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Հապավումներ

• ՀՀ – Հայաստանի Հանրապետություն

• ԱՆ – Արդարադատության նախարարություն

• ՔԿԱԳ – Քաղաքացիական կացության ակտերի գրասենյակ

• ԻՀԿ – իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություն

• ՄԻԵԴ – Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան

• ԱԺ – Ազգային ժողով

• ԼԳԲՏ – Լեսբի, գեյ, բիսեքսուալ և տրանսգենդեր

• ԳԲՏ – գեյ, բիսեքսուալ և տրանսգենդեր

• ՄԻԱՎ – մարդու իմունային անբավարարության վիրուս

• ՁԻԱՀ – ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշ

• ՍՃՓՎ – սեռական ճանապարհով փոխանցվող վիրուս

• ՄԱԿ – Միավորված ազգերի կազմակերպություն



Ներածություն

1. Նախաբան և վիճակագրական տվյալներ
2. Դեպքերի նկարագրություն
3. Երկու տրանսգենդեր անձ խտրականության են ենթարկվել Մալի սպորտային

ակումբում / Տրանսգենդեր կնոջը ծեծի են ենթարկել
4. ՀՀ Արդարադատության նախարարության Քաղաքացիական կացության ակտերի

գրանցման գործակալությունը բավարարել է երկու տրանսգենդեր անձանց
անվանափոխության դիմումը՝ առանց տրանսգենդեր լինելը փաստող հոգեբանական
եզրակացության

5. ՔԿԱԳ մարմինը ներկա օրենսդրության պայմաններում հարկադրում է անձին դիմելու
սեռափոխության վիրահատության

6. Ծեծի են ենթարկել Վրեժ Վարժապետյանին վերջինիս գենդերային
ինքնաարտահայտման պատճառով / Սպառնալիքներ ծեծի ենթարկված Վրեժ
Վարժապետյանի նկատմամբ

7. Լիլիթ Մարտիրոսյանի նկատմամբ սկսվեց խտրականության և սպառնալիքների
արշավ, տեղի ունեցան ցույցեր ՀՀ ազգային ժողովի դիմաց ընդդեմ նրան / Ատելության
կոչեր ԶԼՄ-ներում Լիլիթ Մարտիրոսյանի նկատմամբ հարձակման վերաբերյալ

8. 11 հոգուց բաղկացած ԼԳԲՏ անձանց և ակտիվիստների խմբի վրա / Թվով 11 անձինք՝
զինվորական ծառայության հետ կապված դիմել է «Իրավունքի Կողմ»
իրավապաշտպան ՀԿ

9. «Իրավունքի Կողմ» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություն են դիմել
լատինամերիկացի 7 տրանսգենդեր ապաստան հայցող անձինք

10. Ամփոփ եզրակացություն
11. Առաջարկներ



Նախաբան և վիճակագրական տվյալներ

2018 թվականի օգոստոսից «Իրավունքի կողմ» իրավապաշտպան հասարակական
կազմակերպության իրավաբանական բաժինը ներկայացրել է կազմակերպության,
կազմակերպության աշխատակիցների և շահառուների շահերը ՀՀ
ոստիկանությունում, դատախազությունում, դատարաններում, պետական այլ
մարմինների հետ հարաբերություններում, մասնավորապես՝
• 12 դեպքով իրականացվել է տուժողների շահերի պաշտպանություն ՀՀ

ոստիկանությունում,
• 8 դեպքով իրականացվել է վկաների շահերի պաշտպանություն ՀՀ

ոստիկանությունում,
• 4 դեպքով իրականացվել է կասկածյալների և մեղադրյալների շահերի

պաշտպանություն ՀՀ ոստիկանությունում,
• Ներկայումս ատելության խոսքի, սպառնալիքների 5 դեպքերով առկա են բողոքներ

դատախազությունում՝ գործերի կարճման և քննչական մարմինների
անգործության վերաբերյալ,

• 6 գործով առկա են հայցային պահանջներ Երևան քաղաքի ընդհանուր
իրավասության դատարաններում, ՀՀ վարչական դատարանում, ինչպես նաև մեկ
գործով իրականացվում է տուժողի շահերի պաշտպանություն Երևան քաղաքի
ընդհանուր իրավասության դատարանում,

• 5 գործով առկա են դիմում-բողոքներ՝ ուղղված ՀՀ մարդու իրավունքների
պաշտպանին։

• Մի շարք իրավական հարցերի պարզաբանումների համար ուղղվել են 72
հարցապնդումներ ՀՀ քննչական կոմիտեին, ՀՀ արդարադատության նախարարին,
ՀՀ պաշտպանության նախարարին և այլ պետական մարմիններին։

• 7 ապաստան հայցող անձանց դեպքով իրականացվել է ներկայացուցչություն ՀՀ
Միգրացիոն պետական ծառայություն։

• Այլատյացության, ռասիզմի և տրանսֆոբիայի դեպքով ներակացվել է մեկական
բողոք «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայան և «Յանդեքս տաքսի»
ծառայություն։ Բողոքաբերի օգտին երկու դեպքում կայացվել են բարենպաստ
որոշումներ։

1



Դեպքերի նկարագրություն

1. Տրանսգենդեր կնոջը դաժանաբար ծեծել են և այրել իր բնակարանը

2018թ․ փետրվարի 28-ին ծեծել են տրանսգենդեր կին Է. Ա․-ին (Ժակլին) և այրել են նրա
կողմից վարձակալվող բնակարանը։ Դեպքի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ ՀՀ
քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի 1-ին մասով՝ Է․ Ա․-ի առողջությանը
դիտավորությամբ ծանր վնաս պատճառելու համար։ Մասնավորապես, ըստ
մեղադրական եզրակացության՝ ամբաստանյալ Եսայի Սահակի Կաջոյանին մեղադրանք
է առաջադրվել ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 112 հոդվածի 1-ին մասով այն բանի համար, որ
նա 2018 թվականի փետրվարի 28-ին՝ ժամը 04:40-ին, Երևան քաղաքի Մաշտոցի
պողոտայի թիվ 14 շենքում Է․ Ա․-ի առողջությանը դիտավորությամբ պատճառել է կյանքի
համար վտանգավոր ծանր վնաս: Այսպես՝ Եսայի Կաջոյանը, 2018թվականի փետրվարի
28-ին՝ ժամը 03.00-ի սահմաններում, ինտերնետային կայքի միջոցով տեղեկանալով
Ժակլին անվամբ գրանցված օգտատիրոջ կողմից բնակարանում գումարի դիմաց
սեռական բնույթի ծառայություններ մատուցելու մասին, վերջինիս ծառայություններից
օգտվելու նպատակով հեռախոսազրույց է ունեցել Ժակլինի հետ և Երևան քաղաքի
Մաշտոցի պողոտայի 14-րդ շենքի թիվ 21 բնակարան այցելելու վերաբերյալ
պայմանավորվածություն ձեռք բերելով՝ ժամը 04.00-ի սահմաններում գնացել է այնտեղ ու
հանդիպել Ժակլինին, ով եղել է կեղծամով և կանացի հագուստներով: Բնակարանում
միմյանց հետ ալկոհոլ գործածելուց հետո Ե.Կաջոյանը 30.000 ՀՀ դրամ գումար
խոստանալով, ոչ ավանդական ձևով սեռական հարաբերություն է ունեցել Ժակլինի հետ:
Դրանից հետո Եսայի Կաջոյանը, խոստացված գումարի դիմաց առաջարկել է ևս մեկ
անգամ սեռական հարաբերություն ունենալ և Ժակլինից մերժում ստանալով՝ այդ
հանգամանքից վրդովվել և բնակարանում վիճաբանել է վերջինիս հետ, ապա դուրս
գալով շքամուտք՝ դիտավորությամբ քաշքշել, աստիճանահարթակից հրելով՝ նրան գցել է
աստիճանների վրա, որից հետո ձեռքերով բազմակի հարվածներ է հասցրել Ժակլինի
գլխին և մարմնի տարբեր մասերին՝ վերջինիս առողջությանը դիտավորությամբ
պատճառելով կյանքի համար վտանգ սպառնացող, առողջությանը ծանր վնասի
հատկանիշներ պարունակող մարմնական վնասվածքներ՝ արտահայտված գլխի աջ
ճակատային, աջից վերին և ստորին կոպերի, աջ այտային, ձախ ակնակապճային,
պարանոցի ձախ կողմնային, ձախ այտային, կրծքավանդակի ձախ կեսի առաջային
մակերեսի, ստորին շրթունքի ձախ կեսի, աջից կրծքային մեծ մկանի, ձախ բազկի, աջ
ստորթիակային շրջանների և զույգ ակնագնդերի ենթաշաղկապենային
տարածությունների արյունազեղումների, զույգ ճակատային, զույգ այտաթշային, ձախ
հարականջային, քթի, ձախ կրծքային մեծ մկանի, ձախ բազկի, աջ ստորթիակային
շրջանների քերվածքներ, ենթակզակային, պարանոցի, ձախ ենթաանրակային, ձախ
բազկի, ձախ արմնկահոդի, որովայնի ձախ կեսի, զույգ թիակային, ձախ ազդրի
շրջանների փափուկ հյուսվածքների սալջարդի, աջից ճակատաքունքային շրջանի
ենթամաշկային արյունահավաքի, գլխի միջին և աջ գագաթային, աջ ճակատային
շրջանների սալջարդ-պատռած վերքերի, փակ գանգուղեղային վնասվածքի, գլխուղեղի
միջին աստիճանի սալջարդի, ձախ քունքոսկրի խրթեշի կոտրվածք՝ ձախ քունքային
շրջանի թաղանթային արյունահավաքի և ենթաոստայնային արյունազեղման ձևերով:
Ներկայումս քրեական գործի վարույթը գտնվում է Երևան քաղաքի ընդհանուր
իրավասության առաջին ատյանի դատարանում։ 2019թ․ հունիսի 24-ին տեղի ունենալիք
դատական նիստը չկայացավ, քանի որ գործը մակագրվել է այլ դատավորի՝ Արմեն
Վարդապետյանին։ Պետք է հավելել, որ նախքան այլ դատավորի մակագրելը՝ դատարանի
որոշմամբ ամբաստանյալի նկատմամբ նշանակված է եղել դատաբժշկական
փորձաքննություն, որի եզրակացությունը կասկածի տակ չի դրել ամբաստանյալի կողմից
արարքը կատարելու պահին իր գործողությունները հասկանալու ու կառավարելու
ունակությունը։ Սակայն, դատարանի կողմից փորձաքննության նշանակման փաստը
ողջամիտ կասկած է հարուցում դատարանի օբյեկտիվության վրա, քանի որ որևէ հիմք՝
նախատեսված ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով, առկա չի եղել այդպիսի
փորձաքննության նշանակման համար։
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2. Երկու տրանսգենդեր անձ խտրականության են ենթարկվել Մալի 
սպորտային ակումբում

2018 թվականի սեպտեմբեր ամսին Մ․ Ե․-ն, Ն․ Ա․-ն և Մ․Ս․-ն դիմել են
կազմակերպությանը և հայտնել, որ Մալի սպորտային ակումբը իրենց օգոստոս
ամսին արգելել է հաճախել ակումբ՝ իրենց գենդերային ինքնության
ինքնաարտահայտման պատճառով և ենթադրյալ սեռական կողմնորոշվածութան
պատճառով։ Մ.Ս.-ին, Ն.Ա.-ին և Մ․Ե․-ին աշխատակիցները ծաղրի են ենթարկել,
վիրավորել, ստորացրել, դադարեցրել են մարզասրահի անդամակցությունը և
արգելել մուտքը դեպի մարզասրահ։ «Իրավունքի Կողմ» իրավապաշտպան
հասարակական կազմակերպության նախագահ Լիլիթ Մարտիրոսյանի հետ
հեռախոսային զրույցի ժամանակ սպորտային ակումբի տնօրեն ներկայացած Լ. Գ.-ը
հաստատել է իր աշխատակիցների խտրական դիրքորոշումը տրանսգենդեր անձանց
հանդեպ, որի վերաբերյալ առկա է ձայնագրություն։ Վերջինս նաև զարմանքով նշեց,
թե արդյո՞ք Մարտիրոսյանը տեսել է այդ մարդկանց տեսքը և արդյո՞ք դա նորմալ է։
Նրա խոսքերով՝ «նորմալ հայ տղամարդիկ կաշկանդվում էին տրանս անձանց
ներկայությունից, քանի որ պարզ չէր այդ անձը տղա է, թե աղջիկ։ Կրծքերով
տղամարդիկ են գալիս, չգիտես՝ որ հանդերձարանի բանալին տաս»։ Նա որպես
տնօրեն նախընտրում է, որ այդպիսի մարդիկ չհաճախեն մարզասրահ, քան թե իրենք
մյուս «նորմալ» հաճախորդներից զրկվեն։ Ելնելով վերոգրյալից՝ «Իրավունքի Կողմ»
իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունը հարցում է ուղղել
մարզասրահի տնօրենին՝ պահանջելով պարզաբանել, թե ինչ իրավական ակտերի
հիման վրա է մարզասրահի տնօրենը Մ. Ս.-ի և Ն.Ա.-ի մուտքը արգելել՝ վերջիններիս
կողմից արդեն իսկ ձեռք բերված աբոնեմենտները չեղարկելով։ Ծառայություններից
օգտվելիս խտրական վերաբերմունքի պատճառով հայցադիմում է ներկայացվել
դատարան ընդդեմ Մալի սպորտային ակումբի, Մ.Ս.-ի, Ն.Ա.-ի և Մ․Ե․-ի
իրավունքների խախտումները ճանաչելու պահանջով։ 19․06․2019թ․ դրությամբ դեռևս
դատական նիստ նշանակված չէ, սակայն հայցադիմումը ընդունվել է և գտնվում է
դատավոր Ռ․ Ափինյանի վարույթում։ Դատավորի օգնականը նշել է, որ
պատասխանող կողմին ծանուցման փորձերը եղել են ապարդյուն։ Այժմ դատարանը
պատասխանողին ծանուցելու է հրապարակային ծանուցման միջոցով։

3. Տրանսգենդեր կնոջը ծեծի են ենթարկել

2018թ․ սեպտեմբեր ամսին Մ. Ա․-ն դիմել է մեր Կազմակերպությանը՝
հայտնելով, որ ծեծի է ենթարկվել։ Կազմակերպության իրավաբանը, տուժող Մ․ Ա․-ի
հետ, այցելել է ոստիկանություն և մասնակցել է հարցաքննությանը։ Դրանից որոշ
ժամանակ անց Մ․ Ա․-ն անորոշ ժամանակով մեկնել է Ռուսաստանի Դաշնություն, որի
պատճառով անհնարին է դարձել նրա շահերի պաշտպանությունը՝ համապատասխան
լիազորությունների բացակայության պատճառով։
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4. ՀՀ Արդարադատության նախարարության Քաղաքացիական
կացության ակտերի գրանցման գործակալությունը բավարարել է երկու
տրանսգենդեր անձանց անվանափոխության դիմումը՝ առանց
տրանսգենդեր լինելը փաստող հոգեբանական եզրակացության

2018թ․ հոկտեմբեր ամսին Ն․ Ա․-ն, Ս․ Ղ․-ն դիմել են ՀՀ ԱՆ ՔԿԱԳ՝ իրենց անունը փոխելու
համար արականից իգական և իգականից արական։ Արդյունքում՝ առաջին անգամ ՀՀ
Արդարադատության նախարարության Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման
գործակալությունը բավարարել է երկու տրանսգենդեր անձանց անվանափոխության
դիմումը՝ առանց տրանսգենդեր լինելը փաստող հոգեբանական եզրակացության, ինչը
նշանակում է, որ այսուհետ յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է դիմել անունը փոխելու՝
առանց որևէ փաստաթուղթ ներկայացնելու, դրա համար բավարար է միայն անձի կամքը։
Նախկինում ՀՀ ԱՆ ՔԿԱԳ-ն տրանսգենդեր անձանց անվանափոխության համար
պահանջում էր ոչ միայն տրանսգենդեր համարվելու մասին հոգեբանական
եզրակացությունը, այլ նաև այդ տրանսգենդեր անձին ճանաչող 3 մարդու վկայություն։
Սակայն ՀՀ Արդարատության նախարարության հետ «Իրավունքի Կողմ» իրավապաշտպան
ՀԿ աշխատակազմի արդյունավետ համագործակցության արդյունքում 3 վկայի պահանջը
2017թ.-ին հանվեց։ 2018թ.-ին «Իրավունքի կողմ» իրավապաշտպան ՀԿ-ն իր առջև խնդիր էր
դրել նաև առավել հեշտացնել անվանափոխության գործընթացը։ Շահերի պաշտպանության
ռազմավարության շրջանակներում անվանափոխության հարցով ՔԿԱԳ դիմած
տրանսգենդեր 2 անձանց անվանափոխությունները տեղի ունեցան առանց հոգեբանական
եզրակացության, որը նախադեպային է Հայաստանի համար։ Պրակտիկայում ՀՀ ԱՆ ՔԿԱԳ
մարմինը հայեցողական լիազորությամբ պահանջում էր հոգեբանական եզրակացություն,
ուստի նոր պրակտիկայի կիրառումը մեծապես հավասարակշռում է անձանց
իրավունքները, մասնավորապես տրանսգենդեր անձանց։ Մասնավորապես՝
«Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մասին» ՀՀ օրենքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ
մասի համաձայն՝ դիմողը անվան փոփոխության համար պետք է ներկայացնի այլ
անհրաժեշտ փաստաթղթեր, ինչից ելնելով՝ ՔԿԱԳ մարմինը պահանջում էր հոգեբանական
եզրակացություն, սակայն «Իրավունքի կողմ» ԻՀԿ ջանքերով ՔԿԱԳ մարմինը, իր
հայեցողական լիազորությունն օգտագործելով, այլևս չի պահանջում նման փաստաթուղթ։
«Վարչարարության հիմունքների և վարչարարության մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի
համաձայն՝ վարչական մարմիններին արգելվում է անհավասար մոտեցում ցուցաբերել
միատեսակ փաստական հանգամանքների նկատմամբ, եթե առկա չէ դրանց տարբերակման
որևէ հիմք: Եթե վարչական մարմինը որևէ հայեցողական լիազորություն իրականացրել է
որոշակի ձևով, ապա միանման դեպքերում հետագայում ևս պարտավոր է իր այդ
հայեցողական լիազորությունն իրականացնել նույն ձևով (Կամայականության արգելքի
սկզբունք)։ Ուստի՝ ՔԿԱԳ մարմինը այլևս չի կարող որևէ տրանսգենդեր անձի
անվանափոխության համար պահանջել բժշկական հոգեբանական եզրակացություն։
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5․ ՔԿԱԳ մարմինը ներկա օրենսդրության պայմաններում 
հարկադրում է անձին դիմելու սեռափոխության վիրահատության

Կ․ Ա․-ն դիմել է ՀՀ ԱՆ ՔԿԱԳ՝ գրանցման ակտում սեռի վերաբերյալ նշումը
իգականից արական փոխելու համար։ ՔԿԱԳ մարմինը ներկա օրենսդրության
պայմաններում հարկադրում է անձին դիմելու սեռափոխության վիրահատության,
որի պարագայում միայն հնարավոր է համարում սեռի փոփոխության գրանցումը,
ինչը չի բխում ՀՀ սահմանադրության 3-րդ հոդվածից, ըստ որի՝ մարդը
բարձրագույն արժեք է։ Մարդու անօտարելի արժանապատվությունն իր
իրավունքների և ազատությունների անքակտելի հիմքն է: Այն նաև հարկադրում է
անձին դիմելու անդառնալի վիրահատական միջամտության, ինչը նույնպես
արգելված է ՀՀ օրենսդրությամբ և արձանագրված է Եվրոպական դատարանի մի
շարք վճիռներով։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, Գարսոնը և
Նիկոտը ընդդեմ Ֆրանսիայի (ECHR 121 (2017) 06.04.2017) գործով կայացրած վճռով
անդրադարձ է կատարել նշված հիմնախնդիրներին, մասնավորապես նշելով, որ
«տրանսգենդերների սեռական ինքնության ճանաչումը պայմանավորելով
վիրահատության ենթարկվելով կամ ստերիլիզացիոն բուժմամբ, որը նրանք չեն
ցանկացել իրականացնել, նշանակում է նրա անձնական կյանքի հարգանքի
իրավունքի լիարժեք կիրառման ապահովման մերժումը՝ պայմանավորված անձի
ֆիզիկական անձեռնմխելիության նկատմամբ հարգանքի իրավունքի լիակատար
իրացումից հրաժարվելով: Դատարանը համարեց, որ անձի տեսքի փոփոխությունը
պետք է անշրջելի դառնա, սահմանելով պատասխանող պետության կողմից իր
պոզիտիվ պարտավորության իրականացման ձախողումը`ապահովելու
անձնական կյանքը հարգելու իրավունքը: Դատարանը գտնում է, որ այս
առնչությամբ 8-րդ հոդվածի խախտում է եղել»։ Այսինքն՝ պետք է արձանագրել, որ
պետությունը չի կարող անձին հարկադրել կատարել սեռափոխության
վիրահատություն, քանի որ այն ամբողջովին խաթարում է պետության
պարտավորությունը՝ հարգելու յուրաքանչյուրի անձնական կյանքի և
ազատության անձեռնմխելիությունը։ Սեռական ինքնությունը մարդու մասնավոր
կյանքի մասն է կազմում և անձը չպետք է իր ֆիզիկական անձեռնմխելիության և
սեռական ինքնության միջև կատարի ընտրություն։ Բացի այդ՝ սեռական
ինքնությունը ապացուցել պահանջելը նվաստացուցիչ է և ոտնահարում է անձի
արժանապատվությունը։ Նման պայմաններում մեր կողմից ներկայացվել է հայց
վարչական դատարանում՝ ընդդեմ ՀՀ ԱՆ ՔԿԱԳ մարմնի՝ բարենպաստ վարչական
ակտ ընդունել պարտավորեցնելու պահանջով, այն է՝ կատարել սեռի
փոփոխության գրանցում առանց սեռափոխության վիրահատության բժշկական
փաստաթուղթ ներկայացնելու: Տեղի է ունեցել մեկ դատական նիստ։ Հաջորդ
դատական նիստը նշանակված է 2019թ․ հոկտեմբերին։ Պետք է նշել, որ առկա է
հավանականություն տվյալ գործով մեր կողմից գործի վարույթը կասեցնելու և
սահմանադրական դատարան դիմելու միջնորդություն ներկայացնելու համար,
քանի որ սեռափոխության վիրահատություն կատարել պարտավորեցնելու
դրույթը մեր գնահատմամբ հակասում է ՀՀ սահմանադրության մի քանի
հոդվածների։ Նման հավանականության գնահատումից հետո հաշվի առնելով
դատավարության մարտավարությունը՝ մեր կողմից համապատասխան որոշում
կկայացվի։

5



6. Ծեծի են ենթարկել Վրեժ Վարժապետյանին վերջինիս գենդերային 
ինքնաարտահայտման պատճառով

2019թ․ փետրվարի 11-ին ծեծի են ենթարկել Վրեժ Վարժապետյանին վերջինիս
գենդերային ինքնաարտահայտման պատճառով Երևան քաղաքի Թումանյան և Կողբացի
փողոցների խաչմերուկում։ Դեպքից հետո Վ․ Վարժապետյանը ներկայացրել է հաղորդում
հանցագործության մասին, ՀՀ ոստիկանության Երևան քաղաքի կենտրոնական բաժնում
հարուցվել է քրեական գործ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածով։ Մեր համոզմամբ՝
քննչական մարմինը անհրաժեշտ ջանասիրություն չի ցուցաբերում գործի բազմակողմանի
և օբյեկտիվ քննության համար։ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի
3-րդ մասը սահմանում է, որ քրեական գործն իր վարույթն ընդունելուց հետո քննիչը գործի
բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության համար լիազորված է ինքնուրույն
ուղղություն տալ քննությանը, ընդունել անհրաժեշտ որոշումներ, սույն օրենսգրքի
դրույթներին համապատասխան իրականացնել քննչական և այլ դատավարական
գործողություններ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ քրեական դատավարական օրենքով
նախատեսվում է դատարանից ստանալ թույլտվություն: Քննիչը պատասխանատվություն
է կրում քննչական և այլ դատավարական գործողություններն օրինական ու ժամանակին
կատարելու համար: Տվյալ պարագայում, երկու ամսից ավելի քննիչի կողմից վաղօրոք
նախատեսված ճանաչման ներկայացնելու գործողություն չիրականացնելը չի բխում գործի
բազմակողմանի և օբյեկտիվ քննություն իրականացնելու տուժողի լեգիտիմ շահերից և
վտանգում է հանցագործությունները բացահայտելու պետության պոզիտիվ
պարտականության կատարումը: Նման պարագայում փաստաբանի կողմից ուղարկվել է
դիմում վարույթի նկատմամբ հսկողություն իրականացնող դատախազին, խնդրելով ձեռք
առնել միջոցներ՝ գործի արագ քննության համար, նմանատիպ դիմում ուղարկվել է նաև ՀՀ
մարդու իրավունքների պաշտպանին:

7. Սպառնալիքներ ծեծի ենթարկված Վրեժ Վարժապետյանի նկատմամբ

Վ․ Վարժապետյանը իրեն 2019թ. փետրվարի 11-ին ծեծի ենթարկելու մասին իր
ֆեյսբուքյան էջում տեղադրել է ինֆորմացիա, որից հետո նրա հասցեին բազմաթիվ
օգտատերերի կողմից հնչեցվել են սպառնալիքներ, ինչի կապակցությամբ ևս
Վարժապետյանը տվել է հանցագործության մասին հաղորդում, որի վերաբերյալ ՀՀ
ոստիկանության կենտրոնական բաժնի կողմից կայացվել է որոշում քրեական գործի
հարուցումը մերժելու մասին՝ հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Մեր գնահատմամբ՝
ոստիկանությունը հաշվի չի առել սպառնալիքների իրական բնույթը և այն հանգամանքը,
թե ինչպիսի օբյեկտիվ պայմաններում է այն տեղի ունեցել։ Որևէ անձի խոշտանգմամբ
սպառնալը կարող է համարվել որպես առնվազն անմարդկային վերաբերմունք (տես
Քեմփբելը և Քոզանսն ընդդեմ Միացյալ Թագավորության, § 26) և «մասնավորապես՝
ֆիզիկական խոշտանգումից վախն ինքնին կարող է համարվել որպես հոգեկան
խոշտանգում։ Այն որակումը, թե արդյոք տվյալ ֆիզիկական խոշտանգման սպառնալիքը
համարվում է հոգեկան խոշտանգում կամ անմարդկային կամ արժանապատվությունը
նվաստացնող վերաբերմունք, կախված է տվյալ գործի հանգամանքներից, այդ թվում՝
մասնավորապես՝ գործադրված ճնշման ծանրությունից և պատճառած հոգեկան
տառապանքի ուժգնությունից» (Գեֆգենն ընդդեմ Գերմանիայի ([ՄՊ], թիվ 22978/05, ՄԻԵԴ
2010)): Սպառնալիքների հետ կապված քրեական գործի հարուցման մերժումը
բողոքարկվել է դատախազություն, որի պատասխանը դեռևս չի ստացվել:
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8. Լիլիթ Մարտիրոսյանի նկատմամբ սկսվեց խտրականության և 
սպառնալիքների արշավ, տեղի ունեցան ցույցեր ՀՀ ազգային ժողովի դիմաց

9. Ատելության կոչեր ԶԼՄ-ներում Լիլիթ Մարտիրոսյանի նկատմամբ

Լիլիթի Մարտիրոսյանի՝ ՀՀ Աժ-ում ելույթից հետո ատելության և վիրավորանքի
դրսևորումներ եղան նաև ԶԼՄ-ներում։ Մասնավորապես, irates.am կայքը
վիրավորական արտահայտություններով հոդված տպագրեց Լիլիթ Մարտիրոսյանի
հասցեին, անվանելով նրան այլասերված (հոդվածի հղումը՝
http://www.irates.am/hy/1554757966)։ Մասնավորապես՝ կայքում նշվել
է․«Միաժամանակ ընդգծենք, որ նույնիսկ մեկ տարի առաջ անհնար էր, որ որևէ մեկն
ԱԺ-ում ելույթ ունենար և իր ելույթում հրապարակայնորեն հայտարարեր, որ ինքը,
ասենք, տրանսգենդեր է, արվամոլ կամ այլասերվածների մեկ այլ ներկայացուցիչ»,
«Այլասերվածի ելույթից հետո հնչեցին ծափահարություններ»։ Նշված
արտահայտությունների համար Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության
դատարանում հարուցվել է հայց irates.am կայքի սեփականատեր «Տեսակետ» ՍՊ
ընկերության նկատմամբ՝ վիրավորանքի համար ներողություն խնդրելու պահանջով
որը գտնվում է Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի
դատավոր Զ․ Նախշքարյանի վարույթում, դատական նիստի օրը դեռ նշանակված չէ։
Գործը վարույթ է ընդունվել 03․06․2019թ․-ին։

2019թ․ ապրիլի 5-ին «Իրավունքի կողմ» ԻՀԿ նախագահ Լիլիթ Մարտիրոսյանը ելույթ է
ունեցել ՀՀ Ազգային ժողովում մարդու իրավունքների պաշտպանության առիթով
կազմակերպված խորհրդարանական լսումներին։ Լսումներից հետո Լիլիթ
Մարտիրոսյանի հասցեին հնչել են մահվան բազմաթիվ սպառնալիքներ ։ Ելույթից հետո
Լիլիթ Մարտիրոսյանի նկատմամբ սկսվեց խտրականության և սպառնալիքների արշավ,
տեղի ունեցան ցույցեր ՀՀ ազգային ժողովի դիմաց ընդդեմ Լիլիթ Մարտիրոսյանի։
Խտրական և վիրավորական հոդվածներ տպագրվեցին ԶԼՄ-ներում։ Սպանության
սպառնալիքների դեպքերով Լիլիթ Մարտիրոսյանի կողմից ներկայացվեցին
հաղորդումներ հանցագործության մասին, մասնավորապես`
• Հարություն Մկրտչյանի,
• «Արծիվ 30 Արարատ մահապարտ» խումբ անվանումով անձնակազմի կողմից

սպառնալիքների,
• ինչպես նաև Կարապետ Կարապետյանի կողմից Լիլիթ Մարտիրոսյանի անձնական
տվյալների անօրինական տարածման վերաբերյալ հաղորդում։
Նշված բոլոր դեպքերով ոստիկանության կողմից քրեական գործի հարուցումը մերժվել է
հանցակազմերի բացակայության հիմքով, որոնք բողոքարկվել են դատախազին, որոնք
նույնպես մերժվել են և դատախազության որոշումները նույնպես բողոքարկվել են Երևան
քաղաքի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան։ Մասնավորապես՝
«Արծիվ 30 Արարատ մահապարտ» խումբ անվանումով անձնակազմի կողմից
սպառնալիքների, ինչպես նաև Կարապետ Կարապետյանի կողմից Լիլիթ
Մարտիրոսյանի անձնական տվյալների անօրինական տարածման վերաբերյալ գործի
վերաբերյալ դատական նիստը նշանակված է 2019թ․ հուլիսի 11-ին Երևան քաղաքի
ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի Կենտրոն նստավայրում։
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10. հարձակում 11 հոգուց բաղկացած ԼԳԲՏ անձանց և 
ակտիվիստների խմբի վրա

2019 թ. հունիսի 20-ին՝ 21:00-21:30-ի սահմաններում, Երևանի Անգլիական այգում 4
անծանոթ երիտասարդ տղաներ փորձեցին հարձակվել 11 հոգուց բաղկացած ԼԳԲՏ
անձանց և ակտիվիստների խմբի վրա: Ակտիվիստներից մեկը՝ Մ.Ս.-ն, նկատելով, որ
երիտասարդներից մեկը մոտենում է իրենց, ինքնապաշտպանական նկատառումներից
ելնելով, հանում է պայուսակից էլեկտրաշոկը, պարզում դեպի վերև և ձայն արձակում:
Այնուհետև խումբն ագրեսիվորեն զրույցի է բռնվում ԼԳԲՏ ակտիվիստների հետ, իսկ մինչ
այդ երիտասարդներից մեկը ցանկանում է առանձնազրույց ունենալ ակտիվիստներից
մեկ ուրիշի հետ: Երկու խմբերի միջև հնարավոր բախումը կանխելու նպատակով Լիլիթ
Մարտիրոսյանն անմիջապես ահազանգում է ոստիկանություն, և հաշված րոպեների
ընթացքում ոստիկանական խումբը ժամանում է դեպքի վայր: Ոստիկանական խմբի
ժամանումից հետո, ոստիկանների հորդորով, ԼԳԲՏ անձանց մեծամասնությունը լքում է
այգու տարածքը: Ակտիվիստներից երկուսը՝ Մ.Ս.-ն և Լիլիթ Մարտիրոսյանը,
ոստիկանների ուղեկցությամբ մոտենում են տղաների խմբին և փորձում են պարզաբանել
իրավիճակը: Ստեղծված իրավիճակում ոստիկանությունը որոշում է երիտասարդներին
տեղափոխել ոստիկանական բաժանմունք: «Իրավունքի կողմ» իրավապաշտպան
հասարակական կազմակերպությունն իրավական աջակցություն է ցուցաբերել ԼԳԲՏ
ակտիվիստներին: Մ.Ս.-ն և Լիլիթ Մարտիրոսյանը հաղորդում են ներկայացրել
Կենտրոնի ոստիկանական բաժանմունքում: ԼԳԲՏ ակտիվիստները նշում են, որ
տղաների կողմից ենթարկվել են ծաղրանքի՝ իրենց գենդերային ինքնության,
ինքնաարտահայտման և ենթադրյալ սեռական կողմնորոշվածության պատճառով:
Դեպքի առիթով ընթանում է հետաքննություն: Հետաքննության արդյունքներով որոշում
դեռ կայացված չէ։

11. Թվով 11 անձինք՝ զինվորական ծառայության հետ կապված դիմել է 
"Իրավունքի Կողմ" իրավապաշտպան ՀԿ

«Իրավունքի կողմ» ԻՀԿ-ին 2018-2019թթ․ դիմել են նաև թվով 11 անձինք՝ զինվորական
ծառայության հետ կապված (օրենքով սահմանված կարգով ազատվելու) հարցերով։
Բոլոր անձանց ցուցաբերվել է իրավաբանական օգնություն, մասնավորապես՝
«Զինվորական ծառայության համար քաղաքացու կամ զինծառայողի պիտանիության
աստիճանը որոշող հիվանդությունների ցանկը» հաստատելու մասին ՀՀ
կառավարության 2018թ․ ապրիլի 12-ի թիվ 404-Ն որոշման համաձայն՝ «Սեռական
նույնականացման խանգարումներ» ունեցող անձինք պիտանի չեն զինվորական
ծառայության համար։ Նման պայմաններում բոլոր անձինք, ովքեր դիմել են վերոնշյալ
խնդրով, ազատվել են պարտադիր զինվորական ծառայությունից։ Մասնավորապես՝ ըստ
գործող կարգի՝ անձը, ենթարկվում է բժշկական փորձաքննության, որի արդյունքներով
համապատասխան բժշկական եզրակացությամբ դրվում է դիագնոզ՝ «սեռական
նույնականացման խանգարում» ունենալու վերաբերյալ։ Դրանից հետո ԳԲՏ անձն
ազատվում է զինվորական պարտադիր ծառայությունից և նրան տրամադրվում է
զինվորական ծառայության գրքույկ։ Պետք է նշել, որ ԳԲՏ անձինք զինվորական
կոմիսարիատներում ենթարկվում են ծաղրի, վիրավորանքների, միևնույն ժամանակ,
Կազմակերպությունը համաձայն չէ, որպեսզի զինվորական ծառայությունից
տրանսգենդեր անձինք ազատվում են «Սեռական նույնականացման խանգարումներ»
հիմնավորմամբ, ուստի ներկայումս Կազմակերպության կողմից մշակվում է
ռազմավարություն և առաջարկներ՝ ծառայությունից ազատելու հիմնավորման
փոփոխման ուղղությամբ։
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12. «Իրավունքի Կողմ» իրավապաշտպան հասարակական 
կազմակերպություն են դիմել լատինամերիկացի 7 տրանսգենդեր ապաստան 
հայցող անձինք:

2019 թվականի հունիս ամսին աջակցություն ստանալու նպատակով «Իրավունքի
Կողմ» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություն են դիմել
լատինամերիկացի 7 տրանսգենդեր ապաստան հայցող անձինք: «Իրավունքի Կողմ»
իրավապաշտան հասարակական կազմակերպության ռազմավարության
ուղղություններից մեկն է իրավապաշտպանությունը, որի շրջանակներում «Իրավունքի
Կողմ» իրավապաշտան հասարակական կազմակերպությունն անհապաղ տրամադրեց
անհրաժեշտ իրավաբանական, սոցիալ-հոգեբանական և այլ անհրաժեշտ
ներկայացուցչություն և օգնություն ապաստան հայցող 7 տրանսգենդեր անձանց։
«Իրավունքի Կողմ» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունը,
համագործակցելով «ԿԱԶԱ» շվեյցարական հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի
հետ, ապաստան հայցող տրանսգենդեր անձանց ուղղորդեց մասնակցելու հայերենի
դասընթացներին: Կազմակերպությունը նաև կապվեց մի շարք ապաստան հայցողների
իրավունքներով զբաղվող կազմակերպությունների հետ՝ տեղեկացնելով իրավիճակի
մասին և ապաստան հայցող տրանսգենդեր անձանց ուղղորդեց այդ
կազմակերպություններ՝ ստանալու անհրաժեշտ սոցիալական աջակցություն:
«Իրավունքի Կողմ» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության
առողջապահական ծրագրերի ղեկավար Դոռան, օգտվելով տարատեսակ
թարգմանչական միջոցներից, տրանսգենդեր անձանց համար կազմակերպեց
առողջապահական թեմայով դասընթացների շարք, որի ընթացքում տրամադրեց
կրթատեղեկատվական նյութեր՝ կապված սեռական առողջության, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և
ՍՃՓՎ-ի վերաբերյալ: Դրանից հետո կազմակերպությունը ապաստան հայցող
տրանսգենդեր անձանց ուղղորդեց ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական
կենտրոն՝ ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ հետազոտվելու: Ապաստան հայցող տրանսգենդեր
անձանց խոսքերով Հայաստան ժամանելու առաջին օրվանից սկսած՝ նրանք
ենթարկվում են բռնության, խտրականության, տրանսֆոբիայի, քսենոֆոբիայի և
ռասիզմի տարատեսակ դրսևորումների։ Մասնավորապես՝ նրանցից երեքին,
ոստիկանությունն առանց որևէ պատճառաբանության տարել է ոստիկանության
կենտրոնական բաժին և նրանց կամքին հակառակ այնտեղ նրանց պահել է 4 ժամ,
այնինչ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի համաձայն՝ անձը 3 ժամից ավելի չի
կարող պահվել ոստիկանությունում, եթե նրա նկատմամբ չի կիրառվում
ձերբակալություն։ Նրանց նկատմամբ ոստիկանությունում եղել է ծաղրական
վերաբերմունք, ինչպես նաև սեռական ոտնձգության փորձ է կատարվել։ Միևնույն
ժամանակ նրանց պատշաճ կարգով թարգմանիչ չի տրամադրվել, նրանք ստորագրել
են փաստաթղթեր և չեն ստացել դրանց պատճենները։ «Իրավունքի Կողմ»
իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության կողմից նշված դեպքի առիթով
ներկայացրել է բողոք ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանին, բողոքի քննությունն
ընթացքի մեջ է։
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Այսպիսով՝ վերոգրյալ դեպքերը թույլ են տալիս փաստել, որ գենդերային ինքնության հիմքով
հանցագործությունների դեպքերը չեն ստացել իրավապահ մարմինների կողմից պատշաճ
արձագանք: Տուժողների խոցելի կարգավիճակը թույլ է տվել պետությանը անտեսել խնդիրը՝
փաստացի հրաժարվելով արդյունավետ քննություն իրականացնելուց: Արդյունքում
տրանսգենդեր անձանց նկատմամբ իրականացված հանցագործությունները մնացել են առանց
քննության, իսկ հանցագործները՝ անպատիժ: Հետևաբար՝ նման իրավիճակում կարող ենք
պնդել, որ պետությունը ձախողել է իրացնել տրանսգենդեր անձանց իրավունքների
պաշտպանության պարտավորությունն: Միաժամանակ առ այսօր ՀՀ Սահմանադրությունը և
օրենքները չեն առանձնացնում գենդերային ինքնության հիմքով հանցագործությունները,
պաշտպանությունը ատելության խոսքերից, ատելության հիմքով բռնություններից, խարանի և
խտրականության հիմքով հանցագործություններից։ Տեղին է նշել, որ 2019թ․ հուլիսի 3-ին
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի 29 պատվիրակ հայտարարություն է
տարածել՝ անդրադառնալով ՀՀ-ում ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների պաշտպանության
իրավիճակին ու ձեռնարկվելիք քայլերի անհրաժեշտությանը։ Անհրաժեշտ է հիշատակել նաև
ՄԱԿ-ի Հազարամյակի հռչակագիրը, որով որոշվել է առաջ քաշել գենդերային
հավասարության հարցերը։ Միանալով հիշյալ հռչակագրին՝ Հայաստանը պարտավորվել է
նպաստել այդ հռչակագրում հավաստված նպատակների իրականացմանը, ինչպես նաև իր
ծրագրերում ներառել Հազարամյակի զարգացման նպատակները։ Այդ նպատակների
հասնելուն ուղղված ջանքերը կարող են ամրապնդվել նաև գենդերային ինքնության հիմքի վրա
խտրականության արգելման ուղղված օրենսդրական կարգավորումների ընդունմամբ՝ հաշվի
առնելով այդ հիմքով բռնության անշեղորեն մեծացող դեպքերը, ատելություն սերմանող
ելույթները և կոչերը։ Մասնավորապես, «Իրավունքի Կողմ» իրավապաշտպան հասարակական
կազմակերպության կողմից անցկացված հետազոտությունը ցույց է տվել, որ 2016-2018
թվականներին տրանսգենդեր անձանց նկատմամբ խտրական վերաբերմունքի 223 դեպք է
գրանցվել, մասնավորապես՝ խտրականության հիմքով բռնություն, աշխատանքային
իրավունքների խախտում, իրավունքների չարաշահում ոստիկանությունում, պետական և այլ
մարմիններում, զեկույցը ցանկության դեպքում կարող է ուղարկվել։
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Ինչպես արդեն նշվեց, Հայաստանի Հանրապետությունը ստորագրել է ՄԱԿ-ի սեռական
կողմնորոշման և գենդերային ինքնության մասին հռչակագիրը, ուստի օրենսդրական
կարգավորումների անհրաժեշտությունը բխում է նաև միջազգային փաստաթղթերից և
Հայաստանի Հանրապետության կողմից ստանձնած պարտավորություններից։ Այդպիսի
պարտավորությունները չեն կարող կրել դեկլարատիվ բնույթ, անհրաժեշտ է ձեռնարկել
կոնկրետ գործնական քայլեր՝ ապահովելու համար բոլոր անձանց համար հավասար
պայմաններ, հարգել և պաշտպանել յուրաքանչյուրի անձնական ազատությունը և ցանկացած
խտրականությունից զերծ լինելու իրավունքը։ Հաշվի առնելով ՀՀ-ում հակախտրականության,
ատելության խոսքի, գենդերային հիմքով ատելության հողի վրա բռնությունների վերաբերյալ
օրենսդրության բացակայությունը, տրանսգենդեր անձանց նկատմամբ բռնությունների թիվը,
տրանսգենդեր իրավապաշտպանների չպաշտպանված լինելը, ստեղծված վախի ու
անպատժելիության մթնոլորտը՝ «Իրավունքի կողմ» իրավապաշտպան ՀԿ-ն կոչ է անում․

Քաղաքական գործիչներին, Կառավարությանը և ԱԺ պատգամավորներին՝ օր առաջ սկսել
տրանսգենդեր անձանց իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված օրենսդրության և
քաղաքականությունների մշակումը, ներառյալ

• գենդերային ինքնության և ինքնաարտահայտման հիմքով խտրականությունն արգելող
օրենդրության մշակում,

• գենդերային ինքնության և ինքնաարտահայտման հիմքով ատելության հողի վրա կատարվող
հանցագործությունների քրեականացում,

• ատելության խոսքի սահմանափակումն արգելող օրենսդրության ընդունում,
• սեռափոխության և հորմոնաթերապիայի ոլորտում բժշկական ուղեցույցների մշակում

ընդունում,
• սեռի իրավական փոփոխության հետ կապված օրենսդրության բարելավում՝առանց

պարտադիր բժշկական միջամտությունների՝ հենվելով անձի գենդերային ինքնության վրա,
• տրանսգենդեր իրավապաշատպանների ապահավությունն ու անվտանգությունը

երաշխավորող օրենսդրության ընդունում։

ՀՀ Ոստիկանությանը՝
• իրականացնել բռնությունների թիրախ հանդիսացած տրանսգենդեր անձանց իրավունքների

պաշտապանությանն ուղղված քաղաքականություններ, ներառյալ՝
• արձանագրել տրանսգենդեր անձանց նկատմամբ բռնությունները որպես գենդերային հիմքով

ատելության հողի վրա կատարվող բռնություններ,
• արձանագրել հնչեցված սպառնալիքները որպես ատելության խոսք,
• իրականցնել հաղորդումների արդար, թափանցիկ և անկողմնակալ քննություն,
• դադարել տրանսգենդեր անձանց նկատմամբ օգտագործել սխալ, վիրավորական և խտրական

տերմինաբանություն գրություններում և հաղորդակցվելիս։

Մեդիա կառույցներին և լրագրողներին՝
• Ծավալել որակյալ և անկողմնակալ մասնագիտական գործունեություն՝ չմոռանալով

հանրային կյանքի վրա մեդիայի ազդեցության մասին, ներառյալ
• զերծ մնալ իրավիճակը սրող, տրանսգենդեր անձանց վիրավորող և նսեմացնող մեդիա

նյութերի տարածումից,
• դադարել տրանսգենդեր անձանց արժանապատվությունը վիրավորող նյութեր

հրապարակելը,
• տրանսգենդեր անձանց խնդիրները լուսաբանելիս համապատասխան գիտելիքների և

տեղեկատվության պակաս զգալու դեպքում համագործակցել «Իրավունքի կողմ»
իրավապաշտպան ՀԿ-ի հետ։




