դրսևորումները նշանակելու համար օգտագործվում է queer
(տարօրինակ) ընդգրկուն եզրույթը:
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Տրանս անհատ/մարդիկ/տղամարդ/կին-ը ներառական եզրույթ է և օգտագործվում է այն անձանց նկատմամբ,
որոնց գենդերային ինքնությունը տարբերվում է իրենց ի ծնե վերագրված սեռից: Այն ներառում է, սակայն չի
սահմանափակվում, տրանսսեքսուալ անցյալով տղամարդկանց և կանանց, ինչպես նաև մարդկանց, որոնք իրենց
նույնականացնում են որպես տրանսսեքսուալ, տրանսգենդեր, տրանսվեստիտ (հակառակ սեռին բնորոշ
հագուկապով), անդրոգեն (androgyne), բազմագենդեր (polygender), այլագենդեր (genderqueer), անգենդեր (agender) ,
գենդերային փոփոխակ (gender variant) կամ գենդերային այլ ինքնությամբ և/կամ արտահայտմամբ, որն ստանդարտ
արական կամ իգական չէ: Այս անձինք իրենց գենդերային նախապատվությունն արտահայտում են հագուստի
ընտրությամբ, արտաքինով և մարմնի փոփոխությամբ, որը կարող է ներառել մի շարք վիրահատական
գործընթացներ:
Տրանսսեքսուալ (վերսեռական) են կոչվում այն անձինք, որոնք իրենց նույնականացնում են իրենց ի ծնե
տրված սեռին հակառակ գենդերային դերին և ցանկանում են կյանքը շարունակել նախընտրելի դերով: Սա
հիմնականում ուղեկցվում է տվյալ անհատի սեփական ֆիզիկական առաջնային և երկրորդական հատկանիշների
մերժմամբ և մարմինը նախընտրելի գենդերին համապատասխանեցնելու ցանկությամբ: Վերսեռական անձինք
հնարավոր է ցանկություն հայտնեն ստանալու կամ ստանում են գենդերային վերասահմանման բուժում, որը կարող է
ներառել հորմոնային թերապիա կամ վիրահատություն:
Տրանսֆոբիան (տրանսատյացություն) մարդկանց մշակութային կամ անձնական բացասական
համոզմունքները, կարծիքը, վերաբերմունքը և վարքագիծն է, որը հիմնվում է տրանս կամ գենդերային տարբեր
ինքնությամբանձանց

նկատմամբ

նախապաշարմունքի,

զզվանքի,

վախի

և/կամ

ատելության վրա:

Քաղաքացիական միություն- տե՛ս Գրանցված միություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Սույն հաշվետվությունը փորձ է գնահատելու Հայաստանում ԼԳԲՏԻ անձանց մարդու իրավունքների
իրավիճակը նշյալ պատմականորեն խոցելի խմբի` մարդու իրավունքների պաշտպանությանն ու գովածանմանն
ուղղված ռազմավարությունները խթանելու նպատակով: Ռազմավարության մշակման համար կարևոր է ոչ միայն
հասկանալ, թե իրավախախտումների և խտրականության ինչ տեսակներ են գերակշռում, այլ նաև ինչու: Մարդու
իրավունքների ոտնահարման և խտրականության պատճառների ուսումնասիրության համատեքստում հիշարժան է
այն, որ մարդու իրավունքների համընդհանրությունը ենթադրում է, որ բոլոր անձինք անկապտելիորեն հավասար են
արժանապատվությամբ և իրավունքներով, և ԼԳԲՏԻ անձանց իրավունքների ոտնահարումը կամ խախտումը
պայմանավորված այդ անձանց սեռական ուղղությամբ կամ գենդերային ինքնությամբ (ՍՈՒԳԻ), այսինքն` նրանց ով
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լինելու հանգամանքով, հանգեցնում է խտրականության` անհավասար վերաբերմունքի, որը պայմանավորված է
անհատի անհերքելի առանձնահատկությամբ և ոտնահարում է նրա արժանապատվությունը և իրավունքները:
Ուստի խտրականության դեմ պայքարը ԼԳԲՏԻ անձանց արժանապատվության և իրավունքների
հավասարության պաշտպանության և բարձրացման անքակտելի մասն է կազմում: Խտրականությանն ուղղված
հակազարկի և ԼԳԲՏԻ անձանց իրավունքների ապահովման դեպքում հասարակությունը կապահովի մարդու
յուրաքանչյուր իրավունքի բարձր մակարդակ, որն իր հերթին կերաշխավորի տվյալ հասարակության յուրաքանչյուր
անդամի իրավական պաշտպանվածությունը:
Այդուհանդերձ, ինչպես լուսաբանվում է ստորև, հայկական համատեքստում ԼԳԲՏԻ անձանց նկատմամբ
խտրականության դեմ պայքարը և հավասարության ու հավասար վերաբերմունքի ավելի բարձր մակարդակի
հասնելը հակասում են հայոց ինքնության ավանդական ընկալումներին և խաթարում են ԼԳԲՏԻ անձանց
իրավահավասարության պաշտպանությանը և բարձրացմանն ուղղված ջանքերը: Իրավական տեսանկյունից այս
գլուխկոտրուկն ավելի է կնճռոտվում օրենքի գերակայության ցածր մակարդակի պայմաններում, իսկ քաղաքական և
տնտեսական առումով Հայաստանի անդամակցությունը Մաքսային, այլ ոչ Եվրոպական միությանը ևս իր
ազդեցությունն ունեցավ իրավական դիսկուրսի վրա: Սա է թերևս պատճառը, որ մարդու իրավունքների և
խտրականության դեմ պայքարին ուղղված գործունեությունը կենտրոնացել է ավելի ընդարձակ իրավական
պաշտպանության պահանջների վրա, իսկ ԵՄ չափորոշիչներին համապատասխանությունն այս պարագային
բավարար չէ Հայաստանում ԼԳԲՏԻ անձանց իրավունքների և արժանապատվության հավասարություն ստեղծելու
համար: Չնայած իրավական պաշտպանության ընդարձակումը կարող է որոշակի փոփոխության հանգեցնել՝
այնուամենայնիվ գուցե ավելի արգասաբեր կլիներ բանականության վրա հիմնված հանրային դիսկուրսի ստեղծումն
առ այն, թե յուրաքանչյուր անհատի, այդ թվում` նաև ԼԳԲՏԻ անձանց հավասարությանը նպաստող այդ իրավական
պաշտպանությունը ինչպես կարող է խթանել հասարակության սոցիալական և տնտեսական զարգացմանն
ընդհանուր առմամբ՝ ըստ զարգացման ընդունված տեսության և Ամարթյա Սենի «Զարգացումը որպես ազատություն»
աշխատանքի: Այսպիսով, հիմնվելով սույն հետազոտության արդյունքների և զարգացման ընդունված տեսության
վրա, բոլոր շահեկիցները, լինեն դրանք տեղական, տարածաշրջանային, թե միջազգային, ինչպես նաև
քաղաքացիական հասարակության կամ կառավարական մարմիններ, պետք է համախմբվեն ընդհանուր գաղափարի
շուրջ, որի առաքելությունը կլինի բոլորի համար (հատկապես՝ այնպիսի խոցելի խմբերի համար, ինչպիսիք են ԼԳԲՏԻ
անձինք) հավասարության, հավասար վերաբերմունքի և իրավունքների ավելի բարձր աստիճանների ստեղծումը:
Միայն սա կարող է ապահովել սոցիալական և տնտեսական բարգավաճման ավելի բարձր մակարդակ Հայաստանի և
ընդհանուր առմամբ հայերի համար:
Ինչ վերաբերում է իրավական և մարդու միջազգային իրավունքների հետ կապված խնդիրերին և
առաջարկություններին, ապա հատկանշական է այն, որ ի պատասխան ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքերի խորհրդի
պահանջի՝ հաշվետվություն է կազմվել ՄԱԿ-ի գրասենյակի Մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի
կողմից, որը վերնագրված է «Սեռական կողմնորոշման և գենդերային ինքնության հիմքով խտրականություն և
բռնություն» (ՄԱԿ ՄԻԽ հաշվետվություն):8 Նշյալ հաշվետվությունում առկա առաջարկությունները վերաբերում են
բոլոր երկրներին և արվել են ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների խորհրդի մակարդակով: Հիմնվելով Հայաստանին
առնչվող այս հետազոտությունից ստացված արդյունքների քննության վրա՝ թվում է, թե ՄԱԿ ՄԻԽ-ի
հաշվետվությունից ստացված առաջարկությունները համապատասխանում են և կիրառելի են Հայաստանի
պարագային և բխում են ՄԱԿ-ի ընդհանուր պահանջներից: Վերջապես, քաղաքացիական հասարակությանը և
կառավարությանը (երկուսն էլ ունեն մարդու իրավունքների ուղղությամբ՝ բոլոր անձանց համար հավասարության և
արժանապատվության ավելի բարձր մակարդակ ապահովելու նպատակ) իրավիճակի և այդ իրավիճակը
պայմանավորող պատճառների վերաբերյալ համապարփակ մոտեցում տրամադրելու, ինչպես նաև խոցելի խմբերի, և
հատկապես` ԼԳԲՏԻ համայնքի խտրականության դեմ պայքարի համար, սույն հաշվետվությունը հետազոտական
աշխատանք է պատմական, սոցիալական համատեքստի, օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ խնդիրների մասին: Այս
հաշվետվությունը նպատակ ունի նաև գնահատելու համապատասխանության աստիճանը կամ բացակայությունն
այն միջազգային պարտավորությունների, որոնք պետությունը ստանձնել է՝ ի պաշտպանություն Հայաստանում
ԼԳԲՏԻ անձանց իրավունքների:

ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
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ՄԱԿ-ի գրասենյակի Մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատար, «Սեռական կողմնորոշման և գենդերային ինքնության
հիմքով խտրականություն և բռնություն», 04.05.2015, A/HRC/19/41:
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Սույն հաշվետվության նպատակն է մանրամասն ուսումնասիրել ԼԳԲՏԻ անձանց մարդու իրավունքների
ներկայիս վիճակը, վերլուծել առկա իրավական, ինստիտուցիոնալ կամ գործնական խնդիրները և ներկայացնել
համապատասխան առաջարկություններ պետական և քաղհասարակության ներկայացուցիչներին՝ ԼԳԲՏԻ անձանց
իրավունքների պաշտպանությանը խթանելու նպատակով: Հաշվետվության հիմնական խնդիրն է ծառայել որպես
աշխատանքային գործիք և հենք սեռական ուղղության հիմքով խտրականության դեմ պայքարի և մարդու
իրավունքերի զարգացման երկարաժամկետ միջոցառումների նախագծի կամ ռազմավարության մշակման համար:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՓԱՍՏԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԻ
ՀԱՎԱՔԱԳՐՈՒՄԸ
Սույն գնահատման նպատակն է վերլուծել ԼԳԲՏԻ անձանց իրավունքերին և ազատություններին վերաբերող
իրավական չափորոշիչները և օրենսդրությունը, ինչպես նաև վերհանել այդ իրավունքների և ազատությունների
խախտման կամ սահմանափակման դեպքերը՝ ներառյալ խտրականության դեպքերը, որոնք հիմնականում
վերաբերում են հանրային և անձնական ծառայությունների հասանելությանը: Քանի որ ռազմավարական պլանի
կազմման խնդիրներից մեկը Հայաստանում ԼԳԲՏԻ անձանց մարդու իրավունքերի պաշտպանությանը, զարգացմանը
և խթանմանն ուղղված պետության ստանձնած պարտավորությունների համապատասխանության գնահատումն է,
սույն հաշվետվության մեջ փորձ է արվում գնահատելու պետական պարտավորությունների երեք մակարդակները՝ ա.
պետության՝ որևէ իրավունք չոտնահարելու պարտավորությունը, բ. պետության պարտավորությունը կանխելու
երրորդ անձի կողմից քաղաքացու իրավունքի ոտնահարումը, գ. պետության պարտավորությունն ստեղծելու
միջավայր, որտեղ իրավունքը հաջողությամբ կիրառվում է:
Պետական պատասխանատվության այս երեք
մակարդակը մարդու իրավունքների զարգացման, պաշտպանության և ապահովման պատասխանատվության
անհրաժեշտ և գործնական վերահաստատումն են:
Բացի դրանից՝ սույն հետազոտությունը հիմնականում
վերաբերում է 2012թ-ի մայիսից մինչև 2015թ-ի մայիս ամիսների միջև ընկած ժամանակաշրջանում տեղի ունեցած
իրադարձություններին և իրավիճակին:
Չնայած, որ սույն հաշվետվության մեջ հիմնական շեշտը դրվում է մարդու իրավունքներին վերաբերող
խնդիրների գնահատմանը՝
մարդու իրավունքների նորմերին անհամապատասխանությունն ամեն դեպքում
պարտավորեցնում է ուսումնասիրելու նաև Հայաստանի պատմական և սոցիալական համատեքստը: Ավելին, ԼԳԲՏԻ
անձանց իրավունքների պաշտպանության և զարգացման սոցիալական և քաղաքական նախադրյալները քննելիս
անհրաժեշտ է հասկանալ նաև քաղաքական և տնտեսական համատեքստը՝ հատկապես այն, որ Հայաստանը, ի
տարբերություն հարևան Վրաստանի, չի բռնել եվրաինտեգրման ուղին, այլ միացել է Եվրասիական տնտեսական
միությանը: Այս և այլ պատճառներից ելնելով՝ սոցիոլոգիական հետազոտություն և մի շարք հարցազրույցներ են
անցկացվել սոցիոլոգների հետ, իսկ քաղաքական գնահատումը տրվում է «Պատմական և սոցիալական
համատեքստը» բաժնում:
Նույն կերպ ուսումնասիրվել են նաև օրենսդրությունը և ինստիտուցիոնալ դաշտը, որպեսզի հնարավոր լինի
գնահատելու, թե որքանով է տեղական մակարդակում պետությունը համապատասխանում իրավունքներին և
անխտրականությանը
վերաբերող
միջազգային
պարտավորություններին:
Բայցևայնպես,
քանի
որ
անխտրականության վերաբերյալ Հայաստանում, որպես այդպիսին, առանձին օրենք չկա, իսկ անխտրականության
դրույթները ցրված են տարբեր օրենսդրական տեքստերում և զուտ հայտարարական բնույթի են, այսինքն չկա ոչ մի
իրավական մեխանիզմ, որն այդ դրույթներով սահմանված պաշտպանություն կարող է ապահովել, տեղին ենք
համարել գնահատել օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ դաշտը ոչ թե ըստ առանձին հատվածների, այլ ընդհանուր
առմամբ: ՀՀ օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ դաշտի վերաբերյալ հետևյալ հարցերի պատասխաններն են, որ
հնարավոր են դարձնում սույն վերլուծությունը՝






Որքանո՞վ են ՀՀ Սահմանադրությունը և օրենսդրությունը պաշտպանում հավասարությունը և արգելում
սեռական ուղղության և գենդերային ինքնության հիմքով խտրականությունը ԼԳԲՏԻ իրավունքների
պաշտպանության համատեքստում:
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի (ՄԻԵԴ) որոշումները տեղական մակարդակում որքանո՞վ
կարող են պաշտպանել խտրականությունից ԼԳԲՏԻ իրավունքների պաշտպանության համատեքստում:
Մարդու իրավունքերի ազգային ռազմավարությունից բխող միջոցառումների ծրագիրը որքանո՞վ է
խտրականության դեմ պաշտպանություն ապահովում ԼԳԲՏԻ անձանց իրավունքների համատեքստում:
Հաշվի առնելով օրենքի գերակայության խնդիրները՝ որքանո՞վ է ակնկալելի հանրային փոփոխությունը՝
ըստ իրավական նորմերի և ինստիտուցիոնալ շրջանակների վերաբերյալ առաջարկությունների:
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Ինչ վերաբերում է ԼԳԲՏԻ անձանց իրավունքների պաշտպանության գնահատմանը, ապա այս պարագայում
վերլուծվող նյութի հավաքագրումն իրականցվել է հարցազրույցների միջոցով, որոնք անցկացվել են ԼԳԲՏԻ
անհատների հետ աշխատող քաղհասարակության կազմակերպությունների փորձագետների, ինչպես նաև
սոցիոլոգների, լրագրողների, սեռաբանների և այլոց հետ 9 : Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի
ներկայացուցիչը, ինչպես նաև Երևանից դուրս գտնվող լրագրողներից մեկը նախընտրեցին հարցերին պատասխանել
գրավոր: Ի լրումն տեղական քաղհասարակության կազմակերպությունների, ինչպես նաև տարածաշրջանային կամ
միջազգային գործիչների հաշվետվությունների ուսումնասիրությանը՝ սույն հաշվետվության համար քննվել են նաև
մի շարք այնպիսի աղբյուրներ, ինչպիսիք են հետսովետական տարածաշրջանում նույնասեռականությանը,
հայաստանյան արժեքներին և մշակույթին վերաբերող գրքեր և հոդվածներ: Դրանք ներկայացված են գրականության
ցանկում:
Վերլուծվող նյութի հավաքագրման համար չափազանց կարևոր դեր են ունեցել այսպես կոչված ֆոկուսային
խմբերը, որոնք կազմակերպվել են ԼԳԲՏԻ անձանց՝ ինքնության, խտրականության և իրավունքի դիսկուրսի մեջ
ներգրավելու համար: Ֆոկուսային խմբերից մեկը կազմվել է նույնասեռական/բիսեքսուալ տղամարդկանցից10, իսկ
մյուսում ներգրավվել են նույնասեռական /բիսեքսուալ կանայք 11 : Մասնակիցներից բոլորն ապրում են Երևանում,
բայց ոմանք ծագումով Հայաստանի այլ մարզերից են: Չնայած, որ ի սկզբանե ֆոկուսային խումբ էր մշակվել տրանս
անձանց համար, այն չիրականացավ տեխնիկական բարդությունների պատճառով: Փոխարենն այդ տրանս անձանց
հետ անցկացվեցին անհատական հարցազրույցներ:12 Մասնակիցների անանունությունը երաշխավորված է եղել, իսկ
խոսքի ձայնագրության համար ստացվել է իրենց տեղեկացված համաձայնությունը:
Ավելին, հետազոտության ընթացքում ակնհայտ դարձավ, որ ապաստանի/փախստականների հետ կապված
խնդիրների առումով հարցազրույց պետք է անցկացվի նաև Հայաստանում բնակվող Իրանի քաղաքացիների հետ,
որոնք ունեն սեռական ուղղության հիմքով ապաստանի հայցման ցանկություն: Չորս նման անձանց հետ
հարցազրույցներ են անցկացվել, որին զուգորդել է ՄԱԿ-ի Փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի
հայաստանյան գրասենյակի (ՄԱԿ ՓԳՀ-Հայաստան) հետ խորհրդակցությունը: Նախատեսված էր նաև
հարցազրույցներ անցկացնել զինծառայություն անցած նույնասեռական տղամարդկանց հետ, սակայն հնարավոր
եղավ միայն երեք հարցազրույց ունենալ մեզ հետաքրքրող՝ 2012 թ-ի մայիսից 2015 թ-ի մայիս ամիսն ընկած
ժամանակաշրջանի համար: Հաշվի առնելով այս հանգամանքը՝ սույն հաշվետվությունը մեծամասամբ հիմնվում է
զինծառայության վերաբերյալ փորձագիտական վկայության վրա: Նշված բոլոր դեպքերում պահպանվել են
անանունությունը և մասնակիցների տեղեկացված համաձայնությունը:
Վերոշարադրյալ գործընթացի միջոցով այս հաշվետությունը նպատակ ունի ընդհանուր գծերով և
համապարփակ ներկայացնելու ԼԳԲՏԻ անձանց մարդու իրավունքներին վերաբերող խնդիրները մասնավորապես
հայաստանյան համատեքստում: Ակնկալվում է, որ այս աշխատանքը ուշագրավ կլինի բոլոր շահեկիցների համար՝
լինեն դրանք տեղական, տարածաշրջանային, միջազգային, թե
ներկայացնեն քաղհասարակությունը կամ
կառավարությունը, քանի որ բոլորի համար ավելի ներառական հասարակություն կերտելը և՛ պետության՝ մարդու
իրավունքների միջազգային պարտավորությունն է, և՛ հասարակության ընդհանուր զարգացման գրավականը: Քանի
որ չկա երկարաժամկետ մշտադիտարկում, իսկ անհատների ճնշող մեծամասնությունը, պարսավանքի վախից
դրդված, ՍՈՒԳԻ հիմքով չարաշահման դեպքերի մասին չի զեկուցում, դժվար է գնահատել խտրականության և
իրավունքների չարաշահման գերակայությունը, որը ներկայացված է ստորև՝ ուսումնասիրության արդյունքների
բաժնում:

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏԸ
2015 թ-ի նոյեմբերի 6-ին մի խումբ ազգայնական ցուցարարներ ԵՄ երևանյան գրասենյակի առջև այրեցին
ծիածանագույն դրոշը: Նրանք մասնավորապես բողոքում էին ԱՄՆ դեսպանի և վերջինիս կողմից ԼԳԲՏԻ անձանց
աջակցման կոչի դեմ: Ուշագրավն այն է, որ դեսպանի՝ ԼԳԲՏԻ անձանց աջակցման խոսքը հնչեցվել էր նախորդ ամսին
Փինք Արմենիա ՀԿ-ի կողմից կազմակերպված ԼԳԲՏԻ «Ծիածան» ֆորումին մասնակցած անձանց դեմ բռնության
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Սույն հետազոտության համատեքստում հարցազրույցներն իրականացվել են տարբեր մասնագիտական ոլորտներից տասնչորս
փորձագետի հետ: Հարցազրույցների ամբողջական ցուցակի համար տե՛ս «Գրականության ցանկ»:
10 Ութ նույնասեռական/բիսեքսուալ տղամարդուց բաղկացած ֆոկուսային խմբի հարցազրույցը անցկացվել է 07.08.2015: Այնուհետև`
2015 թ-ի հոկտեմբերին, խորքային հարցազրույցներ են անցկացվել փախստականի կարգավիճակ ձեռք բերելու հնարավոր
ցանկությամբ չորս և զինծառայություն անցած երեք նույնասեռական տղամարդու հետ:
11 Նույնասեռական/բիսեքսուալ ութը կանանց մասնակցությամբ հարցազրույցն անցկացվել է 01.10.2015:
12 Չորս տրանս անձանց հետ խորքային հարցազրույցներ են իրականացվել 08.09.2015:
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սպառնալիքների տարափի համատեքստում: Աչքի է զարնում այն հանգամանքը, որ ցուցարարներն ԱՄՆ դեսպանի
դեմ իրենց բողոքի խոսքը ներկայացնում էին ԵՄ գրասենյակի առջև՝ հավանաբար արտահայտելու այն գաղափարը,
որ բոլոր արևմտյան պետությունները նույնն են, և վերաիմաստավորելու ԼԳԲՏԻ անձանց ներառման՝ արևելքի և
արևմուտքի միջև մշակութային պատերազմը: Սակայն ավելի հատկանշական է այն, որ ծիածանագույն դրոշն այրող
գլխավոր ցուցարարներից մեկը հանրությանն արդեն հայտնի է համացանցում նույնասեռ սեռական մերձեցում
փնտրելու նկրտումներով: Դեռ ավելին, խնդիրը միայն այն չէ, թե արդյոք տվյալ անհատին բացահայտելը բարոյական
է, թե ոչ, այլ նաև այն, թե արդյոք տվյալ անհատին բացահայտելը հասարակական արձագանքի չի հանգեցնի մեկ այլ
անհատի անձնական կյանքին միջամտելու և այն հրապարակելու առումով՝ անկախ այդ անհատի հանրային
վարքագծի ցուցաբերած երկդիմությունից: Այս օրինակը մարմնավորում է Հայաստանում ԼԳԲՏԻ իրավունքների
զարգացման կարևորագույն պատնեշը՝ հանրային և անձնական ինքնության խստորոշումը և հանրային ու
անձնական կյանքի միջև ընդունված և ակնկալվող տարամիտումը: Հանրայինի և անձնականի այս տարբերությունը և
երկփեղությունը կապված են հայոց ինքնության կերտմանը: Սոցիոլոգիական ուսումնասիրությունները ցույց են
տալիս, որ, եթե արևմտյան համատեքստում ինքնությունը անկախ ինքնակերտման գործառույթ ունի, ապա արևելքի
պարագային ինքնությունը փոխկախվածության մեջ գտնվող ինքնակերտման գործառույթ ունի, որի դեպքում
անհատի ընտանիքը կամ այլ հարաբերությունները մեծ ազդեցություն ունեն անհատի վրա, որը պայմանավորված է
այդ փոխկախվածությամբ: 13 Գաղափարը, որ հայկական մշակույթը համապատասխանում է հենց այդ արևելյան
ձևաչափին, պաշտպանվում է վերջերս կատարված հետազոտություններում, համաձայն որոնց հայերը հակում ունեն
կարևորելու հավաքական եսը, արժևորելու հավաքականությունը ի հեճուկս անհատապաշտությանը՝
ինդիվիդուալիզմին:
Հայկական մշակույթում արժեքների վերաբերյալ նախորդ տարում կատարված հետազոտության մեջ
հարցման ենթարկված անհատները որպես ամենաառաջնային արժեքներ են կարևորում հարմարվողականությունը և
ապահովությունը: Նման արժեքներն ընկալվում են որպես հանրային կարգի և կայուն հարաբերությունների
պահպանման անհրաժեշտությունը՝ հատկապես սոցիալական նորմերին և ակնկալիքներին համապատասխանելու
միջոցով: Հարցման մասնակիցները նաև մեծ կարևորություն են հատկացնում առնչակից մի արժեքի, որը
ձևակերպվում է որպես խմբի՝ ամբողջ հայության նկատմամբ բարեսիրություն: Այս երեք արժեքը միասին թելադրում
են կայունություն, կարգ և ներդաշնակություն, որը բխում է հավաքականը անհատականից առավել կարևորելուց: Ի
համեմատություն վերոգրյալի՝ հարցման արդյունքում թույլ շեշտադրում են ստացել անհատին առանձնացնող
արժեքները, օրինակ՝ հանրային ոլորտում անհատի՝ շոշափելի արդյունքների ձեռքբերումը, նոր փորձառությունների
միջոցով ինքնակողմնորոշումը, ունիվերսալիզմը/համընդհանրությունը, որը հավասարություն և արդարություն է
ենթադրում: Անհատին ուղղված այլ արժեքները հարցման արդյունքում ստանում են ավելի սակավ ուշադրություն:
Ընդհանուր առմամբ, հարաբերությունների կարգավորումը, ի պատասխան արտաքին վտանգների, կարևորում է
հավաքական եսը (էթնիկ/ազգային ինքնությունը) և ստվերի տակ առնում անհատականը:14
Հաշվի առնելով հայոց պատմությունը՝ հարմարվողականության և անվտանգության կարևորումը
զարմանալի չէ: Տիգրան Մեծի Մեծ Հայքի ժամանակներից ի վեր (մոտավորապես մ. թ. ա. 66 թ.) Հայաստանը քանիցս
մասնատվել է միմյանց հետ անբարիշտ տերությունների միջև: 15 Առանց քաղաքական միասնության՝ մշակութային
միասնությունը հնարավոր է դառնում մ.թ. 301 թ-ին Հայ առաքելական եկեղեցու ներդրմամբ: 16 Դարեր շարունակ
քաղաքական մասնատման առարկա լինելու ընթացքում հայոց ազգային ինքնությունը անքակտելիորեն կապվում է
եկեղեցուն, որը հաճախ իրականացնում էր նաև պետության գործառույթներ՝ ներառյալ գրանցումը, կրթությունը, և
անգամ արդարադատությունը (այսինքն՝ համայնքային վեճերի լուծումը): 17 Ավելին, անցյալ դարի արշալույսին
հայերը ցեղասպանության են ենթարկվում, որին հաջորդում է Հայաստանի առաջին հանրապետության բռնի
խորհրդայնացումը: 18 Այս իրադարձությունները կրկին առաջ են բերում ազգային ինքնության քայքայման վախը, որը
գլուխ է բարձրացնում Սովետական միության մայրամուտին, երբ Հայաստանը զինված հակամարտության մեջ է
մտնում հարևան Ադրբեջանի հետ, որի արդյունքում անխուսափելի են դառնում սաստիկ անկայունությունը և
զրկանքները: 19 Սա է թերևս պատճառը, որ հայկական մշակույթը որոշ չափով հագեցած է
«փրկյալի»
հոգեկերտվածքով: Հայոց սփյուռքում ևս արմատացած է հայ մնալու գաղափարը, որի հիմքն են դարավոր
պատմությունը, նախնիներին պարտավոր լինելու զգացումը և ազգային փրկության անդուլ վտանգը: Այս
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14 Khachatryan, Manusyan, 2014, pp. 46 - 47 and 27.
15 Տե՛ս՝ Richard Hovhannisian, editor, The Armenian People from Ancient to Modern Times, 2 vols. New York: St. Martin's Press, 1997
16 Encyclopedia of Law and Religion Online, http://www.brill.com/products/online-resources/encyclopedia-law-and-religion-online
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պարագային է ակնկալվում և ընդգծվում խմբի՝ հայության նկատմամբ բարեսիրությունը: Ավելին, այսօրվա
Հայաստանի սահմանին պարբերական փոխհրաձգությունը նոր թափ է հաղորդում ազգային ինքնության վտանգի
գաղափարին, իսկ ներկայիս տնտեսական նկրտումներին զուգահեռ անցումային քաոսի պայմաններում ուժգնանում
է հուսահատությունը և դառնում ունեցածից կառչելու ճիգ: Կառչելու այս միջավայրում փոփոխությունն ընկալվում է
որպես վտանգ: Լճացման հասնող կայունությունն է այստեղ արժևորվում, հետևաբար ԼԳԲՏԻ անձանց հանրային
ներկայությունը ընկալվում է որպես վտանգ, որովհետև հանրային դարձած գոյությունն արդեն փոփոխություն է և
մարտահրավեր է նետում առկա սոցիալական նորմերին և ակնկալիքներին, որոնք սահմանում և պայմանավորում են
հավաքական ինքնությունը: Ինչպես նկատում է հետխորհրդային մի գիտնական, նույնասեռականության
ապաքրեականացումը հետխորհրդային տարածաշրջանում երբեմնի արգելվածն օրինական դարձրեց և
հանկարծակիորեն՝ նաև իրական: Ապաքրեականացումից ի վեր նույնասեռական անձինք գոյություն ունեն բառիս
հանրային իմաստով և ոչ քողարկված, և սա է, որ անհանդուրժողականություն է առաջացնում երբեմնի
անթույլատրելիի նկատմամբ: 20 Ինչպես և ակնկալվում էր, 2003 թ-ին Հայաստանում տղամարդկանց
նույնասեռականության ապաքրեականացումը անհանդուրժողականություն առաջացրեց: Հետաքրքրականն այստեղ
այն է, որ շատերը հիշում են, որ խորհրդային միության ժամանակ մարդիկ Հայաստանում գիտեին, որ
նույնասեռական անձինք գոյություն ունեն, և նույնիսկ կասկածներ ունեին, թե ով կարող էր իր անձնական կյանքում
նույնասեռական լինել: Ավելին, շատերն ասում են, որ Երևանը, ի տարբերություն խորհրդային այլ քաղաքների,
ժամանակին հայտնի էր որպես «վարդագույն քաղաք» ոչ միայն վարդագույն տուֆի պատճառով, այլ նաև անձնական
(ոչ հանրային) կյանքում նույնասեռականների նկատմամբ ունեցած հանդուրժողականության համար: 21
Տարբերությունն այսօրվա հայաստանյան սոցիալական շարժում ԼԳԲՏԻ անձանց հանրային (բացահայտ)
ներկայությունն է:
Ապաքրեականացումն ու հանրային դիսկուրսում և հանրային ոլորտում նույնասեռականության երևան
գալը ձեռնոց է նետում նաև այն արժեքներին ու ակնկալիքներին, որոնք բխում են հարմարվողականությունից և
«ապահովությունից»՝ հավաքական ինքնության կերտման հիմնարար գործոններից:
Ինչպես նկատում է հարցազրույցի մասնակիցներից մեկը. «Հայոց ինքնությունը ժառանգած ինքնություն է»: 22
Անհատի ինքնությունը նախնիքի, կրոնի, գենդերային դերերի և ընտանեկան հարաբերությունների գործառույթ ունի:
Նույնիսկ այն հայ կանայք, որոնք ընդդիմանում են նահապետությանը, որոշակի սահմանափակումներ են ընդունում,
որովհետև, ինչպես իրենք են ասում. «Վերջիվերջո մենք հայ ենք»:23 Ինչ վերաբերում է սեռականության հարցին, որոշ
հայեր ուղղակի պնդում են, որ «Հայը նույնասեռական լինել չի կարող»: 24 Այլ կերպ ասած` հավաքականորեն
պարտադրված անհատական ինքնությունը, որը հայը ստանում է ժառանգաբար, բացառում է նույնասեռական
լինելու հավանականությունը, իսկ այս անհնարությունն ամրապնդվում է սոցիալական և տնտեսական
կախվածության պայմաններում. ընտանեկան հարաբերությունները արտահայտվում են որպես բարոյական
պարտավորություններ, իսկ տնտեսական դժվարությունները խոչընդոտում են անհատի ինքնաբավությանը, որն իր
հերթին բարձրացնում է գոյատևելու և բարգավաճելու համար անհրաժեշտ ռեսուրսներին հասանելություն ունենալու
համար ընտանիքից և անձնական կապերից կախվածությունը: Ինչպես նկատում է հարցազրույցի մասնակիցներից
մեկը, հանրային տիրույթն ինքնին նման է մի ընտանիքի, որտեղ անծանոթները հաճախ հարաբերակցվելու
նպատակով հանրային պարզ իրավիճակներում միմյանց դիմելիս, կախված տարիքից և սեռից, օգտագործում են
ընտանեկան հարաբերություններ ցույց տվող բառեր (եղբայր, քույր, մոր/հորեղբայր, մոր/հորաքույր):25 Այս իմաստով
հասարակության հիմնական միավորը ավելի շատ ընտանիքն է, քան անհատը, իսկ անհատի հանրային
ինքնությունը հարմարեցվում է կանխորոշված դերերին, որոնց անհատը պետք է հարմարվի տվյալ հանրույթին
պատկանելու համար:
Հայոց հետերոսեքսուալ ինքնության կերտումը մասամբ նաև կախված է էթնիկ ինքնության, կրոնի և Հայ
առաքելական եկեղեցու շաղկապումից: Որպես հաստատություն՝ եկեղեցին դեռ պետք է պարզաբանի և վերանայի իր
կրոնական վարդապետությունը (դոգմա) ժամանակակից աշխարհի և նույնասեռականության վերաբերյալ բժշկական
հետազոտությունների լույսի ներքո. երբ հրապարակվեց, որ երկու հայ նույնասեռական տղամարդ 2006 թ-ին
ամուսնական մատանիներով են փոխանակվել Մայր Աթոռում, եկեղեցուց ստացված միակ արձագանքն այն էր, որ
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում պսակադրություն չի կատարվում:26 Չնայած, որ որոշ քահանաներ ընդդիմանում են
սեռականության և գենդերային ինքնության ժամանակակից սահմանումներին և հանդես գալիս աստվածաշնչի սոսկ
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ավանդական մեկնությամբ՝ եկեղեցին, որպես հաստատություն, հստակ վարդապետական դիրքորոշմամբ հանդես չի
գալիս, և փոխարենը թույլատրում է, որ անցյալի իներցիան շարունակի պահպանողական գենդերային դերեր և
ակնկալիքներ պարտադրել: 27 Չնայած նրան, որ դեռ հարց է, թե որքանով է եկեղեցու հեղինակությունը ազդեցիկ
մարդկանց կյանքում և խղճում՝ հայոց ինքնության կերտման գործում, այնուամենայնիվ, սեռականության և
գենդերային ինքնության առումով եկեղեցուց և պատմությունից կախվածություն է նկատվում: Ավելին, որպես
ժառանգություն
ստացած,
հավաքականորեն
պարտադրված
ինքնությունը,
որն
ամրապնդվում
է
հարմարվողականությամբ, թույլ չի տալիս անձին մտորելու իր եսի շուրջ և իր ինքնությունը պրպտելու (համենայն
դեպս հանրային տիրույթում):
Ազատությունը նեղանձնական է. անհատն այն գտնում և վայելում է ինքն իր ներսում: Համացանցային
ծանոթությունների կայքերը կարծես Պլատոնի «Հանրապետություն»-ից գիգեսյան մատանիները28 լինեն. կրում ես
դրանք, անտեսանելի դառնում և սկսում սեփական անհատականությանդ գաղտնի պրպտումները: Ավելի
հակասականն այստեղ այն է, որ այն անձինք, որոնք ունեն իրենց եսը պրպտելու և գաղտնի կյանք վարելու բոլոր
հնարավորությունները, շատ հաճախ չեն գիտակցում, որ իրենցից խլված է լիարժեք հավասարությունը:
Հարցազրույցներից մեկի ժամանակ մասնակիցներից մեկը, չնայած, որ ունի մեկ այլ տղամարդու հետ գաղտնի
հարաբերություն, չէր կարողանում ընկալել, որ իր հարաբերություններից պահանջվող գաղտնիությունը բռնանում է
իր անձնական ազատությանը հիմնականում այն պատճառով, որ անհավասարության իր ընկալումը
սահմանափակված էր միայն հանրային տիրույթով: Ազատորեն մեկ այլ անհատի հետ հարաբերություններ ունենալու
անկարողությանը վերաբերող ավելի ընդարձակ հարցերին տրված այս մասնակցի պատասխանն այն էր, որ ինքը ոչ
մի խտրականություն չի տեսնում իր հարաբերությունների կամ սեռական ուղղության առումով, քանի որ ինքը
բացահայտ նույնասեռական չէ:29 Այդպիսով տվյալ մասնակիցը կատարում է իր դերն ընտանիքի և ազգի նկատմամբ
հանրային դաշտում, իսկ անձնական ազատությունը գտնում է գաղտնի կյանքում՝ չկարծելով, որ քողարկված
ազատությունն իրականում ազատություն չէ: Ավելին, հանրային կյանքի հարմարվողական բնույթից ելնելով, շատերը
ենթադրում են, որ դիմացինը բացի հանրայինից անպայմանորեն ունի նաև սերտ անձնական, գաղտնի կյանք:
Հարցազրույցի մասնակիցներից մեկը մի պատմություն է հիշում, թե ինչպես է խանութպանն իր հաճախորդին ասում,
որ երիտասարդը ալկոհոլ պետք է գնի միայն սիրային ժամանդրության գնալիս: Սա կարելի է ընկալել որպես
ընտանեկանության և մտերմության փորձ, որտեղ հանրային շփման պայմաններում արծարծվում է անձնականը:30
Այս պատմությունը նաև հաստատում է ընդունված այն գաղափարը, որ տղամարդկանցից ակնկալվում է ունենալ
արտամուսնական հարաբերություններ, բայց այդտեսակ մերձեցումն անձնական է ու գաղտնի: Ուստի այս
պայմաններում նույնասեռականության բաց և հանրային դիսկուրսը խախտում է կենակցման գաղտնի լինելու նորմը,
ինչպես նաև տղամարդու նահապետական սահմանումն առ այն, որ տղամարդը կարող է «գործել» այլոց նկատմամբ,
և ոչ հակառակը:
Անձնականի և հանրայինի խնդիրներին են վերաբերում նաև այն պատասխանները, որ ԼԳԲՏԻ անձինք
Հայաստանում ազատ են ապրելու «իրենց ուզածի պես»... գաղտնի: Հետաքրքրական էր նաև մեկ այլ պատասխան,
որով մեր զրուցակիցը պնդում էր, որ հասարակությանը պահանջներ ներկայացնելու փոխարեն՝ ԼԳԲՏԻ անձինք
պետք է «ինտեգրվեն» և ցույց տան, որ անհանգստացած են ոչ միայն «իրենց» խնդիրներով, այլ նաև այլ սոցիալական
խնդիրներով. նրանց միայն այս եղանակով կընդունեն:31 Այստեղ հակասություն է նկատվում, քանի որ ԼԳԲՏԻ անձինք
արդեն իսկ ներգրավված են իրենց սեփական խնդիրներից զատ բոլոր տեսակի խնդիրների լուծմանն ուղղված
միջոցառումներում, սակայն այդ համատեքստում ոչ ոք չգիտի այս անձանց ԼԳԲՏԻ լինելու մասին՝ բացառությամբ
որոշ բացահայտ դեպքերի: Ընդհակառակը, բացահայտ լինելը մեկնաբանվում է որպես ձեռնոց հանրությանը՝
ընդունելու և կենտրոնանալու սեփական սոցիալական խնդիրներին: Մեկ այլ հակասություն կարելի է համարել նաև
այն, որ ԼԳԲՏԻ անձինք պետք է վաստակեն այդ ընդունումն «ինտեգրվելով»: Վերջապես, անհատի հանրային
կերպարի փայփայման կարևորությունը փոքր հասարակություններում, որտեղ անհատներն ավելի շատ
փոխկախվածության մեջ են, քան՝ ինքնաբավ, հատվում է նաև այն գաղափարին, որ Հայաստանը ամոթահեն
հասարակություն է: Նույնիսկ հայերենն է, որպես լեզու, առաջնային տեղ հատկացնում ամոթին. քննադատության
ամենատարածված արտահայտություններն են. «Ամոթ է», «Ամոթ չէ՞», «Ամոթ քեզ»: Հանրային փոխադրամիջոցների
սակագնի բարձրացման դեմ պայքարի հիմնական կարգախոսներն էին «Ամոթ է 150 [բարձրացված գինը] դրամ
վճարել, երբ կողքինդ չունի այդ 50-ը»: 32 Ամոթահեն այս երևույթները աղճատում են հանրայինի և անձնականի
երկփեղությունը, քանի որ ամոթը բարձրացնում է հանրային հեղինակությունն ու վարկը պաշտպանելու կարիքն
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Եկեղեցու կայքում նույնասեռականության վերաբերյալ նյութ չկա:
Benjamin Jowett, translator, The Republic, By Plato, Book II, http://classics.mit.edu/Plato/republic.3.ii.html
29 «Թաքնված» նույնասեռական տղամարդկանց հետ գաղտնի հարցազրույց, հոկտեմբեր, 2015:
30 «Սոցիոսկոպ» ՀԿ-ի ներկայացուցչի հետ հարցազրույց, հոկտեմբեր, 2015:
31 Լրագրողների հետ հարցազրույց, հոկտեմբեր, 2015:
32 «Ամոթ է վճարել 150, երբ կողքինդ չունի այդ 50-ը», «Ազատություն» ռադիոկայան
http://www.azatutyun.am/media/video/25055919.html
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այնպես, որ սեռական ազատության որոնումները մղվում են հետին պլան՝ դեպի գաղտնիության դաշտ: Իսկ ինչ
վերաբերում է քաղաքականությանը և քաղաքական մոտիվներին, հարցման մասնակիցներից մի քանիսը
հաստատեցին, որ սեռական ուղղության և գենդերային ինքնության հարցը խաղարկվում է, ավելին՝ ձեռնածվում է
իշխանությունների կողմից՝ հանրությանը ավելի օրհասական խնդիրներից (օրինակ՝ կոռուպցիայից) շեղելու
նպատակով: Արդյունքում կերտվում է ներքին թշնամի, որից իշխանությունները «պաշտպանում» են հայ ազգը և
հեռացնում են ժողովրդին արևմուտքից՝ Եվրասիական տնտեսական միությունը և Ռուսաստանի հետ կապն ավելի
ցանկալի պատկերելով:33 Այս պարագային ԼԳԲՏԻ ակտիվիստները պետք է զգոն լինեն, թե ինչպես կարող է իրենց
գործունեությունը խաղարկվել հանրային այլ գործիչների կողմից քաղաքական նման միջավայրում:
Ավելին, արժե դիտարկել հանրայինի և անձականի շարժը հանրային կարևորության որոշումների
կայացման համատեքստում: Ընդհանուր գծերով, Հայաստանի անցումը սովետական հասարակությունից
հետսովետականի սահուն գործընթաց չէր և պայմանավորված էր մի շարք արտաքին գործոններով և արժեքներով,
որոնք հանգեցրին ժողովրդավարական և մարդու իրավուքների սկզբունքերին իրավական, ինստիտուցիոնալ և
տեխնիկական համապատասխանության, բայց քանի որ հանրային նշանակության որոշումների կայացումը
սահմանափակված էր անհատականով, նշյալ համապատասխանությունն ուղղակի դիմակ կարելի է համարել, որին
չի հաջողվում բավարար կերպով արտացոլել մարդկանց հարաբերությունները կամ սոցիալական և քաղաքական
նշանակության որոշումների կայացման եղանակները կամ ազդել դրանց: Որպես օրինակ կարելի է վերհիշել այն,
որ 2013 թ-ին ՀՀ նախագահը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ առանձին/գաղտնի զրույցից հետո
միակողմանիորեն որոշում կայացրեց, որ ՀՀ-ը կմիանա Եվրասիական տնտեսական միությանը՝ կասեցնելով
եվրաինտեգրման՝ տարիներ տևած աշխատանքը և կատարելով այնպիսի քաղաքական փոփոխություն, որն
ապշեցրեց նույնիսկ կառավարության շատ անդամներին: 34 Այս առումով, ոչ մի հանրային դիսկուրս չգործադրվեց:
Դարեր շարունակ օտար լծի տակ գտնվելուց հետո, հավանական է՝ հայերը հմտացել են ապրելու երկակի
իրականության մեջ, որտեղ օրենքին և չափանիշներին հանրայնորեն ենթարկվելը հստակ տարբերվում է անձնական
հարաբերություններից, սոցիալական նորմերից և ակնկալիքներից: Շատ հաճախ անձնականը, հանրայինի
համեմատ, ավելի գերակա դիրք է զբաղեցնում: Կրկին, որպես օրինակ վերհիշենք 2013 թ-ին անվերջանալի թվացող
հանրային հավաքը, որի ժամանակ մի խումբ ակտիվիստներ ընդվզում էին հանրային պուրակում խանութներ
կառուցելու դեմ: Այս ընդվզման հանգուցալուծումը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ ՀՀ նախագահը
ընտրություններից առաջ անձամբ այցելեց պուրակ և ասաց Երևանի քաղաքապետին, որ խանութների կառուցումը
պուրակում «սիրուն չէ»:35 Քաղաքապետը համաձայնեց և հեռացրեց խանութների կիսակառույցները: Հիմքում ընկած
իրավական խնդիրն այստեղ այն է, որ հանրային տարածքում խանութներ կառուցելուց առաջ պետք է հանրային
ֆորում և քննարկում անցկացնել, որը Երևանի քաղաքապետարանը չէր արել: Այս խնդրի լուծման հանրային
«բեմականացումը» վկայակոչում է անձնականի և ընտանեկանության գաղափարները. կարծես նախագահը հայ
ժողովրդի հայրն է և իրավասու է ժողովրդի համար, որպես բարի կամքի դրսևորում, որոշումներ կայացնելու:
Այսպիսով, լուծումը աստիճանակարգային էր՝ հիերարխիկ, և որոշումը կայացվել էր նախագահի և քաղաքապետի
հանրայնորեն բեմադրված անձնական դիսկուրսի արդյունքում անմասն հանրության անունից: 36 Օրենքը և
ժողովրդավարական գործընթացները էական չեն համարվել այս խնդրի համար, քանի որ տվյալ գոտու
քաղաքաշինական վերափոխման համար հանրային ֆորում չէր անցկացվել, և անձնականը բացառել է հանրայինը:
Չնայած, որ մարդու իրավունքները գործում են հիմնականում հանրայինի տիրույթում օրենքի և հանրային
դիսկուրսի միջոցով, որի ընթացում անհատները ձևակերպում և պահանջում են իրենց իրավունքերը՝ հանրային այս
ընթացակարգը բավարար չի կարելի համարել Հայաստանում շոշափելի փոփոխության հասնելու համար: Օրինակ՝
2013 թ-ին կանանց և տղամարդկանց հավասարության վերաբերյալ օրենք առաջարկվեց 37 , բայց քանի որ այդ
օրենքում առկա էր «գենդեր» բառը, «ընտանեկան արժեքների» պահպանողական ջատագովները բնորոշեցին օրենքը
որպես անարգանք հայոց ինքնությանը և այդպիսով տապալեցին դրա ընդունումը:38 Այլ կերպ ասած՝ անձնական
տիրույթը կարգավորող հանրային ջանքերը վտանգ համարվեցին ինքնության համար և հրեշավորվեցին, որի
արդյունքում ազգայնական դիսկուրսը չեզոքացրեց օրենքը: Այդ օրենքը ցայսօր չի կիրարկվում:
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«Սոցիոսկոպ» ՀԿ-ի ներկայացուցչի հետ հարցազրույց, հոկտեմբեր 2015. Լուսինե Սաղումյանի հետ հարցազրույց, հոկտեմբեր
2015; Փինք Արմենիա կազմակերպության իրավաբանի հետ հարցազրույց, հոկտեմբեր 2015:
34 “Armenia To Join Russian-Led Customs Union” Radio Free Europe Radio Liberty, http://www.rferl.org/content/armenia-customsunion/25094560.html
35 «Սոցիոսկոպ» ՀԿ-ի ներկայացուցչի հետ հարցազրույց:
36 Նույն տեղում:
37 ՀՀ օրենքը տղամարդկանց և կանանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին՝
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=28173
38 “The „Gender Equality Law‟ Hysteria in Armenia”, The Armenian Weekly, 20 Sep. 2013, http://armenianweekly.com/2013/09/20/the-genderequality-law-hysteria-in-armenia/
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Ավելորդ է նշել, որ չկա հանրային որևէ տարածք, իսկ հաջողությամբ պսակված նախաձեռնություններն
ավելի շատ հարում են հավաքական, այլ ոչ անհատին վերաբերող արժեքներին: Օրինակ՝ վերոնշյալ «100 դրամի
պայքարի» կարգախոսը՝ «Ամոթ է վճարել 150, երբ կողքինդ չունի այդ հիսունը», կողքինի նկատմամբ հենց
միջանձնական հարաբերություն և ընտանեկանություն է քարոզում, իսկ խմբի նկատմամբ՝ բարեսիրության կոչ
անում, որը չափազանց առաջնային հատկություն է վերոնշյալ հայկական արժեքների համատեքստում: Այլ կերպ
ասած՝ շարժումը կոչ էր անում պաշտպանելու հավաքական արժեքները և կարեկցելու համաքաղաքացիներին: Այն
նաև ամոթի գոչ էր. «Ամո՜թ է»: Ինչպես արդեն նշվեց վերը, հայ հասարակությունն այսօր ամոթահեն հասարակություն
է, իսկ ամոթը հանրային, այլ ոչ անհատական վարքագիծը նախասահմանելու հզոր գործիք է: Լուծումն այստեղ
հարմարվողական դիրք զբաղեցնելն է հանրայինում, իսկ ազատություն փնտրելը՝ անձնականում:
Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ կարելի է եզրակացնել, որ անխտրականության օրենքը, որպես այդպիսին,
հատկապես այն պարագայում, երբ այն պարտադրված է Եվրոպայի կողմից որպես առանց մուտքի արտոնագրի
ռեժիմի նախապայման, հայաստանյան իրականության մեջ ԼԳԲՏԻ անձանց համար ոչ մի փոփոխության չի
հանգեցնում: Բացի դրանից` որպես կանոն, բավականին երկար ժամանակ և շատ ջանք է պահանջվում Մարդու
իրավունքների եվրոպական դատարան որևէ հայց ներկայացնելու համար: Թվում է, թե լուծումը իրավունքի դաշտում
չէ, կամ միայն իրավունքի դաշտում չէ: ԼԳԲՏԻ անձանց խնդիրների լուծումը պետք է համատեղի իրավապաշտպան
մոտեցումները և այն հիմնարար արժեքները, որոնք այդքան կարևորվում են հայերի կողմից: Օրինակ՝ ինչպե՞ս
կարելի է խմբի նկատմամբ բարեսիրության արժեքը, որը առաջարկվում էր հանրային փոխադրամիջոցների
սակագնին վերաբերող բողոքի ժամանակ, օգտագործել որպես լծակ ԼԳԲՏԻ անձանց համար ավելի ներառական
պայմաններ զարգացնելու համար: Այս հարցին է վերաբերում նաև այն փաստը, որ շատ հայեր ընդունում են ԼԳԲՏԻ
անձանց, քանի դեռ վերջիններս իրենց տարբեր լինելը չեն հանրայնացնում՝ գոյատևում են գաղտնի: Ինչպե՞ս կարելի
մեղմել այն վախը, որ ԼԳԲՏԻ անձանց հանրային ընդունումը կարող է վտանգել ազգային ինքնությունը: Հնարավոր է,
որ խնդրի մասն է կազմում այն, որ առանց նման հավաքականորեն պարտադրված հստակ հանրային ինքնության,
որը թելադրվում է բոլորին՝ մարդիկ ստիպված կլինեն մտածելու անկախ և համակերպվելու իրենց անհատական
ինքնությանը, որն անշուշտ պահանջում է հասունություն և քննախույզ մտածելակերպ: Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝
պետք է գիտակցել, որ այն ամենն ինչ ընկալվում է որպես թելադրյալ ինքնության համար վտանգ, ուղղակիորեն
սպառնալիք է հանդիսանում հայոց ինքնության և ազգայնականության վերահսկման միջոցով մարդկանց նկատմամբ
իշխանություն/ուժ ունեցողների համար (եկեղեցի, ազգային իշխանություններ):
Ուստի, վերը նկարագրված սոցիալական և քաղաքական շարժի պատճառով արժանապատվության և
իրավունքի հավասարություն հրապարակային պահանջը մարդու իրավունքների միջոցով ընկալվում է որպես
սոցիալական նորմերին մարտահրավեր և, հետևաբար՝ սպառնալիք ազգային ինքնությանն ու ավտանգությանը,
որոնցից յուրաքանչյուրն էլ հիմնված է հարմարվողականության վրա: Ուրեմն այս պարագայում ԼԳԲՏԻ անձանց
համար հավասարության պայքարը պետք է զուգակցվի ավելի ընդարձակ դիսկուրսով, որտեղ շեշտվում է անհատը և
անհատականության արժեքը՝ ոչ միայն ի շահ անհատի, այլ նաև ի շահ հասարակությանն ընդհանուր առմամբ:
Մարդու իրավունքների և անհատի զարգացման՝ որպես ընդհանուր սոցիալական զարգացման հիմքի ավելի
ընդգրկուն դիսկուրսը կօգնի հասկանալու ճահճացած հավաքականությունից/համայնավարությունից ավելի
հավասարակշիռ ինդիվիդուալիզմի անցման կարևորությունը:

ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԴԱՇՏԸ
Ընդհանուր առմամբ ՀՀ սահմանադրական և օրենսդրական դաշտը համապատասխանում է միջազգային
չափորոշիչներին մարդու իրավունքների տեսանկյունից: Օրինակ՝ ՀՀ Սահմանադրության Հոդված 3-ի համաձայն՝
«Մարդը, նրա արժանապատվությունը, հիմնական իրավունքները և ազատությունները բարձրագույն արժեքներ են:
Պետությունն ապահովում է մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների
պաշտպանությունը՝ միջազգային իրավունքի սկզբունքներին ու նորմերին համապատասխան: Պետությունը
սահմանափակված է մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքներով և ազատություններով՝ որպես
անմիջականորեն գործող իրավունք:»39

39

ՀՀ Սահմանադրություն՝ http://www.parliament.am/parliament.php?id=constitution#2
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Ավելին՝ ՀՀ Սահմանադրության 2-րդ գլուխն ամբողջությամբ նվիրված է անհատի իրավունքներին և
ազատություններին: Չնայած վերջերս սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեի ընդունմանը՝ սույն
հաշվետվության մեջ ներկայացված իրավական խնդիրների սահմանադրական վերլուծությունը փոփոխության չի
ենթարկվում: Անձի՝ մարդու իրավունքների սահմանադրական և օրենսդրական հաստատումից բացի Հայաստանում
խտրականության դեմ օրենք, որպես այդպիսին, չկա: Չնայած մարդու հավասարությունը երաշխավորող, ինչպես նաև
խտրականության դեմ տարբեր օրենսգրքերում ցրված դրույթների առկայությանը՝ իրավական որևէ լծակ չկա, որը
կարող է անհատին այդ դրույթներից բխող պաշտպանություն ապահովել խտրական վերաբերմունքի դեմ:40 Ուստի,
առկա հակախտրական շրջանակի մաս առ մաս վերլուծության փոխարեն՝ հարկ ենք համարել գնահատելու
օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ համակարգն ընդհանուր առմամբ: Այդ վերլուծությունն իրականացնելու
նպատակով կազմվել են ՀՀ օրենսդրությանը և ինստիտուցիոնալ դաշտին վերաբերող հետևյալ հարցերը՝







Որքանո՞վ են ՀՀ Սահմանադրությունը և օրենսդրությունը երաշխավորում արժանապատվության և
իրավունքների հավասարությունը և արգելում խտրականությունը ԼԳԲՏԻ անձանց իրավունքների
պաշտպանության համատեքստում:
Որքանո՞վ են ՄԻԵԴ-ի որոշումները պաշտպանում խտրականությունից ԼԳԲՏԻ անձանց իրավունքների
պաշտպանության համատեքստում:
Որքանո՞վ է մարդու իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ ՀՀ ազգային ռազմավարության ծրագիրը
պաշտպանում խտրական վերաբերմունքից ԼԳԲՏԻ անձանց իրավունքների պաշտպանության
համատեքստում:
Օրենքի գերակայության խնդիրների լույսի ներքո, որքանո՞վ կարելի է հանրային փոփոխություն ակնկալել՝
ըստ իրավական նորմերի և ինստիտուցիոնալ շրջանակներին առնչվող առաջարկությունների:

Քանի որ սույն աշխատանքի նպատակն է աջակցելու ԼԳԲՏԻ անձանց իրավունքների ապահովման և
խտրականության դեմ պայքարի ռազմավարությանը, անհրաժեշտ է ընդհանուր գծերով քննել Հայաստանում օրենքի
գերակայությունը: Այս համատեքստում, հարկ է դիտարկել, թե որքանով է օրենքն արձագանքում ԼԳԲՏԻ անձանց դեմ
խտրական վերաբերմունքին և բռնությանը:
Վերոբերյալ հարցերը պայմանավորում են հետևյալ իրավական ակտերի քննությունը՝
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➢

ՀՀ Սահմանադրություն՝ ընդունված 1995 թ-ին, բարեփոխված 2005թ-ին և 2015թ-ին,

➢

ՀՀ «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» օրենք հոդված 8,

➢

ՀՀ «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք հոդված 4,

➢

ՀՀ «Կրթության մասին» օրենք հոդված 6(1),

➢

ՀՀ «Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության
մասին» օրենք հոդված 14(6),

➢

ՀՀ «Երեխաների իրավունքների մասին» օրենք հոդված 4,

➢

ՀՀ «Քաղաքացիության մասին» օրենք հոդված 3(2),

➢

ՀՀ «Տղամարդկանց և կանանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման
մասին» օրենք,

➢

ՀՀ «Օտարերկրացիների մասին» օրենք հոդված 22 և 32,

➢

ՀՀ «Ոստիկանության մասին» օրենք հոդված 5,

➢

ՀՀ «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենք հոդված 11(1),

➢

ՀՀ «Ազատազրկված կամ կալանավորված անձանց պահելու մասին» օրենք հոդված 2,

➢

ՀՀ «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք հոդված 11,

➢

ՀՀ «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» օրենք հոդված 3(2),

➢

ՀՀ «Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին» օրենք հոդված 9,

➢

ՀՀ «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» օրենք հոդված 14,

➢

ՀՀ «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության մասին» օրենք հոդված 9(1),

➢

ՀՀ «Համայնքային ծառայության մասին» օրենք հոդված 11,

➢

ՀՀ «Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության մասին» օրենք հոդված 11,

➢

ՀՀ «Հանրային ծառայության մասին» օրենք հոդված 11,

Փինք Արմենիա կազմակերպության իրավաբան Լուսինե Ղազարյան:
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➢

ՀՀ «Փաստաբանության մասին» օրենք հոդված 29(3),

➢

ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրքը՝ ընդունված 2004 թ-ին,

➢

ՀՀ Դատական օրենսգիրք, հոդված 15,

➢

Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիա, արձանագրություն 12,

➢

Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագիր՝ ընդուված 1966 թ-ին,

➢

Մարդու իրավունքների
ընդունված 2014 թ,

պաշտպանության

ազգային

ռազմավարության

միջոցառումների

ծրագիր՝

Հակախտրականությունն օրենսդրական դաշտում
Ի պատասխան առաջին հարցին, թե որքանով են ՀՀ Սահմանադրությունը և օրենսդրությունը
երաշխավորում արժանապատվության և իրավունքների հավասարությունը և արգելում խտրականությունը ԼԳԲՏԻ
անձանց իրավունքների պաշտպանության համատեքստում` քննության են ենթարկվել ՀՀ Սահմանադրությունը,
միջազգային պարտավորությունները, ինչպես նաև ՀՀ ներպետական օրենսդրությունը:

ՀՀ Սահմանադրությունը
ՀՀ Սահմանադրությունը երաշխավորում է ընդհանուր հավասարություն՝ անկախ հիմքից: Չնայած
սահմանադրության մեջ առկա խտրականության դեմ դրույթին՝ ՀՀ Սահմանադրությունը չունի սեռական ուղղության
կամ գենդերային ինքնության հիմքով խտրականությունն արգելող առանձին դրույթ: Մասնավորապես, համաձայն
հոդված 14.1-ի՝ «Բոլոր մարդիկ հավասար են օրենքի առջև: Խտրականությունը, կախված սեռից, ռասայից, մաշկի
գույնից, էթնիկական կամ սոցիալական ծագումից, գենետիկական հատկանիշներից, լեզվից, կրոնից,
աշխարհայացքից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, ազգային փոքրամասնությանը պատկանելությունից,
գույքային վիճակից, ծնունդից, հաշմանդամությունից, տարիքից կամ անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ
հանգամանքներից, արգելվում է:»41
Ի լրումն վերոբերյալի` հոդված 3-ի ավելի ընդհանրական դրույթների՝ ՀՀ Սահմանադրության հոդված 6-ը
սահմանում է.

«Միջազգային

պայմանագրերն ուժի մեջ են մտնում միայն վավերացվելուց կամ հաստատվելուց հետո:
Միջազգային պայմանագրերը Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգի բաղկացուցիչ
մասն են: Եթե վավերացված միջազգային պայմանագրում սահմանվում են այլ նորմեր, քան նախատեսված
են օրենքներով, ապա կիրառվում են այդ նորմերը: Սահմանադրությանը հակասող միջազգային
պայմանագրերը չեն կարող վավերացվել»ֈ42
ՀՀ Սահմանադրության հոդված 47-ը նույնպես արգելում է այլոց իրավունքների ոտնահարումը ազգային,
ռասայական կամ կրոնական ատելություն քարոզելու միջոցով: Այս հիմքերի ցանկը, այնուամենայնիվ,
սահմանափակ է և չի ներառում սեռական ուղղությունը կամ գենդերային ինքնությունը: Ուստի կարելի է
եզրակացնել, որ ՀՀ Սահմանադրության ոչ մի հատուկ դրույթով ԼԳԲՏԻ անձինք պաշտպանված չեն՝ չնայած, որ հայ
հասարակության մեջ բավականին խոցելի խումբ կարող են համարվել: Այդուհանդերձ, համաձայն ՀՀ
Սահմանադրության հոդված 6-ի՝ միջազգային պարտավորությունները ուղղակիորեն կիրառելի են տեղական
համատեքստում:

Միջազգային և տարածաշրջանային շրջանակը
41

ՀՀ Սահմանադրություն
Կապուղի՝ http://www.parliament.am/parliament.php?id=constitution#1
42 ՀՀ Սահմանադրություն, հոդված 6(4): Կապուղի՝ http://www.parliament.am/parliament.php?id=constitution#1
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Հաշվի առնելով այն, որ միջազգային և տարածաշրջանային պարտավորությունները Հայաստանի տեղական
իրավական դաշտի «մասն» են կազմում ՝ հարկ ենք համարում դիտարկելու միջազգային այն գործիքները, որոնց
Հայաստանը մասնակից է: Ընդհանուր առմամբ, Հայաստանը մասնակից է մարդու հիմնական իրավունքների
վերաբերյալ միջազգային գործիքներին, սակայն հակախտրականության տեսանկյունից գուցե տեղին է նշել
Քաղաքացիական և քաղաքական իրավուքների միջազգային դաշնագիրը (ՔՔԻՄԴ), որին Հայաստանի
Հանրապետությունը միացել է 1993 թ-ի հունիսի 23-ին:
ՔՔԻՄԴ հոդված 2-ի համաձայն՝ պետությունները չպետք է խտրական վերաբերմունք ցուցաբերեն այն
հիմքերով, որոնք ներառում են (բայց չեն սահմանափակվում) «սեռը» կամ «այլ կարգավիճակը»: Չնայած, որ Մարդու
իրավուքների կոմիտեն լիազորված է մեկնաբանելու պայմանագիրը և որոշումներ կայացնելու ըստ անհատական
բողոքների՝ «սեռ» բառը մեկ անգամ է մեկնաբանվել որպես «սեռական ուղղություն»43: ՍՈՒԳԻ հիմքով բողոքների
հաջորդ դեպքերը նույն տրամաբանությամբ չեն քննվել: Բայցևայնպես, «այլ կարգավիճակ» նշանակում է, որ նշյալ
հիմքերը սահմանափակ չեն: Հատկանշական է նաև հոդված 26-ը, համաձայն որի «...բոլոր մարդիկ հավասար են
օրենքի առջև և առանց որևէ խտրականության ունեն օրենքի առջև հավասար պաշտպանության իրավունք»:
Խտրականության հիմքերը նույնն են, ինչ հոդված 2-ում: ԼԳԲՏԻ անձանց իրավունքների համատեքստում հավելյալ
կարևորություն ունեն ՔՔԻՄԴ-ի հոդված 16-ը, համաձայն որի «յուրաքանչյուր ոք ունի ամենուր օրենքի առջև
հավասար անձ ճանաչվելու իրավունք», և հոդված 17-ը, որն արգելում է անհատի «անձնական և ընտանեկան
կյանքին, կացարանին կամ թղթակցությանը միջամտելը կամ պատվի ու վարկի նկատմամբ ոտնձգություն
կատարելը»: Եթե համարենք, որ այս պարտավորությունները կարող են պաշտպանել ԼԳԲՏԻ անձանց
արժանապատվության և իրավունքների հավասարությունը, ապա դրանք կարող են կիրառելի լինել նաև
հայաստանյան համատեքստում:
Հայաստանը նաև Եվրոպայի Խորհրդի անդամ, իսկ Մարդու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների
պաշտպանության կոնվենցիայի մասնակից երկիր է (ՄԻՀԱՊԿ): Համաձայն ՄԻՀԱՊԿ հոդված 14-ի՝

«Սույն կոնվենցիայում շարադրված իրավունքներից և ազատություններից օգտվելը ապահովվում է առանց
խտրականության՝ անկախ ռասայից, մաշկի գույնից, լեզվից, կրոնից, քաղաքական կամ այլ
համոզմունքներից,
ազգային
կամ
սոցիալական
ծագումից,
ազգային
փոքրամասնության
պատկանելությունից, կարողությունից, գույքային վիճակից, ծնունդից կամ այլ հանգամանքից»:
Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի հոդված 14-ը ենթադրում է, որ խտրականությունը
օբյեկտիվ խնդիր է: Բայց հայտնի բելգիական լեզվաբանական գործում ՄԻԵԿ-ը սահմանում է խտրականությունը
որպես անձանց տարբեր կարգերի նկատմամբ ՄԻԵԿ իրավունքների կիրառման տարբերությունները, որոնք չունեն
«բանական կամ օբյեկտիվ արդարացում»:44 Այստեղից է բխում «տարբեր վերաբերմունքի» և «խտրականության» միջև
զատորոշումը, ընդ որում առաջինը կարող է արդարացվել ըստ ՄԻԵԿ-ի, իսկ երկրորդը հոդված 14-ի խախտում է: 45
Մի շարք դատական որոշումներում վերհանվել է չորս գործոն, որոնք որպես ուղեցույց որոշում են տարբեր
վերաբերմունքի և խտրականության սահմանագիծը: 46 Նախ՝ պետք է ցույց տրվի, որ տվյալ վերաբերմունքը սակավ
բարենպաստ է՝ ի համեմատություն այն վերաբերմունքի, որին արժանանում են այլ խմբերի ներկայացուցիչները,
որոնց ինքնությունը, որպես կանոն, օբյեկտիվորեն սահմանվում է հենց բողոքում: Օրինակ, եթե ենթադրյալ
խտրականությունը հիմնված է գենդերի վրա, համեմատություն է անցկացվում հակառակ սեռի ներկայացուցիչների
հետ, որոնք չեն տուժել ենթադրյալ անբարենպաստ պայմաններից: 47 Երկրորդ հերթին, պետությունը պետք է ցույց
տա, որ փաստացի վերաբերմունքը հաստատված վկայությամբ բանական է և ռացիոնալ: Սա կարող է նաև հղում
պահանջել պետության քաղաքական նպատակներին: 48 Այնուհետև, տվյալ վերաբերմունքի հետևանքները պետք է
անհամաչափ լինեն՝ ի համեմատություն որդեգրած քաղաքականության նպատակներին: Բացի այդ՝ դրանք չպետք է
«արդարացի անհավասարակշռություն ստեղծեն համայնքի շահերի պաշտպանության և Կոնվենցիայով
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CCPR/C/50/D/488/1992, Toonen vs. Australia: Կապուղի՝ http://juris.ohchr.org/Search/Details/702

Belgian Linguistic Case, judgment of 23 July 1968, A 6, § 10.
Տե՛ս՝ Swedish Engine Drivers Union v. Sweden, judgment of 6 February 1976, A 20, § 47.
46 ''THE MARGIN OF APPRECIATION: INTERPRETATION AND DISCRETION UNDER THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN
RIGHTS'' by Steven Greer Reader in Law, University of Bristol, United Kingdom, Council of Europe Publishing F-67075 Strasbourg Cedex, July,
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48 Նույն տեղում՝ § 74-83.
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երաշխավորվող իրավունքների և ազատությունների նկատմամբ հարգանքի միջև»:49 Երկրորդ և երրորդ գործոնները
գնահատման փոփոխական սահմանների համար հիմք են ստեղծում, իսկ չորրորդ գործոնը, անկախ նրանից, թե
քննության ենթարկվող երևույթը հակախտրական է համարվում այլ ժողովրդավարական պետություններում, թե ոչ,
«մեծ կարևորություն» ունի նշյալ գործոնների շրջանակը որոշելիս: 50 Քանի որ տարբեր վերաբերմունքի ու
խտրականության միջև տարբերությունների որոշումը ներառում է սոցիալական քաղաքականության խնդիրներ,
գնահատման սահմանների
ընդարձակությունը «տարբերվում է ըստ հանգամանքների, կոնկրետ դեպքի և
նախադրյալների»: 51 Քաղաքականության խնդիրն այդ երկուսի՝ տարբեր և խտրական վերաբերմունքի հատման
կետում է: Ինչպես նշում է Ջ. Շոքենբրոյքը, ՄԻԵԴ-ը տարբերակիչ վերաբերմունքի որոշ տեսակներ (օրինակ՝ սեռի, 52
կրոնի, 53 ապօրինության, 54 ազգության 55 հիմքով տարբերակիչ վերաբերմունքը) համարում է խտրականության
դրսևորում, քանի որ դրանք արտակայորեն կամ ներակայորեն հակասում են եվրոպական սոցիալական
քաղաքականության 12 առաջնայնություններին: Նույնը թերևս կարելի է ասել ռասայի վերաբերյալ, բայց այս դեպքը
դեռ պետք է ամբողջական քննության ենթարկվի: 56 Մասնագիտական գրականության մեջ սակավ ուշադրություն է
ստացել նաև այն հանգամանքը, որ պետական հոգածությունն այս համատեքստում առաջանում է մի շարք
մակարդակների վրա և սահմանափակվում է տարատեսակ գործոններով, որոնք ՄԻԵԿ-ի այլ դրույթներին առնչակից
չեն: Քանի որ 14-րդ հոդվածի խախտումը կարող է դատական քննության ենթարկվել միայն ՄԻԵԿ-ի այլ
իրավունքների ու ազատությունների հետ համեմատության մեջ, իսկ եթե դրանցից և ոչ մեկը ոչ մի կերպ չի խախտվել,
57 ապա այն այս պարագային հարմարեցվում է ՄԻԵԿ-ի նշյալ այլ դրույթների58 հետ կապված հայեցողության որևէ
տեսակին: Ավելին, մինչ 14-րդ հոդվածը միայն սահմանափակ պաշտպանություն է ապահովում, որովհետև արգելում
է միայն ՄԻԵԿ-ի այլ իրավունքներից օգտվելու խտրականությունը, ապա ՄԻԵԿ-ի արձանագրություն N 12-ը հանում
է այս սահմանափակումը և արգելում հանրային իշխանությունների կողմից խտրական վերաբերմունքն ընդհանուր
առմամբ: 59
ՄԻԵԿ-ի արձանագրություն N 12-ը սահմանում է՝
1. օրենքով սահմանված յուրաքանչյուր իրավունքից օգտվելը պետք է ապահովվի առանց խտրականության
որևէ հիմքի՝ ներառյալ սեռը, ռասան, մաշկի գույնը, լեզուն, կրոնական, քաղաքական կամ այլ համոզմունքը,
ազգային և սոցիալական ծագումը, ազգային փոքրամասնության պատկանելը, սեփականությունը, ծնունդը
կամ այլ կարգավճակը:
2. Ոչ ոք չպետք է ենթարկվի պետական իշխանության կողմից խտրականության որևէ դրսևորման առաջին
կետում նշված և ոչ մի հիմքով:
Ավելին, անդամ երկրների Նախարարների կոմիտեի CM/Rec(2010)5 առաջարկությունը ՍՈՒԳԻ հիմքով
խտրականության դեմ պայքարի միջոցառումների վերաբերյալ հստակորեն ներկայացնում է առկա օրենսդրական և
այլ միջոցառումները քննելու, դրանք վերանայելու, համապատասխան տվյալները հավաքագրելու և վերլուծելու
պետությունների պարտավորությունները՝ ՍՈՒԳԻ հիմքով ուղղակի կամ անուղղակի խտրականությունը
մշտադիտարկելու և շտկելու նպատակով: 60 Վերոգրյալից կարելի է հանգել հիմնավորված այն փաստարկին, որ
ՄԻԵԿ-ի` խտրականությանը վերաբերող հոդվածները ներառում են նաև ՍՈՒԳԻ հիմքով խտրականությունը
առաջարկության տեսքով, և Հայաստանը պարտավոր է պայքարելու ՍՈՒԳԻ խտրականության դեմ ներպետական
համատեքստում:
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Ներպետական օրենսդրությունը
Ինչ վերաբերում է ներպետական օրենսդրությանը և ինչպես արդեն նշվել է վերը, չնայած նրան, որ
Հայաստանում խտրականության դեմ առանձին օրենք չկա, հակախտրականության մասին դրույթները փոխարենը
ցրված ներկայացված են օրենսդրական տարբեր ակտերում: Ստորև ներկայացնենք օրենսդրական այն բոլոր
ակտերը, որոնք ուղեկցված են հակախտրականության մասին հոդվածներով:

Խտրականության դեմ դրույթները ՀՀ իրավական համակարգում
Իրավական ակտը

Հոդվածը

1

Սահմանադրություն

14.1

2

Քրեական օրենսգիրք

6

3

Քրեական դատավարության օրենսգիրք

8(2)

4

Աշխատանքային օրենսգիրք

3(3),
180(3)

5

Ընտանեկան օրենսգիրք

1(5)

6

Երեխայի իրավունքների մասին օրենք

4

7

Կրթության մասին օրենք

6 (1)

8

Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենք

22(1)(2)

9

Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին օրենք

7(2)(ա)

10

Վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգիրք

248

11

Սոցիալական աջակցության մասին ՀՀ օրենք

5

12

Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին ՀՀ օրենք

17(2)

13

Գնումների մասին ՀՀ օրենք

3(2)(1)

14

Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին օրենք

4

15

Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային 14(6)
բժշկական օգնության մասին ՀՀ օրենք

16

ՀՀ քրեակատարողական օրենսգիրք

8

17

Քրեակատարողական ծառայության մասին ՀՀ օրենք

14

18

Դատական օրենսգիրք

15(2),
90(3)(6)

19

Ընտրական օրենսգիրք

3(3)

20

Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին ՀՀ օրենք

8

114(4)(4),

89(9),

24
21

Տղամարդկանց
և
կանանց
հավասար
իրավունքների
հնարավորությունների ապահովման մասին ՀՀ օրենք

և

հավասար Չի կիրարկվում

Ինչ վերաբերում է խտրականության դեմ ինստիտուցիոնալ գործընթացին, ապա պետք է նշել, որ «Մարդու
իրավունքների պաշտպանի մասին» ՀՀ օրենքի 5(1) հոդվածն արտակայորեն նշում է, որ մարդու իրավունքների
պաշտպանը գործում է սահմանադրությամբ և օրենքով, ինչպես նաև միջազգային իրավունքի համընդհանուր
ճանաչված նորմերի և սկզբունքների համաձայն: 61 Ավելին, Մարդու իրավունքների պաշտպանը վերանայում է ոչ
միայն ազգային օրենսդրությամբ սահմանված, այլ նաև միջազգային իրավունքի համընդհանուր ճանաչված
նորմերից և սկզբունքներից բխող մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ բողոքները (Հմմտ.՝ հոդված 7,
Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենք): Ըստ Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին ՀՀ օրենքի 8-րդ
հոդվածի՝ բոլոր անձինք իրավասու են դիմելու մարդու իրավունքների պաշտպանին՝ անկախ ծագումից,
քաղաքացիությունից, բնակության վայրից, սեռից, ռասայից, տարիքից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից կամ
գործունակությունից:
Մի շարք այլ օրենքներ նույնպես արծարծում են խտրականության արգելման խնդիրը և հավասարություն են
երաշխավորում մի շարք հիմքերով: Օրինակ՝ Քրեական դատավարության օրենսգրքի 8(2) հոդվածը հստակորեն
կրկնում է խտրականության՝ սահմանադրությամբ սահմանված հիմքերը: Բացի դրանից՝ Վարչական
իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրքը (մասնավորապես` հոդված 248) արտահայտում է քաղաքացիների
հավասարությունը` անկախ ծագումից, սոցիալական կարգավիճակից, ունեցվածքից, ռասայական և ազգային
պատկանելությունից, աշխատանքի տեսակից և բնույթից, բնակության վայրից կամ այլ հանգամանքներից:
Խտրականության դեմ մեկ դրույթ առկա է նաև Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին օրենքի
4-րդ հոդվածում, որն ապահովում է բուժօգնություն ստանալու իրավունքը` անկախ ծագումից, ռասայից, սեռից,
լեզվից, համոզմունքներից, տարիքից, առողջական վիճակից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, ունեցվածքից կամ
այլ կարգավիճակից: Նույն կերպ, Կրթության մասին ՀՀ օրենքի 6(1) հոդվածը սահմանում է կրթության իրավունքը՝
անկախ ազգային պատկանելությունից, ռասայից, սեռից, լեզվից, դավանանքից, քաղաքական կամ այլ
համոզմունքներից, սոցիալական ծագումից, կարգավիճակից կամ այլ հանգամանքներից: 62 Ավելին, Երեխայի
իրավունքների մասին ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածը երաշխավորում է երեխայի իրավահավասարությունը՝ անկախ իր
կամ իր ծնողների/խնամակալների ազգային պատկանելությունից, ռասայից, սեռից, լեզվից, համոզմունքից,
սոցիալական ծագումից, ունեցվածքից, կրթությունից, բնակության վայրից, երեխայի ծնունդի հանգամանքներից,
առողջական վիճակից կամ այլ հանգամանքներից: 63 Եվ վերջում, ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 3-րդ հոդվածն էլ իր
հերթին դրույթ ունի, որը հավասար վերաբերմունք է երաշխավորում՝ անկախ սեռից, ռասայից, ազգային
պատկանելությունից, լեզվից, ծագումից, քաղաքացիությունից, սոցիալական կարգավիճակից, համոզմունքից,
ամուսնական և ընտանեկան կարգավիճակից, տարիքից, հայացքներից, կուսակցական, արհմիութենական կամ ՀԿ
պատկանելությունից, ինչպես նաև աշխատանքային հմտություններին չառնչվող այլ հանգամանքներից: 64
Իսկ ինչ վերաբերում է խտրական վերաբերմունքի դեմ հնարավոր իրավական միջամտությանը, ապա ՀՀ
Քրեական օրենսգրքի 143-րդ հոդվածի համաձայն՝ մարդկանց և քաղաքացիների հավասարության խախտումը
հանցանք է: Այս հոդվածը քրեական պատասխանատվություն է նախատեսում ուղղակի կամ անուղղակի կերպով
անհատի և քաղաքացու իրավունքների խախտման համար, եթե այդ իրավախախտումը պայմանավորված է մարդու
սեռով, ռասայով, մաշկի գույնով, ազգային և սոցիալական ծագումով, գենետիկ առանձնահատկություններով, լեզվով,
դավանանքով, աշխարհայացքով, քաղաքական կամ այլ հայացքներով, ազգային փոքրամասնություններին
պատկանելու հանգամանքով, ունեցվածքով, կարգավիճակով, ծնունդով, հաշմանդամությամբ, տարիքով կամ
անձնական կամ սոցիալական
բնույթի այլ առանձնահատկություններով, որոնք խախտում են անհատի
իրավունքները և օրինական շահերը: Պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով նույն արարքն անելու համար նույնպես
քրեական պատասխանատվություն է նախատեսվում վերոնշյալ հոդվածով: Սրա հետ կապված հարկ ենք համարում
նշել, որ Ոստիկանության մասին ՀՀ օրենքի 5(1) հոդվածի համաձայն՝ ոստիկանությունը հանցավոր և
հակաիրավական այլ ոտնձգություններից պաշտպանում է մարդու կյանքն ու առողջությունը, ինչպես նաև այլ
իրավունքներն ու ազատությունները, սեփականությունը և օրինական շահերը՝ անկախ նրա քաղաքացիությունից,
ռասայից, սեռից, լեզվից, ազգությունից, դավանանքից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, սոցիալական ծագումից,
գույքային կամ այլ դրությունից, կուսակցական կամ որևէ կազմակերպության պատկանելությունից: 65

61

ՀՀ օրենքը մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին, հոդված 5(1), http://www.ombuds.am/en/library/browse/page/103
ՀՀ օրենքը կրթության մասին, հոդված 6(1)
63 ՀՀ օրենքը երեխայի իրավունքների մասին, հոդված 4
64 ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 3
65 ՀՀ օրենքը ոստիկանության մասին, հոդված 5 (1)
62
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Վերլուծություն
Ինչպես երևում է խտրականության վերը նշված տարբեր հիմքերից, ՍՈՒԳԻ-ը 66 չի նշվում որպես
խտրականության առանձին հիմք՝ չնայած միջազգային և տարածաշրջանային պահանջներին. և՛ Մարդու
իրավունքների խորհրդի 67 հաշվետվությունը, և՛ Եվրոպայի նախարարների կոմիտեի առաջարկությունները
պահանջում են հենց այդ խնդրի վերանայումը: Ավելին, ՀՀ օրենսդրությունը նույնպես չունի խտրականության դեմ
իրավական պաշտպանություն երաշխավորող ոչ մի դրույթ հատկապես, եթե հաշվի առնենք, որ խտրականության
սահմանումն այն հիմնաքարն է, որը պետք է իրավապաշտպանության հիմք ծառայի: 68 Իսկ ինչ վերաբերում է
խտրականության սահմանմանը, ՄԻԵԴ-ի նախադեպային իրավունքի համաձայն՝ «խտրականությունը նմանատիպ
հանգամանքներում հայտնված մարդկանց նկատմամբ ցուցաբերված տարբեր վերաբերմունքն է, որը հիմնավորված
չէ ոչ մի օբյեկտիվ պատճառներով և տրամաբանական բացատրությամբ»: 69 Խտրականության այս սահմանումն է
ընդունված մարդու իրավունքների եվրոպական համատեքստում: Հակախտրականության համատեքստում
խտրականության ենթադրյալ զոհը նախ ներկայացնում է, որ ենթարկվել է լուսանցքավորման/մարգինալացման` ի
համեմատություն այլոց (միջամտություն), ապա այն, որ այդ լուսանցքավորումը արվել է արգելված որոշակի
հիմքերով: Խտրականության ենթադրյալ զոհը նաև ցույց է տալիս, որ եղել է համապատասխանաբար նմանատիպ
հանգամանքներում (բաղդատիչ), իսկ տարբերակիչ մոտեցումն իրենց նկատմամբ չի ունեցել որևէ օբյեկտիվ հիմք
(միջոցի և նպատակի միջև տրամաբանական կապը) և/կամ չի եղել լիազոր մարմինների կամ անձանց կողմից արված
տրամաբանական որևէ բացատրություն: Ուստի, վերոբերյալ իրավական սահմանումը 70 տրամադրում է այն
չափանիշները, որոնք օգնում են որոշելու` արդյոք տվյալ վերաբերմունքը (որոշումը, գործունեությունը կամ դրա
բացակայությունը) խտրական է, թե ոչ: Ավելին, վերոբերյալ սահմանումը որոշ դեպքերում շեշտում է «վերաբերմունք»
բառը, որը կարող է նշանակել տարբերակում, բացառում, սահմանափակում կամ նախապաշարմունք: 71 Սակայն
հայաստանյան իրավական դաշտում և իրավակիրառման մեջ նման ձևակերպում չկա: ՀՀ օրենսդրության մեջ
վերոնշյալ սահմանման բացակայությունն է պատճառը, որ և՛ օրենսդիր, և՛ իրավապահ մարմինները չեն
կարողանում տարբերակված վերաբերմունքն ընկալել որպես խտրականության դրսևորում: 72 Որպես Եվրոպական
խորհրդի
անդամ
երկիր՝
Հայաստանը
պարտավորվում
է
հետևելու
Նախարարների
կոմիտեի
CM/Rec(2010)5 առաջարկությանը, որը վերաբերում է սեռական ուղղության և գենդերային ինքնության հիմքով
խտրականության դեմ պայքարի միջոցներին: Վերոնշյալ առաջարկությունը հիմք ընդունելով՝ Հայաստանն ընդունել
է Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարության միջոցառումների ծրագիրը
(միջոցառումների ծրագիր): Միջոցառումների ծրագրի 8-րդ կետի համաձայն՝ Հայաստանը պետք է ուսումնասիրի ՀՀ
օրենսդրության համապատասխանությունը խտրականության արգելման միջազգային իրավունքի նորմերին և
քննարկի խտրականության դեմ պայքարի մասին առանձին օրենքի ընդունման հարցը: Այս գործողության համար
պատասխանատու մարմինը ՀՀ Արդարադատության նախարարությունն է: Վերջին լուրերի համաձայն՝
նախարարությունն արդեն աշխատանքային խումբ է կազմել, որը պետք է զբաղվի խտրականության դեմ օրենքի
մշակմամբ՝ ամենայն հավանականությամբ որպես
Եվրոպայի հետ առանց մուտքի արտոնագրի ռեժիմի
նախապայման: Ինչ վերաբերում է ներպետական օրենսդրությանը, որը պարունակում է հավասարության և
հակախտրականության որոշ դրույթներ, հատկանշական է, որ օրենսդրական ոչ բոլոր ակտերն են անդրադառնում
հակախտրականության խնդրին կամ հավասարության ապահովմանը: Այն ակտերում, որոնք այնուամենայնիվ
պարունակում են նման դրույթներ, թվարկված հիմքերը չեն համապատասխանում կամ ներդաշնակեցված չեն
սահմանադրությանը: Ուստի, չնայած նրան, որ ըստ Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենքի՝ Մարդու
իրավունքների պաշտպանը քննում է ոչ միայն ազգային օրենսդրությամբ, այլ նաև միջազգային իրավունքի
համընդհանուր ճանաչված նորմերով և սկզբունքներով սահմանված իրավախախտումների վերաբերյալ բողոքները՝
դեռ հարց է, թե արդյոք այսպես կոչված «միջազգային մեկնությունը» հավասարության և հակախտրականության
նորմերի կիրառման իրավական դաշտին ազդում է, թե ոչ. պատկան մարմիններն ամենայն հավանականությամբ
կնախընտրեն հետևել հակախտրականության այն կարգերին, որոնք թվարկվում են տվյալ գործին առնչվող
օրենսդրության մեջ:
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Տե՛ս՝ http://www.coe.int/t/dg4/lgbt/CoELGBTIssues/LGBTIssuesCourt_EN.asp
Օրինակ՝ ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի 04.05.2015 զեկույցում, ի թիվս այլոց, նշվում է,
որ պետությունները պետք է գործողություններ ձեռնարկեն, որպեսզի հակախտրականության օրենսդրությունը ներառի ՍՈՒԳԻ-ը
որպես արգելվող հիմք և խտրականությունից պաշտպանի ինտերսեքս անձանց (Կետ 79 (c)):
68 Իրավաբանական հետազոտություն՝ “Is it expedient to adopt a separate „non-discrimination law‟?,” conducted by attorneys Ara
Ghazaryan, Vahe Grigoryan with the support of the Government of the Netherlands and Eurasia Partnership Foundation, 2015
69 Virabyan v. Armenia, #40094/05, 02/10/2012, §199
70 Նույն տեղում:
71 Տե՛ս Հակախտրականության մասին Մոլդովայի օրենքի հոդված 2:
72 Իրավաբանական հետազոտություն՝ “Is it expedient to adopt a separate „non-discrimination law‟?,” conducted by attorneys Ara
Ghazaryan, Vahe Grigoryan with the support of the Government of the Netherlands and Eurasia Partnership Foundation, 2015
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Որպես եզրակացություն նշենք, որ առկա օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ դաշտը, որը հիմնված է
սահմանադրական և օրենսդրական վերոնշյալ դրույթների վրա, չի երաշխավորում ԼԳԲՏԻ անձանց իրավունքների
պաշտպանությունը: Չնայած, որ միջազգային և տարածաշրջանային իրավական շրջանակները, որպես ՀՀ
օրենսդրության անքակտելի մաս, տեխնիկապես լրացնում են ՀՀ օրենսդրության բացերը՝ խտրականության հստակ
սահմանման, դրա տեսակների դասակարգման բացակայությունը ներպետական օրենսդրության մեջ, միջազգային և
տարածաշրջանային իրավական ակտերի տեղական դատարաններում կիրառման հետ կապված գործնական
խնդիրները, ինչպես նաև իրավական պաշտպանվածության ցածր մակարդակը հանգեցնում են ԼԳԲՏԻ անձանց
ծայրահեղ զգուշության, որի արդյունքում ԼԳԲՏԻ անձինք խտրականությունից պաշտպանված չեն:

ՄԻԵԴ նախադեպային իրավունքի ներպետական կիրառումը
Հայաստանում դատական համակարգը յուրօրինակ է այն առումով, որ ՀՀ Դատական օրենսգրքի 15-րդ
հոդվածում հստակ նշվում է, որ ՄԻԵԴ դատական ակտերի հիմնավորումները (այդ թվում՝ օրենքի
մեկնաբանությունները) պարտադիր են դատարանի համար: 73 Ուստի արդարացի է այն հարցադրումը, թե որքանով
են ԼԳԲՏԻ անձանց մարդու իրավունքների համատեքստում ՄԻԵԴ դատական որոշումները պաշտպանում
խտրականությունից:
Ըստ ՀՀ Դատական օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի, որը վերնագրված է «Հավասարությունը օրենքի և դատարանի
առջև»՝
1. Բոլորը հավասար են օրենքի և դատարանի առջև:
2. Իրավունքների, ազատությունների և պարտականությունների խտրականությունը՝ կախված սեռից,
ռասայից, մաշկի գույնից, էթնիկական կամ սոցիալական ծագումից, գենետիկական հատկանիշներից,
լեզվից, կրոնից, աշխարհայացքից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, ազգային փոքրամասնությանը
պատկանելությունից, գույքային վիճակից, ծնունդից, հաշմանդամությունից, տարիքից կամ անձնական կամ
սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքներից, արգելվում է:
3. Յուրաքանչյուր ոք իր գործի քննության ժամանակ որպես իրավական փաստարկ իրավունք ունի
մատնանշելու նույնանման փաստական հանգամանքներով մեկ այլ գործով Հայաստանի Հանրապետության
դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտի հիմնավորումները (այդ թվում՝ օրենքի
մեկնաբանությունները):
4. Որոշակի փաստական հանգամանքներ ունեցող գործով վճռաբեկ դատարանի կամ Մարդու իրավունքների
եվրոպական դատարանի դատական ակտի հիմնավորումները (այդ թվում՝ օրենքի մեկնաբանությունները)
պարտադիր են դատարանի համար նույնանման փաստական հանգամանքներով գործի քննության
ժամանակ, բացառության այն դեպքի, երբ վերջինս ծանրակշիռ փաստարկների մատնանշմամբ
հիմնավորում է, որ դրանք կիրառելի չեն տվյալ փաստական հանգամանքների նկատմամբ»:
Վերոնշված հոդվածի և ՄԻԵԴ դատական ակտերի կիրառման վերաբերյալ ՀՀ Սահմանադրական դատարանը
նշում է.
«ՀՀ սահմանադրական դատարանը գտնում է, որ քննության առարկա հոդվածի սահմանադրաիրավական
բովանդակության ճիշտ ընկալման ու դրանում ամրագրված նորմերի` իրենց սահմանադրաիրավական
բովանդակությանը և Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած միջազգային պարտավորություններին համահունչ
կիրառումն ապահովելու նպատակով ՀՀ դատական պրակտիկայում պետք է առաջնորդվել նաև ՀՀ դատական
օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 4-րդ մասի պահանջով, համաձայն որի` «Որոշակի փաստական հանգամանքներ ունեցող
գործով վճռաբեկ դատարանի կամ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի դատական ակտի
հիմնավորումները (այդ թվում` օրենքի մեկնաբանությունները) պարտադիր են դատարանի համար նույնանման
փաստական հանգամանքներով գործի քննության ժամանակ՝ բացառությամբ այն դեպքի, երբ վերջինս ծանրակշիռ
փաստարկների մատնանշմամբ հիմնավորում է, որ դրանք կիրառելի չեն տվյալ փաստական հանգամանքների
նկատմամբ»: Այս հարցում սկզբունքային նշանակություն ունեն նաև Մարդու իրավունքների և հիմնարար
ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիայի 46-րդ հոդվածի պահանջներից բխող ՀՀ միջազգային
պարտավորությունները` Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի իրավազորության ճանաչման
վերաբերյալ:»74
73
74
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Այսպիսով, ՄԻԵԴ նախադեպային իրավունքն ուղղակիորեն պարտադիր է ներպետական դատարանների
համար: Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ տեղին ենք համարում ուսումնասիրել, թե ինչպես կարող էր ՄԻԵԴ
նախադեպային իրավունքը պաշտպանել ԼԳԲՏԻ անձանց հավասարությունը և իրավունքները: Սեռական ուղղության
հիմքով խտրականության վերաբերյալ ՄԻԵԴ-ը կիրառում է հետևյալ սկզբունքը. «… ատելության հրահրումն
անպայմանորեն բռնության կամ այլ հանցավոր արարքի կոչ չի ներառում: Անհատին վիրավորելը, ծաղրելը կամ
հանրության որևէ խմբին զրպարտելը բավարար է, որ իշխանությունները նպաստեն ռասիստական խոսքի,
հատկապես՝ անպատասխանատու կերպով կիրառված արտահայտման ազատության դեմ պայքարին (տե՛ս Féret v.
Belgium, no. 15615/07, § 73, 16. 07. 2009): Այս առումով ՄԻԵԴ-ը շեշտում է, որ սեռական ուղղության հիմքով
խտրականությունը նույնքան լուրջ է, որքան «ռասայի, ծագման, մաշկի գույնի» հիման վրա խտրականությունը (տե՛ս
այդ թվում՝ Smith and Grady v. the United Kingdom, nos. 33985/96 and 33986/96, § 97, ECHR 1999VI)»:75 Այսպիսով, ՄԻԵԴ
նախադեպային իրավունքը պարտադիր է Հայաստանում, և քանի որ խտրականության դեմ որոշ դրույթներ
պարունակում են նաև խտրականության հիմքերից «այլ կարգավիճակ» կոչվածը, ՄԻԵԴ-ի որոշումների վերոբերյալ
իրավական մեկնությունը ցույց է տալիս, որ անհատի սեռական ուղղությունը օրենքով պաշտպանված հիմք պետք է
լինի ՀՀ-ում: Դժբախտաբար՝ խտրականության դեմ իրավական պաշտպանություն պահանջելու իրավական
դրույթների բացակայությունը շարունակում է մնալ օրենքի միջոցով փոփոխության հասնելու համար խոչընդոտ:

Մարդու իրավունքների միջոցառումների ազգային ծրագիր
Հաշվի առնելով այն, որ ՀՀ-ը որդեգրել է մարդու իրավունքներին վերաբերող միջոցառումների ծրագիր՝
տեղին է այն հարցադրումը, թե որքանով է տվյալ ծրագիրը իրավական պաշտպանություն տրամադրում
խտրականության դեմ ԼԳԲՏԻ անձանց իրավունքների համատեքստում:
Միջոցառումների ծրագրի 8-րդ կետի 76 համաձայն՝ նախատեսված գործողություններից մեկը
խտրականության կանխմանը վերաբերող միջազգային իրավունքի և ՀՀ օրենսդրության համապատասխանելության
ուսումնասիրումն է, ինչպես նաև նոր՝ «Խտրականության դեմ պայքար» վերտառությամբ առանձին օրենքի
ընդունման նպատակահարմարության քննումը: Այս միջոցառման վերջնաժամկետը 2014 թ-ի երրորդ եռամսյակն էր,
իսկ պատասխանատու պետական մարմինը՝ ՀՀ Արդարադատության նախարարությունը, որն այդ նախագիծը պետք
է ներկայացներ ՀՀ կառավարությանը: Նախագիծը, այնուամենայնիվ, խտրականության դեմ պայքարի վերաբերյալ
լուրջ փոփոխություն չէր ենթադրում և մասնավորապես ՍՈՒԳԻ հիմքով խտրականությանը չէր առնչվում:
Միջոցառումների ծրագիրը ԼԳԲՏԻ անձանց իրավապաշտպանության վերաբերյալ ոչ մի այլ կետ չի պարունակում:
Անկախ Արդարադատության նախարարության կատարած
ուսումնասիրության արդյունքերից՝
հատկանշականն այսօր այն է, որ Արդարադատության նախարարությունը խտրականության դեմ նոր օրենքի
նախագծի մշակման համար աշխատանքային խումբ է կազմել:77 Բացի դրանից՝ տեղին է նշել նաև այն, որ, ոչ ֆորմալ
աղբյուրների համաձայն, գալիք տարվա ընթացքում ՀՀ-ը կփորձի Եվրոպայի հետ առանց մուտքի արտոնագրի
ռեժիմի անցնել, իսկ սրա նախապայմաններից մեկը կլինի խտրականության դեմ օրենքի ընդունումը: 78 Ավելին,
ճշտման ենթակա կարծիք կա, որ խտրականության դեմ այդ օրենքը ենթադրելու է ՍՈՒԳԻ-ը որպես իրավական
պաշտպանության հիմք: Այսպիսով, կարելի է եզրակացնել, որ միջոցառումների ազգային ծրագիրը, որպես
այդպիսին, ԼԳԲՏԻ անձանց իրավապաշտպանության և իրավունքների խթանման տեսանկյունից նշանակալի
փոփոխության չի հանգեցնում, մինչդեռ Եվրոպայի հետ առանց մուտքի արտոնագրի ռեժիմը և խտրականության դեմ
դրա նախապայման հադիսացող օրենքը արժեքավոր է ԼԳԲՏԻ անձանց իրավապաշտպանությանն ուղղված ջանքերի
համատեքստում:

Օրենքի գերակայությունը ՀՀ-ում
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Vejdeland and others vs. Sweden, application No. 1813/07, §55, ECHR, 09/05/2012
ՀՀ Կառավարության 27.02.2014 N որոշման հավելված
77 Լուսինե Ղազարյան, իրավաբան, Փինք Արմենիա ՀԿ, 2015 թ-ի հոկտեմբեր:
78 “Recommendations on Forming and Implementing the Road Map to the Symmetrical Visa-Free Regime between the EU and Armenia” Open
Society Foundation Armenia, http://www.osf.am/2015/09/recommendations-on-forming-and-implementing-the-road-map-to-the-symmetricalvisa-free-regime-between-the-eu-and-armenia/
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ՀՀ կառավարության ոլորտում կոռուպցիայի խրոնիկ խնդիրները, ընտրությունների երկբայելի
արդյունքների և դատական ոլորտի անկախության և թափանցիկության բացակայության պատճառով ՀՀ-ը
շարունակում է մաքառել օրենքի գերակայության ընդունելի չափանիշերին հասնելու համար: Կաշառակերությունն
ու հովանավորչությունը շարունակում են մնալ օրհասական խդիրներ: ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն
հանձնակատարն 2014 թ-ին այցի ժամանակ ընդգծեց դատական ոլորտի կոռումպացվածությունը և հանրության
վստահության բացակայությունը: Այս խնդիրներին առնչակից են նաև ոստիկանության վատ վարքագծի
ցուցաբերման այնպիսի դեպքեր, ինչպիսին են կամայական ձերբակալությունները և խոստովանություն կորզելու
նպատակով բռնության դեպքերը: 79
Ինչ վերաբերում է ԼԳԲՏԻ անձանց, հիշարժան են այդ անձանց նկատմամբ բռնության և այդ հանցագործների
անպատժելիության մի շարք դեպքերը: Քաղաքացիական հասարակությունը ներկայացնող մի շարք
կազմակերպություններ փաստում են, որ ոստիկանությունը շատ հաճախ ԼԳԲՏԻ անձանց դեմ
հանցագործությունների գործերը չի քննում: Ավելին, Ազատության Տունը նշում է. «2013 թ-ի օգոստոսին օրինապահ
մարմինները, «ոչ ավանդական սեռական հարաբերությունները» արգելող օրինագծի կողմնակիցն էին: Սույն
օրինագիծը չեղարկվեց նույն ամսում, երբ մարդու իրավունքերի պաշտպանությամբ զբաղվող մի շարք խմբեր
քննադատեցին այդ առաջարկությունը՝ նմանեցնելով այն հակա-ԼԳԲՏ օրինագծերին, որոնք վերջերս ընդունվել էին
Ռուսաստանի Դաշնությունում: Չնայած, որ մի շարք ՀԿ-ներ գործում են ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների
պաշտպանության ոլորտում և պատկան մարմիններին կոչերով են հանդես գալիս՝ կառավարությունն ընդհանուր
առմամբ չի արձագանքում»:80
Հետաքրքրականն այն է, որ չնայած 2014 թ-ին գենդերային հավասարությանն ուղղված օրինագծի
ներկայացմանը՝ պահպանողական տարրերով հագեցած հանրային խռովության արդյունքում կառավարությունն
ուղղակի անգործության մատնեց օրինագծի ընդունումը:
Օրենքի գերակայությանը վերաբերող նման խնդիրների, ինչպես նաև ներկայիս իրավական դաշտի լույսի
ներքո օրենսդրական լծակները բավարար չեն խտրականության դեմ պայքարի և իրավապաշտպանության համար:
Այս պայմաններում և՛ կառավարությունը, և՛ քաղաքացիական հասարակությունը պետք է ձեռնարկեն ավելին՝
հասարակությանը ավելի ընդարձակ, հանրային դիսկուրսի մեջ ներառելով և վերհանելով բոլորի
իրավահավասարության արժեքն ու առավելությունը, եթե իհարկե նպատակը ճշմարիտ փոփոխություն ապահովելն
81
է:

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ
Շփոթությունից խուսափելու նպատակով սույն աշխատանքում ներկայացված եզրահանգումները
դասակարգվում են ըստ իրավունքի տեսակի: Միևնույն ժամանակ ներկայացվում են նաև տվյալ իրավունքին
առնչվող խնդիրները: Օրինակ՝ ատելության հիմքով հանցագործությունները, ինչպես նաև ընտանեկան բռնության
դեպքերը դիտարկվում են որպես կյանքի և անձնական անվտանգության իրավունքի ենթատեսակ: Բացի դրանից՝
հնարավորության դեպքում բացատրվում է նաև, թե որքանով են այդ եզրահանգումները կապվում պետական
պատասխանատվության երեք մակարդակներին՝ իրավունքը չխախտելու պարտավորությանը, իրավազանցությունը
կանխարգելելու պարտավորությանը և այդ իրավունքը հաջողությամբ կիրարկելու միջավայր ստեղծելու
պարտավորությանը: 82 Փաստական նյութի հավաքագրումը կատարվել է մարդու իրավունքների վերաբերյալ
հաշվետվություններից և ֆոկուսային խմբերից ստացված տեղեկատվության հիման վրա: Խտրականության և
իրավազանցության գերակայության գնահատումը դժվար է առանց հավելյալ ուսումնասիրության՝ հաշվի առնելով
այն, որ շատ իրավախախտումներ չեն արձանագրվում և Հայաստանում ԼԳԲՏԻ անձանց քանակը հստակ որոշելն
անհնար է դառնում:
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Հավասարության և անխտրականության իրավունքը
Ինչպես ներկայացվեց վերը՝ «Օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ դաշտը» բաժնում, ՀՀ միջազգային
պարտավորությունները, ՀՀ Սահմանադրությունը և որոշ չափով օրենսդրությունը երաշխավորում են անհատի
հավասարությունը: Չնայած խտրականության դեմ առանձին օրենքի բացակայությանը՝ անխտրականությանը
վերաբերող դրույթներ նկատվում են որոշ օրենսգրքերում: Բայցևայնպես, ՍՈՒԳԻ-ը խտրականության դեմ ոչ մի
դրույթում իրավական պաշտպանության հիմք չէ: Ավելին, հաշվի առնելով սոցիալքաղաքական համատեքստը,
նկարագրված «Պատմական և սոցիալական համատեքստը» գլխում, հավանականությունը չափազանց ցածր է, որ
դրույթներում, որտեղ իրավական պաշտպանության հիմքերի մեջ առկա «այլ կարգավիճակ»-ի մեկնաբանումը կարող
է ներառել նաև ՍՈՒԳԻ-ը: Գլխավորապես՝ խտրականության դեմ բոլոր դրույթները հայտարարական բնույթի են և
անհատներին իրավահաստատման և դատարան դիմելու հնարավորություն չեն ընձեռում: Ուստի ընդհանուր
առմամբ խտրականությունը իրավական ոչ մի կարևորություն ձեռք չի բերում: Ի վերջո, չնայած աշխատանքային
խումբ է ձևավորվել, որն աշխատում է խտրականության դեմ առանձին օրենքի մշակման ուղղությամբ, դեռ հարց է, թե
ՍՈՒԳԻ-ը բացահայտորեն կնշվի որպես իրավական պաշտպանության հիմք, թե` ոչ: 83 Եվրոպայի հետ առանց
մուտքի արտոնագրի ռեժիմի նախապայմանի հաստատումը (այն է՝ խտրականության դեմ օրենքը, որը իրավական
պաշտպանության հիմք է դիտարկում նաև ՍՈՒԳԻ-ը) կպատասխաներ վերոնշյալ հարցին: 84 Խտրականության դեմ
օրենքը, որը կներառեր նաև ՍՈՒԳԻ-ը, ինչպես նաև կիրառման արդյունավետ մեխանիզմները, կնպաստեին ԼԳԲՏԻ
հայերի հավասարության մակարդակի բարձրացմանը:
Ինչպես ներկայացվել է վերը՝ «Պատմական և սոցիալական համատեքստը» գլխում, հավաքականորեն
թելադրված ինքնությունը ստիպում է Հայաստանում ԼԳԲՏԻ անձանց մեծամասնությանը «թաքնված» մնալ, իսկ
հարմարվողական արժեքները մյուս կողմից անհանդուրժողականության կոչ են նրանց նկատմամբ, որոնք ընկալվում
են որպես «հայեցիության, հայ լինելու» նախասահմանումը վտանգող անձինք և արտակայորեն «շեղվում» են
ակնկալվող սոցիալական նորմերից: Այստեսակ միջավայրը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ հանրային ոլորտում
խտրականության «բաղադրատոմս», «թաքնված» և գաղտնի մնալու կոչ: Ֆոկուսային խմբի մասնակիցները ՍՈՒԳԻ
հիմքով խտրականության մի շարք դեպքեր են նշում աշխատավայրում, կրթության ոլորտում, ինչպես նաև
ապրանքների և ծառայությունների մատուցման ոլորտում: Մասնակիցները նաև նշում են երրորդ անձանց կողմից
հանրային ոտնձգության և ֆիզիկական բռնության և դրանց հետ կապված ոստիկանության անգործության դեպքեր:
Անհանդուրժողականության այստեսակ միջավայրը ԼԳԲՏԻ անձանց ստիպում է գաղտնի պահելու իրենց ինքնության
կարևորագույն կողմերից մեկը: Ֆոկուսային խմբերի մասնակիցները նաև նշում են իրենց ՍՈՒԳԻ-ը բացահայտելու
պատճառով աշխատանքը կորցնելու և ընտանեկան հարաբերությունները վտանգելու հանգամանքը: 85
Բայցև, կան մարդիկ, որոնք անտեսանելի չեն կարող մնալ, և գուցե հենց այդ տեսանելի մարդիկ (օր.՝ տրանս
անձինք) են, որ ամենաշատն են հրապարակավ ենթարկվում ֆիզիկական բռնության: Ավելին, երբ տրանս անձինք
բռնության ենթարկվելուց հետո ոստիկանություն են դիմում, ոստիկանությունը նրանց արհամարհում է կամ
սպառնում սուտ մատնության վերաբերյալ գործ հարուցել: Ոստիկանության կողմից տրանս անձանց վերաբերող
գործերի արհամարհումն ինքնին խտրականության դրսևորում է, քանի որ հանցանքը քննության չառնելու պատճառն
այն է, որ հանցանքից տուժածը տրանս անհատ է: 86 Դեռ ավելին, քաղաքացուն սպառնալը և ենթադրելի կեղծ
մատնության մեջ մեղադրելն ինքնին խտրական է: Այս խնդրի վերաբերյալ ավելի մանրամասն տեղեկատվություն
տրամադրվում է ստորև՝ «Հատուկ կարևորության խնդիրները» բաժնում:
Քանի որ խտրականությունը հավասարության մերժումն է, և քանի որ հավասարության մերժումը ազդում է
տարբեր համատեքստերում տարբեր իրավունքների կիրառմանը, տեղին է ներկայացնել խտրականությունը
Հայաստանում իրավունքի և սոցիալական հարաբերությունների համատեքստում, ինչպես և ներկայացվում է ստորև:
Ավելին, առանց մշտադիտարկման, չափազանց խրթին է գնահատել Հայաստանում այդտեսակ խտրականության
հաճախականության աստիճանն այնպես, ինչպես Հայաստանում գաղտնիության պայմաններում խտրականության
ենթարկվող ԼԳԲՏԻ անձանց քանակի գնահատումը: Միևնույն ժամանակ, հավասարության և հակախտրականության
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Լուսինե Ղազարյան, իրավաբան, Փինք Արմենիա ՀԿ, 2015 թ-ի հոկտեմբեր:
Անցյալ տարի Ուկրաինայի՝ Եվրոպայի հետ առանց մուտքի արտոնագրի ռեժիմի խաթարող հանգմանքն էր
հակախտրականության օրինագծում ՍՈՒԳԻ հիմքի առկայությունը, որի պատճառով: (Տե՛ս՝ “Ukraine Chooses Homophobia Over
Europe,” The Foreign Policy Group, November 10, 2015, http://foreignpolicy.com/2015/11/10/ukraine-homophobia-over-europe-eu-visa-freetravel-rada/)
85 Նույնասեռական տղամարդկանց ֆոկուսային խումբ, 08.2015. Փինք Արմենիա ՀԿ-ի իրավաբան Լուսինե Ղազարյան:
86 Նույն տեղում:
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ավելի ընդհանրական թեմայի ներքո ակնբախ է, որ ՀՀ-ը չի կատարում պետական պարտավորությունները, քանի
ԼԳԲՏԻ անձինք խտրականության են ենթարկվում ոստիկանության կողմից քրեական գործի քննության
տեսանկյունից, իսկ երրորդ անձինք, որոնք բռնության են ենթարկում տրանս անձանց, ոչ մի իրավական
պատասխանատվության չեն ենթարկվում ոստիկանության անգործության պատճառով և ի վերջո
անխտրականության վերաբերալ առանձին օրենքի բացակայությունը նվազեցնում է ԼԳԲՏԻ անձանց ակնկալվող
հավասարության հնարավորությունը:

Ապրանքների, ծառայությունների, կացարանի հավասարության և անխտրականության
իրավունքը
Անխտրականության առանձին օրենքի բացակայության պատճառով ԼԳԲՏԻ անձանց նկատմամբ
խտրականություն ցուցաբերելու համար անհատը ոչ մի իրավական պատասխանատվության չի ենթարկվում
ապրանքների ու ծառայությունների, հատկապես՝ կացարանի մատուցման տեսանկյունից: Այս առումով
խտրականության ենթարկվում են մեծամասամբ տրանս անձինք, որոնք շատ հաճախ չեն կարողանում բնակարան
վարձել: 87 Ավելին, մի առիթով տրանս անձանց դուրս են քշել բժշկական մի կենտրոնից, երբ վերջիններս ուղղակի
փորձել են սեռական վերահաստատման թերապիայի մասին տեղեկատվություն ստանալ: 88 Նշվում են նաև դեպքեր,
երբ արտաքնապես տրանս անձինք խանութից դուրս են հրավիրվել: 89 Այս խնդիրներն ավելի մանրամասնորեն
քննվում են ստորև՝ «Հատուկ կարևորության խնդիրները» բաժնում:
Ի լրումն վերոգրյալի՝ շատ դեպքերում, երբ ԼԳԲՏԻ անձինք նույնականացվում են սրճարաններում կամ այլ
հաստատություններում, նրանց չեն սպասարկում կա՛մ լռելյայն, կա՛մ բացահայտ կերպով: Նույնասեռական
տղամարդկանց ֆոկուսային խմբի հարցման ժամանակ նշվեց, որ նույնասեռական զույգին նկատելուն կամ
կասկածելուն պես սրճարանի պատասխաատուն տվյալ զույգին դուրս է հրավիրում: Նույնասեռականներին
չբացառող միայն մեկ կամ երկու հաստատություն կա Երևանում, իսկ մարզերում, հնարավոր է՝ ոչ մեկը: Բայց
նույնիսկ այս հաստատություններում նույնասեռական զույգերն ազատ չեն զգում արտահայտելու իրենց սեռական
ուղղությունը և/կամ գենդերային ինքնությունը: 90
Վերոգրյալը ցույց է տալիս, որ ՀՀ-ը ձախողել է իր պետական պարտավորությունների իրականացնումը
երկրորդ և երրորդ մակարդակներում, քանի որ առանց անխտրականության առանձին օրենքի՝ երրորդ անձինք
անպատիժ են մնում ԼԳԲՏԻ անձանց նկատմամբ ապրանքներ և ծառայություններ մատուցելիս խտրական
վերաբերմունք ցուցաբերելու համար, իսկ անպատժելիության այդ միջավայրը հավասարության տարրական
մակարդակ չի երաշխավորում:

Կյանքի և անձի անձեռնմխելիության իրավունքը
ՀՀ օրենսդրությունն ընդհանուր առմամբ երաշխավորում է անհատի կյանքի և անձի անձեռնմխելիության
իրավունքը՝ քրեականացնելով մարդասպանությունը և ֆիզիկական բռնությունը: 91 Բացի այդ՝ արգելվում է նաև
դատապարտված անձանց մահապատիժը: 92 Սակայն կյանքի և անձնական անվտանգության իրավունքին
վերաբերող խնդիրները հատուկ անհանգստության առիթ են տալիս հատկապես այնպիսի փակ
հաստատություններում, ինչպիսին են ռազմական և քրեակատարողական հիմնարկները: Այս խնդիրները հատուկ
ուշադրության են արժանանում ստորև՝ «Հատուկ պաշտպանության խնդիրները» բաժնում:
Վերջին երեք տարվա ընթացքում այս համատեքստում ԼԳԲՏԻ սպանության ոչ մի դեպք չի արձանագրվել,
բայց եղել են ԼԳԲՏԻ անձանց նկատմամբ ֆիզիկական բռնության մի շարք դեպքեր: Ավելին, տրանս անձանց
նկատմամբ բռնության եղանակները հատուկ ուշադրություն են պահանջում և մանրամասն քննվում են ստորև:
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Տրանս անձանց հետ հարցազրույց, 08.2015:
Being Transsexual in Armenia: Lilit‟s Experience, accessed Dec. 2015, https://youtu.be/rtNZrwIy8TU
89 Տրանս անձանց հետ հարցազրույց, 08.2015:
90 Նույնասեռական ու բիսեքսուալ տղամարդկանց ֆոկուսային խումբ, 08.2015:
91 ՀՀ Քրեական օրենսգիրք, Գլուխ 16, Կյանքի և առողջության դեմ ուղղված հանցագործությունները:
92 ՀՀ-ը ՄԻԵԴ N 13 արձանագրության անդամ երկիր է և արգելում է մահապատիժը: Տե՛ս նաև ՀՀ Քրեական օրենսգիրք, Գլուխ 9,
Պատժի հասկացությունը, նպատակները և տեսակները:
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Հատուկ ուշադրության են արժանանում նաև ԼԳԲՏԻ անձանց նկատմամբ բռնության սպառնալիքները, որոնք
գլխավորապես ի հայտ են գալիս ատելության խոսքի համատեքստում և կրկին առանձին քննության են առնվում
ստորև՝ ատելության հիմքով հանցագործությունների և ընտանեկան բռնության հետ կապված խնդիրներին զուգահեռ:
Ընդհանուր առմամբ ԼԳԲՏԻ համատեքստում կյանքի և անձնական անվտանգության իրավունքի հետ
կապված հանցագործությունները չեն զեկուցվում ոստիկանություն կամ այլ մարմիններ (օր.՝ Մարդու իրավունքների
պաշտպանի գրասենյակ կամ քաղհասարակական կազմակերպություններ):93 Հայաստանում անհատները փորձում
են տարաձայնությունները հարթել անձնական միջոցների կիրառմամբ և, խտրականության վախից դրդված, շատ
տուժածներ մնում են թաքնված և ՍՈՒԳԻ հիմքով հանցանքների մասին չեն տեղեկացնում: Բացառություն են
կազմում այս համատեքստում տրանս անձինք, որոնք ավելի տեսանելի են և հետևաբար՝ թիրախավորված: Տե՛ս
ստորև:
Ֆոկուսային քննարկումների ժամանակ մասնակիցները բռնության երկու դեպք ներկայացրին: Նախ՝ ՍՈՒԳԻ
հիմքով վիրավորանքներ հնչեցնելուց հետո ընդհարման ժամանակ նույնասեռական տղամարդուն դանակահարում
են: Մեկ այլ դեպքում էլ նույնասեռական տղամարդն իր զուգընկերոջը հրաժեշտ տալուց հետո, հետապնդվում է
անհայտ անձանց կողմից, որոնք հալածում և սպառնում են: Չնայած գործ է հարուցվել այս առիթով՝ բայց
ոստիկանությունն այդ գործը չի քննել: 94
Ինչ վերաբերում է անչափահասների հետ կապված խնդիրներին, ֆոկուսային խմբերի մասնակիցները նաև
նշում են, որ որպես անչափահաս, նույնիսկ մինչև իրենց ՍՈՒԳԻ-ը ճանաչելն ու ընդունելը, տարբեր թվալու
պատճառով դպրոցում ենթարկվել են բռնության: 95
ՀՀ Սահմանադրության և միջազգային պարտավորությունների համաձայն՝ պետությունը պարտավոր է
ապահովել օրենքի առջև բոլորի հավասարությունը: Այն, որ ԼԳԲՏԻ անձանց հայտնած հանցագործութունների մեծ
մասը, եթե ոչ բոլորը, չեն քննվում ոստիկանության կողմից, պետական պարտավորությունների առաջին մակարդակի
ակնհայտ խախտում է: Ավելին, պետությունը ևս մեկ անգամ ձախողում է պարտավորությունների երկրորդ և երրորդ
մակարդակների ապահովման առումով, քանի որ երրորդ անձանց կողմից ԼԳԲՏԻ անձանց նկատմամբ բռնության
դեպքերը չեն կանխարգելվում և չի ստեղծվում մի միջավայր, որտեղ ԼԳԲՏԻ անձինք զերծ են բռնությունից,
հատկապես՝ դպրոցական միջավայրը տրանս անձանց և անչափահասների դեպքում:

Կյանքի և անձի անձեռնմխելիության իրավունքը. ատելության հիմքով հանցանքները
ՀՀ օրենսդրությունը խիստ պատժամիջոցներ է ենթադրում, երբ հանցանքի հիմք են ազգությունը, ռասան
96
կամ կրոնը:
Սա հանցանքի հիմքերի բացառիկ ցանկ է այն առումով, որ առանց հավելյալ օրենսդրական
բարեփոխումների այն չի ներփակում ՍՈՒԳԻ հիմքով հանցագործությունները: Չնայած, որ ԵԱՀԿ-ն ակտիվ
գործունեություն է ծավալում ատելության հիմքով հանցագործությունների իրավական շրջանակի մշակման հարցով՝
այդ շրջանակն այս պարագայում ենթադրում է բոլոր պետությունների համաձայնությունը, իսկ այս պարագային
ՍՈՒԳԻ-ն ատելության հիմքով հանցագործությունների մասին օրենսդրության պահանջվող հիմքերից չէ:
Բայցևայնպես,
Հայաստանում
ատելության
հիմքով
հանցագործությունները
գլխավորապես
պայմանավորված են սեռական ուղղությամբ ու գենդերային ինքնորոշմամբ: 2012 թ-ի մայիսին երկու ազգայնական
պայթեցրին ԼԳԲՏԻ անձանց չբացառող մի բար՝ վտանգելով նույն շենքի քնած բնակիչների կյանքը: Շնորհիվ այդ
ազգայնականների կուսակցական պատկանելության (Հայ հեղափոխական դաշնակցություն)՝ նրանց ազատ
արձակեցին, իսկ դաշնակցական պատգամավորներից մեկը նրանց արարքը գնահատեց որպես ազգի
պաշտպանությանն ուղղված արարք: 97 Ավելին, ինչպես հաղորդում են քաղհասարակության աղբյուրները,
ատելության հիմքով հանցագործությունների ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ի 2014 թ-ի տվյալների բազան փաստում է չորս բռնի
հարձակման դեպք և ՍՈՒԳԻ հիմքով սպառնալիքի մեկ դեպք՝ ի տարբերության ռասայական հիմքով ատելության
միայն մեկ դեպքի:98 Բացի այդ՝ ըստ քաղհասարակության տվյալների՝ քաղհասարակական կազմակերպությունների
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ՄԻ պաշտպանի պատասխանը, 09.2015: Փինք Արմենիա ՀԿ-ի իրավաբան Լուսինե Ղազարյան, 10.2015:
Նույնասեռական ու բիսեքսուալ տղամարդկանց ֆոկուսային խումբ, 08.2015:
95 Նույն տեղում:
96 ՀՀ Քրեական օրենսգիրք, հոդված 63:
97 “Armenia: A Blurry Line in Yerevan Between Hate Crime and Defense of „National Interests‟”, Eurasianet.org, May 12, 2012,
http://www.eurasianet.org/node/65436
98 Փինք Արմենիա ՀԿ-ի իրավաբան Լուսինե Ղազարյան; ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ ատելության հիմքով հանցագործությունների վերաբերյալ
կայքն ունի ԼԳԲՏ անձանց դեմ ատելության հիմքով հանցագործությունների տվյալների բազա. տե՛ս http://hatecrime.osce.org/armenia
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դեմ ՍՈՒԳԻ ատելության հիմքով հանցագործությունների թիվը սույն հետազոտության ժամանակահատվածի համար
ութն (8) է, ընդ որում դրանցից բոլորը գրանցվել են 2015 թ-ի հունվարին: Հատկանշականը նաև այն է, որ այս
հանցագործությունների մեծամասնությունը ոստիկանությանը չի հայտնվել, իսկ ոստիկանությանը հայտնած
գործերը կարճվել են քննության համար անհրաժեշտ ապացույցների անբավավարության հիմքով: 99
Կրկին, վերոբերյալը վկայում է, որ պետությունը ԼԳԲՏԻ անձանց չի պաշտպանում երրորդ կողմի
ոտնձգություններից և չի ստեղծում ԼԳԲՏԻ անձանց համար ապահով միջավայր, որն արտահայտում է պետության
պարտավորությունների երկրորդ և երրորդ մակարդակներին պետության անհամապատասխանությունը: Սակայն
այն, որ պետությունը նաև չի քննում այդ հանցագործությունները, վկայում է պետության պարտավորություններից
առաջինի խախտումը, քանի որ ոստիկանությունը կարճում է հետաքննությունը միայն այն պատճառով, որ
տուժածները ԼԳԲՏԻ անձինք են, մինչդեռ բոլոր մարդիկ օրենքի առջև հավասար պետք է լինեն:

Կյանքի և անձի
համատեքստում

անձեռնմխելիության

իրավունքը

ընտանեկան

բռնության

Ընտանեկան կյանքի գաղտնիությունը պահպանելու մշակութային առանձնահատկության պատճառով
կյանքի և անձի անձեռնմխելիության իրավունքը ընտանեկան միջավայրում օրենքով բավարարապես պաշտպանված
չէ. ընտանեկան բռնության մասին առանձին օրենք գոյություն չունի, չկան նաև ընտանեկան բռնությունը արգելող
ժամանակավոր իրավական լծակներ: Բացի այդ՝ ոստիկանությունը սովորաբար հետաքրքրված չէ «ներխուժելու»
անձանց ընտանեկան կյանք, նույնիսկ եթե բռնությունը խնդրահարույց է: Այդ պարագային, չնայած երեխաների
պաշտպանությանն ուղղված օրենսդրական դրույթներին և, ընդհանուր առմամբ, բռնությունը քրեականացնող
օրենսդրական դրույթներին (oր.՝ ՀՀ Քրեական օրենսգիրք, Գլուխ 16)՝ կյանքի և անձի անձեռնմխելիության իրավունքը
օրենքով պաշտպանված չէ ընտանիքի կտրվածքով: 100
Հայաստանում ԼԳԲՏԻ անձանց ազնվանալու կամ բացահայտվելու խոչընդոտներից է բացառման և/կամ
ընտանիքի կողմից բռնության վախը: 101 Չնայած նախկինում գրանցվել են անհատի ՍՈՒԳԻ-ն բացահայտմամբ
պայմանավորված ընտանեկան բռնության դեպքեր՝ վերջին երեք տարվա ընթացքում այս համատեքստում
ֆիզիկական բռնության ոչ մի դեպք չի գրանցվել: Բայցևայնպես, ԼԳԲՏԻ անձանց սեռական ուղղության և գենդերային
ինքնության բացահայտումից հետո հոգեբանական բռնությունը երբեմն տեղի է ունենում: Բռնության այս տեսակի
արդյունքում ԼԳԲՏԻ անձինք սովորաբար լքում են ընտանիքը՝ դառնալով տնանկ: Նրանք երբեմն օգնության են
դիմում քաղհասարակական կազմակերպություններին, որոնք արձագանքում են՝ ժամանակավոր կացարան
տրամադրելով: Այստեսակ օգնությունը ժամանակավոր է, և ԼԳԲՏԻ անձինք ստիպված են այլընտրանքային
տարբերակներ փնտրելու, ինչը նշանակում է, որ ստիպված են կա՛մ ընկերների մոտ ապրել, կա՛մ սենեկակիցների
հետ բնակարան վարձել: Ֆոկուսային խմբի մասնակիցները առաջարկեցին այս խնդրի համար կացարան ստեղծել: 102
Հետաքրքրականն այն է, որ օրենքի համաձայն՝ որոշակի հասցեում գրանցված քաղաքացու՝ գույքի
նկատմամբ ունեցած իրավունքների սահմանափակումն ունի իրավական ուժ՝ անկախ պետական գրանցումից: 103
Սակայն, իրավական ոչ մի միջոց չի կիրարկվում նշյալ գույքի օգտագործման համար բնակության տեսանկյունից:
Բացի այդ՝ քչերը կնախընտրեին շարունակել ապրել մի կացարանում, որտեղ ընտանիքի անդամների կողմից
շարունակ ենթարկվում են հոգեբանական բռնության:
Այսպիսով, չնայած պետության պարտավորությունների առաջին մակարդակի հստակ խախտում չի
նկատվում այս առումով՝ ընտանեկան բռնության՝ օրենքով կարգավորված չլինելու հանգամանքը, ինչպես նաև
ոստիկանության վարանումը ընտանեկան բռնության դեպքերի քննության հարցում վկայում են կյանքի և անձի
ավտանգության իրավունքի խախտումը երկրորդ և երրորդ մակարդակների վրա:

Բայցևայնպես, սույն հղմամբ տրված տեղեկատվությունը ստացված է միայն քաղաքացիական հասարակությունից, և Հայաստանի
մասով պաշտոնական տեղեկատվություն հասանելի չէ:
99 Փինք Արմենիա ՀԿ-ի իրավաբան Լուսինե Ղազարյան, 10.2015: ՍՈՒԳԻ ատելության հիմքով ինը (9) հանցագործություն է
զեկուցվել 01.2015-10.2015 ժամանակահատվածի համար:
100 Փինք Արմենիա ՀԿ-ի իրավաբան Լուսինե Ղազարյան:
101 Նույնասեռական և բիսեքսուալ տղամարդկանց ու կանանց ֆոկուսային խմբեր, 2015 թ-ի օգոստոս և սեպտեմբեր:
102 Փինք Արմենիա ՀԿ-ի իրավաբան Լուսինե Ղազարյան: Նույնասեռական ու բիսեքսուալ տղամարդկանց ֆոկուսային խումբ,
08.2015:
103 ՀՀ օրենքը գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին, Հոդված 41(բ.),
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1497&lang=arm
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Տեղեկատվության ազատությունը և ԶԼՄ-ները
Հայաստանյան համատեքստում տեղեկատվության ազատության մասին ՀՀ օրենքը պարտավորեցնում է պետական
մարմիններին ըստ պահանջի տեղեկատվություն տրամադրելու հանրությանը և անհատերին: 104 Իհարկե,
հանրության համար տեղեկատվության հիմնական աղբյուրը ԶԼՄ-ներն են, որոնք Հայաստանում բաժանվում են
երկու խմբի՝ պետական և մասնավոր: ԶԼՄ-ների և քաղաքացիական հասարակության դերը քննելիս պետք է
հաստատել, որ տեղեկատվության հանրային իրավունքը պարտավորեցնում է առաջինին «ճշգրիտ և անկողմնակալ
տեղեկատվություն» տրամադրելու հանրությանը: 105
ԼԳԲՏԻ խնդիրների հետ կապված կարևորագույն տեղեկատվությունն այն է, որ Առողջապահության
համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ) Հիվանդությունների և առողջության հետ կապված խնդիրների
միջազգային վիճակագրական դասակարգման համաձայն (ՀՄԴ), որը հիմնված է համաշխարհային բժշկական
համայնքի մասնագիտական կարծիքի վրա, «սեռական ուղղությունն ինքնին խանգարում չի կարող համարվել»: 106
«Ավելին, վերջին հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ նույնասեռական վարքագիծը մարդու
սեռականության գերակա կողմն է: Վերջին հիսուն տարվա ընթացքում, դասակարգման մի շարք
համակարգեր, ներառյալ ՀՄԴ-ը, աստիճանաբար վերացրել են այն ախտորոշումները, համաձայն
որոնց նույնասեռականությունը, որպես ադպիսին, համարվում էր հոգեկան խանգարում: Այս
փոփոխությունները արտահայտում են մարդու իրավունքների զարգացող չափորոշիչները և
սեռական ուղղության արտահայտման տարբեր կողմերի ախտավորման և բժշկականացման
փորձառական ապացույցների բացակայությունը»:107
Դժբախտաբար, այստեսակ ճշգրիտ և անկողմնակալ տեղեկատվություն հայաստանյան ԶԼՄ-ների կողմից չի
հաղորդվում, իսկ նույնասեռականությունը հանրային դիսկուրսում շարունակում է ընկալվել որպես խանգարում,
որը վերահաստատվում է նաև ԶԼՄ-ներում: 108 Ավելին, հարցազրույցներից մեկի ժամանակ լրագրողներից մեկը
վիճարկեց Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության դիրքորոշումը (oր.՝ նշելով, որ նախկինում
լեսբի (նույնասեռական) կանայք ամուսնացել են տղամարդկանց հետ), այնուհետև մատնանշեց, որ չնայած
հասարակության որոշ զանգված կարող է լինել ի ծնե նույնասեռական, այլք ուղղակի ընտրում են նույնասեռական
կենսաոճը: Այս լրագրողը հիմնվում է նման գաղափարների վրա, որպեսզի վերահաստատի այն գաղափարը, որ
անձանց հնարավոր է «վերապատրաստել» որպես ԼԳԲՏ: Մեկ այլ լրագրող ուղղակի պնդում է, որ ԶԼՄ-ներն արդեն
ներկայացրել են ԱՀԿ դիրքորոշումը, որից հետո շարունակում է՝ ասելով, որ շատ մարդկանց համար միևնույնն է, թե
մարդիկ իրենց անձնական կյանքում ինչ են անում: Սակայն իրականությունն այն է, որ և՛ պետական, և՛ մասնավոր
ԶԼՄ-ները շարունակում են ԼԳԲՏԻ անձանց ներկայացնել բացասական համատեքստում՝ օգտագործելով
անհանդուրժողականություն քարոզող լեզու: Ավելին, ԶԼՄ թողարկումներից մեկում գենդերային խնդիրներ
քննարկող ակտիվիստի խոսքն այնպես էին վերափոխել, որ ներկայացվել էր ճիշտ հակառակ իմաստով: 109 ԶԼՄ
էթիկայի նման ցածր մակարդակի, ինչպես նաև լրագրողների էթիկայի կանոնների բացակայությունը խախտում են
տեղեկատվության իրավունքը: Բացի այդ, ԶԼՄ-ների էթիկական ավելի աղաղակող խախտումները երբեմն
հանգեցնում են ատելության խոսքի, որն առանձին քննության է արժանանում ստորև:
Հաշվի առնելով այն, որ պետական ԶԼՄ-ները շարունակում են նույնասեռականության անճշմարտացի
պատկերումը՝ հանգում ենք այն եզրակացության, որ պետությունը խախտել է պարտավորության առաջին
մակարդակը տեղեկատվության իրավունքի առումով: Ավելին, այն, որ մասնավոր ԶԼՄ-ները նույնասեռականության
վերաբերյալ տրամադրում են կեղծ և կողմնակալ տեղեկատվություն նշանակում է, որ տեղեկատվության իրավունքի
առումով խախտվել են նաև պետական պարտավորությունների երկրորդ և երրորդ մակարդակները:

104

ՀՀ օրենքը տեղեկատվության ազատության մասին, հոդված 6 , 7, 9,12, ի թիվս այլոց,
http://www.foi.am/u_files/file/legislation/FOIeng.pdf
105 Ժաննա Ալեքսանյան, լրագրող, «Լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների» ՀԿ:
106 “Proposed declassification of disease categories related to sexual orientation in the International Statistical Classification of Diseases and
Related Health Problems (ICD-11)” WHO, http://www.who.int/bulletin/volumes/92/9/14-135541.pdf
107 Նույն տեղում:
108 Փինք Արմենիա ՀԿ-ի իրավաբան Լուսինե Ղազարյան:
109 Նույն տեղում:
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Արտահայտման ազատությունը
ՀՀ Սահմանադրությունը երաշխավորում է արտահայտման ազատությունը110, սակայն այս տեսանկյունից
իրավունքների վերականգնումը և իրավական գործողությունները չեն կարգավորվում սահմանադրությամբ: ԶԼՄ
փորձագետների պնդմամբ ԶԼՄ-ները առցանց հոդվածների տակ մեկնաբանություններ թողնելու հնարավորություն
են ընձեռում և հրապարակման համար խմբագրական հոդվածներ են ընդունում անհատներից: ԶԼՄ փորձագետներից
մեկը նշում է, որ չնայած ՍՈՒԳԻ թեմայով հոդվածներ պարբերաբար հայտնվում են մամուլում՝ այս թեմաների
արծարծումը երբեմն սահմանափակ կարող է լինել հրատապ այլ թեմաների, ինչպես նաև հանրության որոշ
ներկայացուցիչների ագրեսիվ արձագանքի պատճառով: ԶԼՄ-ները շատ հաճախ չեն ցանկանում որակվել որպես
հանրության միայն որոշակի տարրին բավարարող տեղեկատվության աղբյուր: 111
Շատ հաճախ ակտիվիստների անհանգստության պատճառ է դառնում այն, թե ինչպես են ԶԼՄ-ները
հաղորդում իրենց ասածը: Մի առիթով մասնավոր ԱՐ հեռուստաընկերության մամլո ասուլիսի խմբագրականը
ամբողջությամբ խեղաթյուրել է ակտիվիստի՝ գենդերային խնդիրների վերաբերյալ խոսքը՝ ներկայացնելով այն ճիշտ
հակառակ իմաստով: 112 Այս իրականությունը հաշվի առնելով՝ Փինք Արմենիա ՀԿ-ն համացանցային սեփական
ռադիո է հիմնել, իսկ քաղհասարակական այլ կազմակերպություններ հաղորդակցման իրենց ուղիներն են
գործադրում: Այն հանգամանքը, որ տարբեր համայնքներ ունեն հաղորդակցման սեփական ուղիները, զարկ է տալիս
համայնքի ներսում միմյանց բացառող դիսկուրսների ստեղծմանը, որի հետևանքում Հայաստանում գենդերի և
սեռականության դիսկուրսի ստեղծումը ձախողվում է և չի հասնում հանրության բոլոր անդամներին:
Ընդհանուր առմամբ հայաստանյան իշխանությունները արատավոր համբավ ունեն ԶԼՄ լիցենզավորման և
ԶԼՄ սեփականատիրության բազմազանեցման առումով: Պարզ չէ, թե սա է ազդեցություն ունեցել գենդերային և
սեռականության դիսկուրսի վրա, թե ոչ: Եթե այո, ապա արտահայտման ազատության տեսանկյունից այն կդիտվի
որպես պետական պարտավորության առաջին մակարդակի խախտում: Բայցևայնպես, ինչ վերաբերում է պետության
պարտավորությունների երկրորդ և երրորդ մակարդակներին, ապա այստեղ պարզ է, որ պետությունը պարտավոր է
ստեղծելու գենդերի և սեռականության ավելի հարգալից և բաց քննարկման միջավայր:

Ատելության խոսքը
Ատելության խոսքի սահմանափակումն ընդհանուր առմամբ արգելում է այն լեզվի կիրառումը, որը որոշակի
խմբի նկատմամբ ատելություն է քարոզում, վիրավորում է այդ խմբին կամ հղում կատարում որոշակի պատմական
փաստերին: 113 Չնայած Հայաստանում ատելության խոսքն արգելող դրույթ որպես այդպիսին գոյություն չունի՝
որոշակի քրեածին արարքի դրդումն ընդհանուր առմամբ արգելվում է: Բացի այդ՝ մարդու իրավունքների շրջանակն
ինքնին երաշխավորում է բոլոր անձանց արժանապատվության և իրավունքների հավասարությունը այնպես, որ
որոշակի խմբին կամ անհատին իրավունքներից զրկումը հակասում է այդ շրջանակին: Չնայած վերոգրյալին՝ ԼԳԲՏԻ
անձանց նկատմամբ անհանդուրժողականություն քարոզող անհարգալից լեզուն հարաճում է Հայաստանում:
Օրինակ՝ այն բանից հետո, երբ ազգայնականների կողմից Երևանում 2012 թ-ի մայիսին պայթեցվեց
նույնասեռականներին չխտրականեցնող բարը, մի քանի պատգամավոր պաշտպանեցին հանցագործներին՝ ասելով,
որ վերջիններիս արարքը հանուն ազգի և իր արժեքների պաշտպանության էր՝ հիմնվելով այն նախադրյալի վրա, որ
նույնասեռականությունը հակասում է ազգի արժեքներին: 114 Բավականին վերջերս՝ 2014 թ-ի մայիսի 17-ին,
հայկական Իրավունք (www.iravunk.com) թերթի գլխավոր խմբագիրը հոդված է հրապարակում հետևյալ
վերտառությամբ՝ «Նրանք սպասարկում են միջազգային համասեռամոլ լոբբինգի շահերը. ազգի և պետության
թշնամիների սև ցուցակը»:115 Հոդվածում հեղինակը ներկայացնում է «սև ցուցակը», որը պարունակում է ֆեյսբուքյան
վաթսուն օգտատերերի էջերի հղումները: Հոդվածն այդ անձանց աշխատանքից ազատելու և հասարակությունից
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ընդհանրապես օտարելու հրապարակավ կոչ է անում: Այդ ցուցակում հայտնված անձանցից մեկի գույքին վնաս է
հասցվում բարբարոսների կողմից, իսկ ծնունդով Իրանի քաղաքացի հանդիսացող այդ անձանցից մեկին հոդվածի
հրապարակումից հետո հարցուփորձի են հրավիրում Իրանի դեսպանատուն: Այս անհատը դեսպանատանը
տեղեկատվություն չի հաղորդում և երկնչում է ընտանիքին այցելելու կամ այլ նպատակով երբևէ վերդառնալու Իրան:
116 Բացի այս անհատների անձնական անվտանգության ռիսկերից՝ ԼԳԲՏԻ իրավապաշտպաններին որպես ազգի
թշնամի ներկայացնելը ատելության քարոզ է, վիրավորում է փոքրամասնական խմբին և հետևաբար ատելության
խոսք է:
Առանց որևէ իրավական մեխանիզմի՝ Իրավունք թերթում մատնանշված անհատները փորձ են արել
իրավական պատասխանատվության ենթարկելու հոդվածի հեղինակին՝ զրպարտանքի հայց ներկայացնելով. 16
քաղաքացի միասնական, մեկ հոգի՝ առանձին, և երեքը կրկին միասնական դատական հայց են ներկայացրել
«Իրավունք» թերթի դեմ` իրենց պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորելու համար: Չնայած, որ առանձին
ներկայացված գործը դեռ ընթացքի մեջ է՝ առաջին միասնական գործը մերժվել է ներկայացված յուրաքանչյուր
ատյանում այն հիմքով, որ զրպարտելու բավարար ապացույց չի ներկայացվել հայցվորների կողմից: Հայցվոր կողմը
պատրաստվում է դիմել Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան: Ինչ վերաբերում է երրորդ գործին, հայցն
այս պարագային բավարարվել է, բայց ոչ նրա համար, որ զրպարտանքը վերաբերել է «համասեռամոլ լոբբինգի և
ազգի թշնամիներ» արտահայտությանը, այլ հոդվածում տեղ գտած փաստացի աղոտ մեկ այլ տեղեկատվությանը,
համաձայն որի հայցվորները վիրավորել են երկու հայ երգչուհիների, որոնք մի առիթով դատափետել են Քոնչիտա
Վուրստին:117 Այս պնդումը, ըստ դատարանի, ճշմարտությանը չի համապատասխանել: 118 Խնդիրն այն է, որ քննված
գործերից և ոչ մեկը իրավական պատասխանատվություն չի ենթադրում ատելության խոսքի համար (մարդկանց
ցուցակավորումը որպես ազգի և պետության թշնամիների, հալածանքի և հասարակությունից օտարելու,
աշխատանքից ազատելու կոչերը): Իրավական պատասխանատվության ենթարկվելու փոխարեն՝ հոդվածի
հեղինակը և թերթի խորհրդի նախագահը ՀՀ նախագահի կողմից պատվո պարգևի են արժանանում հանրությանը
մատուցած ծառայության համար:
Դժբախտաբար ատելության խոսքը գերակշռում է նաև հայաստանյան առցանց լրատվամիջոցներում: Փինք
Արմենիա ՀԿ-ի կողմից իրականացված մշտադիտարկումը 2014 թ-ի հունվար-սեպտեմբեր ժամանակահատվածում
ատելության խոսքի 45 դեպք է փաստում: 119
Հաշվի առնելով, որ ՀՀ նախագահը պարգևատրում է Իրավունք թերթի խորհրդի նախագահին (որը նաև ՀՀ
ազգային ժողովի պատգամավոր է), 120 ինչպես նաև ատելություն քարոզող հոդվածի հեղինակին՝ կարելի է
եզրակացնել, որ պետական իշխանությունները աջակցություն են ցուցաբերում ատելության խոսքի տարածմանը և
մարդկանց՝ քավության նոխազ դարձնելուն՝ դրանով իսկ անուղղակիորեն խրախուսելով այլոց նկատմամբ
ատելության տարածումը և խախտելով պետական պարտավորությունների առաջին մակարդակը, այն է՝ բոլորի
համար
արժանապատվության
և
իրավունքների
հավասարության
պաշտպանությունը:
Միևնույն ժամանակ օրենքի բացակայությունը և դատարանների անգործությունը սույն խնդրի առումով
պետության պարտավորությունների երկրորդ և երրորդ մակարդակների ոտնահարում կարելի է համարել, քանի որ
դրանք անպատժելիության միջավայր են ստեղծում զրպարտանքի համար, իսկ պետության պարտավորությունների
երրորդ մակարդակի տեսանկյունից՝ դրանք ԼԳԲՏԻ անձանց արժանապատվության և իրավունքների
հավասարության համար միջավայր չեն ապահովում:

Հավաքների և միավորման ազատությունը
Ըստ ՀՀ Սահմանադրության 28-րդ հոդվածի՝ յուրաքանչյուր ոք ունի այլ անձանց հետ միավորումներ
կազմելու, այդ թվում՝ արհեստակցական միություններ կազմելու և դրանց անդամագրվելու իրավունք:
Միավորումների գործունեությունը կարող է կասեցվել կամ արգելվել միայն օրենքով նախատեսված դեպքերում՝

116

Հայաստանում բնակվող, Իրանի չորս քաղաքացու հետ հարցազրույց, 10.2015:
Քոնչիտա Վուրստը ավտրիացի փոփ արտիստ և դրեգ-քուին է, որի կերպարը կերտում է Թոմաս (Թոմ) Նոյվիրթը (ծնված
06.11.1988): Վուրստը հայտնի դարձավ միջազգային հանրությանը «Եվրատեսիլ» երգի մրցույթին 2014 թ-ին իր հաղթանակով:
Մրցույթին նա ներկայացնում էր Ավստրիան:
117

118
119
120

Փինք Արմենիա ՀԿ-ի իրավաբան Լուսինե Ղազարյան:
Նույն տեղում:

The Human Rights Situation of LGBT People, Annual Review, Armenia 2014, PINK Armenia, NGO, May, 2015, p. 13.
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դատական կարգով: Հաշվի առնելով սույն օրենքը՝ ԼԳԲՏԻ անձինք և կազմակերպությունները կարող են միավորվել
ֆորումների և այլ միջոցառումների իրականացման համար՝ առանց որևէ խոչընդոտների:
Դժբախտաբար քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները անընդհատ խնդիրների են
առերեսվում հանրային տարբեր միջոցառումների ժամանակ, ինչպես նաև ԼԳԲՏԻ խնդիրների վերաբերյալ
միջոցառումներ իրականացնելու համար հանրային տարածքի ձեռքբերման համար: 121 2012 թ-ին ազգայնականների
մի խումբ բռնությամբ միջամտեցին և կանխեցին բազմազանության աջակցմանն ուղղված նախապես
կազմակերպված հանրային երթը: 2013 թ-ին Գերմանիայի Դաշնության դեսպանատունը չկարողացավ ԼԳԲՏԻ
թեմայով ֆիլմի ցուցադրման համար տարածք վարձակալել: Բավականին վերջերս՝ սույն թվականի սեպտեմբերին,
Անի Պլազա հյուրանոցը հրաժարվեց ֆորումի անցկացման համար նախապես պայմանավորված տարածքը
տրամադրել, երբ հյուրանոցի տնօրինությունը պարզեց, որ ֆորումն արծարծելու է ԼԳԲՏԻ թեմաներ: Ավելին, 2015 թ-ի
հոկտեմբերին տեղի ունեցած վերջին ֆորումից հետո Իրավունք թերթը պարզում և հրապարակում է, որ ֆորումն
անցկացվել է Վանաձորում, այնուհետև քաղաքապետից հավաստիանում, որ նման բան այլևս չի թույլատրվի:
Քաղապետն ասում է, որ ինքը գիտի՝ ինչ կանի, եթե հանկարծ ԼԳԲՏԻ թեմաներով վերադառնան Վանաձոր: 122
Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ ակնհայտ է, որ պետությունը պետք է ավելին անի ԼԳԲՏԻ անձանց հավաքների
և միավորման ազատության իրավունքի ապահովման տեսանկյունից՝ կանխելով երրորդ անձանց կողմից
սպառնալիքներն ու խտրականությունը և ստեղծելով մի միջավայր, որտեղ այդ իրավունքը հաջողությամբ
կիրարկվում է:

Անձնական և ընտանեկան կյանքի նկատմամբ հարգանքը
Ըստ ՀՀ Սահմանադրության 23-րդ հոդվածի՝ յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի, որպեսզի հարգվի իր
անձնական ու ընտանեկան կյանքը: Անձնական և ընտանեկան կյանքի նկատմամբ հարգանքի պարտավորությունը
երաշխավորվում է ոչ միայն տեղական սահմանադրությամբ, այլ նաև այն պայմանագրերով, որոնց միացել է ՀՀ-ը:
Բայցևայնպես, ԼԳԲՏԻ համատեքստում նույնասեռական քաղաքացիական միության մասին ոչ մի դրույթ չկա, իսկ
Վենետիկի հանձնաժողովի սոսկ հիշատակումն այն բանի, որ նման միությունները չեն կարող արգելվել, հանրային
մեծ զայրույթի առիթ տվեց: Բացի այդ՝ ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի 116-րդ հոդվածի համաձայն՝ ամուսնության մեջ
չգտնվող անձինք չեն կարող համատեղ որդեգրել միևնույն երեխային: Այստեղից հետևություն, որ ԼԳԲՏԻ անձինք
ուղղակիորեն բացառվում են ընտանեկան որոշակի հարաբերությունների իրավական ճանաչումից:
Անձնական և ընտանեկան կյանքի նկատմամբ հարգանքի կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը սեռական
ազատությունն է, որը կարող է արտահայտվել մի շարք եղանակներով: Այն անհատի ինքնության անքակտելի մասն է,
որը հայ հասարակության մեջ չափազանց ճնշված է (տե՛ս «Պատմական և սոցիալական համատեքստը» բաժնում):
Ֆոկուսային քննարկումների ժամանակ մասնակիցները իրենց անձնական կյանքի նկատմամբ ընդհանուր
անարգանքի մասին տեղեկատվություն տվեցին: Նույնասեռական տղամարդիկ նշում են, որ ընտանիքը, ընկերները,
գործընկերները և այլք անդադար ճնշում են և հարցնում, թե երբ են ամուսնանալու: Շատ նույնասեռական կանայք
վախի մթնոլորտում են, երբ սրճարանում կամ հանրային այլ տարածքներում իրենց նկատում են զուգընկերուհու
հետ, հատկապես, երբ զուգընկերուհին ճանաչված կամ բացահայտ նույնասեռական է: Ֆոկուսային խմբերի
մասնակիցներից բոլորը նշում են, որ չեն կարող իրենց զուգընկերոջ հետ բացահայտ, նույնիսկ ձեռք ձեռքի հանդես
գալ հանրային վայրերում: Ավելին, ԼԳԲՏԻ զույգերին շատ հաճախ խնդրում են լքել այս կամ այն հանրային
տարածքը, քանի որ այդ զույգի ներկայությունն այլ հաճախորդներին կարող է զայրացնել: 123
Հաշվի առնելով օրենսդրական ձախողումները՝ պետությունը արժանապատվության և իրավունքների
հավասարություն չի ապահովում բոլորի համար որդեգրման և քաղաքացիական միության տեսանկյունից, որը
պետության պարտավորությունների առաջին մակարդակի խախտում է: Հաշվի առնելով խտրականության դեմ
օրենսդրության և դրանով սահմանված սոցիալական միջավայրի բացակայությունը՝ պետությունը չի իրականացնում
նաև իր երկրորդ և երրորդ մակարդակի պարտավորությունները ԼԳԲՏԻ անձանց նկատմամբ:

Աշխատանքի իրավունքը
121

Փինք Արմենիա ՀԿ-ի իրավաբան Լուսինե Ղազարյան:
Նույն տեղում:
123 Ֆոկուսային քննարկումներ, 2015 թ-ի օգոստոս և սեպտեմբեր:
122
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Չնայած աշխատանքային օրենսգիրքը ներառում է անխտրականության և հավասարության դրույթ՝ դեռ
առկա են ԼԳԲՏԻ անձանց զբաղվածության հետ կապված մի շարք գործնական խնդիրներ: 124 Հիմնական խնդիրներն
ընդհանուր առմամբ պայմանավորված են գործատուների և հասարակության անհանդուրժողականությամբ: Շատ
գործատուներ նախընտրում են աշխատանքից ազատել, քան ենթարկվել հանրության կողմից քննադատության,
հատկապես, որ նման արարքը իրավական հետևանքներ չի ենթադրում:
Նույնասեռական ֆոկուսային խմբի մասնակիցներից մեկը նշում է, որ ճնշման տակ է թողել աշխատանքը,
քանի որ գործատուն անընդհատ հարցեր է տվել հոմոֆոբիայի դեմ շարժմանը նրա մասնակցության և աջակցության
մասին: Ֆոկուսային խմբի մեկ այլ մասնակից հայտնում է, որ իր նույնասեռական ընկերներից մեկը, որն աշխատել է
որպես մատուցող, սեռական ուղղության պատճառով ազատվել է աշխատանքից: 125 Քննարկումների ժամանակ նշվեց
նաև, որ, երբ հայտնի դարձավ նույնասեռական խոհարարի սեռական ուղղությունը, նրան ֆիզիկական բռնության են
ենթարկում (ծեծում են), այնուհետև աշխատանքից ազատում: Նրան նաև մեղադրում են խաբեության համար, քանի
որ թաքցրել է իր ինքնությունը և դրանով իսկ վիրավորել գործատուին՝ իր ձեռքերով այլոց համար ուտելիք
պատրաստելով: 126
Հաշվի առնելով այս միջավայրը՝ պարզ է, թե ինչու են տրանս անձինք զբաղվածության
համատեքստում բախվում այդքան խոչընդոտների, որոնք ստիպում են նրանց իրենց գոյությունը պաշտպանելու
համար դիմել այլ արարքների:
Ակնհայտորեն, հաշվի առնելով խտրականության դեմ օրենքի բացակայությունը և սոցիալական
միջավայրը, պետությունը պետք է ավելին անի ԼԳԲՏԻ անձանց՝ առանց խտրականության աշխատանքի իրավունքի
ապահովման ուղղությամբ:

Կրթության իրավունքը
Կրթության ոլորտում օրենսդրությունը պարունակում է հավասարություն ու անխտրականություն
երաշխավորող իրավական նորմեր: 127 Գործնականում, այնուամենայնիվ, առկա են մի շարք դեպքեր, երբ անձինք
ենթարկվում են խտրականության և անհավասար վերաբերմունքի իրենց սեռական ուղղության և/կամ ինքնության
պատճառով: Ֆոկուսային խմբի մասնակիցներից մեկը մասնավորապես նշում է, որ համալսարանում անարգված է
զգում սեռական ուղղության պատճառով: Մեկ այլ մասնակից նշում է, որ իր նույնասեռական ազգականներից մեկը
նույնպես ենթարկվում է խտրականության համալսարանում՝ ընդհուպ մինչև վաստակածից ավելի ցածր
գնահատականը, և այդ ամենն այն պատճառով, որ դասախոսը տեղյակ է իր սեռական ուղղության մասին: Այլ
մասնակիցներ ևս նշեցին, որ դեռ անչափահաս տարիքում, երբ նույնիսկ իրենք դեռ չէին գիտակցում իրենց սեռական
ինքնությունը, դպրոցում ենթարկվում էին անարգանքի տարբեր թվալու պատճառով: 128 Հաշվի առնելով կրթության
ոլորտում կանանց և աղջիկների խտրականության ապացույցները, ինչպես նաև վերը քննարկված խիստ գենդերային
դերերն ու սոցիալական համատեքստը՝ մշակութային նորմերից տարբեր թվացող մարդկանց նկատմամբ
անհանդուրժողականությունը հատկապես կրթության ոլորտում զարմանալի չէ: Կրթական հաստատություններում
ԼԳԲՏԻ անձանց նկատմամբ անհավասար վերաբերմունքի պատճառով ԼԳԲՏԻ համայնքի ներկայացուցիչներից
շատերը նախընտրում են թաքցնել իրենց ՍՈՒԳԻ-ը խտրականությունից խուսափելու նպատակով:
Քանի որ հանրային կրթությունը տրամադրվում է պետության կողմից և անձինք ենթարկվում են
խտրականության և՛ դասավանդողների, և՛ իրենց տարեկիցների կողմից, պետությունը ձախողում է իր
պարտավորությունների երեք մակարդակում ԼԳԲՏԻ անձանց արժանապատվության և իրավունքների
հավասարության ապահովման տեսանկյունից:

Առողջապահական իրավունքը
Հայաստանի Հանրապետությունը կիրառում է առողջապահության հանրայնացված մոտեցումը, որի
համաձայն պետությունն է բժշկական ծառայություններ մատուցող հիմնական օղակը: Ըստ «Բնակչության բժշկական
օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի՝ «[Յ]ուրաքանչյուր ոք, անկախ ազգությունից, ռասայից,
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Տե՛ս վերը ներկայացված «Օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ դաշտը» բաժինը:
Նույնասեռական ու բիսեքսուալ տղամարդկանց ֆոկուսային խումբ, 08.2015:
126 «Սոցիոսկոպ» ՀԿ-ի ներկայացուցիչ, 09.2015:
127 ՀՀ օրենքը կրթության մասին, հոդված 6(1): ՀՀ օրենքը երեխայի իրավունքների մասին, հոդված 4:
128 Նույնասեռական ու բիսեքսուալ տղամարդկանց ֆոկուսային խումբ, 08.2015:
125
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սեռից, լեզվից, դավանանքից, տարիքից, առողջական վիճակից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, սոցիալական
ծագումից, գույքային կամ այլ դրությունից, Հայաստանի Հանրապետությունում ունի բժշկական օգնություն և
սպասարկում ստանալու իրավունք»ֈ Ինչպես արդեն քննել ենք վերը՝ «Օրենսդրական դաշտը» բաժնում, «այլ
դրություն» կոչվածը հազիվ թե ներառի ՍՈՒԳԻ-ը: Ավելին՝ իրավունքների վերահաստատման համար այլ
մեխանիզմներ նույնպես չկան: Հատկանշականը նաև այն է, որ հատուկ իրավական ակտեր կան առողջապահության
տեսանկյունից խոցելի այնպիսի խմբերի համար, ինչպիսիք են ՄԻԱՎ-դրական անձինք, մինչդեռ ՍՈՒԳԻ-ը ոչ մի տեղ
առանձին ուշադրության չի արժանանում: 129 Դժբախտաբար, ՄԻԱՎ/ԶԻԱՀ ունեցող անձանց համատարած
խարանման արդյունքում այդ անձինք, որոնց թիվը Հայաստանում մոտավորապես 3500 է, բժշկական օգնություն չեն
ստանում նույնիսկ մասնագիտացված հիվանդանոցներում ընթացիկ բուժօգնության համար: 130 ՄԻԱՎ/ԶԻԱՀ ունեցող
անձանց գաղտնիության իրավունքն է նաև շատ հաճախ խախտվում: Օրինակ՝ հիվանդի ՄԻԱՎ-դրական
կարգավիճակի մասին բուժաշխատողը բարձրաձայնում է սպասասրահում գտնվող այլ բուժաշխատողներին և
հիվանդներին: 131 Ըստ պաշտոնական վիճակագրության՝ ՄԻԱՎ դեպքերի 2%-ը կապված է տղամարդկանց
նույնասեռական կենակցմանը, բայց առնվազն մեկ փորձագետի կարծիքով իրականում այդ թիվը կարող է ավելի
բարձր լինել, և հնարավոր է՝ նույնասեռական տղամարդկանց և տրանս անձանց շրջանում «թաքնված համաճարակ»
լինի: 132
Նույնքան մտահոգիչ են նաև այն հնացած մոտեցումները, որոնք որոշ բուժաշխատողներ դեռ շարունակում
են առաջարկել սեռականության վերաբերյալ կասկածներ ունեցող անձանց: Խորհրդակցությունից հետո սեռաբանը
մի երիտասարդի ասում է, որ վերջինս նույնասեռական չէ, և այդ ցանկություններն ունի միայն այն պատճառով, որ
նրա մայրը իշխող է: 133 Հարցազրույցներից մեկի ժամանակ սեռաբանը, ընդունելով, որ նույնասեռականությունը
հիվանդություն/խանգարում չէ՝ ըստ Հոգեբույժների ամերիկյան ասոցացիայի կողմից հրատարակված «Հոգեկան
խանգարումների ախտորոշիչ և վիճակագրական ձեռնարկ»-ի, նշում է, որ իր մոտեցումը անհատին օգնելն է ինքն
իրեն հասկանալու և ընտրելու նախընտրելի սեռական ուղղությունը, իսկ ճշմարիտը հասկանալուց հետո՝ դառնալու
այդ անձը: Այս մասնագետը նույնպես անհանգստացած էր, որ խտրականության դեմ օրենքի ներմուծումը
կշահարկվի շատերի կողմից իրենց «էքսցենտրիկ սեռական վարքագիծը» արդարացնելու նպատակով: Մեկ այլ
սեռաբան հաստատում է, որ ԼԳԲՏԻ պացիենտները շատ հաճախ բացասական փորձ են ունենում այլ
բուժաշխատողների հետ, և պետք է ուղղակի վաստակել ԼԳԲՏԻ պացիենտների վստահությունը: Սակայն նա նաև
հաստատեց, որ «բուժվելու» ցանկություն ունեցողները կարող են բուժվել, իսկ բուժվել չցանկացողները պետք է
հարգանքի արժանանան իրենց «ընտրած կենսաոճի» համար: Նման մոտեցումները չեն համապատասխանում
սեռական ուղղության և գենդերային ինքնության ներկայիս գիտական չափորոշիչներին:
Ավելին, բժշկական մի ասոցացիայի նախագահ, բուժաշխատող վերջերս սոցիալական լրատվամիջոցներից
մեկում ասում է, որ նույնասեռականներին Հայաստանում պետք է այրել: 134
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ պետությունն է բժշկական ծառայություններ մատուցող գլխավոր
օղակը, ինչպես նաև ԼԳԲՏԻ անձանց նկատմամբ թշնամական վերաբերմունքի, խարանման և խտրականության
բարձր աստիճանը՝ Հայաստանը ակնբախորեն խախտում է իր կողմից ստանձնած միջազգային
պարտավորությունները երեք մակարդակներում:

Սոցիալական ապահովության իրավունքը
ՀՀ Սահմանադրության առաջին հոդվածի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետությունը սոցիալական
պետություն է, իսկ 37-րդ հոդվածը սոցիալական հավասարություն է երաշխավորում բոլորի համար: Ավելին՝
Հայաստանը Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների միջազգային դաշնագրի, ինչպես նաև
Եվրոպական սոցիալական վերանայված խարտիայի անդամ է: 135 Չնայած, որ նպաստների տրամադրման

129

Zopunyan, Krmoyan, Quinn, “Identifying the gaps: Armenian health care legislation and human rights in patient care protections,” Health
and Human Rights Journal, Dec. 2013, http://www.hhrjournal.org/2013/12/identifying-the-gaps-armenian-health-care-legislation-andhuman-rights-in-patient-care-protections/
130 ՀՀ Առողջապահության նախարարության՝ ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման ազգային կենտրոնի վիճակագրություն՝
http://armaids.am/main/free_code.php?lng=2&parent=3
131 Նույն տեղում, ինչպես նաև Հովհաննես Մադոյան, «Իրական աշխարհ, իրական մարդիկ»:
132 Հովհաննես Մադոյան, «Իրական աշխարհ, իրական մարդիկ»
133 «Թաքնված» կամ գաղտնի նույնասեռական տղամարդկանց հետ հարցազրույց, 10.2015:
134 Փինք Արմենիա ՀԿ-ի իրավաբան Լուսինե Ղազարյան:
135 ՀՀ օրենքը պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մասին, հոդված 5:
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խտրականությունը արգելվում է՝ առանց խտրականության դեմ առանձին օրենքի՝ իրավունքների գործադրման ոչ մի
մեխանիզմ չկա:
Ավելին՝ կա նաև կառուցվածքային խտրականություն: Ինչպես նկատում են ֆոկուսային խմբի անդամները,
ամուսնության վրա հիմնված սոցիալական առավելությունները ԼԳԲՏԻ զույգերին հասանալի չեն, քանի որ
Հայաստանում ԼԳԲՏԻ զույգերի համար չկա ո'չ ամուսնության, ո'չ քաղաքացիական միության հնարավորություն:
Չնայած բացառման այս հանգամանքը մի շարք առավելություններ է ենթադրում (օրինակ՝ այսպես կոչված
«ընտանիքի հիվանդ անդամի» առավելությունը, որը հիվանդության կամ առողջական այլ խնդիրների դեպքում
արձակուրդ է ենթադրում ընտանիքի անդամներից մեկին), ինչպես նաև մի շարք այլ առավելություններ, որոնք,
օրինակ, կապված են երեխայի ծնունդի, խնամակալության կամ ընտանիքի անդամներից մեկի մահվան հետ: 136
Իրավական տեսանկյունից ԼԳԲՏԻ անձանց բացառումը տվյալ առավելություններից հանգեցնում է
միջազգային
իրավունքների
վերաբերյալ
պարտավորությունների
տեսանկյունից
պետության
պարտավորությունների առաջին մակարդակի խախտման:

ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Գենդերի իրավական ճանաչումը
Ի հեճուկս ավանդական պատկերացումների, որոնց համաձայն գենդերը և սեռական ուղղությունը կայուն են
և կրկնակ (այսինքն՝ բինար՝ արական կամ իգական, հետերոսեռական կամ նույնասեռական)՝ գիտական
հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ անձի գենդերային պատկանելությունը և սեռական ուղղությունը նման
առաձգական են և գծային: Գիծ հիշեցնող սեռականության երկայնքով տեղակայվում են անհատները
ինքնությունների լայն սպեկտրով: 137 Այդ իսկ պատճառով տեղին է այն հարցադրումը, թե որքանով է ներպետական
օրենսդրությունը ընդունում գենդերային և սեռական ուղղության այդ գծայնությունը և թույատրում սեռի
վերահաստատումը:
Հայկական իրականության մեջ ինտերսեքս անձանց վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկատվություն չկա:
ՀՀ Առողջապահության նախարարությունը բժիշկների համար ինտերսեքս անձանց ծննդի վերաբերյալ ոչ մի
արձանագրություն չունի: Երևանի պետական համալսարանի Կլինիկական սեռաբանության դասագրքում,
այնուամենայնիվ, այս թեմային անդրադարձ կատարվում է: Դասագիրքը ինտերսեքս վիճակը ներկայացնում է որպես
սեռի կենսաբանական պայմանավորիչների տարբերակման խանգարում: Որոշ մասնագետներ ինտերսեքս վիճակը
համարում են սեռի զարգացման խանգարումների նման խանգարում:138
Ամեն դեպքում ինտերսեքս երեխաների ծնունդի մասին տեղեկատվության գրանցման հետ կապված
գործնական խնդիրները շարունակում են մնալ չլուծված: Ծննդյան գրանցումը ՀՀ-ում կատարվում է՝ համաձայն
Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մասին օրենքի և Քաղաքացիական կացության ակտերի
գրանցումների հետ կապված հրահանգչական ցուցումները հաստատելու մասին ՀՀ արդարադատության
նախարարության No. 97-N հրամանի: Ըստ այս գործիքների՝ երեխայի ծննդյան պետական գրանցման հիմքերն են՝

ծննդյան մասին սահմանված ձևի փաստաթուղթը՝ տրված բժշկական այն կազմակերպության
կողմից, որտեղ տեղի է ունեցել ծնունդը,

ծննդյան մասին սահմանված ձևի փաստաթուղթը՝ տրված բժշկական այն կազմակերպության
կողմից, որը ծննդի ժամանակ ցուցաբերել է բժշկական օգնություն,

ծննդյան մասին սահմանված ձևի փաստաթուղթը՝ տրված Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բժշկական գործունեությամբ զբաղվող անձի կողմից՝
բժշկական կազմակերպությունից դուրս ծննդի դեպքում,

ծննդյան մասին սահմանված ձևի գրավոր հայտարարությունը՝ տրված ծննդի ժամանակ ներկա
գտնված անձի (անձանց) կողմից՝ բժշկական կազմակերպությունից դուրս և առանց բժշկական
օգնություն ցուցաբերելու ծննդի դեպքում և երեխայի կենդանության և առողջության մասին
բժշկական կազմակերպության կողմից տրված տեղեկանքը:
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ՀՀ օրենքը պետական կենսաթոշակների մասին՝ ընդունված 2003 թ-ին, www.sif.am, (01.10.2015) և www.social.am (01.10.2015):
Robert Sapolsky, “Caitlyn Jenner and our Cognitive Dissonance,” Nautilus, September 3, 2015, accessed September, 2015,
http://nautil.us/issue/28/2050/caitlyn-jenner-and-our-cognitive-dissonance
138 Վրեժ Շահրամանյան, սեռաբան, Համալսարանական թիվ 1 կլինիկա, հարցազրույց, 09.2015.
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Վերոգրյալից պարզ է, որ սեռի նշումը կախված է բժշկական հաստատության կամ բժշկի հայեցողությունից՝
չնայած հնարավոր է՝ նշյալ սեռի փոփոխությունը անհրաժեշտ լինի անձի հասունացման շրջանից հետո:
Ինչ վերաբերում է սեռի մասին փոփոխության հնարավորությանը, ապա Քաղաքացիական կացության
ակտերի գրանցման մասին ՀՀ օրենքի 70(գ)-րդ հոդվածի համաձայն՝ Քաղաքացիական կացության ակտի գրառման
մեջ ուղղում կամ փոփոխություն կատարելու համար անհրաժեշտ է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
բժշկական կազմակերպության կողմից տրված սեռի փոփոխության մասին սահմանված ձևի փաստաթուղթ:
Ավելին՝ ըստ Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումների հետ կապված հրահանգչական
ցուցումները հաստատելու մասին ՀՀ Արդարադատության նախարարության No. 97-N հրամանի N7 Հավելվածի (ժզ)
ենթաբաժնի՝ Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումներում փոփոխություններ, լրացումներ և ուղղումներ
կատարելը հնարավոր է սեռը փոխելու կապակցությամբ (հերմոֆրոդիտների) անունը և սեռը ուղղելու
անհրաժեշտություն առաջանալիս: 139
Չնայած կանոնադրության լեզուն առաջին հայացքից ընդհանրական է թվում՝ հրամանում «հերմոֆրոդիտ»
եզրույթի ներառմամբ քաղաքացիական կացության փաստաթղթերում սեռի փոփոխության մեկնությունը
սահմանափակվում է միայն ինտերսեքս անձանց փաստաթղթերում սեռի փոփոխությամբ: Այս մեկնաբանությունը
արգելում է սեռի վիրահատական վերահաստատումը որպես քաղաքացիական կացության փաստաթղթում
փոփոխության հիմք: Այս առումով առնվազն մեկ տրանս անձի սեռի գրանցման փոփոխության նկրտումները
հաջողությամբ չեն պսակվել: 140
Այս խնդրի և՛ իրավական, և՛ գործնական առանձնահատկությունների լույսի ներքո ակնհայտ է, որ ՀՀ
օրենսդրական դաշտը չափազանց սահամանափակ է և չի համապատասխանում միջազգային չափորոշիչներին և
փորձառությանը, ինչպես նաև գենդերային ինքնության և սեռական ուղղության գիտական մոտեցմանը:
Գենդերային խնդիրների տեսանկյունից չափազանց կարևոր է այն, որ 2014 թ-ի մայիսի 20-ին ՀՀ Ազգային
ժողովը Տղամարդկանց և կանանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների մասին օրինագիծ է
առաջարկել: Սակայն ավանդապաշտ խմբերը շահարկում են հանրային դիսկուրսը՝ հրեշավորելով «գենդեր»
եզրույթը, որը հանրության կողմից սխալ էր ընկալվել, իսկ գենդերային հավասարությունը ընկալվել էր որպես
նույնասեռականություն և մանկապղծություն. «[ի]րավապաշտպանները պիտակավորվել են որպես «ազգի
դավաճաններ», «ընտանիք քանդողներ» և «վտանգներ հայկական արժեքներին»: Որոշ նյութեր նույնիսկ բռնություն
գործադրելու, գույքը ավիրելու կոչեր էին անում՝ թիրախավորելով կանանց իրավունքների պաշտպանության
կազմակերպությունները և ԼԳԲՏԻ անձանց»:141
Արդյունքում օրենքը ցայսօր ընդունված չէ պետության անգործության պատճառով:
Վերոգրյալը հաշվի առնելով՝ կարելի է եզրակացնել, որ մարդու իրավունքների միջազգային
պարտավորություններին համապատասխանությունը ապահովելու համար ՀՀ օրենսդրական դաշտում անհրաժեշտ
են բարեփոխումներ: Հարկավոր է նաև ստեղծել գենդերային ինքնության և սեռական ուղղության վերաբերյալ
հանրային տեղեկացված դիսկուրս:

Տրանս անձինք
Տրանս անձինք ամենացայտուն ԼԳԲՏԻ անձինք են, որոնց ինքնությունը ամենաշատն է հակասում սեռի և
գենդերի ավանդական պատկերացումներին: Արդյունքում տրանս անձինք ամենաշատն են ենթարկվում
խտրականության և զոհարկման:

139

ՀՀ Արդարադատության նախարարի թիվ 97-N հրամանը քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումների հետ կապված
հրահանգչական ցուցումները հաստատելու մասին: Ամբողջական տեքստի համար տե՛ս
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=36335: Օրենսդրության մեջ կիրառվում է «հերմոֆրոդիտ» բառը՝ չնայած այն այլևս
ընդունելի չէ և համարվում է նսեմացուցիչ:
140 Հարցազրույցների ժամանակ տրանս անձինք խոսեցին այս խնդրի շուրջ, իսկ նրանցից մեկը մասնավորապես նշեց, որ փորձել է
պաշտոնապես փոխել իր գենդերային պատկանելությունը, սակայն՝ ապարդյուն:
141 2013 Country Reports on Human Rights Practices - Armenia, refworld, UNHCR, http://www.refworld.org/docid/53284b653.html
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Սույն հետազոտության համար հարցազրույցին մասնակցած չորս տրանս անձանցից բոլորը նշեցին, որ
իրենց անձնական ազատության հիմնական խոչընդոտը հանրային անհանդուրժողականությունն է: Նրանցից մեկը
նշեց, որ հանրային անհանդուրժողականությունը պայմանավորված է վախով: Մեկ այլ մասնակից նշեց, որ տրանս
անձինք խտրականության են ենթարկվում նաև ԼԳԲՏԻ համայնքի ներսում: Մասնակիցներից երկուսն էլ պնդեցին, որ
բարձր որակավորում ունեցող բժիշկների, ինչպես նաև իրավական պաշտպանության միջոցների բացակայությունը
նույնպես խաթարում է տրանս անձանց անձնական ազատության արտահայտումը: Չնայած, որ մասնակիցներից
երեքը նշեցին, որ ազատ և բաց ապրելն իրենց իրավունքն է, մեկ այլ մասնակից նշեց, որ
անհանդուրժողականությանը հարմարվել է և օրվա ընթացքում թաքցնում է իր ինքնությունը և իր ճշմարիտ եսն
արտահայտում է գիշերը: Բոլորը նշում են, որ կարևորագույն խնդիրն այս համատեքստում տրանս անձանց
նկատմամբ հանրային վերաբերմունքի փոփոխումն է: 142
Չորս տրանս անձանցից բոլորը նշեցին, որ իրենց սեռական ուղղության/ինքնության պատճառով ենթարկվել
են հրապարակային ֆիզիկական բռնության: Նրանցից բոլորը նշեցին նաև, որ ոստիկանությունը բոլոր
հանցագործությունների դեպքում չի արձագանքել: Մասնակիցներից մեկը հայտնեց, որ բռնության ենթարկվելուց
հետո ոստիկանություն դիմելու արդյունքում ոստիկանությունն իր հանդեպ է գործ հարուցել կեղծ մատնության
հիմքով: Մասնակիցը նաև նշեց, որ ոստիկանությունը չի քննել գողության գործը նույնիսկ այն պարագայում, երբ
տուժողը տիրապետել է գողի և նրա բնակության հասցեի մասին տեղեկատվության:
Այս մասնակիցը նաև հայտնում է, որ ոստիկանությունն իրեն ասել է, որ բանավոր կերպով վիրավորանք
հասցնողը «անպատժելի» է: 143
Իսկ ինչ վերաբերում է ոչ պետական մարմինների կողմից ցուցաբերված այլատեսակ խտրականությանը,
չորս անձանցից բոլորն էլ նշեցին, որ խնդիրներ ունեն աշխատանք գտնելու հարցում: Երկուսը նշեցին, որ
աշխատավայրում իրենց նկատմամբ ոտնձգությունների պատճառով ստիպված են եղել աշխատանքից դուրս գալու և
այլ աշխատանք չգտնելու պատճառով ներգրավվել են սեռական ծառայությունների մատուցման մեջ: Մեկ այլ
մասնակից նշեց, որ խտրականության է ենթարկվել համալսարանում գնահատման, ինչպես նաև ծառայությունների և
ապրանքների մատուցման տեսանկյունից: Տրանս անձանց բարձրաձայնած խնդիրներից են նաև իրենց ինքնությունը
բացահայտելուց հետո ընտանիքի կողմից մերժված լինելը և հետևանքում տնանկությունը: Մասնակիցները
ծառայությունների մատուցման տեսանկյունից նշեցին, որ իրենք և՛ բժշկական, և՛ իրավաբանական
ծառայությունների կարիք ունեն:144 Տրանս մասնակիցներից մեկը նաև նշեց, որ իր հարևաններից մեկը այրել է իրենց
բնակարանի դուռը՝ փորձելով ստիպել իրենց լքելու բնակարանը: 145
Բացի այն, որ նշյալ դեպքերը վերհանում են Հայաստանում տրանս անձանց նկատմամբ բռնության բարձր
մակարդակը, դրանք նաև մատնանշում են հանցագործների անպատժելիության աստիճանը, ինչպես նաև
պետությունը ներկայացնող ոստիկանության և այլ գերատեսչությունների փաստացի անգործությունը և տրանս
անձանց աջակցություն չցուցաբերելը: Հիմնվելով վերոնշյալի և խտրականության ապացույցների վրա՝ պարզ է
դառնում, որ պետությունը ձախողել է իր պարտավարությունների միևնույն ժամանակ երեք մակարդակում:

ԼԳԲՏԻ անձինք քրեակատարողական հիմնարկներում
ԼԳԲՏՒ անձանց իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանում սաստկանում է այնպիսի փակ
հաստատություններում, ինչպիսին են քրեակատարողական հիմնարկները: Շատ հաճախ անձանց պիտակավորում
են որպես նույնասեռական՝ անկախ նրանից՝ տվյալ անձինք իրենց նույնականացնում են որպես այդպիսին, թե ոչ:146
Տարածված են քրեակատարողական հիմնարկներում տղամարդկանց բռնաբարության դեպքերը. բռնաբարության
ենթարկվելուց հետո տուժած անձանց պիտակավորում են որպես նույնասեռական: Այս պարագային շատ հաճախ
տվյալ հաստատության ղեկավարությունը խորհուրդ է տալիս տուժածներին դիմում գրել և տեղափոխվել
«արվամոլների» համար հատուկ առանձնացված խուց: Ընդ որում հայերենում նշյալ եզրույթը նսեմացուցիչ է: 147
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Տրանս անձանց հետ հարցազրո
ւյց, 08.2015:
143 Նույն տեղում:
144 Նույն տեղում:
145 Being Transsexual in Armenia: Lilit‟s Experience, accessed Dec. 2015, https://youtu.be/rtNZrwIy8TU
146 Աննա Մելիքյան «Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ» ՀԿ-ի իրավաբան:
147 Արտակ Կիրակոսյան, «Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ» ՀԿ-ի նախագահ, Աննա Մելիքյան «Քաղաքացիական
հասարակության ինստիտուտ» ՀԿ-ի իրավաբան, 2015 թ-ի հոկտեմբեր:
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Ընդհանուր առմամբ բազմազան սեռական ուղղության և գենդերային ինքնության ճանաչումը
քրեակատարողական հիմնարկների նման փակ հաստատություններում իրատեսական չէ՝ հաշվի առնելով ներկայիս
մշակույթը Հայաստանում: 148 Քրեակատարողական հիմնարկներում նույնասեռականի պիտակը ստացած անձինք
հայտնվում են սոցիալական չափազանց աստիճանակարգային կառույցի ամենաստորին հատվածում: Նրանք
զրկված են նույնիսկ նվազագույն սոցիալական շփումից քանի որ այլք հրաժարվում են նույնիսկ ձեռք սեղմել իրենց
հետ: 149 Նրանց ստիպում են կատարել ստորացուցիչ աշխատանք՝ ինչպես օրինակ զուգարանների մաքրումը:
Նույնասեռականի որակում ստացած անձանց բնակեցնում են վատթարագույն պայմաններում ստեղծելով գետտոյի
միջավայր, որտեղ վերահաստատվում են կարծրատիպերը և խարանումը: Քրեակատարողական հիմնարկների
ղեկավարության վերաբերմունքը նույնասեռականության նկատմամբ փաստացի խտրականություն է: Առավել
կարևոր է այն, որ այդ խտրականությունը վտանգում է բանտարկյալների կյանքն ու առողջությունը: 150

ԼԳԲՏԻ անձինք և զինծառայությունը
ՀՀ-ում զինծառայությունը պարտադիր է, եթե քաղաքացին չի ազատվում պետական բարձրագույն
ուսումնական հաստատությունում շարունակական կրթություն ստանալու արդյունքում, ինչը համարվում է
չափազանց դժվար փորձություն: 151 Հայ զինվորների կյանքին սպառնացող սահմանային փոխհրաձգության
վտանգներից բացի՝ նույնասեռական զինվորները զինակիցների և սպաների կողմից շարունակ ենթարկվում են
խտրականության, վատ վերաբերմունքի, բռնության, կյանքը վտանգող սպառնալիքների:
Նախ՝ հարկ ենք համարում նշելու, որ բանակը գիտակցում է, որ նույնասեռական զինվորների կյանքը
բանակում վտանգված է, և այս պատրվակով է, որ նույնասեռական զինակոչիկները ազատվում են զինված ուժերում
ծառայելու պարտավորությունից: Սակայն նույնասեռական զինակոչիկներին կամ զինվորներին ծառայությունից
ազատելու համար ոչ մի իրավական մեխանիզմ գոյություն չունի: Փոխարենը՝ բանակը կիրառում է հոգեկան
խանգարումներ ունեցող անձանց համար նախատեսված իրավական լծակը: Չնայած նույնասեռականությունը
հոգեկան խանգարմանը հավասարեցնող իրավական սահմանման բացակայությանը՝ բանակը շարունակում է
դիտարկել նույնասեռական անձանց ծառայության համար պիտանի չլինելը որպես հոգեկան խանգարում:
Նույնասեռական զինակոչիկները ուղարկվում են հոգեբուժարան, որտեղ եռօրյա հետազոտման են ենթարկվում և
ազատվում զինվորական ծառայությունից: Իսկ ծառայության ընթացքում բացահայտված նույնասեռական
զինվորներին անմիջապես առանձնացնում են դասակից: Ի վերջո նրանց տեղափոխում են զինվորական հոսպիտալ,
որտեղ նրանց ստիպում են կատարելու ստորացուցիչ աշխատանք (օր.՝ սանհանգույցների մաքրում): Նրանք նաև
առանձնացվում են մյուսներից մինչև վերջնական զորացրումը: 152
Փաստը, որ նույնասեռական զինակոչիկներն ազատված են զինծառայությունից, իսկ նույնասեռական
զինվորները զորացրվում են ժամկետից շուտ, ինքնին խտրականություն է: Այն նաև վերահաստատում է այն սխալ
գաղափարը, որ նույնասեռականությունը հիվանդություն է: Սակայն, ի լրումն վերոբերյալ խնդիրների և այն
պատճառով, որ զինծառայությունից ազատման համար իրավական մի շրջանակ է օգտագործվում, որն անհատին
կարգայնացնում է որպես հոգեկան խանգարում ունեցողի, ազատված կամ զորացրված նույնասեռական զինվորների
մասին ծառայողական տվյալները ցույց են տալիս, որ այդ անձանց դիտարկումը որպես հոգեկան խանգարում
ունեցողի իրավական տեսանկյունից խտրականություն է: Իրավական նման պիտակավորումը այդ անձանց զրկում է
վարորդական իրավունք ձեռք բերելու իրավասությունից և մասնավոր սեկտորում աշխատանք գտնելու
հնարավորությունից: Ավելին՝ զորացրման նման տարբերակը այդ անձանց զրկում է պետական սեկտորում
աշխատանքի հնարավորությունից, քանի որ այդ ոլորտի աշխատակիցները պետք է պարտադիր զինծառայություն
անցած լինեն: 153

Փախստականները և ապաստանի իրավունքը
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Աննա Մելիքյան «Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ» ՀԿ-ի իրավաբան:
Արթուր Սաքունց, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի մարդու իրավունքների պաշտպան:
150 Խտրականության չափազանց բարձր մակարդակ պատճառով տրանս ու ինտերսեքս անձինք և նույնասեռականությունը չեն
տարբերակվում այնպիսի փակ հաստատություններում, ինչպիսին են քրեակատարողական հիմնարկները:
151 Տե՛ս ընդհանուր առմամբ ՀՀ Սահմանադրության 46-րդ հոդվածը և ՀՀ օրենքը զինվորական ծառայության մասին:
152 Փինք Արմենիա ՀԿ-ի իրավաբան Լուսինե Ղազարյան:
153 Նույն տեղում:
149
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Անկախացման տարիները Հայաստանում աչքի ընկան Ադրբեջանից ազգությամբ հայ փախստականների
ներհոսքով, որին հաջորդեց հակամարտությամբ և անկայունությամբ պայմանավորված արտագաղթը: Հայաստանից
արտագաղթած անձանցից շատերը սկսեցին ապաստան հայցել այլ երկրներում: Սակայն վերջին տարիներին
Հայաստան ժամանեցին Իրաքից, այնուհետև նաև Սիրիայից ազգությամբ հայ փախստականներ: Չնայած, որ
Հայաստան գալու գլխավոր գործոնը անվտանգություն փնտրելն է՝ շատ փախստականներ ուղղակի դիմում և
ստանում են կացության հատուկ կարգավիճակ կամ քաղաքացիություն փախստականի կարգավիճակի փոխարեն,
ինչը դժվարացնում է փախստականների քանակի վերաբերյալ վիճակագրությունը:
Ընդհանուր գծերով ՀՀ օրենսդրությունը ապաստանի/փախստականի կարգավիճակի առումով
համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին: 154 Ապաստանի հայցման հիմքերից մեկը որևէ սոցիալական
խմբին պատկանելն է, իսկ միջազգային չափանիշները ՍՈՒԳԻ-ը ճանաչում են որպես նշյալ սոցիալական խմբի
մակագրի ներքո պաշտպանության ենթակա հիմք: Գիտակցելով, որ ՍՈՒԳԻ-ը դեռ ընդհանուր առմամբ պետք է
ընդունվի որպես բնածին հատկանիշ, այլ ոչ ընտրություն՝ Միավորված ազգերի կազմակերպության
Փախստականների գծով գերագույն հանձնակատարը (ՄԱԿ ՓԳՀ) համապարփակ ուղեցույցներ է մշակել, որոնք
ընդգրկում են նյութական և ընթացակարգային այնպիսի խնդիրներ, որոնք միտված են աջակցելու
կառավարություններին պարտավորություններին համապատասխանելու առումով: Տեղական մակարդակում, ՄԱԿ
ՓԳՀ-ը ապահովել է այդ ուղեցույցների հայերեն թարգմանությունները: Վերապատրաստման դասընթացներ են նաև
տրամադրվել Միգրացիոն պետական ծառայության աշխատակիցներին:
Վերապատրաստման դասընթացը
նպատակ էր հետապնդում մասնավորեցնելու խնդիրը՝ դասընթացին ԼԳԲՏԻ անձանց մասնակցությունն
ապահովելով: Ավելին, ապաստանի հայցման և փախստականների ընդունման Միգրացիոն պետական ծառայության
կողմից կիրառվող ձևաթուղթը ներառում է հարցեր, որոնք կոչված են որոշելու, թե արդյոք դիմորդը ՍՈՒԳԻ հիմքով է
ապաստան հայցում, թե ոչ: 155
Բայցևայնպես հայաստանյան մշակույթը շարունակում է լինել ավանդական «ընտանեկան արժեքների»
ջատագովը և կանխատեսելի է, որ շատ դեպքերում ՍՈՒԳԻ վերաբերյալ ամենայն լրջությամբ հարցեր չեն տրվի
ապաստան հայցող անձանց ընդունման ձևաթղթում: Կանխատեսելի է նաև, որ դիմորդները անհարմար
իրավիճակում կհայտնվեն և չեն կարողանա բարձայնել ՍՈՒԳԻ-ը որպես իրենց հայցի հիմք: Երբ ՄԱԿ ՓԳՀ-ը
տեղեկանում է, որ շատ սիրիահայ ԼԳԲՏԻ անձինք սեռական ինքնության թեման քննարկելու խնդիրներ են ունեցել,
Միգրացիոն պետական ծառայության աշխատակիցների իրազեկվածության բարձրացման համար դասընթաց է
կազմակերպվում: Ձեռնարկվել են նաև այլ միջոցառումներ, որոնք կոչված են բարձրացնելու սիրիահայ ԼԳԲՏԻ
անձանց վստահությունը իրենց սեռական ինքնության վերհանման հարցում: 156 Հաշվի առնելով Հայաստանի
մշակութային համատեքստը՝ ապաստանի/փախստականի կարգավիճակի
հայցման և/կամ կարգավիճակի
իրավականացման այլ հիմքերը ավելի կկարևորվեն դիմորդների կողմից, քան ՍՈՒԳԻ հիմքը:
Սույն ուսումնասիրության համար չորս նույնասեռական տղամարդու հետ հարցազրույցները ցույց են
տալիս, որ տվյալ մասնակիցներից ոչ մեկը չի գիտակցում, որ ունի ՍՈՒԳԻ հիմքով ապաստանի/փախստականի
կարգավիճակի պահանջ: Չնայած չորս հարցազրույցը թվով քիչ է որոշակի օրինաչափության վերհանման համար՝
քննված դեպքերը, որպես այդպիսին, օրինակելի են: Հարցազրույցի չորս մասնակցից երկուսը Իրանից Հայաստան են
տեղափոխվել սեռական ինքնության պատճառով և անձնական անվտանգության ու ազատության ավելի լայն
հնարավորությունների ձեռքբերման հույսով: Մյուս երկուսի համար սեռական ուղղությունը, անձնական
անվտանգությունը և ազատությունը երկրորդական պատճառներ են եղել, սակայն նրանք նշում են որ Իրանում
ապրել են վախի և անվտանգության բացակայության մթնոլորտում սեռական ինքնության պատճառով: Առնվազն
սկզբնական շրջանի համար մասնակիցներից երեքը մուտքի ուսանողական արտոնագիր են ձեռք բերել, իսկ չորրորդը
ստացել է քաղաքացիություն: Մասնակիցներից մեկը, որի սեռական ուղղությունը բացահայտվել էր վերը քննարկված
սև ցուցակում, հրավիրվել է Իրանի դեսպանատուն, սակայն ոչինչ չի զեկուցել և այժմ հրաժարվում է Իրան
վերադառնալ:
Հարցազրույցի չորս մասնակիցներից բոլորը որոշակի վերապահումներով նշում են, որ Հայաստանում
նույնասեռականի կյանքով ապրելը ավելի լավ է, քան Իրանում: Նրանք նաև նշեցին, որ լավ կլիներ, եթե
քաղաքացիական հասարակությունը աջակցություն ցուցաբերեր ՍՈՒԳԻ հնարավոր փախստականներին
տեղափոխվելու Հայաստան, եթե վերջիններս ապրում են ավելի վտանգավոր երկրներում: 157
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Տե՛ս ՀՀ օրենքը փախստականների և ապաստանի մասին՝ http://www.carimeast.eu/media/legal%20module/natfr/AM_2.2%20Law%20on%20Refugees%20and%20Asylum-Eng.pdf
155 ՄԱԿ ՓԳՀ Հայաստան-ի ներկայացուցչի հետ հարցազրույց, 28.10.2015:
156 Եվ այլք:
157 ՍՈՒԳԻ հնարավոր փախստականների հետ հարցազրույց,10.2015
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
«Պատմական և սոցիալական համատեքստը» բաժնում նկարագրված սոցիալական և քաղաքական շարժի
պատճառով հանրային ոլորտում մարդու իրավունքների շրջանակի միջոցով արժանապատվության և իրավունքների
հավասարության ակտիվ պահանջներն ընկալվում են որպես ավանդական սոցիալական նորմերին մարտահրավեր և
հետևաբար՝ վտանգ ազգային ինքնությանը, որը հիմնված է հարմարվողականության վրա: Ուստի ԼԳԲՏԻ անձանց
համար հավասարության ջանքերը պիտի զուգակցվեն անհատական ինքնության ավելի ընդարձակ դիսկուրսով և
ինդիվիդուալիզմի արժևորմամբ՝ ոչ միայն ի շահ ԼԳԲՏԻ կամ այլ անձանց, այլ նաև ի շահ հասարակության
ընդհանուր առմամբ:
Մարդու իրավունքների և անհատական զարգացման կարևորության՝ որպես հասարակական զարգացման
նախադրյալի ընկալումը կօգնի ապացուցելու լճացած կոլեկտիվիզմից հավասարակշիռ ինդիվիդուալիզմի անցման
առավելությունները: 158 Վերոգրյալը հիմք ընդունելով՝ ստորև ներկայացվում են քաղհասարակական
կազմակերպություններին և այլ գործիչներին ուղղված առաջարկությունները:
Ավելին` պետությունը պետք է իրականացնի մարդու իրավունքների միջազգային պարտավորությունները:
Սույն հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ պետությունը խախտում է իր պարտավորությունների բոլոր երեք
մակարդակներում: Ինչպես նշվում է ՄԱԿ ՄԻԽ-ի զեկույցում, որոշ խախտումներ համանման են այլ պետությունների
խախտումներին: Ուստի ՄԱԿ ՄԻԽ-ի զեկույցի շատ առաջարկություններ վերաբերում են ՀՀ-ը և ներկայացվում են
ստորև:

Առաջարկություններ
• Առաջարկություններ քաղահասարակական կազմակերպություններին
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Շարունակել վիճարկել այն պատկերացումը, որ սեռականությունը ընտրություն է: Թվում է` ԼԳԲՏԻ անձանց
նկատմամբ խտրական վերաբերմունքի հիմնաքարային պատճառներից մեկն այն թյուր պատկերացումն է,
որ մարդն ընտրում է իր սեռական ուղղությունը կամ գենդերային ինքնությունը, ինչը հակասում է հայոց
ինքնությանը: Սա է պատճառը, որ շատ ավանդապաշտ անձինք պիտակավորում և ամբաստանում են
ԼԳԲՏԻ անձանց՝ նրանց անվանելով «ազգի դավաճան»: Չնայած, որ թվում է շատ մարդիկ թույլատրում են
ԼԳԲՏԻ անձանց ապրելու այնպես, ինչպես իրենք են ուզում իրենց անձնական կյանքում՝ շատերը դեռ
մերժում են հանրային տիրույթում ԼԳԲՏԻ անձանց գոյությունը: Սեռականությունը ընտրություն չլինելու
հանգամանքի մասին տեղեկացվածության բարձրացումը հնարավորություն կտա հարթելու հայեցիության
հանրային ընկալման և անհատի թույլատրելի կենսաձևի միջև անհամապատասխանությունը:
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Վիճարկել եկեղեցու կողմից ԼԳԲՏԻ անձանց ցայսօր բացառման խնդիրը: Ներկայումս հայոց ինքնությունը
որպես բացառապես հետերոսեքսուալ դիտարկող պնդման ամենաթույլ կողմը եկեղեցին է, քանզի ԼԳԲՏԻ
անձանց բացառման կրոնական փաստարկները վերանում են ամբողջ աշխարհում: ՍՈՒԳԻ-ը որպես
ընտրություն դիտարկող կրոնական մոտեցումը տանուլ է տալիս սեռականության և անհատական
ինքնության գիտական բացատրությանը: Այլ եկեղեցիներ վաղուց ներառական մոտեցում են ցուցաբերում
ԼԳԲՏԻ անձանց նկատմամբ: Բավականին վերջերս ԱՄՆ-ում ավետարանչական շարժում է սկսվել, որը կոչ է
անում վերմեկնել Սուրբ Գիրը և ներառել ԼԳԲՏԻ անձանց: Քանի որ հայոց ինքնությունը ձուլված է
քրիստոնեությանը սա կարելի է խոստումնալից հիմք համարել: Հասարակության կյանքում եկեղեցու դերի
հրապարակային վիճարկումը կարող է արդյունավետ լինել կամ ոչ, սակայն ԼԳԲՏԻ անձանց եկեղեցու
կողմից ներառմանն ուղղված ջանքերը կարող են դրական արդյունքի հանգեցնել հասարակության մեջ
ԼԳԲՏԻ անձանց ներառման առումով: Նվազագույնը եկեղեցին կարող է լռեցնել ԼԳԲՏԻ անձանց ներառման
դեմ աղաղակող կրոնական պահպանողականներին:

Նոբելյան մրցանակակիր Ամարթյա Սենի «Զարգացումը որպես ազատություն» գիրքը օրինակելի աշխատություն է զարգացման
գաղափարը և իրավունքը համակցելու տեսանկյունից: Աշխատության մեջ Սենը ցույց է տալիս, թե ինչպես է հասարակությունը
որպես ամբողջություն շահում անհատական ազատությունից:

45
➢

ՍՈՒԳԻ-ը ներառել եվրոպայի հետ առանց մուտքի արտոնագրի ռեժիմի համար նախապայման
հանդիսացող հակախտրականության մասին օրենքի մեջ: Հայաստանը ձգտում է Եվրոպայի հետ առանց
մուտքի արտոնագրի ռեժիմի անցնել և նախապայմաններից մեկը խտրականության դեմ օրենքի ընդունումն
է: Շահագրգիռ անձինք պետք է համոզվեն որ ՍՈՒԳԻ-ը առանց մուտքի արտոնագրի ռեժիմի նախապայման
հանդիսացող անխտրականության օրենքի մասն է կազմում:

➢

Ուսումնասիրել թե ինչպես կարող է ՄԻԵԴ նախադեպային իրավունքը կիրառվել ՀՀ դատական օրենսգրքում
նույն օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի միջոցով: Հաշվի առնելով որ ՀՀ դատական օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի
համաձայն ՀՀ դատարանները ենթարկվում են ՄԻԵԴ նախադեպային իրավունքին և որ ընդհանուր
ընկալմամբ իրավական այս լծակը թերկիրառված է ՀՀ-ում՝ արժե ուսումնասիրել թե ինչպես 15-րդ հոդվածը
կարող է բխեցնել անխտրականության չափանիշները ՀՀ դատարաններում:

➢

Գործակցել ԶԼՄ-ների հետ լրագրողների և լրատվական աղբյուրների Վարքականոնի մշակման հարցում՝
հատուկ ներառելով ՍՈՒԳԻ հարցերը:

➢

Շարունակել աշխատանքը տարածաշրջանային և միջազգային մարմինների հետ ՍՈՒԳԻ-ը իրավական
դաշտ ներառելու ուղղությամբ:

➢

•

o

Անխտրականության մասին ՄԻԵԴ 12-րդ արձանագրությունը չի ներառում ՍՈՒԳԻ-ը: Եթե
տարածաշրջանային այս պարտավորության մեջ նախադեպային իրավունքի միջոցով ներառում է
նաև ՍՈՒԳԻ-ը, ապա պետք այս ներառման ավելի մեծ կիրարկման և հրապարակայնության
եղանակներ մշակվեն:

o

ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ արգելում է ատելության հիմքով հանցագործությունները և ատելության խոսքը,
սակայն ՍՈՒԳԻ-ը որպես հիմք չի դիտարկվում: Այս խնդրին ևս անհրաժեշտ է անդրադառնալ:

o

Անհրաժեշտ է շարունակել աշխատանքը ՄԱԿ-ի պայմանագրային մարմինների, հատուկ
ընթացակարգերի և ՄԱԿ-ի Համընդհանուր պարբերական դիտարկման (ՀՊԴ) հետ ՍՈՒԳԻ և
հավասարության միջազգային պարտավորությունների հստակեցման առումով:

Աշխատել Հայաստանում «Եվրոպական արժեքներ» հռետորաբանության (պրոպագանդայի) վերացման
ուղղությամբ: Հավասարությունը համընդհանուր արժեք է: ԼԳԲՏԻ անձանց նկատմամբ հավասար
վերաբերմունքը այդ անձանց տարբեր լինելը ճանաչելը չէ, այլ այն որ յուրաքանչյուր ոք համընդհանրորեն
հավասար է արժանապատվությամբ և իրավունքներով: Այնուամենայնից շատ եվրոպական կառույցներ
համընդհանուր արժեքները (օր.՝ ՍՈՒԳԻ-ը որպես անխտրականության պաշտպանության հիմք)
ներկայացնում են որպես մասնավորապես եվրոպական արժեքներ: Եթե մի կողմից սա Եվրոպայի ներսում
միասնության խորհուրդ կարող է ունենալ, ապա մյուս կողմից Եվրոպայից դուրս այն հակառակ
ազդեցություն ունի քանի որ «եվրոպական արժեքները» նպաստում են արևելքի և արևմուտքի միջև
մշակութային պատերազմի հռետորաբանությանը, որը հետսովետական տարածքում շահարկվում է
պահպանողական շատ տարրերի կողմից մարդկանց և ազգություններին տարանջատելու, բաժանելու և
տիրելու խաղի համատեքստում: «Եվրոպական արժեքները» և մշակութային պատերազմը նսեմացնում են
ԼԳԲՏԻ անձանց ներառմանն ուղղված աշխատանքը ԵՄ տիրույթից դուրս: Ի վերջո, հավասարությունը
համընդհանուր արժեք է և եթե նույնիսկ այդ արժեքը օրենքի միջոցով ԵՄ համատեքստում ավելի լայն
կիրառում ունի, չի նշանակում, որ հավասարության արժեքի համընդհանուր լինելը ժխտվում է:

Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը պետք է անդրադառնա ԼԳԲՏԻ անձանց նկատմամբ բռնության և
խտրականության դեպքերին՝ ներառելով վիճակագրություն և ներպետական մակարդակում մարդու
իրավունքների միջազգային չափանիշների իրականացման խթանում և մշտադիտարկում:

• ՀՀ դատարանները ՍՈՒԳԻ հետ կապված գործերը քննելիս և ներպետական օրենսդրական լծակները
մեկնաբանելիս պետք է կիրառեն միջազգային և տարածաշրջանային չափանիշները:

• Առաջարկություններ ՀՀ կառավարությանը159
159

ՀՀ Կառավարությանն ուղղված առաջարկությունները (բացի ՀՀ Արդարդատության ակադեմիային և ՀՀ Հեռուստատեսության և
ռադիոյի ազգային հանձնաժողովին ուղղված առաջարկություններից) բխում են ՄԱԿ ՄԳՀ «Անձանց դեմ ՍՈՒԳԻ հիմքով
խտրականությունը և բռնությունը» 04.05.2015 զեկույցից:
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ՀՀ Արդարադատության նախարարությանը
➢

Թափանցիկ գործունեություն ծավալել հակախտրականության մասին առանձին օրենքի մշակման
և
ընդունման
հարցում՝
ներգրավելով
համապատասխան
ոլորտում
աշխատող
քաղահասարակական կազմակերպություններին:

➢

Հակախտրականության օրինագծում որպես խտրականության արգելված հիմք ներառել նաև
ՍՈՒԳԻ-ը և խտրականությունից պաշտպանել նաև ինտերսեքս անձանց:

➢

ՀՀ Քրեական օրենսգրքում բարեփոխումներ առաջարկել՝ գործողության մեջ դնելով ատելության
հիմքով հանցանքների մասին օրենքներ, որոնք սահմանում են հոմոֆոբիան և տրանսֆոբիան
(տրանսատյացությունը) որպես ծանրացուցիչ հանգամանքներ:

➢

Միջոցառումների ազգային ծրագրերում ներառել ՍՈՒԳԻ հիմքով
վերլուծություն և հետևողական լինել այդ ծրագրերի իրականացմանը:

➢

Անձի նախընտրելի սեռը ցույց տվող և ինքնությունը հաստատող փաստաթղթեր տրամադրել ըստ
պահանջի:

իրավախախտումների

ՀՀ Ոստիկանությանը
➢

ԼԳԲՏԻ անձանց նկատմամբ ատելության հիմքով իրականացված միջադեպերը մանրամասն և
արագ հետաքննել, հանցագործներին պատասխանատվության ենթարկել և տուժածներին
փոխհատուցում ապահովել:

➢

Հավաքագրել և հրապարակել տվյալներ ԼԳԲՏԻ անձանց նկատմամբ ատելության հիմքով
բռնության քանակի և տեսակի վերաբերյալ՝ ապահովելով զեկուցողների անվտանգությունը:

➢

Համոզվել, որ ոստիկանական և կալանավայրերի սպաները վերապատրաստված են՝ ապահովելու
ձերբակալված ԼԳԲՏԻ անձանց անվտանգությունը:

ՀՀ Արդարադատության ակադեմիային
➢

Վերապատրաստման դասընթաց մշակել իրավապահ
դատավորների համար՝ անդրադառնալով գենդերային
իրավախախտումներին:

➢

Այդ դասընթացը ներառել ՀՀ Արդարադատության ակադեմիայի ուսումնական պլաններում:

➢

Հանցագործության զոհերին` անկախ
վերաբերվելու մասին դասընթաց:

մարմիններում աշխատողների և
խնդիրներին և ՍՈՒԳԻ հիմքով

իրենց ՍՈՒԳԻ կարգավիճակից, հավասարի պես

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարությանը
➢

Խթանել հանրային տեղեկատվական արշավները, որոնք նպատակ ունեն պայքարելու հոմոֆոբ և
տրանսատյաց վերաբերմունքի դեմ: Այս աջակցությունը կարելի ցուցաբերել կրթության ոլորտում
անխտրականության ազգային չափանիշների ներդրմամբ:

➢

Մշակել ԼԳԲՏ և գենդերային տեսանկյունից տարբերվող երիտասարդների կեղեքման դեմ ծրագրեր և
օգնության ու այլ ծառայությունների մատուցման գծեր:

➢

Համապատասխան քայլեր ձեռնարկել դպրոցների հոգեբաններին և սոցիալական աշխատողներին
ՍՈՒԳԻ հարցերի վերաբերյալ գիտելիքի և հմտությունների զարգացման հարցում:

➢

Տարիքային համապատասխանությամբ ընդգրկուն սեռական կրթություն ապահովել:
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Հեռուստատեսության և ռադիոյի ՀՀ ազգային հանձնաժողովին
➢

Հեռուստա-ռադիոընկերությունների լիցենզավորման ընթացակարգերում ներմուծել գենդերային
զգայունության չափորոշիչներ:

ՀՀ Մշակույթի նախարարությանը
➢

Աջակցություն ցուցաբերել այն մշակութային միջոցառումներին, որոնք նպատակ ունեն պայքարելու
լրատվամիջոցներում և ընդհանուր առմամբ հանրային միջավայրում ԼԳԲՏ անձանց բացասական,
կարծրատիպային պատկերման դեմ:

• Միջազգային կազմակերպություններին
➢

Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը
հիմքերից/նախապայմաններից մեկը:

➢

Խթանել, որպեսզի Հայաստանում դիվանագիտական առաքելությունները խրախուսեն ՔՀԿ-ներին ԼԳԲՏԻ
խնդիրները օրակարգային դարձնելու գործում և սերտ գործակցություն ապահովել համապատասխան
պետական մարմինների հետ՝ դառնալով տեղական կառավարության և ՔՀԿ-ների միջև կամուրջ:

➢

Որդեգրել ավելի կանխարգելիչ և համարձակ դիրքորոշում ատելության խոսքի/ատելության հիմքով
հանցագործությունների հանցագործություններին՝ հատկապես, երբ խոսքը վերաբերում է ՍՈՒԳԻ հիմքով
իրավախախտումներին:

դարձնել

ՀՀ

պետական

ծրագրերի

ֆինանսավորման

• Առաջարկություններ ԵՄ հաստատություններին և անդամ երկների պատվիրակություններին
➢

Խրախուսել, որպեսզի պետությունը ԵՄ հաստատությունների հետ մարդու իրավունքների վերաբերյալ
երկխոսությանը ներգրավի ԼԳԲՏԻ իրավունքներից լավատեղյակ շահեկիցների,

➢

Խթանել մարդու իրավունքներին և անխտրականությանն ուղղված ԵՀԾ միջոցառումների ծրագրի
աշխատանքներին մասնակցությանը:

➢

Ներառել մարդու իրավունքները, հատկապես՝ ԼԳԲՏԻ իրավունքները, ՀՀ-ն հետ գործակցությանը և՛ ԵՀԾ-ի
համատեքստում, և՛ գործակցության այլ հարթակներում:

➢

Հետևել «ԼԳԲՏԻ անձանց իրավունքների խթանման և պաշտպանության ուղեցույցի» 8-10 էջերում նշված
իրավական լծակներին Հայաստանի հետ ԵՄ հարաբերությունների համատեքստում:
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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ
Իրավական ակտեր
• ՀՀ Սահմանադրություն՝ ընդունված 1995 թ-ին, բարեփոխված 2005-ին և 2015-ին,
• ՀՀ «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» օրենք, հոդված 8,
• ՀՀ «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 4,
• ՀՀ «Կրթության մասին» օրենք, հոդված 6(1),
• ՀՀ «Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին»
օրենք, հոդված 14(6),
• ՀՀ «Երեխայի իրավունքների մասին» օրենք, հոդված
• ՀՀ «Քաղաքացիության մասին» օրենք, հոդված 3(2),
• ՀՀ «Տղամարդկանց և կանանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին»
օրենք,
• ՀՀ «Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենք
• ՀՀ «Օտարերկրացիների մասին» օրենք, հոդված 22 և 32,
• ՀՀ «Ոստիկանության մասին» օրենք, հոդված 5,
• ՀՀ «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենք, հոդված 11(1),
• ՀՀ «Ազատազրկված կամ կալանավորված անձանց պահելու մասին» օրենք, հոդված 2
• ՀՀ «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք, հոդված 11,
• ՀՀ «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» օրենք, հոդված 3(2),
• ՀՀ «Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին» օրենք, հոդված 9,
• ՀՀ «Ազգային անտվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» օրենք, հոդված 14,
• ՀՀ «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության մասին» օրենք, հոդված 9(1),
• ՀՀ «Համայնքային ծառայության մասին» օրենք, հոդված 11,
• ՀՀ «Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության մասին» օրենք, հոդված 11,
• ՀՀ «Հանրային ծառայության մասին» օրենք, հոդված 11,
• ՀՀ «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենք,
• ՀՀ «Փաստաբանության մասին» օրենք, հոդված 29(3),
• ՀՀ օրենքը փախստականների և ապաստանի մասին» օրենք,
• ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրքը՝ ընդունված 2004 թ-ին,
• ՀՀ դատական օրենսգիրք, հոդված 15,
• Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիա, արձանագրություն 12,
• Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագիր՝ ընդուված 1966 թ-ին,
• Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարության միջոցառումների ծրագիր՝ ընդունված 2014,
• Մոլդովայի հանրապետության «Հակախտրականության մասին» օրենք, հոդված 2,
• ՀՀ Արդարադատության նախարարության Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումների հետ կապված
հրահանգչական ցուցումները հաստատելու մասին No. 97-N հրաման, 14.05.2007:

Զեկույցներ և միջազգային այլ փաստաթղթեր
��������������
• The Human Rights Situation of LGBT People, Annual Review, Armenia 2014, PINK Armenia, NGO, May, 2015, p. 13.
• Human Rights Watch World Report 1994, https://www.hrw.org/reports/1994/WR94/Helsinki-01.htm
• 2013
Country
Reports
on
Human
http://www.refworld.org/docid/53284b653.html

Rights

Practices

-

Armenia,

refworld,

UNHCR,

• Freedom House Report - Armenia, 2015, https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/armenia
• The Yogyakarta Principles-on the application of human rights law in relation to sexual orientation and gender identity
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entitled “Discrimination and violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity” 4 May 2015,
A/HRC/19/41.
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Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms Adopted by General Assembly resolution 53/144 of 9 December 1998,
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RightAndResponsibility.aspx;
• Hate Crime Laws, A Practical Guide, OSCE/ODHIR 2014, p. 25.
• Ara Ghazaryan and Vahe Grigoryan, “Is it expedient to adopt a separate „non-discrimination law‟?,” published with the
support of the Government of the Netherlands and Eurasia Partnership Foundation, 2015
• Steven Greer, “THE MARGIN OF APPRECIATION: INTERPRETATION AND DISCRETION UNDER THE EUROPEAN
CONVENTION ON HUMAN RIGHTS'' Reader in Law, University of Bristol, United Kingdom, Council of Europe Publishing
F-67075 Strasbourg Cedex, July, 2000, page 11
• J. Schokkenbroek, “The Prohibition of Discrimination in Article 14 of the Convention and the Margin of Appreciation”
(1998) 19 Human Rights Law Journal 20, 21.
• “Proposed declassification of disease categories related to sexual orientation in the International Statistical Classification of
Diseases and Related Health Problems (ICD-11)” WHO, http://www.who.int/bulletin/volumes/92/9/14-135541.pdf

Նախադեպային իրավունք
• Virabyan v. Armenia, #40094/05, 02/10/2012, §199
• Belgian Linguistic Case, judgment of 23 July 1968, A 6, paragraph 10.
• Swedish Engine Drivers Union v. Sweden, judgment of 6 February 1976, A 20, paragraph 47.
• Abdulaziz,Cabales, Balkandali v. the United Kingdom, judgment of 28 May 1985, A 94, paragraph 74.
• Belgian Linguistics Case, op. cit., pp. 34-35. 50
• Rasmussen v. Denmark, judgment of 28 November 1984, A 87, paragraph 40.
• Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. the United Kingdom, judgment, op. cit., paragraph 78;
• Schuler-Zgraggen v. Switzerland, judgment of 24 June 1993, A 263, paragraph 67;
• Burghartz v. Switzerland, judgment of 22 February 1994, A 280-B, paragraph 27;
• Karlheinz Schmidt v. Germany, judgment of 18 July 1994, A 291-B, paragraph 24;
• Van Ralte v. the Netherlands, judgment of 21 February 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-1, 173, paragraph 39.
• Hoffman v. Austria, judgment of 23 June 1993, A 255-C, paragraph 36;
• Canea Catholic Church v. Greece, judgment of 16 December 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-VIII, 2843,
paragraph 47.
• Marckx v. Belgium, judgment of 13 June 1979, A 31, op. cit., paragraphs 48, 62 and 65;
• Inze v. Austria, judgment of 28 October 1987, A 126, paragraph 41.
• Gaygusuz v. Austria, judgment of 16 September 1996, Reports of Judgments and Decisions, 1996-IV, 1129, paragraph 42.
• Moustaquim v. Belgium, judgment of 18 February 1991, A 193, paragraph 49;
• C v. Belgium, judgment of 7 August 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-III, 915, paragraph 38
• Vejdeland and others vs. Sweden, application No. 1813/07, §55, ECHR, 09/05/2012
• The Decision of the Constitutional Court, No. ՍԴՈ-997, Nov 15, 2011

Գրականություն, հղյալ աշխատություններ և հոդվածներ
• Richard Hovannisian, The Republic of Armenia, Vol. I (1971), Vol. II (1982), Vols. III & IV (1996) Berkeley: University of
California Press.
• Richard Hovannisian, Editor, The Armenian People from Ancient to Modern Times, 2 vols. New York: St. Martin's Press,
1997.
• Vahan Ishkhanyan, Armenia Now, http://www.network54.com/Forum/84302/message/1156017164/ARMENIAN+CULTURE
• Benjamin Jowett, translator, The Republic, By Plato, Book II, http://classics.mit.edu/Plato/republic.3.ii.html
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Journal,
2013,
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Dec.
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• Daniel Schluter, Gay Life in the Former USSR: Fraternity Without Community, 2000.
• Robert Sapolsky, “Caitlyn Jenner and our Cognitive Dissonance,” Nautilus, September 3, 2015, accessed September, 2015,
http://nautil.us/issue/28/2050/caitlyn-jenner-and-our-cognitive-dissonance
• Zopunyan, Krmoyan, Quinn, “Identifying the gaps: Armenian health care legislation and human rights in patient care
protections,” Health and Human Rights Journal, Dec. 2013, http://www.hhrjournal.org/2013/12/identifying-the-gapsarmenian-health-care-legislation-and-human-rights-in-patient-careprotections/http://www.hhrjournal.org/2013/12/identifying-the-gaps-armenian-health-care-legislation-and-human-rightsin-patient-care-protections/
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• “Armenia: A Blurry Line in Yerevan Between Hate Crime and Defense of „National Interests‟”, Eurasianet.org, May 12, 2012,
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• The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), Fifth Edition, American Psychiatric Association,
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• Being
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in
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Experience,
accessed
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Հարցազրույցներ և քննարկումներ
Փորձագետների հետ հարցազրույցները և ամսաթիվը
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ժաննա Ալեքսանյան, լրագրող, «Լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների» ՀԿ, 2015 թ-ի հոկտեմբեր,
Էդիկ Բաղդասարյան, գլխավոր խմբագիր, «Հետք» առցանց լրատվամիջոց (hetq.am), 2015 թ-ի հոկտեմբեր,
Լևոն Բարսեղյան, «Ասպարեզ», Գյումրի, 2015 թ-ի հոկտեմբեր,
Անուշ Մարգարյան, ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի խորհրդական, 2015 թ-ի սեպտեմբեր,
Լուսինե Ղազարյան, իրավաբան, Փինք Արմենիա ՀԿ, 2015 թ-ի հոկտեմբեր,
Արտակ Կիրակոսյան, «Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ» ՀԿ-ի նախագահ, Աննա Մելիքյան
«Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ» ՀԿ-ի իրավաբան, 2015 թ-ի հոկտեմբեր
Հովհաննես Մադոյան, «Իրական աշխարհ, իրական մարդիկ» ՀԿ, 2015 թ-ի սեպտեմբեր,
Նարինե Ներսիսյան, սեռաբան, Համալսարանական թիվ 1 կլինիկա, 2015 թ-ի հոկտեմբեր,
Վրեժ Շահրամանյան, սեռաբան, Համալսարանական թիվ 1 կլինիկա, 2015 թ-ի հոկտեմբեր,
Լուսինե Սաղումյան, սոցիոլոգության և մարդու իրավունքների ոլորտում անկախ հետազոտող, 2015 թ-ի
հոկտեմբեր,
Արթուր Սաքունց, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեա Վանաձորի գրասենյակ, 2015 թ-ի սեպտեմբեր,
Նելլի Սարգսյան, Քուիըր- տեսության առցանց սեմինար, 2015 թ-ի հոկտեմբեր,
«Սոցիոսկոպ» ՀԿ-ի ներկայացուցիչ, 2015 թ-ի հոկտեմբեր,
ՄԱԿ ՓԳՀ-Հայաստան, աշխատակազմի ներկայացուցիչ, 2015 թ-ի սեպտեմբեր:

51

Անհատներ և խմբեր
•
•
•
•
•

Նույնասեռական և բիսեքսուալ տղամարդկանց ֆոկուսային խումբ,
Նույնասեռական և բիսեքսուալ կանանց ֆոկուսային խումբ,
Չորս տրանս անձանց հետ հարցազրույց,
Հայաստանում բնակվող, Իրանի չորս նույնասեռական քաղաքացիների հետ հարցազրույց,
Գաղտնի կամ քողարկված նույնասեռական տղամարդկանց հետ հարցազրույց:

Հավելված
Մարդու իրավունքների 10.2012-10.2014 խախտումները՝ ըստ Փինք Արմենիա ՀԿ-ի հետազոտության
Իրավունքը

Խախտման դեպքերի քանակը

Հավասարության և անխտրականության իրավունք

24

Ապրանքների
և
ծառայությունների
մատուցման,
անխտրականության
և
հավասարության

կացարանի
իրավունք

3

Կյանքի և անձի անձեռնմխելիության իրավունք

13

Ատելության հիմքով հանցագործություններ

13

Ընտանեկան բռնություն

3

Ատելության խոսք

21

Ատելության խոսք պաշտոնատար անձի կողմից

12

Ատելության խոսք ԶԼՄ-ներում

Տե՛ս ատելության խոսքի դեպքերը

Արտահայտման,
ազատության

հավաքների

և

միավորումների
իրավունք

19

Անձնական և ընտանեկան կյանքի նկատմամբ հարգանքի իրավունք

24

Աշխատանքի իրավունք

8

Առողջության իրավունք

5

Սոցիալական ապահովության իրավունք

0

